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 ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua KPI, kita sangat setuju ini ya Pak Menteri ya. Ini memang cita-cita kita KPI ini punya rekaman dan pemantauan itu yang dari dulu disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon tadi. Hanya kita berharap yang ini betulbetul terpilih dan bisa masa yang panjang. Jangan sampai ini Undang-Undang penyiaran keluar ini tidak bisa dan tidak nyambung ini, kan kacau ini. Jadi tolong perhatikan ini apa ini, jangan terbuai dengan biasa kan pemilih itu banyak kan macam-macam ini. Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran, 1
 ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Terima kasih Ibu Meutya.   Saya hanya menyangkut sistem saja. Pertama saya mengucapkan selamat mudah-mudahan ini terlaksana monitoring sistem ini salah satu kemajuan yang memang kita sebagai mitra Komisi I DPR RI mengharapkan KPI memang bisa memanfaatkan ini dan bisa dapat alat ini. Regulasi Penyiaran monitoring 1
 BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-Laki Jadi ini penegasan saja, jadi apa yang disampaikan tadi itu juga termasuk pada LPP (Lembaga Penyiaran Publik), tidak saja lembaga penyiaran swasta ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu itu Radio Republik Indonesia mengadakan satu yang kurang baik. Jadi artinya, meskipun Lembaga Penyiaran Publik juga harus ditegur.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran LPP, RRI 1
 BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Mohon maaf Pak, ini sangat penting sekali, jangankan masyarakat kita sendiri DPR RI juga belum tahu kesepakatan antara LSF dan KPI kaitan dengan UndangUndang Penyiaran. Segera disampaikan ke kami biar kita juga, kita lagi bahas Undang-Undang Penyiaran. Kalau ini nanti telat juga tidak baik kita, jadi segera untuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi perbedan nilai-nilai LSF dan KPI.   Terima kasih Pak. Sensor Film UU Penyiaran 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 2 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan penjelasan tentang proses Pansel yang sampai hari ini belum selesai dan kita lihat bersama, memang kita akan bersidang pada masa sidang ini sampai tanggal 15, sehingga dmungkinkan tanggal 21 belum bisa menghasilkan Anggota Dewan Pengawas yang baru. Untuk itu kita adakan rapat hari ini untuk membahas langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk menghindari kekosongan Dewan Pengawas. Dari Pak Menteri sudah mengusulkan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pengawas periode 2011-2016 sampai ditetapkannya Dewan Pengawas TVRI yang baru. Saya kira sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Untuk itu kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu pendalaman tapi kita tetap akan fokus pada mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan Dewan Pengawas LPP TVRI. Yang pertama Bapak Alimin, yang kedua Bapak Nurdin, ketiga Bapak Andreas dan yang keempat Ibu Evita. Dimulai dari Pak Alimin, silakan.   Dewan Pengawas TVRIDewan Pengawas TVRI 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 21 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Oke, Yang disampaikan Pak Effendi saya kira kita sepakat mendorong TVRI ke depan lebih baik bahkan mungkin kalau bisa seperti yang dicita-citakan sampaikan Pak Menteri tadi seperti NHK minimal. Akan tapi permasalahan konkrit di hadapan kita tanggal 21 Desember itu harus ada keputusan kita, karena Dewas akan berakhir dan perangkap yang berkaitan dengan Direksi di TVRI adalah harus adanya Dewas. Saya kira sambil kemudian nanti Pak Menteri kita kasih kesempatan juga untuk merancang sebagaimana yang disampaikan Pak Efendi tadi, permasalahan yang mungkin walaupun tidak penting tapi menentukan, karena nanti akan terjadi perbedaan persepsi yang sudah diseleksi, sudah proses dan seterusnya ini biar tidak gaduh kita juga kasih time frame yang jelas. Kalau tadi 3 bulan ya Pak, 3 bulan cukup ya? Baik. Dewan Pengawas TVRIDewan Pengawas TVRI 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 26 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Ya, saya kira begini kalau kita modalnya saling percaya, kita kasih tahu secara lisan bisa, tapi ketika mereka membuat langkah misalnya tiba-tiba memberhentikan direksi, kita tegur kan enggak ada aturan dari Bapak juga cuma himbauan itu. Oke, kita ambil rumusan yang paling baik ayo kita diskusikan.   Dewan Pengawas TVRIDireksi 1

ABDUL KHARIS ALMASYHARI 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki

Bismillahirahmanirahim.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.  
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri untuk Rapat Kerja dengan Menkominfo,   berkaitan dengan permasalahan Dewan Pengawas LPP TVRI. Untuk itu kita akan segera mulai, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Menkominfo beserta jajarannya. Juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI. Berdasarkan informasi dari sekretariat saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 12 orang dari 7 fraksi. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi, karena sudah lebih dari separuh fraksi. Sebelum kita mulai rapat pada hari ini sebagaimana amanat Pasal 246 Tata Tertib DPR RI perlu kita sepakati terlebih dahulu apakah rapat ini kita selenggarakan secara terbuka atau tertutup? Pak Menteri? Dewan Pengawas TVRILPP TVRI 1

ABDUL KHARIS ALMASYHARI 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Sebagaimana keputusan Presiden RI Nomor 76/P/2011, tanggal 21 Desember 2011 bahwa masa jabatan Anggota  Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2011-2016 akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2016. Untuk itu, perlu segera ditetapkan Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI yang baru. Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjelaskan bahwa Dewas TVRI ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan atau masyarakat.  Selanjutnya Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI menjelaskan bahwa calon Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan atau masyarakat. Dewan Pengawas TVRILPP TVRI 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 10 PKS Jawa Tengah V Laki-laki Baik, terakhir dari saya. Saya tertarik sekali dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Lemhannas. Hanya saja saya baru baca judulnya juga dan juga akan lebih baik kalau misalnya kita di DPR RI juga bisa mendapatkan kajian ini. Sekaligus juga saya berharap kajian ini merupakan betul-betul kajian yang secara akademik bisa diuji, jika itu merupakan satu hasil riset atau jika itu merupakan satu pandangan tentang yang terjadi di masyarakat juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan saya kira bisa dimintakan masukan-masukan dari akademisi. Kalau itu merupakan riset berarti kita berharap agar riset itu beda dengan riset-riset yang mungkin dilakukan oleh akademisi biasanya karena Lemhannas ini adalah sebuah lembaga yang sangat berwibawa. Bisa jadi samplenya itu nanti kalau riset bisa seluruh Indonesia, sehingga tidak satupun akademisi yang mampu untuk melakukan riset dengan menjadikan seluruh alumni TPRA atau PPSA menjadi folentir dari riset itu. Sehingga betul-betul hasil risetnya itu sulit dipatahkan dan sulit ditandingi. Itu yang pertama.Lemhannas, WantannasKajian akademik 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 12 PKS Jawa Tengah V Laki-laki Terima kasih. Mungkin sebagai catatan kecil juga tadi disampaikan bahwa kita punya Panja Bebas Visa dan sudah membuat rekomendasi bahwa harus dievaluasi tidak untuk semua negara, karena aspek ketahanannya yang justru yang kita prihatinkan. Jadi memang ini langsung kepada semua Anggota Komisi I DPR RI karena baru nutup, baru kemarin membuat rekomendasi tiba-tiba Bapak sampaikan karena aspek komersial. Kita berharap aspeknya adalah aspek ketahanan nasional, Bapak jangan bicara aspek komersial di sini, Bapak harus bicara aspek ketahanan nasional. Kenapa? Dalam rapat-rapat Panja kita itu semua mengarah kesana, bahwa ini berbahaya untuk ketahanan nasional jika dibuka sebebas-bebasnya tanpa filter. Dan juga mungkin bisa Bapak perlu cek lagi data tadi yang 15 juta atau berapa itu tadi kenaikannya, kelihatannya itu data dari BPS. Waktu di Komisi X DPR RI itu termasuk orang yang diperdebatkan, karena BPS merubah kriteria. Hanya berubah kriteria jumlahnya sudah berubah. Jadi belum tentu karena penambahan orang yang masuk ke Indonesia karena nyatanya Garuda yang ke Eropa juga malah tutup, kan mereka kesini juga naik pesawat, pesawatnya saja tutup kok, bagaimana mungkin 5 juta tambah. Nah, ternyata BPS merubah kriteria yang namanya turis apa termasuk juga perubahan kriteria domestik itu menjadi naik karena dirubah kriteria maka jumlahnya melonjak. Ini perlu sebagai Lembaga Ketahanan Nasional harus lebih jeli lagi, jangan malah ikut-ikutan aspek komersial yang dikedepankan. Nanti belum dampak, kemarin salah satu termasuk rekomendasi Panja Bebas Visa ini adalah bahwa dampak dari ancaman adanya bebas visa ini bisa jadi cost-nya jauh lebih besar. Cost karena dampak bebas visa ini bisa jadi jauh lebih besar daripada tambahnya devisa yang ditambahkan. Kalau kemarin di rapat orang Jawa bilang “golek uceng kelangan …”. Saya kira demikian tambahan saya karena ini kebetulan kami barusan membuat rekomendasi bebas visa, itu jadi sangat menarik buat kita.Lemhannas, WantannasKebijakan bebas visa, ketahanan nasional 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 10 PKS Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian untuk Wantannas saya kira saat ini kita memang tidak sedang membahas anggaran, kalau pun ada usulan ya kita tampung saja sebagai bentuk apa yang disampaikan. Tapi sekali lagi kita tidak sedang membahas anggaran, pembahasan anggaran ada diberikan time frame masing-masing. Silakan saja mau diusulkan juga kita dengarkan dan kita tampung. Nanti pada saatnya ketika memang harus ada pembahasan usulan dan lain sebagainya kita akan panggil lagi. Jadi ini tidak kemudian berarti menggantikan atau dianggap sebagai sebuah rapat untuk membahas pendahuluan atau apapun terhadap anggaran. Bahwa sudah disampaikan kita sudah dengarkan dan kita tampung.Lemhannas, WantannasPembahasan anggaran 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 10 PKS Jawa Tengah V Laki-laki Yang kedua, masih berkaitan dengan riset dengan kajian ini, karena saya belum tahu dan belum membaca seberapa jauh kajiannya. Saya berharap agar kajian ini, itu bisa disosialisasikan dalam bentuk yang mengikuti jaman. Yang saya maksudkan adalah agar kajian ini jangan hanya bisa dibaca atau menarik untuk dibaca untuk oleh orang-orang yang sudah PPSA ataupun PPRA akan tetapi tidak menarik buat anak-anak remaja. Harapan kita itu remaja-remaja Indonesia itu bisa memahami tentang ketahanan negara ini atau juga yang generasinya ini sudah berbeda, generasi jaman sekarang ini atau kalau kata Bapak Roy Suryo generasi jaman now. Tentunya mereka berbeda tidak mau disungguhi kajian yang sifatnya naskah kaku, mereka tidak mau baca. Nah, bagaimana mestinya harus ada terobosan untuk mensosialisasikan hasil kajian ini. Karena saya yakin hasil kajian pasti bisa dipertanggungjawabkan dan dalam rangka membentuk ketahanan nasional Indonesia yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Harapan selanjutnya adalah dari kajian ini bisa mempengaruhi tren generasi muda. Jangan sampai ketahanan nasional itu hanya dipahami oleh generasi tua. Nanti kita bisa kehilangan ada tidak nyambung dengan generasi muda yang tiap hari bicara ketahanan nasional hanya orang-orang tua saja, sementara anak muda tidak peduli sama sekali. Nah, ini mungkin perlu perhatian.Lemhannas, WantannasPublikasi kajian 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 1 PKS Jawa Tengah V Laki-laki Menarik kalau berbicara tentang tanah Cimanggis, waktu itu saya mengikuti betul. Pertama kali disampaikan oleh Dewas dan Dirut LPP RRI di meja ini, diruangan ini. Adalah ketika semuanya sudah  selesai  dan  kita  waktu  itu  marah.  Kalau  sudah  selesai  anda  pihak  eksekutif  dengan Pemerintah sudah selesai semuanya, ngapain anda ngomong disini. Coba kita review ya, akhirnya kita sempat rapat Kapoksi di dalam ngobrol-ngobrol dulu bagaimana ini kalau susah rampung kayak begini  baru  dibahas  di  kita.  Terus  kita  ingin  dengarkan  lagi  kemudian  setelah  disampaikan  di beberapa   kesempatan   dan   saya   jadi   narasumber,   kemudian   dari   beberapa   Dewas   juga menyampaikan  kepada  saya  tentang  tanah  Cimanggis  ini.  Semangat  kami  awalnya  sama  jangan sampai lepas, tapi ketika di pihak RRI, Dewas dan Dirut atau nanti salah satunya saya agak lupa itu sudah selesai dengan pihak Pemerintah, dengan pihak Kementerian Agama terus kami ngapain, kita suruh cuci piringnya, kita tidak mau. Kemudin oke, diminta bantuan untuk agar kita dalam rapat menghasilkan satu rekomendasi ya kalau diambil silakan tapi tolong dibagi sedikit, kira-kira begitu bahasanya. Akhirnya itulah yang kita dukung ya sudah kalau memang minta ini toh RRI adalah mitra kita ya kita dukung. Tapi kalau kita  disuruh ubah apa yang  sudah  disepakati  oleh  LPP  dengan  Pemerintah  kita  tidak  mau  ribut dengan Pemerintah, karena itu domain mereka. Jadi coba kita ingat kembali seperti itu.  Kalau  hari  ini  terus  kemudian  muncul  seperti  ini,  terus  kita  suruh mencoba  mengulang kembali menggagalkan dan seterusnya. Saya secara pribadi tidak setuju, kenapa? Karena ini sudah berjalan. Memang mestinya waktu itu sebelum melangkah apapun ngomong dong dengan kita. Jadi  kalau  kemudian  mau  menggunakan  opini  publik monggo  saja,  misalnya  diviralkan silakan anda. Tapi bagi kami memang aset yang punya RRI itu tidak masuk di domain pembicaraan kita  karena  memang  mereka  sudah  selesai  waktu  itu.  Selesai,  kemudian  karena  akan  segera dieksekusi kalau tidak salah pada waktu itu disampaikan kepada kita. Terus kemudian okelah karena memang sudah disetujui tapi harus dikasih kalau tidak salah begitu untuk studio atau apa saya agak lupa. Nah, ini yang kita support, tapi ternyata tidak dikasih juga. Karena memang posisinya sudah kalah duluan, awal mulai dari pengukuran yang berbeda, luasnya berapa? Saya lupa angkanya, 50 oke kami minta 50 ternyata setelah diukur menjadi 70. Kami mintanya 70, kalau tidak salah begitu ya waktu itu. Inikan aneh, akan tetapi karena sudah sama-sama sepakat diantara ini akhirnya kalau boleh waktu itu kita marah, kenapa sudah kayak gini tidak ngomong ke Komisi I DPR RI, waktu itu seperti itu. Tapi  kita  tidak  ingin  menambah  kegaduhan  waktu  disini  juga  Bapak  Komarudin  Hidayat setelah  presentasi  terus  pergi.  Ngapain  juga  kalau  presentasi  terus  pergi  tidak  ada  diskusi.  Jadi waktu itu situasinya seperti itu tapi upaya terakhir adalah bagaimana agar sebagian dari tanah itu untuk tidak menggagalkan sama sekali tapi juga jangan diambil semuanya. Saya kira ini yang harus diperjuangkan. Jadi mungkin kalau untuk menggagalkan saya kira janganlah. Tapi  kalau  diambil  semua  juga  jangan  ya, harus  ada  sebagian  apalagi  ini  ada  tempat-tempat  yang  bersejarah  seperti  itu.  Saya  kira  ini  yang  mungkin  akan  kita  perjuangkan,  agar  kita kembali kepada hasil pembicaraan kita tidak berubah-ubah kita. Dari awal kita memang mendukung untuk agar RRI  masih  tetap  dapat  bagian.  Apa  salahnya  sih  waktu  itu  juga dikatakan  oleh  Bapak Hasto apa salahnya sih kalau ada UIII sebelahnya ada RRI yang megah juga. Bahkan waktu itu kita juga sepakat untuk mendukung RRI agar dapat kompensasi untuk membangun disitu sekalian. Dan waktu itu Kementerian Kominfo kalau tidak salah menyanggupi untuk memfasilitasi dan kemudian  ketika  kita  panggil  Menteri  Keuangan  dalam  hal  ini  pengelola  aset  negara  itu  juga kemudian catatan itu kita sampaikan kepada mereka. Ini mungkin sedikit review tentang rapat kita.RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
ABDUL KHARIS ALMASYHARI 12 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa kesepuluh fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU ITE RUU, Perubahan UU ITE 1

ADANG DOROJATUN 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman sekalian.  
Kami  hormati calon Anggota komisi penyiaran,  
 Kita tahu dalam kontek Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang selanjutnya terbentuknya KPI. Itu dilatarbelakangi semangat tentang diversity of ownership ya. Yaitu keberagaman kepemilikan dan divesity of content. Keberagaman isi. Tadi yang Bapak-bapak ceritakan itu sebetulnya muara akhirnya adalah karena ketidak jelasan kedua masalah tersebut dalam aplikasinya. Saya 
ingin nanti diberikan gambaran, apa pandangan Bapak-bapak dalam kontek yang ada sekarang ini dan bagaimana apabila Bapak-bapak nanti terpilih terhadap ruh tersebut yang harus diaplikasikan secara real di masyarakat dalam hal ini dikonsep penyiaran. KPI Keberagaman isi, pemilikan 1

ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Terima kasih Ibu Pimpinan. Mohon maaf tadi saya lagi ini, belum minum air jalan panjang dari Bandung, jadi agak melelahkan. Di awal yang Pak Menteri sampaikan yang berkaitan dengan kasus Saracen yang terjadi yang berkaitan dengan bisnis hoax yang kemudian teridentifikasi, kemudian sedang dalam proses penyelidikan. BSSN Sarancen 1

ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki

Di dalam diskusi dengan komisi dari kongres Tiongkok itu, mereka bisa melakukan itu. Bukan hanya di dalam kata-kata lagi. Mereka sudah bisa melakukan itu sampai pada implementasi karena mereka punya teknologi, mereka punya regulasi dan teknologi untuk bisa menunjukkan bahwa kami ini berdaulat di dalam sistem komunikasi di dunia maya. Kita tahulah kalau misalnya kita ke Tiongkok, tidak semua alat komunikasi yang bisa kita pakai disini dengan 
19  
mudah kita bisa pakai disana. Karena dia mempunyai regulasi, dan dia bisa mengontrol bagaimana dan dengan apa kita bisa menggunakan. Dengan tanpa mengurangi kebebasan dari warganegaranya untuk melakukan alat-alat komunikasi tersebut untuk kepentingan seperti tadi yang Pak Menteri sampaikan. Dan kita tahu bahwa yang namanya alat-alat komunikasi ini juga bisa sangat bermanfaat untuk kepentingan komunikasi antar masyarakat, komunikasi untuk kepentingan bisnis, masyarakat dan yang lain-lain yang sangat positif dan mempunyai nilai tinggi untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, dan yang lain-lainnya. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kasus Saracen. Tapi juga hal yang lebih penting menyangkut politik kebijakan dari negara/pemerintah, dalam hal ini menyangkut cyber treatsBSSN Sarancen, Cyber treast 1

ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Yang berikut soal Palapa Ring. Saya kira ini satu hal yang juga sangat positif. Kita melihat dan memberikan apresiasi bahwa sejak pemerintahan dimulai bahwa ada suatu konsep bagaimana membuat tol informasi ini juga dengan basic teknologi yang benar-benar bisa mempunyai kepentingan jangka panjang mengatasi berbagai macam kesulitan-kesulitan, baik kesulitan geografi, topografi, dan yang lain-lain, sehingga kemudian targetnya adalah pada tahun 2019 ini bisa Indonesia connecting all Indonesian seluruh wilayah Indonesia ini. Misalnya seperti itu. Dan tentu kita ingin bahwa Pemerintah harus menjaga, keep on the track, keep on the programe, harus tetap jalan di dalam program, dan tahun 2019 ini bisa tercapai. Pertanyaannya, di dalam proses ini apakah Pemerintah menghadapi kendala-kendala atau hal-hal yang kemudian bisa mengganggu ini. Karena 2019 tinggal dua tahun lagi, dan ini harus sesuai dengan perencanaan. Palapa Ring Palapa Ring 1
ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Kemudian juga berkaitan dengan penjelasan tiga wilayah tadi yang tadi Pak Menteri sampaikan. Ini pertanyaan rakyat sebenarnya. Karena kalau kita bilang connecting seluruh Indonesia ini, apakah dia juga mampu menghatasi wilayah-wilayah yang berbukit, bergununggunung, seperti apa yang juga selama ini menjadi kendala utama. Saya ambil contoh sederhana saja. Misalnya kami di NTT, khususnya di Flores. Kalau di Timor, tadi yang Pak Menteri jelaskan itu wilayah Timor yang banyak datarnya. Tapi kalau di Flores itukan gunung-gunung, itu sangat problematik. Dan itu tadi hanya satu wilayah dan itu di Alor, itu yang masuk di dalam titik ini yang Pak Menteri paparkan tadi. Selebihnya yang empat lain atau lima lainnya itu di wilayah Timur yang relatif wilayah yang datar. Apakah wilayah yang bergunung-gunung ini bisa diatasi dengan teknologi Palapa Ring ini? Karena kalau tidak ya tidak akan menyelesaikan persoalan juga. Karena kalau saya perhatikan problem disana itu praktis kalau di wilayah yang bergununggunung tidak ada ini. Dan bukan hanya di Flores atau di NTT, saya kira di Maluku dan di beberapa wilayah lain juga akan menghadapi persoalan yang sama tentu. Sehingga tolong ini dijelaskan sehingga kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat konsituen kitaPalapa Ring Palapa Ring 1
ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Kemudian, ini himbauan berkaitan dengan penjelasan Palapa Ring tadi. Karena tadi Pak Menteri menjelaskan bahwa sedang di bangun stasiun-stasiun apalah namanya itu. Tapi himbauan kita, kalau ketika pembangunan ini selesai, kemudian mau diresmikan, libatkanlah kawan-kawan di dapil-dapilnya masing-masing. Maksudnya ini apa, ini penting juga. Ketika kami pergi ke masyarakat itukan selalu di tanya ini. Persoalan komunikasi inikan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat sekarang. Disamping makan-minum, orang perlu komunikasi. Dia bisa lebih jauh dari istrinya, tapi dia tidak bisa lebih jauh dari handphone yang dia punya. Inikan realita yang ada, dan itu berkaitan dengan komunikasi, sehingga kemudian ini selalu menjadi topik-topik terutama di luar Jawa. Kalau di Jawa mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau di luar Jawa saya mengalami betul hal ini. Jadi itu pertanyaan, komentar, dan himbauan yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan Palapa Ring tadi.Palapa Ring Palapa Ring 1

ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki

Dan poin yang ketiga/topik yang ketiga menyangkut PNBP yang tadi juga Pak Menteri sudah jelaskan secara detail. Pertanyaan saya, karena kalau kita lihat potensi sebenarnya idealnya di bidang komunikasi dan informasi ini kita merupakan suatu potensi besar disamping potensi sumber daya minyak yang makin menurun, tapi kan dalam potensi komunikasi dengan pasar yang begini besar, potensi alam yang begini luas, dan frekuensi yang begini, apakah yang 
20  
sudah kita bisa peroleh dari PNBP ini bisa lebih maksimal dari yang sudah ada ini? Dugaan saya sebenarnya seharusnya bisa. Tapi ini hanya feeling seoarang amatiran. Tapi kalau ini lihat dari potensi-potensi yang ada seharusnya bisa. Dan kalau sekarang ini belum bisa maksimal, dimana letak kendala yang bisa kita maksimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini.PNBP PNBP 1

ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Pertanyaan saya, pertanyaan sekaligus ingin mengajak Pak Menteri untuk sama-sama melihat fenomena ini, dalam arti begini, kasus inikan muncul terus, dan mungkin akan munculmuncul lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin tidak sama persis tapi akan mirip. Pertanyaannya, apakah kita negara sebesar Republik Indonesia ini kita punya suatu sistem untuk menghadapi cyber treats ini untuk mengamankan wilayah lalu lintas komunikasi di dunia maya ini berkaitan dengan kepentingan bisnis, berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang ingin merugikan kita.TIK Cyber Teast 1
ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan ketika berhadapan dengan misalnya industriindustri seperti IT, seperti yahoo, dan yang lain-lain yang mereka punya induk di tempat lain, mereka punya kepentingan bisnis, tapi juga bisa mengganggu stabilitas di wilayah kita. Kita punya tidak kontrol terhadap mereka? Yang sifatnya bukan hanya aturan, tapi juga sampai kepada teknis. Saya mau mengatakan, kita berdaulat di dalam lalu lintas dunia maya.TIK Industri IT 1
ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Kami pernah diskusi dengan salah satu komisi dari RRT disini ya, Komisi II nya kalau tidak salah, mereka dengan Komisi I disini, saya tertarik sekali dengan satu konsep yang mereka kembangkan bahwa negara saat ini kedaulatan negara itu tidak hanya menyangkut kedaulatan fisik negara. Karena kita mengakui bahwa penetrasi dan komunikasi itu bisa melewati lintas negara. Berdaulat itu bukan hanya berdaulat secara fisik batas negara dengan negara, tapi juga harus mengembangkan konsep kedaulatan yang di maksud itu di dalam sistem komunikasi di dunia maya. Oleh karena itu negara pun harus berdaulat, dalam pandangan yang sudah diterapkan di Tiongkok, bahwa negara pun harus berdaulat di dalam menata dunia. Bukan hanya dunia fisik, tetapi dunia maya pun harus ada negara eksis dan berdaulat disitu. TIK Kedaulatan 1
ADREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-laki Saya kira ini menarik bahwa disini juga tanggungjawab kehadiran negara seperti apa yang selalu didengungkan oleh pemerintahan ini bahwa tanggungjawab dari negara untuk hadir di dalam menata dan menjaga kedaulatan negara, termasuk kedaulatan di dalam dunia maya ini. Karena tidak bisa kita membiarkan dunia maya ini menjadi wilayah tak bertuan. Yang selama inikan terjadi seperti itu. Kita hadir hanya sebagai pemadam kebakaran. Ketika terjadi kasuskasus kebakaran kita datang untuk mematikan itu. Tetapi belum sampai pada tahap bagaimana kita mempunyai satu sistem untuk menjaga jangan sampai terjadi kebakaran itu. Saya kira ini sangat penting untuk Kominfo dalam hal ini sebagai leading sector di dalam urusan lalu lintas dunia maya ini memikirkan secara serius. TIK Leading sector 1
AGUN GUNANDJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Apakah anda sependapat dengan saya bahwa konsistensi dan soliditas bangsa itu adalah harus menjadi solusi dalam menata bangsa dan negara kedepan. Contoh maaf sedikit saja, misal LGBT. Buat saya soal LGBT itu persoalan yang bersangkutan dia atau bukan, bukan, itu hak, fitrah yang sudah terlahir seperti itu. Lalu  bukan dengan cara melarang. Itu contoh, saya punya pandangan lain soal itu. Demokrasi ini solusi. Saya minta pandangan anda, kedepan KPI melihat, penyikapan-penyikapan persoalan seperti itu, bagaimana sebagai anggota KPI bisa melakukan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga pundi-pundi kebangsaan kita.   Terima kasih KetuaKPI LGBT 1



AGUN GUNANDJAR SUDARSA 2 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Terima kasih Pimpinan,  Ada dua. Yang pertama untuk Pak Arief. Kami  ingin oh maaf bukan Pak Arief, Pak Agus Sudibyo. Saya ralat Pak Arief. Pak Agus tadi saya ingin menyamakan jawaban Pak atas pertanyaan saya yang pertama. Soal bagaimana kita telah memilih demokrasi sebagai solusi dan dalam pandangan saya kalau bicara demokrasi, ras itu sudah selesai, sara itu sudah selesai. Punya hak dan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang, suku dan sebagainya. Bapak mengatakan tentang TV itu perlu di Indonesia, meng-Indonesia kan TV.  KPI Mengindonesia-kan TV 1

AGUN GUNANDJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki
Para calon anggota KPI yang saya hormati, Pak Ade, Pak Apriyanto, Pak Agung, Pak Agus dan Pak Arief.  
 Pertanyaannya sama dengan kelima calon ini. Saya ingin memulai dengan latar belakang lebih dahulu. Bagaimana visi anda melihat kehidupan kemasyarakatan kita hari ini. Tentang paradigma sosial Indonesia kita hari ini kedepan paska kita memilih reformasi sebagai solusi, demokrasi sebagai solusi untuk  menyelesaikan persoalan bangsa menuju masyarakat yang lebih berkeadilan lebih sejahtera. Sebetulnya menurut hemat saya dan bagaimana pandangan Saudara, ketika kontek penyiaran kita hari ini melihat beberapa isu-isu yang terjadi tengah masyarakat, yang masih bergerak di masyarakat, persoalan rasis. KPI Visi 1

AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Hari ini kita membahas anggaran untuk  keperluan APBN 2017 dan APBNP 2016 yang sudah diajukan. Dan saya berkeyakinan rapat yang akan berlangsung sekarang ini juga, mungkin tidak akan mampu masuk menukik kepada angka-angka karena semuanya ada mekanismenya di badan anggaran.  Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dalam pembahasan anggaran ini yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya policy saja.   Anggaran KemenkominfoAPBN 2016, 2017 1
AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua Pak menteri. Saya juga bermimpi pada saat itu menyongsong Indonesia masa depan. Kami  akui kami  juga bagian dari yang produk membuat negara ini tidak terlalu sukses berhasil. Karena demokrasi yang kita sepakati itu menempatkan partai sebagai pilar. Partainya pun sampai hari ini masih sakit, masih tidak sehat. Fungsi-fungsi kepartaian menjadi saksi, pendidikan politik, rekruitmen masih jauh dari mimpi-mimpi yang ada. Sehingga yang terpilih sebenarnya adalah manusia-manusia yang tidak mempunyai kompetensi-kompetensi yang tinggi atas sebuah korelasi, oke itu bagian dari kami. Kami  mencoba memperbaiki diri dan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh insan media. Tapi kami  juga bermimpi pada saat itu bahwa kami  adalah legislator yang lebih dominan dalam pemerintahaan eksekutif. Apalagi eksekutif Pak.Anggaran Kemenkominfoeksekutif 1

AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki
Ibu dan Bapak yang kami  hormati,  
 Ditahun 1998, ini mohon maaf saya menjadi bagian yang bermimpi saat itu bahwa Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi, lepas dari pola ototariat dari orde baru. Yang memimpikan sebuah kehidupan yang sangat demokratis, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan terciptanya satu etik komunikasi informasi yang mendapatkan support dukungan teknologi yang pada saat itu disebut dengan dunia maya.  Itu mimpi saya tahun 1998.Anggaran KemenkominfoEtik Komunikasi Informasi 1

AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Lalu  bagaimana menerima pajak, grebari murah tapi negara tidak dapat apaapa. Apa benar ini begini. Ini atas ini wilayah yang harus menjadi sumber pendapatan negara begitu, kalau yang didapatkan oleh kami  misalnya itu Pak menteri saya pernah. Soal itu perencanaan. Saya juga menghimbau cobalah setelah anggaran itu dialokasikan mari kita segera laksanakan anggaran itu dengan kesungguhan hati yang sebenarnya. Salah satu contoh ya saya bukan, saya lebih baik saya ungkapkan bukan berarti. Karena pada diri saya tidak apa-apa. Tapi karena jangan pada diri saya, seolah-olah saya tidak menerima seperti itu. Menurut saya semua orang tidak akan menerima seperti karena ada yang tidak benar. Apakah perencanaannya yang tidak benar, apakah pelaksanaannya. Nah ini yang harus antara perencanaan dan pelaksanaan itu harus mixs Pak.   Anggaran KemenkominfoGrab 1
AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Juga di Komisi I ketika menerima sebuah gagasan dari sebuah Pemerintahan Habibie untuk  mencabut Undang-Undang subversif. Kalau muncul gagasan dari pemikrian Sofyan Yunus dari penerangan saat itu yang mengeluarkan kebijakan pers bebas. Tidak ada hambatan di Komisi I. Saya di Komisi I, karena guidance dari Pak Habibie itu jelas. Kita ingin menuju negara maju, negara modern, negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dimana setiap orang itu diberikan kebebasan. Termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat makanya munculah partai-partai politik yang jumlah sampai ratusan pada saat itu.  Anggaran KemenkominfoKebebasan, UU Subersif 1
AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Kami  juga bermimpi bahwa anggaran-anggaran yang dikelola oleh eksekutif ini kalau ini begitu besar, itu mampu membawa sebuah Indonesia yang kemasa depan dan disebut dengan dunia maya itu Pak. Kedaulatan dulu sebuah masalah itu didarat. Didarat saja menimbulkan semua masalah soal lahan dan sengketa, diatas ini kan tadinya masih sebuah sesuatu yang bersih-bersih saja. Tapi ketika teknologi informasi ini luar biasa masuknya, kedaulatan ini kan. Resources itu kan berbagai yang sehat, sumber pendapat negara itu berubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan batu bara yang mau habis, gas yang akan segera habis. Bagaimana? nah untuk  ini tidak ada alternatif lain. Bahwasanya sumber manusianya. Lalu  merancang sebuah sistem-sistem mengelola informasi yang bersentuhan dengan konten sektor-sektor kenegaraan kita. Yang perdagangan, transportasi, ekonomi, industri dan lain sebagainya. Bagaimana sistem itu sebagai sebuah manajeman pengelolaan konten sektor-sektor yang ada. Saya berharap Kominfo melakukan ini. MEA masuk. Anggaran KemenkominfoMEA 1
AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki Jadi saya dibulan puasa ini, hanya ingin mengingatkan itu semua Pak. Marilah kita sama-sama mengalokasikan uang negara ini dengan rasa tanggungjawab kita yang besar. Apakah memang uang-uang yang kita cantumkan itu sudah betul-betul untuk  memakmurkan, mensejahterakan semuanya. Kalau sekian tahun yang lalu mimpi itu yang ada adalah kami  menemukan mobil-mobil baru yang belum digunakan dan alat-alat nya sudah pada hilang seperti MPLIK yang pada hari ini terjadi. Kami  berkunjung ke Kalbar, kami  berkunjung ke Sumatera Selatan, apakah ini anggaran yang  harus kita kaji itu. Anggaran KemenkominfoMPLIK 1

AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki
Contoh, salah satu Dirjen Bapak menyelenggarakan standar kompentensi komputer. Mengundang saya sebagai salah seorang sumber nya. Dilaksanakan di Jakarta tidak mungkin orang itu bergerak harus mengeluarkan pakai SPJ. Orang yang namanya di Jakarta saja. Pertanyaan saya ketika saya harus melaksanakannya itu di Cirebon, saya melaksanakan pekerjaan itu di Cirebon. Apakah memang dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu untuk  narasumber seperti itu, apakah dikasih honorarium sebatas honor. Ini yang tidak benar Pak. tidak benar, harusnya dalam perencanaan seperti itu, dia ada di Jakarta, transportasi Jakarta Cirebon itu harus dihitung. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau pelaksanaan yang tidak seperti itu. Ini catatan saja menuju mimpi yang kita inginkan bahwa reformasi itu memberikan sesuatu yang lebih baik. Jangan membuat kita menjadi pembunuh Ibu nya, pemerkosa Ibu nya, membunuh ayahnya dan sebagainya.  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Anggaran KemenkominfoSPJ 1

AGUN GUNANJAR SUDARSA 1 Golkar Jawa Barat X Laki-Laki
Bagaimana kita mempersiapkan standar kompetensi pada warga negara kita. Kalau pada akhirnya kita merasa terpukul sebagai salah seorang pelaku sejarah reformasi ini. Dari jaman Pak Soeharto. Ketika berita keluar maka rektor pun diisi. Rektor akan impor. Artinya begitu pula ketemu dengan beberapa tempat swalayan katakan tadi. Saya pikir memang dia orang kita ternyata memang orang sana. 
Ternyata apa? ternyata sistem yang dibangun itu alat-alat nya itu sudah menggunakan IT yang sudah utuh dan sebagainya. Dan ternyata orang kita yang sudah lulus S1 pun yang sudah diterima kerja di Jakarata pada perusahaan itu tidak bisa Pak. Karena kompentensi itu. Berapa lapangan pekerjaan yang sudah berubah seperti itu. Itu baru disektor informal, sektor retail yang  jual makanan dan sebagainya. Belum lagi yang menggunakan teknologi tinggi dalam kontek manajemen perusahaan yang high tech dan segala macam. Kalau teknologinya sudah, rumus-rumusnya ini sudah. Jadi tidak bisa juga Kominfo bilang ya kami  tidak bisa kalau dari kementerian lain ya urusan kementerian lain. Kalau sampai akhirnya seperti yang dikatakan gojek dan lain sebagainya, dia mau taksi dan segala macam. Ini harus antisipatif seperti ini.Anggaran KemenkominfoTeknologi 1

Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Yang kedua tadi disampaikan bahwa ya ada film-film atau tayangan-tayangan yang diproduk di daerah yang tayang di daerah tetapi juga kelewatan tidak lolos sensor, pertanyaannya adalah film dan iklan film ini ada keharusan tidak untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor. Kalau ada keharusan mengapa masih lolos? Kenapa masih bisa lolos? Demikian juga darat ya, saya kira aturannya juga sudah cukup bagus tetapi kita melihat juga masih banyak ya kebocoran-kebocoran, tayangan-tayangan yang tidak apa namanya, yang tidak sesuai dengan aturan, nah ini pertanyaannya adalah komunikasi KPI dengan pemilik media sejauh mana sehingga membangun kesepakatan untuk memberikan, menyampaikan siaran ataupun tayangan yang memang sesuai dengan aturan yang ada atau pertanyaan lebih dalam, sejauhmana sih komitmen para pemilik media itu dalam menjadikan media massa itu sebagai sarana membangun karakter bangsa, menjadi sarana pendidikan masyarakat, menjadi sarana pembangunan kebudayaan bagi bangsa kita, yaini saya kira perlu juga disampaikan dalam forum Yang Mulia ini.Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhLSF, KPI film atau tayangan daerah 1
Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan juga Ketua LSF dan KPI berserta jajarannya. Pertama di rapat ini tampaknya saya orang pertama yang harus minta maaf ke LSF, kalau selama ini tidak pernah diundang DPR karena 4 tahun saya jadi Komisi X DPR RI dan memang baru engeh saat ini Pak kalau LSF itu mitranya Komisi X DPR RI. Di Komisi X DPR RI kita sering mengadakan rapat Raker atau pun RPU dengan Dirjen Kebudayaan kita banyak berbicara masalah film, tetapi lebih kepada bagaimana film ini menjadi saranan pendidikan dan sarana pembangunan kebudayaan, tentang bagaimana sensornya memang kelewatan selama ini. Oleh karenanya kalau dipindah ke Komisi I DPR RI, Komisi Pertahanan karena ini bagian dari pertahanan kita di bidang media, saya kira kebijakan ini sudah sangat tepat. Berikutnya, sudah banyak kawan-kawan dari Komisi I DPR RI yang membahas panjang lebar tentang apa yang disampaikan oleh LSF dan KPI, saya hanya ingin menambahkan sedikit.LSF, KPI film sebagai sarana pendidikan dan kebudayaan1
Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Pertama, tentu kita semua sepakat bahwa media terutama media visual merupakan sarana yang paling efektif untuk mendidik masyarakat, media visual, film televisi, termasuk juga sebenarnya media audio radio juga sarana yang paling efektif untuk membangun karakter dan budaya bangsa. Kita dikenal bangsa yang berbudaya, bangsa yang punya karakter, tapi karakter dan budaya bangsa kita semakin hari semakin tergerus, semakin tidak jelas identitas kebudayaannya dan karakternya. Sebaliknya media visual juga sarana yang sangat efektif untuk menghancurkan bangsa ini, kalau kita coba baca buku Silent Weapon for Quiet Wars itu bisa kita lihat, dan cari di google ini sebenarnya buku yang merupakan hasil riset yang sangat lama oleh intelijen Amerika setelah perang dunia pertama dan kedua. Intinya adalah bagaimana mereka bisa menguasai bangsa-bangsa lain tanpa harus menggunakan senjata yang mematikan dan menghancurkan jutaan manusia. Perang dunia pertama dan kedua kita tahu jutaan manusia menjadi korban, mereka berpikir bagaimana menguasai bangsa-bangsa itu tanpa harus menggunakan senjata yang mematikan.LSF, KPI media visual 1
Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Hasil riset itu mereka punya 3 senjata utama, pertama pendidikan, sehingga mereka merancangan pendidikan dunia-dunia berkembang yang menjadi objek mereka itu pendidikan yang tidak berkualitas, sampai sekarang pun kita masih ribut ujian nasional, kurikulum 2013 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media, dan yang ketiga adalah entertainment. 3 senjata ini yang digunakan oleh bangsa lain dalam menghancurkan bangsa-bangsa yang ingin mereka kuasai, saya kira termasuk Indonesia. Nah, dalam hal ini kita melihat LSF dan KPI ini merupakan Benteng terakhir kita untuk menangkap adanya senjata-senjata yang bisa menghancurkan kebudayaan dan juga karakter bangsa kita . Oleh karenanya saya sangat setuju kalo LSF dan KPI ini diperkuat, harus menjadi lembaga yang kuat, kalau KPI tadi disampaikan oleh Pak Sukamta lembaga yang punya hak mengatur menindak, saya kira LSF pun juga perlu, bukan hanya mensensor tetapi juga memberikan tindakan kalau kita lihat dalam aturan yang ada LSF ya melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada pemerintah, yang menindak adalah pemerintah atau penegak hukum . Nah kalau LSF dan KPI ini kita perkuat, tentu kita kembalikan pertama kepada LSF dan KPI siap atau tidak. Kalau siap, apa sih sebenarnya aturan perundang-undang yang harus diperbaiki, ya kira perlu masukan dari Bapak/Ibu semuanya apa ya Undang-Undang 2009, Undang-Undang 33/2009, Peraturan Pemerintahnya baru keluar kemarin Pak . Ini juga kelemahan pemerintah saya kira.LSF, KPI Penguatan KPI dan LSF 1
Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Oleh karenanya, kita ingin mendapat tanggapan ini dari LSF dan KPI kemungkinan lembaga ini diperkuat, sisi apa yang harus diperkuat, aturan perundang-undangan yang mana yang harus diperbaiki dan juga program strategi penguatan itu yang nanti konsekuensinya adalah pada anggaran dan anggaran ini adalah bentuk kewajiban kita selain juga pemerintah juga mengajukan tetapi kalau hal itu disampaikan ke kita, kita pun Insya Allah akan memperjuangkan bagaimana masalah anggaran ini bisa menjadi salah satu faktor penguat LSF dan KPI. Itu yang pertamaLSF, KPI Penguatan KPI dan LSF 1
Ahmad Zainudin 1 PKS DKI Jakarta I Laki-laki Nah karena juga sekian tahun tidak RDP dengan DPR, DPR pun juga tidak tahu, tidak bisa membantu menekan pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah . Selain aturan perundang-undangan, saya kira juga anggaran tapi anggaran ini juga terkait dengan kesanggupan LSF dan KPI sendiri untuk membuat grand design pengembangan dan penguatan lembaga itu ke depan . Kami punya pengalaman ada suatu badan yang anggarannya kecil, kita dorong, kita kasih anggaran yang besar tapi karena ya SDM yang ada disitu tidak punya program, tidak punya perencanaan yang baik, ya ditambah banyak pun juga tidak mampu, mampunya hanya 50 Milyar, ya 50 Milyar saja selama 5 tahun. Ini contoh.LSF, KPI Penguatan KPI dan LSF, anggaran 1
AHMAD ZAINUDIN 1 PKS DKI Jakarta I Laki-Laki Nah karena juga sekian tahun tidak RDP dengan DPR, DPR pun juga tidak tahu, tidak bisa membantu menekan pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah . Selain aturan perundang-undangan, saya kira juga anggaran tapi anggaran ini juga terkait dengan kesanggupan LSF dan KPI sendiri untuk membuat grand design pengembangan dan penguatan lembaga itu ke depan . Kami punya pengalaman ada suatu badan yang anggarannya kecil, kita dorong, kita kasih anggaran yang besar tapi karena ya SDM yang ada disitu tidak punya program, tidak punya perencanaan yang baik, ya ditambah banyak pun juga tidak mampu, mampunya hanya 50 Milyar, ya 50 Milyar saja selama 5 tahun. Ini contoh.Sensor Film Anggaran 1
AHMAD ZAINUDIN 1 PKS DKI Jakarta I Laki-Laki Oleh karenanya, kita ingin mendapat tanggapan ini dari LSF dan KPI kemungkinan lembaga ini diperkuat, sisi apa yang harus diperkuat, aturan perundang-undangan yang mana yang harus diperbaiki dan juga program strategi penguatan itu yang nanti konsekuensinya adalah pada anggaran dan anggaran ini adalah bentuk kewajiban kita selain juga pemerintah juga mengajukan tetapi kalau hal itu disampaikan ke kita, kita pun Insya Allah akan memperjuangkan bagaimana masalah anggaran ini bisa menjadi salah satu faktor penguat LSF dan KPI. Itu yang pertama.   Sensor Film Anggaran 1
AHMAD ZAINUDIN 1 PKS DKI Jakarta I Laki-Laki Yang kedua tadi disampaikan bahwa ya ada film-film atau tayangan-tayangan yang diproduk di daerah yang tayang di daerah tetapi juga kelewatan tidak lolos sensor, pertanyaannya adalah film dan iklan film ini ada keharusan tidak untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor. Kalau ada keharusan mengapa masih lolos? Kenapa masih bisa lolos? Demikian juga darat ya, saya kira aturannya juga sudah cukup bagus tetapi kita melihat juga masih banyak ya kebocoran-kebocoran, tayangan-tayangan yang tidak apa namanya, yang tidak sesuai dengan aturan, nah ini pertanyaannya adalah komunikasi KPI dengan pemilik media sejauh mana sehingga membangun kesepakatan untuk memberikan, menyampaikan siaran ataupun tayangan yang memang sesuai dengan aturan yang ada atau pertanyaan lebih dalam, sejauhmana sih komitmen para pemilik media itu dalam menjadikan media massa itu sebagai sarana membangun karakter bangsa, menjadi sarana pendidikan masyarakat, menjadi sarana pembangunan kebudayaan bagi bangsa kita, yaini saya kira perlu juga disampaikan dalam forum Yang Mulia ini.Terima kasih Pimpinan.  Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSensor Film Lulus Sensor 1
AHMAD ZAINUDIN 1 PKS DKI Jakarta I Laki-Laki Hasil riset itu mereka punya 3 senjata utama, pertama pendidikan, sehingga mereka merancangan pendidikan dunia-dunia berkembang yang menjadi objek mereka itu pendidikan yang tidak berkualitas, sampai sekarang pun kita masih ribut ujian nasional, kurikulum 2013 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media, dan yang ketiga adalah entertainment. 3 senjata ini yang digunakan oleh bangsa lain dalam menghancurkan bangsa-bangsa yang ingin mereka kuasai, saya kira termasuk Indonesia. Nah, dalam hal ini kita melihat LSF dan KPI ini merupakan Benteng terakhir kita untuk menangkap adanya senjata-senjata yang bisa menghancurkan kebudayaan dan juga karakter bangsa kita . Oleh karenanya saya sangat setuju kalo LSF dan KPI ini diperkuat, harus menjadi lembaga yang kuat, kalau KPI tadi disampaikan oleh Pak Sukamta lembaga yang punya hak mengatur menindak, saya kira LSF pun juga perlu, bukan hanya mensensor tetapi juga memberikan tindakan kalau kita lihat dalam aturan yang ada LSF ya melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada pemerintah, yang menindak adalah pemerintah atau penegak hukum . Nah kalau LSF dan KPI ini kita perkuat, tentu kita kembalikan pertama kepada LSF dan KPI siap atau tidak. Kalau siap, apa sih sebenarnya aturan perundang-undang yang harus diperbaiki, ya kira perlu masukan dari Bapak/Ibu semuanya apa ya Undang-Undang 2009, Undang-Undang 33/2009, Peraturan Pemerintahnya baru keluar kemarin Pak . Ini juga kelemahan pemerintah saya kira.   Sensor Film Pendidikan 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Pak Menteri apa yang sudah disampaikan semua sudah kita dengar, kita pahami.  Dan apa yang kita mau ambil langkah juga untuk mengantisipasinya kita bisa mengertilah cuma tinggal kita menjalankan bagaimana baiknya. Cuma barangkali ini buat kita ke depan yang akan seperti ini kan tidak hanya Dewas saja. Di mana masa jabatan itu tidak hanya sebulan atau setahun, seperti inikan 5 tahun. Nah, suatu kementerian yang akan menyiapkan penggantinya melalui mau bikin Pansel segala macam, saya kira sejarahnya sudah ada sebelumnya. Berapa lama sih Pansel itu bekerja dan berapa lama nanti di pemerintahan, berapa lama di DPR, sebetulnya riwayat itu punya kita, Walaupun saya baru Komisi I DPR RI ini Pak Menteri.   Dewan Pengawas TVRIPansel 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Jadi sebetulnya kalau ini kita mau bicara masalah kinerja kita, kita harus mengakui secara jujur, secara bersama. Kita terlambat sehingga kita mencari jalan keluar, selalu dalam negara kita seperti gitu, buat kritis terus cari omprengan. Kalau tadi seperti apa satelit tadi saya tertarik waktu Pak Menteri menjelaskan. Jadi kita memang begitu pekerjaan dan di manapun juga yang mengambil sembarangan omprengan itu tidak akan sebenarnya. Jadi kita dengan memperpanjang itu banyak hal yang kita berikan contoh dalam sejarah negara ini, bahwa kita tidak bisa mengatur jadwal waktu dengan baik. Semua kita ini Pak, bukan hanya yang kami harus meningkatkan juga mestinya kan harus diingatkan berdasarkan beberapa waktu yang lalu, sekian lama, maka sekarang sudah harus terbentuk Pansel, harus sekarang terdaftar siapa yang menjadi calon misalnya begitu dan sudah harus tanggal sekian harus selesai hasil Pansel. Tetapi kan kita sama-sama lewat, sehingga terjadi apa yang kita hadapi sekarang. Dewan Pengawas TVRIPansel 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Nah, karena ada hal-hal yang memang keputusan kita ini atau untuk mengganti ini memang sesuatu yang sangat ditunggu dan dilihat orang banyak. Kalau ada hal-hal lain yang intern kita Pak Menteri, mungkin kita bisa kalau bahasa sekarang itu ya sama-sama tahulah, sama-sama maklum. Tapi hasil kerja kita ini diamati orang dan DPR dan Pak Menteri itu dinilai.  Nah, kita ingin bukan yang ini yang kita bicarakan ke depan nanti, sekarang bagaimana cara kita, apakah juga tidak perlu kita bikin suatu batasan untuk ke depan? ini baru usul. Pansel itu paling lambat kapan sudah harus ada. Jadi kita tinggal mengingatkan, Pansel itu berapa lama kerja kita sudah tahu batasannya berdasarkan pengalaman, sehingga diharapkan tepat pada waktunya untuk masa ganti masa jabatannya itu kita sudah tidak terulang lagi. Kalau bisa dibuat seperti itu Pak Menteri tidak bisa sekarang lagi. Saya minta memang kesempatan kita bersama Pansel sudah terbentuk. Kerja Pansel memang harus sekian lama juga, tidak bisa nunggu orang daftar terlalu lama, memang dia harus mampu mengerjakan. Nah, kalau ini bisa kita buat mungkin yang lain-lain juga bisa kita atur supaya dia tepat waktu. Terima kasih. Dewan Pengawas TVRIPansel 1
ALIMIN ABDULLA 2 PAN Lampung II Laki-Laki Mohon maaf Pak Menteri, jadi kita sebetulnya sudah meyakini kita tidak bisa menyelesaikan sebelum masa berakhir. Jadi, ini barangkali masalah kita karena dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002 itu tidak dengan tuntas bagaimana pengaturan, termasuk yang Ibu Evita bilang bahwa dia tidak boleh mengangkat, memberhentikan, itukan tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya ini pakai dasar apa gitu. Jadi saya kira kalau kita punya masalah ini, kalau boleh waktu kita tidak terlalu banyak juga lagi, bagaimana kita fokus untuk mencari jalan keluar yang tidak ada dasar Undang-Undangnya yang mengatur tapi kita cukup kredibel untuk menentukan arah-arah yang seperti Ibu Evita. Kalau kita perpanjang berapa panjangnya itu tambahan waktu dan apa saja tugasnya, apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Kalau memang memungkinkan kita ketemu jalan keluarnya kita sudah sama-sama mengakui tidak cukup waktu apalagi karena ada reses itu. Dewan Pengawas TVRIUU 32 Tahun 2002 1
ALIMIN ABDULLA 3 PAN Lampung II Laki-Laki  Jadi memang dari awal kita sudah memahami di Undang-Undang 32 itu tidak memang mengatur. Jadi kalau bicara Undang-Undang aturan memang enggak ada yang atur. Tetapi kita memang ada masalah, kita ya karena tadi salah perhitungan soal reses dan segala macam tidak bisa memenuhi waktu yang ditetapkan masa berakhirnya Dewas yang sekarang. Jadi kita yang paling pas itu adalah memperpanjang masa kerja Dewas yang sekarang. Nah, tetapi kita juga tidak ingin dia sudah di luar masa H dia kan, kekuasaan dia, karena ada juga kekurangan dari kita, kita beri perpanjangan waktu.  Dewan Pengawas TVRIUU 32 Tahun 2002, Dewas 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Lalu  yang berikutnya, yang kedua, saya melihat bahwa ada beberapa teman anda itu termasuk Pak Arief dan sebagainya. Masih juga terlibat langsung di media. Sekarang kami  betul-betul ingin komitmen bahwa anda tidak menjadi orang titipan. Sulit ini untuk dihindari ya, karena anda punya hubungan emosional dan segala macam. Tapi kalau anda sudah menyatakan diri menjadi komisioner memang tidak ada pilihan lain anda harus netral. Ini yang saya ingin tahu juga bahwa anda yakin tidak bahwa anda dapat membebaskan diri anda dari hubungan-hubungan masa lalu  seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, yang saya tidak mau tanyakan apa titipan saya belum tahu atau anda apa benar anda titipan atau tidak, nanti kaitan anda pernah disitu.   KPI Netral 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Nah ini tolong sangat menentukan apakah usulan dia itu kita anggap oke apa tidak. Jadi jangan sampai dikira kalau nanti sudah ada hasilnya itu terus dikirim kepada BRTI atau entry langsung bisa oke tidak dong, fungsi pengawasan kita dimana. Jadi menurut saya langkah-langkah sudah betul tapi mengenai hasil dan metode dia mendatkan hasil itu kita perlu tahu, kita harus terbuka. Dan kita bisa bertanggungjawab kepada pemilih kita, inilah dasar. Ini yang bisa cukup bisa kita terima sebagai suatu harga atau rate yang sama-sama menguntungkan. Orang bisa gampang ngomong yang win, win gitu ya, artinya dia bisa berkembang tapi kita juga mendapat layanan yang bagus dan tidak terlalu mahal. Saya kira itu yang paling penting prinsipnya.  Terima kasihRegulasi TelekomunikasiBRTI 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Yang pertama sebagai wakil rakyat saya terus terang mendukung Pak, penurunan ini kalau dia cukup logis dan bisa diterima dan juga masih memberikan peluang untuk mengembangkan. Jadi mereka akan meneruskan investasinya karena mereka melihat masih ada unsur yang menguntungkan mereka. Jangan sebaliknya sepertinya kami sudah senang, masyarakat diturunkan terus, inikan kalau saya lihat dari 2006 sama 2016 kan sudah lumayan ini dari 400-an sampai 204. Tapi apa juga akibatnya dengan penurunan selama ini, anda harus dianalisa juga, apakah terus meningkat investasinya itu mengembangkan jaringannya atau sekarang malah menurun. Sebab kalau dari segi menurunkan tarif saja tentu kita dukung. Regulasi TelekomunikasiInvestasi 1
ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Yang pertama sebagai wakil rakyat saya terus terang mendukung Pak, penurunan ini kalau dia cukup logis dan bisa diterima dan juga masih memberikan peluang untuk mengembangkan. Jadi mereka akan meneruskan investasinya karena mereka melihat masih ada unsur yang menguntungkan mereka. Jangan sebaliknya sepertinya kami sudah senang, masyarakat diturunkan terus, inikan kalau saya lihat dari 2006 sama 2016 kan sudah lumayan ini dari 400-an sampai 204. Tapi apa juga akibatnya dengan penurunan selama ini, anda harus dianalisa juga, apakah terus meningkat investasinya itu mengembangkan jaringannya atau sekarang malah menurun. Sebab kalau dari segi menurunkan tarif saja tentu kita dukung. Regulasi TelekomunikasiInvestasi 1
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Perkara bahwa kalau diturunkan itu kami mendukung iya, tapi tentu dengan suatu pertimbangan yang menyeluruh. Buat masa depan kita, buat operator, juga buat sebab kalau operator pada koleps semua kita juga yang bangkrut, kita juga yang susah, mau bayar murah barangnya tidak ada kan tidak guna juga. Tidak terawat dan segala macam sehingga jadi banyak masalah. Ini yang kita harus clear betul tidak nanti ujuk-ujuk karena itu sudah ditunjuk verifikator independen terus harus kita terima tidak. Karena 
10  
tujuan kami ingin tahu jelas dasarnya apa, jadi tidak sekedar hasilnya saja kami lihat tapi dasar dia mendapatkan hasil itu kita perlu tahu.  Kita sama-sama bisa melihat, semua orang mengerti kok apa yang dimaksud dengan modal investasi dan apa yang diharapkan orang investor. Apa juga yang diharapkan oleh rakyat yang menggunakan layanan itu. Regulasi TelekomunikasiVerifikator Independen 1

ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki Terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fraksi PAN perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1. Pembahasan tentang Rancangan Undang-undang ini telah berlangsung secara dinamis dan menghasilkan rumusan yang telah kita sepakati. Secara umum dengan mencermati dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, pakar dan akademisi, Fraksi PAN sepakat adanya revisi terhadap beberapa pasal yang crucial dalam UndangUndang. Fraksi PAN menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undangundang ITE ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, serta dalam rangka membangun sikap yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat. 2. Fraksi PAN memandang bahwa rumusan terakhir dari Rancangan Undang-undang ini telah memenuhi harapan dan diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dalam ITE sehingga kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat dan dinamis. Kita sadar bahwa kemajuan teknologi informasi misalnya di sosial media telah tumbuh menjadi media baru yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik dengan berbagai konsekuensinya. Untuk itu Fraksi PAN memandang hadirnya Rancangan Undang-undang ITE ini dapat menjadi payung hukum ketika muncul berbagai persoalan terkait pemanfaatan teknologi informasi itu. Fraksi PAN memandang bahwa Rancangan Undang-undang ini menjadi kebutuhan nasional yang memiliki urgency yang harus segera disahkan. 3. Fraksi PAN sepakat terkait dihapusnya pasal mengenai penyadapan. Sesuai dengan putusan MK No.5/PUU/2016, penyerapan merupakan pelanggaran HAM seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah kami kutip di atas. 4. Fraksi PAN sepakat terkait ketentuan status pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Fraksi PAN menyetujui agar sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal itu yang semula dipidana 6 tahun dan atau denda Rp1 miliar diubah menjadi 4 tahun dan atau denda Rp750 juta. RUU ITE UU ITE 1
ALIMIN ABDULLA 3 PAN Lampung II Laki-Laki Jadi begini ya Pak, inikan anggaran dari negara dari rakyat. Kalau saya dengar dari teman-teman tadi kan kita sangat harus selektif. Jadi artinya, di dalam target ini harus terbayar juga berapa sih kita target mensensor film nasional dan berapa juga perbandingan untuk film impor, supaya ini ada balancing. Jadi jangan nanti kalau memang film impor yang sudah banyak akhirnya tidak disensor, yang diperhatikan dan diloloskan lebih banyak impor. Tapi kalau ada perbandingan target ini memang kita menargetkan akan banyak film nasional, tentu targetnya juga lebih besar. Tentu ada data-datanya yang berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun berapa sih perkembangan film nasional. Artinya, Bapak memperhatikan juga produksi dari film kita ini trennya kayak apa. Dan juga bagaimana arus dari luar yang mendesak masuk dalam negeri kita dan disitu letaknya kita juga membatasi berapa perbandingan film luar dengan film kita di dalam, jadi kelihatan di target. Saya bacabaca tidak kelihatan tahu-tahu sudah bisa dilampuai saja, target yang mana yang dilampaui itu yang saya ingin tahu, supaya kita bisa lihat nanti di akhir 201 bisa tahu. Sebab kalau Bapak menargetkan film nasional itu 60% atau 70%, jadi walaupun dia berhasil dari jumlahnya di atas target lebih banyak yang asing artinya tidak sesuai. Ini makanya yang agak clear juga masalah target, karena disinilah kita menilai kinerjanya itu. Saya tidak melihat itu di dalam tahun 2017 ke depan berapa rencana Bapak membayangkan dari data-data yang dikuasai itu, film nasional berapa persen, film impor berapa, juga masalah iklan.   Terima kasih.  Sensor Film Data film 1
ALIMIN ABDULLA 4 PAN Lampung II Laki-Laki Pimpinan, yang saya tanyakan tadi menurut saya belum terjawab. Saya memperhatikan di dalam program 17 inikan yang nomor 3 itu mau mengadakan pendataan terhadap semua film dan iklan film yang didaftarkan dan disensorkan sesuai dengan asal negara, jenis film dan usia. Yang saya ingin itukan walaupun banyak didaftarkan semacam dari impor, dari dalam negeri, yang saya ingin itu targetnya berapa persen buat nasional dan berapa persen buat asing. Bukan semua didrop bisa kita lakukan karena keterbatasan kemampuan, tapi dari prosentasi perbandingan nasional dan impor itu, itu yang ingin saya tahu.  Sensor Film film, impor 1

ALIMIN ABDULLA 1 PAN Lampung II Laki-Laki
Terima kasih Pimpinan.    Rekan-rekan dari Lembaga Sensor Film.   
 Saya perhatikan laporan anda, bahwa secara umum program LSF tahun 2016 dapat dirasakan sesuai dengan target yang direncanakan. Yang saya mau tanyakan kalau jumlah film yang disensor, saya hampir saja kecuali di tahun 2014 dengan 2012 itu hanya 43.000 yang lain itu sekitar 40.000 di 2016 ini 49.000 lebih. Nah, kita kan tidak pernah tahu sebenarnya yang disebut target itu target jumlah film yang disensor atau target apa yang tercapai. Saya perhatikan yang tidak lulus ini sedikit, jadi apakah film yang disensor oleh LSF itu adalah dipilih oleh LSF-nya atau diajukan oleh produser atau diajukan oleh bioskop atau diajukan pengimpor. Sebab disini anda punya target dan saya lihat jumlahnya sekitar 40.000 an ini. Kalau anda yang menargetkan artinya anda sudah membayangkan berapa film yang diproduksi, yang akan masuk ke Indonesia atau akan beredar. Tapi kalau mereka yang mengajukan tentu tidak bisa anda perkirakan. Ataukah ini berdasarkan kemampuan tim LSF mensensor film dalam setahun memang sekitar 40.000 an itu, inikan bisa dilihat dari 2012-2016 dan yang tidak lolos itu saya lihat yang paling kecil tidak lolos itu di tahun 2013 hanya 27 dan kita juga tidak tahu kenapa tidak lolos. Apakah sesudah tidak lolos itu masih beredar di tempat yang lain kita tidak tahu, karena judul film kami juga tidak tahu. Sensor Film Program LSF 1

ALIMIN ABDULLA 5 PAN Lampung II Laki-Laki Sebentar supaya agak clear, saya tidak masalah kalau Bapak tidak punya target. Tapi kalau disebut nanti kami melampaui target padahal target tidak ada, jadi yang dilampaui yang mana. Kalau Bapak mengatakan tidak ada target itu lain soal Pak, tapi inikan pernyataan waktu 2016 tadikan luar biasa. Secara umum program kerja tahun 2016 dapat direalisasikan sesuai dengan target, padahal target itu tidak ada. Jadikan bagaimana ini, kita menilainya. Makanya saya tanya tadi, kalau sudah biasa pakai target kan bisa dilampaui atau diselesaikan kan enak. Coba dilihat dikesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama itu menyatakan seperti itu, 2016 sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Artinya, memang setiap tahun ada target yang direncanakan, sekarang Bapak bilang tidak ada itu Renstra, makanya bingung kita. Itu yang saya tanyakan Pak. Sensor Film renstra 1
ALIMIN ABDULLA 2 PAN Lampung II Laki-Laki Pimpinan, saya perdalam sedikit supaya agak clear ini.   Kami tidak tahu berapa targetnya pada tahun 2016, tapi kami lihat sudah 49.000 tadi. Saya juga ingin tahu pada awal tahun 2017 target sekarang berapa, supaya kita tahu nanti dilampuai atau tidak, kalau inikan begitu diklaim dilampaui saya juga tidak tahu benar atau tidak, karena tidak tahu saya target anda pada saat 2016 awal dulu. Tapi kalau sekarang ini 2017 saya ingin tahu sekarang targetnya bagaimana, karena tidak ada angkanya yang saya baca ini target untuk jumlah. Apalagi kalau dibagi berapa dalam negeri dan berapa dari impor begitu.   Terima kasiih. Sensor Film Target 1
ALIMIN ABDULLA 4 PAN Lampung II Laki-Laki Kalau disini di point B itu angka 3 kelihatan semua yang akan didata, yang sudah didata kan mestinya akan disensor. Nah, yang saya ingin tahu tadi itu berapa prosentase yang buat film kita targetnya ini dan yang berbandingan yang dari luar. Seperti kata Ibu Evita tadi, kita ini juga harus melihat jangan sampai ujung-ujung kena sensor malah yang banyak tidak bisa beredar malah film kita karena cara pandang kita.   Sensor Film target 1
ALIMIN ABDULLA 6 PAN Lampung II Laki-Laki Makanya saya tanya tadi, karena saya sudah baca juga. Oleh karena itu, saya tanyakan ketika anda menyebutkan ada target saya tanyakan prosentasinya nasional berapa, asing berapa. Kalau dalam target itu memang juga di-clear-kan target Bapak di dalam memajukan film kita dalam negeri. Inikan makanya ketika Bapak mengatakan kami tidak punya target, makanya saya tanyakan kembali, inikan tertulis ada target, 2016 memang ada target yang direncanakan akan tetapi keterangan Bapak menjawab terakhir ini kita tidak punya target. Jadi bingung saya bilang tadi, kalau memang tertulis Pak, saya hanya mengajukan sedikit pertanyaan ke Bapak berapa prosentase yang kuat. Kan begitu banyak yang didaftarkan, sudah Bapak data kan belum bisa Bapak kerjakan semua. Karena tidak bisa dikerjakan semua makanya harus ada target mana yang punya dalam negeri, mana yang dari luar. Saya beranggapan bahwa film dalam negeri kita harus kita majukan, jangan sampai malah justru dibebani dengan film luar. Ada perkiraan atau target yang Bapak tetapkan sesuai dengan kemajuan daripada pendidikan kita. Itu yang saya inginkan kalau Bapak tidak ada tidak apa-apa juga hanya saya ingin tahu bahwa dari jumlah 46.300 ini menyeluruh bisa nasional semua, bisa asing semua atau bagaimana itu saja Bapak jawab kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Sensor Film Target 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Jadi pagi hari ini Pak, karena ini secara keseluruhan bukan hanya kepada mitra yang ini.  Yang kalau memang boleh setiap kita meminta ini mungkin ada kekeliruan dari kita, sudah mendesak memberitahukan, kalau boleh kita mempunyai program yang kita panggil mitra ini, kita menyiapkan dengan baik. Kan tidak ada salahnya kan Pak membuat yang bagus. Dan Bapak bukan menggunakan kantong anggaran Bapak sendiri, bikin bagus Pak menteri. Ini kantong sendiri, ini dana bukan kan ya? tapi ini juga mencerminkan satu kementerian memberikan laporan wajah nya begini. Jangan satu lembaga memberikan wajahnya lalu  saya bawa pulang. Kalau anak saya baca ini laporan, wah ini komisi informasi memberikan informasi kepada Anggota Komisi I agar dia tambah anggaran atau dia melaporkan anggaran begini. Kira-kira anak saya menilainya apa ini komite? Jaman sekarang begitu bagusnya itu cetakan-cetakan. Satu lembaga ini seperti ini. Ini lah yang sebetulnya sangat mengecewakan. Anggaran Kemenkominfoanggaran 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Nah yang kedua, kalau ada program-program Bapak-Bapak seperti Ketua tadi kalau pun sangat seluruh, menurut saya ini serius ini Pak menteri. Komisi I ini ceritanya paling banyak tidak akan hadir lagi di yang akan datang. Karena tidak ada traktor, tidak ada segala apa yang bisa dibawa. Terhadap program yang ada yang pantas kami  juga ikut wajar kan kami  ikut dan menyaksikan dan mendukung. Itu kami  tidak pernah diajak. Padahal kami , kalau Bapak undang kami . Misalnya kami  salah satu kami  kirim, karena kebetulan dapil misalnya ada di Lampung,saya akan hadir Pak. Dan orang akan lihat, dan kami  akan bilang. Ini loh anggaran yang kita berikan kepada KIP, kepada dewan pers kepada KPI, ini pelaksanaannya. Saya mungkin akan tanya kepada Renro, anda ini perkuat tidak acara ini. Karena kami  hadir disitu, kalau rakyat bilang tidak hadir, maka akan kami  coret yang akan datang Pak. Tapi kalau sekarang bagaimana mengamatinya. Jadi tolong Pak, programprogram Bapak itu dan menurut Bapak pantas Pak Anggota DPR RI hadir disitu, kami  diberitahu. Kita saling dukung Pak. Dengan kegiatan yang Bapak adakan itu oh ini dananya kurang. Wah ini berlebihan dana ini. Ya kan? karena kita bertanggungjawab sama anggaran negara ini. Anggaran Kemenkominfoanggaran, program 1
ALIMIN ABDULLAH 8 PAN Lampung II Laki-Laki Kalau di Lampung Pak, rakyat itu sekarang masih ribut saja Pak karena tanah itu tidak jelas Pak. Misalnya yang HGU rakyat curiga betul kalau mereka melebihi jatahnya Pak, untuk  haknya. Mereka minta ulang lagi kalau nanti mau diperpanjang maka mereka minta ulang lagi.   Kemudian  juga banyak juga industri-industri yang diambil dari rakyat mengambil tanahnya dan juga tidak dibayar. Termasuk juga Pak yang real estat, real estat ini yang diberi ijin pengembangan Pak. Kan mereka mendapatkan sekian hektar, ada yang sampai ribuan hektar. Itu mereka tidak diberikan batas waktu kapan membebaskan dari rakyat dan tarif nya tidak ada. Negosiasi bebas, kapan dia mau bayar. Sementara rakyat dia tidak boleh jual kepada orang lain dan tidak boleh membangun membebaskan tanahnya. Nah ini ijin ini kan ada batasnya. Tidak pernah ada rakyat yang bisa tahu ijinya sudah habis atau tidak, diperpanjang atau tidak. Kepada siapa dia meminta informasi ini. Sebab kalau dia sudah habis ijinnya maka sudah tidak boleh lagi dia bergerak disituAnggaran KemenkominfoHGU 1
ALIMIN ABDULLAH 6 PAN Lampung II Laki-Laki Makanya terus terang Pak Ketua, kita kalau menyetuji program ingin tahu juga pelaksanaannya Pak. Jangan judulnya saja PLIK/MPLIK terus dengan pelaksanaan kita tidak tahu. Itu adalah laporan rakyat dan menjawabnya bingung kita, ditanya bagaimana juga bingung kan kita. Kalau kami  tahu kan kami  gampang, ah itu bukan urusan negara karena begini begini kan Pak lain. Jadi menurut kami  kalau kami  ini kan datang ke dapil itu Pak. Rakyat itu kan bebas Pak menyampaikan apa saja. Dan kadang-kadang kita tidak siap jawab itu Pak karena kita memang tidak paham. Jadi itu saja maksud saya Pa.  Terima kasih Anggaran KemenkominfoMPLIK 1

ALIMIN ABDULLAH 7 PAN Lampung II Laki-Laki
Pimpinan   Bisa ini Pak Ketua KIP. Kalau betul mau mengkaji yang berkaitan dengan rakyat, kemarin juga saya sampaikan bahwa hampir banyak di bottom Pak. Sekarang permasalah itu sengketa itu jadi persoalan nasional barangkali itu masalah tanah. Tanah sesama rakyat, tanah antara rakyat dengan TNI, tanah dengan usahausaha kebun industri. Saya tidak tahu Pimpinan melihat itu perlu dikaji atau tidak. Atau sudah dikaji saya kan tidak pernah melihat laporannya. Kalau itu ada saya berminta Pak bacanya bagaimana jalan keluarnya. Karena akhir-akhir ini dan kemarin ada sesuatu yang menarik buat saya. Ada Anggota Komisi I yang justru tanahnya juga sudah diserobot sama TNI dan tidak dapat diselesaikan. Padahal 
kami ini biasanya menerima laporan dari rakyat kalau dia berkaitan dengan TNI karena mitra kami Anggaran KemenkominfoSengketa tanahg 1

ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Tadi tidak saja, saya bingung juga cari mencarinya karena banyak dan setelah kita tanya-tanya yang keluar seperti ini. Boro-boro mau seminggu sebelumnya kita tahu. Sudah datang kesini pun tidak diberikan sama kita. Apa sengaja supaya kita tidak dapat informasi atau metode berinformasi begini. Kalau cara metodenya seperti ini jauh pandang dari apa Pak. Bapak mau memberikan informasi kepada publik kepada rakyat. Kepada Anggota DPR RI yang Bapak harapkan mendukung anggaran Bapak saja begini caranya, iseng-iseng. Pak Ketua yang ada baru protes dulu kan, dan yang ini lah yang keluar. Ya saya kira karena agak lambat maka akan menjadi bagus lagi kan. Bayangan saya jadi agak tunggutunggu begitu, tapi yang datang begini. Nah ini tidak akan memberikan informasi ini kualitasnya. Untung saya bukan dalam posisi yang menetukan Bapak ini diganti atau tidak. Kalau saya ada diposisi itu, mohon maaf saya bilang Bapak harus diganti kalau tidak lembaga ini akan dipertanyakan. Bagaimana memberikan informasi kepada publik, kepada bangsa yang begitu banyak. Kepada DPR RI saja tidak ada informasi kami . Bapak datang kesini saja pagi-pagi khusus. Ini kan serius negara kita. Lembaga-lembaga yang mau kita biayai ini Pak, kerjanya asal-asalan. Jadi wajar saja kalau teman-teman ini meragukan talkshow-talkshow segala macam. Apalagi tidak ada lagi anggota kita yang hadir mendekat, mendengar dan menyaksikan. Apa diadakan asal-asal saja apalagi di daerah jauh? Ini kajian-kajian luar biasa, luberan dari siaran A sampai, apa sih hasilnya tidak tahu kan segala macam.  Anggaran KemenkominfoWorkhsop 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya perhatikan dari tadi itu Bapak Dirjen, ini memang sangat menyolok dan ini sering terjadi di Indonesia. Ini sekarang kasusnya di nomor HP, kalau dulu telepon. Ketika susah memasang nomot telepon ada seseorang yang bisa memblock sejumlah nomor di daerah yang dia lihat sedang membangun real estate karena saya mengalami itu. Jadi begitu kita mau bangun dia sudah menawarkan, padahal pasang sendiri susah. Rupanya dari sekia nomor dia hanya bayar bulanan saja tidak digunakan, begitu kita perlu nomor dia tawarkan dengan nomor yang sangat mahal. Jadi waktu itu tarif itu kalau tidak salah sebetulnya Rp500 ribu dia mewarkan Rp2,5 juta ke atas dan banyak nomor itu beredar di Jakarta seperti itu. Jadi ada seseorang yang bisa bermain dengan orang dalam, dia memegang sekian banyak nomor dengan nama dia. Kemudian waktu kita beli kalau kita tidak teliti setiap nomor itu tetap nama dia dan alamantnya juga ngaco bukan alamat rumah kita. Kita keluar uang lagi kalau mau membenarkan nama kita dan alamat kita dengan berbagai alasan. Jadi permainan seperti itu ada nadanya seperti mempermainkan mobile telepon itu. Memblokir sesuatu nomor yang tidak dipakai akan tetapi nomor itu hanya dia yang bisa jual karena dia pegang, dia membayar hanya abodemennya saja. Nah, saya tidak mengerti kalau ini bisa senada seperti. Jadi ada kemungkinan juga permainan ini juga mengarah kesana. Menyiapkan suatu saat diperlukan ada orang bisa memerlukan nomor-nomor yang sudah terblokir semua dia bisa jul. Ini juga perlu saya kira kita curigai kemungkinan ada permainan seperti itu di nomor telepon juga begitu di Jakarta. Terima kasih Pimpinan.Data Pribadi Dukcapil Pelanggaran registrasi simcard 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-Laki Terima kasih Ibu Pimpinan.  Jadi sore hari ini kan kita membuat kesimpulan hasil rapat kita dari tadi pagi. Terus terang Fayakhun ini kan baru sampai sore hari ini. Yang kita bahas dari tadi pagi sesuai kesepakatan kita. Karena kan Pak menteri sudah menyampaikan kan, banyak juga yang tadi pagi agak kurang jelas, kurang terang ketika dana USO ini akan melakukan pembayaran palapa ring ini kan.  Palapa Ring, USO Dana USO 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-Laki Oleh sebab itu kita semua sepakat agar lebih jelas kita agendakan rapat kerja dengan Kominfo dengan kemenku. Itulah yang dibahas pada rapat tadi. Jadi kalau ada USO dalam hal ini, saya kira dalam rapat kerja nanti kita kemukakan. Tapi yang kita buat kesimpulan ini adalah apa yang kita bahas. Jangan sampai kita membuat kesimpulan apa yang tidak kita bahas terus kesimpulan apa yang akan kita tulis. Nah saya ingat itu karena dari awal saya ikut disini, memang betul yang kita sepakati itu Ibu Ketua, adalah kita memang mengagendakan rapat kerja dengan Kominfo dan menkeu. Agar jelas ini, cerita riwayatnya dana USO ini untuk  menjamin Pemerintah kepada tender palapa ring.   Palapa Ring, USO Palapa Ring. USO 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Saya terus terang Pak menteri itu tidak paham kalau ini sudah agak lama, jadi tiba-tiba sudah ada pemenang, perusahaan ini terus terang. Walaupun sepengetahuan saya ini termasuk USO ini juga menjadi pengawasan dari Komisi I. Dimana saya menjadi salah satu Anggota. Dan saya menjadi pendengar yang baik dari tadi, karena saya terus terang. Kita ujung-ujung sudah sampai ini, ide dan segala macam yang tadi dibicarakan kita bisa beda-beda pendapat. Ada yang bilang kenapa tidak diberikan sudah SST, kita dapat apa? tapi kami kan tidak pernah diberikan secara terbuka untuk  kesempatan pendapat membicarakan. Bahwa itu lebih baik, oke lah kami  yakinPalapa Ring, USO USO 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Jadi menurut saya untuk  USO ini terus terang Komisi I dilewatkan, kasarnya begitu kan? saya lihat teman-teman juga tidak mengerti dan Pak menteri jadi terbata-bata harus menjawab semua. Andaikata dari awal kita tahu yang begini kita  pakai modelnya untuk  mengatasi ini kekurangannya bagaimana tidak bisa dibangun oleh yang existing sekarang, mungkin akan lain kita. Ini Pak menteri, ini komen saya, karena menurut saya ini yang terakhir ini karena memang itu yang disana, kiri kanan sama ini tidak paham ini. Dan kita juga ini harus ada unsur mengawasi. Kita harus paham seperti kata Ibu Evita kalau ditanya orang, kenapa anda setuju. Ini uang ini digunakan oleh pengusaha begini, begini, tidak tahu kita. Tahu-tahu sudah menang saja. Apakah anda tahu tendernya bagaimana, tidak tahu kita. Bapak saja bilang internasional, saya saja baru dengar sekarang. Apakah dari nasional atau internasional saya tidak tahu saya . Apakah per daerah tengah, barat itu masingmasing. Pak menteri paham saya yakin Pak menteri terlibat. Tapi kami  sebagai Komisi I tidak paham sama sekali terutama saya dan saya lihat teman-teman juga jadi bertanya seperti itu. Ini Pak menteri kita harus akui ini, berkali-kali Pak menteri sudah tunjuk-tunjuk tapi kami  tidak tahu. Jelas clear nya mau kemana dan bagaimana menempuhnya menyelesaikannya. Ini begini Pak menteri. Terima kasih Pak menteri.  Palapa Ring, USO USO 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki Kalau boleh, ini saya setuju memang harus saya katakan, karena supaya kita ini mencapai tujuan membuat ini. Jadi kita meratifikasi membuat Undang-Undang, sebetulnya karena ini maslah trafficking inikan sudah masalah yang besar buat negara kita. Jadi memang hukuman itu, keinginan kita inikan memang harus hukuman yang berat agar orang itu jera, agar orang tidak mau. Jadi sense itu harus ditunjukkan dalam kalimat ini Pak Ketua, bahwa kita ini akan menghadang orang untuk berbuat yang kita takuti itu, yang kita benci itu. kalau ini ndak diberi yang adil, kaya seperti mengadili hal yang biasa saja, padahal ini suatu perbuatan yang harus kita berantas, iyakan Pak Martin. Jadi apapun yang tepat menurut kalimat hukum, tapi musti maknanya kesana. Jadi dia memang harus hukumannya berat dan efektif, nah itu maksudnya begitu. Kalau boleh ditekankan berat, supaya mereka juga takut. Kalau diberikan kesempatan yang adil-adil, iya pas-pas saja kan, dia nanti ada yang mengelak menjadi sesuatu yang kebenaran, kaya sekarang ini yang ribut apa itu, nikah siri, wah alasannya bagus banget, mendirikan itu. iya, jadi bisa saja kalau soal argumen. Tetapi kita ingin memberantas inikan, begitu kan Ibu Menteri?. Maka tekanan bahasanya mesti berasa di kita. Pak Martin itu saya sudah paham, dia kurang pas lah rasanya dengan bunyi itu. bahwa orang yang sudah kita takuti, mau kita berantas, kita lagi adili, kalau ini perlu dipancung lah kira-kira begitu, agak berat hukumannya. Diluar yang norma. Kira-kira itu maksudnya, jadi kalimatnya tolong dari Menkumham. Terima kasih.Perempuan dan anak Penerjemahan pasal RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Apalagi kalau saya baca tadi anggaran di bidang pertahanan ini sangat besar seperti itu. Barangkali negara Islam yang punya anggaran besar itu cuma hanya dia, kenapa tidak kita kerjasama negara muslim yang banyak juga tidak melihat itu? Jadi bahwa selalu ada hal-hal yang harus teliti, harus kita selidiki, saya kira dengan negara manapun harus. Karena itu bagaimanapun kan negara lain yang punya kepentingan yang berbeda juga dengan kita. Kita memang harus mengingatkan prinsip-prinsip dasar yang kita miliki, agar jangan dia tercemar atau tererosi akibat adanya kerjasama ini. Ini menurut saya yang kita harus pikir ulang, apa yang mendorong kita mau sekarang meningkatkan jadi undang-undang. Kan tidak ada yang menyalahkan kalau 2014 di buat MoU 2015 kita ratifikasi, siapa yang menyalahkan, atau 2016, 2017. Tapi kan kita diamkan. Sekarang baru kita bikin. Saya sebagai Anggota Komisi I terus terang saya tidak melihat itu, apa yang mendasari kita sehingga sekarang kita seolah-olah mendesak ini kita menganggap perlu ditingkatkan menjadi undang-undang. Kalau itu ada, ini sesuatu pertimbangan yang bagus untuk kita dengar, dan ke arah mana kita juga mau lanjutkan kerjasama ini. Ini yang paling penting.Pertahanan Dasar RUU 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Jadi begitu Pak Menteri. Jadi kita ingin clear ini supaya jangan di ujungnya nanti jadi problem. Sebab banyak betul di  negara  kita  inikan  yang  kelihatannya  aman-aman  saja  pada  saat  lagi  berkuasa,  turun  baru dibongkar habis-habisan, sudah duduk pensiun baik-baik baru kita bongkar, karena pada saat itu kita tidak mau membuka dengan benar yang keliru, yang salah, dia diem-diemin saja. Setelah dia pensiun baru kita bongkar dia habis dan banyak kejadian itu. Jadi jangan sampai nanti Beliau ini yang kena nanti. Coba yakinkan betul, sebab ini menjamin sesuatu yang menyangkut negara ini, menyangkut  uang  yang  tidak  sedikit,  menyangkut  keamanan  pertahanan.  Jadi  inilah  sebabnya kenapa kita ingin beri waktu sedikit apa ini, dari Pemerintah sudah yakin betul, tidak ada sangkut paut  seperti  tadi.  Kalau  menurut  pendapat  saya,  kita  bikin,  inikan  untuk  yang  melindungi, payungnya,masa payung dengan ini tidak berhubungan, aneh itu menurut saya, payungi apa dia kalau dia tidak ada kaitannya dengan yang dipayungi. Ini menurut pendapat saya Pimpinan. Jadi mohon dijelaskan dengan benar kenapa ini tidak berkaitan antara yang memayungi dengan yang dipayungi.Pertahanan Keamanan pertahanan 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Dan juga menurut saya, saya tidak tahu ini informasi dari Pak Machmudi ini tadi, saya harus bertanya, kalau kita sebut dia terbesar di Asia angkatan perangnya dari segi apa. Dari segi personil tidak juga lah. Vietnam, Korea, itu luar biasa besar. Dari segi anggaran saya kira China mungkin lebih besar daripada dia. Jadi dari segi apa dia terbesar di Asia. Jangan kita terus karena mau bikin MoU terus seperti membesar-besarkan, kan tidak bagus. Kalau dia terbesar ketiga dunia apa iya, Amerika dimana, China dimana, Rusia dimana. Jadi tidak boleh juga kita memberikan informasi yang kurang pas menurut saya. Saya bukannya membantah ini pandangan anda, tapi dalam logika saya agak repot juga saya terima. Jadi hal-hal yang seperti yang lain juga begitu, keuntungan yang bisa kita dapat itu dalam bentuk apa konkritnya, bisa tidak kita juga capai. Sebab banyak juga, satu contoh, kita ini sudah merasa dekat dengan Saudi, tapi kita protes kenapa dia membantu lebih jelek dari China misalnya ini ke negara kita, iya kan, investasinya kalau tidak salah ke negara-negara lain, yang kita lebih banyak penduduk muslimnya/saudara muslimnya tapi ketika membantu kita investasi dia lebih kecil. Inikan sesuatu yang konkrit terjadi. Ini apa kekeliruan kita masa lalu sampai terjadi begitu hubungan. Apakah karena kita juga terlambat dalam mengantisipasi MoU seperti ini, kan saya juga kurang jelas. Sebab saya pernah dengar misalnya ketika bank syari’ah itu berkembang idenya, itu justru yang berkembang lebih besar duluan di Malaysia, bukan ke kita. Barangkali ada yang mengatakan karena mereka lebih proaktif untuk mengembangkan. Ini yang saya juga ingin tahu pada pagi hari ini kalau ada informasi itu, tentu akan mendorong kita segera menyelesaikan kalau ada hal yang kita harapkan seperti itu. Tapi kalau tidak, cuma sekedar formalitas, kemudian agar ada cantuman bahwa kita sudah dalam satu aliansi dia, barangkali kurang menguntungkan. Ini yang saya ingin kita bahas dulu dari segi yang mendorong kita untuk segera. Karena menurut saya bagus, saya setuju. Cuma saya sendiri juga tidak bisa juga menjelaskan apa sih yang akan kita raih itu. Kalau itu bisa ada, akan memberikan semangat sama kita untuk segera kita selesaikan. Karena sudah 4 tahun ini, tiba-tiba baru pagi ini saya melihat bahwa ini kayaknya memang penting. Ini adalah negara sahabat yang harus tentunya pantas kita bekerjasama sama dia. Bukan hanya bidang militer, bidang apapun juga.Pertahanan Keuntungan kerjasama 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Yang pertama, karena ini di buat Januari 2014, maka Januari sekarang ini sudah 4 tahun, selama 4 tahun itu barangkali saya tidak pernah dengar juga reaksi kita/tindakan kita di dalam mengantisipasi MoU itu, tiba-tiba di Januari 2018 ini kita sibuk lagi mau meningkatkan menjadi undang-undang. Apakah ada juga informasi dari Bapak-bapak kenapa di negara kita ini baru sekarang ini, apa memang ada hal-hal kepentingan yang kita lihat atau keuntungan buat negara kita yang kita lihat berbeda dari 4 tahun yang lalu, atau 3-4 tahun yang lalu? Jadi itu mungkin menjadi dasar kita. Menurut saya, kalau kita sudah membuat MoU itu memang harus ada tindaklanjutnya. Karena yang membuat ini negara. Tidak mungkin bisa terjadi MoU kalau kita tidak sama-sama melihat ada sesuatu antara kedua negara. Tapi setelah dilakukan, 4 tahun itu seperti didiamkan. Baru pagi ini setelah 4 tahun lewat baru kita bahas. Jadi buat saya, kalau kita sudah membuat MoU memang harus kita segera menindaklanjuti, menurut saya. Karena ini yang melakukan itu pimpinan negara. Bukan sekedar iseng-iseng ketemu terus kita bikin MoU. Menurut saya MoU itu mestinya sesuatu yang serius. Berangkat kesananya meminta/mengadakan MoU itu tentu ada pandangan-pandangan kita di dalam negeri dan juga pandangan-pandangan di negara lawan kita. Tanpa ada kedua belah pihak seperti itu tidak mungkin. Tapi banyak sebetulnya MoU seperti ini semenjak saya di Komisi I saya lihat bertahun-tahun didiamkan. Baru kita tidak tahu apa sebab baru kita mau adakan. Yang saya tidak dengar itu apa kita pada pagi hari ini pada tahun 2018 ini baru kita buka MoU itu? Apa ada sesuatu yang baru? Apa ada perkembangan di Timur Tengah yang menarik kita? Atau bagaimana? Karena menurut saya Indonesia dengan Saudi itu wajar sekali mempunyai kerjasama-kerjasama. Karena sebagian besar barangkali jama’ah hajinya itu, belum lagi umrohnya itu dari Indonesia itu luar biasa jumlahnya. Jadi itu mereka juga dapat income dari kita yang tidak kecil. Wajar juga kalau kita memang kerjasama seperti itu. Ada juga titik baliknya buat kita.Pertahanan Menindaklanjuti MoU 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Jadi kenapa MoU sudah kita bikin yang tentu tidak asal jadi saja dulu bikinnya tapi agak terlambat kita mengantisipasinya. Saya tidak tahu apakah ada penilaian dari pihak juga. Kalau di negara lain dia bikin MoU lebih cepat di ratifikasi, mungkin kita di anggap yang lelet atau kurang bersemangat. Atau memang mereka sendiri juga bikin yang tidak betul-betul serius, jadi dia tidak mendesak juga ini untuk segera dijalankan. Ini yang saya kurang paham. Andai kata itu kita lebih tahu itu maka setiap ada MoU ini kita juga ingin tahu. Kalau Pemerintah bikin MoU coba kalau dia akan menyangkut komisi di DPR ini kita juga diberitahu, supaya kita pelajari lebih awal. Tidak 4 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Ada juga yang 5-6 tahun barangkali baru kita bawa ke sidang.Pertahanan Menindaklanjuti MoU 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini  cuman  sekedar  mengingatkan  saja  bahwa  persetujuan  ini,  kesepakatan  kita  ini melibatkan uang negara Pak dan sudah keluar. Itulah sebabnya adanya semacam pertanyaan ke Presiden ini merugikan atau menguntungkan masih tanda tanya, barangkali juga kalimatnya lain dilanjutkan atau stop. Masih dalam posisi itu belum ada jawaban. Kenapa kita juga bicara Undang-Undang?  Dana  itu  keluarnya  berdasarkan  Undang-Undang  Pak  dan  kalau  dia salah  keluar  itu dilanggar itu Pak. Ini kalau mau agak melebar sedikit mohon maaf, ini kebetulan berbicara dengan pihak  Menhan.  Ada  yang  berpandangan  Pak  ketika  TNI  menjalankan  pencetakan  sawah  itu melanggar Undang-Undang Pak, karena dalam APBN tidak pernah berubah, itu yang menjalankan adalah  pertanian,  ada  cara-cara  melaksanakan  tender  segala macam.  Dengan  adanya  MoU dijalankan TNI, tidak ada lagi tender dan semua pelaksanaan jadi lain. Ada yang berpendapat tidak masalah betul, makanya jalan tapi ada yang menganggap masalah. Yang kita khawatir suatu saat baru dibongkar orang. Kalau secara hukum ini melanggar mengubah Undang-Undang APBN tanpa persetujuan DPR. Nah itukan terjadi belakangan. Yang menghadapi siapa? Ada tidak yang berani mengatakan sekarang tegas bahwa itu tidak melanggar, tidak ada yang berpendapat melanggar, saya  sudah  kemukakan  juga  dalam  forum  ini.  Kita  menjaga  itu.  Saya  ingat Pak  Asril  ingat  saya sampaikan. Ada yang berpendapat karena titik koma Undang-Undang itu tidak bisa diubah-ubah seenaknya  oleh  Pemerintah  maupun  oleh  DPR,  harus  ada  kesepakatan  bersama,  titik  koma, apalagi  mengubah  yang  pelaksana  dan  cara-cara  melaksanakan,  pelaksanaannya  jelas  siapa. Nah ini suatu contoh sudah kita coba lakukan dengan mudah, tidak takut sama Undang-Undang. Kalau ada yang mau mempersoalkan kita harus siap menghadapinya. Nah yang ini sebelum dia terjadi, terjadi perbedaan pendapat itu makanya kita pertanyakan. Clearens dulu supaya kita enak ini, belakangan ini tidak ada lagi hal-hal yang akan timbul belakangan.Pertahanan Menyetujui RUU 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Sebetulnya semua sudah sepakat, memang ini diperlukan. Kalau boleh dibilang terlambat ini,  terlalu  lama, dari  2013,  sekarang  sudah  2018.  Nah  hal-hal  seperti  inilah  yang  menimbulkan sesuatu  yang  bisa membuat  masalah  di  belakang  hari.  Terus  terang  saya  kurang  paham  soal hukum tetapi membuat ini penting kita ketemu pagi ini karena ini ada kaitannya. Jadi kalau tidak ada kaitannya antara MoU dengan Undang-Undang ini, saya agak bingung, buat apa kita bikin ini kalau ada kaitannya. Inikan karena akan mendukung, memperkuat yang sudah kita buat. Apabila terjadi sesuatu di dalam MoU itu yang merugikan kita, Undang-Undang ini harus membelanya. Jadi tidak mungkin menurut pendapat saya kita membuat sesuatu yang tidak ada hubungannya sama itu. Ini jalan sendiri, jalan sendiri malah jadi aneh. Jadi menurut saya mari kita clearkan betul ini karena ini ya saya terus terang tidak ahli di bidang itu tetapi saya melihat ini mesti ada kaitannya keras yang kuat antara kita sudah membuat MoU kesepakatan, apalagi sudah keluar uang negara dan kita membuat Undang-Undang antara LEN yang mengatur juga masalah keuangan negara. Jadi apabila terjadi kerugian, saya kok agak bingung  kalau  itu, oh  itu  rugi  biar  saja  itu  rugi  karena  MoU,  nah  ini  Undang-Undang  tidak, tidak mungkin  menurut  saya.  Nah  jangan  sampai  Pemerintah  kena  problem  disitu.  Kita  menjaga  itu. Kalau  ada  yang  menjamin  ini-ini,  dasarnya  harus clear,  jangan nanti  lari  pada  saat  minta pertanggungjawaban. Saya kira itu. Kan inikan bersama kita terbuka.Pertahanan MoU kesepakatan 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki Pimpinan, sesuai dengan yang Ketua katakan saya kira baik Dewas maupun Dirut ini harus mencari bukti yang menjadi bukti sejarah. Jadi waktu dipersoalan itu tidak ada, kalau Cuma sekedar dengar-dengar kata orang kabarnya ada belum bisa mempertahankan. Jadi sekarang ini barangkali kita harus dari pendapat siapa atau catatan mana atau peresmian mana yang menguatkan itu betul-betul ada. Sebab ini sudah ada yang terbukti ada yang disitu tidak ada kita diam. Artinya maksud saya RRI diam gitu kan, malah takut. Kalau ada buktinya tidak takut ini Pak, ini maksud saya harus dicari buktinya.RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya rapat itu masih ada rekaman, saya ingat juga karena saya hadir. Memang yang paling ditekankan soal kompensasi, tapi kalau soal sejarah ini hari ini yang terlambat pun kita semua terbangkit. Kalau  dikemukakan  disitu  pasti  kita tidak akan  diam,  kalau  itu  hal  yang  sangat  sensitif dan  memang  prinsip.  Tapi  kalau  soal  kompensasi  inikan soal  tukar  menukar  jual  beli  saja,  jadi didukung saja sama Komisi I DPR RI. Beda kalau bisa dibuka rekaman itu, karena setiap rapat itu direkam  apalagi  kalau  gabungan.  Saya  yakin  betul  karena  saya  hadir  tidak  ada  persoalan menyangkut sejarah yang akan hilang, tidak ada. Jadi baru sekarang ini keluar dan sekarang kan semua kita yang kantuk jadi bangun semua ini. Karena tidak mungkin akan kita diamkan kalau seperti itu,  saya  juga  baru  tahu  ada  situs  yang  ditandatangani  oleh  Presiden  dan  merupakan  tonggak sejarah  seperti  itu.Kita  akan  beda  bicara  kalau  menyangkut  sejarah  negara,  kami  kalau  sekedar soal kompensasi kita dukung saja. Dan juga tidak ada kesungguhan mendesak, kita juga tidak tahu laporannya.  Inikan sebetulnya  sebagai  tambahan  saja,  kalau  itu  penting  tentukan  tidak  seperti  ini laporan yang kita dengar hari ini. Jadi saya pikir ini pada saat rapat gabungan itu sangat disayangkan tidak disampaikan hal yang mendasar seperti ini. Kalau tidak percaya mari kita buka ada rekamannya dan mungkin ada juga  tertulisnya.  Coba buka  mana  membahas  soal  sejarah,  jangan  ditambah-tambah  sekarang sudah  kita  kemukakan  tidak ada.  Jadi  seolah-olah  itu  menyalahkan  kita  seperti  tidak  sadar,  tidak betul itu. Sedikit saja mendengar disitu ada situs kita bereaksi semua. Jadi saya kira memang harus diakui kekeliruan dari pihak RRI yang tidak menghargai situs itu  atau kurang.  Dan  tidak  menemukan  sesuatu  senjata  yang  paling  pas  untuk  mempertahankan sebetulnya. Jadi saya kira kalau memang masih memungkinkan Pak, karena ini sejarah jadi tidak bisa kita anggap enteng, karena itu suatu kekeliruan suatu lembaga terus merusak sejarah kita. Jadi saya setuju Bapak Ketua, urus soal itu tadi dibandingkan dengan kompensasi itu tadi ini jauh lebih penting sebenarnya kita perjuangkan. Saya kira begitu Pimpinan.  Terima kasih. RAPBN 2019 Situs sejarah 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Terus terang memang pada beberapa rapat yang lalu, kita sudah semua menyadari pentingnya….ini supaya jangan ada alasan lagi. Tapi terus terang pagi ini saya agak kaget juga sebenarnya. Yang pertama, sekian lama anda sudah lama disini membuat laporan ini masih ditegur Pak Menteri, Pak Menteri yang mengawasi tahu jumlah radio berapa, itu dikoreksi terang-terangan oleh Bapak Menteri. Inikan mestinya anda yang menyajikan kepada Pak Menteri, berapa jumlahnya harus tahu. Kalau jumlahnya saja anda tidak tahu bagaimana mengawasinya. Tadikan dikoreksi sama Pak Menteri betul kan. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan kita jadi timbul ramai kurang percaya. Regulasi Penyiaran koreksi 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Terima kasih, Ibu Ketua.   Kita memang jadi berlarut-larut ini, tapi ada hal yang menarik siang ini. Saya terus terang, kalau saya tidak mengerti saya tidak mengerti, tapi kalau sekarang misalnya KPI ini tidak adil yang satu ditegur yang tiga tidak, yang mana yang tidak ditegur. Kita biar clear tahu, apakah KPI tahu tidak kalian itu berpihak satu atau tiga orang sehingga tidak ditegur. Coba disebutkan biar saya tahu benar apa tidak. Makanya dari awal saya bilang coba kita clear, ketika teman saya bilang ini Perindo jelas, saya juga mengakui dan saya lihat. Regulasi Penyiaran KPI, Teguran 1



ALIMIN ABDULLAH 3 PAN Lampung II Laki-Laki anggaran gelondonganya waktu itu sudah kita sepakati, ini sebenarnya dianggarannya sudah ada, hanya KPI minta izin untuk menggunakan alat itu karena waktu itu kalau tidak salah Bapak Effendi Simbolon mengatakan “kalau memang ketika akan melakukan pengadaaRegulasi Penyiaran monitor 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Seperti Bapak Effendi, ini bagaimana Perindo inikan MNC, kami sudah tegur. Ini kita lihat bagaimana bunyinya, ternyata Pak Effendi saja tidak setuju terhadap bunyi teguran itu. “Masih potensi, jangan-jangan”, kalau kalimatnya begitu repot kita. Jadi menurut saya Bukan Ketua, saya tetap mempertanyakan secara terbuka, saya tidak ingin melanggar hak independensi. Saya berharap tergantung juga KPI…atau tidak, bila ada analisa melakukan pelanggaran segera. Supaya kita ini aware, seluruh komisi tahu sekarang ada tim, mungkin dia lagi tidak menyetel itu, dapat laporan dari KPI, Pimpinan dapat ini pelanggaran, sekarang lihat kita sama-sama. Kayak ILC itukan cepat semua kita tahu, dan langsung berhasil, senang kita, begitu wibawa KPI. Jangan sampai kita tidak tahu, channel yang begini banyak, mungkin saja tidak senang, walaupun politik saya juga tidak senang bikin bosan saja. Kalau Bapak Effendi kan, MNC masih, saya sudah tidak mengikuti lagi sudah kelewat bosan itu ngelihat muka partai.   Jadi menurut saya makanya kita ini ingin tahu, yang pertama kalau memang ada ketidak adilan, ada yang satu ditegur, yang tiga tidak, yang empat tidak yang mana saja.   Regulasi Penyiaran Perindo, MNC 1
ALIMIN ABDULLAH 3 PAN Lampung II Laki-Laki Dan ketika anda memberikan sanksi juga kita juga tahu supaya kita lihat sanksi anda ini sudah benar atau belum, jangan juga ada yang mengatur kalimat sanksi itu, repot kita, sehingga dia tidak berfungsi. Sebab kalimat bahasa Indonesia bisa jadi bukan main pengertianya. Jadi ini kenapa saya bilang tadi saya mengusulkan Ketua, terhadap yang tadi halaman berapa yang mengenai perekaman itu, hal-hal yang sangat penting kalau boleh apalagi kalau menyangkut peringatan macam-macam, Komisi I DPR RI itu dapat copy-nya dari rekaman ituRegulasi Penyiaran Sanksi 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Ini barangkali yang kita harapkan apabila anggaran negara ini kita setujui untuk anda bangun sistem monitoring ini kita memilih teknologi yang baik, yang sesuai dengan bangsa kita dan efektif untuk melakukan tugas. Barangkali saya setuju dengan Ibu Evita, kalau memang ternyata yang terbaik itu kita masih ada perbedaan anggaran mungkin kita harus carikan, supaya kita betul jangan asal-asalan. Sebab banyak juga rakyat sudah banyak ngomong sekarang, kita jadi mengorbankan bangsa kita sendiri, pilot kita sendiri karena beli pesaRegulasi Penyiaran sistim monitoring 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Nah, berikutnya kalau anda pernah mengajukan teguran kalau teguran anda itu berwibawa, teguran yang menjadikan dia dan yang lain menjadi waspada dan tidak akan mengulangi bukan hanya dia, diketahui semua. Sekarang ini terus terang kami juga saya tidak ngerti bunyi teguran kayak apa, jangan-jangan saya bilang sama teman saya tadi negurnya “hei lagi ngapain anda?”, kan negur juga namanya, apakah itu bentuk tegurannya yang disebut oleh undang-undang.  Regulasi Penyiaran Teguran 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-Laki Oleh sebab itu, saya lihat di halaman 13, saya kalau memungkinkan karena anda di sektor utama itu menjalankan aplikasi perekaman dan monitoring sehingga dapat diakses oleh semua user internal KPI, ini analis pemantau penjatuhan sanksi legal dan komisioner. Saya berpendirian paling tidak dalam waktu tertentu sekarang ini setelah ini. Ini ketika anda mempunyai sesuatu analis pemantauan yang bertentangan sehingga harus dijatuhkan sanksi itu coba copy-nya karena ini direkam kepada Komisi I DPR RI, supaya kita juga on time tahu bahwa ini masalah yang akan dijatuhkan sanksi. Kayak apa teguran yang akan diberikan kita akan bicarakan, karena menurut saya sudah cukup untuk anda wibawanya, tapi selama ini tidak ada wibawanya. Teguran sampai ratusan kali, itu hanya melaporkan bahwa kami sudah menegur 1000 kali, itu prestasinya, tahun depan 2000 kali bukan itu prestasi saya kira. Semuanya tidak ada gunanya kalau tidak perubahan, jalan terus seperti kata teman-teman yang lain. Regulasi Penyiaran Teguran 1
ALIMIN ABDULLAH 3 PAN Lampung II Laki-Laki Menurut saya kalau anda juga ini merupakan, mungkin kami punya pikiran begini teguran, kalau begini kesalahan analisanya, tegurannya harus begini tidak boleh lembek-lembek seperti barangkali. Nah, ini barangkali kita saling mendukung menurut saya ada halaman 13 itu. Kan di server pertama itu merekam siaran persatuan, kemudian akan disalurkan kepada storage server. Nah, terus menjalankan aplikasi perekaman dan monitoring sehingga dapat diakses oleh semua unsur internal KPI ini unsur KPI ya, yaitu analis pemantau jadi artinya ada yang menganalisa kan  yang memantau dan menganalisa dan kepenjatuhan sanksi. Ketika ke penjatuhan sanksi itu kan anda harus buat itu, bukan tinggal pencet tombol. Kami ingin tahu juga dong, apakah sudah pas sanksinya itu, apa cukup kuat, cukup keras. Jangan-jangan nanti diperlembek juga sehingga bahasanya bisa berkembang macammacam multi interpretasi. Ini yang saya usul tadi Ketua, menurut saya hal-hal yang sangat penting kayak gitu Komisi I DPR RI dapat, minimal Ketua dapat. Kalau dianggap serius kita bicarakan di Komisi I DPR RI, apa perlu kita dukung ini keputusan KPI ini. Selama ini keputusan anda peringatan begini dan begitu itu tidak dianggap orang, sehingga sampai berates-ratus kali. Kalau menurut saya 1-3 kali peringatan itu sudah bikin mereka gemetar itu, karena anda berdasarkan undang-undang. Kenapa jangan sampai alat ini sudah bagus, monitor bagus, rekamannya bagus, tapi tidak punya hasil, tidak punya daya yang kuat untuk mengendalikan kenakalan-kenalan lembaga penyiaran.   Terima kasih, Ketua. Regulasi Penyiaran Teguran 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-Laki Inilah makanya saya mengusulkan Bapak Ketua, ke depan kalau memungkinkan rekaman yang dianalisa itu kami juga tahu, biar kita paham juga ini sebagai pengawas. Dan kemudian anda memutuskan harus membuat teguran, kayak apa teguran yang pertama dan kedua, kan ada tingkatan. Kalau sekarang saya tidak tahu anda berapa kali tegur sampai 100 kali teguran saya tidak mengerti, kok bisa beratus-ratus tegurannya. Ada salah satu TV, Trans TV yang tertinggi dulu. Kenapa itu? Memang kalian mau itu beradu, daripada hasil kalian asal melaporkan bahwa kami sudah menegur, seperti kata Bapak Naro tadi itu. Sekarang meningkat peneguran, tahun lalu hanya tertinggi 170 sekarang 500 apa itu prestasi anda. Kita ingin tahu, kita ingin tahu juga apa bunyinya prestasi anda ini, kan harus ada hasil teguran itu, supaya itu tidak terulang. Regulasi Penyiaran Teguran 1

ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki

Nah saya terus terang tidak terlalu paham soal ekstradisi ini Pak. Kalau saya paham saya juga akan, tetapi ini menyangkut suatu kerja sama kesepahaman kita dengan negara China yang terus terang akhir-akhir ini kita luar biasa juga hubungannya baik di bidang ekonomi, di bidang tenaga kerja, sekarang banyak sekali kita ribut tenaga kerja menyelundup kemari, tidak pakai izin-izin, ini kita harus hati-hati, 
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apakah ini justru menangkal itu atau memperluasnya. Nah ini kita meminta dari Bapak-bapak itu analisa Bapak-bapak itu mana ke kita apakah tidak boleh tahu untuk rahasia. Saya kira tidak. Ini Pimpinan ini yang saya maksud, saya terus terang barangkali beda dengan Bapak-bapak, saya tidak paham soal ekstradisi. Nah sekarang kita mau menyetujui ini, karena harus ada dasar, kita ini bertanggung jawab juga kan kepada negara, kepada bangsa juga kepada keputusan kita. Besok lusa kan dibaca orang kalau dia yang terjadi … Ini dulu asal setuju saja katanya, karena ada yang bermanfaat.  RUU Ekstradisi dengan ChinaEktradisi 1

ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki  Kalau warga negara kita walaupun dia lahir di tempat lain, kita tidak bisa juga mengatakan warga negara tetapi kalau China ada yang menganggap dia dimana pun dia lahir walaupun dia sudah diakui sama negara itu warga negara, dia mengakui dia tetap warga negara dia. Jadi kalau kita memang membuat suatu kesalahan, ini tanggapan saya ya Pak ya tolong dijelaskan, dia membuat sesuatu yang pidana di Indonesia terus lari kesana, kita bilang warga negara kami ada yang berbuat melanggar hukum, sekarang ada di tempat anda, dia bilang yang mana, yang ini warga negara kami kok. Kami akui, anda kan tahu sistem negara kami bahwa siapapun China yang lahir dimana pun adalah warga negara saya. Nah posisinya kan sama kita mengakui dengan dia lahir disini dia warga negara kita, disana juga mengakui karena dia darahnya dari negara bangsa dia. Nah ini apa pengaruhnya ini terhadap apa yang kita setujui ini. Kalau saya tanggap dari apa yang ditanya Pak TB itu saya kira ini harus diclearkan oleh Bapak, selama inikan kita sudah berhubungan lama dan tentu ini menjadi pertimbangan kenapa dari 2009 baru sekarang ini kita ketemu pagi ini, apakah sudah banyak ini diskusi kita atau pandangan kita melihat ke depan kalau ini kita sehatan, dan apa ruginya kalau kita tidak segera juga. Kalau tidak kan perbuatan main-main saja itu, kan banyak hukum yang harus kita buat, banyak Undang-Undang yang lebih penting lagi, tetapi kalau ini penting coba terangkan ke kami, itu yang kami mau, apa yang kita target sebetulnya dengan kita, karena kita negara ini pasti tidak main-main bikin persetujuan 1 Juli 2009 tetapi itukan pokoknya saja karena wajar akan terjadi, 2 negara itu ingin meminta ekstradisi itu dalam hubungan internasional sekarang tetapi efeknya terhadap negara kita, pemerintahan kita, bangsa kita, nah ini yang ingin kami tahu dari segi aspek hukumnya, ekonominya, macam-macam, supaya kalau nanti kita memutuskan ini, kita bisa bertanggungjawab, kita setuju Undang-Undang disahkan atau dibuat karena a, b, c, d-nya begini, ada resiko ada, tetapi masih lebih kecil-lahRUU Ekstradisi dengan ChinaExtradisi, 1

ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki

Yang pertama, hari ini kita akan berharap apakah kita akan mengesahkan persetujuan antara China dan Indonesia ini. Kalau saya lihat inikan persetujuannya ditandatangani 1 Juli 2009. Jadi tentu saja Bapak-bapak yang berkompeten berurusan dengan hal ini sudah mempelajarinya cukup lama. Kalau dia cukup lama ada 2 sebab Pak. Kita menganggap tidak begitu penting itu disahkan atau dibuat UndangUndangnya atau bisa menimbulkan bahaya. Nah sebetulnya buat kami yang paling penting disitu Pak. Kita ini buat Undang-Undang yang kira-kira justru membantu bangsa kita, negara kita, mengamankan ke kita, memakmurkan kita, menjaga, nah ini yang kita ingin tahu dan bagaimana hubungan dengan lawan negara kita itu kalau ini disahkan seperti tadi Pak Ketua Pak TB Hasanuddin juga menanyakan sesuatu yang menurut saya jelas karena ada beda yang barangkali sistem kewarganegaraan kita dan China. Nah saya kurang paham Pak. Makanya kalau bisa dijelaskan oleh Bapak-bapak kita untungnya apa, ruginya atau resikonya apa, itu yang perlu kita tahu Pak karena kita tidak putuskan itu sudah sah, ya kita harus tunduk karena Undang-Undang. Misalnya kalau saya tidak salah tangkap dari Pak TB. kalau kita kan mengangkut, 
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isu ini suatu isolin, jadi cuman 1 warga negara kan kita.RUU Ekstradisi dengan ChinaUntung rugi 1

ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Pimpinan, saya setuju itu Pak, karena inikan dimintakan juga pendapat dari DPR RI inikan bukan basa-basi. Jadi nanti Bapak-bapak dari Pemerintah akan menyampaikan bahwa setelah disampaikan kepada DPR RI, DPR RI meminta ada sesuatu yang lebih mendesak lagi atau lebih mementingkan apanya lagi. Menurut saya wajar saja itu, karena ya kita belum tapi kita sampaikan bahwa pendapat kita ada.  Satu lagi Pimpinan, saya tidak tahu karena ini yang sudah umum dengan negara lain. Inikan kadang-kadang bahasa saya tidak tahu, apakah nanti dalam peraturan diturunkan inikan enak betul Pak. “dialog dan konsultasi bilateral secara berkala”, saya tidak tahu berkalanya itu berapa tiap 6 bulan, tiap setahun, ini dimana nanti kita bisa DPR RI mengawasinya, dilakukan apa tidak dialog dan konsutasi. Inikan Undang-Undang ini Pak, tapi kalau memang dia per berapa itu bisa di keputusan apa gitu saya tidak ngerti nanti kita harus ikuti maksud saya, supaya betul ini berjalan Undang-Undang. Kalau berkalanya 10 tahun sekali berkala juga hanya tiap 10 tahun 2 kali ganti Presiden.   Terima kasih.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDialog, konsultasi bilateral 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Saya mengerti ini, sebenarnya kita DPR RI ini memang harus stempel saja atau bagaimana ini tidak mengerti. Tapi menurut saya di nomor 7 itu jelas betul yang disebut dengan ruang lingkup kerjasama baru dia meliputi satu atau dua disebutkan. Jadi ini dari judul awalnya memang sudah kerjasama, namanya dialog dan konsultasi itukan prolognya. Nah, kalau di dalam prolognya hanya menyebut perhatian tiba-tiba kita terus menjadi kerjasama demi kepentingan, kapan dialog dan kapan ininya. Nah, inikan sedangkan judul diatas di nomor 7 ruang lingkup kerjasama, jadi kita sudah akan membahas kerjasama, caranya meliputi itu ada dialog, ada konsultasi baru kita bikin kerjasamanya. Saya tidak mengerti kenapa kita jadi keberatan, kalau memang harus diusulkan lagi kesana pengertian ini. Kalau memang sama-sama kita mengerti bahwa ini buat kita lebih baik. Tentu bukan tugas DPR RI untuk menghubungi kesana, karena bukan kita yang bikin persetujuan kan. Tapi itu sesuatu yang lebih dari itu juga dikerjakan sama Pemerintah kita bukan sekedar merubah satu atau dua kalimat kata Ketua, tapi juga kalau perlu kirim bantuan kita lakukan, ini negara ini. Tidak terlalu sulit ini kalau ini kita sepakat di Komisi I DPR RI ini kita perlukan, tapi kalau tidak mau disepakati terus apa yang terjemahan disini ya terserah jangan salahkan kita, kita juga tidak memberikan opini, tidak memberikan pendapatRUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama demi kepentingan 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Jadi dalam hal ini yang disebut di 14 itukan sudah belakangan Pak, sulit saya membayangkan kita bikin kerjasama tidak pernah kita dialogkan dan tidak pernah konsultasikan, tidak mungkin kita ujug-ujug kerjasama. Ini biasanya begitu di antara negara, partai segala macam, mau dialog dia sudah ada konsultasi baru ada kesepakatan kerjasama. Ini lain kerjasama dengan dialog, dialog boleh saja kita setuju atau tidak setuju. Tapi kalau sudah masuk kerjasama berarti sudah dilalui itu, kalau di dalam waktu dialog dan konsultasi tidak disebut kepentingan, tiba-tiba kita bikin kerjasama kepentingan kapan bikinnya. RUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama kepentingan 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Sedikit Pimpinan, saya agak sedikit terganggu ini, karena selalu semua ada kata merdeka. Kalau suatu kerjasama itukan mesti star negaranya, kalau merdeka selalu merdeka. Kalau ada ditambah merdeka beda itu negaranya, di negara kita tidak ada merdekanya, negara dia selalu ada merdekanya setiap kalimat. Makanya bukan berarti kita tidak merdeka kanRUU Pertahanan dengan New ZealandMerdeka 1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Jadi menurut saya ada benarnya seperti tadi Bapak Syaiful ya dibuat itu tadi, jadi ada cantolannya nanti ketika kita bikin kerjasama kepentingan itu. Karena memang kita juga dialogkan dan kita konsultasikan kalau dianggap perlu. Ini menurut pendapat saya. Dan DPR RI ini saya kira wajar juga mengusulkan sesuatu menurut pendapat kita, sebagai wakil rakyat negara ini. Walaupun dia negara merdeka tidak bisa menjajah kita kan. Persetujuan itukan adalah antara eksekutif dan juga diminta persetujuan legislative, kalau tidak ya tidak perlu diadakan persetujuan Bapak Ketua.   Jadi menurut saya ini relevan dengan yang ditulis yang berikutnya di 14 itu, maka dia harus ada cantolan didepannya. Karena dialog dulu kita konsultasikan dulu baru kemudian kita maju lagi menjadi kerjasama. Ini pendapat saya di dalam suatu hubungan 2 negara. Nah, melalui dialog dan konsultasi itulah kita akhirnya sepakat perlu tidak dibuat kerjasama apa yang mau dikerjakan.   Terima kasih.   RUU Pertahanan dengan New ZealandPersetujuan legislatif 1
ALIMIN ABDULLAH 3 PAN Lampung II Laki-laki Sedikit pak ketua. Pak Menteri, kami berharap dengan kita sudah tuntaskan persetujuan Undang-Undang ini. Jadi tidak lagi kita nanti pelaksanaannya harus berunding lagi. Jadi apakah seperti sudah ditanyakan Pak Supiadin, memang sudah ditanyakan. Karena ini tidak bisa kita rubah setuju saya tahun 2009 ini tetapi kita kan tahu, hampir sebagian besar pak kita ini perjanjian dengan orang luar kita kalah. Entah di bidang bisnis, entah di bidang apa saja kita kalah kalau sudah di bawa ke atas. Karena kita tidak menyiapkan bakal berkelitnya lawan kita. Ya banyak perjanjian negara-negara kita ini kalau diadministrasikan kita kalah. Nah jadi menurut saya, mumpung ini lagi dibahas kita lihat ada peluang yang mungkin dimanfaatkan. Kalau memang betul seperti kata pak menteri kita bisa ada dibuat dahulu sekaligus. Supaya kita tidak begitu timbul masalah baru kita nanti bikin tim lagi buat negosiasi, buat waktu, lewat itu nanti. Jadi kalau menurut saya berdasarkan pandangan ke depan kita itu, ada yang bakal terjadi itu kita siapkan sekarang, sama halnya kita menyiapkan Undang-Undang ini. Bukan sudah terjadi ada yang minta ekstradisi tetapi kita membayangkan suatu saat dengan perkembangan teknologi tadi kita buat. Jadi yang mau terjadi juga di bidang ada perbedaan penangguhan masa politik, saya kira mesti kita siapkan dari sekarang, lebih baik. Seperti kata Presiden ada tidak jalan keluarnya selain dari Undang-Undang ini? Kalau ada saya kira jauh lebih baik Pak Menteri.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMasa persetujuan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
ALIMIN ABDULLAH 1 PAN Lampung II Laki-laki Terima kasih ketua. Ya ini kan persoalannya kadang-kadang definisi politik itu bisa luas kan? Jadi kalau ada negara yang mau menghindari dia melihat permintaan kita dia bisa melihat dikategorikan politik. Nah ini bagaimana ini supaya terhindari dari itu. Kan itu policy negara yang bersangkutan yang menentukan. Nah ini tidak kami penuhi karena politik. Karena kadang-kadang menyerempet masalah-masalah itu dengan politik.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki Sedikit lagi pimpinan. Yang saya khawatirkan karena sering itu bercampur, jadi unsur kriminalnya ada politiknya juga ada, sama-sama clear. Nah buat negara yang meminta barangkali lebih menekankan masalah crime-nya atau korupsinya, mereka lebih menonjolkan politiknya. Nah kalau seperti itu bagaimana? Itu yang saya ingin tahu, kalau dia jelas crime sih tidak masalah, kalau jelas politik juga tidak masalah, tetapi dua-duanya kan juga bisa dilakukan oleh seseorang pada saat yang sama. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
ALIMIN ABDULLAH 4 PAN Lampung II Laki-laki Sedikit lagi pak. Saya bukan mau mempermasalahkan lebih panjang lagi Pak Menteri. Cuman dengan negara ini kan kita bukan baru 1 tahun berhubungan. Apa yang terjadi sekarang ini kan kita sama-sama dengar terus di media, kita ada investasi di sini bahan baku dari sana dikirim diisi narkoba. Tenaga kerjanya banyak masuk di sini, ilegal semua rakyatnya. Kita mau anggap kecil silakan tetapi fakta itu di mana-mana. Ini kan terlalu perjanjian dahulu, tidak mungkin dituliskan dia masuk ilegal karena kerjaannya, tetapi faktanya dilakukan oleh teman-teman kita begitu, mengirim barang baku ada narkobanya semuanya tahu. Ini yang saya takutkan, kalau kita tidak betul perhatikan dia paling pintar main kecurangan yang merugikan kita. Itu yang saya katakan tadi, banyak betul perjanjian-perjanjian palsu kita dengan negara lain. Saking baiknya ramahnya bangsa kita, begitu masuk ke pengadilan kalah kita. Ada hal-hal yang tidak kita cerdikin dahulu, maksud saya. Nah ini hal seperti ini di antara kita sekarangpun sudah membayangkan ada sesuatu bakal. Oleh karena itu kalau memang ada langkah seperti kata Pak Supiadin tentu saya dukung menyiapkan. Sebab saya yakin misalnya investasi bahan bakunya tentu dari sana karena dia investasi seperti produk-produk besar kita ini, tetapi kan kita tidak ingin ada pipa isinya narkoba. Ini kan fakta juga berjalan kita tidak bisa tutup mata juga. Nah kecurangan-kecurangan beliau ini saya kira tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Itulah kelicikan-kelicikan yang dilakukan bukan hanya negara kita. Nah saya melihat di dalam hal ini kan kita bikin supaya ingin ada tujuannya supaya kita bisa menyelamatkan bangsa kita dan selamatkan negara kita. Jangan sampai kita anggap yang nanti-nanti ujung-ujungnya lewat. Coba kalau kita dahulu perjanjian kalau dia orang mengadakan kecurangan pengiriman bahan untuk proyek kita itu misalnya kita bisa pinalti dia, kita sudah siapin. Karena kita curiga dia mengirimkan narkoba di dalam bahan bakunya, mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu ada pinalti tetapi kita tidak punya pikiran bahwa mereka begitu tetapi terjadi. Nah ini maksud saya di dalam bikin perjanjian ini dengan negara ini khusus pak, saya akan hati-hati. Apalagi kalau berita yang sekarang ini mereka niat investasi untuk memindahkan bangsa yang sangat banyak di sini, kan macam-macam. Jadi menurut saya, inilah yang saya ingin bangsa Indonesia ini di dalam kita membuat perjanjian ini hal-hal yang bakal merugikan kita itu persiapkan dahulu maksud saya. Terima kasih pimpinan.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
ALIMIN ABDULLAH 3 PAN Lampung II Laki-laki Pimpinan, saya keberatan kalau Pak Menteri menyatakan demikian. Karena case dari 20 situs Muslim dalam konteks 411, 112 dalam konteks itu diblokir. Dan saya mendapatkan WA dari teman-teman saya juga enggak tahu jawabnya.  Jadi kebetulan ini eramuslim yang menyatakan ada substansinya, saya enggak peduli siapa yang kasih, Pak Menteri ngeles enggak tahu, enggak mungkin tidak tahu orang jadi isu dimana-mana. Jadi Pak Menteri jangan ngeles dong. Saya keberatan Pimpinan.  TIK eramuslim.com 1

ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki

Saya tadinya tidak mau menanyakan, karena kala saya lihat di halaman 15 bukan main ini program Bapak untuk mengatasi konten-konten negative. Tapi kalau disini kerjasama-kerjasama, tapi ini bukan saya yang bikin, ini ada yang mengadukan Pak Menteri. Jadi saya ingin tanggapan Pak Menteri, ini benar apa enggak ini. Kan banyak juga berita-berita yang segala macam, ini makanya saya tanya langsung tadi, ini tahu-tahu kok ada di meja saya. Saya enggak melihat yang lain ada bahkan Pak Budi saya tanya juga tidak 
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dapat. Jadi saya tanya yang lain dapat apa tidak termasuk PimpinanTIK Konten negatif 1

ALIMIN ABDULLAH 2 PAN Lampung II Laki-laki Pengaduan media online, manajemen situs berita eramuslim.com mengadukan soal pemblokiran medianya oleh Kemenkominfo pada 5 Februari 2017,  dengan alasan karena situs eramuslim.com memberitakan rencana JNPF yang akan mengadakan aksi 112 tanggal 11 Februari 2017 lalu, yang diberitakan pada tanggal 28 Desember 2016. Manajemen eramuslim.com merasa dirugikan atas pemblokiran sepihak tersebut karena: 1. Pihak manajemen eramuslim.com tidak diajak komunikasi terlebih dahulu dan tidak ada pemanggilan sebelum pemblokiran dilakukan 2. Berita yang mengabarkan tentang rencana aksi 112 pun disiarkan oleh banyak media, bahkan beberapa media mainstream pun memberitakan hal yang sama, namun mereka tidak diperlakukan hal yang sama. 3. Artikel yang dipermasalahkan adalah artikel yang lama, pihak manajemen mengizinkan untuk mengedepankan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemblokiran terhadap media online.TIK Pemblokiran, eramuslim.com 1
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang ketiga soal tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Yang saya pahami bahwa disinikan akan ada masa transisi selama empat bulan, dan akan di bentuk tim transisi yang telah ditentukan berasal dari lima unsur kementerian terkait. Apakah kelima kementerian terkait tersebut sudah menetapkan anggota-anggota daripada tim transisi itu. BSSN BSSN 1

ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki

Ini di luar konteks daripada tema sekarang. Minggu lalu itu ada berita tentang jack ma sebagai funder dan owner alibaba untuk dijadikan steering committee untuk pembuatan regulasi e-commerce di Indonesia. Pertanyaan saya Pak, bagaimana mekanisme jack ma ini? Apakah 
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akan membawa pengaruh buruk terhadap e-commerce milik Indonesia yang akan menghadapi persaingan ketat dengan Alibaba. Apakah akan membawa pengaruh terhadap UMKM maupun ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih. E-commerce Jack Ma, e-commerce 1

ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua tentang proses yang sedang berjalan, Palapa Ring. Itukan pihak pemenang tender ini sebagai pelaksana pembangunan jaringan apakah sejauh ini mengalami kendalakendala, baik dari segi teknis, pembiayaan, pengadaan material, ataupun faktor-faktor lain.  Itu yang keduaPalapa Ring Palapa Ring 1

ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki

Terima kasih Pimpinan.  
Pak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya.  
Saya langsung saja Pak soal PNBP yang rencananya akan dikenakan tarif kepada penyiaran. Kira-kira langkah-langkah antisipatif apa yang dilakukan oleh Kominfo dalam hal ini apabila lembaga penyiaran swasta tersebut menolak wacana pengenaan tarif PNBP. Itu yang pertama. PNBP PNBP 1



ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 2 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Terima kasih Ketua. Jadi begini Pak, sebenarnya persoalan inikan, artinya gini sebenarnya begini kebocoran ini sebenarnya ada di mana. Jadi kebocoran ini kenapa bisa terjadi, terus letaknya ada dimana sebenarnya, apakah ada di operator atau yang menjual kartu. Yang kedua, kira-kira solusi apa yang diambil dalam hal ini oleh Pemerintah ataupun kami di DPR RI kedepan sehingga tidak terjadi kebocoran tersebut. Jadi solusinya apa konkritnya, kira-kira apa yang menjadi masalah.RUU Perlindungan Data PribadiKebocoran data pribadi 1
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Kami dari Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi untuk dibahas pada tingkat yang lebih lanjut.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 2 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan ini mengucapkan dan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI 1 Golkar Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua, inikan banyak cerita-cerita yang tidak berbobot Pak, yang ironisnya menjadi tontonan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan saya bagaimana LSF menjelaskan hal ini, ketika kemudian hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma dan nilai, tetapi tetap ditayangkan. Kebanyakan produser dari sinetron-sinetron tidak berbobot mungkin milioner sinetron, semata-mata hanya mencari rating yang pada gilirannya menguntungkan televisi saja. Sampai kapan hal ini akan dilakukan, mungkin contohnya sinetronnya itu Ali Topan Anak Jalanan mungkin. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini.   Terima kasih Pimpinan. Sensor Film sinetron 1
ANDIKA PANDU PURAGABAYA 1 Gerindra D.I .Yogyakarta Laki-laki Yang kedua, inikan banyak imigran-imigran gelap dari Tiongkok. Nah apakah nanti imigran-imigran gelap ini bisa diekstradisi oleh Negara Tiongkok. Jadi menurut saya ekstradisi seperti evakuasi. Nah itulah yang harus kita perhatikan Pak. Jadi jangan sampai kebijakan ini menguntungkan negara sana, bukan menguntungkan kepentingan nasional kita.  Itu saja Pimpinan.  Terima kasih. RUU Ekstradisi dengan ChinaExtradisi 1
ANDIKA PANDU PURAGABAYA 1 Gerindra D.I .Yogyakarta Laki-laki Bapak-bapak yang saya hormati,  Saya sedikit saja.  Ada beberapa yang mengganjal di hati saya.  Yang pertama, kita setiap membuat kebijakan kita harus merujuk kepada kepentingan nasional. Nah tadi Rekan sudah membahas bahwa ini lebih banyak manfaatnya atau moderatnya. Nah yang ingin saya sampaikan adalah begini Pak, apakah Bapak yakin dengan adanya ratifikasi ini negeri Tiongkok jika ada suatu kondisi kita meminta untuk diekstradisi, apakah mereka akan memberikan seperti itu, apakah Bapak yakin?  RUU Ekstradisi dengan ChinaRatifikasi, extradisi 1
ANDREAS HUGO PARAIRA 2 PDIP NTT I Laki-Laki Saya ingin menyampaikan usulan, karena menurut saya itu penting apa yang disampaikan oleh Bapak Alimin tadi. Dan yang berkaitan dengan mungkin ini saya anggap ini kesalahan teknis di dalam pelaporan. Nah, tolong diperbaiki jadi berapa yang masuk dan berapa target pengerjaan yang dicapai. Jadi apakah ada gap atau tidak, misalnya 46.000 yang masuk apakah 46.000 itu semua dikerjakan atau hanya 80% sampaika itu yang dimasudkan oleh Bapak Alimin tadi. Kan di dalam laporan itukan tidak ada, seolah-olah semua yang masuk semua dikerjakan dan seolah-olah Bapak membuat target yang masuk itu, itu yang disampaikan secara lisan sementara yang tertulis kan bukan itu. Nah, ini yang kita pahami dari debat. Oleh karena itu, diperbaiki laporan ininya. Sehingga kita bisa lihat dalam setahun kan menyangkut kinerja, 46.000 film yang masuk berapa yang dikerjakan oleh LSF untuk penyensoran itu. Apakah 99%, apakah 90% atau 100% memang seperti itu dan itu dikemukakan secara apa adanya.   Sensor Film film, 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP NTT I Laki-Laki Yang pertama tadi apa yang diminta oleh Pak Effendi Simbolon tadi untuk  menjelaskan secara ingeral saja yang menyangkut angka 11 miliar tadi dan yang kedua untuk  pembintangan itu di pagu anggaran saja. Tapi kalau misalnya UndangUndang KPI nya sudah diputuskan dicabut. Nah dari KPI menyampaikan kesini gitu untuk  dilepas kembali bintangnya itu, sehingga bisa dijalankan.   Saya kira yang mekanisme seperti itu, jadi kalau teman-teman di Banggar kan bisa menjalankan. Anggaran KemenkominfoUU KPI 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 7 PDIP NTT I Laki-Laki

Ketua, ini menyangkut berkaitan dengan Undang-Undang KPI, UndangUndang Penyiaran itu. Apakah dalam Undang-Undang yang nanti disepakati itu, pagu anggaran untuk  KPI itu masuk masih bersama dalam anggaran kemkominfo atau dia terpisah. Kalau itu yang terjadi nanti itu kesulitan loh. Ketika nanti temanteman dari KPI ingin menginikan anggaran itu, itu dia terkait dengan anggaran di Kominfo dan itu akan menjadi masalah dan tidak akan terjadi anggaran itu. Akan terhambat ini proses pencairannya. Oleh karena itu memang ini teman-teman di Undang-Undang penyiaran yang harus menjelaskan ini. Jangan praktek disini kemudian menjadi masalah kedepan ini. Kita sepakati disini kemudian tidak bisa dicairkan karena dia terkait dengan Kominfo. Sementara di Undang-Undang yang 
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baru itu kalau ya kalau dia mempunyai tupoksi dan pagu anggaran sendiri gitu. Nah itu musti clear disitu. Sehingga juga tidak merepotkan Pak Menteri dan tidak juga menyulitkan KPI.   Anggaran KemenkominfoUU KPI 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 4 PDIP NTT I Laki-Laki Yang tadi yang disepakati atau yang tadi diusulkan itu tadi kan intinya menyepakati berkaitan dengan peningkatan kinerja KPI yang di-endorse melalui Undang-Undang penyiaran itu kita menyetujui adanya peningkatan anggaran sebesar 11 miliar.   Kendatinya pun demikian menyangkut anggaran itu kita minta untuk  dipending. Nah bahasa teknis itu kan dibintangi. Kalau tadi kan ditunda dulu sampai dengan sejalan dengan Undang-Undang. Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 4 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Sebenarnya sederhana kalau pendekatannya itu adalah pada permasalahannya itu, bukan pada wilayah. Kalau pendekatan pada wilayah artinya ukurannya mungkin Perpres ini berlaku untuk umum, dalam arti ya dengan indikator-indikator di luar indikator sinyal tadi gitu. Ya bisa jadi gitu seperti itu, karena itu yang kita alami, itu yang kita lihat di daerah itu. Bisa jadi di NTT itu ada beberapa kabupaten yang tertinggal, tapi di kabupaten daerah asal saya itu tidak termasuk tertinggal tapi sama saja yang namanya soal sinyal itu beda-beda tipislah, paling dikota saja itu. Yang di luar lewat sedikit keluar dari kota sedikit sudah selesai juga urusan sinyal ini. Jadi memang menurut saya pendekatan pada persoalan sinyalnya. Nah, kalau misalnya BAKTI atau dari Kominfo membuat mapping, misalnya mapping di daerah manfaatkan dinas-dinas Kominfo yang ada di daerah Pak. Saya juga baru tahu kalau dinas-dinas itu mereka lebih mengacu pada Bupati, bukan kepada Kominfonya sehingga seringkali kita menghadapi kesulitan. Sementara masyarakat ini ketika kita datang mrah-marahin kita soal sinyal. Tapi upaya yang dilakukan oleh Kominfo melalu BAKTI respect full Pak, artnya yang selama ini paling tidak Bersama dengan Bapak Anang dan teman-teman di NTT memang kita tahu memang sulit untuk menyelesaikan semua persoalan ini dalam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun lah, tapi perlu ada memang konsep penyelesaian untuk menutupi daerah-daerah yang tidak tercover oleh Palapa Ring tadi itu Pak. Terima kasih.BAKTI Peraturan Presiden, mapping 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 7 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Yang point kedua itu saya kira prinsipnya setuju, tapi juga perlu dimasukkan BAKTI memastikan bahwa Palapa Ring di wilayah timur dan tengah itu selesai tahun 2018. Sejalan dengan itu, juga membuat perhitungan tarif model kerjasama dan sosialsiasi Palapa Ring paket tengah dan paket timur secara pararel. Jadi memastikan dulu bahwa itu selesai.BAKTI, Palapa Ring BAKTI, Palapa Ring 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 9 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI memint BAKTI untuk memastikan bahwa pada tahun 2018 ini selesai kita membangun Palapa Ring di timur dan tengah. Kemudian Bersama dengan itu segera membuat perhitungan. Jadi pastikan dulu ini selesai baru kemudian kita juga pada waktu yang bersamaan juga membuat perhitungan. Artinya, inikan sesuatu yang berkaitan dengan keadilan di dalam wilayah.BAKTI, Palapa Ring BAKTI, Palapa Ring 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 11 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya kira sampai dengan Komisi I DPR RI mendesak BAKTI Kemkominfo untuk segera menyelesaikan perhitungan tarif model kerjasama dan sosialisasi Palapa Ring paket barat sehingga jaringan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Saya kira itu satu point. Kemudian Komisi I DPR RI mendesak BAKTI Kemkominfo untuk memastikan selesainya Palapa Ring paket tengah dan timur pada tahun 2018.BAKTI, Palapa Ring BAKTI, Palapa Ring 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Kemudian yang berikut menyangkut penjelasan dari Pak Direktur BAKTI Bapaka Anang tadi dan juga Pak Menteri karena ini saya kira suatu proyek yang dimulai pada periode ini jaman dan ini adalah satu proyek yang saya sangat apresiatif atas pola pikir dan konsep Palapa Ring dan bagaimana implementasinya. Dan juga sekarang sudah mulai dijalankan di Barat, di wilayah bagian Barat. Pertanyaan saya setelah yang di Barat dimulai dioperasikan secara 100%, apa perbedaannya dengan sebelum Palapa Ring ini digunakan itu di bagian Barat. Ini perlu dijelaskan pada publik, sehingga orang melihat ini satu proyek yang benar-benar punya nilai, baik nilai secara komunikasi, juga nilai secara politis ini mempunyai nilai lebi yang tinggi itu. Kemudian yang berikut tentu di bagian tengah dan bagian timur, daerah kami termasuk bagian timur yang memang paling panjang tapi memang yang paling tertinggal di dalam pembangunan ini. Janji Pak Menteri beberapa bulan yang lalu tahun 2019 ini selesai. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat tahun 2019 Palapa Ring wilayah timur selesai. Tentu dengan catatan bahwa ini akan membantu jaringan telekomunikasi keseluruh Indonesia secara lebih baik, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang ya Pak Jokowi selalu Pak Presiden selalu bicara tentang Nawacita pembangunan dari daerah pinggiran dan salah satu pembangunan bentuk pembangunan dan daerah pinggiran daerah yang tertinggal adalah bagaimana jaringan komunikasi ini menyatukan Indonesia.BAKTI, Palapa Ring Palapa Ring, BAKTI 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Dan terus terang saudara-saudara kami kalau kami jalan-jalan kemana-mena ke daerah-daerah teman-teman BAKTI sudah beberapa kali juga ke daerah-daerah yang agaknya jauh dan merasakan betul bahwa orang merasa tidak menjadi bagian dari republik ini ketika dia tidak ada koneksi apa-apa dalam dunia komunikasi. Mereka begitu gembira ketika bisa terhubung melalui handphone misalnya. Dan saya kira inilah tugasnya BAKTI di samping Palapa Ring tadi. Melalui BAKTI untuk badan layanan umum untuk menghubungkan wilayah-wilayah ini. Nah, saya minta Pak Menteri supaya penugasan pada BAKTI ini terutama untuk daerah-daerah yang tidak masuk atau tidak terkoneksi disini, karena meskipun Palapa Ring ini ke depan pasti jadi 100%, tapi bagaimana dengan Wilayah yang adakah jaminan bahwa ini bisa mengcover seluruh wilayah di republik ini tanpa ada blankspot, kita berharap tidak ada blackspot lagi. Sementara kita tahu bahwa dengan daerah, dengan topografi tertentu bergunung dan yang lain-lain itu agak sulit untuk terjangku secara 100%. Oleh karena itu, dengan kehadiran Palapa Ring, terus kemudian dicover lagi melalui BAKTI dengan untuk daerah-daerah yang 3T, saya kira penting juga ya ini untuk lebih memperkuat penugasan untuk pelayanan umum dari aspek kepentingan nonkomersialnya.  Jadi saya minta supaya terutama di daerah-daerah kami yang bagian timur ini, yang relatif dari segi komersial tidak terlalu menguntungkan, tidak menguntungkan bahkan, tidak menguntungkan, kalau Indosat itu susah sekali Pak Ketua. Kalau kita keluar dari kota sedikit sudah hiang. Nah, oleh karena itu ini yang harus dicover oleh negara melalui kehadiran BAKTI. Jadi BAKTI ini merupakan representasi dari negara di dalam bidang telekomunikasi untuk kepentingan masyarakat.BAKTI, Palapa Ring Sambungan komunikasi, BAKTI 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Data yang Bapak sampaikan tadi itu apakah itu bagian data rahasia atau itu data yang harus atau bisa diberikan kepada publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena kita ada dua rezim Undang-Undang kalau kita berbicara, artinya satu rezim undang-undang sudah ada, satu ada keinginan kita untuk menjaga kerahasiaan data itu. Karena dulu kita habis-habisan bertempur untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jangan sampai juga kita terlalu, kita perlu perlindungan akan tetapi disisi lain semua apa yang tadi Bapak sampaikan menurut saya itu hal yang biasa. Dan kita wajib untuk menyediakan pada publik untuk apabila itu dibutuhkan, so dimana rahasianya yang harus dijaga sehingga tidak harus dipublikasikan atau tidak dibocorkan semuanya. Pak Ramli saya kira tahu persis soal itu.Data Pribadi Dukcapil Hak akses data 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-Laki Nah, pertanyaan saya atau komentar saya yang perlu kita inikan bersama. Apa hubungannya nanti Dewas dengan perbaikan TVRI itu. Dewas inikan sudah berkali-kali, berganti-ganti, ini yang ketiga atau keempat? Keempat kalau tidak salah ini, Dewas yang keempat. Tapi dari dulu Dewas ada apakah dia juga mewakili kepentingan publik untuk memperbaiki TVRI, seharusnya begitu kan Dewas ini mewakili kita pilih Dewas mewakili publik untuk memperbaiki TVRIDewan Pengawas TVRIDewan Pengawas TVRI 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-Laki Nah, ini saya kira apa perlu dijawab atau tidak Pak Menteri, tapi bagaimana melihat hubungan antar Dewas dengan perubahan TVRI yang kita harapkan tadi. Apakah ada gitu nanti Dewas ini kita harapkan ada korelasi positifnya lah antar Dewas yang nanti kita pilih dengan perubahan TVRI yang kita harapkan kan. Ya kan kita kan memilih bukan memilih Dewas untuk Dewas itu, kita memilih Dewas untuk mengobati TVRI. Nah, tolong dijelaskan di mana letak korelasinya nanti. Terima kasih. Dewan Pengawas TVRIDewan Pengawas TVRI 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP NTT I Laki-Laki Terima kasih, Pak Ketua. Jadi Pak Menteri, saya pikir problem structural itu betul, karena di sini memang harus kita akui bersama ada kekaburan yang dimaksudkan dengan publik itu. Publik itu siapa? Sehingga ketika TVRI harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada publik tidak jelas. Inikan apa yang tadi Ibu sampaikan atau yang selalu diulangulang terus gitu. Nah, setelah Dewas terpilih, direksinya ada, mereka merasa bahwa mereka ada di dunianya sendiri.  Nah, kalau dulu betul ada Dirjen RTF itu, tapi kita kan tidak berkehendak untuk kembali kesana. Tapi ada memang kita menyadari ada missing link antara yang namanya organisasi LPP TVRI ini dengan yang dimaksudkan dengan publik. Dia mewakili publik tapi dia bertanggungjawab kepada publik yang mana. Nah, ini satu hal artinya problem structural yang kita hadapi. Dewan Pengawas TVRIDirjen RTF, LPP TVRI 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-Laki Nah, kita berharap bahwa Dewas ini dan juga nanti kemudian dengan TVRI direksinya ada perubahan yang punya perencanaan yang jelas lah, kalau tidak percuma kita pilih-pilih lagi. Habis periode selesai juga tidak tahu yang untung siapa, habis uang negara untuk ini. Toh, kita nonton juga nonton tivi yang lain, pura-pura mau lihat TVRI tapi lihat sebentar. Saya kira harus jujur, kita coba berusaha nonton TVRI tapi kemudian naluri kita tidak tertarik kesana, karena memang tidak menciptakan satu pola penyairan yang bisa membuat orang itu punya interest  dan punya kepentingan untuk melihat informasi atau apa saja yang muncul dari TVRI ini. Dewan Pengawas TVRIinterest, 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 3 PDIP NTT I Laki-Laki Ini saran Pak, saya kira soal waktu ya saya pada posisi setuju, dalam arti ketimbang kita memaksakan karena waktu satu bulan juga agak praktis sulit untuk memenuhi sampai dengan akhir Desember, sehingga kira beri ruanglah. Tapi sejauh tidak melanggar peraturan dasar hukum kita untuk ini memperpanjang itu, kalau tidak ya saya kira kita beri waktu cukup untuk ini.  Soal rekrutmen bisa kombinasi pak Fredy, artinya yang kita khawatirkan dari eksekutif source itu adalah nepotisme kan. Itukan pegetahuan umumlah, kekhawatiran terhadap model eksekutif source terlebih nepotisme. Nah, sehingga orang membuka open recruitment yang lebih demokratis gitu. Nah, cuma dia inikan seperti memilih pemain bola, ada yang jadi keinginan publik maunya begini, tapi pelatih harus punya grip untuk menentukan strategi bagaimana satu tim itu bisa mengalahkan lawan-lawannya, artinya bisa mengatasi persoalan maksud saya.  Oleh karena itu, kombinasi aja gitu dan itu wilayah-wilayah otoritas Pansel tidak usah terlalu khawatir, tapi open recruitment ya kita open, tapi punya otoritas yang kita  eksekutif search, tapi nanti yang memutuskan kan di DPR. Jadi tidak ada masalah kalau menurut saya itu combine saja 2 metoda itu. Ya toh nanti dipertanggungjawabkan kepada Bapak Menteri ya diputuskan disini. Soal inikan nanti kita lihat bagaimana kualifikasi recruitment yang mana yang benar. Toh Pansel tidak memutuskan tapi mencari yang terbaik.  Saya kira ini saran saya, terima kasih.   Dewan Pengawas TVRIKualifikasi recrutment 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-Laki Nah, saya juga berharap Pansel dan meminta kepada Pansel agar serius supaya jangan hanya pilih orang mau cari kerja. Cari-cari kesempatan untuk ada sesuatu yang di ini di sana, kalau enggak ya 5 tahun berikut sama lagi nanti.  Tiap kali APBN ini saya masih ingat dari tahun 2004 Pak Fredy pasti masih ingat benar. Kita ketok anggaran di TVRI bayar-bayar hutang terus, terakhir saya lihat masih ada juga bayar hutang tanah di Surabaya untuk salah satu perusahaan apalah itu. Dan itu hampir tiap tahun ada Pak, kalau tadi Pak Menteri katakan bahwa asetnya tinggal tanah ya memang tanah berharga tapi untuk bikin penyiaran yang baik itu tanah saja tidak cukup gitu, kita punya tower itu bagaimana tower yang di Bintaro sana, sampai sekarang mangkrak. Itu salah satu proyek mangkrak di TVRI paling besar kita tahu sejarahnya bagaimana. Dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Sekian puluh miliar habis tanpa ini hasil yang jelas. Dewan Pengawas TVRIMangkrak, pansel 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 5 PDIP NTT I Laki-Laki Jadi memang itukan harus ada masa di dalam masa transisi itu karena memang ada kekosongan makanya kita mengatur. Inikan jadi perdebatan kita apakah aturan ini mau rijit atau aturan ini lebih lose. Saya termasuk orang yang mempercayai orang, tapi saya hanya lebih percaya sama Tuhan, tapi kalau antar manusia lebih baik kita mengikat di dalam suatu aturan, sehingga kita sama-sama punya tanggungjawab.  Nah, sehingga dengan demikian guidance-nya jelas. Nah, saya kira waktu juga hanya 3 bulan kan, karena ini juga menyangkut tanggungjawab Pak Fredy dan kawan-kawan di Timsel untuk mencari yang benar, karena fokusnya disini bukan disana yang 3 bulan, inikan hanya transisi, tapi jangan sampai transisi inikan mengganggu rencana besar yang sedang disiapkan itu. Saya kira sudah pas itu.  Terima kasih. Dewan Pengawas TVRITransisi 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT I Laki-Laki Teman-teman terdahulu sudah menyampaikan harapan-harapan yang intinya sebenarnya kalau saya tangkap kita ingin TVRI ini lebih baik. Kalau kita lihat ke belakang sejak reformasi perubahan-perubahan di Indonesia ini, baik dalam bidang penyiaran maupun di bidang politik demokrasi banyak mengalami kemajuan, kecuali TVRI. Jadi kalau yang lain itu maju TVRI tetap di tempat bahkan mundur. Nah, ini kan ironi, ironi dari perubahan-perubahan yang ada ini.  Saya senang Pak Menteri dengan semangat menggebu-gebu menjelaskan keinginan kita, harapan kita semua tentunya, bahwa TVRI ini pada suatu saat kita berharap ya paling tidak mendekati NHK, mendekati BBC, paling tidak di negara tetangga kita lah, sehingga Indonesia punya voice of Indonesia atau apalah namanya  yang bisa menjadi barometer mainstream informasi dari Indonesia. Dewan Pengawas TVRITVRI 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP NTT I Laki-Laki

Kalau kita mau memperbaiki ada aspek lain yang harus kita, yang bisa kita apa terobos dari situ, yaitu apa yang kita harus pada personality, pada mereka-mereka kita harapkan benar-benar ya sudah kalau strukturnya seperti ini tapi dia punya idealisme gitu. Nah, di sini saya kira tolong Bapak Fredy, saya minta Pak Fredy dan Ibu Krisma juga memberikan jawaban, pertanggungjawabanlah Pansel ini terhadap personality tadi, person-person yang kita mau pilih gitu. Sehingga bisa menutupi kelemahan struktural tadi sambil kita perbaiki struktural. Kalau tidak, nanti telur dan ayam terus, yang terjadi akan telur dan ayam. Kita menyalahkan struktural, struktural itu ada 
12  
melekat pada apa yang kita buat juga gitu. Kita bilang mau cari orang yang baik tapi kalau strukturnya buruk. Kita mau bilang orangnya baik tapi karena strukturnya buruk, kemudian kita biarkan begitu saja terus gitu. Artinya, ya mungkin ini tanggung jawab moral kita bersama Pak Menteri untuk dengan situasi yang seperti ini mari kita perbaiki TVRI ini. Karena kalau tidak 5 tahun lagi akan terjadi hal yang sama, lama-lama tutup TVRI ini. Artinya, tidak ada yang nonton, tapi dibilang tidak ada yang nonton dia tiap hari siaran, dia dapat dana dari negara, sementara yang lain-lain justru mereka menghasilkan. Atau kita kerja sama dengan ABC atau apalah BBC atau NHK, sambil belajar dari mereka untuk mencari voice of Indonesia. Kalau nanti ya gini balik lagi bolak-balik telur dengan ayam. Dewan Pengawas TVRITVRI 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Yang pertama mungkin ini catatan sedikit tapi mungkin ada pengaruhnya, karena tadi ketika Bapak Sesjen Wantannas membaca dihalaman 8 point b, belanja barang operasional yang tertulis disini itu Rp5.303 juta sementara yang tertera disana itu 8 miliar ini selisihnya 3 miliar lumayan banyak ini Bapak Sekjen. Yang benar yang mana ini? Di halaman 8 itu Rp5 miliar sementara dibacakan tadi Rp8 miliar, mungkin nanti bisa dikoreksi.Lemhannas, WantannasAlokasi anggaran 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Yang benar yang mana?Lemhannas, WantannasAlokasi anggaran 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Ya mungkin diperbaiki saja Pak. Kemudian saya mengikuti dengan simak apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur atau apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi. Mengenai output dari Lembaga kajian ini, kalau saya melihat ini hal yang sangat penting seharusnya dan strategis. Dalam arti mungkin ada output-output yang bersifat kajian strategis yang untuk para user disini pengambil keputusan di republik ini Presiden. Tapi ada output yang mungkin policy recommendation yang perlu dia masuk di dalam wilayah publik dulu, misalnya rekomendasi-rekomendasi soal Pilkada atau rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut ketatanegaraan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Kita tahu bahwa jaman ini berubah, hasil kajian yang baik, hasil pemikiran yang baik itu akan bermanfaat ketika dia masuk di wilayah publik dan kemudian itu dibicarakan dipublik untuk kemudian di debatkan dipublik. Yang situasinya tentu berbeda dengan ketika jaman orde baru Lemhannas memberikan masukan kepada istana Presiden dan itu memberikan kebijakan. Nah, sekarang kalau kita lihat partai-partai politik atau Lembaga seperti DPR RI ini orang mengatakan bahwa ini ada aspek kepentingan dari partai. Nah, saya beranggapan bahwa Lemhannas ini menjadi kepentingan nasional. Policy recommendation-nya seharusnya dia menjadi pengimbang dari semua itu. Tapi kalau dia tidak diketahui tidak pernah muncul di wilayah publik. Saya duga itu akan menjadi masukan di dalam laci saja Pak. Misalnya satu point yang sederhana sedang muncul dan soal ketatanegaraan kita, soal fungsi MPR, soal bagaimana posisi GBHN di dalam sistem ketatanegaraan kita. Saya kira ini sangat penting Bapak Gubernur dan Bapak Sesjen. Misalnya ketika masuk di wilayah Senayan ini di MPR ini ada macet pembahasan-pembahasannya. Kenapa? Karena tadi kita lihat ada partai politik mempunyai kepentingan-kepentingan yang akhirnya membuat banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya baik. Itu kemudian tidak menjadi output kebijakan itu sendiri. Nah, kalau Lemhannas ini hanya pandangan dan saran juga Bapak Gubernur dan Bapak Sesjen. Pemikiran-pemikiran yang bagus ini seharusnya masuk di wilayah publik dan bisa mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, saya juga menyarankan kalau bisa Lemhannas mempunyai PR yang bagus, mempunyai media relation yang bagus yang kemudian mengimbangi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kita tahu seringkali pemikiran orang asal ngomong 1-2 kata kemudian itu menjadi hot news, apalagi dengan media kita sekarang ini 1, 2 kalimat itu bisa menjadi viral di media. Sementara banyak pemikiran-pemikiran yang tuntas yang bagus itu tidak pernah menjadi bahan perdebatan dipublik yang kemudian bisa menjadi rekomendasi keputusan. Saya ingat waktu Bersama Bapak Gubernur kita diskusi di redaksi Kompas waktu itu. Bapak Gubernur menyampaikan paparan tentang situasi keamanan nasional. Saya pikir ini satu kajian yang sangat akurat, detail, tapi seberapa jauh itu menjadi kebijakan yang kemudian bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, saya kira dengan dana dan anggaran yang kita miliki kita bisa lebih jauh dari Lembaga-lembaga kajian mana pun di republik ini. Sementara kita tahu 1-2 lembaga kajian yang kemudian memberikan hasil kajian dipaparkan di media itu menjadi berita besar, menjadi hal yang diperdebatkan di publik. Nah, saya kira ini pemikiran saya mungkin juga saran saya agar Lemhannas mempunyai PR yang bagus, pemikiran-pemikiran yang bagus. Okelah, kalau hal-hal yang strategis, hal-hal yang langsung masuk pada user tidak perlu diketahui publik kita simpan atau langsung kita masukkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya policy recommendation yang melibatkan berbagai Lembaga untuk sampai kepada kebijakan, ini harus masuk wilayah publik. Karena kalau tidak dia tidak akan pernah diketahui dan mungkin yang muncul menjadi bahan perdebatan di publik adalah isu-isu atau rumor politik atau rumor-rumor yang sebenarnya justru menjadi dari hal-hal yang sebenarnya bagus tadi, pemikiran-pemikiran yang bagus tadi.Lemhannas, WantannasKajian strategis, policy recommendation 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Untuk yang tadi saya ketinggalan lupa saya, soal permohonan dari Wantannas untuk mengimbangi anggaran yang kurang ini. Saya kira melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi, mungkin Bapak Sesjen menjelaskan juga apa alasan daripada Departemen Keuangan soal pengurangan yang saya kira ini cukup drastis berkurang ini dari 200, hampir 300 ke 42 inikan angka yang sangat jauhlah. Tentu harus ada alasannya juga tidak hanya sekedar bahwa program-progam itu bisa dibuat di efisiensikan dan yang lain-lain. Kalau itu bisa dilakukan mengapa begitu besar pengurangannya. Mungkin alasan yang disampaikan itu bisa menjadi bahan buat Komisi I DPR RI dan teman-teman di Banggar untuk berbicara lagi dengan Kementerian Keuangan. Terima kasih Pimpinan.Lemhannas, WantannasPemotongan anggaran 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya melanjutkan apa yang dimaksudkan oleh Ibu Evita lebih mempertegas bahwa sebuah perjanjian/agreement, inikan saya setuju tadi sangat umum. Harus diikuti dengan implementation agreement-nya, sehingga dia merujuk pada poin-poin mana yang akan ditindaklanjuti secara konkrit, sehingga kemudian itu mengikat dan kita tahu manfaatnya apa dari kerjasama itu. Kalau tanpa implementation agreement, ini akan menjadi lebih banyak ada di atas kertas. Juga ada pasal-pasal di belakang yang juga menyatakan bahwa kalau salah satu pihak tidak sepakat tidak bisa kita laksanakan. Sehingga saya melihat ini perjanjian yang saya tidak yakin bisa dilaksanakan di dalam pelaksanaannya nanti, sementara kita mengikat itu di dalam suatu agreement yang kemudian mengikat secara undang-undang, terlalu tinggi derajatnya antara keterikatan kita dengan manfaat yang bisa kita dapatkan dari perjanjian ini.Pertahanan Implementation agreement 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Ya terima kasih. Saya ingin memperdalam dan sekaligus memperoleh konfirmasi tentang kerja sama. Yang pertama, tadi saya menanyakan soal implementation agreement. Apakah di Pasal 4 yang tadi dijelaskan oleh Prof. Adolf berkaitan dengan tugas dan kerja daripada Komisi Militer ini, ini yang akan melakukan atau mendefinisikan implementation agreement tersebut dan kalau itu tugas mereka seperti itu, tentu akan sangat ruang daripada tugas dan kerja sama akan sangat luas. Jadi kita memberikan ruang yang sangat luas kepada Komisi ini untuk melakukan apa yang akan diimplementasikan meskipun sudah diatas di Pasal 2 itu di bidang dan lingkup kerja sama itu sudah dibatasi, tetapi di poin itu masih diberikan ruang yang terbuka, bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak, sehingga ini di satu pihak kita membatasi, tetapi di pihak yang lain kita membuka ruang. Jadi kalau saya boleh katakana, ada pendefinisian yang bertentangan satu sama lain secara teknis hukum, ini Pak Prof lebih paham soal ini, kontradiksi interdio dari segi pendefinisian kata dan kalimat. Nah kemudian kalau kita lihat dengan ruang yang sangat luas ini apa bedanya antara kerja sama dengan aliansi dengan aliansi militer nanti. Apa di dalam pengembangan, bisa jadi dia mengarah pada aliansi militer, apakah kita akan mengarah kesana begitu atau politik luar negeri kita yang bebas aktif ini, apakah tidak akan bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif ini. Ini saya kira perlu kita tegaskan sehingga dia juga mempunyai batasan-batasan yang jelas Prof. Kalau tidak di satu pihak kita mengikat tetapi di pihak yang lain kita membuka dan ini juga menjadi situasi, menjadi hal yang bertentangan satu sama lain tergantung pendefinisian dari rezim atau rezim mana dan kemudian siapa bertugas di dalam komisi militer ini.Pertahanan Implementation agreement 1



ANDREAS HUGO PAREIRA 3 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pendalaman sedikit. Soal pre-condition, soal pre-condition itu apakah ada kesepakatan baru yang harus dibuat antar pemerintahan Saudi Arabia dengan pemerintahan Indonesia karena itu juga tentu menyangkut kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak itu. Nah maksud saya, ya secara teknis perjanjian itu akan menjadi bertele begitu. Nah mengapa tidak diatur saja dalam implementasi, bikin suatu kesepakatan lagi, perjanjian yang menyangkut implementation agreement yang mengatur secara tegas apa yang kita maksudkan dengan kesepakatan-kesepakatan ini di bidang-bidang mana saja, apa yang kita lakukan di dalam batasan-batasan waktu tertentu begitu. Nah inikan seperti yang pernah terjadi dengan defence agreement corporation dengan Singapura dulu yang kemudian dibatalkan disini karena kita melihat banyak di dalam implementation agreement itu banyak poin-poin dari 6 poin saya masih ingat waktu itu, dari 6 poin implementation agreement itu ada 5 poin yang tidak menguntungkan untuk kita, sehingga akhirnya kita menolak untuk meratifikasi itu. Nah saya kira kalau itu tidak jelas ya kita akan berputar-putar di dalam kalimat-kalimat termasuk seperti tadi Pak Teuku usulan begitu bahwa kita membuat suatu pre-condition. Itukan artinya ada kesepakatan baru yang harus kita buat dengan dia begitu. Ya kita maunya ada pre-condition, kalau dia tidak mau? Artinya, agreement ini toh tidak akan berlaku juga begitu kalau pre-condition yang kita usulkan kepada dia tidak diterima juga atau mungkin dia terima hanya sebagian. Jadi tahapan-tahapan itu akan membuat ya ada kesepakatan baru yang harus dibuat sebelum kesepakatan ini dilakukan sebelum ini diratifikasi. Nah saya kira saya tidak tahu persis apakah dari teknis perjanjian itu menguntungkan atau tidak atau efektif atau tidak begitu. Mungkin yang memahami benar hukum internasional tentu bisa memberikan penjelasan tentang ya teori perjanjian ini. Terima kasih.Pertahanan Implementation agreement, keuntungan kerjasama1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya melihat secara politis mungkin malah tidak menguntungkan dalam arti apa, karena kita mengikat suatu perjanjian kerjasama yang secara normatif ada di dalam kerjasama. Kita tahu bahwa Saudi Arabia adalah major power di Timur Tengah. Juga dengan peta konflik yang ada di Timur Tengah yang bisa membuat kita terjebak di dalam peta konflik yang ada yang merugikan politik bebas aktif kita. Tadi saya kira Pak Pimpinan juga sudah menyinggung bagaimana perubahan-perubahan politik di Timur Tengah juga yang begitu cepat yang kemudian juga perlu di antisipasi secara fleksibel oleh Indonesia. Oleh karena itu kalau saya melihat kalau bisa lebih konkrit dengan implementation agreement-nya, sehingga kita merujuk pada hal-hal yang langsung teknis di dalam kerjasama tersebut. Misalnya, bagaimana kita kerjasama di dalam industri pertahanan yang menguntungkan kedua belah pihak secara langsung pada poin-poin yang sifatnya teknis tidak masuk terlalu terjebak terlalu jauh di dalam hal yang bersifat politis. Kalau menurut saya, Pak Ketua, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan Indonesia secara teknis militer ketimbang terjebak ke dalam peta konflik wilayah yang bisa membuat kita terikat kaki terjebak di dalam politik bebas aktif yang kita selama ini menjadi kekuatan diplomasi kita.Pertahanan Konflik Timur-Tengah 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Nah, ini saya kira ini yang mungkin drive dari Kominfo kepada para Pemda untuk kemudian memaksimalkan program Bakti ini, sehingga apa yang sudah kita bicarakan dengan dana 3 triliun atau  mungkin  dana ditambah  lagi  ini  benar-benar  maksimal. Maksimal kita manfaatkan  untuk kepentingan-kepentingan daerah-daerah yang benar-benar blank spot. Dalam temuan apa yang saya  alami  dilapangan,  daerah  yang  tidak  termasuk  3T  Pak,  itu  juga  banyak  yang  sama  saja. Artinya, di dalam ukuran Bappenas bukan 3T tapi kenyataan dilapangan seperti tadi Bapak bilang untuk komunikasi dia 3T juga. Nah, kalau ini merubah definisi menjadi terlalu sulit kita pakai pendekatan lain untuk coba jalan  tengah toh  yang  penting  itu adalah terlayani  kepentingan  dari  masyarakat  sesuai  dengan kemampuan pendanaan kita dan mana yang menjadi skala prioritas.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 10 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Setuju Pimpinan, ini ibaratnya obat ini obat utamanya nanti yang kedua suplemennya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 11 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Bapak,  saya  setuju  karena  inikan  menyangkut  perencanaan.  Oleh  karena  itu,  Komisi  I DPR RI meminta kepada Bappenas untuk memperhatikan data-data blank spot dari Kominfo untuk ditindalanjuti oleh Bakti di dalam pelaksanaannya. Jadi policy itu harus juga datang dari Bappenas, jadi  policy  bahwa menggunakan  data  blank  spot  dari  Kominfo,  bahwa  Bappenas  juga  perlu memperhatikan data blank spot dari Kominfo untuk kemudian itu menjadi kebijakan bagi Kominfo untuk menindaklanjuti membangun infrastruktur akses telekomunikasi dan akses data di wilayah NKRI  yang  masih  blank  spot. Jadi  data yang  dari  Kominfo  itu  perlu  menjadi  kebijakan  oleh Bappenas. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 12 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Jadi begini, “Komisi I DPR RI meminta  kepada  Bappenas  untuk  memperhatikan  dan menggunakan informasi  data  blank  spot  dari  Kominfo  untuk  menjadi  kebijakan  di  dalam pembangunan  infrastruktur akses  telekomunikasi  dan  akses  data di  wilayah  NKRI  yang  masih blank spot”. Jadi Komisi I DPR RI meminta kepada Bappenas, sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi. Karena Kominfo ini, Bakti khususnya memerlukan payung policynya gitu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 13 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pimpinan, saya kira kita merumuskan saja langsung. Usulan rumusan untuk point kedua sesuai dengan apa yang kita bicarakan dari tadi. Usulan rumusan point kedua untuk mengcover hal  yang  menyangkut  data blank  spot  dari  Kemkominfo  tadi.  Kan  point  pertama  tadi  kita  sudah sepakat  dengan  catatan  data blank  spot  dari  Kemkominfo  itu  menjadi data  yang  menambah melengkapi Kominfo   untuk melaksanakan   tugas-tugasnya   membangun   infrastruktur   akses telekomunikasi. Tapi Kominfo kan perlu payung kebijakan dari Bappenas. Saya kira itu pointnya dari  tadi  yang  kita  diskusikan  itu,  sehingga  dengan  demikian  Bappenas  mempunyai  dasar  juga untuk  memberikan  atau  kebijakan  untuk  Kominfo  untuk  bisa  atau  Bakti  khususnya  untuk  bisa melaksanakan tugas ini. Jadi tidak hanya nomor satu akan tetapi juga pada point kedua. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 14 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Tidak, maksudnya inikan dalam kesepakatan kita ini saya coba usulkan point rumusannya Pimpinan. Boleh Pimpinan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 16 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya  coba  ini,  ini  biar  kita  ada  “Komisi  I  DPR  RI  meminta  pada Kementerian PPN/Bappenas  untuk menggunakan  kriteria  data  blank  spot  dari  Kemkominfo  sebagai  dasar kebijakan  bagi  Kemkominfo /Bakti untuk membangun infrastruktur akses telekomunikasi dan....” Seterusnya yang sudah dirumuskan diatas tadi “...dan akses data di wilayah NKRI yang masih blank spot”. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan tengah Pak.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 17 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pimpinan,  makanya dari  tadi  kan kita  pakai  kriteria  blank  spot  saja.  Kalau  kriteria  blank spot   kan   langsung   pada   persoalan,   tinggal   sekarang   bagaimana   dari   Bappenas   ini mengendorcement ini menjadi dasar kebijakan juga bagi Kemkominfo untuk menindaklanjuti tugas mulia  ini,  membangun  infrastruktur  akses  telekomunikasi  dan  akses  data  di  wilayah  NKRI  yang masih blank spot. Sebenarnya itu saja kalau kita langsung pada merujuk langsung pada persoalan konkrit yang ada di lapangan. Daripada kita berkutat-kutat dengan kriteria-kriteria, definisi-definisi yang masih abstrak seperti itu. Kalau dari pihak Bappenas yang mengatakan bahwa kami siap untuk mengendorcement apa yang menjadi masukan dari Kemkominfo, kan data blank spot itu ada di Kemkominfo. Nah, apakah ini bisa menjadi dasar kebijakan bagi Kemkominfo untuk melaksanakan tugas ini sehingga didukung  oleh  Kementerian  Keuangan.  Jadi  data  blank  spot  itu  dikasih kita  jalankan  mulai pembangunan,  itu  saja  sebenarnya.  Nanti  kalau  ini  memang  belum  bisa  disampaikan  langsung oleh Bapak Rudi sebagai Deputi dari Bappenas nanti bicara di level Menteri. Tadikan keberatan dari Bapak Rudi sebagai deputi ini belum bisa mengambil ini sebagai satu dasar kebijakan. Nanti bicara di level Menteri, sehingga dengan demikian persoalan langsung pada permasalahannya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 3 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Bapak menyampaikan  bahwa memperoleh  data  mengenai  daerah  blank  spot itu. Nah, data mengenai daerah blank spot ini seharusnya diperoleh dari mana. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 4 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Dari Kominfo yang mengolah data itu sendiri atau data itu diperoleh dari daerah-daerah Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 5 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pimpinan, kalau  seperti  itu berarti  sebenarnya  persoalan  lebih  pada  koordinasi  antara Kominfo dengan Bappenas untuk memberikan data itu gitu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 6 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Interupsi lagi, sebenarnya kalau definisi 3T itu masih agak abstrak ya, tapi data black spot itu  sebenarnya  konkrit  sekali  itu,  itu  sudah  langsung  merujuk  pada  wilayah  gitu.  Kalau  kita mengkombinasikan antara dua itu bisa jadi malah sumir lagi informasi. Kalau data blank spot itu pasti ya memang sudah menunjukkan pada langsung pada indikator wilayah gitu. Saya  kira  biar  kita  tidak  terjebak  di  dalam definisi kemudian mempersulit  kita,  tapi  kita gunakan ini langsung ini blank spot dimana saja itu. Dimana yang bisa dilakukan lebih dulu dan mana yang bisa dilakukan kemudian. Sehingga dengan demikian jelas di Bapak Sukamta punya daerah pemilihan yam au 3T atau bukan 3T itu ya pakai itu. Ini logiknya saja Pak, ketimbang kita berkutat dengan apa yang kita maksudkan definisi 3T tapi ya itu tidak langsung pada solusi buat persoalan. Persoalannya kan sinyal bukan yang lain-lain itu mbukan soal pemenuhan kebutuhan makanan, minuman dan yang lain, tapi ini persoalan sinyal. Sinyal itu berkaitan dengan ada sinyal atau tidak   ada   sinyal.   Tidak   ada   sinyal   namanya   blank   spot,   ada   sinyak   daerah   yang terkonektifitasnya bagus. Itu saja sih menurut saya sederhana. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 6 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Bapak Pimpinan, mengenai data seluler 7.666 desa di 1.475 kecamatan. Nah, kita perlu menggunakan fix data seperti itu atau kita lebih fleksible di dalam artinya pendefinisian kesimpulan ini. Kalau itu harus ada targetnya persis kapan-kapan kita harus selesai sampai dengan jumlah itu 7.666 desa. Karena di Indonesia ini ada 74 ribu desa. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 7 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya  minta  mungkin  dari  Bakti  memberikan  tanggapan  soal  ini,  jumlah angka  ini  7.666 desa. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 8 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pimpinan, itu yang tadi saya maksud. Kalau kriterianya yang seperti ini dalam arti daerah tertinggal, terdepan  dan  terluar  dengan  kriteria  yang  digunakan  oleh  Bappenas  sampai  dengan saat ini, itu nanti tidak tercover semua. Ini yang dimaksudkan tadi itu, dan ini rujukan 7.666 desa itukan lebih kepada kriteria ada yang sekarang gitu. Lebih baik data informai yang blank spot dari Kominfo  itu  jauh  lebih  sederhana  gitu, untuk  kemudian  diantisipasi  langsung  oleh  perencanaan dalam  Bappenas  dan  kemudian  Kementerian  Keuangan.  Kalau  kita  pakai  data  yang  abstrak kemudian  kita  merujuk  pada  hal  yang  konkrit  data  yang  tidak  kena,  definisi  yang  tidak  pas kemudian kita merujuk mengimplementasikan itu, mendetailkan itu kepada hal yang konkrit nanti tidak nyambung. Nanti  apa yang  kita  maksudkan  itu,  misalnya  ada laporan-laporan  dari  daerah  itu  yang blank spot yang tidak masuk di dalam kriteria 3T itu tidak tercover oleh anggaran dari anggaran yang  disiapkan  oleh  yang  diperencaan  anggaran  yang  dibuat  oleh  Bakti dan  didukung  oleh Kementerian  Keuangan.  Inikan  persoalan  definisi,  definisi  yang  apakah  definisi  ini menjelaskan realita  atau  tidak  gitu.  Kalau  dia  tidak  menjelaskan  realita  yang  ada  itu  akan menyebabkan implementasi dan pelaksanaan juga tidak pas. Nah, itu yang saya kira dari tadi Bapak Budi dan Bapak Sukamta kita sampaika tadi gitu. Jadi ini Bapak Rudi dari Bappenas yang saya hormati. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDefinisi daerah 3T 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 18 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Pimpinan,  saya  kira  rapat  inikan  perlu  menghasilkan  kesimpulan.  Jadi  arah  untuk  kita semua, pegangan untuk kita semua. Jadi saya kira point kedua tadi coba “Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Kominfo untuk berkoordinasi mengenai   pengunaan data   wilayah   blank   spot   sebagai   penunjang   untuk   pembangunan infrastruktur akses telekomunikasi dan akses data di wilayah NKRI yang masih blank spot”. Saya  kira  ini  sebagai  dasar  untuk  kemudian  ada  koordinasi  antara  Bappenas  dengan Kominfo, kan Bapak-bapak ini Pemerintah, rakyat kan tunggu apa yang dihasilkan oleh Pemerintah ya  kita  DPR  RI  menyuarakan  apa  yang  kita  lihat  dan  apa  yang  dirasakan  oleh  rakyat,  jadi sederhana saja Pak. Nanti koordinasi untuk menghasilkan Permen untuk kemudian kita pakai ini sebagai data penunjang, sebagai kebijakan yang melengkapi dari kriteria 3T yang sudah ada tadi. Jadi khusus untuk telekomunikasi ini ya ini data penunjang dari Kominfo ini sebagai dasar untuk kemudian Pemerintah, ini Pemerintah bukan hanya Bakti, Bakti inikan mewakili Pemerintah. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPerumusan kesimpulan 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Mungkin  tadi  sudah  disinggung  tapi  apa  yang  kita  temui  di  lapangan  yang  berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan BTS ini, sebenarnya soal kriteria itu satu hal memang harus. Kalau  memang  kita  mau  secara  nasional  kita mau  membuat  Indonesia  ini  benar connectivity seluruh Indonesia itu harus perlu ada redefinisi dan redefinisi itu saya kira pendekatannya mungkin berbeda di dalam hal komunikasi ini. Tidak seperti yang sekarang yang pernah dijelaskan oleh Pak Menteri, pendekatannya lebih pada economic approach gitu. Nah, di dalam hal komunikasi ini yang kita temukan memang ada daerah-daerah secara ekonomis  mungkin  tidak tertinggal  gitu, tapi  juga dia dari  segi  komunikasi  sebenarnya  tertinggal juga  begitu. Jadi  mungkin  kalau  pendefinisian  itu  menggunakan  pendekatan  yang  sekarang digunakan oleh Bappenas mungkin tidak terlalu pas. Nah, tapi mungkin jalan tengahnya kalau kami perhatikan di daerah itu komunikasi langsung dengan Pemda-Pemda setempat. Karena merekalah yang  paling  paham  tentang  daerah  di  mana wilayah-wilayah  blank  spot  tersebut  memperoleh laporan dari mereka. Nah, persoalannya yang saya perhatikan juga di daerah ini Pemda-Pemda kelihatan tidak terlalu  berinisiatif soal  ini. Saya pelajari secara  struktural  di Pemerintahan  kita  ini  memang hubungan otoritas it Pemda dengan Bakti itu tidak sekuat Pemda dengan bupatinya. Jadi kalau Bupati tidak mau jadi susah juga, Bupatinya tidak berinisiatif ya susah juga, padahal kita tahu rakyat ingin. Nah, saya kira ini salah satu titik yang saya perhatikan paling tida di daerah pemilihan saya paling  tidak  menjadi persoalan.    Ya, ada  unsur kepentingan macam-macamlah  disitu,  tapi kabupatennya tidak inisiatif, Bupati tidak memberikan rekomendasi pada Dinas Kominfo ini tidak jalan juga.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan komunikasi, kerjasama Pemda 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT   I Laki-laki Baik, terima kasih Pimpinan.  Bapak-bapak dari Kemlu, Kejaksaan, Kepolisian yang kami hormati serta Rekan-rekan Komisi I.  Pertanyaan saya sebenarnya tadi saya sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak dari Polri. Cuman saya ingin mempertegas dan memperdalam ini apakah kalau seandainya terjadi perbedaan di dalam sistem hukum, nah kita tentu akan mencari titik temu disitu. Nah di dalam Undang-Undang, di dalam perjanjian ekstradisi ada atau tidak penjelasannya begitu, penjelasan terhadap ekstradisi ini yang lebih detail, yang menyangkut itu. Saya kira kita membutuhkan itu, membutuhkan penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci yang menyangkut mutual legal assistance tadi. Apakah itu dibutuhkan atau tidak, kalau tidak, apakah ini cukup begitu.  RUU Ekstradisi dengan ChinaMutual legal assistance 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP NTT   I Laki-laki

Kemudian yang kedua berkaitan dengan teritori, yang dimaksudkan dengan teritori Tiongkok itu apakah termasuk dengan Hongkong dan Macau atau tidak karena terus terang kita kan dari pihak kita itu 
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banyak keterkaitan, kepentingan yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini mungkin akan terjadi di Hongkong dan juga terjadi di Macau, apakah 2 wilayah ini termasuk dalam perjanjian ekstradisi ini atau tidak atau ada penjelasan yang menyangkut hal tersebut.  Terima kasih PimpinanRUU Ekstradisi dengan ChinaTeritori 1

ANDREAS HUGO PAREIRA 3 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Izin pimpinan. Saya tidak bermaksud menghambat tetapi saya masih ingat dahulu ada kelompok Falungong. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor yang kemudian ditanyakan oleh Pak Alimin dahulu pada pertemuaan yang lalu. Kenapa jadi terhambat ini? Falungong ini kan kita tahu kelompok yang di China itu dianggap gerakan di bawah tanah begitu tetapi di sini kan banyak, di Indonesia kan banyak. Dan di situ ada warga negara-warga negara Indonesia yang ada di dalam kelompok aliran ini, tetapi di China mereka ini dianggap sebagai organisasi di bawah tanah begitu. Nah ini contoh kasus yang bisa jadi kendala dalam kasus seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu diantisipasi dipikirkan soal itu. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiFalungong 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Sebentar pimpinan. Di point 6, ada pernyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China dalam kurung yang selanjutnya disebut Republik Rakyat Tiongkok. Nah tetapi di bawah kita mengulang lagi Republik Rakyat China, kita tidak konsisten saja mengunakan Republik Rakyat Tiongkok. Ini soal pilihan dan ini kan dalam Undang-Undang atau kita tetap stuck dengan Republik Rakyat China. Atau mungkin Pak MenkumHAM ada penjelasan atau mungkin ada ahli tata bahasa yang bisa memberikan penjelasan? Saya kira ini penting untuk menjadi penjelasan kita. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiPenyebutan Republik Rakyat Cina 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 2 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Saya kira mungkin definisi pemahaman antara perlu ada penjelasan atau pendefinisian yang sama yang dimaksudkan dengan tindak pidana politik antara pihak China dengan pihak Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa kalau sistem politiknya berbeda pasti pendefinisian terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik pun akan berbeda begitu. Itu konsekuensi logis dari penerapan sistem politik yang berbeda. Oleh karena itu mungkin dalam penjelasan ini perlu ada pendefinisian yang sama kedua pihak. Kalau tidak nanti seperti yang teman-teman khawatirkan itu akan menjadi kendala di kemudian hari atau kita hilangkan saja. Kalau memang dianggap tidak perlu, kalau dianggap tidak perlu kita delete saja bagian ini. Tetapi di dalam dinamika komunikasi dan mobilitas manusia sekarang ini sulit juga kita hindari untuk aspek-aspek yang sifatnya tindakan yang dimaksudkan dengan tindakan kejahatan atau tindakan pidana politik ini. Cuman interpretasi pasti akan berbeda, seseorang yang melakukan dianggap melakukan kejahatan di negaranya dianggap pahlawan Hak Asasi Manusia di negara lain. Itu kan jadi hal yang kontradiktif kan? Sekarang kan yang terjadi justru seperti itu. Di negaranya dianggap sebagai pelaku kejahatan politik, di negara yang lain diterima sebagai seorang pahlawan Hak Asasi Manusia dan ini yang banyak terjadi. Saya kira fenomena ini yang perlu menjadi perhatian. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik, HAM 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 1 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Yang pertama mengucapkan selamat pada Pak Menteri karena sudah selesai sudah tugas besar untuk mengumpulkan semua data-data pengguna seluler di Republik ini. Dan saya kira ini penting dengan berbagai macam dinamika yang kita hadapi kemarin. Dengan juga berbagai macam informasi yang berseliweran tumpang tindih satu sama lain, tapi toh akhirnya kita punya data paling tidak sekarang kita ada bata yang kita pegang sebagai acuan bahwa di Indonesia kurang lebih ada segini jumlah yang tadi dipresentasikan. Dengan catatan metoda yang digunakan secara internasional bahwa 67% dari yang terdata itu adalah pengguna riilnya. Nah, saya ingin bertanya lebih jauh apakah dengan data dan kemudian 67% sebagai acuan yang menurut Pak Menteri adalah metoda internasional yang digunaka secara universal. Apakah kita akan gunakan juga di Indonesia, itu dasarnya apa gitu. Kita menggunakan menggunakan metode 67% itu sebagai acua untuk merujuk pada data riil yang kita miliki.UU Telekomunikasi Data pengguna seluler 1
ANDREAS HUGO PAREIRA 3 PDIP Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Intinya sebenarnya sama dengan apa yang Ibu Evita sampaikan tadi. Kalau pendekatannya by name mestinya bisa terdata secara lebih akurat. Karena kalau nama Andreas Paraira punya beberapa nomor ya itulah nomor dan orangnya gitu. Tapi kalau pendekatannya pada nomor, ini yang akan jadi masalah. Tapi saya setuju bahwa cross checking antar operator itu perlu dilakukan. Tapi pemegang dapur akhir sebagai penyimpan data dan untuk segala kepentingan itu harus satu. Dalam hal ini tentu harus Dukcapil atau lembaga mana yang harus menyimpan dan menggunakan itu. Dan kalau pendekatan by name saya kira yang nama dan kemudian data-data yang ada di kartu keluarganya itukan hanya mestinya hanya satu tidak boleh ada sampai double gitu. Oleh karena itu, menurut saya seharusnya kita bisa memperoleh data yang akurat mengenai pengguna seluler. Terima kasih.UU Telekomunikasi Data pengguna seluler 1
ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Revisi Undang-Undang ITE diperlukan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek yang diatur dalam Undang-Undang ini terutama pada pasal-pasal yang dianggap crucial yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 45. Dalam hal delik pidana, Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana pendistribusiaan, pentransmisiaan dan perbuatan dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, Fraksi Partai Hanura berpendapat perlu dipertahankan. Dengan catatan delik pidana tersebut harus disesuaikan dengan aspirasi publik dan rasa keadilan. RUU ITE Revisi UU ITE 1

ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki
Hadirin yang kami hormati.  
 Setelah melakukan kajian yang komprehensif maka Fraksi Partai Hanura DPR RI setuju terhadap pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan serta tata tertib DPR.  RUU ITE RUU 1

ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki
Hadirin yang berbahagia.  
 Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa negara harus hadir dalam mengedukasi masyarakat penguna internet dalam bentuk literasi berinteraksi di alam digital yang intregatif sehingga masyarakat mengerti hukum dan dapat memanfaatkan internet lebih bijak dan bertanggung jawab. Setelah itu Fraksi Hanura mendukung Rancangan Undang-undang ITE yang mampu memberikan perlindungan hukum terkait isu data pribadi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu tambahan pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau right to be forgotten sehingga memberikan keseimbangan antara privacy dan akses keterbukaan informasiRUU ITE RUU ITE 1

ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merevolusi tatanan sosial budaya masyarakat dan memaksa kita untuk menyesuaikan pemahaman dan perilaku individu maupun kelompok untuk pada akhirnya kita mengetahui bila pola interaksi di dunia nyata bukanlah satusatunya cara berkomunikasi, mengingat interaksi di dalam digital juga merupakan hal yang sama pentingnya.  Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Hanura memandang penting bila di dunia digital harus menjadi ruang yang bermanfaat, aman dan bermartabat. Sehingga regulasi yang mendukung terwujudnya hal tersebut akan kami dukung.  Fraksi Partai Hanura mempercayai bila ruang digital tidak boleh kita jadikan ruang tanpa regulasi tanpa pertanggungjawaban dan tanpa keamanan. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang kuat dan berkeadilan untuk mengatur perilaku individu dalam dunia maya dengan batasanbatasan yang terukur yang ditetapkan dalam Undang-Undang. RUU ITE TIK 1



ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki

Fraksi Partai Hanura juga mendukung lahirnya Undang-Undang ITE yang tegas namun tidak menindas dan tetap menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Karenanya selain merubah delik umum menjadi delik aduan, Fraksi Partai Hanura mendukung pengurangan ancaman kurungan penjara dan denda dari ancaman 6 tahun menjadi 4 tahun dan dari ancaman denda Rp1 miliar menjadi Rp70 juta. 
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 Sementara itu demi menjaga alam digital kita yang tetap sehat, bebas dan bertanggung jawab, Fraksi Partai Hanura juga mendukung hadirnya pasal tentang cyber guling dan penyebaran informasi kebencian atau permusuhan atau hate speech. RUU ITE UU ITE, Cyber bullying,hate speech 1

ARVIN HAKIM THOHA 1 PKB Jawa Tengah III Laki-laki Fraksi  Partai  Kebangkitan  Bangsa  intinya  menyetujui,  menyatakan  setuju  Rancangan Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  dan  sekaligus  Pemerintah  Kerajaan Belanda untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Menyetujui RUU 1
ARVIN HAKIM THOHA 2 PKB Jawa Tengah III Laki-laki Pada  intinya  setelah  kita  membahas  Fraksi  Partai  Kebangkitan  Bangsa  menyetujui Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara Pemerintah  RI  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi,  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Belanda  tentang  Kerjasama  terkait  Pertahanan ditetapkan untuk menjadi Undang-Undang. Pertahanan Menyetujui RUU 1

ARVIN HAKIM THOHA 1 PKB Jawa Tengah III Laki-Laki

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri dan Hadirin yang terhormat.  Terima kasih. 
 Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung dewasa ini dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan bismilah hirohman nirohim, Fraksi PKB menyatakan setuju Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibahas dan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 1.  Demikian pendapat akhir mini Fraksi PKB DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang ini. Atas perhatian saudara pimpinan, para anggota, menteri dan seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih.  
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Wassalamualaikum Wr Wb.  
Jakarta, 20 Oktober 2016, Pimpinan Fraksi Partai PKB, Dra.Hj.Ida Fauziyah, ketua, Hj. Cucun A Syamsulrizal S.Ag, sekertaris. RUU ITE RUU  ITE 1

ARWANI THOMAFI 1 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Pimpinan, sebelum terakhir ini.   Sebaiknya ada satu hal lagi yang untuk sekalian dijawab untuk meyakinkan kita atas beberapa pertanyaan tadi. Kira-kira dari KPI maupun Menkominfo juga boleh solusi apa terkait dengan maraknya monopoli pemberitaan atau monopoli atau iklan ilegal yang sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh partai politik atau partai politik peserta Pemilu atau calon peserta pemiihan kepala daerah. Agar hal seperti ini tegas bisa diatur di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu nanti, sikap KPI itu atau soluasi KPI itu seperti apa. Saya kira itu menjadi rekomendasi KPI kepada Panitia Khusus atau Pansus Penyelenggara Pemilu. Jangan hanya kalau ditanya, inikan fakta sudah, kasus sudah ada ini, kasus sudah banyak sekali dan saya tidak tahu sikap atau pendirian teman-teman dari KPI seperti apa. Apakah benar seperti yang disampaikan salah satu teman jadi corong TV-TV swasta atau justru sebaliknya kita tidak tahu. Harus ada rekomendasi yang betul-betul pro terhadap kemerdekaan pers tapi juga dalam posisi bagaimana memposisikan media penyiaran itu betul-betul menjadi milik publik bukan monopoli kepentingankepentingan apalagi politik tertentu. Saya kira perlu untuk penekan disitu.   Terima kasih.   Regulasi Penyiaran monopoli, iklan ilegal, politik 1
ARWANI THOMAFI [1] 1 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Pimpinan, sekalian saja kalau minggu depan dibawain juga data mana yang sudah diblokir dan barangkali anggota juga dikasih masukan informasi apa dasar pemblokiran, tidak hanya situs-situs itu semuanya saja, termasuk situs porno dan semua. Jadi berapa yang sudah kira-kira itu.  Khusus untuk yang data web atau situs dari dalam negeri apa saja. Dan saya punya atensi soal situs-situs yang berkaitan dengan anti NKRI itu apa saja yang sudah diblokir. Kita minta informasi tidak hanya soal eramuslim saja, semuanya mungkin. Jadi biar lebih komprehensif. Terima kasih. TIK Situs, NKRI, Pemblokiran 1
ASMAN ABNUR 10 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Kalau tidak ada saya pikir ini kesempatan bapak untuk menanggapi sebelum kita ambil kesimpulan. Memang organisasi itu tidak bisa jalan sendiri, perlu dukungan. Nah tujuan Bapak datang kesini kita undang, berterima kasih juga kita pak, agar nanti Bapak agak tegak berdirinya diantara anggota-anggota bapak itu, makanya butuh dukungan DPR ini , terutama dari sisi kemandirian. Saya banyak melihat organisasi profesi seperti ini yang cape itu ketuanya pak dan pengurusnya sebagian, karena apa? Karena tidak ada kekutan internal di dalam organisasi itu. Apalagi kalau Bapak anggotanya seluruh Indonesia kalau Bapak keliling semuanya itu siapa yang biayain? Nah itu akhirnya ketua sendiri yang keluar duitnya dan itu tidak boleh lagi ke depan organisasi seperti itu. Harus ada satu tempat yang menurut kita tempat itu adalah tempat yang berwibawa dan punya kekuatan. Sehingga ketika Bapak kalau mau menegurt dan memberikan sanksi itu di dengar oleh anggotanya. Jadi bukan hanya tempat perkumpulan saja. Saya khawatir ARSADA dan PPNI hanya sebgai tempat perkumpulan yang tidak punya kekuatan internal bahkan anggaran juga tidak jelas dari iuran mana, nah itu yang saya khawatir. Sementara Bapak mewakili kawan-kawan itu memperjuangkan kepentingannya. Bahkan menjadi jembatan untuk orang tempat komplain. Nah sementara Bapak sendiri tidak punya kekuatan itu. Saya pikir ini kesempatan, nanti kita follow up lagi Pak, kaalu memang kita perkuat organiasasi profesi ini sehingga dia tegak diantara kawan-kawan yang diurus dan diaturnya dan tidak lagi dianggap hanya pelengkap dari kawan-kawan itu. Saya pikir ini kesempatan pertama, mudah-mudahan nanti pada saat komplit, kita perkuat organisasi ini, dan tidak semabaran orang juga yang bisa menjadi ketuanya. Orang yang benar-benar sudah mapan semuanya dan ikhlas.BPJS, JKN, KIS Manajemen organisasi 1
ASMAN ABNUR 13 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Ini baru setengah hari kita rapat Pak, bagaimana kalo satu hari pasti banyak lagi permasalahan yg keluar. Tapi itulah tantangan kita ke depan, saya pikir dengan undang-undang tadi, kemudian saya juga salut ke Bapak cari dana sendiri untuk kepentingan anggotanya, keliling Indonesia dengan biaya sendiri. Saya piker ini seharusnya tidak terjadi. Supaya kita bisa professional tentu harus ada kekuatan. Tanpa kekuatan tidak bisa professional. Saya masih dengar kalau di Puskesmas itu honor BPJS, dokternya dapat tapi perawatnya tidak dapat. Ini juga masalah menurut saya. Ini kawan-kawan banyak hal yg harus kita rapatkan dengan Menteri Kesehatan. Mudah-mudahan pada periode sekarang ini ada perbaikan nanti, pertama saya mengusulkan nanti kita tidak usah terlalu banyak rapat komisi. Gaya Pemerintah harus kita imbangi, kalau Pemerintahnya banyak blusukan, kita harus lebih banyak Iagi blusukannya. Cuma konsekwensinya sekertariat tentu harus ada biaya transportasi blusukna. Kan tidak mungkin juga kita bayar sendiri. Nanti mungkin anggaranya perlu kita desain, perlu kita sepakati di komisi agar program kunjungan spsifik itu diperbanyak. Seperti kita tahu permasalahan di bawah, kita tahu permasalahan di Puskesmas. Tidak usah rame-reme, mungkin 1 kelompok ada 5 orang, kita blusukan kemana-mana, nanti waktu rapat dengan Menteri Kesehatan kita punya bahan Iebih banyak daripada menterinya. Sehingga bapak/bapak bisa kita perjuangkan dalam anggaran atau apa pun namanya, karena kalau tidak salah anggaran kan ditetapkan disini. Kalau sudah nomenklaturnya kita masukan kalau tidak juga difasilitasi oleh, kadang¬kadanga dokternya juga tidak mau kalau perawatnya keliatan lebih gagah daripada dokternya. Seharusnya kan perawat itu kalau gagah kan dokternya juga ikut gagah dan bangga seharusnya. Tapi ini malah perawat yg setiap hari dengan pasien, yg 23 jam dengan pasien honornya lebih kecil. Walaupun memang kita akui kalau dokter itu memang pengambil keputusan dalam kesehatan.BPJS, JKN, KIS Manajemen organisasi 1
ASMAN ABNUR 10 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Ini antara dokter dengan doktor itu beda-beda tipis pak, tadi saya tidak tahu mau memakai profesi dokter atau doktor pak, bidang hukum hapal semua soalnya. Masih ada kira-kira?BPJS, JKN, KIS Profesi dokter 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki Yang terakhir dewan pers. Nah ini pers ini juga wartawan kaya prajurit juga Pak. Kebetulan dulu saya prajurit. Resiko sangat besar bisa nyawa dapat melayang dan uang belum tentu dapat. Kan gitu kan? nah ini lah itu kenapa saya sayang wartawan dan saya sudah berapa kali masuk ke kebun sirih itu. Masalah wartawan banyak meninggal juga banyak. Di Timtim saya dulu selalu ditanya ulang, ini bagaimana lima wartawan hilang. Kita bingung tidak bisa jawab Pak. Kalau tidak salah itu Pak Adam Malik almarhum. Kalian ribut lima orang meninggal di Timor Timur. Kami orang Indonesia 500 orang, tidak ada yang ribut HAM, kan gitu. Nah ini memang saya hanya perbandingan saja, tapi memang perlu kita kaji itu untuk  keselamatan wartawanAnggaran KemenkominfoKaselamatan wartawan 1

ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki
Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan Pak menteri, ini banyak juga orang sana mengharapkan. Saya juga kaget ini. Sampai ke desa-desa dimana itu di Pariaman itu kepengin dan ada juga waktu itu bayar seribu rupiah satu jam. Satu jam melaksanakan ini.  
Jadi perlu pertimbangan ini, apakah ini perlu ditinjau Pak. Apalagi kalau memang itu berguna untuk  daerah tidak untuk  seluruh nusantara ya monggo perlu kita pertimbangkan dan sampai sekarang masih ada 316 menara telekomunikasi masih ada disana. Itu coverage nya 90% Pak. hampir seluruh kota Padang itu bisa. Ini kalau tidak memanfaatkan sayang Pak. Ini katanya sedang masih ada disana dan sebagian sudah ditarik laptop, antena dan sebagainya sudah ditarik pusat. Pusat itu mungkin pusatnya PT Lintas Artha itu. Tapi kendaraannya banyak malah dilelang. Ini sekarang masih ada 70 atau 80 ini. Tidak tahu kalau Kominfo mau memberikan Komisi I satu, satu cukup itu Pak. Komisi I ini ada 80. Tapi dilihat nampaknya Pak kelihatan masyarakat sana sangat berharap ini ada. Nah ini apakah dulu dikatakan ini tidak efektif ini bagaimana Pak? pengelolaannya atau bagaimana, apakah langsung negara saja tidak usah pakai istilahnya Ibu Evita yang perusahaan penyuluh apa atau apa itu, mungkin bagus ya lebih bagus itu. Itu juga Pak Dipo Promono yang saya lihat makalahnya banyak sekali, masalah kajian pertahananAnggaran KemenkominfoMenara Telekomunikasi 1

ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki

Terima kasih Bapak Pimpinan.  
Rekan-rekan Komisi I DPR RI,  
Pertama untuk  Pak menteri Pak Rudi. Saya memimpin langsung kunker spesifik PLIK/MPLIK di Sumatera Barat, karena kebetulan kampung saya juga. Ini memang ramai kelihatannya. Kita tidak tahu tentang permasalahan awalnya dan kita hanya dapat gambaran bahwa 2010 ada kegiatan Pemerintah untuk  menyebarluaskan internet sampai ke daerah-daerah yang kira-kira tidak terjangkau dengan kecamatan. Makanya lahirlah layanan internet kecamatan kan gitu Pak. Kita tidak tahu, PT mana PT mana disana kalau tidak salah Lintas Artha kalau tidak salah. Ada 114 mobile MPLIK. Kita tinjau langsung disana ditaruh di Lanud Pak. Landasan udara disana kebetulan banyak yang kosong, dan kita tahu bagaimana prosesnya. Malah kita sampai mau ditawarkan ke kita. Kalau Bapak mau beli satu ini 80 juta ini. 2011, mesin nya 2011. Ada yang kilometernya 5 kilo, anggaran dari Lintas Artha. Hanya yang menjadi pertanyaan Pak. Katanya Kominfo masih hutang satu tahun belum bayar. Saya tidak tahu, nah ini bagaimana penyelesaiannya. Karena Komisi I yang dulu 2014 kalau tidak salah pernah RDP, atau kunker dengan Kominfo dan menyatakan ini kurang efektif. Atau jujur Pak menteri saya jalan banyak sekali masyarakat sana mengharapkan ini ada program ini. Karena itu sangat bermanfaat. Jadi jangan dikira diluar Jawa atau disini, anak-anak SD masih. Itu belum tentu Pak, anak mau minta foto Pak, ini saja tidak bisa foto Pak karena kuno mungkinAnggaran KemenkominfoPLIK/MPLIK, 1

ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki Masalah ada TV komunitas monggo ya Pak Rudi ya. Saya rasa wartawan itu perlu ada TV Pak, untuk  ada kontrolan pengawasan nya bagus, uangnya ada dan saya rasa sukarelawan-sukarelawan itu yang banyak uang Pak. Kalau tidak punya uang mungkin tidak mau jadi sukarelawan Pak, orang makanya susah jadi sukarelawan. Nah tapi bagus ini TV komunitas di perguruan tinggi, semua hampir ada, masa di dewan pers tidak ada. Saya mendukung mudah-mudahan TV komunitas ini dapat hidup dengan bimbingan dari Pak menteri.  Terima kasih Anggaran KemenkominfoTV Komunitas 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Ini pastikan bahwa waktu Undang-Undang Penyiaran selesai, ini kita harapkan mendukung menyambung tahu-tahu tidak nyambung. Ini yang sangat kita khawatir. Kalau tadi kita apresiasi lah kalau KPI ini sudah bagus, laporannya sudah bagus tapi ini jangan sampai ini apa namanya itu ya. Tidak kepakai ini, itu yang kita tidak harapkan ini Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa kepakai dan nyambung itu ya.   Kemudian yang dari Pak yang lain-lain 4,7 belum kita singgung, mungkin dari sini ya. Mungkin itu saja. Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Tapi tadi teman-teman juga menyampaikan, kalaupun di Bali mungkin bentuk nuansa Indonesia nya. Jadi kalau misalnya tarian jangan hanya tarian Bali saja. Tapi mungkin ada tari piring ya umpamanya, ada tari Jawa. Memang di Bali tapi nuansa Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi. Memang kita lihat mungkin di Bali fasilias sangat lengkap dan mungkin daerah-daerah lain agak terlambat ya? Tapi tidak apa-apa kita ini belajar. Tapi tolong budaya juga ditampilkan budaya yang lain. Atau Pak Mariunus Gea itu bisa memindahkan loncat batu kesana, mungkin dapat kita mainkan ini. Kita mainkan disana dari Nias ya? Asia Pasific Broadcasting UnionBali, Nias 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Nah ini saya pesan Pak Djoko tadi betul juga, ini anggaran yang mau dipakai anggaran yang mana ya? apakah anggaran dari Kemkominfo kita tidak tahu atau anggaran dari pariwisata kita tidak tahu, nanti mungkin Pak Mistam atau Pak Martoyo, bisa menjawab seperti itu Pak. Jadi kita tambah-tambahkan, Pak Salim Mengga tadi. Maksudnya itu mainkan simbol-simbol Indonesia, jadi bukan hanya Bali. Bagaimana kita selalu itu, jadi kalau ada satu event atau fasilitas maka yang dibuat itu pasti itu. Memang kebetulan Bali sudah sangat lama, fasilitas lengkah dan oke, oke saja. Tapi tampilkan simbol-simbol nuansa Indonesia. Asia Pasific Broadcasting UnionBali, nuansa Indonesia 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Ini mungkin saran ya pada ini. Kemudian yang calling visa, mungkin dari sekarang Pak Rohan perlu diurus karena kan tiga, empat bulan untuk  imigrasi kadang-kadang waktu nya itu mepet ini. Tapi imigrasi ini tidak gampang ini. Kita berkali-kali di Komisi I, masalah ini agak sulit. Jadi tolong diselesaikan dan walaupun  hanya 2 negara. Saya tidak tahu negara lain mungkin tidak ada yang calling visa ya? tolong kerjasama dengan kemenlu bagaimana bisa bagus ya? Asia Pasific Broadcasting Unioncalling visa 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Jadi saran saya begitu Pak. Nuansanya buat nuansa Indonesia. Karena saya, pasti panitia ini kesulitan mencari penginapan ini, pasti fasilitas itu. Nah kita di Bali sana tapi nuansanya nuansa Indonesia disana. Mungkin pakai slide Pak. Nanti lihat kan tempat-tempat Indonesia yang bagus-bagus ya kan. Itu salah satu cara.  Kemudian pencitraan tadi dari Pak Hidayat Nur Wahid. Memang selama ini kita kadang-kadang, kenapa Pak SBY jalan-jalan, kenapa Pak Jokowi jalan-jalan. Ini pencitraan ya? jadi negatif jadinya. Kalau dirubah bagaimana ini? pencitraan positif untuk  Indonesia, ada positif nya. pencitraan positif, jangan pencitraan saja. Nah nanti beliau lagi ini, jadi negatif ini jadinya.  Asia Pasific Broadcasting UnionPencitraan Positif 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.  Pak Mistam, Pak Martoyo, saya tidak mengajukan Sumatera Barat loh untuk  ini, belum. Ini agak ramai ini. Jadi kita lihat ini sebagai kesempatan untuk  Indonesia memang, bagaimana kita mencari keuntungan tadi teman-teman sudah menyampaikan. Kita setuju-setuju saja dengan Bali. Mungkin pertimbangan teknis ya? fasilitas mungkin lebih lengkap. Kalau diadakan di Padang misalnya agak repot hotel kan sebanyak itu.   Asia Pasific Broadcasting UnionSumatera Barat 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 6 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ini kelihatan ada harapan kita Pak, mudah-mudahan ke depan tidak hanya apa namanya, kecelakaan kerja, mungkin bisa yang lain juga, saya belum tahu sekarang perkembangan ASABRI seperti apa?. Kami semua perajurit dulu dipotong ASABRI terus Pak, nah mungkin apa ini nanti ada perkembangan, selain kecelakaan kerja bisa nggak, kan gitu. Tapi mudah-mudahan saja, saya nggak tahu nanti gimana ASABRI ini. Tapi terima kasih Pak, ini kelihatan mendukung juga ini ya. Nah yang terakhir paparan, kita mohon sangat Ibu dokter Maya ya, bu, kami mengerti kesulitan BPJS seperti apa, kita tahu ya. Tapi mohon didalam kesempatan RDP kita ini, ada titik temu yang bisa kita dapatkan di sini, kalau nggak kasihan TNI kita bu. TNI saya, juga TNI Ibu, TNI yang lain. Jadi mudah-mudahan lah dari Ibu Maya nanti kita coba dengar bersama, sebelum kita pendalaman ya. Di sini banyak yang ahli-ahli strategi, ada Pak Supiadin, ada Pak Effendi Simbolon, ada Pak Charles Honoris, nanti akan memberikan tanggapan juga.BPJS, TNI ASABRI, TNI 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 5 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Alhamdulillah ini kelihatan ada sambungan ya, jadi memang kita tidak bisa bertahan apa, per sektor Pak. TNI sendiri, ini sendiri, ndak. Ini nggak ada egosentris disini, ini untuk negara semua, saya harap juga gitu. Saya mengerti bagaimana repotnya BPJS kan. Kemarin sampai ada suntikan dana berapa triliun itu, tekor. Itu memang masalah juga. Kami mengerti juga. Tapi Pak Subuh, memang kita perlu waktu, tapi sampai kapan? Karena tentara ini setiap menit dia berangkat ya. Nggak bisa kita tunggu, Pak, perangnya masih lama kan Pak, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mana bisa, tahu-tahu besok perang, gimana? Ini peraturan belum selesai, habis TNI kita. Nah ini yang kita minta pendapat-pendapat ini kelihatan agak nyambung ini, terima kasih Pak Subuh ya.BPJS, TNI Dana BPJS, pelayanan bagi tentara 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 3 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ini agak mengherankan ya, bu, BPJS ini. Semakin hari, bukan semakin baik, kelihatannya ini. Ya ini diluar latar belakang saya dulu tentara ya, dulu nggak ada masalah itu dengan luar, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional malah jadi amburadul, ini aneh ini. Nanti kita minta, nanti penjelasan Pak apa, Mantan Asop TNI ini, Pak Mayjen Supiadin ini. Memang TNI itu disiapkan ndak sama dengan sipil, tolong di ingat-ingat ini, dia punya tugas khusus. 1 kali 24 jam siap diberangkatkan untuk operasi, itu TNI itu, apapun alasan, siap operasi, artinya semuanya harus terjamin. Terutama kesehatannya, termasuk keluarganya. Bagaimana anaknya di ICU, istrinya sakit nggak karuan, dia berangkat operasi kan, ndak bisa itu. Saya heran juga ini, sudah ada Undang-Undang 34/2004. Undang-Undang jangan kalah sama Perpres dong, kalau menurut saya gitu, kan lebih tinggi undang-undang, harusnya menyesuaikan. Ini baru pendapat saya, saya belum ambil 1 keputusan, nanti teman-teman yang ada di sini ya. Ini terima kasih ini Pak Bambang, kita punya 108 rumah sakit TNI di seluruh Indonesia ini. 730 klinik, berapa banyak itu coba. Ndak ada BPJS pun dulu ndak ada masalah rasanya, sekarang kok malah tambah BPJS, malah bermasalah. Nah inikan aneh ini. Maksudnya akan meningkatkan lebih baik, tapi kelihatannya amburadul ini. Belum lagi kita mendengar yang di Marinir sana itu, hanya berapa meter rumah sakit di depan Komandonya, Prajurit Marinir kesana nggak bisa langsung, suruh mutar-mutar dulu, sampai teler, sampai bosan, ini apa-apaan ini. Ini udah-mudah nanti teman-teman kita Komisi I akan menyikapi ini, kita yakin pasti ada solusi titik temu, baik dengan BPJS maupun dengan ASABRI ya. Ya kita maksudnya itu ya, RDP ini, mudah-mudahan ada semacam apa nanti, solusi yang baguslah. Nah ini Pak apa namanya, Pak Dirut Asabri pasti tahu ini ya. Gimana nih dulu TNI ini. Makanya jangan heran seperti kejadian yang belakang-belakang ini, Ada apa pelayanan kesehatan yang di sepak kacanya sampai pecah oleh Prajurit, seperti itukan kata teman-teman ini, kadang-kadang dia sumbu pendek. Pikirnya kacau, ndak diterima, sepak aja itu, yankes-yankes, ini apa-apaan ini. Nah biar nggak terjadi seperti itu, ini tentara, TNI, TNI kita, Pak-Bu ya. Termasuk Pak ASABRI ini, Pak Sonny ya. Dulukan aman-aman saja, ini ada BPJS malah kok tambah runyam, inikan DPR juga heran ini. Undang-Undang di atas Perpres, itu jelas. Undang-Undang berapa?, Nomor berapa?, Undang-Undang 34/2004 tentang TNI itu menyatakan untuk jaminan itu. Sekali 24 jam, setiap saat, siap diberangkatkan operasi. Semuanya harus siap. Bukan kita mengada-ada untuk TNI ini biar lebih bagus, enggak. Mati kami di medan perang bu.BPJS, TNI Kinerja BPJS 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 4 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Jadi teman-teman sekalian, kita prihatin mendengar ini, karena ini tanggung jawab kita semua. Saya juga mengerti, kami mengerti DPR, begaimana BPJS punya aturan, punya atasan sendiri, bagaimana sampai Kemenkes nanti juga seperti itu. Dia juga nggak bisa berbuat banyak, kalau tidak ada payung hukum yang jelas, kan itu kesimpulan, itu kesimpulannya. Namun demikian, coba juga kita, minta dari staf ahli Rekoses dari Kemenkes kalau nggak salah ya.BPJS, TNI Kinerja BPJS 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 8 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ini kalau bicara yang dengan hukum ini agak susah ya. Boleh Pak, aturan apa saja boleh. Peraturan diatas itu, mungkin orang diatasnya nggak tahu, bagaimana dibawah ini. Bapak berkeras ini Peraturan Menteri Kesehatan, tahu nggak dia dibawahnya. Nah itu, ini yang kita susah. Makanya bawah ini, berusaha juga menyampaikan saran ke atas Pak Bayu, mentang-mentang ada peraturan itu, kita nggak mau berkoordinasi, keliru. Kalau ndak, apa gunanya DPR, DPR kerja itu, bisa kita ubah Undang-Undang itu. Perlunya ada DPR seperti itu, karena Undang-Undang itu tidak pernah dia terus menerus, dia nggak abadi, bisa berubah setiap saat. Nah maka karena itu, kami harap Pak Bayu, Ibu Maya, tolong dikoordinasikan, nanti diangkat sebagai saran dari bawah. Inikan kasihan, membuat Pepres, membuat Undang-Undang, tentara saja nggak diajak, nggak dikoordinasikan, ini gimana?, dia teriak-teriak dia, padahal untuk kepentingan saudara kita. Nah mungkin Pak Bayu atau Ibu Maya, saya nggak tahu ada saudara tentara nggak?, tahu-tahu saudaranya kelojot-kelojot nggak ditolong orang, gimana dia tentara, hayo?. Nah itu, itu maksud saya, tolong ini disinkronkan, itulah guna kita bertemu ini. Kita tahu sekali, ini kesulitan BPJS ini juga luar biasa ini, dia patuh hukum, ternyata payung hukumnya Kementerian Menkes dengan Menhan, beda nih TNI, belum tentu sama, makanya kita perlu undang tadi Pak Subuh, nih, Pak Subuh tolong itu Pak Subuh, sampeyan sudah dengar tadi kan?, kesulitan seperti itu, ini ada jembatannya, Kemenkes itukan, itu kita undang Pak Subuh. Jadi jangan, BPJS dia memang benar, dia sesuai aturan, TNI juga berharap sesuai aturan, tapi kemanusiaannya ini siapa yang berpikir? Siapa yang mikir kesehatan ini?, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya seperti itu. Kalau perlu Pak Bayu siap disalahin turun pangkat, gara-gara menolong TNI dengan cepat demi kemanusian. Nanti TNI akan memberikan bintang apa sama Bapak, itu harusnya, tolong itu. Jadi Pak Subuh ya, Kemenkes nih, nah ini berarti Pak Subuh dapat banyak masukan, ternyata pelaksanaan dibawah seperti itu. Menteri tanda tangan, Presiden tanda-tangan, tahu nggak dia bagaimana kenyataan di lapangan, pasti ndak tahu, saya yakin itu. Saya bertanggungjawab ngomong seperti itu, nggak akan bisa tahu semua nih. Nah Prajurit dibawah inilah yang sangat merasakan, Bapak betul melaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, TNI juga betul ada Undang-Undang TNI, PT Asabri juga betul, dia hanya baru, baru sampai kecelakaan kerja, yang lain belum. Itu sudah tahu kita, tapi yang merasakan kemanusiaan itu siapa? Nah ini tolong juga Pak Bayu ya, tolong pak Subuh ini, ini mudah-mudahan nanti dengan ini bisa dibawa keatas ini. BPJS, TNI UU Kesehatan 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG [2] 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Terima kasih Pimpinan Sidang. Pak Menteri, saya terkesan, saya ada meninjau satu pabrik, itu ada semacam robot. Tapi robotnya tidak kayak orang, komponen-komponen begitu. Itu monitoring, identifikasi, analisa, medsos, dan media online. Saya di tes pakai ini, itu bisa di cari di komputer, ada data saya semua itu. Tanggal sekian saya kemana ada disitu. Ini sangat berhubungan dengan medsos dan media online saya lihat. Itu kayaknya ada seperti intel. Dia bisa berkampanye, bisa macammacam sesuai dengan keinginan user. Juga bisa untuk proxy work. Ini ada tidak kategori di BSSN kita ini? Itu yang pertama saya tanya. Karena saya ke pabriknya Pak, ada buatan kita sendiri. Ada berapa tempat di Indonesia ini dia bikin.  Keinginan kita mau mencari data apa, itu dengan segera, cepat. Pak Rudiantara kemana ada disitu, cepat. Ini kelihatannya kalau kita menguasai itu kelihatannya siber kita akan lebih bagus itu. Apakah seperti itu? BSSN BSSN 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian juga masalah security (keamanan). Siber itukan intinya kita untuk bertahan, kalau ada serangan apa kita bertahan. Padahal di dalam rumus tentara, saya dulu tentara, pertahanan paling bagus itu serangan. Menyerang itu adalah pertahanan yang bagus.  Sepak bola sama begitu, pertahanan yang bagus menyerang. Siber kita ini ada tidak komponen untuk menyerang itu? Bukan kita maksud jahat, tidak Pak. Satu saat kita di serang Singapore, kita kan harus balas menyerang juga. Ada tidak itu? Itu yang kedua.BSSN Siber 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Nah, sekarang terjadi seperti facebook katanya 1 juta data pribadi untuk kepentiangan perusahaan mana, inikan akan terjadi terus seperti itu. Tidak bisa kita sekuat apapun susah ini pasti ada kebocoran terus. oleh karena itu, menurut saya lebih bagus kita cari cara atau suatu tehnik atau metode seperti apa agar ini bisa langsung ketahuan orang membuat pelanggaran terhadap data-data pribadi sebelum RUU tentang Perlindungan Data Pribadi kita selesaikan. Ini masih dalam perencanaan kita. Bagaimana Undang-Undang Data Pribadi ini harus ada ini. Ini mungkin bisa bentuk seperti itu. Ini pasti kita akan menuju kesana, cukup satu bayar apa saja itu nanti. LRT bayar pakai kartu, di tol pakai kartu, bayar sekolah pakai kartu. Itu saja bisa, kalau belum sampai kesana ini sudah kita babak belur dengan macam-macam pelanggaran ya kapan majunya dan teknologi akan maju terus, berkembang terus, tidak mungkin kita bisa mengatur teknologi. Ini yang dalam angan-angan kita mewakili rakyat ini, ini akan terjadi terus percayalah itu. Sehebat apapun Bapak membuat perlindungan akan terjadi terus, Namanya orang oknum tidak lepas dari kepentingan. Kita tidak bsia operator salah, Kominfo salah, Dukcapil salah. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahan, jadi bagusnya kita bikin semacam metode kita bicarakan Bersama dengan tim ahli bagaimana ini begitu ada orang melanggar ketahuan bahwa ini tidak benar. Asril tanjung hanya punya 2, inikan nomor 5, nomor HP sampai 5 darimana ini akan ketahuan. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan untuk kedepan maksudnya Pak. Ini akan semacam maju, ini sulit. Inilah artinya negara melindungi rakyatnya, terutama pemakai HP. Kan sudah ada ketentuan dari Kominfo paling banyak 3 atau 2 Pak Ramli, saya lupa itu. Kita hanya boleh 3, Dukcapil apa pembatasannya, jadi kita cepat tahu, ini melanggar. Jadi agak aman negeri kita, belum lagi masalah cyber ini memang bahaya data-data ini kalau diambil sama orang lain. Apalagi sekarang modelnya cyber war, macam-macam. Jadi inilah Bapak Dirjen, salah satu solusi jalan keluar yang kita tawarkan seperti itu. Kita cari metode baru sekarang bagaimana untuk melawan ini semua, walaupun itu belum tentu juga berhasil 100%, tapi minimal kita sudah mengurangi akses untuk pelanggaran.Data Pribadi Dukcapil Penanganan penyalahgunaan data pribadi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Saya mengulangi Pak, jadi seperti kejahatan umum itu berkali-kali akan terjadi terus. Seperti Pak Arwani bilang tadi, kita mencari ini sulit ini nanti akan muncul lagi, muncul lagi. Seperti saya saran saya lalu pertama tim pengawas ini sudah dibuat, sudah diproses oleh Kominfo untuk pengawasan terpadu. Ini baru kartu untuk HP saja kita sudah ribut, padahal kedepan teknologi akan bertambah modern. Malah kita bercita-cita punya satu kartu sakti yang kita bilang single identified number. Jadi bayar HP ya itu, bayar sekolah ya itu, bayar listri ya itu. Itukan lebih, nanti kan kita akan menuju kesana rencananya ini, jadi tidak berat-berat lagi. Ibu Evita punya uang banyak, dia tidak perlu dia bawa saja satu buah kertas, karena uang Indonesia dompet kita sudah tidak bisa dilipat kan. Nah, ini keuntungannya saya mengerti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kejahatan itu akan berulang terus. Maka sekarang lebih baik Bapak Dirjen Dukcapil dan Bapak Dirjen PPI apa tidak kita cari semacam bentuk atau bentuk tim evaluasi sehingga orang agak sulit dan tidak bisa melakukan kejahatan terhadap nomor registrasi terutama NIK, KK, nomor HP karena kita juga agak heran nama ibu kandung kita saja ada semua itu. Kan ditanya kamu ibu kandung siapa Namanya, kita cari. Jadi ini akan terjadi terus menerus. Saya setuju Bapak Arwani tadi mungkin lebih bagus kita pikirkan semacam tim terpadu evaluasi dan sekaligus pengawasan Pemerintah, Kominfo, Kemendagri, kemudian Polri agar ini begitu orang mau bikin jahat ketahuan ini tidak benar. Ini yang tidak ada seperti itu pemikiran. Kalau ini terus kita kejar siapa-siapa ini akan berjalan terus ini, seperti maling sekarang banyak kan ada terus. Sekarang kita canggih, ini teknologi kan semakin berkembang dan kita tidak bisa mengelak itu. Pertama, mungkin pembatasan jumlah HP, jelas ini positif. Inilah gunanya kalau tidak dibatasi jumlahnya bisa macam-macam ini. Kemudian bagaimana penyimpanan Dukcapil ini memang bilang aman, tetapi Ibu Evita bilang tadi kemungkinan orang per orang itu yang bisa membocorkan. Tidak bisa Bapak Dirjen Dukcapil menjamin ini kita aman, tetapi kalau yang pekerjanya istilahnya perorangan itu oknum, kalau oknum kan susah juga kita. Nah, ini jadi sebaiknya berpikir kita kedepan lebih bagus lagi kita bentuk satu tim evaluasi terpadi antara ini. Begitu ada kekeliruan atau orang memakai data orang lain ini langsung ketahuan, langsung dia bisa memblok umpamanya kan.Data Pribadi Dukcapil Penanganan penyalahgunaan data pribadi, tim evaluasi1



ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Yang terakhir, Palapa Ring. Untuk daerah-daerah terisolir, terutama perbatasan, ini ada tidak kekhususan untuk daerah-daerah yang perbatasan. Seperti Kaltara, Intekong. Karena kemungkinan saja dengan kemampuan teknologi kita di sadap di daerah perbatasan. Ini yang kita khawatir apakah ini seperti itu. Palapa Ring Palapa Ring 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Jadi itu tiga Pak. Pertama dananya yang disiapkan oleh para konsorsium dan yang kedua kordinasi dengan mendik. Karena kan harus dari sekarang Pak. Ini kan harus ada, kordinasi nanti takut terlambat, ada yang macam-macam bentuk, ada terknologi baru lagi, wah ini tidak kebagian ini lagi yang pendidikan, itu yang saya khawatirkan. Yang ketiga itu mewaspadai itu tadi. Ada tidak kaitan-kaitan dengan reklamasi itu, saya takut kan nanti Pak menteri dipanggil KPK, dipanggil apa lagi kan sayang Pak.  Terima kasih PimpinanPalapa Ring, USO Konsorsium, KPK 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Yang kedua Pak ini saran, mengingat landik ini. Apakah dari Kominfo sudah ada kerjasama dengan Dikbud dalam rangka melihat landik. Kan kita bukan hanya voice ini kan Pak, forceband juga kan? seperti yang disampaikan tadi bahwa anakanak bisa belajar. Ada tidak formasi dengan menteri pendidikan masalah ini. Palapa Ring, USO Landik 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Yang kedua ini kelihatannya sedikit guyon ini Pak, apakah konsirsium dua besar ini ada terkait tidak dengan yang mendanai reklamasi Pak. Nah ini yang masih teluk Jakarta ya, saya khawatir karena kemarin saya lewat sana Pak. Hari Minggu, karena saya menyelam ke pulau mari, saya lihat masih ngepul-ngepul ini, sudah distop oleh DPR RI, sudah distop dari menteri kelautan, kemarin saya lihat masih ngepul-ngepul reklamasi. Saya khawatir ini kan ada bawa-bawa yang reklamasi itu. Jadi itu Pak, mudah-mudahan tadi satu itu Pak, berapa menyiapkan dana itu yang konsorsium. Mungkin berapa persen ya? Palapa Ring, USO Reklamasi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Maka dicarilah badan atau konsorsium untuk  memberi dana awal dari bangun. Kita pikir kan uang dari Pemerintah dan kenapa tidak kita tunjuk saja itu. Tapi kalau menteri Keuangan dengan literaltur diatas seratus kan harus tender. Kirakira berapa yang sudah disiapkan oleh, apakah itu pandawa lima, apakah itu ring barat, ring timur kita tidak tahu. Yang lainnya itu kan dari uang kita Pak, dari USO, USO, USO kan? mereka berapa kira-kira yang sudah disiapkan oleh konsorsium ini untuk  mendukung ini. Itu yang pertamaPalapa Ring, USO USO, Konsorsium 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan  kesehatan  dan  kesempatan  untuk  bisa  berkumpul dalam  Rapat  Kerja  mengenai pemandangan umum pengesahan persetujuan kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dengan kedua negara sahabat tadi. Dengan Arab Saudi hubungan kita cukup lama dan dapat dikatakan sangat baik, terlebih lagi  Indonesia  sebagai negara  penduduk  muslim  terbesar di  dunia  menjadi penyumbang devisa tertinggi  bagi  Arab  Saudi  dalam  hal  ibadah  haji,  umroh,  meskipun  neraca  perdagangan kita masih defisit dengan Arab Saudi. Hubungan  dengan  Arab  Saudi  ini  sudah  terjalin  sejak  jaman  Soekarno  dan  3  tahun setelah kemerdekaan  1948  kita  sudah  mengirim  duta  besar  sebagai  perwakilan  Indonesia  di Jeddah, padahal pada saat itu masih agresi Belanda masih berlangsung. Tahun 1950 kemudian Arab  Saudi  membuka  kantor  perwakilan  di  Jakarta.  Dengan  demikian  lengkaplah  hubungan kedua negara secara resmi sudah dimulai. Seperti  kita  ketahui tidak  lama  sebelum  ini  Raja  Salman  ke  Indonesia,  dengan  1500 pejabat   yang   hadir   untuk   mempererat   hubungan   Indonesia   dengan   Arab   Saudi,   dengan ditandatangani  11  kesepakatan  kerjasama  dalam  pertemuan  bilateral  tersebut.  Ini  membuktikan bahwa  Indonesia  dengan  Arab  Saudi  merupakan negara  sahabat  yang  saling  membutuhkan. Maka dari itu, kerjasama di bidang pertahanan dianggap sebagai satu bagian yang penting untuk dikedepankan. Pertahanan Kerjasama Indonesia-Arab Saudi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Dengan   Kerajaan   Belanda   atau   Netherland,   juga   demikian.   Kerjasama   antara Pemerintah   Republik   Indonesia   dengan   Pemerintah   Kerajaan   Belanda   terkait   pertahanan menambah  luas  dan  besarnya  komitmen  nota  kesepahaman  ini  sudah ditandatangani kedua pihak  pada tanggal  4  Februari  2014  di  Denhag  Belanda.  Kesepakatan  ini  selanjutnya  disebut dengan nota kesepahaman bidang pertahanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda dengan berbagai pokok kesepahaman seperti yang kita sampaikan diatas tadi. Pertahanan Kerjasama Indonesia-Belanda 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 2 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Yang  kedua,  dengan  Kerajaan  Belanda.  Persetujuan  kerjasama  ini  merupakan  produk bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang memang sudah erat dalam kesepakatan di bidang pertahanan kedua negara. Momerandum   of   understanding   ini   tentu   tonggak   sejarah   penting   bagi   hubungan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda khususnya bidang pertahanan. Kerjasama ini juga menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan tidak mencampuri urusan dalam negeri kedua negara. Gerindra  memandang  pokok-pokok  kesepakatan  dalam  nota  kesepahaman  ini  menjadi penting  dan  strategis.  Isu-isu  keamanan  regional  dan  internasional, pertukaran  kunjungan pejabat   termasuk   personil   militer   dan   sipil   dari   lembaga-lembaga   masing-masing   pihak, kerjasama  materil  pertahanan,  berbagi  informasi  dan/atau  dari  kedua  negara  dari  peningkatan SDM  pada  lembaga-lembaga  pertahanan  dari  kedua  pihak  melalui  Pendidikan,  pelatihan  dan lain-lain. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra menaruh perhatian signifikan dari RUU ini. Pertahanan Kerjasama pertahanan, kerjasama Indonesia-Belanda1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 2 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT karena  atas  kuasa-Nya,  rahmat-Nya  kita  masih diberikan kesempatan  untuk  berkumpul  pada  hari  ini  di  dalam pandangan  akhir  mini  dari  dua RUU yang sedang kita bahas tadi pagi. Dengan demikian pandangan dari Fraksi Partai Gerindra bahwa  persetujuan  kerjasama pertahanan  antara  Republik  Indonesia  dengan  Kerajaan  Arab Saudi merupakan produk bilateral pertama untuk Indonesia dikawasan timur tengah. Akan  tetapi  ini  bukanlah  kerjasama  pertama  antara  kedua  belah negara.  sudah  banyak perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi termasuk  di  dalam  terkait  dengan  perdagangan,  Pendidikan  dan  intelijen,  baik  secara regional, bilateral maupun secara people to people atau business to business antar pelaku swasta. Hubungan  erat  tersebut dipererat  dengan  sebuah  kesepakatan  kerjasama  menyangkut nila-nilai  yang  dianut Indonesia  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Berbicara tentang  pertahanan  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  militer keduabelah  pihak.  Indonesia menduduki  peringkat  ke-19  kekuatan militer  sedangkan  Arab  Saudi menduduki  peringkat  ke-4 negara  dengan Belanda alutsista  terbesar  di  dunia.  Kedua  hal  ini  apabila  digabungkan  dapat menjadi kekuatan yang disegani di dunia khusus dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Pertahanan Kerjasama pertahanan, perjanjian kerjasama, Arab Saudi, gabungan kekuatan militer1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 2 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Partai  Gerindra  mengakui bahwa  ketidakstabilan dalam  keamanan  di  Asia  Barat  yang disertai  dengan  letupan-letupan  peperangan  antar  negara-negara  Islam menggoreskan  luka tersendiri  bagi  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Terlebih  lagi  Kerajaan Arab Saudi terlibat dalam salah satu peperangan dengan negara Yaman serta embargo-embargo yang diinisiasi oleh Negara Kerajaan Arab Saudi terhadap Kerajaan Qatar. Partai   Gerindra   berharap   dengan   adanya   persetujuan   kerjasama   ini   Pemerintah Indonesia   dapat   berperan   secara   aktif   untuk   mendamaikan   Kerajaan   Arab   Saudi   dalam peperangan dengan negara Muslim dikawasan tersebut. Pertahanan Ketidakstabilan keamanan, Arab Saudi 1

ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki
Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang berbahagia. Partai Gerindra berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, pandangan Pemerintah, aspirasi yang berkembang selama pembahasan RUU ini maka    Fraksi    Partai    Gerindra    menyetujui    Rancangan    Undang-Undang    tentang    Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi maupun dengan Kerajaan Belanda. Dengan    demikian    kesimpulan   bahwa    Partai   Gerindra    menyetujui    kedua    Nota Kesepahaman ini. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om santi-santi om. Jakarta, 18 September 2018. Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia Wakil Ketua Wakil Sekretaris H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak. Ir. Endra Hermono, M.B.A.Pertahanan Menyetujui RUU 1

ASRIL HAMZAH TANJUNG 2 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  ini,  yang  sudah  kami  uraikan  diatas,  kami  dari Fraksi   Partai   Gerindra   menyatakan   bahwa   kami   setuju   untuk   melakukan pembahasan pengesahan persetujuan kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dengan kedua negara tersebut. Semoga  pembahasan  RUU  ini  akan  berjalan  secara baik  dan  lancar,  sehingga  dapat menghasilkan  keputusan  yang  terbaik  untuk  bangsa  Indonesia. Ini  karena  banyak  orang Sumatera, ini ada sedikit pantun. Menari lembut seupik angka berlaga indah kalau bertahta, mari putuskan yang terbaik bagi bangsa semoga Allah SWT Bersama kita. Pertahanan Menyetujui RUU 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 2 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang: 1. Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan   Pemerintah   Kerajaan  Arab   Saudi (Defense   cooperation   agreement   between   the government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Saudi Arabia). 2. Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda tentang  Kerjasama terkait  Pertahanan (Memorandum  of  Understanding  between  the  Ministry  of  Defence  of  the  Republic  of  Indonesia and   the   Ministry   of   Defence   of   The   Kingdom   of   the   Netherlands   on   Defence-Related Cooperation).Pertahanan Pandangan akhir Gerindra, RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 14 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Terima kasih Bapak Anang. Ini rupanya Bappenas ini mungkin kita perlu meredefinisi ulang tentang istilah 3T ini seperti apa,  sehingga  bisa  nanti  menguntungkan  untuk  TIK  kita  ini.  Belum  lagi  yang  blank  spot disampaikan  Pak  Sukamta  tadi.  Jadi  Pak  Anang  yang  3T  ini  yang  mana,  yang  Non 3T  ini  yang mana, karena di dalam daerah Jawa pun banyak yang masih blank spot. Ini dikatagorikan apa ini? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 78 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Menurut saya nomor dua ini jangan hanya mendesak Kominfo.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 81 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Pasti ada Pak, di kabupaten kota Jawa saja banyak yang belum dapat terutama yang blank spot itu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 89 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Pak Sukamta, yang diatas tadi sudah diiyakan bahwa 28 ribu termasuk yang diluar 3T tadi sudah ada. Sekarang bagaimana yang masalah blank spot ini point nomor dua itu yang kita minta rumusannya Bersama. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, daerah blank spot 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 13 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ibu  Farida  dan  yang  lain-lain,  memang  kita  juga  menyoroti  daerah  di  luar  3T  tadi  juga termasuk  itu.  Rupanya  setelah  itu  ada  lagi  ya,  entah  yang  mana  ini  3T  termasuk  perbatasan, terutama diperbatasan  itu  kalau  rumusanya  perbatasan  itu  adalah  halaman  depan  satu  negara. Saya  lihat Entikong  waktu  itu  sama-sama  rekan-rekan  ini,  begitu  saya  lihat  ternyata  halaman depannya kotor dan jelek sekali, begitu lihat Malaysia punya cantik, mulus, bersih. Ini bagaimana ini,  itu  mungkin Pemerintah kemarin  cepat-cepat  bisa  merubah  image  ini Pak  Jokowi,  sekarang perbatasan kita sudah bagus, tinggal sekarang konteks tentang TIK ini Bapak Anang bagaimana kita memproses ini supaya bagus. Bukan hanya di tempat Bapak Sukamta ini, di tempat Bapak Jenderal Supiadin itu di Garut juga begitu Ibu Farida. Ada daerah yang blank sama sekali, saya pernah jadi Komandan Batalyon di  Garut  itu.  Jadi  mungkin yang  begini-begini  kita dapat  laporan.  Dan  kita  juga  sangat  berharap Bapak Khudori, para Pemda mungkin Bupati dan Camat ini juga harus ikut mendorong ini, “tolong kami tidak bisa masuk internet, kami tidak bisa ada Wifi”, kadang-kadang saya lihat Pemerintah Daerah kita diam saja. Jadi bukan hanya Kominfo yang sibuk sendiri ini Pak Khudori. Tolong ini juga aktif, untung di Serdang Bedagai kemarin Bupatinya datang. Jadi sebenarnya Kepala Daerah yang banyak tahu tentang daerah-daerah seperti ini, ini belum terjangkau, ini sudah, ini kurang, Kepala Daerah harusnya, jangan Bakti, Kominfo, DPR RI salah lagi nanti, harusnya Pemda. Mohon maaf  ya Bapak Khudori  memang kenyataan  seperti  itu,  mudah-mudahan  kedepan  akan  lebih bagus lagi. Jadi  semua  unsur Pemerintah,  Camat  atau  apa  itu  peduli  tentang  penyebaran  akses internet ini tentang Bakti. Kalau mengenai USO itu memang Pemerintah, kalau uangnya banyak akan  tetapi  penyebaran  tidak  bagus  ya  percuma  juga.  Ini  mungkin  masukan  untuk Kemendagri, kita sangat bermohon baik DPR RI maupun rekan-rekan mitra kita ini supaya Kepala Daerah ini peduli, mulai Lurah, mulai Camat, mulai Bupati ini peduli. Dia tahu mungkin dia punya peta tentang daerahnya ini yang belum masuk internet, ini yang belum masuk HP tidak bisa, waduh negara kita bisa tidak maju-maju. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, sambungan komunikasi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 64 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Justru nanti di point berikutnya blank spotnya kita masukkan Pak Biem, rencananya begitu. Ini membahas 3T saja, nanti yang blank spot masuk ke nomor selanjutnya, kalau tidak maka tidak bisa bergerak ini Pak Anang kasihan.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 88 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Maksudnya memang begitu Pak, jadi yang nomor dua ini bagaimana blank spot ini. Kalau misalnya dari Bakti langsung ke Bappenas ini level ringnya tidak pas, harusnya dari Kominfo ke Bappenas itu baru pas. Jadi bukan nanti Bapak Anang langsung kepada Bapak Rudi, tapi memang masalah  akses  yang  blank  spot  ini  kita  masukkan.  Dan  ini  kata  Bapak  Taufiq  tadi  ini  urusan Pemerintah, DPR RI hanya memediasi bagaimana ini masuk karena menyangkut nasib rakyat kita yang kami wakili, itu maksudnya. Makanya kita susun tata cara bagaimana di point ini kata-kata blank spot ini masuk, dapat menguntungkan pekerjaannya Bakti dalam hal ini Kominfo yang bisa dipayungi oleh Bappenas, kan itu maksudnya Bapak Rudi. Kita cari formula kata-katanya belum ketemu ini ya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot, koordinasi antar institusi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 87 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Yang  disampaikan  Bapak  Taufiq  tadi  inikan  antar  Pemerintah  ini,  jadi  kalau  misalnya levelnya Bappenas  ini  khawatir  Bakti  langsung  Bappenas harusnya  Kominfo,  maka  beliau menyarankan Pemerintah.  Ini  benar  juga  sebenarnya,  mungkin  bagaimana  pendapat  Bapak Sukamta.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TKoordinasi antar institusi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 92 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Itu maksud kita Pak, jadi Bappenas itu tidak disalahkan. Jadi level Pemerintah ini antara KL yang satu dengan KL yang lain nyambung. Kalau misalnya Bakti langsung ke Bappenas kan dia pasti tidak seimbang. Jadi Kominfo dengan Bappenas betul, nanti Kominfo ini turun ke Bakti membicarakan lagi, kan gitu Pak Rudi. Coba kita baca ya.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TKoordinasi antar institusi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 93 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ya, maksudnya sebenarnya itu payung hukum itu ini sebenarnya hasil ini. Apa perlu kita tuliskan disini supaya dapat nanti hasil sebagai payung hukum. Ini kita ahli bahasa kurang, kita jadi lama. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPayung hukum 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 94 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Coba dimana ditaruh payung hukum. 2. Komisi  I  DPR  RI mendesak Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  PPN/Bappenas  dan Kemkominfo untuk berkoordinasi dalam membuat payung hukum mengenai penggunaan data wilayah blank spot sebagai penunjang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur akses telekomunikasi dan akses data di wilayah NKRI yang masih blank spot. Ini sudah masuk semua ini, Bapak Sukamta masuk ada payung hukumnya, tadi dari Bapak Andreas  masuk.  Yang  kita  tujukan  kan  begini,  jadi  tidak  langsung nanti  supaya  Bappenas menganukan Bakti, tidak begitu ya, ini sudah Kominfo Pak. Setuju ya? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPayung hukum 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 7 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Rekan-rekan Komisi I DPR RI, Memang  Bu  Airin  ini  kadang-kadang  PNBP  ini  menimbulkan  harapan,  tapi  dulukan kesulitannya harus  diangkat  dulu atas nanti  turun  lagi.  Kadang-kadangnya turunnya  tidak turun-turun  saking  lamanya.  Mudah-mudahan  kita  apresiasi  juga  kemajuan  Kominfo  Palaparing walaupun  memang  belum  seluruhnya,  tapi  ini  masih  banyak  masalah Bapak Rudi  sama Bapak khudori. Kadang-kadang permasalahan pembangunan di negeri kita ini tidak efektif, tidak sinkron seperti contoh hari ini gali kabel listrik, tidak lama berapa minggu disitu gali lagi, gali pipa gas, tidak lama  gali  apa  lagi.  Jadi  kalau  sama-sama  kan  bagus,  itulah  maksud  kita.  Hal  yang  lain  karena sebaran internet untuk IT di seluruh negara ini sudah dijamin Pemerintah. Oleh karena itu, ini tugas berat untuk  Kominfo terutama  Bakti Bapak Anang,  ini memang  harus  kita  bantu Bersama-sama bagaimana terutama untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Padahal di dalam sendrii di 3T masih ada juga yang tidak bisa dicapai oleh internet. Ada yang tadi BTS-nya kuat, HP-nya tidak bunyi.  Ada  yang  BTS-nya  lemah  tapi  HP-nya  bunyi.  Ini  aneh-aneh,  itu  yang  kita  sebagai  wakil rakyat untuk membenahi ini Bersama-sama, mudah-mudahan nanti bisa dapat titik temu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPNBP 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 17 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Kita  berharap  PNBP  ini  memang  bisa  kita  alokasikan kembali  untuk  pembangunan infrastruktur telkomunikasi Ibu, karena ini membutuhkan dana yang sangat besar, Palaparing saja berapa triliun itu hampir berapa 8 kalau tidak salah, ini memang sangat besar yang kita minta ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Mungkin nanti lanjut Pak Rudi menanggapi tadi sekalian pertanyaan dari Bapak Budi tadi. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPNBP 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 9 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Memang tadi sudah jelas ya, Bapak Anang mungkin ini ada peningkatan, tahap ini dulu, tahap ini dulu. Memang seperti Bapak Sukamta katakan tadi kita lihat di Serdai Bedagai itu bisa jangkauannya  sampai  23-30  meter,  masyarakat  bisa  memakai  Wifi.  Di  di  NTT  Kupang  yang disebutkan tadi itu, itu hanya sekitar 10 meter atau berapa ini. Mungkin kita percaya ini ada tahap-tahapnya, tahap ini dan tahap ini. Jadi 3 ini silakan nanti tolong dijawab atau ditanggapi.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan internet 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian  masalah  saya  juga  mengapresiasi  beberapa  kemajuan  di  RRI  bagus  terutama untuk daerah tertinggal saya monitor tambah baik sekarang, terima kasih. Palapa Ring ini untuk barat sudah 100% selesai. Untuk tengah sudah 75%, masih kurang untuk daerah Indonesia bagian timur, karena  terbentur daerahnya  susah  dan segala  macam.  Ini  mungkin  perlu  dimanfaatkan  ini  Pak Rohan.  Karena  kita  lihat  masih  ada  keterbatasan  daya  jangkaunya,  baik  volume  maupun  jumlah daerah.  Ini  Palapa Ring  tolong  dikoordinasikan  dengan  Menkominfo  mungkin  nanti  ketemu  itu bagaimana bisa kita manfaatkan biar tidak terlalu banyak dana lagi.RAPBN 2019 Palapa Ring 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Ini   ada   satu   yang   menarik   isu-isu   strategis   ini,   mengenai   PPK   (Pejabat   Pembina Kepegawaian).  Itu  tadi  yang  ramai  kita  rapat  gabungan  disitu  tadi,  sekarang  sudah  PP  56  Tahun 2000 berapa itu sudah melarang PPK untuk mengangkat pegawai honorer lagi. Itu mungkin maksud saya  ini  pertimbangannya  seperti  apa,  mungkin  perlu  kita  menunggu  Undang-Undang  RTRI  dulu mungkin, kalau  mungkin  dalam  mengelola  pegawai  sendiri.  Karena  biasanya  PPK  itukan  tingkat kepala daerah tingkat II, Bupati, Walikota, Gubernur, sampai ke Menteri kalau tidak salah. Memang ini kita belum ada kelihatannya BUMN ini. Ini agak sulit sekarang, itu yang pertama. RAPBN 2019 PPK 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Yang  terakhir  halaman  15,  prioritas  nasional  kedua  ini  pembangunan  11  stasiun  relay. Kenapa  saya  tanya?  Karena  ada  kampung  saya  juga  Bukit  Tinggi,  tapi  kok  kekurangannya  15 tambah  33  kok yang  diajukan  hanya  18,  ini  tidak  terbalik  ini  bagaimana.  Inikan  pertama  30 kebutuhannya  alokasi  yang  sudah  ada  15,  jadi  berarti  kurang  15  sekian.  Kemudian  yang  kedua kebutuhannya 33 alokasinya tidak ada, jadi kekurangannya 33. Jumlah harusnya kan 15 sampai 33, 49 ini jumlahnya hanya 18. Kalau ini disetujui oleh Banggar ini rugi nanti Bapak Rohan, coba dilihat lagi ya Pak. Ini juga kebutuhannya 30 yang nomor satu yang poin 11 adalah 33, itu totalnya Cuma 33 yang satunya tidak dimasukkan diatas ini, padahal masuk kebutuhan mungkin salah jumlah atau bagaimana. RAPBN 2019 Stasiun Relay 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Pak menteri, saya mungkin tidak terlalu banyak nanya pak. Karena saya tahu jam 4 ada acara ini, nah ini sedikit saja mungkin. Pertama selamat untuk Prof Ismail ya, wah ini teman saya ini. Yang kedua teman saya Pak Anang Latif lama dilantik jadi dirut tetapi pak menteri nomenclatur kementerian kecuali BUMN itu di bawah menteri kok langsung dirut sepertinya agak janggal itu. Apa ini memang sengaja dipelihara semacam BUMN. Karena ini kan langsung sebagai eselon 1 kan Pak Anang, bukan saya teman Pak Anang. Kenapa tidak sekalian dirjen saja, nah ini mungkin lebih bagus ya. Lebih enteng apalagi kita menghadapi apa itu istilahnya yang ke depan ini industrial for point O kalau tidak salah. Nah itu juga berat for point O sama digital ekonomi ini memang perlu. Ini saran saya saja atau sekaligus mungkin pertanyaan pak. Kenapa kok namanya dirut padahal  eselon  satu.  Apa  dipelihara  semacam  BUMN  di  Kominfo  begituloh  jadi  tidak  diganggu-ganggu oranglah elo cari duit saja. Karena memang sebagian besar dana yang ada itu di BAKTI. Nah  ini  yang  paling  penting  ini,  sebetulnya  banyak  yang  ditanya  tetapi  sudah  diwakili  Ibu  Evita cukup banyak. Yang penting memang apa sudah ada yang nyewa palaparing itu? Waktu di barat kita mengecek ke anu ya Pak Anang ke Batam itu belum ada yang nyewa padahal sudah diitu, apa perlu diiklankan atau bagaimana atau orang belum tahu itu sudah selesai? Padahal bagus sekali saya lihat di Batam itu. Mungkin dua itu saja pak, kalau yang lain-lain mungkin sudah diwakili oleh teman-teman.RAPBN 2019 Status pelantikan, sosialisasi Palapa Ring 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Jadi mungkin itu ya, saya sebagai Anggota Komisi I DPR RI sangat mendukung ini. Mudah-mudahan monitoring sistem ini cepat terealisir, berarti ini ada kemajuan setahap demi setahap. Jadi menyangkut apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini betul-betul ada sistem pengamanan yang baik, jadi jangan sampai ditembus orang, orang sudah tahu, “oh, ini kita dimonitor soal ini, kita cari jawabnya”, kita khawatir itu. Jadi jangan sampai ditembus oleh pihak lain, mungkin bentuk SOP-nya siapa saja pihak internal KPI, apakah komisionernya seluruhnya atau ada bagian-bagian tertentu. Dan bagaimana nanti monitoring atau evaluasi dari Menkominfo Bapak Menteri dalam hal ini untuk melihat ini. Jadi ini walaupun kelihatannya teknis tetapi penting. Saya belum tahu apakah sudah ada SOP-nya, mungkin dalam proses, mungkin Bapak Rama atau Bapak Sinaga ini mungkin cukup bisa memahami ini. Mungkin segera saja dibentuk kalau memang belum ada, karena ini sangat bagus ini ya. Pasti juga kita sudah melihat negara lain seperti Ibu Evita bilang, kita kan belajar dari keliling kita juga dan ini satu langkah yang cukup baik saya kira. Dan kami sangat mendukung itu sebagai mitra.   Regulasi Penyiaran monitoring 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Satu lagi yang kita pikirkan mungkin saya latar belakangnya orang keamanan, sistem pengamanannya bagaimana ini, apakah ini hanya nanti intern para komisioner saja atau ada SOP-nya yang menjamin ini tidak bocor atau diintervensi, karena banyak sekali ini yang kita sadap baik dari 10 TV besar ditambah yang lain-lain. Belum lagi kalau nanti ditambah monitoring Pak Menteri Kominfo, ini seperti apa diatur SOP-nya kesini ini, karena ini penting, karena beliau ini sebagai leading sector di dalam penugasan ini.   Regulasi Penyiaran monitoring, leading sector 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Alhamdulillah kita  sudah  mendekati penyelesaian. Pertama,  apresiasi atas peran dalam Asian Games kemarin itu cukup bagus itu termasuk RRI juga ada masuk, tapi yang menonjol ini TVRI, itu luar biasa. Yang  kedua  juga  selamat  untuk  RRI  baru  pertama  kali  dapat  formasi  PNS lagi.  Dulu sejarahnya  dari Kementerian  Penerangan  kemudian  turun  Kominfo.  Sampai  dapat  Kominfonya teruskan entah oragnya tua atau apa tidak tahu, tahu-tahu sudah banyak yang pensiun di daerah teriak-teriak. Sekarang langsung dari Menteri PAN, alhamdulillah mungkin ini nanti Bapak Rohan bisa kenal Menterinya kerjasama. PNS ini perlu ini, orang-orang seperti itu kalau kita tidak cerewet lama turunnya, sama dengan Menteri Keuangan dan Bappenas juga, kalau tidak kita serang terus sekali itu selesai tidak nambah-nambah dia, apalagi situasi ekonomi yang sekarang rada sulit. Tapi selamat ya Bapak Rohan supaya ini dipelihara. RRI & TVRI Formasi PNS 1



ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Dan saya rasa terima kasih juga untuk Mas siapa yang bantu dari Direktur Keuangan. Dia benar, jadi catatan lama memang begitu. Rp1,43 itu tambahan jadi nanti dapatnya akhirnya Rp2 lebih  kan  begitu,  Cuma  di buku  ini  orang  bingung  tambahanya  Rp911  itu  tadi,  tapi  itu  bisa diperbaiki. RRI & TVRI Nota keuangan 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian saya juga tertarik dengan program optimalisasi kanalnya Bapak Helmi tadi. Ini juga rapat kita bagaimana sistemnya kita tidak tahu apa ditawarkan hanya untuk Komisi I DPR RI saja  atau  secara  global  untuk  ini,  seperti Kominfo  Komisi  I  DPR  RI  dikasih.  Contohnya  kita ada sekitar 50 orang, you dapat titik wifi sekian, alhamdulillah kita bisa untuk pakai Caleg, sekarang kan lagi Caleg ini. Terima kasih itu Pak Helmi. RRI & TVRI Optimalisasi kanal 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Untuk penilaian WTP ini ya saya juga apresiasi dimana TVRI sudah melewati satu masa yang  sulit.  Dulu kan  susah,  TVRI disclaimer terus  sekarang  tidak,  pakai  seragam  baru  lagi  ya. Mudah-mudahan Komisi I DPR RI juga dapat ini. Mungkin hari ini selamat untuk TVRI dan RRI mudah-mudahan kita ini memang agak sulit sekarang,  karena  penyiaran publik  itu  masih  pakai  Peraturan  Pemerintah.  Kalau  memang  mau bagus digabung pakailah Undang-Undang sendiri, itu mantap. Kita kan rencana ada RTRI ini, tapi Undang-Undang  Penyiarannya  sampai  sekarang  masih  belum  selesai  ditunggu  sama  orang banyak  kan.  Itulah  kendala-kendala  apakah  politik  atau  apa  ya  kita  tahulah.  Kita  berdoa  saja mudah-mudahan  ini  segera  karena  fungsinya  sama,  anggarannya  sama,  kenapa  tidak  segera digabung.  Sekarang  kan  RRI  dan  TVRI  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  saja,  tidak  ada Undang-Undang  tersendiri.  Jadi ngambang  itu,  status  badan  hukumnya  ngambang  padahal  dia Lembaga Penyiaran Publik, itu luar biasa dan harus ada Undang-Undang itu. Tapi banyak juga KL yang lain, kementerian yang lain seperti Bakamla dia punya kapal sekian, tugasnya berat, belum ada juga Undang-Undang memayungi dia, sehingga anggarannya tambal sulam, macam-macam. Jadi inilah Bapak Helmi dan Bapak Rohan, selamat nanti diperbaiki hal-hal yang kurang dibuku ini sebelum kita nanti pasti kita ajukan ke Badan Anggaran, karena prosesnya seperti itu. Mudah-mudahanlah, kita berdoa namanya mitra kita pasti kita bantu, insya allah.RRI & TVRI WTP, Undang-undang sendiri 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-Laki Selama ini PNG kita anggap memang strategis dan penting, karena berbatasan langsung. Saya khawatir pengalaman kita di Timor-Timor dulu, karena pernah kesana itu selalu ada istilahnya penasehatnya dari tentara Australia. Disana Panglima TNI-nya hanya pangkat Brigjen, dimana-mana ada ini tentara Australia. Nah, saya khawatir ini, kita pengalaman di Timor-Timor gara-gara ini.   Bagaimana menurut Bapak Rodon dan Bapak Teuku, hal ini seperti apa pengaruh kepada Pemerintah PNG. Ini yang perlu saya tanyakan, pengalaman disana sampai sekarang antara aman dan tidak PNG itu.   Terima kasih, ini saja Pak.   RUU Pertahanan dengan New ZealandTimor-Timor, tentara Australia 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Dan yang terakhir, kita apresiasi kepada Menkominfo. Saya ketemu Ibu Farida di TIK Nasional di Ciputat, saya diminta narasumber. Kebetulan pesertanya dari SMK itu banyak dari dapil saya, Jakarta. Itu bagus sekali karena mereka dapat sertifikasi untuk pelatihan itu berapa hari, dan gratis. Ini luar biasa ini. Kalau bisa, Pak Menteri, ini program yang bagus untuk dilanjutkan. Walaupun dia belum tentu dapat kerja habis penataran itu, tapi minimal dia dapat sertifikasi, morilnya tinggi, dan mungkin nanti ada nilai tambahnya waktu dia mencari kerja. Ini kami sangat berharap ini bisa dilanjutkan, jadi tidak hanya sesaat. Saya kalau perlu memang di minta Ibu Farida, saya bisa datang untuk membantu disana. Mungkin TA nanti kita hubungi. Itu bagusnya Pak. Mungkin itu sementara. TIK Sertifikasi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Kita  Indonesia  sebagai  sahabat  dua  negara  ini  pasti  sama-sama adil,  kita  juga  bantu  Iran,  kita  juga  bantu Persatuan Emirat Arab.  Ini  yang  kami  sampaikan  mungkin  tadinya  saya  tidak  tahu  apakah  itu  sudah  dikaji  sebagai  latar belakang untuk pembuatan RUU ini menjadi Undang-Undang.Ekstradisi Iran, UAE, mediasi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Yang namanya ratifikasi RUU ini berarti sudah adalah MoU antara Pemerintah, boleh Presiden, boleh Menteri kan begitu di bawa ke DPR RI untuk mengesahan menjadi Undang-Undang. Waktu kami bertemu dengan parlemen Uni Emirat Arab ada sedikit mereka memberikan informasi, bahwa waktu kalau tidak salah revolusi Iran, ada 3 pulau yang diklaim oleh Iran waktu itu yang punya Emirat Arab antara lain adalah Pulau Abu Musa, ada 3 pulau kalau tidak salah. Waktu itu mereka masih menuntut, saya mengatakan apa anda sudah menyampaikan ini kepada PBB yang lebih berhak. Ekstradisi Ratifikasi RUU, Iran, UAE 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Di dalam namanya Undang-Undang atau kerja sama ini pasti kita saling mendukung, kan begitu. Ada tidak ini nanti pengaruh, mereka minta  bantuan kepada Indonesia supaya mengklaim Iran, dengan Iran kita juga punya  hubungan yang baik.  Jadi  ada  3  pulau  gugusan  kalau  tidak  salah,  nama  pulau  salah  satunya  Abu  Musa,  ada  3  pulau  sejak  revolusi  Iran sampa sekarang itu belum dikembalikan kepada Uni Emirat Arab. Padahal disana memang penduduknya campuran, malah lebih  banyak  orang dari Persatuan Emirat Arab. Ini tolong mungkin  nanti apa  dari Kumham atau juga mungkin dari Polisi, apa perlu ada penjelasan lebih lanjut sehingga kami di DPR RI yakin bahwa tidak ada masalah. Biasanya ratifikasi ini tidak ada  masalah  karena  para  Pemerintah  kita  sudah  MoU,  sudah  tandatangan.  Mungkin  ada  perkembangan-perkembangan diluar  itu, itulah  kewajiban  DPR  RI  untuk  melihatnya  agar  ada  sinkronisasi  dalam  penyiapan  RUU  ini  menjadi  Undang-Undang. Itulah kita kerjakan Bersama-sama. Ekstradisi Ratifikasi RUU, Iran, UAE, mediasi 1
ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. 1 Gerindra DKI Jakarta I Laki-laki Jadi  nanti  mohon  penjelasan  mungkin  dari  Deplu,  bagaimana  ini  karena  mereka  minta  kasarnya  minta  bantuan kita, tolong Indonesia bantu kita itu Iram belum mau mengembalikan pulau kami ada 3, kalau tidak salah sejak revolusi Iran itu  sampai  sekarang.  Mereka  minta  tolong  sama  kita  untuk  mediasi.  Saya  bilang  kenapa  kalian  tidak  lapor  kepada  PBB, waktu itu jawabanya sudah tapi belum ada tanggapan. Mungkin ini menjadi pemikiran kami juga di DPR RI bagaimana ini. Ekstradisi Ratifikasi RUU, Iran, UAE, mediasi 1
BACHTIAR ALY 1 Nasdem Aceh I Laki-laki Saya melihat sebenarnya suasana batinnya itu harus dilihat juga setelah kejadian-kejadian terakhir ketika Saudi membombardir Yaman dan sebagainya, dia keroyok itu negara kecil habis-habisan, sementara positioning Indonesia itu sangat terhormat di dunia Islam. Ketika kita sudah melakukan aliansi pertahanan seperti ini, kita tidak menjadi netral dan kita jangan lupa Iran apapun itu masih respek kepada Indonesia dan ini sebenarnya kan hanya persoalan bagaimana dia mencari pengaruh sebanyak-banyaknya yang ujung-ujungnya nanti yang dihadapi juga Iran itu, dia rangkul kita. Jadi kalau misalnya, kalau dibaca dengan telaah serius, butir yang ada ini dari 1 sampai 6, mana aksentuasi pertahanan sebelum kuat, bicara soal dialog tukar, tidak perlu perjanjian beginian. Justru kalau bicara soal itu malah perjanjian kebudayaan itu malah lebih bagus, bagaimana perlakuan mereka terhadap para jamaah haji Indonesia, sebenarnya yang diuntungkan Arab Saudi dia kan sangat, banyak mengambil manfaat dari kunjungan jamaah haji kita. Itukan sumber devisa dia. Nah sekarang kita tambah-tambah lagi ini, ini kita bisa diseret dengan aliansi dia dengan Israel. Arab Saudi inikan kerja sama dengan Israel untuk menghancurkan dunia islam. Nah sekarang kita ikut lagi, apa kita antek-anteknya Arab Saudi, ini sorry saja kita karena suka berbaur emosi kita antara Islam dan Arab Saudi. Arab itukan pada prinsipnya kan negeri jahiliyah, kalau tidak, tidak ada Rasulullah diturunkan disitu dan itu sampai hari ini masih begitu ya kan? Inikan orang emosi, tidak ada, ya kan, itu negeri jahiliyah. Saya pernah hidup di Eropa 12 tahun, saya tahu perilaku orang-orang Arab itu dan saya pernah jadi duta besar di Mesir, saya tahu perilaku orang-orang itu. Jadi jangan terkecoh dengan sentimen islam itu tidak ada itu. Jadi kalau menurut saya, saya termasuk ini minta ditinjau, justru harus diberikan pembelajaran kepada Pemerintah, Pemerintah jangan terbawa dengan emosi ini dan kita jangan diperalat oleh mereka, mau tidak dia bantu kita untuk bantu bikin pabrik alusista disini yang terkuat di Asia misalnya, belum tentu, dia datang saja kemarin disini dia tidak melakukan itu, sekarang kita minta pariwisata, apa pariwisata yang kita bilang islam-islam itu, dia hanya berkunjung ke Puncak saja ya kan? Transit di puncak, dia selesai, mana itu? Bagaimana? Tidak ada maksud saya itu, tetapi anak-anaknya bisa juga mempunyai hak pilih sekarang asal Warga Negara Indonesia. Jadi maksud saya itu. Ini mesti dipisahkan. Jadi kita saklek sajalah bicara ini. Kalau kita lihat item ini tidak mendukung, alusista kita, memperkuat TNI kita, lupakan, tidak usah, tidak ada lagi. Ini jangan lupa ini buat 2014, negara kan sudah semakin banyak berubah dan kalau dibilang pertahanan dia, apa pula dia tergantung sama Amerika kok. Itu Riyadh itu 1 bagian tertentu, kota tersendiri, seperti negara dalam negara, disitu semua tentara Amerika ada disitu ya kan? Apa yang dia mau katakana? Ya tergantung sama Amerika, kan sudah kerja sama sama kita, padahal kalau kita tidak kerja sama kita bisa lincah kemana-mana, bisa ke Uni Eropa, bisa Uni Soviet, bisa ke China. Pertahanan Emosi Islam, politik Arab Saudi 1
BACHTIAR ALY 1 Nasdem Aceh I Laki-laki Jadi saya pikir saya agak keberatan dan saya setuju dengan pandangan para ahli tadi juga yang mengatakan bahwa harus dikaji betul apa keuntungan strategis kita kepada itu. Jadi kalau itu sudah bisa kita rumuskan, kalau tidak dirumuskan kembali. Nah ini coba seperti ini. Bidang dan lingkup kerja sama dialog strategis, tidak usah pakai ada ini pun bisa, pertukaran informasi intelijen ini bisa langsung badan yang terkait, pendidikan dan pelatihan militer ya kan? Ini kalau tidak dilihat betul-betul pembentukan Komisi, inikan Ad hoc-Ad hoc ini, perlindungan terhadap informasi, tidak usah ditanya pun.Pertahanan Pedalaman sebelum ratifikasi 1
BACHTIAR ALY 12 Nasdem Aceh I Laki-laki Foto itu tidak pernah dilihat oleh Bapak Yusuf Kalla?RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
BACHTIAR ALY 13 Nasdem Aceh I Laki-laki Ya karena tidak pernah dikirimkan.RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
BACHTIAR ALY 18 Nasdem Aceh I Laki-laki Pimpinan, meskipun tadi poin 4 sudah diputuskan, saya pikir untuk memberikan aksentuasi untuk pentingnya narkoba, radikalisme dan terorisme maka liberalisme dan komunisme itu tidak perlu dimasukan disitu, karena itu memang sudah klasik.RAPBN 2019 Perumusan kesimpulan 1
BACHTIAR ALY 19 Nasdem Aceh I Laki-laki Untuk memberikan aksentuasi.RAPBN 2019 Perumusan kesimpulan 1
BACHTIAR ALY 3 Nasdem Aceh I Laki-laki Saya  menganggap  hari  ini  ada  acception  dalam  keputusan,  meskipun  belum  formal disampaikan  itu  harus  masuk  karena  merekomendasi  kita  keputusan, kesimpulan.  Habis  itu disusulkan  oleh  pihak  RRI, ini  sebenarnya  kan begini  coba  kita  kan banyak  situs-situs  bersejarah seperti  Duta  Merlin, dijadikan  apa  itu?  Akan  dijadikan  supermarket  dan  segala  macam.  Masa  ini bagian  daripada identitas  republik ini  dihapuskan.  Saya  rasa  Bapak  Komarudin  Hidayat  orang rasional, jadi betul kata Bapak Supiadin tadi karena beliau tidak tahu jadi sekarang menurut saya itu kalau perlu  ada  special  permintaan  dari  Komisi  I  DPR RI  supaya  situs  itu dibikin police  line  minta sama Kapolri supaya itu tidak boleh diapa-apain. Sementara ini diurus kalau tidak itu nanti diratain semua. Iyalah, Presiden juga tidak tahu, pasti tidak tahu, kalau tahu tidak akan begitu. Jadi dibikin police line disitu tidak boleh digugat sekarang harus dilakukan itu, kalau tidak terlambat nanti. Kita itu banyak hal-hal seperti itu karena kepentingan-kepentingan pragmatism. Dulu yang namanya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK itu mau dijadikan mall terbesar di Asia Tenggara. Setelah kita marah-marah kita datang ke Kementerian Keuangan Bapak Mar’I Muhammad tidak tahu menahu,  Bapak  ini  mau  dijadikan  mall,  PTIK  mau  dikirimkan  ke  Semplak  dan  segala  macam  itu. Coba bayangkan kalau kita tidak berjuang, ini harus cepat kita berjuang. Jadi daerah itu yang batas situs itu dibikin police line, jadi cepat diproses, masuk dalam rekomendasi kita, kemudian ada tim kecil  dari  pihak  RRI  yang  khusus  menangani  masalah  itu  memberikan  laporan  secara  sistematis kepada Komisi I DPR RI dan pihak terkait. Saya rasa begitu, terima kasih. RAPBN 2019 Situs sejarah 1
BACHTIAR ALY 7 Nasdem Aceh I Laki-laki Saya kira yang terakhir inilah yang bisa dilakukan berdasarkan yang lama itu, yang kita minta itu oleh Komisi I DPR RI itu diperkuat. Jadi kompensasi itu lupakan dulu, tidak penting kompensasi itu. Yang penting itu adalah situs itu jangan dimusnahkan, itu prinsip dan itu tidak main-main, itu yang mesti kita selamatkan. Soal kompensasi, soal bangun gedung nanti kita cari adalah cara yang cari sponsorship itu, tapi situs ini harus diselamatkan. Jadi kita lokalisir memang tidak menggagalkan itu tapi yang itu harus diamankan. Jadi pesan itu harus sampai kepada baik Pemerintah maupun kepada pihak universitas itu sendiri. Saya rasa demikian. Terima kasih.RAPBN 2019 Situs sejarah 1

BACHTIAR ALY 10 Nasdem Aceh I Laki-laki
Itu sudah menjadi anti klimaks ketika audiensi itu Bapak tidak bisa mempertahankan itu. Yang lain itu ayam sayur saja dianggap oleh mereka, sebab kalau Bapak protes pada waktu itu mereka ngeper juga. Inikan tidak, makanya saya bilang sudah yang lalu itu hanya meratapi derita saja kita. Sekarang menurut saya itu adalah kita bagaimana bangkit, kita lawan itu. Secara prosedural sudah bagus ini, itu saja saya pikir itu.

RAPBN 2019 Situs sejarah 1
BACHTIAR ALY 11 Nasdem Aceh I Laki-laki Bapak Ketua, dari pihak Bapak harus ada tim dewan penasehat Bersama-sama Dewan Pengawas yang anytime kalau dikonfrontir dengan Kementerian Kominfo anda siap. Bapak besok harus berani seandainya kami minta, jadi prinsipnya kalau tidak gatal jangan kita garuk. RRI kan sudah jelas itu urusan, mereka saja yang bodoh macam-macam, kan bisa saja begitu. Sekarang Bapak datang kami tidak bodoh, kami tidak hilang ingatan, iniloh tunjukkan itu bukti. Jadi besok Bapak jangan keluar kota, kami harap tetap di Jakarta.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
BACHTIAR ALY 16 Nasdem Aceh I Laki-laki Kalau soal itu kita paham yang penting sekarang tadi kami minta tolong siapkan untuk besok.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
BACHTIAR ALY 14 Nasdem Aceh I Laki-laki Kalau orang tidak diceritakan jelas begitu, sama saja dokter Pak, Bapak tidak ngaku ya obat yang dikasih beda. tapi coba kalau misalkan Bapak nyebutin saya sakit di sebelah pinggang, saya sakit lagi sebelah dada, nanti aka nada treatment yang benar. Dan mudah-mudahan besok Pak, kita rencana rapat dengan Menkominfo itu pukul 14.00 WIB, kita harapkan surat itu sudah ada di kita sebelum pukul 12.00 WIB dengan bukti dan foto-foto yang lengkap. Atas dasar itu nanti kita sampaikan kepada Menkominfo.RAPBN 2019 Surat tembusan 1
BACHTIAR ALY 4 Nasdem Aceh I Laki-laki Interupsi. Ini  tidak  usah  diurai  lebih  panjang,  kalau  benar  begitu  halnya  semua  tolong  kami  berikan tugas kepada Dewan Pengawas. RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
BACHTIAR ALY 20 Nasdem Aceh I Laki-laki Maaf, kita hari ini tidak banyak membahas soal kompensasi itu, kita bicara tentang situs itu yang penting. Justru dengan kita masukkan itu kompensasi itu akan jadi masalah baru.RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
BACHTIAR ALY 9 Nasdem Aceh I Laki-laki Ini yang barusan disetir oleh Ibu Evita, bahwa sebenarnya dalam perjuangan ini bukan situs itu yang penting akan tetapi kompensasi baru ada situs. Mesti kita balik sekarang prioritas utama itu situs. Saya ingin mencerahkan sedikit pikiran kita, di Aceh itu ada namanya Radio Rimba Raya Bapak tahu kan, itukan banyak memberikan kontribusi ketika republik sudah terisolasi dia yang bersuara, itu setengah mati kita perjuangkan supaya itu jangan hilang yang diambil begitu saja sama Pemda untuk pembangunan. Akhirnya berhasil tetap saja kawasan itu dijaga dengan baik sampai sekarang. Apalagi yang namanya Voice of Indonesia, nasional begini besar tidak boleh dong kita gampangkan itu. Maka saya pikir memang betul tadi kata Bapak Ketua, karena yang dikedepankan itu masalah kompensasi jangan ada orang pikir kita mau cawe-cawe disitu ya sudah kita diam wait and see saja, tapi sekarang mesti kita koreksi cepat itu. Kita tidak cari siapa yang salah lagi tetapi apa yang salah selamatkan itu, itu yang paling penting. Dewan Pengawas tadi saya minta punya action apa untuk bisa membikin fresh lagi orang bahwa disitu ada situs sejarah disana, tidak boleh dilupakan. Saya rasa Bapak Komarudin Hidayat pun kalau bicara dari hati ke hati juga paham. Walaupun tadi seharusnya setelah presentasi belum meladeni untuk satu diskusi, tapi etikanya sekarang tidak terlambat masih bisa diselamatkan. Saya rasa begitu Bapak Ketua. Terima kasih.RAPBN 2019 Tanah Cimanggis, situs sejarah 1
BACHTIAR ALY 5 Nasdem Aceh I Laki-laki Coba kerjakan apa yang harus dikerjakan untuk selamatkan itu. Kita tidak usah bicara lagi flash back kebelakang, tapi sekarang action plan-nya apa untuk menyelamatkan, jangan sampai itu tanah jadi didatarkan. Saya  ingin  memberikan  ilustrasi  sedikit  saja,  UIII  itu  juga  anti  klimaks  karena  itu  dulu programnya dari OKI diberikan kepada Indonesia. Hanya jamannya Soeharto alergi sedikit masalah Islam dan sebagainya jadi tidak diberikan kepada Indonesia. Itu semua sumbangan dari Oki untuk Islamic  Indonesia  yang ada  di  Malaysia  sekarang.  Setelah kita  tolak  baru  diambil  oleh  mereka. Sekarang  kita  menjiplak  jilid  kedua,  itu  sebenarnya  duplikat  saja,  kan  alumni  dari  Internasional Islamic University termasuk juga orang-orang Indonesia. Maksud saya itupun sebenarnya masih bisa dipikir ulang tapi itu urusan merekalah. Kita selamatkan sekarang tolong Dewas salah satu rapat hari ini anda yang bikin action plan, kalau perlu anda bikin viral kepada bahwa tentang itu tidak boleh. Itu harus  dilakukan  sekarang, minta  kepada  Presiden  supaya  ditunda dulu,  Presiden juga  tidak perlu buru-buru banyak yang diresmikan lainnya, tapi inikan situs sejarah yang penting. Jadi saya pikir itu yang harus kita pikirkan, jadi jangan bicara kebalakang lagi karena kita kan tidak tahu, kita kan baru tahu  ini  kebetulan  saja.  Saya  ngantuk-ngantuk  lihat  jam  sebentar  lagi  macet,  eh  tahu-tahu  ada masalah ini jadi penting juga. Jadi saya pikir tolonglah itu diperhatikan. Terima kasih Bapak Ketua. RAPBN 2019 Tanah Cimanggis, UIII 1
BACHTIAR ALY 1 Nasdem Aceh I Laki-laki Ketua,  ini  saya  pikir  harus  diinikan  satu  hal  yang  khusus  supaya  cepat dimintakan laporannya itu, karena ini bagian dari sejarah Indonesia. Jadi tidak boleh main-main ini, ini tidak ada urusan dengan siapa pun, ini harus ada kelanjutannya. Jadi saya pikir itu bukan hanya persoalan RRI tapi masalah bangsa ini, masalah identitas. Itu identitas dan orang lain bangun, kalau kita sudah punya, bodoh sekali kita yang sudah punya itu kita sia-siakan. Sejarah itukan bagian dari identitas diri kita. Jadi saya minta supaya Pimpinan segera membuat laporan khusus sebelum terlambat. Terima kasih. RAPBN 2019 Voice of Indonesia 1
BACHTIAR ALY 17 Nasdem Aceh I Laki-laki Besok jamnya tepat jadi jangan dimajukan, dari jam 14.00 WIB dijadikan jam 13.00 WIB. Jadi kita sebagian ada menunggu diruangan Ketua, karena ini penting betul ini.RAPBN 2019 Waktu rapat 1
BACHTIAR ALY 8 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi sejalan dalam kurung, sejalan dengan peringatan KPI, kalau tidak itu juga menjadi makro betul, luas betul meraba-raba yang mana mengeksploitasi karena ada beberapa TV, sementara ini sudah fokus yang Perindo itu. Dan Perindo itukan sudah diperingatkan, maka dibuat referensinya lihat peringatan KPI nomor sekian tentang itu, jadi kontekstual dia. Jadi Perindonya itu bersembunyi di surat peringatan KPI yang disampaikan sahabat saya Bapak Supiadin itu juga mempertegas bahwa mereka sudah terlalu melakukan eksploitasi yang luar biasa. Regulasi Penyiaran KPI, Perindo 1
BACHTIAR ALY 2 Nasdem NAD I Laki-Laki Ibu Ketua, saya ingin menggarisbawahi yang terakhir. Bahwa memang itu sudah masturbasi yang dilakukan oleh Perindo. Dia itu melakukan pengulangan-pengulangan itu saya tidak ulang lagi istilah yang saya sebutkan karena itu agak tabu sedikit istilahnya. Jadi dia itu sendiri tapi orang lain jadi mabok, jadi muak. Jadi saya minta memang KPI harus tegur tap tegur itu jangan hanya berhenti, kalau dia terus tidak memperhatikan “naun” kata orang Jerman lantas mau apa. Anda mesti tegas lagi, kalau anda sanksi itu harus ada, apakah ditinjau lagi dia punya izin dan sebagainya. Kalau anda kurang keberanian bawa itu ke Komisi I DPR RI atau lapor kepada Menteri. Jadi tidak hanya sekedar tulis begitu, kalau begitu tidak ada wibawa KPI ini.  Regulasi Penyiaran Perindo 1
BACHTIAR ALY 12 Nasdem NAD I Laki-Laki Ketua, saya ingin interupsi.   Kalau ini dirumuskan nanti kita diskusi lagi tentang distriminatif. Dan saya juga yang menarik untuk saya istilah potensi masuk itu datang dari Ibu Ketua. Tadi awalnya tidak ada istilah potensi. Regulasi Penyiaran Potensi 1

BACHTIAR ALY 4 Nasdem NAD I Laki-Laki
Pak ketua pendalaman sedikit.  
 Jadi memang asumsi sampai pada hari ini, dari segi perkembangan ilmu komunikasi, media sosial itu atau online itu dianggap kurang akurat karena dia memang mengejar kecepatan. Karena setelah itu dia beberapa menit lagi, detik lagi koreksi lagi. Nah justru sanksi yang paling berat itu pada media cetak, media cetak itu tidak boleh buat kesalahan karena dia ada waktu untuk cek and ricek. Jadi kalau media sosial, makanya kalau kita baca itu jangan terlalu percaya begitu dulu, ada riset kita. Karena dia hanya kejar waktu saja, habis itu dia koreksi lagi, dia koreksi lagi. Jadi tingkat akurasi media online itu lebih rendah dibandingkan yang tercatat, itu catatan saya. RUU ITE cek ricek 1

BACHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Saya pikir pertama nanti bijak kalau ini nanti akan dielaborasi lebih lanjut dalam tim perumus tetapi lebih daripada itu sebetulnya yang juga perlu mendapatkan pemikiran, kita kadang-kadang terlalu percaya diri dan cepat untuk menjadi hakim, untuk yang menjadi yang menentukan nilai moral di dalam soal blokir, membuka blokir, mana nilai yang perlu kita masukan tidak dimasukan. Ini saya pikir juga harus ada sedikit kehati-hatiaan dalam pengertian masyarakat kita ini sangat heterogen tetapi yang masuk ke dalam dunia ini juga sangat cepat, mempunyai kemampuan adaptasi tetapi juga seperti tadi disampaikan ada juga yang memerlukan proses pembimbingan, waktu dan sebagainya. RUU ITE dielaborasi 1
BACHTIAR ALY 5 Nasdem NAD I Laki-Laki Ada catatan sedikit, Dewan Pers itu sebenarnya berfungsi mengawasi pelanggaran kode etik jadi tidak langsung kepada orangnya. Jadi dia hanya memperingatkan misalkan dewan redaksi, penyelenggara pers tetapi dia tidak langsung masuk kepada orang yang terkait. Jadi orang yang terkait itu harus mengajukan penyiaranya, itu saja. RUU ITE Kode etik 1
BACHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi itu kita juga bisa belajar dari masyarakat Eropa yang tadinya yang mulai tabu, sangat terbuka tetapi masyarakat pun kita pun hari ini ketika perang LGBT yang ramai-ramai itu sekarang sudah mulai tenang-tenang saja, terlepas pro dan kontra itu, tetapi begitu cepatnya masyarakat akhirnya menerima oh begini loh. Mereka setuju atau tidak setuju itu soal lain tetapi maksud saya masyarakat kita mencernanya itu lebih cepat, baik orang mudanya dan sebagainya, di luar dugaan kita sendiri.  RUU ITE LGBT 1



BACHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi itu kita juga bisa belajar dari masyarakat Eropa yang tadinya yang mulai tabu, sangat terbuka tetapi masyarakat pun kita pun hari ini ketika perang LGBT yang ramai-ramai itu sekarang sudah mulai tenang-tenang saja, terlepas pro dan kontra itu, tetapi begitu cepatnya masyarakat akhirnya menerima oh begini loh. Mereka setuju atau tidak setuju itu soal lain tetapi maksud saya masyarakat kita mencernanya itu lebih cepat, baik orang mudanya dan sebagainya, di luar dugaan kita sendiri.  RUU ITE Liberal, UU ITE 1

BACHTIAR ALY 4 Nasdem NAD I Laki-Laki
Kemudian yang kedua, yang disebut public spare dalam pengertian Hugenhabermas yang tadi disinggung oleh Doktern Fayakun. Itu memang ada ruang di situ orang bisa kritik, tetapi yang menarik baru disebutkan itu satu pendapat umum, opini publik menjadi perbincangan publik, public domain bapak bilang, apabila perbincangan itu diakses oleh media, misalnya surat kabar, direspon. Setelah direspon ada feedback, itu baru bisa dianggap itu publik opini. Kalau tidak itu masih dalam ruang lingkup yang private tadi. Jadi itu memang harus ada akses ke media massa, hanya itu catatannya. 
 Terima kasih. RUU ITE public spare 1

BACHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi kita memberikan kecenderungan-kecenderungan prespektif ke depan daripada kita langsung mendefenisikan yang final. Karena dahulu waktu masih awalawalnya ketika masih masalah pornografi di Skandinavia misalnya itu juga sangat tabu seperti kita dan ketika itu sudah didiskusikan sedemikian rupa diperagakan ada tingkat kegusaran masyarakat, itu tidak pentinglah. Jadi orang yang mau mengerti pornografi pergi saja ke Sex Shop dan Sex Shop itu juga kosong di situ, tidak ada lagi orang yang tertarikRUU ITE Sex Shop 1
BACHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi sebenarnya kita tidak dalam posisi yang final bahwa kita itu masyarakatnya sudah benar-benar settle, masyarakatnya betul-betul sudah paham in between antara itu. Jadi sekarang nilai kita itupun juga di dalam kita menempatkan harus ada sedikit fleksibelitas karena kemajuan teknologi ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran masyarakat. Dahulu kita terlalu menganggap enteng masyarakat kita itu seolah kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Sekarang bahkan lebih berani daripada pemimpinnya, pemimpinnya malah kalah inisiatif dibandingkan dengan masyarakatnya. RUU ITE Teknologi 1

BAHCHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki
Tadi ngobrol-ngobrol informal disini harusnya Indonesia lah yang mengusulkan topik itu. Jadi kita bukan hanya sekedar pelaksana tapi kita dirijen nya 
itu. Jadi secepat mungkin kalau boleh kita mengusulkan apa, dan kemudian kita elaborasi itu. Kemudian dengan mengusulkan topik besar, maka di steering comite itu kita telah mempersiapkan butir-butir rekomendasi. Jadi kita balik sekarang, sekarang kita minta apa usul anda dengan topik besar ini. Jadi kita yang mengambil insiatif dan nanti akan begini, begini baik nanti akan kami  rapikan. Jadi jangan kita menunggu jadi kan hanya disuruh mampir disini saja, tapi suka-sukanya dia. Ini kan dalam media ada teori agenda setting. Setting itu kan harus kita design dan kalau design itu kan harus oleh beberapa elit untuk  mempengaruhi audience. Asia Pasific Broadcasting UnionAgenda setting 1

BAHCHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Jadi buat kita, kalau tidak salah kita juga pernah jadi tuan rumah disini. Waktu masih departemen penerangan, saya masih ingat itu. Betul ya? saya masih ingat, karena saya sedikit terlibat lah sebagai orang kampus waktu itu. Jadi minta topik nya kita, beberapa anak topik yang dapat mereka usulkan, kemudian kita punya tim inti yang mempersipakan rekomendasi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ada kesulitan konsultasi sama di Komisi I ini. Nanti akan kita berikan masukan disini dan akan kita berikan rekomendasi. Jadi suksesnya satu konfrensi, seminar, satu pertemuan apapun itu nanti diukur dari rekomendasi yang dihasilkan. Jangan sampai rekomendasi yang dihasilkan tidak membumi dan tidak relevansi dengan Indonesia. Nah itu malah kita harus masukan pikiran-pikiran kita kepada mereka. Saya rasa itu Ibu Ketua dari saya. Terima kasih Asia Pasific Broadcasting UnionDepartemen Penerangan 1
BAHCHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Boleh, boleh sedikit komentar. Satu menit?  Saya terinspirasi bagaimana kalau dibikin jumping stone itu untuk milenium. Jadi itu adalah lompatan milenium dan disebarkan oleh radio. Ini hanya sekedar masukan saja.  Terima kasih banyak.  Asia Pasific Broadcasting Unionjumping tone 1
BAHCHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Pimpinan LPP RRI telah menyampaikan paparannya. Saya tadi waktu ditawarkan untuk  bicara saya berikan kehormatan kepada Pak Hidayat Nur Wahid karena beliau kembali kepada habitat aslinya disini, di Komisi I. Jadi kita hari ini ada dua tokoh yang hadir Pak Jazuli, Ketua fraksi, wakil Ketua MPR. Dahsyat sekali ini Komisi I ya? kita kasih applause lah ini ya. Asia Pasific Broadcasting UnionLPP RRI 1
BAHCHTIAR ALY 1 Nasdem NAD I Laki-Laki Pertama, ya benar satu dapil ya? pertama kami  menyampaikan selamat dulu kepada Anggota Dewan Pengawas yang sudah terpilih dan mudah-mudahan amanah ini dapat diemban untuk  tugas-tugas kedepan. Selanjutnya dari paparan yang disampaikan tadi dan yang telah disiapkan. Dari penampilannya sangat meyakinkan ini, jadi bagus rapi dan tapi memang topik dan tema besarnya itu belum ada ya? Justru kita tidak akan bisa jalan kalau temanya itu tidak jelas, semacam organisasi komite. Saya justru berpikir adalah sejauh mana persiapan yang saya mau kejar nanti untuk  menyambut soft ware nya. Jadi bagaimana stering commite itu sudah mempersiapkan butir-butir apa yang akan dihasilkan. Itu biasanya adalah tuan rumah yang melobi. Jadi oleh karena itu kita lebih cepat lagi. Asia Pasific Broadcasting UnionSteering comite 1

BAMBANG ATMANTO WIYOGO 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-laki

Menindaklanjutkan    perkenankanlah    kami    dari    Fraksi    Partai    Golkar    DPR    RI menyampaikan pemandangan umum mengenai kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Arab  Saudi  serta  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah  Kerajaan Belanda  melalui  Kementerian  Pertahanan kedua  negara  telah  bersepakat untuk melakukan kerjasama bilateral dibidang pertahanan. 
Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  serta  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah  Kerajaan  Belanda  dibidang  pertahanan  sangatlah  penting dan  diperlukan  dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  pertahanan  antara kedua  negara.  Selain  itu,  kerjasama  ini merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  nyata  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka mencapai   tujuan   negara   Republik   Indonesia   sebagaimana   tercantum   dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 alinea ke-4. Atas  dasar  itulah  maka  Fraksi  Partai  Golkar  DPR  RI  berpendapat Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Nota  Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan  Belanda  tentang Kerjasama  terkait  Pertahanan sangatlah  mutlak  diperlukan  dan  perlu segera  diratifikasi  untuk  lebih  meningkatkan  efektifitas  kerjasama  antara  kedua  negara  dalam melakukan kerjasama dibidang pertahanan. Berdasarkan  prinsip-prinsip  kepentingan  Bersama  keseteraan  yang  akan  memberikan kontribusi bagi kepentingan kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia. Pertahanan Kerjasama pertahanan 1

BAMBANG ATMANTO WIYOGO 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-laki Mencermati  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi dan Rancangan   Undang-Undang   tentang   Nota   Kesepahaman   antara   Kementerian   Pertahanan Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda  tentang  Kerjasama  terkait Pertahanan  sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh  Pemerintah  dalam  sesi  satu  Rapat  Kerja  ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI menggaris bawahi beberapa point yang penting, yaitu: 1. Dengan  akan  disahkan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab   Saudi dan   Rancangan   Undang-Undang   tentang   Nota   Kesepahaman   antara Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda  tentang  Kerjasama  terkait  Pertahanan akan  membawa  pengaruh  positif  kedua negara  karena  dapat memperkuat hubungan  persahabatan  kedua  negara  yang  dapat diwujudkan melalui kerjasama pertahanan. 2. Dengan   ditandatanganinya   persetujuan kerjasama pertahanan antara   Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  yang  telah  ditandatangani  di Jakarta  pada  tanggal  23  Januari  2014 serta  nota  kesepahaman  antara  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Pemerintah  Kerajaan Belanda  tentang  kerjasama  terkait  pertahanan  yang ditandatangani  di  Denhag  pada tanggal  4  Februari 2014  akan  menguntungkan  Republik  Indonesia  dalam  kerjasama  di bidang pertahanan. 3. Sebagai  salah  satu  negara  yang  memiliki  sejarah  panjang  dengan  Indonesia,  Kerajaab Arab  Saudi  dan  Kerajaan  Belanda  memiliki  arti  penting bagi  Pemerintah  Republik Indonesia  khususnya  dalam  memperkuat posisi  diplomasi  Indonesia,  baik  di  tingkat regional maupun di tingkat internasional. 4. Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  ini  juga  sangat  penting  untuk  memberikan kepastian  hukum  bagi  Kementerian/Lembaga  terkait  seperti  Kementerian  Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh  karena  itu,  diharapkan  Rancangan  Undang-Undang tentang  Kerjasama  dibidang Pertahanan ini dapat diselesaikan tepat waktu.Pertahanan Kerjasama pertahanan 1

BAMBANG ATMANTO WIYOGO 1 Golkar DKI Jakarta I Laki-laki

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati. 
Berdasarkan  kerangka berpikir  itulah  maka  Fraksi  Partai  Golkar  DPR  RI  dengan  ini menyetujui Rancangan    Undang-Undang    tentang    Pengesahan    Persetujuan    Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi dan Rancangan   Undang-Undang   tentang   Nota   Kesepahaman   antara   Kementerian   Pertahanan Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Belanda  tentang  Kerjasama  terkait Pertahanan untuk dapat dibahas lebih lanjut. Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa  senantiasa  memberikan  perlindungan,  bimbingan dan petunjuk  serta  rahmat dan  ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 18 September 2018 
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Sekretaris Melchias Marcus Mekeng Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Terima kasih. Pertahanan Menyetujui RUU 1

BAMBANG ATMANTO WIYOGO 2 Golkar DKI Jakarta I Laki-laki Akhirnya   berdasarkan   pandangan   dan   beberapa   point   utama   yang   telah   kami kemukakan tersebut,  maka  Fraksi  Partai  Golongan  Karya  DPR  RI  dengan  mengucapkan Bismillahirahmanirahim, menyetujui     Rancangan     Undang-Undang     tentang     Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian Pertahanan   Republik   Indonesia   dan Kementerian   Pertahanan   Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna terdekat. Pertahanan Menyetujui RUU 1
BAMBANG WURYANTO 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Tidak salah ini tuh, saya belum masuk ke inti Pak. Bapak bisa ini ini, ini belum masuk kesana Pak, ini hanya bicara judul saja dulu ini. Ini judulnya komisi penyiaran KPI ini mohon ijin Pak. Anda ini bicara anggaran 2017. Judul teakhir anda malah minta tambahan anggaran 2016. Anda tidak lihat perintah Presiden untuk  potong itu anggaran. Malah anda minta tambahan anggaran. Bagaimana ini? begitu loh. Substansinya masih belum clearAnggaran KemenkominfoAnggaran 1

BAMBANG WURYANTO 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki
Ijin Pimpinan. Saya tidak usah banyak kritik sesuai dengan Anggota DPR RI hak konstitusi saya. Kalau hari ini saya diminta keputusan soal anggaran ijin saya tidak mengambil keputusan. Harap dicatat disitu bahwa nama Bambang Wuryanto, anggota DPR RI A-173 Dapil Jatim, tidak ikut mengambil keputusan. Supaya cetar ini urusannya. Ini bagi saya pribadi melecehkan saya. Ijin begitu Pak Pimpinan, jadi saya tidak masuk kepada inti dari pada pembahasan tapi saya ingin diperbaiki dulu. Membahas konstitusi tadi pagi diberikan, aduh saya ini punya staf ahli lima, saya suruh apa mereka kalau Cuma baca begini. Pusing kepala saya, Bambang Pancul 
yang minta staf ahli saya, saya disini Cuma bunyi. Hak saya Cuma bunyi Pak, bunyi mengambil keputusan. Itu sama dengan Pak menteri. Langsung masuk mengambil keputusan cetek, sama dengan Presiden. Hanya mengambil keputusan Pak, menteri-menteri lah yang bantu. Dirjen-Dirjen lah yang bantu. Oleh karena itu karena materi itu dimediasi dengan staf begitu banyak saya kalah. Padahal dia ... saya lah, tapi staf saya tidak dong. Saya juga punya staf kok, masuk dulu biar belajar staf saya. Anggaran KemenkominfoAnggaran 1

BAMBANG WURYANTO 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Jadi Bapak sebagai contoh tidak usah dihitung lah, tapi sebagai Anggota DPR RI harus dengerin, dengerin Pak ini, tidak bisa tidak. Bicara soal anggaran ini tadi, ditanya anggaran soal sesi dua mana kita bicara umum. Yang pertama ini anggaran kita. Ini hak konstitusi saya sebagai anggota. Menkominfo, jenengan membuat laporan kepada kita yang kita terima tadi pagi ini. Soal judul sudah benar. Pelanpelan saya baca ini sudah benar ini judulnya. Cocok dengan agenda rapat, cocok. Kemudian tadi dengan penjelasan, untuk  perubahan APBNP 2016 yang ada instruksi Presiden untuk  melakukan pemotongan, Bapak sudah melakukan pemotongan. Tapi Bapak juga merelokasikan anggaran tambahan untuk  Aktipka, untuk  IKP, tentu atas intruksi Presiden itu Bapak melakukan adjusment didalam penataan anggaran 2016. Oke clear. Saya belum masuk materi kena Pak. Kena Pak yang ada disitu, kena Pak dengan yang dikurangi disitu, belum. Oh saya masih bisa judul ini, jadi judul anda sudah dijawab. Oke saya belum masuk ke isi. 2017  rencana anggaran 2017. Rencana anggaran 2017, mohon ijin Pak menteri satu data. Satu lembar tok hanya dihalaman lima. Bapak bicara soal umum jauh lebih banyak current case, inilah yang isu-isu yang mungkin dipingini oleh anggota dewan.Anggaran KemenkominfoAPBNP 2017, IKP 1
BAMBANG WURYANTO 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Pimpinan mohon ijin saya ini orang dari daerah, jadi ijin kalau saya salah ngomong. Ijin Pak Ketua langsung tegur. Pimpinan hari ini rapat saya kira agendanya sesi satu saya baca supaya saya tidak salah. Bidang anggaran penjelasan menteri komunikasi beserta seluruh mitra. Satu pembahasan RKA dan RKP tahun 2017 dan pembahasan APBNP tahun 2016. Parelel ini bareng. Jadi disinilah kita bicara. Kalau judul rapatnya seperti ini, ijin Pak menkominfo. Laporan anda pada kita yang baru diterima pagi ini. Eh sorry sebelum masuk disini. Saya ini merasa sebagai Anggota dewan mustinya punya hak konstitusi. Hari ini hak konsistusi saya bicara. Bapak tidak usah dengerin saya kalau saya bukan anggota DPR RI. Tapi karena saya anggota DPR RI, Bapak harus dengerin saya. Ini hak konstitusi saya sebagai Anggota DPR RI itu hak budget. Anda mengajukan kami  putuskan disini di forum. Anda ajukan, kami  putuskan disini. Kalau kami  tidak setuju ah boten saget. Orang saya bilang boten saget. Ada itu hak konstitusi yang mengatur hal seperti itu.   Anggaran KemenkominfoAPBNP, RKP, RKA 1

BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki

Terima kasih Pimpinan.  
Pak Menteri dan jajarannya,  
Jadi hampir sama semua bahwa BSSN ini sangat penting sekali dan harus segera terbentuk. Dan berkaitan dengan Saracen yang memang sedang marak ini kita harapkan segera ada koordinasi dengan Polri, jadi segera terungkap, segera cepat di tindak, karena memang apa yang dirasakan di media itu bisa membuat opini, bisa membuat sesuatu yang berbeda. Kita jangan sampai nanti kalau umpamanya ini terlalu panjang, bisa di goreng sana, di goreng sini. Apalagi kita tahu bahwa 2018 sebentar lagi. Jadi apa yang disampaikan kawan-kawan juga kita inginkan nanti kalau 2019 itu kita fair, pilpres, pileg. Itu memang nanti demokrasi yang memang benar-benar fair, jadi kita bisa menerima semuanya. Itu yang kita harapkan, karena memang kita lihat banyak sekali di luar ada saja pihak-pihak yang menginginkan sesuatu yang berbeda menurut keinginannya dengan menggoreng berita-berita tersebutBSSN BSSN, Pilpres, Pileg 1

BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Saya hanya menambahkan pada prinsipnya saya setuju tadi bahwa harus ada pembatasan jumlah kepemilikan nomor HP itu tidak bisa terus di lepas sampai sebanyak-banyaknya sampai 2 juta gitu ya, 3 atau 4 atau berapa tetapi harus ada pembatasan yang memang reasonable begitu. Satu itu pembatasan. Yang kedua juga apa kita juga ingin tahu nanti misalnya perusahaan kan ada kepentingan juga yang atas nama perusahaan itu seperti apa. Kalau memang harus nama KK dan NIK nanti yang mana yang diajukan untuk perusahaan itu ya. Lalu tadi dibilang bahwa harus operator itu yang mempunyai banyak nomor itu kita enggak tahu belum dengar tadi kapan waktunya mereka harus shutdown atau apa nomor-nomor itu kita belum tahu kapan waktunya dikasih oleh Kominfo atau operator atau Dukcapil ya itu kapan. Nah, saya mengusulkan juga bahwa ada cross check verifikasi yang mempunyai data, baik itu KK dan NIK itu Pak. Jadi biar mereka juga tahu mereka itu terdaftar berapa banyaknya gitu, jangan-jangan nama saya ada juga, tidak hanya 1 atau 2 nomor yang saya pegang beredar juga untuk nomor yang lain. Nah, begitu juga nomor itu bisa dikirim SMS, misalnya nomor sekian-sekian sekian terdaftar atas nama siapa begitu, jadi ada krosceknya begitu. Nah, sehingga masyarakat tenang, kita tenang yang punya KK tenang, yang punya HP juga akan tenang. Saya serahkan sistemnya seperti apa ya Bapak-bapaklah yang paham begitu untuk cross check data yang ada. Pada dasarnya kita setuju apa yang dibicarakan tadi bahwa ini data sangat penting sekali. Di masyarakat juga beredarnya kemarin beberapa waktu yang lalu BRI itu ada nasabah BRI kebobolan, itu jadi yang disalahkan pendaftaran HP inikan. Cuma ditelepon anda Bapak nama bapak ini di A? Iya betul. Bapak nasabah BRI? Iya, betul, uangnya hilang. Tidak menyebutkan PIN, tidak menyebutkan apa-apa, itu tiadk tahu bagaimana caranya. Jadi masyarakat sangat bertanya-tanya dengan data yang beredar seperti ini. Jadi pada dasarnya kami dukung, setuju dengan adanya pembatasan, denga nada pendaftaran yang memang untuk kepentingan kita semua. Kalau 2019 ya kita lihat nanti, mudah-mudahan tidak dimanfaatkan yang tidak baik. Saya rasa itu dari saya, dan sistemnya saya inginkan nanti ada Pak. Dari Dukcapil misalnya NIK kita, KK kita, ini terdaftar ke nomor-nomor ini saja. Saya rasa jangankan yang 2 juta yang orang tersebut tahu dia daftar atas 10 atau 20 nomor saja kaget.Data Pribadi Dukcapil Pembatasan registrasi simcard 1
Biem Triani Benjamin 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Ini sangat menarik sekali dan saya senang sekali, tadinya saya pikir saya akan di Komisi X DPR RI, tetapi saya ditugaskan di Komisi I DPR RI apalagi ternyata lembaga sensor ada di sini juga, jadi pas ya.Bapak dan ibu sekalian, saya Biem Benjamin memang banyak yang tanya apa hubungannya sama Almarhum Benyamin Sueb, saya putra ketiga dari almarhum Benyamin. Tapi kalau ditanya soal seni itu jauh bedalah, kalau peribahasanya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya memang iya, tapi buahnya jatuh gelinding jauh ke empang sana, saya hanya penikmat saja bukan masuk di dalam seni, Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Ini era konvergensi apa yang disampaikan Saudara saya tadi Pak Elnino memang ini membuat kita kucar kacir di dalam regulasi, ya itu memang harus kita antisipasi kita sekarang tidak tahu apa perbedaan TV, sama komputer, sama HP, itu masuk semua di situ, sekarang banyak juga nonton TV itu dari internet. Ini sesuatu yang memang agak sulit juga nanti seperti apa, penjagaan-jagaannya ya, untuk menjaga hal-hal yang negatif, pengaruh negatif untuk bangsa dan negara kita.LSF, KPI convergency 1
Biem Triani Benjamin 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Bapak dan Ibu, keseharian saya di penyiaran kebetulan di radio ini era digitalisasi ini sangat hal itu ditekankan dari KPI memang orang media khususnya radio itu sangat belum siap mungkin ya, jangankan konvergensi untuk digitalisasi saja mereka sangat mempernyatakan itu, karena sekarang dipenyiaran di radio itu ada 1800 dari 900 yang masuk ke SNI itu ada izin lagi masuk di situ ada itu mau dikemanakan nanti kalau sampai terjadi digitalisasi itu. Nah, berikutnya tadi disampaikan bahwa Komisi I DPR RI ini sekarang menangani LSF, itu juga baik sekali karena unsur untuk LSF itu ada 5 dari pemerintahan ya Pak ya dari dari agama, dari pendidikan, saya juga mengusulkan seperti apa yang disampaikan Mas Dave dari pertahanan masuk di situ, karena memang soal sensor ini memang arusnya luar biasa untuk ketahanan negara kita. Saya rasa itu dari saya dan satu hal lagi ini antara KPI Pusat dan KPI Daerah sama juga kayaknya mengenai lembaga sensor, hubungannya antara yang di pusat sama di daerah itu seperti apa, itu mungkin nanti harus di clearkan Pak, itu berkenaan juga nanti anggaran kalau memang itu menjadi bagian dari terintegrasi dengan pusat, karena bagus juga kalau memang KPI Daerah atau lembaga sesor daerah itu bagian daripada pusat, itu artinya kan melekat mereka bisa dipantau oleh pusat itu sendiri. Kalau sekarang masing-masing agak sulit kan, apalagi anggarannya kan dari daerah. Nah, itu tolong diusulkan nanti dari anggaran kan juga kita melihat kalau memang itu terintegrasi bisa membantu untuk angggaran itu.LSF, KPI Digitalisasi, KPI, LSF, anggaran 1
Biem Triani Benjamin 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Ingin menanyakan saja Pak Ketua,Kemarin kan kita harus menyampaikan draft ke Baleg tentang Prolegnas, itu apakah sudah masuk atau belum?, karena memang ini sesuatu yang baru tentang perfilman yang harus kita usulkan, kalau kemarin kan belum ada, kalau penyiaran iya sudah ada. Terima kasih.LSF, KPI draf prolegnas 1
Biem Triani Benjamin 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Saya rasa itu Pak, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak, sebelum ditutup saya juga mau menyampaikan terima kasih pada KPI, waktu itu penyairan Yuk Keep Smile itu dikasih teguran, karena memang perhentian sementara tapi akhirnya ditutup ya Pak ya. Itu saya cerita sedikit bahwa Trans TV itu menyiarkan hal-hal hipnotis, ketika itu seorang hipnotis dan melihat seakan-akan anjing itu Almarhum Benyamin Sueb, ini anjing Benyamin lucu, itu yang akhirnya diprotes oleh banyak masyarakat itu di demo ke Trans TV sendiri dan saya juga datang ke sana bersyukur KPI menyetop tayangan itu, karena kalau tidak itu masyarakat pasti tidak hanya ke TV tersebut, tetapi akan ke KPI, karena waktu itu sangat marah mereka. Terima kasih sekali Pak Yudha. Wassalamu'alaikum warahmatullahi WabarakatuhLSF, KPI pelarangan tayangan KPI 1
Biem Triani Benjamin 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Satu hal saya sarankan mungkin nanti ini dibuat tim yang lebih kecil, yang lebih fokus begitu antara Lembaga Sensor Film, Komisi Penyiaran Indonesia dan juga Dewan Pers yang dilibatkan di situ. Nah, kita juga tahu sekarang ini masalah TV yang dua itu kan kita tahu ya kita sebutkan sajalah Metro TV dan TV One, siapa itu yang menghandle itu masalah penyiaran itu, kemarin saya juga tanyakan juga kepada Pak Yuda siapa sih yang menangani, KPI atau Dewan Pers, karena kita tahu dampaknya luar biasa terhadap anak-anak kita, bangsa dan negara, bisa mempengaruhi persepsi masyarakat itu saya sampaikan, saya sasaran karena nanti ada tim yang lebih intens lagi biar tadi soal macam-macam yang abu-abu itu bisa jadi clear, jelas mana tugas fungsi dan fungsi daripada LSF, dari Komisi Penyiaran Indonesia dan juga Dewan Pers dan nanti masuk lagi biar kita lebih memahami memang ini tugas kita semua kalau sampai terjadi hal-hal buruk ya kena semua, LSF kena, KPI kena, kita apalagi di Dewan memang tugasnya untuk memantau hal-hal yang tidak baik akan kita luruskan seperti itu.LSF, KPI penyiaran, dewan pers 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Untuk Pak Anang Latif, Dirut Bakti. Palapa Rengi ini kalau dilihat dari petanya Kalimantan Utara enggak tersentuh ya Pak, itu sebenarnya strategi sekali disana juga. Lalu yang saya lihat juga di Kepulauan Seribu, kenapa Kepulauan Seribu ini penting sekali karena memang kita menjelang Asean Games. Nah, Asean Games juga ada di Sumsel dan Jakarta. Jakarta ini sekarang Pemerintah DKI juga lagi fokus Kepulauan Seribu untuk jadi destinasi wisata. Nah, nanti dalam rangka Asean Games ini jangan sampai nanti blank. Nanti dibawa turis kesana tidak bisa berkomunikasi dengan baik disana. Jadi Pak Anang Latif, mohon nanti dilihat juga Kepulauan Seribu memang katakan itu potensi untuk kurang komersilnya tetap memang itu sangat strategis untuk kita semuatidak untuk Jakarta tapi juga secara nasional ini citra Indonesia dalam rangka Asean Games. Jadi maksudnya tolong diperhatikan kalau memang keburu kurang di sana jaringan ya tolong diperbaiki untuk di Kepulauan Seribu.Palapa Ring Asian Games, Kepulauan Seribu 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Kita sangat apresiasi tadi Program Palapa Ring. Mudah-mudahan nanti terlaksana di 2019 ini bisa ter-connected Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena memang itu sangat penting sekali infrastruktur, telekomunikasi. Tidak saja infrastruktur di darat, katakan di laut, yang Pemerintah sekarang ini laksanakan, tetapi Pemerintah juga harus memperhatikan. Ini sangat penting sekali infrastruktur secara teknologi. Karena memang kita tahu bahwa siapa yang menguasai teknologi menguasai dunia. Kalau Pemerintah menguasai teknologi ya sebenarnya Pemerintah juga bisa menjaga kewibawaan, keselamatan, dan juga integrasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi sekali lagi bahwa kita mendukung Program Palapa segera mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan yang tadi Pak Menteri sampaikan tadi dari Barat, Tengah, dan Timur itu. Apalagi memang penting kalau di Jawa sudah terkoneksi. Di daerah Jawa, daerah terluar, daerah perbatasan-perbatasan itu sangat penting sekali buat kita.  Palapa Ring Palapa Ring 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Iya. Saya izin untuk membacakan, kalau setuju cepat, tidak ada 1 menit sudah selesai, tapi kasihan yang sudah membuat draft ini. Saya bacakan mohon ijin. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-Anak. Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syaloom, Om swastiastu, Namo Budaya. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat para Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasa rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Semoga Rapat Kerja dalam rangka pembahasan RUU ini menghasilkan keputusan yang terbaik dan mendapat ridho Allah SWT. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern atau human-slavery yang menjadi fenomena global saat ini sebagai bentuk kejahatan purba, perdagangan orang telah terjadi sejak dahulu dan saat ini pasti terjadi setiap wilayah di dunia, tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang tapi juga di negara-negara maju. Menurut Internasional Labour Organization atau ILO, pada tahun 2016 sejumlah 40 juta, 40,3 juta orang yang di berbagai belahan dunia menjadi korban perbudakan modern. Perdagangan orang juga merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan lintas negara, atau transnational organize crime, perdagangan orang telah meluas bentuknya sebagai jaringan kejahatan yang bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan. Operasi kejahatan bukan hanya berada dalam 1 wilayah negara, tapi lintas negara. Modus operandinya pun demikian canggih dan rapi, sehingga korban tidak merasa dirinya akan terperangkap dalam tindak kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang juga merupakan tindak kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, karena terkandung berbagai tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak merupakan korban terbesar tindak kejahatan perdagangan orang di seluruh dunia. Menurut laporan United Nation Office on Drugs and Crime tentang perdagangan orang tahun 2016, korban perdagangan orang 71% adalah perempuan dan 28% anak-anak.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1



BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Indonesia menjadi negara sumber transit sekaligus tujuan perdagangan orang dengan berbagai bentuk eksploitasinya, terutama kerja paksa dan perdagangan seks.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Sebagai negara sumber, misalnya berbagai wilayah di Indonesia mengirimkan tenaga kerja keluar negeri, yang beberapa di antara mereka memiliki masalah dokumen dan izin tinggal, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan perdagangan orang. Mereka bekerja di berbagai sektor, di antaranya pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, pekerja perkebunan, pekerja perikanan dan pekerja seks. Meskipun beberapa lembaga Pemerintah telah mengeluarkan data mengenai jumlah korban perdagangan orang, data tersebut seringkali tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, karena lebih menyerupai fenomena gunung es, yakni korban yang tidak terdata jauh lebih banyak. Dalam laporan tahunan Perdagangan Orang 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia berada dalam peringkat kedua, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang, meskipun telah berupaya mewujudkannya. Penegakan hukum, pelatihan pegawai, kampanye publik, perlindungan korban telah dilakukan, tetapi masih lemah dalam pengawasan dan koordinasi terkait pemberantasan perdagangan orang. Dalam upaya mencegah dan pemberantas tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun Undang-Undang ini memiliki keterbatasan dalam mencegah dan pemberantasan perdagangan orang, karena hanya menjangkau yurisdiksi nasional. Untuk itu demi mengefektifkan penyelenggara pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah perlu melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak, tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Adanya konvensi ini diharapkan dapat menjadi instrument regional yang dapat segera efektif mencegah dan pemberasan perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang, dan memajukan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dalam mencegah ada pemberantasan perdagangan orang.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Convention ASEAN tentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan anak-anak, perkenankan Fraksi Partai Gerindra memberi pertimbangan sebagai berikut : 1.        Sebagai fenomena global pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif dilakukan dengan cara menjalin hubungan kerjasama internasional. 2.        Sebagai tindak kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan lintas negara tindak pidana perdagangan orang perlu dicegah dan diberantas dengan cara yang terorganisir dan lintas negara pula, sehingga perlu adanya instrumen hukum di tingkat regional untuk menjalankan upaya pencegahan, perlindungan, penegakan hukum dan kerjasama regional dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang secara lebih efektif. 3.        Korban perdagangan orang perlu mendapat perlindungan atas harkat dan martabat secara memadai, mengingat tingginya korban perempuan dan anak perlu langkah dan kebijakan yang secara efektif dapat menghindari perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang. 4.        Dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang perlu upaya memperluas daya jangkau hukum nasional hingga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 5.        Sebagai negara yang memiliki korban terbanyak di antara negara-negara lain di kawasan ASEAN, Indonesia berkepentingan untuk mencegah dan pemberat dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Berdasarkan padangan-pandangan dan pertimbangan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kami setuju untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak atau ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially for Women and Children menjadi Undang-Undang dan dilakukan pengambilan keputusan tingkat selanjutnya. Kami berharap dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah Republik Indonesia dapat lebih efektif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak, serta dapat melakukan kerjasama secara aktif dan efektif di kawasan ASEAN terkait perdagangan orang.Perempuan dan anak RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Pada dasarnya dari Gerindra ini setuju untuk terus dilanjutkan tingkat berikutnya dan untuk pengesahan RUU ini tetapi memang yang sedang terjadi kan memang kerja sama kita Indonesia dan  Korea  tentang  Pesawat  Tempur  KFX-IFX  itu  yang  menjadi  konsen  kita  yang  kita  harapkan memang itu menjadi program, bagaimana pun kita Indonesia sangat perlu menindaklanjuti kerja sama ini karena memang kita memerlukan ahli teknologi yang memang dibutuhkan oleh kita. Jadi  pada  dasarnya  kita  setuju  tetapi  kita menginginkan  kepada  Pemerintah  program tersebut itu.Pertahanan Menyetujui RUU 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas atau apa yang tadi kita bicarakan, kami dari Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU untuk ditindaklanjuti ke tingkat berikutnya. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 4 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Pimpinan, saya pada dasarnya setuju prinsipnya tapi ini kita bicara desa dan kabupaten kota 385. Dibawahnya itu 7.666 desa dan 1.475 kecamatan. Untuk konsistensinya saja yang diatas bicara  kabupaten  kota  lalu  dibawah  kecamatan.  Ini  baiknya  seperti  apa,  apakah  diatas  juga dituliskan berapa kecamatan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 3 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Pimpinan,  pertanyaan  kepada  Bakti  dengan  kesimpiulan  seperti  ini apakah  Bakti  bisa bergerak  di blank  spot  itu  yang  tidak  termasuk  3T.  Dengan  seperti  ini  bisa  bergerak  tidak pertanyaannya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot, BAKTI 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Ini mengingatkan saja Ibu, waktu kita bicara dengan Bapak Menteri memang daerah 3T ini  kita  sampaikan  juga.  Tidak  saja di  daerah-daerah  bahkan  di daerah  Jakarta pun  ada  daerah yang  sebenarnya  harus  ada  dalam  sambungan  internet,  yaitu  di  Pulau  Seribu  yang  memang sangat dibutuhkan sekarang ini dalam rangka Asean Games, baik Jakarta dan juga di Palembang karena ini penting sekali mengingat ini menjadi citra kita semua, bukan hanya Jakarta akan tetapi citra Indonesia. Karena memang di Pulau Seribu juga itu akan dijadikan destinasi buat pariwisata dalam rangka Asean Games ini akan diarahkan kesana. Maksud saya jangan sampai nanti ketika banyak turis, banyak orang asing datang kesana kita sendiri juga sangat membutuhkan apa yang disampaikan tadi rekan-rekan untuk kedepannya UKM dan lain-lainnya sangat membutuhkan itu. Jadi mengingatkan saja juga daerah-daerah blank spot itu yang daerah 3T tidak Cuma di daerah  terpencil  akan  tetapi  di  daerah  yang  strategis  termasuk  di  Pulau  Seribu  itu  harus disegerakan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan internet, Pulau Seribu 1

BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki

Kalau PNBP memang kita lihat bahwa ini juga tadi disampaikan Pak Menteri tentang penyiaran. Penyiaran sendiri inikan kita sedang bahas Undang-Undang Penyiaran. Mungkin nanti bisa juga berkembang setelah adanya revisi Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Kita akan mengikuti terus lebih lanjut seperti apa PNBP itu. Sekali lagi, yang penting memang Saracen dan penjagaannya/securitas-nya. Baik itu BSSN dan juga lain-lain halnya yang lain tentang telekomunikasi. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga ke beberapa negara kita lihat mereka mempresentasikan bagaimana mereka itu mudah sekali masuk ke sistem-sistem asing ke luar negeri. Ini bagaimana juga kita, Kominfo tentunya, punya 
24  
proteksi sistem apa yang kita pakai. Jangan sampai nanti mereka bisa masuk ke sistem kita sendiri, itu akan sangat berbahaya sekaliPNBP, BSSN PNBP, BSSN 1

BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Lalu benar apa yang disampaikan bahwa soal terorisme, soal narkoba itu harus disampaikan kepada  publik itu  bahayanya  kepada  masyarakat  kita.  Fungsi  RRI  Itu  harus  lebih  kedepan,  lebih bermanfaat  buat  masyarakat  dan  kita  harapkan  memang  RRI  tidak  business as  usual  saja  tetapi harus peningkatan yang lebih. Ini nanti kedepannya harus mau di-merge antara TVRI dan RRI. Jadi memang  seperti  ini  agak  sulit  memang  kinerja  RRI,  kita  melihat  harus  digabung  efisiensi  dan efektivitasnya.  Bahwa  kalau kami  dari  usulan  anggaran  masih  belum  terlalu  tinggi  dan  kinerjanya kita melihat kedepannya itu harus lebih baik lagi. RAPBN 2019 Isu nasional 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Lalu soal tadi bahwa ada staf atau PNS yang melakukan itu saya setuju sekali Ibu Evita kita setuju sekali untuk dilakukan sanksi yang sesuai yang berat. Nah, inikan juga jadi dasar buat kita semua  dan  juga  BPK  penilaian  WDP  kenapa  tidak  mendapatkan  WTP,  itu  menjadi  penilaian  kita semua. Ini tahun 2019 dianggarkan diajukan sebesar 1,4 buat saya itu agak pesimis dengan kinerja RRI yang seperti ini Bapak Direksi dan Dewas. Kita inginkan RRI memang yang lebih progresif, yang lebih  baik  lagi  kedepan. Mengingat  memang  tantangan  media  convergency  ini sekarang  suatu keharusan,  tidak  Cuma mendengarkan  music,  radio,  informasi  itu  dari  TVRI  dan  RRI  tetapi  ada media-media lain. Kita tahu Pak Ishadi juga pernah sampaikan media teristerial turun yang naik itu yang online, inikan juga menjadi tantangan bagi kita.RAPBN 2019 Laporan BPK 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih atas paparannya tetapi memang banyak catatan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami. Masalah tadi AC Nielsen yang memang benar dipertanyakan itu 10% darimana, apakah secara keseluruhan dan juga radio yang lain itu hanya dibeberapa tempat saja. AC Nielsen kalau kita beli itu bisa saja bisa naik, karena disini ada beberapa orang media dan saya juga orang media  jadi  kita  tahulah  permainan mereka  seperti apa.  Dan  sebenarnya  juga  kalau  RRI  itu  bukan melihat banyaknya pendengarnya, tapi fungsi, tugas seperti apa yang memang kita inginkan itu lebih merata  di seluruh Indonesia.  Jadi  proram-program  Pemerintah  itu  sendiri  yang  memang  harus didistribusikan,  disampaikan  kepada  masyarakat  bukan  bagusnya  siaran.  Kalau  banyak-banyak pendengar saya rasa kalau pendengar kita lebih banyak hiburan itu. Lagu dangdut saja itu banyak pendengarnya  itu  Pak.  Itu  satu  masalah  AC Nielsen  memang  harus  kita  pertanyakan  ini.  Jadi  ini selalu  berbasis  kepada  pendengar-pendengar  dan  banyaknya  pendengar yang  berdasarkan  AC Nielsen.RAPBN 2019 Survey Nielsen 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 3 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Saya  juga  bersama  Bapak-bapak  dan  Ibu-Ibu  Direksi  dan  Dewas.  Saya  setuju  itu  bahwa Voice of Indonesia harus dipertahankan. Apa yang disampaikan Bapak Prof juga. Satu hal lagi hal lain  adalah  inikan  mau  dijadikan  UIII  (universitas  Islam  Internasional  Indonesia)  atau  apa,  yang aktornya itu sebenarnya kita tahu yang UIN, yang di Hidayatullah Ciputat itu yang sampai sekarang meninggalkan  masalah  dengan  warga.  Jadi  artinya  jangan  sampai  nanti  itu  juga  di  Cimanggis  itu bermasalah dengan tanahnya itu bermasalah. Jadi  bagus  sekali  kita  dukung  yang  disampaikan  Bapak  Dirut  itu  dan  kita  semua  setuju. Bukan kita tidak melepaskan RRI, tidak melepaskan hak Pemerintah itu akan tetapi harus hati-hati, harus jelas, harus nantinya tidak jadi masalah ke belakanganya itu. Saya setuju itu dibikin hal yang dibicarakan  secara  khusus  ini.  Sejak  awal  juga  saya  sampaikan  kurang  setuju  pengambilan  alih tanah Cimanggis oleh Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu banyak meninggalkan masalah Pak. Dan ini belum saja terbuka nanti akan jelas sekali. Saya mendukung, kita mendukung semua. Terima kasih. RAPBN 2019 Voice of Indonesia 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Tadi sudah disampaikan secara singkat tentang ekstradisi yang saya pahami ini antara IndonesiaTiongkok karena memang kita tidak mendapatkan materi apa-apa khususnya dengan Tiongkok saja ya Pak ya. Memang investasi dengan Tiongkok itu besar, mungkin di catatan itu sekarang sudah nomor 1 ya dengan Indonesia tetapi jangan terlena dengan investasi yang dari Tiongkok saja, kita lihat juga hal-hal yang lainnya kita dapat laporan dari keimigrasian bahwa dengan bebas visa ini banyak masalah yang dilakukan dari Tiongkok. Bisa di catatan itu bisa di imigrasi bisa dibuka itu ya. Ini hal yang sangat penting. RUU Ekstradisi dengan ChinaInvestasi 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Artinya, jangan dilihat Tiongkok investasi sekian besar, nomor 1 di Indonesia tetapi mudaratnya juga besar Pak, mereka pelanggaran keimigrasian, melanggar tentang ketenagakerjaan di beberapa daerah dengan ada ekstradisi materi-materi yang didalamnya nanti harus juga menjaga kedaulatan kita, menjaga kepentingan Indonesia, karena memang kita tidak mendapatkan materi kita juga tidak tahu ini yang sebelah mana yang bisa kita.   Jadi sekali lagi bahwa kita setuju saja dan memang bagus ekstradisi itu, tetapi harus ada hal yang memang kepentingan nasional yang harus kita jaga dulu.  Terima kasih Pak.  Artinya, jangan dilihat Tiongkok investasi sekian besar, nomor 1 di Indonesia tetapi mudaratnya juga besar Pak, mereka pelanggaran keimigrasian, melanggar tentang ketenagakerjaan di beberapa daerah dengan ada ekstradisi materi-materi yang didalamnya nanti harus juga menjaga kedaulatan kita, menjaga kepentingan Indonesia, karena memang kita tidak mendapatkan materi kita juga tidak tahu ini yang sebelah mana yang bisa kita.   Jadi sekali lagi bahwa kita setuju saja dan memang bagus ekstradisi itu, tetapi harus ada hal yang memang kepentingan nasional yang harus kita jaga dulu.  Terima kasih Pak.  RUU Ekstradisi dengan ChinaKepentingan nasional, mudarat 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-Laki Bapak dan Ibu, keseharian saya di penyiaran kebetulan di radio ini era digitalisasi ini sangat hal itu ditekankan dari KPI memang orang media khususnya radio itu sangat belum siap mungkin ya, jangankan konvergensi untuk digitalisasi saja mereka sangat mempernyatakan itu, karena sekarang dipenyiaran di radio itu ada 1800 dari 900 yang masuk ke SNI itu ada izin lagi masuk di situ ada itu mau dikemanakan nanti kalau sampai terjadi digitalisasi itu. Nah, berikutnya tadi disampaikan bahwa Komisi I DPR RI ini sekarang menangani LSF, itu juga baik sekali karena unsur untuk LSF itu ada 5 dari pemerintahan ya Pak ya dari dari agama, dari pendidikan, saya juga mengusulkan seperti apa yang disampaikan Mas Dave dari pertahanan masuk di situ, karena memang soal sensor ini memang arusnya luar biasa untuk ketahanan negara kita. Saya rasa itu dari saya dan satu hal lagi ini antara KPI Pusat dan KPI Daerah sama juga kayaknya mengenai lembaga sensor, hubungannya antara yang di pusat sama di daerah itu seperti apa, itu mungkin nanti harus di clearkan Pak, itu berkenaan juga nanti anggaran kalau memang itu menjadi bagian dari terintegrasi dengan pusat, karena bagus juga kalau memang KPI Daerah atau lembaga sesor daerah itu bagian daripada pusat, itu artinya kan melekat mereka bisa dipantau oleh pusat itu sendiri. Kalau sekarang masing-masing agak sulit kan, apalagi anggarannya kan dari daerah. Nah, itu tolong diusulkan nanti dari anggaran kan juga kita melihat kalau memang itu terintegrasi bisa membantu untuk angggaran itu. Sensor Film Penyiaran Radio 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-Laki Ingin menanyakan saja Pak Ketua,  Kemarin kan kita harus menyampaikan draft ke Baleg tentang Prolegnas, itu apakah sudah masuk atau belum?, karena memang ini sesuatu yang baru tentang perfilman yang harus kita usulkan, kalau kemarin kan belum ada, kalau penyiaran iya sudah ada.  Terima kasih.   Sensor Film Proglenas, Baleg 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 1 Gerindra DKI Jakarta II Laki-Laki Ini sangat menarik sekali dan saya senang sekali, tadinya saya pikir saya akan di Komisi X DPR RI, tetapi saya ditugaskan di Komisi I DPR RI apalagi ternyata lembaga sensor ada di sini juga, jadi pas ya.  Bapak dan ibu sekalian, saya Biem Benjamin memang banyak yang tanya apa hubungannya sama Almarhum Benyamin Sueb, saya putra ketiga dari almarhum Benyamin. Tapi kalau ditanya soal seni itu jauh bedalah, kalau peribahasanya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya memang iya, tapi buahnya jatuh gelinding jauh ke empang sana, saya hanya penikmat saja bukan masuk di dalam seni, Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Ini era konvergensi apa yang disampaikan Saudara saya tadi Pak Elnino memang ini membuat kita kucar kacir di dalam regulasi, ya itu memang harus kita antisipasi kita sekarang tidak tahu apa perbedaan TV, sama komputer, sama HP, itu masuk semua di situ, sekarang banyak juga nonton TV itu dari internet. Ini sesuatu yang memang agak sulit juga nanti seperti apa, penjagaan-jagaannya ya, untuk menjaga hal-hal yang negatif, pengaruh negatif untuk bangsa dan negara kita.   Sensor Film TV, Internet 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih atas penjelasannya dan kita applause Pak Menteri yang telah mengkoleksi data yang cukup rumit gitu ya. Dari data yang ada itu tadi 304 sekarang 254 juta. Waktu itu ada 1 KTP itu ada 2 juta kalau enggak salah ya, apakah sekarang sudah hapus itu, sudah tidak ada lagi 1 KTP, KK itu digunakan untuk 2 juta nomor, apakah itu sudah tidak ada lagi. Dan adakah pengecualian mendapatkan menggunakan 3 nomor yang didaftarkan, karena memang tadi Pak Menteri sampaikan juga ada kolektor nomor-nomor cantik, apakah mereka bisa gitu ya atau ada penjual yang siapa yang dikecualikan, apakah Pemerintahan atau perusahaan atau apa yang bisa menggunakan itu nomor lebih dari pada 3. Selain yang kita bicarakan ini saya mohon izin juga karena memang selain kita tugas legislatif dan budgeting controlling itu kita juga punya tugas menyerap aspirasi dari daerah yang kemarin kita buat baru dari daerah masing-masing. Ada aspirasi dari Jakarta tentang data center, data center yang dari ada moratorium katanya semua Kemkominfo, seluruh Indonesia itu tidak boleh ada data center, tetapi di Jakarta sendiri itu masih tetap ada, karena memang susah sudah begitu lama dan tetap ada, karena memang dari Polda pun dititipkan kesana, Diskominfotik. Jadi data-data masyarakat itu ada. Nah, ini minta kejelasan karena memang ada Pergub yang membolehkan untuk penyimpanan data center itu di DKI. Lalu juga tentang aplikasi, aplikasi itu tidak bisa digunakan selain aplikasi tentang lelang. Kalau tentang SDM, sumber daya manusia itu tidak bisa dari Pemerintah Pusat digunakan di Jakarta memang sudah begitu lama katanya masih digunakan di Jakarta.UU Telekomunikasi Data center 1
BIEM TRIANI BENJAMIN 2 Gerindra DKI Jakarta II Laki-laki Nah, yang lain juga ini aspirasi dari teman-teman radio, karena memang saya juga banyak teman radio. Banyak sekali radio sekarang radio gelap yang bertebaran, bahkan di Bogor itu ada radio gelap yang diajukan pengadilan dan lolos. Nah, sekarang alat-alatnya dikembalikan, tidak dikenakan sanksi, ini sangat meresahkan teman-teman media radio, karena memang kalau gitu enggak usah bayar pajak saja mereka bisa lolos di Bogor, itu bisa dicek nanti Pak Menteri. Saya rasa itu dari saya untuk Pak Menteri, sekali lagi apresiasi buat pengumpulan datanya.UU Telekomunikasi Radio gelap 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 2 Golkar Jawa Tengah IV Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.  Saya langsung saja bertanya ke Pak menkominfo. Memang betul kita perlu detailnya Pak. Khususnya satuan kerja SDPPI terkait dengan Permen Kominfo yang tahun 2014 itu nomor 21 mengenai hak ijin landing right. Nah kiranya dengan APBN sebesar satu triliun ini. Apakah SDPPI ini memiliki kemampuan untuk memonitoring Pak. Jadi kemenkominfo sudah memberikan ijin lagu satelit untuk  A, B, C, D, tapi kemampuan memonitoring statelit yang ada di aerodom Indonesia ini ada. Apakah sudah memiliki kemampuan tersebut, karena banyak informasi satelit asing masih berkeliaran tanpa hak labuh diatas angkasa Indonesia. Mungkin ada yang pernah menyampaikan satelit Obstar IX saja masih ada diatas langit Indonesia tanpa ada ijin landing right.  Nah dengan kemampuan anggaran seperti ini apakah SDPPI memiliki kemampuan untuk  memonitor semua satelit yang ada diseluruh angkasa Indonesia.  Terima kasih   Anggaran KemenkominfoIzin satelit 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-Laki Lantas yang kedua, bagaimana visi dan misi Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili kepersertaan dari free to R milik negara, yaitu RRI dan TVRI karena pertama salah satu program ABU itu kan asia vision. Asia vision itu kan adalah pertukaran harian terhadap news feed. Jadi berita-berita luar negeri atau programprogram siar dari stasiun luar negeri bisa bertukar secara gratis. Salah satunya adalah mengenai sport event. Asia Pasific Broadcasting UnionABU, RRI, TVRI 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-Laki Nah ternyata ABU ini tidak hanya TVRI dan RRI. Ada RCTI juga, ada MetroTV, ada First Media, malah saya juga bingung kenapa ada PT Adhi Karya menjadi anggota ABU. Nanti Bapak mungkin bisa di cek lagi. Nah kira-kira untuk  TVRI dan RRI berapa banyak keuntungan mengikuti ABU ini. Karena ABU ini hanya organisasi tiga terbesar dari 8 besar organisasi di dunia dibawah WBO. Nah berapa banyak pertukaran ini. Jangan sampai kita lihat juga sport even, sport even itu tidak pernah siarkan oleh TVRI atau RRI. Itu malah ke radio-radio dan TV swasta. Jadi untungnya apa buat kita di TVRI dan RRI terhadap ultimate gold nya ABU yaitu Asia Vision yang tadi disampaikan oleh Ibu Evita juga. Asia Pasific Broadcasting UnionABU, TVRI, RRI 1

BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-Laki
Lantas terakhir salah satunya itu kan dari program ABU itu kan, right free content aquitition. Nah selama menjadi keanggotaan ABU ini, benefit RRI dan TVRI selain dari sport event kalau exchange program itu berapa banyak dan berapa banyak itu mengisi waktu tayang kita. Karena kalau kita isinya 39% waktu lokal ya tidak usah Pak. Karena Indonesia juga kan full membership di ABU ini. Sedangkan banyak yang lain tidak full membership.  
Nah kira-kira hal tersebut sehingga akuntabilitas kita join ini memang ada manfaatnya. Jangan sampai nanti dipertanyakan bagaimana Indonesia menjadi OPEC misalkan. Nah itu yang kami  perlu kami  pendalaman, kiranya secara garis besar apa kita untungnya ikut ABU ini Pak. Kalau masalah kita dapat host di Indonesia saja, kita juga sudah bersyukur juga. Kalau masalah tempat juga nanti kiranya bisa dipertimbangkan kita tidak hanya dapat tempat di Bali. Karena sudah beberapa kali di Bali terusAsia Pasific Broadcasting UnionABU, TVRI, RRI 1

BOBBY ADHITYO RIZALDI 2 Golkar Sumatera Selatan II Laki-Laki Masukan Pak Hasto, Gending Sriwijaya itu juga sudah ngetop loh sekarang. Itu saja Pak. Asia Pasific Broadcasting UnionGending Sriwijaya 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-Laki Pimpinan. Tambahan sedikit Pimpinan.  Jadi pertama, saya ingin menambahkan saja Pak. Kenapa ABU conference ini lebih sering di Bali. Ini dicatatan kami  tahun 2008 juga disitu dan waktu conference nya sport ABU itu, 2013 juga di Bali. Nah kenapa Bali lagi. Saya sih mengusulkan Palembang bagus juga Pak. Dari pada Nias Pak. Itu yang pertama.Asia Pasific Broadcasting UnionPalembang 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi kalau dulu memang ada berkurang kordinasi ya kita aminkan saja Pak, karena sekarang sudah jadi satu. Nah, karena sekarang sudah di komisi yang sama saya juga ingin mendapatkan pendalaman sedikit mengenai kordinasi LSF dan KPI untuk contohnya penayangan censorship di lembaga penyiaran, misalkan pertama kan ada perbedaan mengenai kriteria STLS yang tadi disampaikan tadi Pak ya, ya misalkan STLS yang ada di televisi misalkan di SCTV itu kadang dituliskan STLS ada nomornya, kadang tidak ada nomornya.LSF, KPI censorship, STLS 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, bagaimana kitamau menyensor kalau misalkan guidenya berbeda. Nah, jadi ini salah siapa ini Pak, salah regulasinya atau salah legislasinya. Kita perlu tahu ini, karena jangan sampai juga nanti kita sudah mati-matian tetapi yang paling basic itu regulasi dari pemerintahnya yang menyebabkan terjadinya miss kordinasi. Nah, lantas yang ketiga itu tadi dari regulasinya, sekarang saya ingin membahas dari infrastrukturnya. Bagaimana LSF dan KPI menyensor film yang jumlahnya ribuan banyak itu, adak tidak alatnya atau otomatisasi mengenai sensor ini. Karena kita mesti lihat seperti awal terbentuknya komisi-komisi ini, karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah eksekutif heavy, makanya ada komisi penyiaran, ada komisi pemberantasan korupsi, dan semua ini dilengkapi alat-alat yang canggih. KPK dilengkapi alat penyadap yang luar biasa, di KPU ada alat pehitungan pencacahan suara yang termutakhir, di KPI atau LSF apakah ada alat seperti itu sehingga apa mungkin dengan jumlah orangnya segini dengan anggarannya Rp.100 milyar saja tidak sampai, bisa melihat semua program tayangan broadcast itu pada waktu bersamaan.LSF, KPI Infrastruktur sensor 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, apakah ada alat yang memang dimungkinkan itu atau memang infrastruktur itu lebih besar di SDM-nya, atau bukan SDM, bukan infrastruktur, tapi diregulasi dan legislasinya, jadi lemahnya dimana. Itu yang saya inginkan mengenai infrastruktur penyensoran ini. Karena tadi dari paparan-paparan tersebut saya juga bingung antara LSF dan KPI itu before the fact monitoring the fact atau After the fact, kalau before the fact berarti semua skenario harus lolos dulu LSF. Monitoring apakah live itu boleh, atau semua tayangan misalkan Ramadhan Live itu semua harus recording dulu atau begitu ada kasus seperti yang penghinaan Bapaknya Mas BIem di Yuk Keep Smile ini baru semua kebakaran jenggot. Nah, itu bagaimana konsep-konsepnya dan ini perlu ditunjang apa orangnya, alat infrastrukturnya, atau legislasi regulasi.LSF, KPI Infrastruktur sensor, regulasi dan legislasi 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Terima kasih Bapak Ketua Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu dari LSF dan KPI.Langsung saja nama saya Bobby Rizaldi, ini pertanyaannya cukup banyak ada 20, tapi tadi sudah di SMS jadi cuman sedikit saja, empat saja Pak. Jadi pertama Pak, saya ingin menambahkan saja tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya, bahwa intinya kami atau saya pribadi kalau memang ada kritik untuk LSF atau KPI tentang kordinasi di masa sebelumnya, saya rasa itu sudah tidak perlu kita bahas, karena sekarang kan KPI dan LSF sudah jadi satu komisi Pak.LSF, KPI Koordinasi KPI dan LSF 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, itu konsep yang kami ingin tanyakan di pertanyaan pertama ini. Lantas yang kedua Pak, yang kedua mengenai masalah regulasinya dulu. Saya ingin mengetahui juga kurangnya kordinasi itu apakah di level legislasinya di Undang-Undang Nomor 32 yang nanti akan kita revisi dan bikin Undang-Undang penyiarannya atau diregulasinya membingungkan, contoh Pak di PP Nomor 14 Tahun 2014, LSF punya kriteria sendiri mengenai sensor, KPI tadi yang disebutkan punya P3SPI, bagaimana sinkronisasinya karena jangan sampai juga, contoh perbedaan kriteria penilaian dari umur saja sudah berbeda antara yang LSF dengan KPI.LSF, KPI Koordinasi KPI dan LSF 1
Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Lantas yang terakhir, ini mengenai yang tadi saya sampaikan mengenai monitoring di LPB (Lembaga Penyiaran Berbayar) karena data dari asosiasi itu ada 2.000 TV berbayar yang katanya ilegal Nah, itu mohon disampaikan apa benar illegal, kalau illegal benar wah itu suatu yang serius dan saya juga apresiasi dari tadi dari KPI atau LSF yang menayangkan program anak-anak yang berbahaya yang apa itu tadi Bimasakti, Little Krisna, Tom and Jerry, saya kalau boleh usul karena saya juga punya anak kecil saya juga ingin itumungkin bisa jadikan acuan buat kita-kita yang orang tua ini, jadi jangan tayangan itu basisnya Elsie Nelson saja, ini yang paling bagus, ini yang jadi patokan, tapi kita secara himbauan, secara moralitas konten itu kalau memang kita tidak bisa lawan secara sanksi atau apa, karena di media saya tidak tahu sekarang masih relevan atau tidak katanya KPI pun belum punya mekanisme pengangguran ke LPB. Nah, paling tidak dari kriteria ranking tersebut masyarakat publik bisa tahu mana tayangan yang sehat, mana yang harus dihindari, minimal untuk anak-anak kelas 3 SD ke bawah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.LSF, KPI Monitoring LPB 1



Bobby Adhityo Rizaldi 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, ini bisa juga menjadi tameng bagi di lembaga penyiaran kalau misalkan ada teguran dari KPI mereka bilang "oh kita sudah ada STLS nya", atau ada juga program yang sudah ada STLS-nya tapi klasifikasi waktu ditanyakan berbeda, misalkan kayak acara debus siang-siang. Sekarang menurut Undang-Undang itu bagaimana sebenarnya konsep kordinasi antara LSF dengan KPI, karena kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu sudah mengatur juga mengenai sensor internal di lembaga penyiaran tersebut. Sekarang bagaimana mekanismenya, karena kita kalau di Jakarta kota besar lembaga penyiaran itu bukan saja yang tadi disebutkan, SCTV, Trans TV, RCTI, MNC, tetapi kan kita juga ada juga misalkan yang lembaga penyiaran berbayar. Nah, apakah itu sudah masuk juga STLS di situ karena misalkan contoh yang kartun saja, karena saya masih punya kecil Pak, itu namanya Disney saja ada 4 macam, ada Disney junior, Disney biasa, ada Tunami, ada segala macam, apakah itu masuk dalam pantauan LSFdan KPI atau tidak konten di LPB.LSF, KPI STLS 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Jadi ini saya ingin melakukan pendalaman. Saya dalam pemahaman bahwa Indonesia pada Tahun 2015 itu sudah menyatakan tidak ingin masuk aliansi militer dengan Arab Saudi karena berbeda konsep dalam memerangi ISIS. ISIS kalau di Saudi dengan koalisi militernya itu harus dihadapi dengan Aksi militer sedangkan kita menganggap Isis itu perlu diselesaikan dengan pendekatan agama dan budaya. Nah ini yang menyebabkan Indonesia juga menolak aliansi militer Saudi bersama 30 negara lainnya, tetapi dengan disampaikannya Undang-Undang ini kepada kita, inikan dari Pemerintah, apakah menurut Bapak dan Bapak-bapak sekalian, kalau DPR menerima ini, Pemerintah apakah masih bisa dianggap bahwa kita ini tidak setuju dengan ikut aliansi militer. Jadi perjanjian ini hanya semata-mata untuk capacity building saja, karena disini di Pasal 2 ayat (6), ini disebutkan ada Komisi Militer. Nah apakah Komisi Militer ini sama dengan artinya dengan Koalisi Militer karena sampai saat ini juga informasi yang kami terima Malaysia juga tidak setuju dengan adanya Aliansi atau Koalisi Militer. Nah redaksional ada Koalisi dan Komisi Militer ini apakah hal yang sama ataukah menurut Bapak-bapak yang ahli ratifikasi ini hanya capacity building, tidak berakibat kepada posisi politik kita terhadap antisipasi Arab Saudi dan Koalisi Militer 30 negara tersebut terhadap Isis, karena yang paling utama kita berbeda pandangan dengan Arab Saudi mengenai Isis dan ini sudah ditegaskan Tahun 2015 kita sudah menolak tetapi ya itu kalau 2015 kita tahunya Pemerintah ini menolak tetapi disampaikannya ini Undang-Undang apakah itu ada perubahan posisi atau Indonesia tetap pada posisi tidak mau masuk aliansi dan Undang-Undang ini hanya untuk meningkatkan perdagangan sajalah intinya atau capacity building. Terima kasih.Pertahanan Aliansi militer, ISIS 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Karena  memang  ratifikasi  untuk  Korea  Selatan  ini  karena  baru-baru  ini  kita  ada  soal mengenai  KFX  IFX.  Oleh  karenanya  Pak  Menteri  beserta  jajaran  kiranya  kita  bisa  disampaikan efek dari perjanjian ini secara besaran nilainya. Jadi di dalam catatan kita bahwa Pemerintah Korea Selatan itu sudah menghibahkan 35 landing vehicle tracked LVT 7A1. Lantas kita juga beli yang sudah berkontrak itu Daiwo K7 senjata andalan dan kita impor 100 unit jep KIA KM420. Lantas 3 kapal  selam  kelas  cangbongo  Korea  tetapi  pembangunannya  katanya  tidak  sesuai  janji  karena transfer teknologinya kan kita belum hitung. Oleh  karenanya  ini  juga  untuk  memastikan  jangan  sampai  yang  tadi  kalau  yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang barusan bahwa antara ratifikasi dengan kontrak procurement itu bukan 1 hal yang terikat tetapi itu adalah 2 hal yang berbeda. Itu yang satu perdata. Kami ingin mengetahui  efek  keuangan  dari  kontraktual  alutsista  kita  secara  keseluruhan  dengan  Korea Selatan agar jangan sampai kalau ada hal-hal yang nantinya secara perdata kita miss seperti KFX IFX itukan sempat tertunda di tanggal 6 Oktober 2014, sehingga waktu itu dari Kemhan sempat mengatakan  bahwa  dana  investasi  yang  dikeluarkan  untuk  riset  ini  bisa  hilang  seiring  dengan penundaan proyek tersebut. Kami ingin memastikan efek dari keuangan kiranya ada hal-hal yang secara  kontrak procurement itu  bisa  berakibat  kita  kena  pinalti  seperti  yang  barusan  ini  terjadi dengan satkomhan. Pertahanan Program KFX-IFX 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumatera Selatan II Laki-laki Saya  usul  karena  soal  Korsel  ini  sudah  ada  soal  ibaratnya,  tidak  terlalu  persis  sama dengan kita meratifikasi dengan Vietnam, dengan negara-negara lain yang berapa akhir-akhir ini sudah ratifikasi tetapi ini ada konsekuensi keuangan secara procurement yang kita ingin pastikan jangan sampai nanti ada hal-hal yang setelah kita tanda tangan pengesahan ratifikasi kerja sama ini  berakhibat  kepada  dampak  APBN  kita  karena  seperti  kita  ketahui  saat  ini  memang  kondisi keuangan Indonesia sedang memfokuskan pada hal-hal yang tujuannya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Jadi saya ingin, kami mengusulkan dari Poksi Partai Golkar untuk kiranya bisa dilampirkan dampak  kerja  sama secara  keuangan  yang  sudah  berkontrak  dengan  Korea  Selatan  termasuk KFX IFX, karena KFX IFX ini juga ya dulu pakai Perpres, nanti Perpres katanya tidak dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan tetapi Perpres-nya tidak ada. Jadi kita ingin pasti kalau ini ditandatangani ini memiliki konsekuensi keuangan yang sudah diantisipasi oleh Pemerintah. Jangan sampai lagi nanti  ada  setelah  ini ditandatangan,  kontrak procurement kita  jalan tetapi  ada  separoh-separoh, setengah-setengah nanti di tengah jalan ini tidak jalan. Kenapa kita ingin memastikan hal tersebut karena  LKPP  yang  paling  utama  dari seluruh  kementerian  di  Pemerintahan  ini  yang  terbesar adalah di Kemenhan. Jangan sampai ada nanti konsekuensi dari penundaan-penundaan tersebut yang berakibat pada kondisi kewajaran laporan keuangan di Kementerian Pertahanan.Pertahanan Program KFX-IFX 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki Nah, bagaimana kitamau menyensor kalau misalkan guidenya berbeda. Nah, jadi ini salah siapa ini Pak, salah regulasinya atau salah legislasinya. Kita perlu tahu ini, karena jangan sampai juga nanti kita sudah mati-matian tetapi yang paling basic itu regulasi dari pemerintahnya yang menyebabkan terjadinya miss kordinasi. Nah, lantas yang ketiga itu tadi dari regulasinya, sekarang saya ingin membahas dari infrastrukturnya. Bagaimana LSF dan KPI menyensor film yang jumlahnya ribuan banyak itu, adak tidak alatnya atau otomatisasi mengenai sensor ini. Karena kita mesti lihat seperti awal terbentuknya komisikomisi ini, karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah eksekutif heavy, makanya ada komisi penyiaran, ada komisi pemberantasan korupsi, dan semua ini dilengkapi alat-alat yang canggih. KPK dilengkapi alat penyadap yang luar biasa, di KPU ada alat pehitungan pencacahan suara yang termutakhir, di KPI atau LSF apakah ada alat seperti itu sehingga apa mungkin dengan jumlah orangnya segini dengan anggarannya Rp.100 milyar saja tidak sampai, bisa melihat semua program tayangan broadcast itu pada waktu bersamaan. Sensor Film Alat sensor 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki Nah, apakah ada alat yang memang dimungkinkan itu atau memang infrastruktur itu lebih besar di SDM-nya, atau bukan SDM, bukan infrastruktur, tapi diregulasi dan legislasinya, jadi lemahnya dimana. Itu yang saya inginkan mengenai infrastruktur penyensoran ini. Karena tadi dari paparan-paparan tersebut saya juga bingung antara LSF dan KPI itu before the fact monitoring the fact atau After the fact, kalau before the fact berarti semua skenario harus lolos dulu LSF. Monitoring apakah live itu boleh, atau semua tayangan misalkan Ramadhan Live itu semua harus recording dulu atau begitu ada kasus seperti yang penghinaan Bapaknya Mas BIem di Yuk Keep Smile ini baru semua kebakaran jenggot. Nah, itu bagaimana konsep-konsepnya dan ini perlu ditunjang apa orangnya, alat infrastrukturnya, atau legislasi regulasi.   Sensor Film Monitoring 1

BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki
Lantas yang terakhir, ini mengenai yang tadi saya sampaikan mengenai monitoring di LPB (Lembaga Penyiaran Berbayar) karena data dari asosiasi itu ada 2.000 TV berbayar yang katanya ilegal Nah, itu mohon disampaikan apa benar illegal, kalau illegal benar wah itu suatu yang serius dan saya juga apresiasi dari tadi dari KPI atau LSF yang menayangkan program anak-anak yang berbahaya yang apa itu tadi Bimasakti, Little Krisna, Tom and Jerry, saya kalau boleh usul karena saya juga punya anak kecil saya juga ingin itumungkin bisa jadikan acuan buat kita-kita yang orang tua ini, jadi jangan tayangan itu basisnya Elsie Nelson saja, ini yang paling bagus, ini yang jadi patokan, tapi kita secara himbauan, secara moralitas 
konten itu kalau memang kita tidak bisa lawan secara sanksi atau apa, karena di media saya tidak tahu sekarang masih relevan atau tidak katanya KPI pun belum punya mekanisme pengangguran ke LPB. Nah, paling tidak dari kriteria ranking tersebut masyarakat publik bisa tahu mana tayangan yang sehat, mana yang harus dihindari, minimal untuk anak-anak kelas 3 SD ke bawah.  Dari saya cukup sekian. Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   Sensor Film Monitoring LPB 1

BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki
Terima kasih Bapak Ketua.  Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu dari LSF dan KPI.  Langsung saja nama saya Bobby Rizaldi, ini pertanyaannya cukup banyak ada 20, tapi tadi sudah di SMS jadi cuman sedikit saja, empat saja Pak.  Jadi pertama Pak, saya ingin menambahkan saja tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya, bahwa intinya kami atau saya pribadi kalau memang ada kritik untuk LSF atau KPI tentang kordinasi di masa sebelumnya, saya rasa itu sudah tidak perlu kita bahas, karena sekarang kan KPI dan LSF sudah jadi satu komisi Pak.  
Jadi kalau dulu memang ada berkurang kordinasi ya kita aminkan saja Pak, karena sekarang sudah jadi satu. Nah, karena sekarang sudah di komisi yang sama saya juga ingin mendapatkan pendalaman sedikit mengenai kordinasi LSF dan KPI untuk contohnya penayangan censorship di lembaga penyiaran, misalkan pertama kan ada perbedaan mengenai kriteria STLS yang tadi disampaikan tadi Pak ya, ya misalkan STLS yang ada di televisi misalkan di SCTV itu kadang dituliskan STLS ada nomornya, kadang tidak ada nomornya.   Sensor Film STLS 1

BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki Nah, ini bisa juga menjadi tameng bagi di lembaga penyiaran kalau misalkan ada teguran dari KPI mereka bilang "oh kita sudah ada STLS nya", atau ada juga program yang sudah ada STLS-nya tapi klasifikasi waktu ditanyakan berbeda, misalkan kayak acara debus siang-siang. Sekarang menurut Undang-Undang itu bagaimana sebenarnya konsep kordinasi antara LSF dengan KPI, karena kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu sudah mengatur juga mengenai sensor internal di lembaga penyiaran tersebut. Sekarang bagaimana mekanismenya, karena kita kalau di Jakarta kota besar lembaga penyiaran itu bukan saja yang tadi disebutkan, SCTV, Trans TV, RCTI, MNC, tetapi kan kita juga ada juga misalkan yang lembaga penyiaran berbayar. Nah, apakah itu sudah masuk juga STLS di situ karena misalkan contoh yang kartun saja, karena saya masih punya kecil Pak, itu namanya Disney saja ada 4 macam, ada Disney junior, Disney biasa, ada Tunami, ada segala macam, apakah itu masuk dalam pantauan LSFdan KPI atau tidak konten di LPB. Sensor Film STLS 1
BOBBY ADHITYO RIZALDI 1 Golkar Sumsel II Laki-Laki Nah, itu konsep yang kami ingin tanyakan di pertanyaan pertama ini. Lantas yang kedua Pak, yang kedua mengenai masalah regulasinya dulu. Saya ingin mengetahui juga kurangnya kordinasi itu apakah di level legislasinya di Undang-Undang Nomor 32 yang nanti akan kita revisi dan bikin Undang-Undang penyiarannya atau diregulasinya membingungkan, contoh Pak di PP Nomor 14 Tahun 2014, LSF punya kriteria sendiri mengenai sensor, KPI tadi yang disebutkan punya P3SPI, bagaimana sinkronisasinya karena jangan sampai juga, contoh perbedaan kriteria penilaian dari umur saja sudah berbeda antara yang LSF dengan KPI. Sensor Film UU NO 32, PP No 14 Tahun 2004 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Terima kasih   Karena tadi terakhir Pak Hasto. Buat saya saya menunggu streamingnya dan kalau bisa di upload di youtube lah. Kalau bisa dengan kualitas yang bagus lah dan sama full HD lah. Nanti kalau mau ditayangkan seni setiap daerah nya ada streamingnya kalau bisa dipotong-potong dan di upload di youtube kalau tidak keberatan sehingga nanti kalau tidak bisa datang atau tidak diundang kesana masih bisa nonton di internet Pak.   Asia Pasific Broadcasting UnionYoutube 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, kalau kita Komisi I DPR RI hanya mendesak agar wilayah diluar 3T, desa-desa tertinggal atau kecamatan tertinggal diluar 3T tetap mendapatkan perhatian dari BAKTI Kemkominfo. Terima kasih.BAKTI BAKTI, Daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua Pimpinan, pertanyaan buat kita, buat, buat rakyat Indonesia, untuk Anggota Komisi I. TNI kita ini masih diperlukan tidak oleh bangsa kita atau tidak? Itu pertanyaan utamanya? Karena Pak Sekjen yang mewakili tadi hanya, bukan tidak mengatahui kekhasannya TNI, tapi menyatakan dengan tegas tadi, bahwa banyak sekali rumah sakit TNI yang tidak berfungsi, tidak efisien. Iya, ya artinya Bapak Sekjen yang mewakili ini tidak paham, apa fungsinya TNI, dan Bapak itu organ negara, PNS sebagai organ negara, yang memandang TNI itu, menurut saya Bapak mengatakan, ah TNI sudah nggak perlu, Bapak jadi Satpol PP saja. Tidak ada bedanya dengan Satpol PP, itu pernyataan implisit. Tidak ada harganya TNI itu di negara kita. Karena tidak efisien kerjanya, apa yang mendasar? TNI itu tidak penting efisien, efektif yang dibutuhkan. Bisa mengamankan negara kita, kalau, kalau dia tidak bisa mengamankan negara kita, baru kita bubarkan. Tapi kalau tidak efisien, ah biarin saja. Itu bukan masalah, saya sebagai rakyat tidak peduli, tidak efisien itu tidak terjadi ketika tujuannya tercapai, apa tujuannya? tujuannya sesuai dengan Undang-Undang. Jadi ini masalah serius Pimpinan, dengan sikap yang dinyatakan oleh lembaga negara kita yang diwakili Kementerian Kesehatan yang memandang rendah fungsi tugas pokoknya TNI kita. Saya mengusulkan Pimpinan, ini masalahnya tidak diselesaikan di Komisi I, saya mengusulkan kita membawa ini ke Rapat Paripurna dan mendesak, didalam Rapat Paripurna agar Ketua DPR memanggil Presiden, atas sikapnya Kementerian Kesehatan yang memandang rendah fungsi tugas pokoknya TNI kita.BPJS, TNI Fungsi TNI 1
BUDI YOUYASTRI 14 PAN Jawa Barat X Laki-laki Oh salah ya, berapa Pak gajinya Pak. Boleh tahu Pak berapa gajinya Pak?, gajinya berapa Pak?, gajinya berapa Pak?, biar saya nggak salah lagi berapa?, saya mau tanya.BPJS, TNI Gaji direktur BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 29 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang namanya TNI itu perintahnya disuruh kerja 24 jam pasti kerja kan. Sedangkan ini, inikan pegawai semua nih, swasta, hitungannya gajinya berapa, lemburnya berapa. Bapak, pekerjaan Bapak bisa diselesaikan, minta 100 ribu tentara yang kerjanya 24 jam, pasti ada, nggak perlu ngeluarin duit mungkin, kenapa?, menyangkut kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Jadi masa nggak punya empati sedikit sih sama tentara kita, begitu. Dan saya yakin Bapak Panglima perintah, kerja semua. Begitu Pimpinan. Task-force itu apakah prajurit itu bodoh-bodoh, nggak bisa didepan komputer? yakin deh Pak, bisa Pak, hanya disuruh membedakan namanya siapa, negara mana, RT-RW nya di mana, bisa Pak, cepet kerjanya. Begitu maksud saya Pimpinan. Kita kenal TNI kita, aduh asal sudah perintah komandan, apapun nggak bisa ditolak, nggak punya uang pun langsung berangkat mereka kan. Terima kasih.BPJS, TNI Jam kerja 1
BUDI YOUYASTRI 19 PAN Jawa Barat X Laki-laki Setuju, kalau tidak dilaksanakan, kita perpanjang, kita naikkan statusnya.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 20 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ini ada niat tidak baik dari Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kepada rakyat Indonesia.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 23 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya menolak 2 minggu Pimpinan. Kita putuskan rapat bahwa BPJS segera menunda, ini kesimpulan kita, tinggal kita nyatakan, BPJS menolak sebagian dari kesimpulan rapat, nggak perlu nunggu 2 minggu, orang sudah jelas menolak ini.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 24 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kesimpulan kita, kita sudah bersepakat ini, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kemhan dengan, dengan TNI, kita sudah bersepakat, kecuali BPJS menolak, dalam waktu 2 minggu kita akan panggil lagi.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 27 PAN Jawa Barat X Laki-laki Bukan pekan minggu pertama ya? Minggu pertama bulan November 2018.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Sepanjang saya tahu yang bisa berkirim surat kepada Presiden, hanya Pimpinan DPR. Krsaya Betul, betul.BPJS, TNI Lex-spesialis, regulasi, BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 16 PAN Jawa Barat X Laki-laki Iya, dengan solusi yang tadi, kita soal payung hukum, dilanjutkan, saya setuju. Tapi jika sampai kita ajukan belum ada kejelasan dari Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS, saya akan mengusulkan, akan membuat inisiatif untuk Hak Angket ke BPJS. Untuk memperjuangkan teman-teman TNI kita. Terima kasih.BPJS, TNI Payung hukum 1
BUDI YOUYASTRI 22 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jika diakomodirnya karena mantan Kasal marah, maka mungkin, mungkin ya, mungkin TNI seluruh pasukannya datang saja ke BPJS, 600.000 orang, kepung saja BPJS, baru bisa dipenuhi. Gimana sih logikanya institusi berpikir seperti itu, ngaco itu, BPJS ini menurut aku cara berpikir ngaco Pimpinan. Saya menolak Pimpinan, hanya pada Pati, harus seluruh TNI kita dan keluarganya. Masa, masa nasib dari 600 ribu Prajurit kita, ditentukan oleh 1 orang yang namanya Dirut BPJS, yang gajinya 249 juta, saya sudah rubah Pak ya,bukan 250, 250 katanya hoax, berti 249. Terima kasih.BPJS, TNI Pelayanan bagi keluarga TNI 1
BUDI YOUYASTRI 18 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ijin Pimpinan. Setuju Pimpinan. Mereka, Bapak datang atas perintahnya Menteri kan?. Ibu datang sebagai perintahnya Dirut kan?. Sudah kita ambil keputusan saja Pimpinan.BPJS, TNI Pengambil keputusan BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 26 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya berbeda pandangan Pimpinan. Rapat ini kita dalam membuat hukum Pimpinan, kita membuat norma, soal implementasi urusan Pemerintah, Eksekutif. Ketika kita sudah berkehendak, rakyat sudah berhendak, maka seketika itu juga harus dijalankan, bahwa pelaksanaannya proses, itu urusan di eksekutif, mereka berkompromi. Jadi saya bersepakat, pernyataan itu berlaku seketika, menjadi kepakatan, menjadi norma. Iya pelaksanaannya Ibu susah menginput, bu itu tanya TNI ada 600 ribu orang, minta tenaganya, bantu. Jadikan juga sama-sama happy, dikerjakannya. Langsung dientry satu-satu, dikasih aksesnya. Inikan soal teknis, soal teknis kita bicarain topiknya beda Pimpinan. Kita disini membuat norma. Terima kasih Pimpinan.BPJS, TNI Perumusan kesimpulan 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan komisi pun tidak bisa. Kita harus bawa dulu didalam Rapat Paripurna untuk menjadi kesimpulan di Rapat Paripurna, tapi yang menjadi konsen kita, kenapa kita ke bawa Paripurna, karena yang stakeholder yang berwenang membuat regulasi adalah Menteri Kesehatan dan kedua Presiden. 2 itu subjek yang kita tuju Pimpinan.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Lalu yang ketiga, pertanyaan saya itu, mana draftnya Kemhan? mana draftnya si BPJS?, yang berbeda mana? saya dapat, dapat copynya Pak, sekarang Pak. Jadi saya tahu perbedaannya dimana? Terima kasih.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan. Undang-Undang 34 itu, adalah Undang-Undang Rakyat Indonesia, negara Republik Indonesia, bukan undang-undangnya Kementerian Pertahanan, artinya ketika Kementerian Kesehatan tidak melaksanakan Undang-Undang itu, Bapak melanggar Undang-Undang, BPJS sebagai pelaksana dari Undang-Undang, melanggar juga Undang-Undang tersebut. Jadi jangan dibalik-balik posisinya, kami kian cuma pakai Undang-Undang Kementerian Kesehatan, mana ada Undang-Undang Kementerian Kesehatan, adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ini catatan, saya nggak mau berdebat dengan Bapak soal teknis, ini prinsip Pak. Undang-Undang itu sudah ada dan harus berlaku juga di Bapak, harus juga berlaku di Kementerian Kesehatan.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, Pimpinan, urusan teknis ini Pimpinan. Soal rujukan penjenjangan pakai online, itu solusinya gampang sekali, apa?, jadi jawabnya online, dokter yang ngasih rujukannya online, selesai, nggak usah datang-datang, ujuk-ujuk, jauh, pakai mobil orang ditandu jalan 2 kilo, 5 kilo, dijawab sama dokter online, itu namanya pakai aplikasi Bapak, pakai online. Tapi kalau online membuat peserta BPJS tambah susah, itu yang membuat tololnya luar biasa. Bapak sudah digaji 250 juta tiap bulan, nggak bisa mendisain aplikasi secara baik. Saya marah ini, dan soal ini, aplikasi, saya kesel Pimpinan. Kenapa?, itukan cara berpikir, online itu memudahkan, bukan menambah rumit.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan ini diskusi kita tentang masalah di rumah sakit TNI kita dengan BPJS, sejak saya di Komisi I, lagunya jadi diulang-ulang. Dan diperparah dengan masalah rujukan. Saya nggak paham dengan rujukan itu apa masalahnya, Bapak Kapten minta dijelaskan masalah utamanya apa sih?, yang diminta apa?, aku dari tadi nggak paham. Ini maunya rujukannya cukup pakai rujukan kepala rumah sakit TNI, sehingga bisa masuk, atau bagaimana?.BPJS, TNI Rujukan rumah sakit 1
BUDI YOUYASTRI 10 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, maf Pimpinan. Si Ibu BPJS ini ngomong alasannya Presiden, pertanyaan saya apakah Bapak Presiden ada perintah kepada Ibu mengatakan bahwa anggota TNI yang rumahnya di komplek harus berkeliling seluruh Indonesia untuk bisa datang ke rumah sakit TNI-nya sendiri?, ada perintah dari Presiden tidak?BPJS, TNI Rujukan rumah sakit 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ada Bapak Presiden ngomong harus berjenjang?, didalam?BPJS, TNI Rujukan rumah sakit 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang ketiga Pimpinan, dari BPJS bicara seperti itu, menurut saya, saya ini bertemu dengan public-service atau ketemu dengan Birokrat sih Ibu ini? Problem susah dipersulit, problem sulit ditambah sulit. Rujukan itu kan soal simple, kalau mau dicarikan solusi. Yang namanya aplikasi itu untuk mempermudah, begitu dibuat aplikasi menjadi lebih susah lagi, bodoh cara kerjanya. Aplikasi itu kan cukup rujukan itu kalau Ibu mau kerja, simple, sediakan saja dokter online-nya. Jadi begitu ada TNI kita yang sakit, atau keluarganya sakit, online, dijawab langsung, langsung keluar rujukannya, tinggal datang ke 5 meter itu, selesai. Karena Ibu nggak mau mikir saja, mau enaknya saja, gajinya 250 juta, buat tentara kita susah sekali dilayani.BPJS, TNI Sistem online 1



BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Maaf Pimpinan, Pimpinan. Aku mau mempertajam ya. Aku nggak paham ke kunci itu apa Pak? Tolong, tolong dijelaskan, apa yang masuknya ke kunci? Yang kedua, sistem rujukan itu apa yang masalah? seperti yang diceritakan Pak Supiadin atau tidak?BPJS, TNI Sistem online 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Sebentar Pak. Aku nggak paham kalau online itukan mempermudah, bukan memperpanjang jarak, ini sistem online ini gimana sih?. Aku, aku agak, agak hobi dengan aplikasi Pak. jadi kalau ada online membuat orang susah, itu yang, yang membuatnya tolol sekali itu, bodohnya luar biasa, membuat online tapi menyusahkan pemakainya. Terima kasih. Oke sebentar.BPJS, TNI Sistem online 1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Sebentar, kekuncinya di aplikasi atau diregulasi?BPJS, TNI Sistem online 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Oh kalau begitu Pimpinan, ini lebih teknis. Kalau gitu kita bisa paksa ini BPJS, bikin aplikasi yang benar.BPJS, TNI Sistem online 1
BUDI YOUYASTRI 17 PAN Jawa Barat X Laki-laki Setuju Pimpinan. Saya usul bagian kesimpulan kita mendesak agar sistem online-nya dibuka khusus untuk Anggota TNI, Polri kan tetangga, Anggota TNI, keluarga TNI dan Purnawirawan. Dijadikan kesimpulan kita dan sifatnya memaksa.BPJS, TNI Sistem online 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya punya catatan ini, Pak Menteri, Pak Menteri sudah buat Permen-nya, tanggal 18 Agustus saya datang ke Grapari Telkomsel yang di Semanggi, kemudian mengganti kartu pasca bayar, saya beli kartu Simpati di Grapari. Yang melayani namanya Abdul Malik, dia petugas penjual dari Telesindo. Saya mau beli nomor kartu paket internet yang bulanan sekian. Sudah saya kasih HP nya, dijalankan, selesai. “Kok kamu tidak minta nomor KTP saya?” “Sudah Pak, ini sudah pre-install (istilah dia) paket internetnya. Jadi tidak perlu lagi Bapak daftar registrasi”. Saya marah, karena saya merasa. Kalau sebelum jadi Anggota DPR kira-kira “memang gua pikirin”. Kalau sekarang akhirnya saya bertanya “mana”. Dan saya panggil supervisor-nya, “Saya beli dan kamu melanggar aturan, tolong saya didaftarkan/di register”. Dia register oleh supervisor Grapari. Ini kasus pribadi saya, dan menurut saya, Pak Menteri, tidak bisa dibiarkan hal seperti iniBSSN Register 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya mengatakan infrastruktur data yang akan muncul setelah revolusi ekonomi kreatif ini kalau tidak di bangun/tidak diperkuat legislasinya maka kita nanti bingung di tengah jalan. Pak Menteri pasti kesulitan untuk melakukan penindakan di akhir maupun pembuatan regulasi berikutnyaBSSN Revolusi ekonomi kreatif 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, kalau Pak Menteri dan jajarannya tidak melakukan pengawasan, kita buat panjanya saja khusus tentang single id number related dengan nomor HP baru. Kita yang kejar, karena Pak Menteri pasti kesulitan mengawasi dari kelakuannya para bandar-bandar penjual nomor HP, nomor-nomor ini. Kalau kita jadikan isu nasional ya mau tidak mau jadi kesadaran bersama. Karena Saracen ini dan sejenisnya akan tetap bermunculan kalau nomor pra bayar ini kita biarkan tak bertanggungjawab. Isinya adalah nomor-nomor hantu semua. Kapan pun kita capek, Pak Menteri, membiarkan nomor hantu di produksi ratusan ribu. Tiap minggu menimbulkan orang mempersiapkan diri dengan di fasilitasi oleh negara kita untuk menjadi nomor-nomor akun hantu. Google sudah lumayan, dia mem-binding semua akun g-mail nya dengan nomor HP. Nanti tinggal Pak Menteri juga mewajibkan pokoknya setiap HP baru wajib di binding. Kalau tidak, tidak bisa jalan nomornya. Di binding-nya langsung nanti juga dengan nomor single id number-nya, nomor e-KTP nya. Sudahlah, jadinya tidak ada lagi ruang para pelaku kejahatan itu punya niat jeleknyaBSSN single id number related 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, Pimpinan, kita di rapat internal Komisi I membahas bahwa sudah satu prolegnas yang kita tunggu dari Kementerian Kominfo RUU tentang Data Pribadi. Saya berharap diajukan oleh Pemerintah secepatnya. Karena semua kasus yang muncul, semua kerjaan kita menjadi pemadam kebakaran itu karena landasan regulasi dan registrasi kita yang belum memadai untuk itu. Saya berpandangan bahwa Pak Menteri sudah mengajukan membuat Permen tentang Single ID Number Related dengan nomor HP itu sebuah kemajuan, dan harus diperkuat dia di dalam undang-undang. Karena itu yang kuncinya.  Saya mengatakan infrastruktur data yang akan muncul setelah revolusi ekonomi kreatif ini kalau tidak di bangun/tidak diperkuat legislasinya maka kita nanti bingung di tengah jalan. Pak Menteri pasti kesulitan untuk melakukan penindakan di akhir maupun pembuatan regulasi berikutnya. BSSN Single ID Number Related 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Maaf Pimpinan. Pak Dirjen, yang data di operator juga sudah dihapus?Data Pribadi Dukcapil Akses data, operator seluler 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ambil data tidak boleh lagi, tetapi data yang lama kan sudah ada di data basenya. Apakah sudah dipastikan dihapus total, enggak bisa di retrieve lagi.Data Pribadi Dukcapil Akses data, operator seluler 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan pendalaman. Kan Bapak dasarnya Undang-Undang Adminduk ya. Pertanyaannya apakah operator itu adalah pelayanan publik, karena dia swasta, biarpun BUMN swasta., apakah punya hak untuk itu. Nah, pertanyaannya lagi kalau facebook boleh enggak punya data adminduk. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Hak akses data 1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, sebenarnya pesan kita adalah jika sudah sehat nomor kartu prabayar ini mendapatkan yang real mau diapakah industry telekomunikasi kita Pak Ramli, itu sebenarnya program kita. Jadi saya mengatakan Panjanya ada dua efek, ada dua jalan, satu adalah tentang perlindungan data pribadi yang menjadi konsen kita dengan dunia yang distruktif, karena Dirjen Dukcapil kan berpikir bisnis proses Indonesia 50 tahun yang lalu. Sedangkan distruktif sudah terjadi Gojek Online dan seterusnya sudah melalukan perubahan prilaku. Bank-bank sebentar lagi kantor cabangnya orang bisa cukup aplikasi saja simpan-pinjamnya. Sehingga Pak Dirjen Dukcapil berubah yang Bapak buat lalu itu kelihatannya hebat, memang hebat kalau 20 tahun yang lalu luar biasa, hari ini dengan distruktif berubah data itu cara penggunaanya dan berubah cara perilaku orangnya. Dan itu ada dua kan Pak Dirjen, satu arah tentang bagaimana mengamankan data pribadi kita sehingga integritasnya bsia terjamin. Kemudian yang kedua, industry telekomunikasi itukan cenderung turun terus ini, hanya Telkomsel yang roinnya diatas 30% yang lainnya sudah 5% kebawah. Kan pasti beruhah ini ekosistem bisnisnya menghadapi pertarungan dunia baru yang distruktif ini. Pertanyaan saya tidak perlu dijawab hari ini, tetapi ini bahan kita diskusi dan saya mengharap Bapak Dirjen sudah menyiapkan konsep barunya, satu ada Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi dan kedua ada yang juga memang mendesak Undang-Undang Telekomunikasinya. Terlalu lemah sebenarnya kalau Permen ini dijadikan basis yang meruntuhkan industry telekomunikasi. Yang sudah pastikan industry tukang kartu chip bubar, kemudian kemungkinan industry tukang jualan itu juga berubah perilaku dan omsetnya, cara jualan orang Roxy, kartu dimana-mana juga akan berubah prabayar itu pasti akan hilang banyak uang yang beredar disana. Kita tahu tiap tahun 1000 triliun uang yang beredar beli pulsa. Dan ini menjadi tantangan.Data Pribadi Dukcapil Industri telekomunikasi 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Bapak Dirjen, ini penajaman saja. Ada berapa sih yang beredar di internet NIK dan KK, ada 5 juta?Data Pribadi Dukcapil Kebocoran data 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu yang menjadi penting itu adalah berapa yang ada beredar disana dan apakah beredarnya itu ada yuridiksinya beredar di internet. Kalau tidak ada maka saya dalam di forum ini meminta Bapak Ramli, tolong minta dicabut itu ke Google dan sebagainya. Semua data NIK dan KK yang tidak boleh dimiliki secara terbuka dihapus semua dari data base search engine di mana pun. Pertanyaan saya adalah number penting Pak, apa ada sebanyak jumlah penduduk Indonesia 170 juta.Data Pribadi Dukcapil Kebocoran data 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki kalau persis sama berarti sumbernya dari Bapak, tapi kalau cuma ada 500 ribu belati tidak signifikan bisa diselesaikan secara hukum. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Kebocoran data 1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pertanyaannya adalah kapan itu dilakukan dan sudah dibuka untuk berapa juta NIK dan KK yang data diberikan tadi nama, alamat yang 8 atau 9 field.Data Pribadi Dukcapil Kebocoran data 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ada beberapa catatan yang penting saya rekonfirmasi kepada Bapak Dirjen Dukcapil, pertama adalah Bapak menyatakan bahwa Dukcapil hanya melakukan verifikasi iya atau tidak terhadap kecocokan NIK dan KK-nya. Karena waktu kami kunjungan ke XL tanggal 12 Februari dari hasil pendalaman XL mengakui bahwa ketika pelanggan melakukan registrasi, kemudian Dukcapil memberikan sebanyak 8 atau 9 filed dari Dukcapil untuk disimpan di servernya operator XL. Misalnya yang dalam catatan saya minimal itu ada nama, ada alamat, ada NIK, ada tanggal lahir. Bapak menyatakan tidak ada nyatanya mereka dapat. Ini tanggal 12 Februari dan menurut operator itu adalah mandatnya dari Permen Kemenkominfo. Bapak kan mengatakan tidak, ada apa ini. Kenapa awalnya dikasih tiba-tiba sekarang di dalam pertemuan ini Bapak mengatakan tidak. Itu yang perlu saya pertanyakan. Dan yang kedua, dalam konteks ini Pak Ramli, kenapa Kemkominfo memberikan legitimasi kepada operator untuk mengambil data dari Dukcapil. Itu reasoningnya apa. Dan apakah operator punya hak untuk menyimpan data itu. Jadi ini tolong secara legal saya enggak tahu peraturan perundang-undangannya untuk kependudukan. Tetapi yang pasti operator sekarang lebih powerful dari sebelumnya, tadinya pegang data nomor paskabayar sembarangan sekarang dia punya data yang lebih berharga nilainya. Begitu dilakukan pengayaan datanya dengan kebiasaan, pola, tempat, biasa aktif maka operator lebih kaya dari sebelumnya. Jadi nilai tambahnya dari proses ini dimiliki di operator, negara tidak memiliki akses itu. Karena perilaku dari pelanggan negara kan tidak bisa minta bayar bulanan prabayarnya berapa, kokasinya di mana, kemudian belanjanya apa saja enggak punya Bapak, tapi operator sekarang punya. Jadi pengkayaan ini terjadi karena ada regulasi yang diciptakan oleh Pemerintah.Data Pribadi Dukcapil Koordinasi pengambilan data, operator seluler1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pertanyaan saya tadi minta Pak Dirjen Dukcapil, kenapa yang saya datang 12 Februari semua operator teorinya karena saya cuma datang kepada XL, saya tidak datang ke Telkomsel. Teorinya semua operator pegang data Dukcapil minimal 8 Field. Dan saya juga konon teman saya ketika sudah berhasil mendaftar dikasih tahu ‘Pak Eri anda sudah berhasil mendaftar. Ada namanya kalau melakukan verifikasi kan enggak ada namanya hanya cocok saja nomor KTP dan KK        cocok, berarti operator tidak pegang nama dan tanggal lahir, sekarang punya. Jadi ini kesalahan ada di mana dan bagaimana status data yang sudah ter delivers ke operator tetap miliknya negara atau sudah menjadi propertinya operator kita.Data Pribadi Dukcapil Koordinasi pengambilan data, operator seluler1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terakhir Pimpinan, yang menjadi problem kita bersama di dalam berbangsa dan bernegara untuk kasus nomor ini, nomor ini adalah sumber dayanya negara bukan milik operator, bukan juga milik Pemerintah, ini milik negara yang didesain oleh Pemerintah kepada rakyat Indonesia, operator yang melakukan. Pak Dirjen, sumber daya ini apa nilainya, bagaimana menghargainya. Kenapa bisa pelaku outlet yang tidak punya lisense, enggak punya sertifikasi melakukan registrasi nomor. Inikan sekarang 3 ini kita ketemu Kemkominfo, operator, Dukcapil. Kumpul di dalam rapat sini semuanya bilang kami aman. Kemudian operator bilang aman, Dukcapil bilang data saya aman. Terus kenapa NIK dan KK itu beredar di internet di Google. Siapa yang bertanggung jawab Pak Dirjen. Terus nanti nomor operatornya bisa beredar di mana-mana siapa yang menjamin. Terus artinya kita sebagai satu bangsa bernegara abai dengan apa yang menjad rahasia dari bangsa kita, rahasia negara yang dipegang oleh Pemerintah, apa yang menjadi rahasia saya sebagai manusia yang namanya Budi Youyastri yang hidup di negara Indonesia saya dilindungi tidak, bahwa saya namanya ini, alamatnya di sini, rumah saya di sini, tanggal lahirnya segini, bahwa saya tidak akan dimanipulasi datanya oleh pihak lain atau dipersepsi secara spiorotif oleh orang lain. Siapa yang menanggung hari ini kita tidak punya dengan kejadian begini. Saya mengusulkan Pak Dirjen Dukcapil yang merasa keberatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saya menuntut pertanyaan secara moral Bapak, mau lanjut atau tidak dibuat undang-undangnya atau Bapak akan membiarkan kejadian ini berlarut terus. Pertanyaan saya secara moral Pak, moral Bapak sebagai Dirjen Dukcapil, mau lanjut tidak dibuat Undang-Undang atau Bapak masih mau menahan agar Bapak memiliki sendiri terus brutalnya data ingin berjalan di mana-mana Bapak pura-pura tidak lihat. Saya sebagai wakil rakyat Komisi I DPR RI menuntut Pemerintah segera mengajukan Undang-Undang Perlindungan Data ini. Karena nomor HP ini semua sekarang sudah binding dengan handphone yang menggunakan gmail, semua gmail harus diikat dengan nomor HP. Sekarang facebook juga membinding dengar nomor HP. Semua hampir semua social media dibindingkan nomor HP. Ada sesuatu besar yang sedang terjadi. Rakyat kita dengan sukarela memberikan nomornya kepada Gojek, Grab, dan seterusnya tampa kesadaran mana yang menjadi properti biaya harus dibela habis-habisan demi kehormatan dia, mana yang bisa seenaknya saja corporate perusahaan memanipulasi datanya.Data Pribadi Dukcapil Koordinasi pengambilan data, penyebaran data pribadi1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kan belum selesai pertanyaan saya tadi Pimpinan. Pak Ramli, itu korporasinya apa sih yang bikin 2 juta perusahaan. Kalau tidak keberatan buka saja biar tahu rakyat Indonesia. Kalau masih diduga ya jangan disebutkan.Data Pribadi Dukcapil Korporasi 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, ada satu NIK dengan punya nomor HP, nomor seluler 2 juta lebih, NIK-nya menggunakan nama orang tanpa izin itu jelas harus dipidanakan. Yang kedua, dilakukan dua juta itu berarti dilakukan secara masif. Tidak mungkin orang kampung ngelamun di rumah, ini kan pasti aksi korporasi. Tolong dibuka perusahaan itu apa Namanya kepada kami, biar seluruh rakyat Indonesia tahu siapa yang melakukannya. Berapa perusahaan yang melakukan hal itu, apa niatnya.Data Pribadi Dukcapil Penyalahgunaan NIK 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang ketiga, Pimpinan saya baca regulasi yang dibuat Pemerintah hannya berdasarkan Permen 2005, 2016, 2017, ada 4 kali regulasi yang dikeluarkan Kemenkominfo. Dan terjadi ketidakkonsistenan Pak Ramli, jadi buat saya tentang regulasi kartu prabayar ini kayaknya kita bahas khusus dengan Pak Ramli. Kenapa saya menyatakan kecewa, ternyata memang pernah dikeluarkan Permen bahwa salah satu registrasi menggunakan nama ibu kandung. Kemudian diralat yang Permen terakhir. Kok bisa fatal begini ya begitu Kemkominfo mengeluarkan Permennya. Jadi ini sudah dibantah oleh Pak Menteri tapi sudah telanjur keluar itu. Dan pernyataan Pak Ramli mengatakan tidak benar tidak boleh operator mengeluarkan nomor yang sudah teregistrasi. Pak Ramli rasanya saya sudah berkali-kali bertanya di dalam Raker ini kepada Pak Menteri, saya membeli nomor Telkomsel prabayar paket internet yang saya mintak didaftarkan oleh gerainya Telkomsel itu, Grapari. Dijualnya di depan grapari bukan bagian dari grapari tapi saya minta didaftarkan bahwa itu terlarang. Celaka saya bolak-balik nanya Pak Menteri, Pak Menterinya tidak pernah bilang Pak Budi itulah terlarang. Pak Ramli mengatakan itu perbuatan terlarang. Jadi saya malu di Pak Ramli dengan pernyataan Pak Ramli, saya berkali-kali bertanya kenapa ini bisa ada gerai menjual kartu saya bisa tak perlu mendaftar melakukan registrasi Juni 2017. Dan celakanya lagi bulan Januari saya beli lagi kartu dengan yang sama karena internetnya bagus juga tidak dilakukan registrasi. Jadi ada Permennya Kemkominfo yang bulan 2017, bulan Agustus, bulan September yang berarti bulan Juni itu pakai regulasi 2016, yang 2017 tetap saja kejadiannya begitu. Jadi saya punya 2 kartu, dua-duanya masih aktif saya tidak mau daftar ulang, menurut saya biar saja mati nomornya. Lebih baik saya beli kartu lagi dengan registrasi baru lagi. Jadi ini problem serius yang pasti yang berpikir dengan saya banyak dari pelanggan. Daripada capek-capek ya mending beli kartu baru dengan registrasi baru. Karena saya sudah meregistrasi Pak, yang bulan Juni saya sudah registrasi dan baru saya sadar ternyata registrasi ulang yang dilakukan antara 2005 sampai 2017 sebelum PM-nya dikeluarkan itu sia-sia, betul kan Pak. Itu Permen yang hidden tidak disampaikan kepada rakyat Indonesia, bahwa registrasi yang sudah dilakukan sebelum Permen 2017 adalah mubazir, hangus. Itu state dari hukumnya dan saya baru sadar salah ternyata saya memahami. Ternyata yang lalu-lalu itu diabaikan, berarti kerjanya rakyat Indonesia kan tidak semuanya nakal Pak Ramli, yang nakal mungkin dari 300 juta mendaftar mungkin ada 250 juta atau 350 jutanya mungkin benar, 50 juta yang mendaftar yang benar itu di hukum oleh Permen ini, suruh mendaftar ulang, karena tidak dipercaya dia. Jadi ini ada masalah serius tentang regulasinya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Dukcapil.Data Pribadi Dukcapil Peraturan Menteri, sistem registrasi simcard 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, Bapak Ramli mau demo 3 ribu nanti saya bisa bawain yang demonya 10 ribu. Saya benar, kalau Cuma 3 ribu saya bisa bawain yang 10 ribu, mau ditambah lagi boleh. Jadi bukan demo yang penting, bahwa ada tata niaga di dalam bisnis seluler saya bertanya berkali-kali kepada Bapak Menteri, siapa yang bertanggungjawab? Operator. Kalau operator tidak bisa menertibkan gerai ya operatornya saja ditutup, biarin saja mereka pusing amat. Karena tanggungjawab operator, Pak Menteri kekeh ke operator bukan outlet, berarti operatornya tutup karena tidak bisa menjamin prosesnya sumber daya yang dimiliki negara, yaitu nomor seluler tidak bisa dijaga dengan baik oleh operator yang ada. Jelas-jelas yang sudah melanggar paling besar itu adalah Indosat, rangking pertama Indosat. Jadi kita harus panggil Indosat khusus, dia melakukan, membiarkan, mengabaikan, 2 juta nomor diregistrasi dengan nomor yang sama. Berarti tidak mungkin operator selulernya tidak tahu, begitu ada lonjatan data sebanyak itu kelihatan di dashboard-nya Indosat. Berarti ada indikasi PT. Indosat juga melakukan.Data Pribadi Dukcapil Sertifikasi pengamanan data 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang ketiga, Bapak Dirjen jika memang dianggap mata rantainya dibutuhkan dibuatkan regulasinya. Titipan saya hanya dua Pak Dirjen, kalau bukan gerai resmi dari masing-masing operator yang bekerja yang melakukan ya outletnya harus punya lisense dan pengiri registrasinya wajib punya sertifikasi untuk pengamanan data. Artinya, dia punya code of conduct dan yang kedua bisa dituntut secara hukum jika melakukan seperti kasus ini, yakan konsekuensinya begitu mau cari makan boleh tapi aturan main harus dipenuhi. Saya usul Cuma dua nanti, harus ada lisense operatornya, pelaksananya harus disertifikasi. Uangnya darimana? Uang operator lah.Data Pribadi Dukcapil Sertifikasi pengamanan data 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, ketika convergency ini menjadi keniscayaan sebenarnya cara berpikir kita juga pasti berubah, semua yang analog, semua yang bentuknya apa namanya dulukan seleloit dicopies harus harus melewati satu perangkat dengan biaya besarnya. Aku dengar sih 21 sekarang ketika mau nonton sudah tidak menggunakan seluloid, tapi pakai kayak decoder, jadi langsung pakai satelit dia by control, artinya kan menggunakan frekuensi dan mungkin juga kalau sudah ada pita lebarnya era convergency digital membuat blur yang tadinya ini film, ini content TV, ini contentnya internet, kan sudah tidak bisa dibedakan lagi Pak, dalam waktu 20 tahun yang akan datangLSF, KPI convergency 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Baik, terima kasih Pimpinan.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Teman-teman Komisi I DPR RI yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Lembaga Sensor Film dan KPI. Nomor satu Pimpinan, saya coba memahami dalam konteks Komisi I DPR RI yang concern dengan kesatuan negara kita sebagai sebuah yang berbentuk satu dengan ke-Bhinekaannya saya melihat dengan satu frame work buku yang sudah saya baca itu Antonia Negeri Empire ketika dunia selesai dari perang dingin, maka orang sudah lihat bahwa ini menjadi tidak ada lagi 2 kekuatan tapi menjadi satu kekuatan besar di dunia yang dalam tanda kutib menjadi lebih Amerika, lebih global bahasanya dan alatnya itu kan ada 3, satu ekonomi di New York, yang kedua pertahanan di DC, yang ketiga Hollywood sebagai alat untuk mengubah cara berpikir dan perilaku, film maksudnya. Terakhir inikan ada di ekstensi terakhir ada di silicon valley memanfaatkan teknologi baru yang namanya internet. Bapak dan Ibu yang bergulat di sensor film dan penyiaran menyangkut content, sebenarnya pertanyaan saya cuma satu film itu apa sih, content itu apa sih, dalam bahasa yang bisa kita pahami, kita sebagai Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan apa sih yang dipertahankan dari identitas bangsa kita, sehingga kita sanggup survive di dunia untuk 20-50 tahun yang akan datang.LSF, KPI Film, content 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya tidak tidak berpikir menyelesaikan masalah hari ini bagaimana lembaga sensor film dan KPI menyiapkan diri menghadapi perubahan ketika era digitalnya terjadi, karena semua cara berpikir dan cara bekerja teman-teman kan pasti berubah dan keniscayaan berubah. Jadi kesiapan kelembagaan dan Tupoksi yang disiapkan bagaimana, karena buat saya teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita sekarang ini semangat membuat film animasi, film independen luar biasa dan itu dimana dikanalkannya? Lembaga Sensor Film sanggup enggak punya kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi setiap film yang munculLSF, KPI Kesiapan LSF dan KPI 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang ketiga, Bapak dan Ibu sebenarnya buat saya jadi bingung. Pimpinan, yang namanya facebook dan twitter itu penyiaran bukan, kan dia broadcast. Dari sisi yang satu dia broadcast, saya ngetik di twitter dibaca oleh siapa pun, betul kan medianya berbeda, dia menggunakan digital tidak pakai frekuensi. Itu yang meregulasi kebijakan content-nya ada di siapa, Tupoksi Komisi Penyiaran tidak memang hari ini, tapi Pimpinan buat saya siapa bisa mengamati facebook, tulisan orang, menyalahi atau tidak menyalahi, kan harus ditemukan metodenya. Daripada bikin lembaga baru, komisi baru mungkin bisa diekstensi komisi penyiaran ditambahin lagi itu melakukan self censorship di dalam internet, sehingga kasus sudah ada lebih 72 kasus orang yang menulis sembarangan bisa di auto corection langsung oleh lembaga kita, karena buat saya tidak ada yang melakukan TV diawasi, kemudian bisa dilakukan pemberhentiannya, kenapa adik-adik yang ber-facebook, ber-twitter, ber-path tidak dilakukan lembaga itu tiba-tiba masuk Undang-Undang ITE, kasian juga ya. Jadi kalau bisa diselesaikan oleh teman-teman KPI bagus juga. Usul ini usul saja karena buat saya tidak ada lembaga yang menangani soal pengawasan content dari media sosial dan media online. Media online tidak di sini ya? Pimpinan, saya hanya tanya demikian 3 saja pertanyaan yang buat saya mudah-mudahan bisa menjelaskan, menangkap kira-kira kemana lembaga sensor film nasional ini siap untuk 20-50 tahun yang akan datang. Demikian. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.LSF, KPI Penyiaran, internet 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi sebenarnya atribut-atribut normatif yang tertulis di dalam Undang-Undang yang Bapak dan Ibu sebutkan kan harus direlasikan terhadap serangan yang dilakukan oleh globalisasi menggunakan alat yang namanya film, yang menggunakan alat namanya content isi siaran yang karena yang ubah kan bukan jadi film kemudian bahan yang disampaikan pakai media broadcast itu kan semuanya bentuk form, ada sesuatu di belakangnya, ada gagasan, ada idenya yang mewakili. Jadi buat saya kalau kerjaan cuma motong, ini ada adegan film, ada adegan sex-nya, ini ada adegan yang tidak senonoh, ini ada cara berpikir yang lain potong-potong, tidak menyelesaikan masalah ketika kita sebagai sebuah bangsa tidak tahu sebenarnya tujuan kita bernegara akan survive 20-50 tahun yang akan datang seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan memang kita punya road map-nya terhadap film nasional, kita punya road map-nya tidak terhadap konten yang ingin kita bawakan. Sebenarnya contoh yang sederhana yang menurut saya simple di banyak negara film layar lebar itu di Thailand itu kalau mau nonton film ada dinyanyikan dulu lagu kebangsaannya 2-5 menit. Itukan bagian sebuah proses pengingatan antara tujuan kita bernegara dengan isinya, dan ini pertanyaannya untuk berdua ya.LSF, KPI Rencana induk perfilman nasional 1
Budi Youyastri 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Bapak Pimpinan, saya ingin tahu sebenarnya apa sih film itu relasi terhadap wawasan nusantara kita dengan ketahanan nasional kita, sehingga kita tahu ini bahaya yang ini moderat bahayanya, ini potensi bahaya, sehingga kita bisa menciptakan imunitas dalam layer berpikir kesadaran kita sebagai sebuah bangsa, bukan technical. Itu yang pertama sebagai wacananya, maaf Pimpinan agak sedikit menaik sedikitnya agak berwacana, karena buat saya itu penting untuk menangkap sebenarnya teman-teman punya pandangan bagaimanaLSF, KPI Wawasan nusantara film 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak. Yang pertama, saya posisinya mengapresiasi bisnis proses yang sudah di bangun untuk Palapa Ring, Bursaku it works/jalan, dan tinggal diawasi saja bersama-sama. Dan saya percaya backbound-nya pasti berhasil. Tinggal catatan saya komitmen dari operator yang mau membangun backbound yang di luar 54 kabupaten itu tolong dipastikan dikerjakan pada saat selesai tanggalnya. Jadi jangan 2018-2019 sudah berjalan yang mereka tidak on, kan namanya timpang. Jadi itu catatan saya. Dan saya tidak tahu dimana saja lokasi yang progress yang mereka sudah kerjakanPalapa Ring Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dan catatan saya yang kedua tentang Palapa Ring adalah, untuk konektifitas ke kabupaten, kecamatan, dan desa, sesuai dengan RPJMN nya juga harus di kejar Pak Menteri. Mudah-mudahan 2019, paling tidak 2019 berganti presiden itu Pak Menteri sudah mencanangkan kepastian kapan lagi berikutnya selesai targetnya. Buat saya itu minimal harus di capai. Kalau tidak salah 40 persen dari kecamatan itu berarti sekitar 3.200 kecamatan seIndonesia. Palapa Ring Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pak Menteri, boleh, Pak Ketua. Pertanyaan yang lebih critical berikutnya, begitu sudah disambungkan adalah soal tarif, Pak Menteri. Apakah tarif backbound ini akan diberlakukan sama dengan yang di bangun Pemerintah (Palapa Ring) dengan yang di bangun oleh Telkom. Karena waktu kita kunker di Kupang itu operator serahin Telkom. Jadi apa yang dikomitmenkan mereka untuk sesuai dengan modern lisencing tidak terpenuhi. Salah satu problem-nya adalah pelayanan dari perusahaan backbound disana, Telkom maksudnya. Jadi buat saya ada dua itu problem buat backbound, adalah service level sama tarif. Apakah ini di regulasi sama Pemerintah? Terima kasih.Palapa Ring Palapa Ring 1



BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki

Jadi, Pimpinan, jika memang harus ya kita panggil operatornya untuk menjelaskan daerah kabupaten mana yang menjadi tanggungjawab komitmen operator untuk menyelesaikan 
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backbound-nya, sehingga selaras ketika itu berhasil dilaksanakan, on semua, mereka juga harus on. Jadi buat saya tidak cuma omongan komitmen Pak Menteri, tapi tenggat waktunya harus barengan/paralelPalapa Ring Tengat waktu 1

BUDI YOUYASTRI 14 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Cerita pernah tapi meminta anggarannya belum. Artinya saya berasumsi di APBN 2016 , Pemerintah belum mengajukan APBN penggunaan USO untuk  bayarnya. Kecuali sudah pernah dibahas di Banggar. Karena ini wilayahnya selalu abu-abu ketika pembahasan USO khusus palapa ring, ada di Komisi I atau di Banggar kewenangannya.   Terima kasih  Palapa Ring, USO APBN, USO, Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 12 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Tidak, tapi tepat sasaran itu harus menyatakan bandwith. Karena yang disebutkan di RPJM itu kan teknologi yang dibayangkan saat itu. Begitu 2018 teknologinya sudah menjadi cepat lagi. Jadi pertanyaannya adalah standar bandwith nya itu bisa mengikut yang terakhir tidak, dan saya usul tetap pakai ditiriun bandwith nya itu.  Terima kasih   Palapa Ring, USO bandwith 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang terakhir Pak menteri pertanyaan saya, dengan profile pemanfaatan frekuensi analog yang kemana-mana, sebenarnya substansinya yang perlu dibahas dan perlu dibacakan Pemerintah eksisting adalah multi ... karena keterbatasan teknologi mengalokasikan frekuensi. Sebenarnya dengan efesiensi frekuensi leibh mungkin mudah dikelola jika (suara rekaman tidak jelas) misalnya TVRI dari Sabang sampai Merauke, (suara tidak terdengar) kita mendengarkan siaran RRI atau TVRI (suara tidak terdengar).  Jika memang 10 TV swasta ini mau dinasionalkan, ya disingel kan saja frekuensinya. Jadi pilihannya bagaimana strategi mengelola fekuensi yang terlanjut multi network, jadi lebih simpel... mungkin.  Terima kasih  Palapa Ring, USO Frefekuensi Analog 1

BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Ya terima kasih Pimpinan. 
 Pak menteri, (suara tidak terdengar)   Yang kedua, adalah pertanyaan kesepakatan dirapat sebelumnya (suara rekaman tidak terdengar) Kemkominfo mempelajari tentang dukungan moratorium 10 ijin TV swasta, (suara tidak terdengar) mempelajari tentang penundaan (suara tidak terdengar). Apakah Pemerintah melihat sudah mengkaji tentang alternatifalternatif yang ada.  Palapa Ring, USO Moratorium Izin TV Swasta 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat x Laki-Laki Ya terima kasih Pimpinan.  Saya mengingatkan saja. Yang pertama mengapresiasi tentang palapa ring. Kalau menurut saya sudah clear, bisnis model nya menarik. PPP itu bagian percepatan karena menjamin yang melakukan profesional, ketimbang para birokrat yang tidak hari-hari pengerjaannya itu. Palapa Ring, USO Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua, sebenarnya bisa tidak model palapa ring begitu sudah yang timur eh yang barat sama tengah sudah selesai Pak menteri dan timur sudah mau tender dan ... as soon as posibble. Nah PR berikutnya, jadi Pimpinan saya sih melanjutkan PR berikutnya untuk  Pak menteri. Bisa tidak dibuat mini palapa ring untuk  mungkin jejaring disetiap kabupaten dan kota. Sehingga RPJM nya bisa dicapai, perasaan saya sekitar 60% kabupaten dan 40% desa seluruh Indonesia 2019. Artinya buat saya Jawa dan Sumatera itu konek ke desa pake viber optik wajib itu Pimpinan. Palapa Ring, USO Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan boleh?  Terima kasih Pimpinan.  Sebenarnya penjelasan mengenai palapa ring ini sudah setahun yang lalu  disampaikan oleh Pak menteri dan saya sudah menanyakan. Tapi teman-teman frame nya memandang menggunakan dana USO seperti yang dikerjakan oleh menteri yang sebelumnya. Sehingga perpindahannya ini tidak paham teman-teman. Kalau saya menganggap yang lalu  itu sudah gagal total lupakan saja. Frame yang baru ini tentang ini menurut saya lebih baik ketika seperti model pembangunan jalan tol. Yang paling mudah itu jalan tol. Kan Pemerintah tidak bangun jalan tol, tapi Pemerintah menjamin pembayarannya jalan tol itu, menentukan tarif. Palapa Ring, USO Palapa Ring,  USO 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Jadi catatan Pimpinan. Bukan tidak pernah dibahas karena saya berkali-kali tanya. Begitu, tapi Ibu Evita marah saja itu, palapa ring disangka satelit. Tidak Ibu, itu konsep yang berbeda dengan satelit. Tapi saya setuju Pimpinan, tentang satelit itu jauh lebih mudah kalau Pemerintah punya satelit yang bisa memancarkan data dengan data yang lebih bagus, karena itu percepatannya lebih cepat, lebih baik.  Terima kasih Palapa Ring, USO Palapa Ring, satelit 1
BUDI YOUYASTRI 10 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Perlu penegasan dari Pak menteri tadi, bahwa itu akan dibangun oleh Telkom. Misalnya Nias juga, nah kita minta juga time table nya juga kalau bisa disampaikan kepada kami . Yang dibangun Telkom itu, ini, ini saja, yang dibangun oleh palapa ring, ini, ini saja. Palapa ring kan sudah disampaikan. Yang diluar palapa ring yang 60 belum diserahkan ke kita yang dikerjakan oleh opertornya.   Nanti operatornya beda sampai 2018 tidak jadi-jadi. Nah itu siapa yang bertanggungjawab. Palapa Ring, USO Palapa Ring, Telkom, 1
BUDI YOUYASTRI 16 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Jadi yang berjaringan, yang stand alone, yang hidup sama yang mati, yang tidak siaran-siaran. Jadi usulnya yang tidak bersiaran dicabut IPP nya Pimpinan. Palapa Ring, USO Stand alone 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Setelah mendengarkan paparan dari Pemerintah, Fraksi PAN berpandangan kita perlu melanjuti pengesahan ratifikasi dari Rancangan Undang-Undang ini.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang ini untuk dibawa ke pembicaraan Tingkat 2 di Paripurna.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Setelah  mendengarkan  dan  kita  diskusi,  Partai  Amanat  Nasional  menyepakati  dan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan Tingkat II. Mudah-mudahan Presiden memandang dan mendengar review yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan dan catatan Pimpinan karena ini sudah jadi Undang-Undang, pelaksanaan Undang-Undang ini kita punya hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan KFX IFX yang di Indonesia maupun di Korea. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kita inikan sedang mengesahkan MoU yang sudah dibahas antara Pemerintah Indonesia dan  Pemerintah  Korea  Selatan,  bukan  membahas  MoU  dari  Indonesia  dengan  Vietnam  yang sudah disetujui, kita mengesahkan. Kok dipisah lagi? Bagaimana sih otaknya, aku tidak paham. Kita  lagi  bahas  MoU  yang  ada,  mau  disahkan,  kan  minta  pengesahan  dari  DPR,  bukan mengesahkan   Indonesia   dengan   Pakistan.   Itu   isinya,   terus   dibilang   bukan   itu   tidak   ada hubungannya.  Jadi  kita  lagi  bahas  apa  sih terus review,  pertanyaan review.  Ini  bolak-balik, Pemerintah melalui Kemhan sudah bicara kepada Presiden, review lanjutkan. Begitu kan? Berarti tidak  ada review yang  bertentangan  dengan  MoU  kecuali  perbaikan.  Nah  Presidennya  belum menjawab  ya  atau  tidak,  sedangkan  Bapak  itu  wakilnya  Presiden,  Bapak kan  datang  sebagai Pemerintah mewakili Presiden. Saya tanya Presiden mau lanjut atau tidak, tolong jawab sekarang.Pertahanan MoU kesepakatan 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Boleh Pimpinan. Mau menegaskan saja. Tadi barusan yang bicara siapa ya namanya.Pertahanan Nama pembicara 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Oke. Pernyataan Beliau, saya minta dicatat dan saya akan selalu menyetir pandangan Beliau jika  suatu saat  setahun  lagi,  5  tahun  lagi  ada something  wrong dengan  persetujuan  Undang-Undang ini.Pertahanan Pengutipan isi pembicaraan 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Boleh Pimpinan melanjutkan? Pernyataan dari Pemerintah Kementerian Luar Negeri buat saya surprise. Boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Pak Rintis, Direktur Hukum, oke.Tolong  Sekretariat  mencatat nama  Beliau  dan  sudah  bersaksi  di  depan  kita  semua menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhak mereview kalau sudah jadi Undang-Undang dan bisa diubah isi kesepakatan yang dinyatakan di dalam Pasal 1 Perjanjian Pemerintah Indonesia dan  Pemerintah  Korea  tanggal  12  Oktober  2013  jika  diperbaiki  dan  Pemerintah  ada  potensi Pemerintah Korea melakukan ketidaksukaannya, tidak ada hubungan dengan Undang-Undang ini, tolong  dicatat.  Saya  bukan ahli  hukum  internasional.  Jadi  karena  Beliau  orang  kementerian  luar negeri dicatat dan saya gunakan fatwa dia tentang hal ini Pimpinan. Di dalam cara berpikir saya, tidak paham saya itu tetapi dia ahli mewakili Pemerintah. Jadi ucapan dia. Jika nanti suatu saat menjadi dispute antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea maka saya meminta Direktur yang bertanggung jawab menjelaskan kepada dunia.Pertahanan Pernyataan Pak Rintis 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jika diperkenankan kepada yang tadi Pak Menteri, saya dalam posisi harus bertanya dulu terhadap komitmen  Pemerintah  Indonesia  terhadap  Program  KFX-IFX  lanjut  atau  tidak  lanjut sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang ratifikasi perjanjian kerja sama ini menjadi Undang-Undang.  Jika  Presiden  memutuskan  membatalkan  KFX-IFX  maka  Presiden  punya  potensi melanggar  Undang-Undang  yang akan  kita  setujui.  Konsekuensinya  begitu.  Jadi  teman-teman juga harus menilai kecuali putus Presiden lanjutkan, saya setujui. Saya sebagai mewakili Fraksi PAN jika keputusan Presiden melanjutkan KFX-IFX berarti besok-besok tidak akan ada masalah antara kedua negara Indonesia dan Korea Selatan maka bagus kita jadikan Undang-Undang. Jika belum  ada  keputusan  dari  Presiden lanjut  atau  tidak  lanjut  terhadap prorgam  KFX-IFX,  saya mengusulkan Pimpinan kita tunda dulu rapat ini.Pertahanan Program KFX-IFX 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih atas penjelasannya. Kita  sama-sama  paham  dan  mengerti bahwa  KFX  IFX  ini  penting  buat  kebaikan  kita semua, betul. Dalam soal ini,  saya tidak berkeberatan untuk  pembahasan. Cuman di awal  saya mengingatkan  jika  ini  disetujui  pembahasan  pada  akhirnya  disetujui  seperti  biasanya  maka  ada potensi  jika  KFX  IFX  dibatalkan  sepihak  oleh  Presiden  maka  artinya  Presiden  punya  potensi melakukan  pelanggaran  Undang-Undang  yang  akan  kita  buat  hari  ini.  Saya  dalam  posisi mengingatkan,   tidak   dalam   posisi   menolak   atau   membatalkan   keputusan   Presiden   tetapi pembahasan  ini  saya  ingatkan,  semua  normanya  nanti  kita  bahas  sama-sama,  tetapi  saya mengingatkan kepada Pak Menteri kalau itu kejadian maka saya pertama kali akan bicara kepada Presiden dan kepada Bapak jika Presiden membatalkan.Pertahanan Program KFX-IFX 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki

Itu yang kedua, Pimpinan. Saya berharap bahwa undang-undangnya diajukan segera. Kemudian hal-hal seperti ini bisa diperkuat. Tadinya cuma jadi permen, kita harapkan bisa jadi norma di dalam undang-undang yang akan datang. Yang ketiga, Pimpinan, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Rio tentang Jack Ma. Saya tidak tahu e-commerce ini nanti di bawah Kominfo atau di bawah Kementerian Perindustrian tentang road map-nya. Tapi memang sangat mengganggu kalau pembuat regulasi menjadikan Jack Ma orang asing menjadi penasehat dari tim Pemerintah. Kalau bisa di evaluasi 
29  
saja. Jika memang di bawah Kementerian Kominfo, Jack Ma cukup menjadi narasumber, jangan dijadikan penasehat. Apalagi duitnya masuk ke Indonesia, Alibaba itu masuk duitnya luar biasa. Jadi dimana letak kedaulatan kita di dalam mengelola sumber daya di dunia maya ini.PNBP regulasi e-commerce 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Begitu saja Pimpinan, jadi nomor satu saya tanya berapa yang mau dialokasikan oleh Ibu Menteri untuk Kemkominfo untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur data di 3T dan diluar 3T yang diminta. Dari 17 triliun itu bisa setengahnya tidak, katanya diajukan Rupiah Murni.   Pertanyaan   saya   mau   ngasih   berapa   sehingga   nanti   Kementerian   Kominfo   bisa mengajukan.  Jadi  Ibu  Sekjen  tadikan  sudah  dinyatakan  saja,  kalau  saya  bilang  ajukan  saja  17 triliun  uangnya  diambil  semua.  Nanti  biar  Kementerian  Keuangan  yang  mempertimbangkan, karena  kan  kuenya  17  triliun  harus  kembali  lagi  ke  industrinya.  Saya  ingin  dengar  dari  Ibu Kementerian Keuangan. Yang  kedua,  definisi  daerah  tertinggal,  desa  tertinggal  menurut Bapak saya  usul  tetap diupdate, karena sekarang kita bicara data bukan bicara voice, voice itu 10 tahun yang lalu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAlokasi dana, infrastruktur telekomunikasi, definisi daerah 3T1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Yang  disampaikan  Ibu  dari  Kementerian  Keuangan  itu,  adalah  yang  diusulkan  oleh Kementerian   Kominfo   atau   yang   sudah   disetujui   oleh   Kementerian   Keuangan.   Tolong dikonfirmasikan.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAnggaran 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kan saya nanya kepada Ibu, oleh Kementerian Keuangan sudah disetujui usulannya atau belum.  Menjadi prioritas  itukan  artinya  baru  pembicaraan  dengan  Bappenas duluka,  uangnya sudah ada belum Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAnggaran 1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Belum dana tambahan?PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAnggaran 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, jadi catatan dari Menteri Keuangan mengatakan silakan ajukan dalam bentuk Rupiah Murni diluar dana USO, ternyata Kemkominfo belum mengajukan. Saya ingin tanya kepada Ibu Sekjen kenapa belum diajukan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAnggaran 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, di dalam pembicaraan kita berkali-kali dengan Bakti dan dengan Bapak Menteri, ada  dua  skenario  untuk  pembangunan  akses  setelah  Palaparing  dibangun.  Yang  pertama, menyebutkan 8 ribu BTS, yang kedua skenario 8000 desa, kemudian ada ide 40 ribu desa. Terakhir saya  dengar  hanya  5  ribu  desa  yang  diakses.  Nah,  inikan  saya  tidak  tahu  jumlah  terakhir  yang diajukan berapa. Kalau saya mengusulkan di dalam rapat ini karena Ibu Menteri Keuangan tidak menjelaskan  berapa,  jadi  usulkan  saja  17  triliun  Bapak  Anang  dan  Ibu  Sekjen  untuk  menutup langsung  akses 40  ribu  desa,  sehingga  RPJMN  dan  Bapak  Presiden  Jokowi  bisa  meresmikan tahun depan Bapak Rudi, bisa jadi Presiden lagi, 40 ribu desa terakses. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TAnggaran, Palapa Ring 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan,  saya hanya  meminta  kepada Bappenas  kalau  boleh  20  ribu desa  yang disebutkan 385 kabupaten kami mendapatkan datanya resmi dari Bappenas. Terima kasih. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 10 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu yang begitu dengar aku jadi tambah bingung, Pak Rudi bisa jelaskan kan ada 3T. 3T itukan sekitar 58 kabupetan kota ya, itu yang 3T. 3T itu berapa kabupaten? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terus yang kedua, yang definisi desa tertinggal, yang diluar 3T kan ada. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 12 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu yang ada di dalam 3T saja?PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1



BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kemudian yang dimasukkan indeksnya di luar 3T ada atau tidak Pak?PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 15 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan,  saya  bisa  paham  maksudnya.  Kita  kan  terima  penjelasan  dari  Bapak  Dirjen tentang  yang 3T,  yang  kesimpulan  akhirnya  yang  sangat  urgent  itu  7.666  desa  dari  sekian kecamatan, itu kita terima. Akan tetapi yang kedua, ada juga desa tertinggal di kabupaten tertinggal yang juga ada desa yang memiliki blank spot banyak, itu harusnya juga menjadi kesimpukan kita sehingga itu yang menjadi pertimbangan Bakti untuk membuat perencanaannya di 2019. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 17 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kalau saya usul itu dihapus saja, untuk melaksanakan ketentuan lokasi 3T sampai 7.666 desa, kecamatannya dihapus. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 19 PAN Jawa Barat X Laki-laki Begini,   kalau   boleh   usul.   Jadi   dua   yang   harus   dijadikan konsideran   untuk   Bakti melaksanakan. Satu  adalah  Bappenas  punya  kriteria  terhadap  indeks  pembangunan  desa,  ada desa-desa tertinggal yang diluar 3T. Yang kedua, ada data dari Kemkominfo sendiri atas daerah-daerah yang blank spot. Dua-duanya itu dijadikan konsideran oleh Bakti untuk melakukan prioritas kegiatannya di 2019.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 23 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu desa yang tertinggal atau desa di kabuaten tertinggal atau desa tertinggal diluar 3T. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 24 PAN Jawa Barat X Laki-laki Desa tertinggal diluar 3T ada kan? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 24 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, boleh Pimpinan. Aku masih ada penasaran dengan Bapak Deputi ini, tentang inikan ada peta sebaran desa tertinggal yang 20 ribu, bisa tidak ditayangkan di slidenya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 25 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, boleh Pimpinan. Aku sepakat dengan dinyatakan oleh Bapak Taufiq, tapi yang kedua yang menjadi penting buat saya tadi penegasan. Bahwa yang 20 ribu desa tadi itu adalah ada yang di dalam 3T, ada yang di luar 3T. Betul kan Pak? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 26 PAN Jawa Barat X Laki-laki Iya diluar kabupaten, definisi 3T itu adalah kabupaten selama ini yang dipakai. Belum ada yang menggunakan  definisi  3T  itu  kecamatan  maupun  desa,  tapi  Bappenas  punya  definisi terhadap desa tertinggal sendiri dan itu yang kita butuhkan Pak. Paham ya Pak, jadi ada desa yang tertinggal diluar kabupaten tertinggal, ada kan? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 27 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ya  sudah,  itu  menjadi  prioritas  yang  dikerjakan  oleh  Bakti  buat  saya  itu  sudah  cukup, kemudian dari blank spot. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 28 PAN Jawa Barat X Laki-laki Bapak Sukamta, aku sudah tahu jawabannya kan 20 ribu desa ini adalah desa tertinggal yang ada di kabupaten tertinggal maupun kabupaten tidak tertinggal. Itu sudah ada definisinya di Bappenas, itu yang kita pakai hanya list-nya kalau boleh kami diberikan. Jadi tahu di kabupaten mana saja. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 20 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan,   jadi   mendesaknya   itu   betul   tapi   konsiderannya ada   dua.   Satu   adalah menentukan locusnya  berdasarkan  lokasi  desa  tertinggal  di  luar  3T  yang  ditentukan  oleh Bappenas. Yang kedua adalah lokasi yang berdasarkan data yang dimiliki Kominfo tentang daerah yang blank spot. Jadi ada dua. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, daerah blank spot 1
BUDI YOUYASTRI 22 PAN Jawa Barat X Laki-laki Bapak Deputi saya mau mengkonfirmasikan ada wilayah di luar 3T yang desanya masih desa tertinggal. Betul ya Bapak Deputi? Kemudian Kemkominfo punya data juga terhadap daerah-daerah  yang  masih  memiliki  blank  spot.  Sedangkan  daerah  desa  tertinggal  yang  diluar  3T  itu Bappenas  punya kriterianya  dan  punya  rujukannya  Pak.  Penetapannya  sudah  ditentukan  oleh Bappenas atau belum. Bukan, untuk yang desa tertinggalnya. Punya kan? Data itu kita gunakan menjadi dasar Bakti untuk menyusun program kegiatannya. Bisa ya Pak? PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, daerah blank spot 1
BUDI YOUYASTRI 18 PAN Jawa Barat X Laki-laki Untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah yang blank spot dan tidak ada akses internetnya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
BUDI YOUYASTRI 29 PAN Jawa Barat X Laki-laki Memang  harus  dibicarakan  di  pihak  Pemerintah  mensinkronkan  data  desa  tertinggal  di luar kabupaten  tertinggal  dengan  data  blank  spot  yang  dimiliki  oleh  Kemkominfo.  Begitu digabungkan masih ada yang tersisa berarti dibuatkan justifikasinya yang baru. Kalau yang masih di daerah  desa  tertinggal  justifikasinya  buat  kita  sudah  strongkan.  Ada  berapa  yang  blank  spot diluar itu, itu yang perlu dijustifikasi data kan harusnya disisi Pemerintah, kan Komisi I DPR RI tidak mungkin membahas satu per satu.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot, koordinasi antar institusi 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu pakai dana USO?PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDana USO 1
BUDI YOUYASTRI 14 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, lagi Pimpinan, penajaman. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Sukamta yang penjelasan 3T sudah clear. Pertanyaannya Pak Dirjen adalah yang desa tertinggal sesuai dengan diskusi kita 2017, itukan ada juga  yang  didefinisikan  lokusnya  itu  bukan  kabupaten  tapi  kecamatan  dan  desa. Nah, kan  ini mengacu kepada indeks pembangunan desa. Saya mengulang lagi pertanyaan ada enggak desa tertinggal yang ada dikabupaten tidak tertinggal. Datanya ada tidak Bapak, bisa kasihkan tidak, ada berapa desa yang desa tertinggal berada di kabupaten tidak tertinggal, dilur yang 385 desa. Itu yang kita butuhkan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 15 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan,  kita  minta  berapa  jumlah  desanya  biar  dimasukkan  sebagai  bagian  dari kesimpulan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TData daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kemudian yang terakhir kepada Bapak Anang, karena sudah ada rumusan dari Bappenas artinya  3T, daerah  tertinggal  saya  sebagai  Anggota  DPR  RI  sudah  berjanji  kepada  tuhan  dan rakyat  Indonesia  harus  memperjuangkan  Dapil  saya.  Contoh  satu  di  Nanggela  itu  hanya  3  km tetapi  tidak  bisa  punya  akses  internetnya  dengan  yang  terdekat.  Solusinya  kan  simple  tinggal ditarik pakai, jangan satelit yang itu tarik saja pakai radio link-nya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TNanggela 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi trilateral sudah bertiga. Oke, apakah usulan prioritas itu masuk di pagu indikatifnya Kemkominfo. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPagu indikatif 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Catatan saya nomor satu tentang aturan regulasi di internal Pemerintah dari Kementerian Keuangan, bahwa penghasil PNBP kembali ke Satker itukan urusan Pemerintah bukan kami rakyat Indonesia. Jadi dua hal yang berbeda Ibu, kalau menurut saya PNBP itu adalah tarikan dana yang ditujukan  sebagai  bagian haknya Pemerintah kepada  operator  pada  industry.  Ada  dua  kan sumbernya,  satu  pajak  yang  pasti  dibayar  dan  kedua PNBP  itu  bagian  biaya  tambahan  yang dimunculkan atas beban-beban penggunaan hak dari frekuensi. Catatannya Ibu ya, adalah kita bicara tentang industry telekomunikasi. Kalau menurut saya jika satu industry itu sudah terdengar akan ada sinyak lolongan kematian kemungkinannya hanya dua, satu adalah PNBP-nya dikurangi atau PNBP-nya digunakan untuk membangun infrastruktur dan industrinya menjadi lebih mungkin tumbuh lagi. Industri telekomunikasi hari ini yang berbasis kepada  voice  sudah  menjelang  pada  kematiannya  Ibu. Kalau  Ibu  biarkan  maka  PNBP  yang  17 triliun  hari  ini  diindikasi  5  tahun  lagi  nanti  bisa  drop  drastis.  Yang  faktanya  adalah  pertumbuhan dari  industry  telekomunikasi  5  tahun  yang  lalu  itu  double  digit  10%-14%  sekarang  sudah  tidak sampai double digit. Itu fakta hari ini, menurut saya Bappenas bisa ajukan sehingga perkiraan dari RPJMN  sebenarnya  tidak  tercapai  Pak. Duit absolutnya  lebih  besar  memang pertumbuhannya tida, something wrong. Jadi salah satu yang bisa meningkatkan tumbuhnya industry itu adalah wilayah pemakai dari  telekomunikasi,  volume. Dan  kita  tahu bahwa  voice  itu  ditinggalkan  menjadi  data,  data  itu artinya siapa  yang  punya  kemampuan mengenerate  data  maka  kita  akan  menguasai  kembali industry telekomunikasi. Jadi  jawaban  Ibu  buat  saya,  saya  tidak  peduli  Ibu  itu  adalah  urusan Pemerintah.  Saya sebagai wakil rakyat meminta Ibu, uang yang didapat hasil dari PNBP sektor telekomunikasi harus kembali untuk memperkuat pasar dari industry telekomunikasi, sehingga industrinya bisa tumbuh, pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  lebih  jadi. Jadi  kalau  Ibu  mengatakan  dibayarkan  oleh APBN  berarti  Ibu  mau  mengeluarkan  berapa  buat  dikasih penguatan  ini, itu  pertanyaan  saya. Karena penghasilan PNBP dari frekuensi 17 triliun laporannya Bapak Menteri. 17 triliun mau ngasih setengahnya,  saya  tunggu  jawabannya  Ibu  sekarang.  Ibu  mau  ngasih  8  triliun  setengahnya  itu bagus  dijadikan  Rupiah  Murni  ditaruh  di  Kominfo  terserah  Ibu  Sekjen mengalokasikan.  Itu pertanyaan nomor satu Pak, karena soal teknis itu saya tidak peduli, itu urusan Ibu. Kalau saya jadi Menteri Keuangan saya pasti alokasikan kalau perlu dirubah aturan Pemerintah-nya. Jadi  jawaban  Ibu  buat  saya,  saya  tidak  peduli  Ibu  itu  adalah  urusan Pemerintah.  Saya sebagai wakil rakyat meminta Ibu, uang yang didapat hasil dari PNBP sektor telekomunikasi harus kembali untuk memperkuat pasar dari industry telekomunikasi, sehingga industrinya bisa tumbuh, pelayanan  kepada masyarakat  menjadi  lebih  jadi.  Jadi  kalau  Ibu  mengatakan  dibayarkan  oleh APBN  berarti  Ibu  mau mengeluarkan  berapa  buat  dikasih  penguatan  ini, itu  pertanyaan  saya. Karena penghasilan PNBP dari frekuensi 17 triliun laporannya Bapak Menteri. 17 triliun mau ngasih setengahnya,  saya  tunggu  jawabannya  Ibu  sekarang.  Ibu  mau  ngasih  8  triliun  setengahnya  itu bagus  dijadikan  Rupiah  Murni  ditaruh  di Kominfo  terserah  Ibu  Sekjen  mengalokasikan.  Itu pertanyaan nomor satu Pak, karena soal teknis itu saya tidak peduli, itu urusan Ibu. Kalau saya jadi Menteri Keuangan saya pasti alokasikan kalau perlu dirubah aturan Pemerintah-nya.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPNBP, industri telekomunikasi 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang  kedua, tentang  penentuan  alokasi  daerah  tertinggal  3T  dan  penentuan  daerah tertinggal  seperti  definisinya  disampaikan  oleh Bapak Rudi.  Pak  Rudi,  sebagai  Deputi  sama logikanya Pak  Deputi. Definisi  menentukan akses  voice  itu,  voice  itu  sudah  ditinggalkan Bapak. Kalau Bapak pakai lagi nanti di RPJMN, kan Bapak lagi menyiapkan RPJMN untuk Presiden yang akan datang, tolong dirubah itu definisinya. Hari ini kita bicara data sudah tidak bicara voice, kalau Bapak masih  kekeh  juga  maka  artinya  arah  RPJMN-nya  bisa lost  in  space itu. Hampir  semua operator sudah  tidak  tergantung  kepada penjualan  voice,  berpindah  kepada  data.  Begitu  sudah data  kita  berbicara berbeda  lagi  tentang infrastrukturnya.  Sesuatu  yang baru  buat Bapak di Kementerian  Bappenas,  tapi  menurut  aku  wajib  wacana  itu  dibicarakan  di  internal  Kementerian Bapak tentang  data,   bahwa   yang  diperlukan  adalah  akses  data.   Kan  yang  diminta  dari Kementerian  Dalam  Negeri  laporan  keuangan  penggunaan  dana  desa  kan  bukan  telepon-teleponan. Bapak masih  telepon-teleponan  laporannya? Kan  tidak,  yang  dikirim  kan  sudah  ada form-nya,  sudah ada  aplikasinya, yang  dikirim  kan  data.  Jadi  yang  dibutuhkan dari  penggunaan uang  60  triliun  dana  desa  itu  adalah  up  date  yang  real  time  terhadap progress penggunaan uangnya dan outcome real time dan itu butuh sekitar 78 ribu titik desa se-Indonesia harus punya aksesnya. Wajib dong uangnya sudah dikasih tapi laporannya wallahu alam diberikan, karena saya punya data yang real saja di Dapil saya di Kabupaten Kuningan Desa Nangela itu akses internet tidak ada. Jadi kalau mau buat laporan dia mesti turun lagi, jaraknya tidak jauh, jaraknya hanay 3 km, tapi dia harus turun ke bawah baru ngasih laporan. 3 km itukan problem sederhana yang bisa diselesaikan secara technical, akan tetapi karena Bapak Anang tidak punya Tupoksinya mengurusi itu, itu menjadi blancspot untuk akses internet. Artinya pelayanan publiknya menjadi terganggu. Makanya saya mengusulkan Pak, kalau boleh tidak cuam 3T tetapi akses internet yang diluar dari 3T desa yang tertinggal atau kecamatan yang tertinggal punya hak yang sama untuk mendapatkan alokasi dana dari negara untuk daerah tersebut. Kalau idealnya keinginan saya 78 ribu desa itu harus terkoneksi dengan internet, bukan terkoneksi dengan handphone, tapi terkoneksi dengan data 78 ribu RPJMN-nya Pak Rudi seingat saya  dinyatakan  30  atu  40  ribu  desa  di  dalam  5  tahun  ini. Betul  ya  Pak,  saya  ingat  RPJMN rencananya  begitu  dan  hari  ini  saya  selalu  menanyakan  Kominfo  baru  berapa  desa  yang terkoneksi. Tidak bisa memberikan jawaban bahwa bisa memberikan 40 ribu desa itu. tapi shortcut yang diajukan dengan satelit itu saya dukung, itu proses yang mempercepat satelit multi fungsi kita punya 1BTS super BTS di atas pasti terkoneksi dengan cepat. Jadi untuk fungsi-fungsi pelayanan publik Pemerintahan 2 mega itu yakin cukup. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TRPJMN, koneksi internet daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 16 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, kita rasanya dulu pernah dalam kesimpulan rapat dengan Bapak Menteri juga menyepakati  kita memprioritaskan  jangan  masang  lagi  2G  lah,  kalau  bisa  4G  ya  4G.  Itu  sudah disepakati kan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan internet 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Nomer  satu  saya  ingin  bertanya  dahulu,  kalau  tentang  APBN  2019  menurut  saya  ada apresiasi yang  disampaikan  oelh  pak  menteri.  Tinggal  mudah-mudahan  tetap  bisa  mendorong realokasi  dari penerimaan  PNBP  frekuensi  bisa  digunakan  untuk  penyelesaian  infrastruktur  kita begitu. Belum tercerminkan tetapi mudah-mudahan pak menteri bisa melakukan yang lebih baik. Yang jelas kita tetap dorong dan sudah disampaikan juga katanya Kementerian Keuangan ajukan saja  dalam  bentuk  APBN  jadi  saya  ingin  tanya,  pak  menteri  mengajukan  tambahan  APBN  atau masih  menunggu  regulasinya sehingga  PNBP  frekuensi  bisa  direalokasi  untuk  pembangunan infrastruktur dasar.RAPBN 2019 APBN, PNBP 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang  kedua  pak  menteri,  saya  jujur  seingat  saya  dua  tahun  yang  lalu  belum  banyak perusahaan pintek yang di-approve oleh BI atau OJK. Tiba-tiba saya baru sadar sebulan dua bulan ini teman-teman banyak cerita sudah bisa minjam lewat aplikasi. Ada yang bisa satu juta ada yang bisa  dua  juta  katanya,  sementara  maksimal  5  juta.  Mungkin  untuk    lembaga  keuangannya  OJK punya otoritas, tetapi pertanyaan saya adalah ini kan dunia baru di  bidang teknologi, kalau ternyata tiba-tiba hal yang baru dimulai beberapa saat ini muncul masalah baru, masalah sosial yang kena kan  pasti  pak  menteri.  Saya  dengar  apa  sih,  karena  pemberian  pinjamannya  itu  tanpa  agunan. Kemudian bisa diajukan secara online dan apa kriteria pemberian uang itu seperti juga perusahaan online lainnya, bisnis modelnya pasti berdasarkan trust, berdasarkan reputasi. Currency-nya di dia itu  kan Currency-nya  ada  reputasi. Maka  begitu  ada  yang  tidak  membayar  pasti  di-blusting di beberapa  media  sosialnya  yang  menyebutkan  bahwa  dia  tukang  ngemplang  kredit.  Kan  jadi masalah baru pak menteri, dari masalah be to be. Be to be kan artinya dari dua belah pihak saja dilokalisir menjadi masalah private, tetapi begitu dipublikan ditaruh di Facebook, ditaruh di Twitter di-broadcast terus menerus. Menurut saya itu sudah menganggu kehidupan kita secara sosial di netizen. Jadi menurut saya OJK enak saja nanti, ini kan masalah keuangannya selesai. Masalah sosialnya bukan urusan saya. Jadi pak menteri, pertanyaan saya adalah bagaimana regulasinya Kemenkominfo  untuk  satu  jenis  layanan baru di  wilayah  kita  ini,  wilayah  kedaulatan  negara  kita untuk dipakai? Karena buat saya, saya tidak tahu ini uangnya siapa, narik uangnya bagaimana. Kalau di Indonesia namanya Kosipa Koperasi Simpan Pinjam di pasar-pasar ngasih kreditnya 3% sehari, sebulan kan berarti 90%, biasa saja. Dan ini juga pasti begini, katanya kreditnya 16-18% setahun. Faktanya kan pasti berlakunya dalam waktu 1%,3% dalam  waktu 3 hari. Jadi  masalah sosialnya serius dan saya ingin tahu bagaimana pak menteri menyikapi perusahaan-perusahaan bimtek di dalam dunia baru kita, bagaimana kesiapan kita.RAPBN 2019 Jasa pinjaman online, OJK 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dan    terakhir    ini    pak    menteri    pertanyaan    saya,    bukan    hubungannya    dengan Kemenkominfo. Saya juga baru sadar bahwa nomer emai itu ternyata dikeluarkan di Kementerian Perindustrian berapa banyak, satu jenis ponsel yang masuk lewat toko online kita yang tidak bayar pajak.  Satu handphone yang  lagi  booming  punya  kemampuan  mirip  dengan  iphone  harganya cuman 1-2 jutaan, emainya terdaftar tidak. Kalau tidak terdaftar maka saya minta usul kepada pak menteri, segera dibuat regulasinya emai yang tidak bayar pajak, tidak bayar ppn di Indonesia di-band seluruhnya.RAPBN 2019 Nomor IMEI 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Apakah Kemhan sebagai operator saat itu memberikan laporan hasil ORM mereka yang 2015, 16,17?RAPBN 2019 ORM, satelit 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi maksudnya sampai hari ini kita sama-sama tahu keberadaan ponsel illegal itu bebas dan bisa dipakai dan bisa aktif sampai dengan detik ini pak menteri.RAPBN 2019 Ponsel ilegal 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang lewat toko online dan kalau tidak salah Alibaba itu yang punya gudang di Cikarang itu juga bebas dan bisa langsung keluar dari sana pak menteri? Kalau pedagang online mereka importir pak. Jadi pada saat memasukan barang mereka bayar pajak. Yang tidak bisa saya cegah adalah kalau saya pribadi jualan bawa dari luar negeri dijual lagi. Pasti adalah pak tetapi kita tidak mau menutup mata tetapi tidak banyaklah yang demikian yang tentengan itu. Jadi tidak bisa 100%.RAPBN 2019 Ponsel ilegal 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Maaf pimpinan. Yang L-band-nya masih tetap dikuasai diregulasi sama pemerintah kita? Kan tadi orbitnya.RAPBN 2019 Satelit 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Maksudnya  bapak  ikut  dalam  perumusannya  Kemkominfo  atau  menaruh  orang  juga? Send box itu kan regulasi, real-nya bentuknya ada lembaga khusus di sana atau bagian khusus di OJK-nya?RAPBN 2019 Send box OJK 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Maaf pimpinan. Send  box  itu  bentuknya  apa  pak  menteri?  Regulasi  atau apa  sih send box ini  dasarnya apa ini? Saya bisa dapat regulasinya tidak?RAPBN 2019 Send box OJK, Fintech 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang   kedua   pak   menteri,   kemarin   kita   rapat   dengan   Kementerian   Pertahanan. Disampaikan ada dua hal penting yang buat saya harus dikonfirmasi kepada pak menteri. Yaitu tentang  selesainya  arbitrase  sewa  satelit  afanti  yang  membuat  kita  didenda  Rp340  miliar. Satelitnya satelit sampah, manfaatnya dispute, kita negara mengeluarkan uang rasanya lebih dari Rp500 miliar untuk sesuatu yang buat saya manfaat atau tidak manfaatnya in question. Yang  kedua  itu  adalah  mereka  menyatakan  sudah  Menteri  Pertahanan  berkirim  surat kepada Kemkominfo bahwa kuasa untuk menjadi operator 123 bujur timur sudah diserahkan lagi kepada  Kemkominfo.  Jadi  pertanyaan  saya  adalah  bagaimana state ketika  penyerahan  itu? Pertama Lband-nya apakah tetap menjadi prioritas negara kita. Lalu yang kedua dan sampai kapan batas  waktunya.  Yang  kedua  tentang  123  bujur  timur  itu  sampai  kapan  masih  bisa  kita ajukan perpanjangannya sampai diisi dengan satelit yang kita gantikan, itu yang pertama tentang satelit.RAPBN 2019 Sewa satelit afanti 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dan yang paling terakhir yang meresahkan saya adalah, pak menteri sudah selesai kira-kira  model  bisnis  infrastruktur  kita  mindah  ke  dunia  aplikasi.  Aplikasinya  sudah  jalan  tanpa menunggu pak menteri, bimteknya sudah jalan, Gojek, Grab dan seterusnya. Ada satu interface yang  belum  ada  di  kita  yaitu  tentang  standar security di  dunia cyber kita  dan  harus  menjadi industrinya sendiri. Kalau tidak ada standar-standar security di kita, di semua aplikasi dan semua device maka  pak menteri kita pasti sebagai suatu bangsa punya kesulitan. Kontrol kita terhadap semua  lembaga  dengan  semua  aplikasi  itu  cuman  satu  di security.  Kalau security-nya  tidak dikontrol  oleh  pemerintah,  oleh  negara  maka loss semuanya.  Sama  seperti  Google, Facebook tidak mau bayar pajak. Memangnya Menteri Keuangan bisa marah-marah? Tidak bisa yang bisa itu  cuman  pak  menteri,  cekek  itu  semua  aplikasinya,  ditutup.  Maka  mereka  akan  berbondong-bondong datang. Ya sudah pak menteri, berapa saya mesti bayar pajaknya?RAPBN 2019 Standar security dunia cyber 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan, saya tetap berargumentasi argumennya Ibu Ayu salah. Kalau kekeh harus pakai data sebagai hal yang dominan bahwa itu sesuatu yang terjadi saya sepakat betul. Tetapi regulasinya enggak ada diundang-undang mengakomodir, normatif ada kan itu suka-suka tafsirnya anda, Peraturan Pemerintah-nya mana, Permen-nya mana, enggak ada dinyatakan. Kemudian ditafsirkan sepihak oleh Pemerintah hari ini, bahaya.   Regulasi TelekomunikasiArgumentasi 1



BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua Pak Ketua, kan ini Ketua kita Profesor Hukum. Kalau boleh kita dibantu bagaimana analisis dari Undang-Undang 1999 Undang-Undang Telekomunikasi, PP dan Permen yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo terhadap penentuan besaran biaya interkoneksi. Normatifnya seperti apa, defikasi yang terjadi sejak penetapan di 2006 seingat saya 2010, 2014 dan yang terakhir, karena buat saya semua proses penentuan yang muncul itu terlalu banyak kompromi yang normatifnya tidak mengikuti. Itu tolong diberikan penjelasan dulu kepada kami analisisnya, logika norma hukumnya, kemudian ruang yang mungkin terjadiRegulasi TelekomunikasiBiaya interkoneksi 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Sebagai Ketua BRTI ya Pak? Bukan sebagai Dirjen, Dirjen kan eks officio artinya hadir sebagai Ketua, karena nanti kalau rapat lagi dengan Menteri, saya pasti mengulangi perrtanyaan yang sama sebagai Bapak Dirjen.  Yang pertama Bapak Ketua dan teman-teman Komisioner BRTI, saya ingin bertanya dari mana munculnya angka 204. Itu dulu yang harus dijelaskan kepada kami, karena konon kabarnya angka 204 ini datangnya dari langit. Yang saya tahu yang punya kewenangan teknis merumuskan angka itu adalah stafnya Bapak Dirjen sekarang yang duduk sebelah kanan Ibu Ayu. Saya minta penjelasan dari beliau bagaimana kronologi penunjukan konsultan yang melakukan perhitungan. Kalau memang konsultan itu menentukan angka 204 tolong dokumennya diberikan kepada kami sebagai, karena pasti ada summery report-nya kanm bahwa dia bertanggungjawab mengeluarkan angka 204 itu, kalau tidak ada pernyataan disitu mengatakan angka 204 itu dari langit. Jadi tidak bisa dijadikan landasan untuk diskusi berikutnya. Regulasi TelekomunikasiBRTI 1

BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-Laki

Pimpinan, pertanyaan saya terhadap Bapak Ketua khususnya Ibu Ayu belum dijawab sampai sekarang.  Ada surat edaran Agustus akhir yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen PPI atas nama menteri.  Saya enggak tahu dia sebagai Ketua BRTI atau sebagai Plt Dirjen. Ini status hukumnya juga jadi dicek saja lagi Pak Ramli. Tetapi disitu surat edarannya menyatakan angkanya 204. Simetri. Bayu yang harus bertanggung jawab munculnya angka 204 simetris. Mbak Ayu yang harus bertanggungjawab munculnya angka 204. Dari tadi belum bertanggungjawab kenapa keluar angka 204. Satu, konsultan yang menentukan angka 204 itu eksekutif summary-nya kapan bisa diserahkan kepada Komisi I DPR RI, sehingga dia bisa mneyatakan angkanya 204. Semua metodologi, semuanya data yang dia masukkan, tolong disampaikan kepada kami. Jika memang dari konsultan itu yang menyebut angka 204. Kalau bukan dari konsultan maka pertanyaan saya, Ibu Ayu memberikan angka kepada menteri dari mana itu angkanya. Dari tadi belum disebutkan, belum dijelaskan dan dipertanggung jawabkan. Angka 204 ini buat saya angka 
21  
dari langit enggak ada itu dasarnya. Mbak Ayu kan mau memindahkan beban bobot datanya diperbesar. Inikan main-main asumsi, akal-akalan, main geser kanan dan geser kiri.  Reasoningnya apa, argumentasinya apa. Regulasi TelekomunikasiBRTI 1

BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan, yang saya tahu Ibu Ayu menunjuk konsultan dulu, betul kan? Ada laporannya kan. Pertanyaannya konsultan menyebutkan angka 204 atau tidak itu yang saya mau tanya. Menyebutkan angka 204 atau tidak konsultan itu? Menyebutkan. Benar ya? Karena dicatat ini. Ibu Ayu menyatakan bahwa konsutan menyebutkan angka 204 sebagai, ini tolong dicatat berarti harus ada dalam laporannya.  Yang kedua, laporannya tadi executive summary-nya tetap kami minta Pak Dirjen, izin menteri nanti saya tetap akan minta kepada Pak Menteri, agar konsultannya bertanggungjawab. Kemudian kalau memang yang mengeluarkan konsultan ya bertanggungjawabnya gampang kan, ini dasarnya konsultan yang menyebutkan angka. Ada dasarnya oke fine. Terus Pimpinan, satu lagi. Saya mengulangi lagi pernyataan dari Pak Ramli, yang menyatakan bahwa angka 204 itu yang saya pahami tidak dipakai lagi. Itu buat saya artinya surat edaran yang Agustus 2016 dicabut. Apakah ada surat pencabutanya.  Terima kasihRegulasi Telekomunikasiexecutive summary 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Dan kebanyakan operator yang lain antara yang dia komitkan dengan yang dia kerjakan tidak terpenuhi. Jadi ini catatan, kalau biaya nterkoneksinya diturunkan niscaya mereka tetap tidak akan membangun, tidak akan mengeluarkan infestasi. Jadi ini kewenangannya di BRTI atau tidak saya enggak tahu tapi Pak Dirjen menjadi tanggungjawab. Kalau mereka tidak mau melakukan investasi saya usul ya mungkin siap-siap dibubarkan saja mereka atau dibuatkan modus baru di dalam Undang-Undang bagaimana caranya mereka punya way out terhadap industri telekomunikasi. Regulasi TelekomunikasiInfestasi, BRTI, Verifikator 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Boleh diulang lagi kompsosisinya menurut pertungan Ibu Ayu data berapa persen, voice berapa, SMS berapa, MMS berapa, tolong disajikan ini berdasarkan keputusan menteri berdasarkan kajiannya ibu atau atas kajiannya konsultan, tolong dibedakan 3. Yang membedakan itu adalah data cuma 10% pengaruhnya dengan data pengaruhnya 50%, itu berbeda sekali dan itu adalah pandangan politik kami. Rakyat Indonesia itu tetap paling banyak sebarannya di daerah pinggiran, itu harus mendapatkan perlindungan. Enggak bisa disamakan dengan orang Jakarta semua yang pakai data. Itu perbedaannya berapa persen diletakkannya. Terima kasih.Regulasi TelekomunikasiKomposisi 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki

Yang ketiga, saya enggak tahu tentang modern licensing ini menjadi bahan juga di BRTI atau tidak, Tupoksinya atau tidak, tapi saya sudah meminta kepada semua operator menyerahkan modern licensing kepada Komisi I DPR RI dan sudah diserahkan, hanya satu yang tidak menyertakan datanya Indosat, bodong isinya kosong. Dan yang menyerahkan juga antara yang di komitkan di dalam modern licensingnya itu dengan kenyataan hari ini banyak sekali yang tidak terjadi.  Kok tahu Pak Budi? Di KomisiI DPR RI akan merencanakan Kunker cek kelapangan. Ini misalnya si Tri akan bangun wilayah NTT di mana saja kotanya, kita datang sana cek ke Dinas Kominfo benar tidak nyala. Tapi sebenarnya yang paling 
9  
simple itu ada namanya aplikasi open sinyal, saya tinggal pakai HP saja bisa cek kok, dii mana saja di Tri itu nyala dan saya sudah punya rekapnya.   Regulasi Telekomunikasimodern lincensing 1

BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan, Boleh saya Pak Dirjen. Saya punya contoh XL Axiata punya komitmen modern licensing di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mereka berkomitmen membangun setiap tahun ada 7, 8, 10, 13, 13, 13 BTS. Saya sudah cek dengan open sinyal satu pun tidak ada yang nyala. Ini baru satu kabupaten. Datanya dari mana tuh datanya Pak, yang mereka serahkan, kan bodong kalau dibilang berapa XL 86, menurut saya bodong itu angkanya. Pimpinan, menurut saya data yang diberikan sama Pak Ditjen kita minta detailnya, kita cocokkan nanti di lapangan kebenarannya. Terima kasih Pimpinan.Regulasi Telekomunikasimodren licensing 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan, Tolong jangan ngomong yang generic sebutkan saja. Telkomsel menentukan sekian persen. Indosat menentukan sekian persen jangan asumsi yang anda sebutkan, kita bicara data sekarang. Kami butuh anda itu untuk bicara data bukan untuk beretorikaRegulasi TelekomunikasiTelkomsel, Indosat 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Maaf ini Pak Ramli, Ibu Ayu, penetapan bahwa data menjadi konfiden perhitungan biaya interkoneksi datanya ada dimana. Undang-Undang 99 itu belum mengenal istilah data, semuanya dikonversi dalam bentuk voice. Jadi ketika sekarang di-convert pada data itu titik lemah yang critical dan saya menolak itu. Yang benar itu data di-convert kepada voice dulu, benar enggak? Salah memang ya undang-undangnya diganti. Jadi dasarnya apa, itu pertanyaan saya data didalam perhitungan telekomunikasi, undang-undangnya tidak memfasilitasi itu, terus anda jadikan dasar sudah pasti lemah. Terima kasih, ini interupsi nanti mau tanya lagi. Terima kasih Pimpinan. Regulasi TelekomunikasiUU 1999, convert data 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Saya pernah menyampaikan kepada Pak Menteri, “Pak Menteri kalau membuat suatu perubahan kebijakan boleh-boleh saja, pertama Bapak harus rubah dulu Permen yang lama itu, itupun juga masih lemah, Peraturan Pemerintah-nya juga dirubah”. Saya usulkan rubah dulu Undang-Undang Telko-nya karena itu salah satu sumber kekacauan kita hari ini. Kalau tidak diselesaikan perubahan Undang-Undang Telko tambal sulam bisa ke jeblos. Yang ke jeblos sudah pasti Pemerintah, eksekutif.  Kami kan sebagai DPR hanya mengawasi saja. Bapak melewati batas rambu-rambu ya tugas kami mengingatkan, kalaukejeblos juga maksa ya silakan saja tanggung. Karena kebijakan maupun keputusan yang diambil bisa 5 tahun, bisa 10 tahun menjadi masalah hukum. Jadi ini tolong menjadi confirm Pak Ramli untuk melindungi Bapak Menteri dan kepada teman-teman semua.Regulasi TelekomunikasiUU Telkom 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Terakhir sementara tentang verifikator yang menjadi penentu ini kan karena kesepakatan antar pemain telekomunikasi. Tolong di kasih argumennya dasar peraturan perundang-undangan apa Pak, kok itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bagi Pak Menteri.  Terima kasih. Regulasi TelekomunikasiVerifikator 1

BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Pendalaman pimpinan.  
 Buat saya penjelasan pak dirjen tidak jelas. Tidak ada menjelaskan kenapa pembunuhan tidak masuk, pencemaran nama baik masuk, tidak ada itu. Tadi bapak cuma mendeskripsikan tidak argumennya. Jadi buat saya pada hari ini belum cukup puas kalau bisa dihapus saja, tetap. Pidananya nanti kita bikin saja Undang-Undang baru, saya usul tolong dipertimbangkan bikin Undang-Undang cyber crime, khusus. Jadi semua KUHP pindahin ke sana yang di dalam dunia internet, usul. Karena argumentasinya belum cukup saya bisa pahami dan tidak ada penjelasannya karena bisa membunuh di internet itu, bisa bukan tidak bisa. Perselingkuhan juga bisa, perzinahan juga bisa, bapak bingung bagaimana caranya buat saya bisa dan banyak korbannya, sudah ada korbannya maksudnya lebih dari satuRUU ITE cyber crim 1

BUDI YOUYASTRI 2 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Pimpinan menjelang konklusinya, pernyataan dari pak Kumham dan pak menteri menurut saya bisa diterima bahwa ini revisi terbatas tetapi harus dalam 
catatan bahwa Undang-Undang cyber crime harus menjadi agendanya pemerintah untuk disiapkan, pimpinan saya usul demikian. Tidak di dalam Undang-Undang ITE tetapi itu harus menjadi kesadaran kita harus disiapkan, kapannya nanti terserah Kumham dan pimpinan DPR.  RUU ITE cyber crim 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Jadi masalah tanggung-jawab hukum ini adalah konsideran yang harus digunakan untuk melihat sebagai dasar apa penegak hukum melihat ada keberatan atau ada peringanan. Jadi kalau dijadikan 4 tahun menurut saya ya dua tahun lah, dua kalinya saja tetapi kalau yang ada niat tidak baiknya, ada motifnya jahatnya tetapi tidak bertanggung jawab dikasihkan hukumanya yang sifatnya restorasi. Berikan dia hukuman yang sifatnya sosial, tugasnya 1 saya usulkan menghapus semua status Facebook dan semua status di media sosial untuk dihapus atas biaya negara.  
Terima kasih pimpinan. RUU ITE Facebook 1

BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Kemudian juga memaksa si Facebook ada fungsi delete yang absolut. Jadi begini maksudnya, saya ada terbersit karena emosi sesaat ngomong kata-kata yang 
tidak baik tetapi begitu selesai ngetik di bawah setengah jam, ah tidak bagus ini saya ingin delete, kalau bisa semua delete-nya berlaku untuk semuanya, perintahkan itu Google Facebook punya fungsi itu dan itu tools. Jadi saya termasuk tidak cuman niat baik pak dirjen, tools juga menentukan dan tools itu bisa tidak? Bisa, paksa itu semua developer bagian dari users requirement-nya, pemerintah Indonesia terhadap semua aplikasi media sosial. RUU ITE Facebook 1

BUDI YOUYASTRI 2 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Yang kedua pimpinan saya menegaskan yang disampaikan teman saya Pak Sukamta harus jadi konsideran pak menteri, bahwa negara memfasilitasi warga negaranya untuk terhindar dari, untuk berkata-kata yang tidak baik, untuk melakukan head speed untuk semua yang dilarang tadi. Tugasnya negara karena negara itu adalah pemerintah sama DPR, buat kami kita punya good will untuk menghindarkan rakyat kita dari hal-hal yang seperti demikian. Seperti contoh Facebook itu punya fungsi baru namanya share, share itu tidak dipahami rakyat itu share saja padahal itu ada konsekuensinya dan itu adalah user requirement yang harus didefinisikan oleh negara yang harus diterbitkan oleh pemerintah. Tidak bisa juga pemerintah diam, menerima saja aplikasi yang ada.  
Terima kasih pimpinan. RUU ITE Facebook 1

BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua pimpinan, saya juga tidak sepakat dengan niat baik, tools juga menentukan pak menteri di Facebook itu fungsi terakhir itu pembatasan dan mendelete itu baru belakangan usulnya. Jadi saya usul sebetulnya sebagai tools, orang kalau polisi di lalu lintas itu kalau ada jalan yang tidak boleh masuk dikasih perboden, kalau tidak boleh belok kanan dikasih rambu tidak boleh belok kanan. Jadi kalau ada head speed maka saya juga menuntut satu, tolong pak menteri kalau ada ucapan jelek yang dikatagorikan head speed, bangsa Indonesia kalau mengetik kata-kata jorok itu tidak keluar di keyboard-nya. Mau nulis omongan jelek begitu keluar omongan baik, bisa tidak? Bisa, itu tools namanya, auto koreksinya diaktifkan. RUU ITE head spech 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang ketiga bahwa internet itu sifatnya bisa berlaku secara instant punya kemampuan duplikasi yang cepat. Itupun juga dijawab tadi dengan bahwa itu bisa dikontrol diperintahkan kepada search engine bahwa fungsi spiralnya copy pastenya itu yang generated juga bisa diberhentikan. RUU ITE Internet 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Pimpinan, ini buat catatan, disertasi doktor susah juga melawannya ya. Kalau menurut saya kalau limited terhadap 1 grup bahwa dia berlaku norma grup. Jadi memang bisa disebut ... karena istilah private sama publik itu kan istilah impor yang dibawa oleh internet bukan istilah original-nya bangsa Indonesia pimpinan. Bangsa Indonesia itu mengenal bahwa kita punya masyarakat adat yang norma-normanya ditetapkan secara lisan dan ada ketua adatnya, yang saya sebut Pak RT atau ketua dusun atau ninik mamak dan seterusnya dia yang mengambil kata akhir. RUU ITE Norma 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Nah ketika di internet saya ingin bertanya, norma-norma ini menjadi norma sosial saja atau menjadi norma hukum. Karena pak menteri memaksakan harus jadi unsur pidana, ada akibat pidana. Kalau akibat pidana harus di-declare juga dong norma, mana yang private mana yang publik. Kalau tidak maka saya konsisten dengan sikap yang saya nyatakan tadi tentang unsur pertanggung jawaban pidana yang ada teorinya, bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan pidana itu ya ada sebabnya, bahwa orang itu tidak paham. Saya itu kalau gosip di kampung boleh tidak dilarang kecuali tetangga marah ya terpaksa didamaikan oleh pak RT, kalau sekarang tiba-tiba didamaikan oleh Polisi, mampuslah bangsa kita. Ketidakadilan yang terjadi karena harga teknologi baru dengan value-nya orang sana kan strict membedakan mana yang private mana yang publik kalau kita kan tidak, selalu in 
between oh yang ini pribadi yang ini tidak, yang menyelesaikan para ketua adat bukan Polisi.  RUU ITE Norma 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Yang keempat pertanyaannya adalah jika ada pasal pemberatan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan dan beberapa pasal lainnya yang dimasukan argumentasinya reasoning-nya kenapa ada pemberatan. Di KUHP kita pencemaran nama baik kan 9 bulan dan 1 tahun 4 bulan menjadi 6 tahun direvisi 
menjadi 4 tahun ini angkanya dari mana? Angka dari langit? Kalau ada pemberatan logikanya harus ada peringanan. Karena pemakai internet itu punya level derajat kesadaran dan tanggung-jawab hukum yang berbeda-beda. Belajar Facebook-nya gara-gara iklannya Telkomsel langsung kena tuntutan 4 tahun tidak adil. Jadi saya mengatakan kenapa 4 tahun? Ini rasa keadilan ada bangsa kita, warga negara kita yang tergoda oleh iklannya perusahaan Telkom, tergoda karena nonton sinetron, mencoba di Facebook. Oh di Facebook ternyata orang maki-maki biasa boleh, tidak dilarang, bisa kok, terus dihukum 4 tahun, tidak adil. RUU ITE Pencemaran nama baik 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang ketiga pandangan saya bahwa ada pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang ITE. Pertanyaannya simple terus pasal pembunuhan harus masuk juga di ITE? Pasal perselingkuhan harus juga masuk? Pasal penipuan, pengelapan semua pasal pidana kenapa tidak masuk di ITE kalau pencemaran nama baik dan juga penghinaan juga masuk. Ini sesuatu yang aneh, harusnya cyber crime itu menjadi Undang-Undang sendiri kenapa dipaksakan didalam ITE, reasoning-nya apa?  RUU ITE UU ITE 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Pak menteri dan jajarannya, Pak Dirjen Kumham. 
  Saya punya catatan beberapa hal sebelum masuk ke dalam pasal-pasal, point-point utamanya. Yang pertama adalah tentang pandangan MK atas gugatan Undang-Undang ITE. Catatan saya yang pertama bahwa argumentasinya MK ... MK menetapkan bahwa internet itu borderless, menurut saya tidak borderless. Sepanjang negara punya kehendak kuat untuk menetapkan single gate way. Single gate way itu adalah pintu masuk semua arus informasi keluar dan masuk yang bisa dikelola di-manage oleh negara dalam hal ini pemerintah jadi itu adalah ungkapan di masa lalu. Karena buktinya China, Korea Utara dan beberapa negara lain termasuk Uni Eropa sudah mulai me-manage keluar masuknya data dan indormasi, ini yang bagian satu bahwa data itu sifatnya tetap imortal, juga invalen dengan sikapnya pengadilan di Uni Eropa mengatakan bahwa ada hak to be forgotten. Sehingga data bisa di-delete oleh para search engine dan semua data base. Jadi dia tidak berlaku absolute immortality-nya. RUU ITE UU ITE, 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua catatan saya, terhadap Undang-Undang ITE yang dinyatakan oleh pak menteri minggu lalu bahwa ini juga menyangkut ruang lingkup sosial artinya menyangkut peradaban Indonesia. Saya harus menyatakan bahwa perkembangan ICT internet melalui teknologi telekomunikasi itu adalah sesuatu yang baru dalam dunia bangsa kita dalam cara berpikir bangsa kita yang value-nya nilai-nilainya belum bisa diterima secara cepat untuk masyarakat kita dari Aceh sampai Merauke, dari perkotaan sampai kampung sehingga bangsa kita perlu melakukan adaptasi yang cukup terhadap perkembangan-perkembangan teknologi ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses adaptasi? Kita semua tetapi yang memulai harusnya negara dalam konteks ini pemerintah. Karena nilai-nilai di internet itu kan sifatnya instant, real time kemudian mudah dibagi dan “bebas nilai” siapapun bisa melakukannya. Bangsa kita itu punya gotong royong, punya value yang disepakati bersama, nilai-nilai kolektif dan ketika punya masalah ada ketua adatnya, ada Pak RT-nya, ada kepala dusunnya tempat bertanya. Di internet seakan-akan menghilang. Maksudnya adalah tugasnya negara, pemerintah untuk melakukan IT literasi terhadap bangsa kita yang masih umur 3 tahun di bawah 5 tahun terhadap internet perlu dibimbing untuk mencapai cukup kedewasaan. Tidak bisa internet itu adalah orang Jakarta atau orang Bandung karena bangsa kita jumlahnya 240 juta orang, butuh waktu untuk beradaptasi. Apalagi dengan program pak menteri palaparing, artinya kita akan punya mungkin lebih dari 100 juta orang yang melek internet. RUU ITE UU ITE, ICT Internet 1



BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Jadi norma ini pertanyaannya menjadi norma sosial, tanggung-jawab pak menteri harus mensosialisasi. Kalau dia menjadi norma hukum maka saya usul di tetapkan menjadi norma hukum dalam Undang-Undang sehingga bangsa kita bisa tahu. Dan pimpinan titip pimpinan, kalau boleh IT literasi itu dimasukan di dalam Undang-Undang jadi mandatory bukan suka-sukanya Dirjen Aprika. Kalau mandatory bagian dari memperkuat kecakapan bangsa Indonesia untuk bertanggung jawab ketika mengunakan internet maka lebih kuat ke depannya.  
Terima kasih. RUU ITE UU, Norma 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Buat kami Komisi 1 DPR RI terima kasih atas lebih jelasnya ada di mana posisi registrasi simcard dan ada di mana posisi pengamanan data pribadi. Terutama penjelasan dari Mastel tadi simple memang. Nomor itu punya negara dalam hal ini dikelola Pemerintah, pulsa itu adalah bagian dari bisnis. Buat saya itu sudah clear itu, jadi membangun suprastruktur dan infrastruktur dari model bisnis operator dan bagaimana mengamankan data buat saya sudah clear regulasinya yang lemah berarti. Saya penasaran dengan Ibu Sinta dari UNPAD tadi yang menyatakan bahwa dalam proses yang dilakukan Pemerintah ini kayaknya memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah musuhnya Pemerintah jadinya saya baca. Perlindungan data pribadi bisa jadi pesimis bisa masuk atau tidak dari DPR. Jadi teman-teman Ibu, teman-teman Elsam dan teman-teman aktivis lain yang harus melakukan fokus kepada Pemerintah untuk segera, karena harus suaranya dari masyarakat. Kalau Pemerintah tidak mengajukan lagi memang kemungkinannya dari DPR tapi di DPR juga pasti pertarungan dan butuh waktu legislasinya belum dibahas di dalam Prolegnas usulan dari DPR kita mengharapkannya dari Pemerintah. Ibu Sinta, Ibu menyatakan dalam proses yang dilakukan oleh Pemerintah dalam akuisisi data, pengumpulan, penyimpanan dan seterusnya harus dilakukan audit. Audit apa ya Ibu maksudnya? Audit teknologi atau audit legalitasnya. Kalau audit teknologinya saya paham tapi Ibu kan orang hukum ketika ngomong audit ini dalam commond data itu di mana, maksudnya apa. Karena saya membayangkan berarti dalam registrasi simcard ini ada dua yang harus diaudit, satu adalah Kemendagri dengan Dukcapil. Dari temuan kita ternyata sebelum tanggal 3 Maret, Dukcapil memberikan 8 field kepada semua operator. Berapa jumlah NIK yang sudah diberikan Dukcapil kepada operator, kemarin tidak disebutkan jumlahnya tapi saya percaya pasti dari 262 juta rakyat Indonesia mungkin setengahnya sudah dipegang oleh operator, perlu diaudit atau tidak di operatornya juga.RUU Perlindungan Data PribadiAudit data 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dikuasakan itu ada dasar regulasinya enggak, ada legislasinya enggak.RUU Perlindungan Data PribadiDistribusi nomor 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Itu mitra maupun gerainya punya operator itu diatur di dalam regulasi nomor 21 Tahun 2001 itu?RUU Perlindungan Data PribadiDistribusi nomor 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Tidak ada regulasinya itu, internal operator masing-masing.RUU Perlindungan Data PribadiDistribusi nomor 1
BUDI YOUYASTRI 10 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, lagi Pimpinan nanya ke Ibu Sinta, pertanyaan saya menjadi basic lagi. Ibu belum jelaskan 7 prinsip tadi, tapi saya basic apa itu pribadi, apa itu public, saya jadi bingung. Karena Kemendagri mendefinisikan semua data itu, dia hanya dia menyatakan dia hanya mengatakan data private itu, data pribadi itu hanya data mata, data sidik jari. Sedangkan data nama, orang tua, itu data publik, tidak perlu dipublikasi tapi itu data publik yang menjadi kewenangannya Pemerintah, dia mendefinisikan begitu. Saya bingung sebenarnya apakah tanggal lahir saya itu data pribadi atau orang lain boleh, atau saya ini laki-laki atau perempuan itu data pribadi atau data publik ya. Saya basic lagi Ibu pertanyaannya, karena bangsa kita itu kan kolektif. Kita punya problem serius bangsa kita bangsa kolektif, bukan orang yang penyendiri yang mau membedakan dirinya ekstrim dengan lingkungan sekitarnya. Semakin kita terpisah dengan lingkungan kita menjadi tidak nyaman, pengennya sama. Pengennya sama ya di-sharelah sambil ngerumpi dirumah. Itukan basicnya kita.RUU Perlindungan Data PribadiKlasifikasi data 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, Ibu Evita menurut saya yang salah itu adalah operator, karena sumber daya itu dimiliki oleh Pemerintah dan tidak boleh dijualbelikan oleh si operator. Kok nomor sudah bisa dijual tanpa ada pemiliknya, itu jelas letak kesalahannya demikian Ibu. Jadi nomor itu punya Pemerintah, diserahkan sama operator, dan operator hanya boleh mengeluarkan setelah nomor itu mendapatkan rumahnya, yaitu orang yang punya NIK-nya. Sekarang ada nomor jutaan yang kini sudah dijual oleh operator tanpa ada tandatangan dari warga negara yang spesifik. Jadi kesalahannya buat kita menjadi jelas ini kesalahan di operator. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPenjualan simcard 1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, boleh Pimpinan. Pertanyaan teknis, possible orang luar meng-entry data sebanyak 2 juta di dalam sistemnya operator, possible tidak. Sendirian iseng dirumah saya atau saya sewa sebanyak 100 ribu orang mengisi dan si operator tidak paham. Possible tidak? itu pertanyaan teknis.RUU Perlindungan Data PribadiPenyalahgunaan NIK 1
BUDI YOUYASTRI 10 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, lagi Pimpinan. Penasaran dengan Ibu, Ibu jika pilihan politiknya adalah kita meng-exclude kan permintaan Pemerintah yang lain semacam Kemendagri mungkin juga Undang-Undang Kesehatan. Secara filosofi dari definisi yang Ibu sebutkan tentang data pribadi berubah atau tidak. Atau bisa ditemukan teori baru terhadap hal ini. Ini, jadikan pada prakteknya pasti kompromi, di politik itu selalu kompromi dan politik itu mewakili kesadaran kita berbangsa. Tetapi ia menjadi penting buat kami dari Ibu, bisa enggak dikonstruksi baru tentang saya data pribadi penting tapi bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang service. Jadi saya melihat kenyataan dominasi dari aplikasi global itu memaksa kita beradaptasi, tapi di sisi lain bangsa kita itu bukan bangsa yang egois pengennya berbagi terus. Kebahagian kita, nilai kebahagian kita itu berbagi bukan ngumpetin, kebahagian kita itu berbagi. Jadi menurut saya perlu dibuat definisi baru atau teori baru tentang hal ini. Itu pertanyaan saya, jadi konstruksinya apa dan bisa ditemukan tidak seperti pilihannya Malaysia tadi.RUU Perlindungan Data PribadiPerlindungan data pribadi 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, pendalaman pimpinan. Pernyataan Ibu buat saya agak bingung tuh. Negara kan punya fungsi untuk memudahkan warga negaranya melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari. Salah satu kepentingan kita terhadap single id number e-KTP dalam konteks ini karena pilihannya waktu itu dilakukan oleh Kemendagri, kan fungsinya menjadi fasilitas bagi semua fungsi-fungsi publik, fungsi-fungsi pelayanan Pemerintahan kepada seluruh warga negara Indonesia. Artinya, jika orang buat SIM kan tidak harus juga memasukkan datanya ulang. Kalau mendaftar sekolah NIK-nya orang tua sudah ada enggak perlu lagi mengisi pakai kertas. Menurut Ibu itu enggak boleh gitu jadi, kalau Kemendagri yang ngambil datanya terus di-share kepada Kementerian yang lain atau fungsi-fungsi pelayanan publik yang lain.RUU Perlindungan Data PribadiSingle ID number 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi gini ada yang buat saya disadari dan menurutku ada something wrong dengan sistem yang bekerja hari ini. Bapakkan juga mantan operator yang memahami bisnisnya. Kan Bapak menyatakan bahwa mendaftarkan sendiri itu sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang harusnya ada visual. Nah, kalau dilakukan visual dilakukan oleh gerai, sedangkan nomor itukan miliknya Pemerintah. Apakah ada assignment dari negara dalam hal ini Pemerintah kepada pelaksana outlet-nya. Itu Key-nya yang membuat saya karena kita terbiasa outlet, outlet itu barang apa, apakah pertanya saya regulasinya ada dimana outlet itu. Kemudian yang kedua prakteknya selama ini di masing-masing operator bagaimana itu prosesnya dari nomor yang diberikan oleh Pemerintah bisa sampai dipegang oleh outlet, petugas outlet yang paling ujung sekali itu gimana ceritanya kok bisa terjadi, itu saya enggak paham. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiSistem registrasi simcard 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pertanyaan saya bukan dengan mesin, si operator yang menerima data itukan masuk lewat servernya dan disimpan di databasenya operator. Operator punya daftar tidak untuk melihat kira-kira teknikal atau dia enggak lihat itu, enggak akan kelihatan di dalam sistem ada pick yang sangat hebat di satu nomor.RUU Perlindungan Data PribadiSistem registrasi simcard 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih pimpinan. Kami menyetujui untuk dilanjutkan pembicaraan Pak Menteri. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Ya terima kasih pimpinan. Pandangan Fraksi PAN terkait pengesahan persetujuan ini, setelah kita bicarakan kita bahas bersama bismilahhirohmannirohim dengan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PAN DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui pembicaraan tingkat 2. Terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki
Yang kedua, ketika convergency ini menjadi keniscayaan sebenarnya cara berpikir kita juga pasti berubah, semua yang analog, semua yang bentuknya apa namanya dulukan seleloit dicopies harus harus melewati satu perangkat dengan biaya besarnya. Aku dengar sih 21 sekarang ketika mau nonton sudah tidak menggunakan seluloid, tapi pakai kayak decoder, jadi langsung pakai satelit dia by control, artinya kan menggunakan frekuensi dan mungkin juga kalau sudah ada pita lebarnya era convergency digital 
membuat blur yang tadinya ini film, ini content TV, ini contentnya internet, kan sudah tidak bisa dibedakan lagi Pak, dalam waktu 20 tahun yang akan datang.   Sensor Film Content 1

BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Baik, terima kasih Pimpinan.  Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  Teman-teman Komisi I DPR RI yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Lembaga Sensor Film dan KPI.  Nomor satu Pimpinan, saya coba memahami dalam konteks Komisi I DPR RI yang concern dengan kesatuan negara kita sebagai sebuah yang berbentuk satu dengan ke-Bhinekaannya saya melihat dengan satu frame work buku yang sudah saya baca itu Antonia Negeri Empire ketika dunia selesai dari perang dingin, maka orang sudah lihat bahwa ini menjadi tidak ada lagi 2 kekuatan tapi menjadi satu kekuatan besar di dunia yang dalam tanda kutib menjadi lebih Amerika, lebih global bahasanya dan alatnya itu kan ada 3, satu ekonomi di New York, yang kedua pertahanan di DC, yang ketiga Hollywood sebagai alat untuk mengubah cara berpikir dan perilaku, film maksudnya. Terakhir inikan ada di ekstensi terakhir ada di silicon valley memanfaatkan teknologi baru yang namanya internet. Bapak dan Ibu yang bergulat di sensor film dan penyiaran menyangkut content, sebenarnya pertanyaan saya cuma satu film itu apa sih, content itu apa sih, dalam bahasa yang bisa kita pahami, kita sebagai Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan apa sih yang dipertahankan dari identitas bangsa kita, sehingga kita sanggup survive di dunia untuk 20-50 tahun yang akan datang. Sensor Film Film, internet 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Jadi sebenarnya atribut-atribut normatif yang tertulis di dalam Undang-Undang yang Bapak dan Ibu sebutkan kan harus direlasikan terhadap serangan yang dilakukan oleh globalisasi menggunakan alat yang namanya film, yang menggunakan alat namanya content isi siaran yang karena yang ubah kan bukan jadi film kemudian bahan yang disampaikan pakai media broadcast itu kan semuanya bentuk form, ada sesuatu di belakangnya, ada gagasan, ada idenya yang mewakili. Jadi buat saya kalau kerjaan cuma motong, ini ada adegan film, ada adegan sex-nya, ini ada adegan yang tidak senonoh, ini ada cara berpikir yang lain potong-potong, tidak menyelesaikan masalah ketika kita sebagai sebuah bangsa tidak tahu sebenarnya tujuan kita bernegara akan survive 20-50 tahun yang akan datang seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan memang kita punya road map-nya terhadap film nasional, kita punya road map-nya tidak terhadap konten yang ingin kita bawakan. Sebenarnya contoh yang sederhana yang menurut saya simple di banyak negara film layar lebar itu di Thailand itu kalau mau nonton film ada dinyanyikan dulu lagu kebangsaannya 2-5 menit. Itukan bagian sebuah proses pengingatan antara tujuan kita bernegara dengan isinya, dan ini pertanyaannya untuk berdua ya.  Sensor Film FILM, Sensor 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Saya tidak tidak berpikir menyelesaikan masalah hari ini bagaimana lembaga sensor film dan KPI menyiapkan diri menghadapi perubahan ketika era digitalnya terjadi, karena semua cara berpikir dan cara bekerja teman-teman kan pasti berubah dan keniscayaan berubah. Jadi kesiapan kelembagaan dan Tupoksi yang disiapkan bagaimana, karena buat saya teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita sekarang ini semangat membuat film animasi, film independen luar biasa dan itu dimana dikanalkannya? Lembaga Sensor Film sanggup enggak punya kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi setiap film yang muncul.   Sensor Film Sensor film 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Yang ketiga, Bapak dan Ibu sebenarnya buat saya jadi bingung. Pimpinan, yang namanya facebook dan twitter itu penyiaran bukan, kan dia broadcast. Dari sisi yang satu dia broadcast, saya ngetik di twitter dibaca oleh siapa pun, betul kan medianya berbeda, dia menggunakan digital tidak pakai frekuensi. Itu yang meregulasi kebijakan content-nya ada di siapa, Tupoksi Komisi Penyiaran tidak memang hari ini, tapi Pimpinan buat saya siapa bisa mengamati facebook, tulisan orang, menyalahi atau tidak menyalahi, kan harus ditemukan metodenya. Daripada bikin lembaga baru, komisi baru mungkin bisa diekstensi komisi penyiaran ditambahin lagi itu melakukan self censorship di dalam internet, sehingga kasus sudah ada lebih 72 kasus orang yang menulis sembarangan bisa di auto corection langsung oleh lembaga kita, karena buat saya tidak ada yang melakukan TV diawasi, kemudian bisa dilakukan pemberhentiannya, kenapa adik-adik yang ber-facebook, ber-twitter, ber-path tidak dilakukan lembaga itu tiba-tiba masuk Undang-Undang ITE, kasian juga ya. Jadi kalau bisa diselesaikan oleh teman-teman KPI bagus juga. Usul ini usul saja karena buat saya tidak ada lembaga yang menangani soal pengawasan content dari media sosial dan media online. Media online tidak di sini ya? Pimpinan, saya hanya tanya demikian 3 saja pertanyaan yang buat saya mudah-mudahan bisa menjelaskan, menangkap kira-kira kemana lembaga sensor film nasional ini siap untuk 20-50 tahun yang akan datang.  Demikian. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   Sensor Film UU ITE, TV, Facebook 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-Laki Bapak Pimpinan, saya ingin tahu sebenarnya apa sih film itu relasi terhadap wawasan nusantara kita dengan ketahanan nasional kita, sehingga kita tahu ini bahaya yang ini moderat bahayanya, ini potensi bahaya, sehingga kita bisa menciptakan imunitas dalam layer berpikir kesadaran kita sebagai sebuah bangsa, bukan technical. Itu yang pertama sebagai wacananya, maaf Pimpinan agak sedikit menaik sedikitnya agak berwacana, karena buat saya itu penting untuk menangkap sebenarnya teman-teman punya pandangan bagaimana. Sensor Film Wawasan Nusantara, 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, saya mau bertanya sama Bapak Menteri, ini BTS-nya untuk di daerah mana maksudnya.Telekomunikasi BTS 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Sudah ditentukan berapa jumlahnya?Telekomunikasi BTS 1
BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, berarti nanti kita perlu pendalaman lagi dengan Kemkominfo. Kalau saya bilang kalau bisa seluruhnya dibangun BTS. Yang kedua, permintaan saya kalau bisa BTS-nya sudah langsung 4G ready. Jadi jangan dua kali investasi kita negara ini dan kalau boleh ditulis Pimpinan, jadi kesimpulan kita BTS-nya sudah 4G ready saja.Telekomunikasi BTS 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Kita perlu menegaskan ulang lagi tentang definisi 3T Pimpinan, mumpung Bappenas ada. Perpres yang dibuat oleh Bapak Presiden tentang lokasi 53 kabupaten daerah tertinggal itukan saya pahami dalam konteks sebagai payung hukum Kementerian Desa untuk bekerja. Bapak-bapak Bappenas pasti punya tentang banyak desa tertinggal selain yang 57 atau yang 53 kabupaten yang masih dianggap wilayah 3T tersebut. Seingat saya antara 2004 sampai 2014 itu PU juga punya definisi tentang daerah tertinggal yang mana diberikan dana P2IP dan sejenisnya. Kemudian di 2015-2016 itu Menteri Desa juga masih bicara tentang daerah desa tertinggal, yang baik tidak bagian dari 57 kabupaten kota tersebut. Nah, Bapak Deputi saya dari Dapil Jawa Barat X, Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran, itu tidak masuk dalam wilayah daerah tertinggal. Faktanya di Kabupaten Pangandaran ada satu kecamatan, dua kecamatan ekstrem Langkat Lancar sama Cigugur jalan dari kota kabupaten menuju Langkat jaraknya paling hanya 15 paling jauh 30 Kilo, tapi kalau saya jalan darat itu bisa 3 jam sampainya karena jalannya luar biasa parahnya. Lebih celakanya lagi telepon ada tidak? Ada, internet? Wallahualam. Teleponnya ada di semua wilayah karena banyak hutannya kadang-kadang harus manjat pohon kelapa, itu tidak bagian dari 3T. Tapi saya yang berasal Dapil dari sana kan membayar seluler, kok tiba-tiba Dapil saya tidak mendapatkan perjuangan untuk wilayah Langkat Lancar, Cigugur. Jadi dimana letak keadilan dari sektor komunikasi yang dibayarkan oleh seluruh warga Indonesia. Hanya memperhatikan wilayah 57 kabupaten kota yang memang harus dikasih tapi juga banyak di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga dalam posisi tertinggal. Saya belum pernah jujur dengar kecamatan, kalau didefinisikan oleh Bapak Bappenas ya bagus. Tapi saya minta Pimpinan, ini dijadikan kesepakatan. Jadi daerah tertinggal untuk itu yang disebut 3T juga termasuk adalah desa tertinggal di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Telekomunikasi Daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memasukkan revisi, saya sebenarnya tidak penting dengan revisi urusan Pemerintah lah. Jadi yang dimasukkan adalah membuat definisi tentang desa dan kecamatan tertinggal yang harus mendapatkan prioritas pembangunan dari program USO. Terima kasih.Telekomunikasi Definisi daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dari yang Bapak Bappenas, Bapak Deputi yang dipakai menurut saya lebih jelas itu.Telekomunikasi Definisi daerah 3T 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua, Bapak Wamenkeu dan Bapak Bappenas, pertanyaan saya bukan …. Hari ini kita. Itu mah cerita akhir tahun 90-an kita bicara ekosistem hari ini, ekosistem kita yang lagi habis-habisan itu 3, data, transaksi data, logistic sama finansial. Sebentar lagi gopay dan seterusnya sudah menggantikan ATM kita, mampus kita, ya siap siapa? Wechat sama Apple Pay, Samsung, duit kita nanti siapa yang ngatur, Bapak tidak bisa ngontrol lagi uang itu, mampus kita. Jadi saya mengatakan setelah infrastruktur kita selesai kita masuk kepada ekonomi digital, kita kerjakan bareng-bareng. Itu pantangan kita dan itu juga butuh investasi negara, negara yang harus invest. Saya cerita kepada Bapak Menteri Kominfo, Bapak saya baru menemui Pimpinan Komisi I DPR RI diundang sama Parlemen China bertemu dengan Badan Cyber-nya China yang sudah menetapkan Undang-Undangnya per Juni 2017. Yang menarik itu adalah mereka memband google, berani memband facebook, whatsapp dan seluruh aplikasi yang tidak comply dengan Undang-Undangnya mereka. Saya mau tanya Bapak Wamenkeu, google sudah bayar tidak pajaknya, dari mana Bapak ngitung basis pajaknya, bingungkan. Terus visa master Bapak bisa tagih tidak pajaknya ketika transaksi online. Terus yang pakai bit coin dan sebagainya Bapak bisa kontrol bagaimana caranya, toolsnya apa untuk mengecek pajaknya, mungut pajaknya. Jadi itu problem serius di industry telekomunikasi yang sudah berubah menjadi industry data yang kita tidak siap. Kalau Bapak bilang kita uangnya masih buat jalan, ya jalan sudah jadi, yang mengalir nanti barang dari China masuk ke Indonesia dan barang dari Indonesia tidak bisa keluar. Kita maka akan selalu mengalami devisit terus menerus. Kita jual batu baranya mentah, kita terima barang jadinya, rugi terus. Jadi buat saya pilihan kita dalam politik anggaran negara kita harus siap dengan infrastruktur selesaikan dalam 5 tahun ini. Usulan Bapak Menteri tadi sudah bagus pertanyaan saya adalah kepada Bapak Wamen sesuai tidak dengan RPJMN, yang saya pahami belum, yang Bapak tulis sendiri, yang Bapak buat, saya hanya baca, menurut saya Bapak tidak sesuai. Yang dibuat Bapak Menteri masih kurang daripada target yang Bapak buat, maksudnya begitu. Artinya uang perlu ditambah, uangnya ada tidak? Menurut saya ada duitnya 100 triliun Bapak simpan dipakai buat lain kembalikan dong Pak, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan digitalnya.Telekomunikasi Ekonomi digital 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Nah, sekarang kenyataannya adalah sejak 2014 sektor telekomunikasi pertumbuhannya menurun. Pertumbuhannya masih tinggi tetapi menurun, apa sebab itu yang harus dipertanyakan kalau Bapak hanya ngurusin kertas orat-oret ya pasti tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebagai punya kepentingan bagaimana menjamin pertumbuhan ekonomi tetap sesuai dengan Undang-Undang APBN kita tahun 2018 diatas 5% maunya Presiden 7% kembalikan dulu sektor telekomunikasi naik jadi 10 sampai 12%. How? Kami dari Komisi I DPR RI karena saya dari Fraksi PAN berpandangan bahwa industry telekomunikasi sedang punya kesulitan besar bagaimana melakukan penetrasi pasar. Yang kedua, mereka punya problem terhadap bagaimana membuat model bisnis baru, ketika mereka buat infrastruktur yang menikmati uang adalah google, facebook dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan Pak? Saya mengatakan bahwa uang dari frekuensi ini BHP frekuensi kembalikan kepada industry telekomunikasi, ambil peran negara sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemain industry telekomunikasi menjadi lebih kompetitif dan efisien. Hal-hal yang tidak perlu dia lakukan biar kan negara ambil alih. Karena kalau negara ambil dan penetrasi infrastruktur telekomunikasi, broadband berjalan di mana-mana yang menikmati untung pasti industry sektor telekomunikasi tetapi sektor perhubungan juga begitu. Saya mau berangkat dari Kalibata ke DPR RI pastikan ngecek GPS dulu, ngecek google map, ngecek waze. Kalau saya bilang jalannya lewat Pancoran macet mending saya lewat Cawang, berapa hematnya saja, waktunya hemat, stresnya hemat, kemudian bensinnya juga hemat. Bagaimana Bapak sudah bikin jalan dimana-mana infrastruktur tetapi komunikasinya begitu nyampe orangnya sudah pergi, habiskan energi yang tidak perlu. Jadi saya mengatakan bahwa industry telekomunikasi broadband data itu adalah sesuatu yang menjadi enabler yang tidak bisa Bapak abaikan. Sehingga saya mengusulkan kepada Bapak Wamenkeu kembalikan itu BHP frekuensi kembalikan kepada industry, kepada sektornya untuk tujuannya menaikkan pertumbuhannya jadi double digit yang akibatnya pertumbuhan ekonomi kita menjadi naik. Teorinya menurut saya simple dan banyak pakar yang sudah ngomong saya tidak perlu, Bapak Menteri pasti lebih pakar dan lebih siap bahannya, saya commond sance saja. Menurut saya hanya begitu harus kembalikan itu Pak, berapa yang dikembalikan? Bapak sudah pegang kala rata-rata 10 triliun kali 10 tahun sudah 100 triliun. Kembalikan 100 triliunnya kepada industry telekomunikasi. Bagaimana caranya Bapak yang pikirkan, tapi harus jadi putusan politik kita, sehingga kita bisa lebih kompetitif urusan infrastruktur.Telekomunikasi Industri telekomunikasi 1
BUDI YOUYASTRI 7 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, yang ketiga Pimpinan. Definisi tentang 3T-nya “Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah segera merevisi Perpres untuk memasukkan skalanya dalam kecamatan tertinggal. Ini menjadi kesepakatan kita, jadi tidak bisa tiba-tiba nanti begitu sudah jalan Dapil kita tidak ada ngurusin Pimpinan. Terima kasih.Telekomunikasi Perumusan kesimpulan 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua adalah Bapak Wamenkeu, banyak skenario tentang penganggaran dan belanja modal tentang infrastruktur. Saya kira RPJMN Pak, jadi apakah menggunakan APBN atau masukan dari BHP BP3TI itukan skenario mekanismenya kan internal Pemerintah, tidak mengubah esensi apa yang ingin kita lakukan. Saya berharap bahwa ini jadi kesimpulan dan menjadi keputusan politik negara kita tentang apa yang kita maui terhadap Indonesia 5 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang akan datang. Jadi mekanisme terkait berkaitan dengan secepat-cepatnya sesuai dengan perintahnya Bapak Presiden segera, segera, kerja, kerja, tidak boleh rapat lagi, mekanismenya bulet kemana-mana. Buat saya itu soal gampanglah teknis itukan surat menyurat, gampanglah Bapak ahlinya dan bisa diselesaikan dengan cepat. Saya mengatakan bahwa yang paling visible, saya sepakat dengan usulannya Menkominfo sudah realokasi saja PNBP BHP kepada BP3TI. Argumennya dua Pak, sudah lebih dari 10 tahun penerimaan BHP frekuensi itu digunakan untuk sektor yang lain. Antara 2009-2014 pertumbuhan sektor telekomunikasi kan double digit 10%-14%. Dan uang itu Bapak gunakan entah kemana, kami Komisi I DPR RI tidak tahu Bapak gunakan buat apa suka-sukanya Bapak, menurut prioritasnya Pemerintah. Yang pasti sektor telekomunikasi tidak mendapatkan penguatan balik.Telekomunikasi Realokasi anggaran, BP3TI 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih waktunya, nomor satu dengan paparan Bapak Menteri kita sudah bahas dan sudah diskusikan sebelumnya tentang program itu memang harus tapi saya minta konformasi ulang dari Bapak Deputi. Yang saya pahami dari RPJMN yang disusun oleh Bappenas dan sudah dijadikan Perpres 2015 Januari oleh Bapak Presiden itu menyebutkan jumlah kecamatan, jumlah desa yang perlu diakses broadband maupun akses internetnya. Cocok tidak Pak, dengan yang direncanakan. Saya minta konfirmasi dari Bapak, cocok tidak jumlahnya. Dan berapa butuh duit sebenarnya menurut RPJMN sesuai kebutuhan. Jadi tolong Bapak Deputi pastikan berapa angkanya. Kalau Bapak tidak bisa memastikan kenapa dibuat RPJMN-nya. Jadi itu penting buat saya harus dijawab sekarang, saya tidak minta tunggu berikutnya.Telekomunikasi RPJMN 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, pendalaman Pimpinan. Ini berbeda sedikit dengan topik, tapi saya penting menanggapi pernyataan Bapak Wamenkeu. Ketika download bagaimana narik pajaknya, itu kuncinya Pak, apa sih yang terjadi perpindahan data. Data, jadi kalau kita bisa kontrol data itu tidak ada crossborder Pak. Kita yang punya daulat di dalam negara kita terhadap keluar masuknya transaksi data. Itu yang Bapak kenakan pajak, siapa yang dikenakan? Bisa pembeli dan bisa penjual, dalam hal ini saya harus bilang penjualah yang dikenakan pajak, minimal PPN kan di dalam setiap transaksinya. Bagaimana Bapak bisa melakukan hal itu, tanya orang Kominfo. Terus bagaimana bisa mengontrol google, simple saja kalau google ngeyel terus Bapak tidak punya kemampuan untuk menangkap google, yang bisa punya kemampuan itu Bapak Rudiantara. Bapak Rudiantara tinggal bilang semua transaksi google cekek bandwitch-nya. Satu transaksi bisa seminggu, bisa Bapak Rudiantara lakukan, pasti datang ke Bapak, google itu menyembah ke Bapak, berapa saya harus bayar. Terima kasih Pimpinan.Telekomunikasi Transaksi data, penarikan pajak 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat  X Laki-laki Pertanyaannya jadi yang dibangun Telkom maka rakyat disana akan menikmati harga lebih mahal daripada wilayah yang di zona yang dikerjakan oleh Pemerintah, kan itu problemnya. Berarti yang Telkom boleh harga pasar, yang BP3TI boleh dibawah harga pasar. Celaka nanti rakyat kita yang tidak mendapatkan Palapa Ring Pak, karena harga mahal terus berartiPertanyaannya jadi yang dibangun Telkom maka rakyat disana akan menikmati harga lebih mahal daripada wilayah yang di zona yang dikerjakan oleh Pemerintah, kan itu problemnya. Berarti yang Telkom boleh harga pasar, yang BP3TI boleh dibawah harga pasar. Celaka nanti rakyat kita yang tidak mendapatkan Palapa Ring Pak, karena harga mahal terus berartiTIK  BP3TI, Telkom 1



BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, boleh? Penajaman, Pak Menteri. Jadi dengan permintaannya Pak Charles saya mendukung, kalau APBN 2018 itu dimasukkan program desiminasi media literasi. Jadi kita lewat literasi ini langsung dikerjakan secara massive. Menurut saya tidak terlalu gede biayanya. Jadi minimal di semua dapil kita jalan, di setiap kabupaten/kota ada 2 kali-5 kali pertemuan, itu jauh lebih efektif. Karena buat saya sebenarnya bukan pekerjaan menangkapi orang yang penting, tapi mengajari rakyat kita membaca dan menulis media itu.  TIK APBN 1
BUDI YOUYASTRI 10 PDIP Jawa Barat X Laki-laki Ya, nomor 4 itu.   Jadi itukan normanya, kalau saya usul sudah nanti di dalam perencanaan, di dalam desain programnya Kominfo yang akan diajukan di APBN 2018 dimasukkan. Jadi masuk di dalam program Kominfo 2018 dan seterusnya dan berjalan untuk diseluruh wilayah Indonesia.   Terima kasih.   TIK APBN, Kominfo 1
BUDI YOUYASTRI 9 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya enggak tahu Panelnya bagaimana, Pak Menteri pernah ngomong di media, saya tidka tahu kebenarannya. Saya dapatt datanya dari BNN, saya dapat dari BNPT, saya terima apa adanya. Bagaimana katanya Panel, tapi diserahkan kepada BNPT. Buat saya itu namanya negara yang totaliter yang begitu. Kita negara demokrasi itu ada lembaga peradilan di dalam setiap ekspresi setiap warga negara. Dia tidak boleh sembarangan tetapi juga tidak boleh direpresi semena-mena. Terima kasih. TIK BNN, BNPT 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, saya masih serius mengusulkan mengundang perusahaan pembangun jasa back bone telekomunikasi untuk memastikan bahwa selesai. Kemudian yang kedua, tarif dan pelayanannya harus dengan sesuai standarnya BP3TI berikutnya. Kalau tidak diambil alih saja Pak Menteri, jadi jangan 57 kabupaten kota sudah naikkan saja jadi 500 kabupaten kota semuanya dikerjakan oleh BP3TI. Jadi perusahaan infrastruktur itu sudah milik Pemerintah saja, perusahaan operator bermain dengan connecting ke divice aksesnya saja, itu jauh lebih membuat nyaman rakyat Indonesia, sudah pasti diurus sama negara.   Terima kasih. TIK BP3TI 1
BUDI YOUYASTRI 12 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi bisa dibayangkan Ibu Pimpinan, Bapak Menteri, begitu kejadiannya, saya juga enggak tahu, makanya saya juga pikir tadi waktu membaca itu, karena saya tidak punya pegangan juga. Tapi karena ini yang memblokirnya Pak Menteri, saya kira dalam arti Bapak Menteri yang membuat keputusan kalau itu betul. Kalau tidak betul saya akan cari itu eramuslim.com jangan jangan tahu-tahu masuk surat disini. Tapi kalau betul itu Bapak yang memblokir agak aneh kalau Bapak tidak tahu, karena itu baru 5 Februari. Kalau itu Bapak mesti harus bertanya saya juga bingung. Jangan-jangan banyak betul Bapak tandatangan, blokirblokir, Bapak tidak peduli nasib orang.   TIK eramuslim.com, pemblokiran 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya berharap mudah-mudahan dalam tata kelola konten ini bisa menjadi wacana baru kita dalam mengelola anarki yang sudah terlanjur terjadi. Sebabnya apa? Sebabnya menurut saya karena abainya pemerintah di tahun 90-an enggak memandang penting internet, sehingga yang lahir adalah para pemberontak.  Pemberontak-pemberontak itu yang memimpin dunia internet, sekarang bapak menjadi gagap-gagap, kita jadi gagap semuaTIK internet 1
BUDI YOUYASTRI 6 PDIP Jawa Barat X Laki-laki Maaf Pimpinan, Jackma ini apakah sudah SK-kan sebagai prominen oleh Kominfo atau oleh Menko Perekonomian. TIK Jack Ma 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi ini contoh eramuslim yang diblokir ini karena di Pak Menteri enggak punya regulasi yang strong, kuat.  Saya tetap mengusulkan harus ada lembaga peradilan, kan tidak ada mekanisme gugat dari semua situs. Bapak dengan mudah buang badan “itu dari si anu, dari badan itu yang ngasih ke saya”, enggak boleh dong Pak. Kita harus punya aturan main, kalau diblokir siapa yang melakukan kewenangan blokir, kemudian argumentasinya apa, ya diadililah. Menurut saya kalau memang dianggap itu membuat keresahan buktikan di dalam peradilan, peradilannya apa? Buat saya tidak perlu peradilan yang ada, minimal ada Panel yang bisa dibandingkan.  Jadi Pak Menteri ini kasus ini akan berulang terus. Dan Pimpinan, saya mengusulkan menjadi kesimpulan rapat untuk pemblokiran. Kita harus mendesak menteri untuk segera membuat regulasi, pembentukan Panel pemblokiran itu ditetapkan. TIK Pemblokiran 1
BUDI YOUYASTRI 11 PAN Jawa Barat X Laki-laki Benar atau tidak itu tanggal 5 Februari ada pemblokiranTIK Pemblokiran 1
BUDI YOUYASTRI 5 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya tidak tahu ada dimana, di Permennya saya belum ada ucapan Pak Menteri yang ada, aturannya mana, Peraturan Pemerintah-nya mana, kan tidak ada. Terus yang mau menggugat, menggugat kemana, tidak ada mekanisme, kan baru omongannya Pak Menteri di rapat kita. Saya menganggap itu omongan warung kopi, kita harus jadikan kesimpulan Pimpinan. Kita harus mendesak Pak Menteri, kalau belum ada Peraturan Pemerintah-nya tolong dibuatkan segera Permen-nya, bagaimana membentuk Panel, sehingga ada mekanisme, orang dikasih punishment tetapi punya hak ntuk membela diri.  Terima kasih.  TIK Permen 1

BUDI YOUYASTRI 6 PAN Jawa Barat X Laki-laki

Terima kasih. Kalau memang sudah ada KM-nya kami minta terus terhadap yang ingin menggugat apa mekanismenya, apa mekanisme yang diblokir di dalam KM itu. 
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Di dalam KM, KM Panel hanya mengenai Panel Pak, tapi ada Peraturan Menteri tahun 2014 kalau tidak salah yang menetapkan mengenai tata cara pemblokiran, kemudian juga tata cara normalisasi. Jadi normalisasi itu dimungkinkan.  TIK Permen 2014, KM Panel 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang ketiga adalah tentang intersepsi surveillance dan intersepsi itu lanjutan ini Pak. Siapa yang punya kesanggupan melakukan intersepsi? Iya kemkominfo, apapun yang ada di dunia menggunakan frekuensi, kekuasaan kemampuan untuk melakukan intersepsi ada di kemkominfo.  Jadi kasus keluhanya Presiden SBY yang merasa disadap, maka kalau ini rapat tertutup maka saya harus menuntut kepada Menteri Kominfo tolong pastikan bahwa HP-nyaSBY tidak disadap. Karena bapak punya kemampuan untuk mengetahuinya, sama dengan HP saya Pak. HP saya disadap Pak tidak, kalau bapak bilang tidak tahu Bapak berarti tidak tahu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kemkominfo. TIK sadap, intersepsi, kemkominfo 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi surveilent ini adalah sesuatu yang sensitif yang dibuka kotak pandoranya oleh SBY dan mau enggak mau kita harus rumuskan segera gimana ini tentang intersepsi, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang harus yang diberikan kewenangan. Memang mandatnya kan harus dalam bentuk UndangUndang Pak, sepanjang belum ada Undang-Undang terus boleh anarki kita? Saya sih mengusulkan sebelum anarki ni menjadi jauh, maka DPR menjadi wakil rakyat, Pak Menteri sebagai wakil pemerintah eksekutif, kita bisa membuat keputusan politik negara terhadap surveillance dan intersepsi ini mana pilihan. strategis yang harus kita lakukan, sebelum Undang-Undang itu kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih Pimpinan.  TIK Surveilent, intersepsi 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki

Yang kedua mengacu juga dengan pemblokiran itu adalah tentang apa sih yang disebut kebebasan menyatakan pikiran, pendapat, menyatakan keyakinan beragama yang dimungkinkan di dalam dunia virtual ini. Maksud saya begini Pak,  dunia virtual itu seakan-akan adalah dunia anarki, tapi ada dua kekuatan yang dimiliki negara yang disebut tadi adalah kewenangan untuk melakukan blokir, melakukan sensor, satu lagi ada kewenangan satunya yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah, apa itu? Surveillance. Jadi surveillance ini juga belum didefinisikan, yang punya kemampuan surveillance terhadap apapun yang terjadi di dunia internet, Kemkominfo. Yang punya kewenangan sementara hari ini menurut saya yang saya bisa tafsirkan hanya Badan Intelijen Negara, surveillance itu.  Polisi enggak punya kewenangan, aparat penegak hukum enggak punya kewenangan, yang punya kewenangan melakukan surveillance terhadap dunia maya adalah Badan Intelijen Negara. Tapi kekuatan kemampuan itu kunci
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kuncinya dipegang oleh kemkominfo.  Jadi surveillance dan sensor itu power yang Bapak pegang hari ini. TIK Surveillance,badan intelegen 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Terima kasih. Pak Menteri saya tetap masih melanjutkan diskusi kita tentang pemblokiran kewenangan yang kita sepakati di dalam revisi Undang-Undang ITE itu tentang tata kelola content. Yang saya tetap mendesak Peraturan Pemerintah-nya segera dibuat.  TIK UU ITE 1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Di Undang-Undang ITE itukan satu tentang tata kelola konten, yang kedua right to be forgotten itu. Dua sebenarnya Pimpinan, jadi harus disebutkan substansinyaTIK UU ITE, right to be forgetten 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki  Kewenangan blokir itu adalah kewenangan yang diberikan negara kepada pemerintah, tetapi mekanismenya tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip yang kita pegang teguh dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu yang namanya kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran pendapat itu adalah hak fundamental di dalam semua bentuknya termasuk di internet.  Tidak bisa orang mengatakan a, b, c yang dipersepsi orang jelek terus semena-mena pemerintah berhak memblokir. Di mana-mana ada proses peradilan di sana. Peradilannya itu tidak didefinisikan di dalam revisi Undang-Undang.  Saya mengusulkan itu masuk di dalam PP yang dirumuskan.  Pak Menteri pernah menatakan dibuat Panel, nanti diberikan payung hukumnya pak.  Siapa yang jadi Panel sehingga bukan Menteri Kominfo yang akan dituding orang serahkan kepada Panel yang obyektif yang mewakili dari masyarakat.  Sudahlah di PP saja, payung hukumnya Bapak sudah pegang. Jadi prinsip itu jangan dilanggar Pak, hak asasi manusia yang sudah kita bela habis-habisan direformasi, yang sudah tertuang didalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. TIK UUD 45 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Nomor satu, kita harus mengapresiasi Permen Menteri yang terakhir untuk registrasi ulang sudah berhasil mendapatkan jumlah data pelanggan yang lebih valid adanya 250-an juta sekian. Itu sudah prestasi yang harus kita dukung bersama semua nomor related dengan NIK dan KK. Yang kedua Pak Menteri, jumlah 254 juta kelihatannya bagus tapi buat saya masih mengandung problem karena di dalamnya mengandung kompromi nomor-nomor kartu yang jual putus tersebut yang diregistrasi, yang dikompromikan. Nah, ada dua aspek yang perlu dipertajam Pak Menteri, satu dari industri bisnis komersial, yang satu dari sisi kedaulatan kita dalam mengelola sumber daya negara. Industri membuat skema sendiri dengan model jual putus kartu dan pulsanya. Bagus atau tidak so far so good buat mereka. Pak Menteri pernah bicara kita masuk ke tata niaga atau tidak itu tergantung Undang-Undang Telekomunikasinya apakah kita akan lakukan kearah sana atau tidak. Tapi yang kedua, yang buat saya perhatian adalah nomor inikan sumberdaya milik negara absolut, bukan miliknya operator dan operator bisa jual putus suka-sukanya saja. Dari sisi aspek bisnisnya dipisahkan, tapi bahwa nomor itu dipegang para distributor, para vendor dan si operator membuang badan terhadap nomor itu, ini buat saya enggak boleh lagi Pak Menteri. Saya dalam hal ini ikut mendukung Pak Menteri, minimal itu operator wajib bertanggung jawab semua nomor. Kalau operator tidak bertanggung jawab menjual putus, maka saya mengusulkan cabut saja semua nomornya enggak dikasih lagi, sudah berhenti dengan nomor yang sekarang, tidak boleh lagi jual nomornya. Salah satu yang saya desakan Pak Menteri, semua penjualan nomor itu yang dilakukan oleh operator kembali kepada outletnya operator, wajib. Dan pelaksana dari registrasi ulang harus bersertifikasi, karena di dalam meregistrasi itu harus ada keterjaminan warga negara kita diberi tahu bahwa terhadap haknya dan tahu terhadap haknya. Sehingga si pendaftarnya itu dari nomor baru yang akan datang itu tidak akan disalahgunakan. Kita membutuhkan kepastian bahwa warga negara kita kalam mendaftar beli nomor didaftarkan sama si petugas penjual itu adalah dalam posisi orang yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan hal itu. Mekanismenya bisa di rumuskan oleh teman-teman BRTI, tapi Pak Menteri pelaksana dari registrasi setiap nomor baru adalah orang yang trusted certified oleh negara, oleh Pemerintah. Ini enggak bisa dilakukan oleh sembarang orang di pinggir jalan suka-suka. Jadi kekhawatiran Ibu Evita harus tertutupi, itu dari sisi kita menjamin apa namanya keamanan data dari pelanggan. Kalau tidak ada yang memang lebih baik tidak usah beli kartu si warga negara kita, terpaksa harus pergi ke outletnya. Dari sisi bisnis Pak Menteri, kalau saya punya 2 nomor, punya 3 nomor pascabayar dan itu ada perjanjiannya saya dengan operator, kenapa pascabayar tidak ada perjanjiannya. Ini apa bedanya pasca bayar sama prabayar, sama saja menurut saya, ini adalah warga negara kita ingin menggunakan sumber daya nomor ini yang dimiliki oleh negara. Digunakan untuk melakukan komunikasi yang di boleh kan di dalam kedaulatan negara kita. Jadi ada satu hal yang prinsip enggak bisa ini, enggak bisa si operator menyerahkan lagi jual putus kalau ada apa-apa salahnya si vendor, enggak bisa lagi Pak Menteri ini sudah memulai dan ini harus ditata berikutnya. Jadi bukan mengatur tata niaga bisnisnya tapi adalah mengatur pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh negara dalam hal ini oleh Pemerintah. Saya cuma mau ngasi itu kalau ada teman-teman distributor yang masih complain saya berani di depan sama Pak Menteri. Kalau ada yang komplain saya berani pasang badan soal itu, karena yang penting itu adalah bisnis ya bisnis dikerjakan tetapi hak-hak dari warga negara juga harus dijamin.UU Telekomunikasi Bisnis operator seluler 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Dan yang terakhir Pak Menteri, Pak Menteri saya bayar seluler ini semua selalu juga dipotong dana USO-nya, mau pascabayar atau prabayar. Kok uang saya hanya dibayarkan untuk daerah tertinggal, untuk yang Langkap Lancar di Dapil saya enggak diurusin Pak Menteri, uangnya sama loh Pak Menteri. Di sana akses internetnya jelek sekali, akses telponnya juga sepotong-sepotong. Dan masih banyak di daerah Dapil saya yang juga, padahal saya bayarnya sama, kok Pak Menteri hanya berat kesana sih, Dapil saya enggak. Ini hal yang saya harus sampaikan karena tugas saya juga memperjuangkan Daerah Pemilihan saya yang saya sudah nyumbang 2,5% itu.UU Telekomunikasi Dapil 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pak Menteri, pertanyaan saya yang membuat aturan tentang pembatasan data center dari Kemkominfo atau Kementerian lain. Kalau Pak Menteri yang melakukan pertanyaan yang berikutnya sudah dilakukan audit terhadap semua data center yang dibeli oleh KL kita. Terima kasih.UU Telekomunikasi Data center 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pak Menteri, jika mereka datang ke gerai dan menghendaki punya nomor lebih dari tiga. Kenapa saya usulkan itu menjadi pelanggan yang terregister saja seperti pascabayar. Sudah jadi enggak bisa dia main buang lagi kartunya, kecuali memang dia membatalkan kontrak. Jadi kan tujuannya adalah kita kan sedang khawatirkan dengan satu orang punya 1000 nomor digunakan untuk melakukan kriminal atau tindakan yang ilegal kan itu tujuannya. Terima kasih.UU Telekomunikasi Registrasi nomor 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Berarti buat saya clear, artinya kalau saya mau menjadi pelanggan pasca bayar kan ada kontraknya, ada itu diberikan disclaimer macam-macam. Yang seperti ini juga dibuatkan wajib jadinya. Soal pembayaran itukan soal mekanisme bisnis saja. Terima kasih.UU Telekomunikasi Registrasi nomor 1
BUDI YOUYASTRI 1 PAN Jawa Barat X Laki-laki Yang kedua Pak Menteri tentang Palapa Ring. Sebenarnya ada satu yang mengganggu, apakah BP3TI, BAKTI sekarang menjadi operator dari backbone itu dibenarkan oleh Undang-Undang. Saya jadi berpikir boleh enggak ya di dalam Undang-Undang, karena sekarang dengan sudah selesai proyek Palapa Ring BAKTI menjadi operator. Salah satu operator telekomunikasi boleh atau tidak di dalam Undang-Undang tidak dieksplisitkan dan saya tidak paham. Tetapi secara negara menjamin akses informasi adalah tanggungjawab negara, tanggung jawabnya Pak Menteri, biarpun tidak ada undang-undangnya itu menjadi kewajiban. Sehingga pertanyaannya adalah Pak Menteri kenapa kewajibannya Pak Menteri hanya dilakukan di daerah 3T saja, 3T-nya saja juga minus komitmennya operator yang mau membangun wilayah di luar yang di skemakan oleh BAKTI. Pak Elnino, Gorontalo komitmennya oleh Telkom. Pertanyaannya sampai hari ini saya selalu menanyakan komitmen Telkom untuk membangun backbone itu mana progressnya. Saya tidak nanya Pak Anang, saya mau tanya kepada Bapak Menteri, progressnya mana Pak Menteri, benar enggak mereka kerjakan. BP3TI sudah sukses, sudah timetable, biarpun telat yang di tengah sedikit tapi buat saya itu bagus, menurut aku bagus. Nah, Telkom bangun tidak ini yang di Gorontalo. Elnino kan bingung dia ngomong soal daerah tertinggal ini salah, pertanyaannya backbondnya dibangun enggak sama Telkom dan daerah-daerah yag lain. Menurut saya, saya masih ingat yang warna-warna biru atau warna merah itu yang akan dikomitmenkan sama Telkom kita tidak punya update reportnya apa yang dikerjakan oleh Telkom.UU Telekomunikasi, BAKTIOperator backbone, BAKTI, Telkom 1
BUDI YOUYASTRI 3 PAN Jawa Barat X Laki-laki Pimpinan, kita membahas substansi saja dulu, DIM nya di dalam panja. Terima kasihRUU ITE  DIM, PANJA 1
BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi perkataan menimbang hak dan kebebasan ini apakah dikunci hanya wilayah yang analog atau juga mengikutsertakan yang di dalam dunia cyber? Kalau juga mengikutsertakan dunia cyber, maka tanggung jawab pemerintah untuk mendefinisikan, juga apa norma kita tentang hak dan kebebasan di dunia cyber ini, atau kita rumuskan bersama-sama di dalam kesepakatan kita dalam pembahasan berikutnya. Intinya begini, ini hanya mengatur soal e-comerce dan perbankan atau juga mengatur tentang media sosial di internet? Terima kasih Pimpinan. RUU ITE CYBER 1
BUDI YOUYASTRI 13 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi Pimpinan, pertanyaannya jadi ada 3, perubahan teknologi informasi yang hebat ini buat bangsa Indonesia dalam hukum nasional kita, dalam sistem hukum nasional kita cuman tiga kemungkinannya. Satu, bahwa dunia cyber itu menjadi tools seperti kita ngetik, ngeprintnya tadinya pakai mesin tik ganti pakai printer, satu, hanya tools. Atau dia extensi, dia menjadi pengganti dari bon menjadi stempel elektronik. Atau yang ketiga, dia bukan Cuma jadi extensi dari dunia of line, tapi juga menjadi entitas baru, dunia baru. RUU ITE cyber, extensi, dunia line 1
BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat x Laki-laki Pimpinan, saya usul kita membahas sesuatu yang konseptual, yang bisa menjadi keamanan negara kita, antara DPR dengan pemerintah, sehingga pembahasan detail di DIM bisa selesaikan lebih mudahRUU ITE DIM 1
BUDI YOUYASTRI 15 PAN Jawa Barat X Laki-laki  Saya mengatakan bahwa kalau memang kita definisikan baru maka mau nggak mau sebagai konsekwensi dari sikap Pemerintah, harus ada muncul pasal-pasal baru Pimpinan. Yang saya usulkan bahwa forgotten rights itu harus masuk. Forgotten rights itu adalah kewenangan negara untuk melindungi hak warganegaranya. Nggak boleh kita diatur oleh Google sama Yahoo. Kalau memang merusak nama warganegara kita ya perintahkan itu semua agen-agen global untuk menghapus di dalam semua situs dan web-site yang ada dalam, yang ada di Indonesia, Pimpinan. Karena itu bagian dari kedaulatan kita. Itu RUU ITE forgotten, google, Yahoo 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki

Saya mengadress ada beberapa isu, yang pertama misalnya, misalnya tentang apakah ITE ini bicara soal transaksi elektronik dalam pengertian e-commerce atau kita mau masuk kepada wilayah internet secara umum, sehingga memasukkan media sosial, yang tidak 
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dibayangkan oleh pembuat undang-undang di awal, karena namanya facebook kan 2007 Pimpinan, frendster nggak dianggap penting, baru tumbuh 2009-2010. RUU ITE Friendster, Facebook 1

BUDI YOUYASTRI 2 PAN Jawa Barat X Laki-laki Saya mengaddress ada beberapa isu fundamental yang harus diselesaikan dulu bersama Menteri, atau memang di ujung. Saya usul di awal kita bicara konseptualnya, commongroundnya, cari yang fundamentalnya apa, kemudian... tapi DIM nya saya usul apa namanya, draftingnya dibahas di panja Pimpinan, kata per-katanya atau tapi konsep dasarnya dibahas disini.  RUU ITE Isu fudamental, DIM 1



BUDI YOUYASTRI 4 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi melalui ijin Ketua rapat, Pak Menteri dan Pak Dirjen, pertanyaannya sebenarnya dalam pertanyaan simpel begini, ini pengertian hak dengan kebebasan itu di dalam dunia analog, dunia yang riil atau di dalam dunia virtual juga dalam dunia digital, internet. Kalau kita bicara prinsip awal ITE itu kan kira-kira mengatur transaksi elektronik di wilayah perbankan e-comerce, dia menjadi tools dari transaksi, tujuannya, sehingga bagaimana caranya yang dulu pakai bonbon kertas menjadi mungkin pakai bon-bon digital, pakai stampel digital. RUU ITE ITE, 1
BUDI YOUYASTRI 15 PAN Jawa Barat X Laki-laki Soal teknikal drafting, saya setuju dengan putusan Pimpinan. Tapi tentang substansi saya masih menyisakan PR untuk Pemerintah ini, Pimpinan. Kalau memang tadi sudah diputuskan eh disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa ini nggak cuma masalah ekonominya saja, tapi juga masalah kehidupan manusia dan sosial, kita berwarganegara yang berikutnya juga sudah dibahas tentang perbuatan hukum, didalamnya ada perbuatan melawan hukum dan definisidefinisi standar, maka saya tidak sepkat dengan pernyataan Pak Menteri bahwa kemudian dunia internet hanya menjadi tools saja, tools itu tidak mengubah perilaku sosial dan tidak membuat ada perbuatan melawan hukum yang baru. Karena sifat dari internet itukan memang cepat, tapi real-time Pak Menteri, juga cereble, selain cereble ada karakter lainnya yang sedang in challenge adalah tentang bahwa di immortal. RUU ITE Pr 1
BUDI YOUYASTRI 8 PAN Jawa Barat X Laki-laki Jadi itu yang perlu di jelaskan di penjelasan umum, apakah perbuatan melawan hukum itu di dunia analog yang sekarang ini, KUHP, sama dengan dunia digital?  Nah, menurut saya ini butuh pendalaman Pimpinan, karena perbuatan melawan hukum ini, hukum dunia cyber itu sebenarnya sudah, bisa ditafsirkan menjadi extensi dari hukum yang ada, artinya hanya jadi tools atau dia sudah menjadi sebuah organisme baru di dalam dunianya. Jadi kalau kita gagal mendefiniskan maka dijamin 2 tahun lagi kita rubah lagi ini, RUU ITE nya. Terima kasih Pimpinan. RUU ITE RUU ITE 1
CHARLES HONORIS 7 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Sudah, sudah, sudah nggak relevan, sudah Pak.BPJS, TNI Gaji direktur BPJS 1
CHARLES HONORIS 10 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, Pimpinan. Ndak ini masalahnya teknis, atau ada tidak adanya will? ya kalau misalkan teknis tapi ada keinginan, berarti kan bisa masuk kesimpulan, bahwa BPJS akan bla-bla-bla, tinggal masa waktunya saja, kalau masalahnya teknis, sepakat ya?BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Tadi Pak Kapuskes sudah sempat mengatakan, bahwa TNI tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Tapi kalau menurut saya, justru harus mendapatkan perlakuan khusus, ya karena tugas Anggota TNI menjaga Kedaulatan NKRI dan harus stand-by, siap 24 jam Pak. Jadi harus mendapatkan perlakuan khusus. Nah kita tahu tadi dijelaskan oleh dari BPJS, memang terbentur aturan ya, padahal kita inginnya memang Prajurit TNI mendapatkan pelayanan tanpa ditunda-tunda ya, tadi kalau Pak Supiadin bilang, disebelah rumahnya rumah sakit, tapi harus muter keliling, inikan tidak efisien Pak. Prajurit harus siap 24 jam, sedangkan ngapain buang waktu setengah hari, 1 hari, ngantri, minta rujukan hanya untuk berobat apa dokter gigi, iya atau misalkan ada 2-3 penyakit sekaligus, harus minta rujukan berkali-kali. Kalau kita lihat negara-negara maju, pelayanan terhadap untuk anggota militer, itu pelayanannya kelas 1 Pak, rumah sakit atau instalasi kedokterannya itu kelas 1, kita lihat saja veteran-veteran perang dari Irak itu rehabilitasinya luar biasa. Saya, kita ini saya rasa ini harus bersyukur nih, saat ini kita tidak terlibat dalam konflik bersenjata jangka panjang, yang melibatkan Prajurit dengan jumlah yang banyak. Saya nggak kebayang, kalau kita terlibat konflik jangka panjang, dengan jumlah prajurit yang banyak, ini pelayanan kesehatan kaya gini, gimana nih nasibnya prajurit kita.BPJS, TNI Lex-spesialis, BPJS, TNI 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Nah saran saya Pimpinan, kita konkritkan saja, kalau kita menunggu lagi, untuk dirembugkan antara Kementerian dan institusi, ini sampai tahun depan juga mungkin masih begini lagi ini. Kita bersurat saja Pimpinan, atas nama Komisi I DPR, bersurat ke Presiden, minta agar Presiden segera Ratas mengundang Kementerian dan institusi terkait, membahas hal ini, segera mengeluarkan Perpres Khusus ya, yang Lex-spesialis, atau peraturan turunan, sehingga masalah ini bisa segera selesai. Ya, jadi nggak usah lagi kita menunggu, mau diskusi sampai kapan? Ini tahun depan kalau kita biarkan begini, begini lagi, yakin saya begini lagi.BPJS, TNI Lex-spesialis, pembuatan peraturan 1
CHARLES HONORIS 8 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, pimpinan. Mohon maaf. Saya sebetulnya agak kecewa kepada BPJS, Direktur Utama tidak hadir, sehingga apakah yang hadir punya kuasa untuk mengambil keputusan kita kan juga nggak tahu ya. Saya rasa kedepan kalau ada rapat lagi, BPJS diundang, tapi tidak hadir, iya kita nggak usah rapat Pak, buang-buang waktu gitu loh. Karena nggak bisa ambil keputusan juga gtu.BPJS, TNI Pengambil keputusan BPJS 1
CHARLES HONORIS 11 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan. Kalau inikan hanya mendesak, tapi apa ya, kita semua termasuk BPJS Kesehatan sepakat untuk menunda, kalau inikan mendesak Pak. Tadikan sudah sepakat, akan menunda, tinggal waktunya, teknisnya seperti apa kan.BPJS, TNI Perumusan kesimpulan 1
CHARLES HONORIS 12 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Sepakat, sepakat, sepakat untuk menunda.BPJS, TNI Perumusan kesimpulan 1
CHARLES HONORIS 13 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Mungkin gini saja Pak, Komisi I DPR dan Pertanahan, TNI, Kementerian Kesehatan dan BPJS, sepakat untuk menunda.BPJS, TNI Perumusan kesimpulan 1
CHARLES HONORIS 14 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Ijin pimpinan. Bila diperkenankan tambah per kesempatan pertama.BPJS, TNI Perumusan kesimpulan 1
CHARLES HONORIS 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Menurut saya mungkin fokus kita hari ini bukan pada anggarannya, tetapi, memang anggaran sangat penting ya Pak. Kita tahu memang BPJS hari ini kesulitan, tetapi lebih pada prosedurnya Pak. Dan menurut saya prosedurnya itu kalau kita menunggu lagi dari bottom up, mungkin akan memakan waktu lebih lama, kenapa tidak kita coba dorong dari top-bottom Pak, kita surati ke Presiden, minta Presiden agar segera buat Ratas, dan selesaikanlah masalah ini. Terima kasih.BPJS, TNI Prosedur BPJS 1
CHARLES HONORIS 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Iya saya rasa Pimpinan, mungkin pola kedua bisa, karena kan kita sudah pernah melakukan yang sama Pak, berkirim surat ke Pimpinan DPR, dari sana baru Pimpinan DPR berkirim surat ke Presiden ya. Jadi salah saya rasa terlalu jauh lah kalau ini harus diparipurnakan gitu.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
CHARLES HONORIS 6 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Sebelum Ibu lanjut. Kepada Pak Direktur Hukum, ada tidak regulasi yang membatasi BPJS memberikan diskresi?, atau perlakuan khusus terhadap TNI?, ada tidak yang membatasi?, dan apakah ada sanksinya?, itu saja. Kalau nggak ada, ya mungkin ya, ada, bisa kita kasih diskresi gitu.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki
Pak Menteri beserta jajaran,  
Saya rasa semua pasti mengapresiasi langkah Pemerintah kerjasama antara Polri dan Menkominfo yang sudah berhasil membongkar dan menangkap jaringan Saracen. Namun saya yakin masih banyak jaringan lain yang masih eksis hari ini. Saya baru saja cek di sosial media, masih ada akun-akun yang selama bertahun-tahun aktif menyebarkan ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain, masih aktif sampai hari ini. Walaupun kalau bicara hari ini term-nya sudah agak menurun, mungkin melihat adanya penegakkan hukum terhadap salah satu jaringan penyebar hoaxBSSN Saracen 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Saya tentunya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Elnino, bahwa data ini tidak boleh bocor atau disalahgunakan untuk kepentingan termasuk kepentingan politik. Tetapi tadi Bung Elnino sempat membandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan kemenangan Trump dan menurut saya itu agak kejauhan kita membandingkan itu. Ini saya ingin meluruskan karena ini rapat terbuka, diliput oleh media juga dimana ketika Trump, Trump itu ditenggarai menggunakan data pola berperilaku sehingga tim kampanye Donald Trump bisa mempengaruhi pemilih dengan data tersebut. Sedangkan yang kita bahas hari ini adalah data kependudukan yang tentunya tidak bisa digunakan oleh tim kampanye manapun untuk mempengaruhi pemilih berdasar ini saja. Nah, di sini saya ingin meluruskan agar jangan sampai kesannya ada yang sedang membangun narasi bahwa penguasa, pihak partai penguasa atau penguasa hari ini bisa menggunakan data ini, data kependudukan ini untuk kepentingan politik tertentu ya, Pemilu masih tahun depan kok. Jadi jangan sampai di bangun narasi bahwa nanti ketika hasil Pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan alasannya nanti karena registrasi simcard yang digunakan oleh penguasa.Data Pribadi Dukcapil Penyalahgunaan data pribadi, Trump, jenis data1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Kami Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya menyampaikan bahwa siap membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain dan juga dengan Pemerintah sebab kami menganggap  pengesahan  terhadap  persetujuan  ini  perlu  segera  dilakukan  sehingga  dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan Indonesia.Pertahanan Menyetujui RUU 1
CHARLES HONORIS 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Fraksi  PDI Perjuangan  menyatakan  agar  RUU  tentang  Persetujuan  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Korea  disetujui  untuk  dibawa  ke  Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
CHARLES HONORIS 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Izin. Charles Pimpinan. Saya  juga  sependapat  dengan  Pak  Supiadin  Pak  Kalau  perjanjian  inikan sifatnya  lebih umum  Pak.  Terkait  dengan  MoU,  itu  kita  bisa  selesaikan  secara  perdataan. Sedangkan  inikan mencakup hal yang jauh lebih besar dibandingkan hanya, dibandingkan kerja sama KFX IFX saja. Misalkan ada pertukaran personil, kerja sama antara Angkatan Bersenjata dan lain sebagainya. Jadi menurut  saya  sebetulnya  ini  kita  lanjutkan  saja,  tidak  perlu  ditunda-tundalah  karena  sudah lama juga ini pembahasan dari 2016 ya.Pertahanan Pembahasan RUU 1
CHARLES HONORIS 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pak Ketua, sedikit mau mengingatkan saja.   Pak Menteri, terima kasih nanti saya tunggu penjelasannya secara di sesi lain, tapi tolong juga saya ingatkan menyangkut peran dari ICBC disini kreditur dar ICBC. Karena apa? Dari sinikan kelihatan bahwa Indonesia ini sekarang sudah dipenuhi dengan financial resourcesnya dari China, infrastruktur jalan dan jembatan dan sebagainya semua sektor sudah dimasuki. Sekarang sektor Palapa Ring juga akan masuk, tolong dijelaskan berapa besar konstribusi kredit yang diluncurkan oleh ICBC dan kepada perusahaan apa supaya bagi kami cukup jelas.   Saya pikir itu Pak Menteri.  Terima kasih.   PNBP ICBC 1
CHARLES HONORIS 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Saya hanya ada pertanyaan singkat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini masih mengganjal dari kemarin, karena ketika kami meminta penjelasan dari Dirjen Dukcapil maupun Dirjen BRTI terkait dengan adanya satu NIK yang bisa mendaftarkan sampai 2 juta nomor. Nah, saya ingin bertanya kira-kira analisa dari Bapak dan Ibu sekalian, ini modusnya seperti apa dan motifnya sebetulnya apa. Karena ini saya masih mengganjal sekali, ini sebetulnya motifnya apa sih mereka ini dan modusnya seperti apa untuk bisa mendaftarkan 2 juta nomor untuk 1 NIK. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPenyalahgunaan NIK 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Jika hubungan antara Indonesia dengan Papua Nugini semakin dekat maka negara tersebut dapat diharapkan menjadi buffer zone atau daerah penyangga atau penahan berkembangnya isu Melanesia. Dan dapat menggagalkan upaya diplomasi gerakan pembebasan bersatu untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua. Menggalang dukungan dari Anggota organisasi negara Melanesia, persetujuan ini juga bermanfaat untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.   RUU Pertahanan dengan New ZealandBuffer zone 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan Sidang yang terhormat, Masalah pertahanan merupakan persoalan yang complex, oleh karena itu negara dituntut mempunyai kapabilitas yang memadai baik di bidang pertahanan dalam hal kekuatan alat pertahanan keamanan maupun kemampuan melakukan diplomasi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara tersebut. Dalam kaitan kepentingan tersebut suatu negara perlu melakukan kerjsama dengan negara-negara lain terutama dengan negara yang mempunyai posisi geopolitik strategis yang berkaitan dengan keutuhan teritori dan kedaulatan negara tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain terutama negara yang memiliki posisi geopolitik yang penting sebagai upaya mewujudkan kepentingan nasional terutama dalam hal menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki lDengan kemampuan yang masih sangat terbatas di tambah pula minimnya anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang ideal bagi pertahanan Indonesia, maka salah satu alternative untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama dibidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah persetujuan atara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama pertahanan 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Hadirin sekalian yang kami hormati, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin memberikan penegasan terhadap filosofi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKeutuhan NKRI 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki

Persetujuan dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini yang ditandatangani oleh Menhan pada tahun 2010 ini memiliki arti penting dan strategis karena selain akan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan Indonesia juga dapat menjadi salah 
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satu sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeliminir gerakan organisasi Papua Merdeka yang mengatasnamakan Melanesian Brotherhood. Kerjasama antara Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini perlu terus ditingkatkan khususnya di bidang pertahanan karena Papua Nugini merupakan salah satu di Kepulauan Pasifik yang mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMelanesian Brotherhood 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, Dan hadirin yang berbahagia.   
 Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-fraksi lain demikian juga dengan Pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap perjanjian ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia.   Terima kasih.   
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. MERDEKA!!!   Atas Nama Kelompok Poksi Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  RUU Pertahanan dengan New ZealandPengesahan RUU 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan suatu kemampuan yang solid di bidang pertahanan. Namun, kita semua menyadari bahwa kemampuan Indonesia saat ini dalam bidang pertahanan masih sangat terbatas dan harus dipahami bahwa ketidakmampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri menyebabkan suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatannya.   RUU Pertahanan dengan New ZealandPertahanan Kedaulatan 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Hadirin sekalian yang kami hormati,Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin memberikan penegasan terhadap filosofi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  RUU Pertahanan dengan New ZealandPertahanan negara 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.RUU Pertahanan dengan New ZealandPertahanan negara 1



CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki RUU Pertahanan dengan New ZealandPertahanan negara 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai posisi geopolitik strategis tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka inilah maka Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Untuk dibahas oleh DPR RI dan gilirannya dapat disahkan menjadi Undang-Undang yang akan mengikat secara hukumRUU Pertahanan dengan New ZealandRUU, kerjasama pertahanan 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pertanyaan saya, bagaimana Menkominfo, bukan pertanyaan sebetulnya, saya berharap Menkominfo bisa bekerja lebih keras bersamaan dengan penegak hukum untuk bisa segera membongkar jaringan lain agar di tahun politik 2018 ini kita tidak ingin pesta demokrasi itu dicederai oleh hal-hal seperti ini. Kita ingin pertarungan antara calon kepala daerah itu bisa berlangsung secara sehat, sehingga tidak ada lagi ke depan ujaran penyebaran kebencian serta hoax yang mencederai proses demokrasi yang berlangsung di negara kita ini.  Kita lihatlah dalam pilkada 2017, tadi Pak Hidayat Nur Wahid juga menyampaikan, banyak sekali penyebaran ujaran kebencian, berita-berita hoax, yang saya rasa mempengaruhi bukan saja hasil pilkada itu, itu tidak penting, tetapi yang terpenting merusak hubungan bermasyarakatn yang ada yang sudah di bangun puluhan tahun di IndonesiaTIK Hoax 1
CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan oleh Kepolisian diketahui bahwa misalkan jaringan Saracen itu sendiri menjual jasa mereka untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Itu fakta. Kita tahu tahun depan kita akan memasuki suatu perhelatan politik yang signifikan, pilkada serentak, diikuti oleh ratusan kota/kabupaten dan berbagai provinsi strategis.  Dan saya sudah pernah mendapatkan informasi, ada jutaan akun dan puluhan ribu situs yang memang sudah disiapkan oleh jaringan-jaringan seperti Saracen untuk menghadapi perhelatanperhelatan politik, seperti pilkada. Bahkan pilpres dan pemilu 2019. TIK Perhelatan Politk 1

CHARLES HONORIS 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki

Lalu saya juga ingin menanyakan program sosialisasi kepada masyarakat seperti apa. Dengan jumlah jutaan akun yang ada, puluhan ribu situs, bagaimana program sosialisasi Menkominfo kepada publik bahwa ikut menyebarkan berita fitnah, hoax, ujaran kebencian, 
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adalah pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini penting sekali, karena ujaran kebencian adalah benih dari aksi-aksi intoleran, bahkan radikalisme. Bahkan bisa menuju aksi-aksi teror.  Seperti itu sementara, terima kasih. TIK Program sosialisasi 1

CHARLES HONORIS 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Sorry, Pak Menteri. Ijin sebentar, Pimpinan. Mungkin satu lagi Pak, tadi saya sampaikan perlu lebih banyak lagi sosialisasi ke masyarakat agar tidak ikut menyebarkan. Saya belum melihat ada upaya intensif dari Kementerian Kominfo untuk mensosialisasikan itu. Seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan ada konten yang sudah di hapus tapi tetap disebarkan melalui group-group whatsapp kah, atau apa. Mungkin perlu program-program yang lebih intensif untuk menyadarkan publik bahwa ini salah. Ini menurut konten sudah tidak benar ko’ masih disebarkan. Terima kasih. TIK Sosialisasi 1
DARIZAL BASIR 1 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Sama halnya dengan pendapat fraksi terdahulu, bahwa kami dari Fraksi Partai Demokrat setuju untuk diteruskan pada pengambilan keputusan pada Tingkat II. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
DARIZAL BASIR 1 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Dalam rangka mewujudkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini dibidang pertahanan, maka Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa penguatan kerjasama baik itu bilateral, regional maupun multilateral adalah substansi dari ungkapan sejuta kawan tanpa lawan, yaitu peluang kerjasama dengan pihak manapun selama tidak menganggu kepentingan dan prinsip dasar yang kita miliki.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama 1
DARIZAL BASIR 1 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Dengan demikian akhirnya Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Rancangan UndangUndang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan untuk dibahas oleh Komisi I DPR RI Bersama Pemerintah pada hari ini. RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui Ruu 1
DARIZAL BASIR 2 Demokrat Sumater Barat I Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa rapat kita ini adalah Rapat Kerja dalam rangka melakukan evaluasi program tahun anggaran 2016. Yang tentu pada intinya kita mengevaluasi anggaran dan kita mengevaluasi target capaian dari program.  Nah, ini saya memberikan komentar dalam tabel anggaran yang Bapak berikan, bahwa serapan anggaran APBN hanya 77% dan APBNP 83%. Ini menurut saya termasuk serapan yang sangat rendah. Sayang ya kita tidak mampu menghabiskan anggaran sudah disiapkan Pemerintah, malah justru terbalik sebenarnya. Ada lembaga yang menginginkan anggarannya berkurang tetapi ini ada anggaran tidak bisa kita manfaatkan dan tentu ini akan jadi perhatian pada anggaran 2017. TIK APBN, APBNP 1
DARIZAL BASIR 2 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Kemudian Pak Menteri, di awal tahun kita dulu ya tahun kerja kita dulu kalau enggak salah pada 2015, kita sepakat antara Pak Menteri dengan kita bahwa kita akan membantu semua program-program yang Bapak distribusikan ke bawah. Ini ada kesepakatan kita dulu ya sehingga kementerian bisa kita bantu dalam mendistribusikan rencana program dan kita juga bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada di Dapil kita.  Ini dulu kita setujui bersama tapi nyatanya sudah 2 tahun berjalan ini tidak ada, bahkan di awal tahun 2016 Pak Menteri saya pernah mengajukan proposal langsung pada Pak Menteri, setelah selesai rapat dan juga saya susulkan SMS ada daerah saya yang blank spot.  Saya sebutkan desanya, Desa Tratak Sungai Lendang Kecamantan Kota Sebelas Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Saya sebutkan desanya desa, Desa Pulut-Pulut Induk dan Pulut-Pulut Selatan. Ini Kecepatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan juga Sumatera Barat, ini sudah 2 tahun berjalan dan tidak ada realisasi. Dan tentu kita berharap ya apa yang kita ajukan karena kita merupakan representasi dari masyarakat yang kita wakili mereka banyak meminta daerah-daaerah yang blank spot. TIK blank spot 1
DARIZAL BASIR 4 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Pak Menteri, tapi rasanya bukan di BP3TI saja Pak, pada SDPPI juga rendah 66, Aptika 53. Jadi barangkali 3 ini yang perlu mendapatkan perhatian ke depan bukan BP3TI saja saya rasa. TIK BP3TI,  SDPPI 1
DARIZAL BASIR 8 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Pimpinan, dulu ya pada awal kita bersidang periode DPR ini, rapat pertama kita dengan Pak Menteri 1, 2, 3 kali ada 1 kesepakatan kita minta.  Kita ingin membuat Pak Menteri, Pak Menteri juga membantu kita. Bagaimana kita bisa mendistribusikan program yang sudah dibuat oleh Kominfo ke daerahdaerah kita sambil kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara juga program Kominfo itu bisa tersalurkan kebawah. Nah, ini setelah 2 tahun tidak ada, itu yang saya tanyakan tadiTIK Kesepakatan 1

DARIZAL BASIR 2 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki

Kemudian yang kedua, capaian program kerja utama pada halaman 5.  Saya melihat ini merupakan data-data yang belum diolah nih Pak.  Bapak hanya menyajikan program pertama katakanlah penataan frekuensi refarming broadband 4GLTE. Kemudian dalam capaiannya telah…..refarming frekuensi dengan angka-angka. Nah, angka-angka ini capainya berapa ini dari target yang Bapak tidak memunculkan 
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target. Kita tidak tahu berapa persen target dicapai. Demikian juga pada poin 2, 3 dan 4. Saya berharap poin 1, 2, 3, ini berapa anggaran yang digunakan, apa targetnya dan apa hasilnya. Disanalah baru kita bisa melihat kinerjanya program ini.   TIK Program pertama 1

DARIZAL BASIR 2 Demokrat Sumatera Barat I Laki-laki Kemudian yang ketiga saya mendukung apa yang disampaikan dari Pak Budi tadi ya ini terkait dengan masalah sadapan Ketua Umum saya, karena Pak Budi sudah menanyakan silakan nanti Pak Menteri untuk menjawab. Dan sebagai tambahannya Pak, ini di luar Rapat Kerja tapi ada kaitannya dengan Bapak. Pada saat Jambore Nasional Mahasiswa kemarin yang dilaksanaka di Cibubur Bapak kan hadir. Namun, Jambore tersebut berakhir dengan didemonya Rumah Ketua Umum saya, sebenarnya Bapak mungkin bisa tidak memberikan gambaran sedikit. Demikian Pimpinan. Terima kasih. TIK Sadapan 1
Dave Akbarshah Fikarno 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terus kedua, ada Kombes Bambang di sini, saya kira sudah jadi Kapolda ternyata masih di LSF rupanya beliau ini Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Lembaga Sensor Film dan juga KPI ini memang memang miliki tugas dan fungsi yang sangat berta, karena saya sendiri mengalami, saya sendiri melihat sudah tergerusnya kecintaan apakah itu pengamalan Pancasila dan juga kenegarawan di antara generasi muda Indonesia. Derasnya arus informasi masuk dari luar, dari selphone, dari tablet dan segala macam itu sementara di antara anak-anak kita ini kurang diberikan istilahnya ini penyaring dari informasi yang masuk, jadi informasi yang masuk itu sangat deras karang-karang juga berbau pornografi, berbau potensi memecah belah bangsa hal ini yang kurang diberikan pemahaman pada anak-anak dan adik-adik kita terhadap apa hal yang mestinya boleh diserap dan harus dibuangLSF, KPI deras informasi 1
Dave Akbarshah Fikarno 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada LSF ini, kemarin kita sudah diberikan surat dari Presiden untuk pemilihan anggota LSF yang akan datang, di situ dilampirkan 17 calon anggota LSF, sementara berdasarkan Pasal 15 di Undang-Undang Tentang LSF Pasa 15 Ayat (1) itu menteri mengajukan 2 kali jumlah anggota LSF kepada presiden, jadi semestinya diajukan 34 ya Pak. Jadi yang saya tanyakan kenapa hanya diajukan 7 orang. Jadi juga ada baiknya, apabila surat tersebut di revisi diskusi lagi dengan kementerian. Saya juga ingin bertanya sekarang ini kementeriannya kemana apakah ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kebudayaan atau syukur-syukur Kementerian Pertahanan mungkin ya. Dan juga kepada KPI saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa atas kinerjanya, dan saya harapkan hubungan kerja kita itu berjalan dengan baik ke depan. Sekian dari saya, terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.LSF, KPI Pemilihan anggota LSF, kementerian 1
Dave Akbarshah Fikarno 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah, dan fungsi daripada KPI dan Lembaga Sensor Film mestinya ini adalah garda terdepan untuk mendidik anak-anak kita dan juga menahan jangan sampai hal-hal yang negatif terus dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Kita lihat juga banyak pembunuhan di antara anak-anak AGB istilahnya, lalu belum lagi kehidupan perilaku sex bebas. Hal-hal ini mestinya menjadi PR utama daripada kami di DPR juga ada juga dari lembaga-lembaga pemerintah untuk jangan sampai hal ini terjadi. Maka itu, dengan adanya RDP ini saya ingin lebih menggali apa fungsi dan saya juga agak terkejut melihat bahwa begitu rendahnya perhatian pemerintah terhadap kedua lembaga ini yang terlihat dari betapa kecilnya anggaran, sementara banyaknya film, puluhan ribu TV swasta yang begitu banyak bersiaran berjam-jam setiap harinya, tapi pengawasannya sangat minim. Ini justru menjadi bahan bagi kita ke depan untuk memperkuat lembaga-lembaga ini dan juga memperbaiki kinerjanya ke depan, sehingga bisa lebih memberikan yang terbaik dan juga bisa menjadi garda yang lebih kuat di bangsa kita. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu sedikit saja, karena dari tadi senior-senior saya, saya baru masuk di DPR RI dan kebetulan daerah pemilihanya sama juga dengan Bapak Ketua juga di daerah Jabar VIII Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.LSF, KPI Tupoksi KPI dan LSF 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Kami dari Partai Golkar pada dasarnya telah menerima penjelasan dari Pak Menteri dan kami menerima bahwa ini perlu dibahas untuk selanjutnya dan untuk segera diundang-undangkan. Sekian.Pertahanan Menyetujui RUU 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Baik. Terima  kasih  Pimpinan  dan  beserta  seluruh  Anggota  Dewan  yang  hadir  dan  masih bertahan di siang hari ini setelah melalui perdebatan yang singat dan sengit, kami dari Fraksi Partai Golkar  menyatakan  siap  untuk  melakukan  pembahasan  ini  di  tingkat  selanjutnya  di  tingkat paripurna untuk disetujui sebagai Undang-Undang. Sekian. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Izin Pimpinan. Ini yang mengenai Pasal 1 ini, mungkin sebaiknya ini kita tunda dulu sebelum dengan ada kepastian soal KFX IFX dan juga kapal selam, karena inikan core dari Undang-Undang ini adalah tentang KFX IFX juga sehingga memastikan sebelum kita menandatangani sesuatu hal yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum kedepannya.Pertahanan Program KFX-IFX 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Ini  pertanyaannya  saya  sampaikan  secara  general  saja,  karena  yang  saya  tangkap kebutuhan ataupun  kondisi  daripada  TVRI  dan  RRI  ini  ada  sedikit  perbedaan  tapi  kurang  lebih hampir sama yang ingin saya bahas. Pertama  saya  apresiasi  atas  kinerja  dan  juga  peliputan  TVRI  dan  RRI  selama  Asian Games, sehingga masyarakat seluruh Indonesia itu bisa turut juga menikmati dan mengikuti siaran secara langsung, baik pembukaan, penutupan, ataupun seluruh kegiatan sporting eventnya yang tersebar di 3 provinsi. Untuk  melanjutkan  ini  ada  beberapa  hal  yang  ingin  saya  tanyakan  dan  juga  saya sampaikan. Pertama untuk RRI dulu, ini RRI walaupun persaingan terhadap radio swasta di kota-kota besar sama juga dengan TVRI persaingan di kota-kota besar dengan TV swasta itu sangat sengit bahkan TVRI dan RRI semakin panas, semakin tergeser. Akan tetapi di wilayah 3T terutama dan  juga  di  seluruh  wilayah  Indonesia  pendalaman  tetap  saja  TVRI  dan  RRI  masih  menjadi primadona daripada masyarakat Indonesia. Nah, untuk masyarakat Indonesia yang lebih luasnya ini tetap bisa mendapatkan hiburan yang   mendidik,   informasi   yang   tepat   dan   akurat   memang   dibutuhkan   peningkatan   akan kemampuan dari TVRI dan RRI dari cara penyajiannya, dari programingnya. Nah, itulah yang saya harapkan  dan  saya  tunggu  ada gebrakan-gebrakan  baru  yang  lebih.  Kalau  istilah  kerennya sekarang yang lebih ke zaman now, lebih mengena untuk kaum milenial. Nah, itulah yang saya harapkan dan itu kita minta juga ada perubahan ataupun ada juga daripada  cara  pendekatannya,  cara  penyampaiannya,  dan  juga  konsep-konsepnya  itu  sendiri. Tentu bukan ini berarti kita harus mencontoh mengambil plek dari luar atau dari asing, tentu harus mendorong ide-ide dan konsep-konsep yang memang tetap berbau ke-Indonesiaan, tetap berbau ke-Nusantaraan. Nah, itu tentu yang saya inginkan dan saya harapkan. RRI & TVRI Apresiasi kinerja TVRI & RRI, pengembangan program1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Pimpinan,  kalau  misalnya  kalau  ada  penyusutan  itu,  itukan  penyusutan  yang  diberikan oleh TVRI. Maaf TVRI atau RRI? RRI & TVRI Penyusutan anggaran 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Mungkin  bisa  diperjelas  kenapa  memberikan  kembali  direvisi  dengan  penyusutan. Biasanya itu kalau kemari lagi itu penggelembungan ini malah penyusutan. RRI & TVRI Penyusutan anggaran 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 4 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Pak, jangankan mau minta, namanya kalau minta Pak, mau minta Rp1,4 triliun atau Rp900 miliar sama saja susahnya Pak, mendingan sekalian saja Rp1,4 triliun. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Untuk   kesana   itu   tentu   membutuhkan   anggaran   tentunya,   anggaran   yang   sudah disampaikan  ini  berdasarkan  pagu  indikatif  ya  tentu  ada  sedikit  apresiasi  juga  kepada  Menteri Keuangan  karena  ada  kenaikan sekitar  10%  dari  tahun  lalu.  Cuma  kalau  saya  menilainya permintaan dari TVRI ini bukan permintaan yang wah atau fantastis. Permintaan ini yang sangat logic, bahkan sebenarnya kalau pandangan saya dengan kondisi Dolar yang sekarang tinggi dan juga kebutuhan peralatan TVRI saya ingat terakhir sempat hadir ke TVRI untuk shooting acara apa saya  lupa.  Itu  masih  menggunakan  kamera  hasil  pengadaan  tahun  1998-1999.  Kameranya  itu alhamdulillah masih beratan kamera daripada berat badan saya, karena kalau kamera sekarang itu rata-rata beratnya hanya 10 kilo, kamera itu beratnya masih diatas 100 kilo. Jadi ini saya melihat dari sisi kameranya saja itu belum dari operation room, belum lagi pemancarnya. Hal inilah yang tentu saya harapkan agar ada peremajaan jadi bukan hanya alutsista saja, bukan saja Telkomsel dan Telkom saja yang diberikan peralatan baru akan tetapi TVRI dan RRI juga bisa mendapatkan peralatan baru, ditambah juga ada regenerasi baru di sisi sumberdaya manusianya dan juga dari sisi stasiun. Kenapa? Karena saya sering kalau ke daerah itu pasti stasiun TVRI atau RRI itu pasti yang  paling  besar  akan  tetapi  kondisi  Gedung  dan  fisiknya  itu  kadang-kadang  halamannya  itu ilalangnya bisa lebih tinggi dari orang. Kondisi Gedung juga kadang-kadang sudah agak kumuh. Dari hal-hal tersebut bisa didorong sehingga image dan kinerja TVRI dan RRI ini bisa lebih meningkat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya apresiasi atas kinerja Dirut dan Direksi TVRI dan RRI. Dan yang saya harapkan juga agar kegiatan-kegiatan Anggota DPR RI ini terutama ini pesanan titipan ya, ini juga makin banyak di-cover oleh para rekan-rekan TVRI dan RRI juga mungkin dari jajaran manajemennya itu lebih sering komunikasi dengan para TA-TA kita sehingga setiap  kunjungan-kunjungan  kita  itu,  baik  kunjungan spesifik  atau  kunjungan  kerja  ataupun kunjungan pribadi dan kunjungan sosialisasi kita itu terus ter-cover oleh TVRI dan RRI. RRI & TVRI Tambahan anggaran, peremajaan sumber daya1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki Tadi sudah dipaparkan dan sudah diceritakan cuman hanya pemaparan yang singkat yang Bapak sampaikan itu justru membuat banyak pertanyaan karena kami tidak mendapatkan materi apapun tentang ekstradisi ini. Ini yang ingin kami, saya pribadi ingin mengetahui apakah ekstradisi ini hanya untuk kita meminta buronan kita yang lari ke China atau justru yang dari China kemarin dan juga karena ada sejumlah buronan kita yang melarikan dana baik Kasus BLBI dan yang lain-lainnya itu. Nah apakah kita juga bisa mengejar hartanya itu yang dibawa lari untuk kembali atau hanya mengejar individualnya saja dan lalu permintaan ekstradisi ini selanjutnnya apakah bisa juga dari China itu menjemput buronan dari mereka yang lari ke Indonesia dan juga mengambil hartanya yang mereka bawa atau hanya 1 arah.  Sekian.  Terima kasihRUU Ekstradisi dengan ChinaExtradisi, buronan 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Menambahkan pertanyaan Bapak Andi Rio dan juga pertanyaan dari Bapak Charles ini. Kan ramai dibahas di media mengenai Facebook bisa menggiring suara sampai dengan orang lari dari milih Hillary ke Trump. Saya ingin dengar pandangan professional daripada Mastel dan rekan-rekan yang lain. Apakah Facebook itu memiliki daya sihir yang segitu hebatnya sampai dengan negara adidaya dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang dengan Pendidikan itu semuanya itu, dengan literatenya lebih dari 100% dan lebih dari 80% lulusan SMA, lebih dari 60% lulusan kuliah, itu bisa tergiring memilih kakek-kakek tua dibandingkan nenek-nenek tua. Itulah pandangan saya, apakah Facebook segitu hebatnya. Dan korelasinya kepada Indonesia apalagi sekarang kita sedang menapak memasuki tahun politik 2018 dan 2019 dan kita sepertinya dibayang-bayangi ketakutan bahwa Facebook akan melakukan hal yang sama di Pilpres Indonesia dan Pileg 2019. Dan sekarang itu terakhir kalau saya lihat kalau saya tidak salah lihat, ini mohon koreksi ya pengguna Facebook ada sekitar 1 jutaan di Indonesia yang aktif dan datanya itu terdata. Apakah pengguna Facebook itu dapat benar-benar juga tergeser pilihan politiknya kepada salah satu calon atau apakah itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh sejumlah politic of pundits untuk menutupi kesalahan mereka diluar sana dan yang masuk di Indonesia tambah diolah lagi datanya sehingga membuat satu pemikiran yang berbeda dan lebih tajam. Sekian, itu saja terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPengaruh Facebook, Pilpres 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-laki Makanya saya siap maju Pak.RUU Perlindungan Data PribadiPilpres 1

DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki

Berdasarkan kerangka pikiran yang sudah kita sepakati dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, untuk dapat dibahas ditingkat lebih lanjut.   
Wabillahi Taufiq Walhidayah,  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   
 Tandatangan Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Robert Joppy Kardinal dan Sekretaris Agus Gumiwang Kartasasmita.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui Pembahasan RUU 1



DAVE AKBARSHAH FIKARNO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-Laki Terima kasih Bapak Ketua, atas waktu yang diberikan.  Bismillahirrahmanirrahim.  Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.  Yang terhormat Pimpinan dan Anggota dari Lembaga Sensor Film dan juga dari Komisi Penyiaran Indonesia.  Di antara delegasi dari lembaga sensor film ini ada 2 orang yang sangat saya hormati, tentu ini yang tadi idolanya Pak Ketua ini Ibu Raesita Supit ini satu sahabat daripada orang tua saya, sama-sama orang Menado. Cantiknya kayak orang Menado, itu satu dan Ibu Raesita Supit juga dosen pembimbing saya waktu di Lemhanas 2011 yang lalu.   Sensor Film Cantik, Sensor film 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 3 Golkar Jawa Barat VIII Laki-Laki Terus kedua, ada Kombes Bambang di sini, saya kira sudah jadi Kapolda ternyata masih di LSF rupanya beliau ini Pak.  Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.  Lembaga Sensor Film dan juga KPI ini memang memang miliki tugas dan fungsi yang sangat berta, karena saya sendiri mengalami, saya sendiri melihat sudah tergerusnya kecintaan apakah itu pengamalan Pancasila dan juga kenegarawan di antara generasi muda Indonesia. Derasnya arus informasi masuk dari luar, dari selphone, dari tablet dan segala macam itu sementara di antara anak-anak kita ini kurang diberikan istilahnya ini penyaring dari informasi yang masuk, jadi informasi yang masuk itu sangat deras karang-karang juga berbau pornografi, berbau potensi memecah belah bangsa hal ini yang kurang diberikan pemahaman pada anak-anak dan adik-adik kita terhadap apa hal yang mestinya boleh diserap dan harus dibuangSensor Film Nilai Pancasila 1
DAVE AKBARSHAH FIKARNO 3 Golkar Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah, dan fungsi daripada KPI dan Lembaga Sensor Film mestinya ini adalah garda terdepan untuk mendidik anak-anak kita dan juga menahan jangan sampai hal-hal yang negatif terus dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Kita lihat juga banyak pembunuhan di antara anak-anak AGB istilahnya, lalu belum lagi kehidupan perilaku sex bebas. Hal-hal ini mestinya menjadi PR utama daripada kami di DPR juga ada juga dari lembaga-lembaga pemerintah untuk jangan sampai hal ini terjadi. Maka itu, dengan adanya RDP ini saya ingin lebih menggali apa fungsi dan saya juga agak terkejut melihat bahwa begitu rendahnya perhatian pemerintah terhadap kedua lembaga ini yang terlihat dari betapa kecilnya anggaran, sementara banyaknya film, puluhan ribu TV swasta yang begitu banyak bersiaran berjam-jam setiap harinya, tapi pengawasannya sangat minim. Ini justru menjadi bahan bagi kita ke depan untuk memperkuat lembagalembaga ini dan juga memperbaiki kinerjanya ke depan, sehingga bisa lebih memberikan yang terbaik dan juga bisa menjadi garda yang lebih kuat di bangsa kita. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu sedikit saja, karena dari tadi senior-senior saya, saya baru masuk di DPR RI dan kebetulan daerah pemilihanya sama juga dengan Bapak Ketua juga di daerah Jabar VIII Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Sensor Film Pengawasan 1
DAVE AKBARSYAH LAKSONO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki Lalu yang kedua yang soal BSSN ini. Tadi juga sempat diutarakan oleh beberapa rekan saya tentang kerjasama dari kementerian, dan Bapak meminta ada tokoh siber top dunia, Pak Jack Ma, ini untuk menjadi penasehat untuk Siber Ekonomi Indonesia. Apakah BSSN ini hanya menjadi lembaga Pelising dan juga untuk lembaga sandi. Atau bisa juga BSSN ini dikembangkan juga untuk menjadi pengembangan ekonomi kreatif di bagian Siber Indonesia. BSSN BSSN, Jack Ma 1
DAVE AKBARSYAH LAKSONO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki Ini mengingat waktu sudah hampir jam satu, dan kampung tengah sudah teriak demo, jadi saya singkat saja Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang tadi yang sudah cukup menjadi banyak di bahas soal Saracen ini. Ini di kepolisian, di media, sudah dipaparkan sudah seberapa jauh. Dan juga dari Pak Menteri juga sudah menyatakan di media juga sudah seberapa jauh tindakan yang sudah di ambil. Yang ingin saya tanyakan, ini tindakan kedepannya ini untuk menghentikan Saracen kedepannya. Karena Saracen mati pasti akan ada muncul Saracen yang lainnya. Kedepannya ini agar tidak timbul-timbul lagi, ini seberapa jauh tindakan yang dilakukan. Karena pasti inikan pergerakannya ini bukan baru belakangan ini saja, ini sudah berlangsung sudah cukup lama. Dan semestinya sudah terdeteksi, baik dari kepolisian, BIN, ataupun dari kementerian BapakBSSN Saracen 1
DAVE AKBARSYAH LAKSONO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki Kenapa saya tanyakan ini, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah di undang oleh Kedubes Australia, disana dia memaparkan tentang BSSN yang mereka miliki. Dan disana bukan hanya menjadi Pelising Agency, tentu karena konstitusinya berbeda ya, akan tetapi juga disana menjadi pengembangan siber ekonominya. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah BSSN ini akan juga dikembangkan memiliki satu entitas tersendiri di dalam payung BSSN untuk pengembangan Siber Ekonomi. Atau nanti Siber Ekonomi itu di buat lembaga terpisah. Karena menurut saya sebaiknya digabungkan, karena kan sekaligus juga mengawasi perkembangan siber juga bisa menjadi profit center, baik buat Pemerintah Indonesia atau masyarakat IndonesiaTIK Pelesing Agency, 1
DAVE AKBARSYAH LAKSONO 1 Golkar Jawa Barat VIII Laki-laki Dan yang ketiga ini juga yang tadi Mas Budi utarakan soal penggunaan pulsa kita ini. Ini saya selalu bertanya-tanya. Menurut saya pemakaiannya tidak terlalu banyak. Ini telepon saya pakai Telkomsel, menurut saya pemakaian saya tidak terlalu banyak. Tapi yang saya selalu bingung itu kenapa tagihannya itu minimal di atas 2 juta setengah. Padahal pemakaiannya teleponnya tidak banyak, pemakaian datanya juga tidak terlalu banyak, karena saya selalu log on ke wifi. Akan tetapi setiap bulan itu selalu meningkat-meningkat. Ini apakah memang pulsanya itu meningkat-meningkat terus, atau memang saya kebanyakan ngegosip di facebook dengan Whatsapp atau bagaimana. Mungkin ada bisa jadi perhatian. Terima kasihTIK Pulsa, Tekomsel 1
DIMYATI NATAKUSUMAH 7 PPP Laki-Laki Begini Pimpinan, begini Pimpinan.  Ini kan usulan postur perubahan dari APBN 2016 untuk  APBNP. Jadi  oleh sebab itu menkominfo mengusulkan kepada kita dan sekarang sedang dibahas APBNP dan mudah-mudahan akan diketok pada masa sindang yang sekarang ini.   Jadi kita berharap di APBNP itu sudah sesuai anggaran yang tertera untuk  Kominfo bisa dieksekusi.   Terima kasih Pimpinan. Anggaran KemenkominfoAPBN 2016 1
DIMYATI NATAKUSUMAH 2 PPP Laki-Laki Pimpinan, Pimpinan.  Ini memang pengajuan yang dilakukan oleh Pak menteri ada terjadinya pergeseran anggaran. Ini ada pergeseran anggaran dari APBN kepada APBNP harus mendapatkan persetujuan kita. Memang mekanismenya seperti itu dan terkait dengan prinsip-prinsip.  Tadi catatan saya Pak menteri. Kan saya bicara hanya APBNP. Saya berharap pemberdayaan masyarakat didalam perubahaan anggaran mohon tidak dikurangi tapi mohon ditambah. Yang dikurangi itu adalah project-project ini saja. Saya melihat disini ada beberapa konversi dan ada beberapa program ada selisih begitu yaitu sebesar 51 miliar berkurang. Memang semua institusi semua instansi Pemerintah daerah itu memang dikurangi semuanya 10% kalau tidak salah dikurangi 10%.  Anggaran KemenkominfoAPBNP 1

DIMYATI NATAKUSUMAH [3] 1 PPP Laki-Laki
Pak, sebelum menayangkan kesimpulan, satu menit saja Pak menteri.  
 Pak menteri saya berharap di APBNP ini betul-betul program-program yang mengaitkan masyarakat ini jangan dikurangi. Saya berharap ini kan belum ada rinciannya secara lengkap. Pak menteri menyampaikan beberapa hal, tapi yang pengurangan ini PNBP saja. Tapi saya kedepan berharap kementerian bertahan. Yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat baik di IKP, di TIK maupun program-program lainnya mohon itu kalau bisa ditambah untuk  menjadikan masyarakat lebih cerdas. Lebih mengetahui bagaimana menggunakan internet cakap dan sebagainya.   Jadi saya mendukung program itu saat kabinet sekarang begitu gencarnya kepentingan kepada masyarakat. Begitu Pimpinan.   Terima kasih   Anggaran KemenkominfoAPBNP, PNBP, IKP,TIK 1

DIMYATI NATAKUSUMAH 6 PPP Laki-Laki Pimpinan  Kalau terkait pergesaran itu harus diubah Undang-Undang nya UndangUndang APBN. Maka sebab itu larinya APBNP. Kalau itu kewenangan menteri bisa saja, oleh sebab itu ini ada kaitan legislatif dan eksekutif. Maka oleh sebab itu konversi atau pergeseran itu harus disetujui bersama. Maka seharusnya APBNP. Kalaupun ini disetujui oleh kita maka menteri tidak boleh menggunakan, tidak boleh. Karena biar bagaimanapun ini adalah Undang-Undang.  Terima kasih Pimpinan. Anggaran KemenkominfoAPBNP, UU 1
DIMYATI NATAKUSUMAH 2 PPP Laki-Laki Pimpinan.  Pimpinan bagaimana kalau sekarang pembahasan itu terkait dengan APBN perubahan. Saya rasa kesimpulan kita meningkat pada untuk  APBN perubahan. Tapi terkait dengan RAPBN 2017, itu seyogyanya itu kan sebagai masukan saja. Belum menjadi ikatan. Karena pagu secara keseluruhan anggaran ini kan belum jelas. berapa yang akan dialokasikan untuk  Kominfo dan untuk  institusi-institusi lain. Ya seyogyanya memang APBNP inilah yang sekarang dikencangkan begitu. Tapi kalau ini mau masuk dan dijadikan ini sebuah pagu ya sah-sah saja ini menjadi usulan kita.  Terima kasih Pimpinan.   Anggaran KemenkominfoRAPBN 2017 1
DIMYATI NATAKUSUMAH 2 PPP Laki-Laki Nanti saya setelah bertanya akan meninggalkan tapi nanti tolong dijawab saya ya Pak menteri ya, karena ada rapat pansus teroris. Terkait ini anggaran ini totalnya kurang lebih 20 triliun lebih ya, bukan kurang lebih tapi lebih dari 20 triliun jadi tidak sedikit, dan ini tanggungjawabnya ada di USO, yaitu PNBP pendapatan negara bukan pajak, BP3TI. Ini tadi Pak Tantowi sudah menyampaikan, ini setelah 15 tahun itu apakah setelah itu baru dibayarkan atau sebelumnya begitu bertahap. Ini kan kaitannya dengan BLT dan ini sebenarnya no risk juga ini, tidak ada resiko berat buat pengusaha itu. Pengusaha kalau pekerjaannya tidak baik saja.  Palapa Ring, USO USO, PNBP, BP3TI 1
DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Saya lebih sangat menghargai kalau Bapak take posisi ya? ini harus anu nya ini. Kenapa di Bali, kenapa di Indonesia, berarti dianggap di Indonesia memenuhi, mampu untuk  menyelenggarakan ABU ini. Tetapi ternyata kita tidak bisa mengambil roh nya, kita tidak bisa mengambil roh nya kan sayang sekali. Kita harus bisa lead mereka. Apalagi Bapak baru menjadi Dewan Pengawas ini kan yang kelas satu semua. Saya harap Bapak juga menjadi kelas satu. Tidak usah takut, bahwa Bapak ini kan bisa nge-lead siapapun kok. Asia Pasific Broadcasting UnionABU 1
DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Saya mohon dengan sangat supaya dalam pemakaian-pemakaian dana ini benar-benar kita mencermati dengan serius. Yang kedua, adalah saya sependapat dengan, ini saya hanya menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya sungguh tersinggung juga kalau di Bali itu seolah-olah itu ya? ini mohon dihilangkan kata itu. Sehingga kalau dibaca orang, kita ini tidak hanya Bali saja yang mempunyai daya tarik yang luar biasa dan menjadikan satu daerah semua serba lengkap. Itu lah yang saya maksudkan. Jadi kalau hanya budaya, kita tidak kalah Yogyakarta, saya bukan orang Yogya Pak. Tapi Yogyakarta daerah wisatanya juga tidak boleh diabaikan. Disitu ada daerah yang sangat luar biasa. Candi Borobudur segala macam, candi prambanan ya? ini banyak sekali objek pariwisata yang dapat diperkenalkan kepada dunia. Jadi jangan sampai ini kalau dibaca orang ini menjadi bahan ketawaan. Karena ini merupakan message kita. Asia Pasific Broadcasting UnionBali, konsistensi kebangsaan 1

DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki

Terima kasih Ibu Ketua.  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh   
 Saya mendengarkan paparan Bapak dengan cukup serius. Saya justru khawatir sekarang. Kekhawatiran saya pada saat kita fit and proper. Pada Dewan Pengawas itu kan visi dan misinya kan berbeda-beda. Takut saya, di dalam kegiatan ini kan juga belum jelas visi nya mau kemana. Asia Pasific Broadcasting UnionFit dan Tropper 1

DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki

Yang terakhir Pak, saya pesan. Mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang baik dengan apa namanya karena ini bersifat internasional dan momen internasional dan karena kita memberikan yang terbaik, demi untuk  apa. Ini masalahnya besar sekali Pak. Karena ini broadcasting, karena ini bisa di non siapa saja bahwa Indonesia mampu, akhirnya ujung-ujungnya bisa menarik pariwisata. Pemerintah sekarang Pak Jokowi sangat konsen sekali terhadap pemasukan negara 
terhadap sektor salah satunya pariwisata. Mudah-mudahan ini menjadi entry poin untuk  mempromosikan Indonesia di sektor pariwisata. Saya rasa itu Ibu Ketua.  Terima kasih   
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh   Asia Pasific Broadcasting UnionPariwisata 1

DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Yang ketiga adalah kita harus bisa nge lead Pak. How lead the leader. Kita sudah sama-sama anu ya? kita RRI dan sudah menjadi salah satu broadcasting yang lain juga begitu. Kita harusnya juga bisa nge lead dalam hal ini, kita sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan akomodasi yang sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau saya rasa kita baca hanya dari ini, kita memposisikan menjadi follower begitu ya? Kan sayang, judul saja saya menunggu. Ini kita mesti harus posisioning Pak. Posisioning kan mahal, jadi kalau kita berani posisioning itu lah kita, itulah sikap kita.  Asia Pasific Broadcasting UnionRRI, Broadcasting 1
DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Tetapi saya ingin kepingin memperdalami yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana anda ingin membuat jembatan antara masyarakat sipil dan industri penyiaran. Kira-kira apa yang dalam impian Bapak itu untuk  menjadikan antara jembatan masyarakat sipil dengan industri penyiaran. Khusus untuk  mas Agung Supriyo. Saya tidak melihat anda itu terbuka, anda lulusan dari UI. Disebutkan dari fakultas apa juga tidak jelas. Tapi saya memberikan satu apresiasi yang cukup. Ada seorang pendidik dan dosen yang akan nantinya menjadi salah satu pengawas tugasnya dan itu tentunya tidak gampang Bapak, tapi sekali lagi saya berharap apa yang ditulis disini betul-betul Bapak dapat lakukan.   KPI Industri Penyiaran 1
Djoko Udjianto 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-laki Nah, ini tidak disampaikan di sini apakah bayar itu bisa mengcover operasional daripada LSF sendiri. Kalau masalah anggaran Ketua, nanti kita juga sama-sama berjuang kebetulan dari Komisi I DPR RI ini i juga banyak di Badan Anggaran. Kalau saya nanti saya masih dipercaya dari partai masih menjadi Pimpinan Badan Anggaran, saya juga akan memfokuskan ini karena ini penting sekali, di dalam rangka apa? mencerdaskan dan memberikan anak bangsa ini yang berbudaya, berakhlak dan bermoral yang baik. Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.LSF, KPI Anggaran LSF dan KPI, irisan pekerjaan 1
Djoko Udjianto 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-laki Yang kedua, saya hanya mengkaji setelah mendengar paparan yang sangat bagus ini dari segi keterbatasan saya. Saya akan mengkaji dari segi logika, kemudian dari segi estetika, yang terakhir dari segi etika. Nah, saya melihat di sini dari segi etika dari LSF ini yang mesti harus diperkuat dan saya yakin di LSF ini banyak pakar yang sangat luar biasa. Saya tidak akan dan saya tidak ada sedikit pun ragu terhadap keanggotaan daripada LSF ini, tetapi apa yang terjadi di lapangan adalah masih banyak temuan-temuan yang katanya sudah lolos dari sensor, tapi tidak layak untuk ditayangkan. Karena apapun ini adalah produknya adalah penyiaran yang sangat berpengaruh terhadap pertimbangan mencerdaskan bangsa dari segi akhlak dan moral. Nah, tentunya Pak Ketua saya sangat berharap LSF ini betul-betul keberadaannya ini betul-betul mempunyai taring, kalau perlu setelah kita punya rumah sorry LSF itu punya rumah mitra kita di bawah di Komisi I DPR RI ini coba kita akan mengetahui apa sih yang diminta era digital mesti harus di revolusi atau diperbarui peralatannya. Statusnya beliau ini minta status ini sekarang, sebelum ditutup presentasiinya tadi, ada yang belum di barangkali tadi kurang jelas untuk penyampaianya bahwa minta didudukkan statusnya dari eselon 3 menjadi eselon 2, ini mungkinpenting sekali bagi LSF ini, sehingga punya taring. Kalau dudukan ini tidak barangkali ya sekedar begini.LSF, KPI lolos sensor, kedudukan LSF 1
Djoko Udjianto 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya apa yang sudah ditanyakan kawan-kawan. Yang jelas Pak Ketua, RDP ini kita harus kembali apa yang menjadi permintaan daripada LSF dan KPI. Tapi sebelum ke sana, saya akan mengetahui terlebih dahulu terutama di LSF apa yang dimaksud dengan lembaga ini bersifat tetap dan independen. Ini yang mesti tahu dulu ya, supaya duduknya itu firm LSF ataupun KPI nantinyaLSF, KPI LSF tetap dan independen 1
Djoko Udjianto 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian bagaimana terhadap tayangan yang live, apakah itu tidak ada sanksinya kalau nanti ternyata tayangan itu tidak bermanfaat, malah merusak ahklaq dan moral yang menontonnya. Ini barangkali yang perlu di tindaklanjuti. Kemudian saya melihat di sini banyak terutama KPI ya, banyak penyiaran-penyiaran berita atau informasi yang tidak balance, artinya apa itu dibiarkan ketidak balance itu dibiarkan, sehingga nampak sekali contoh saja TV One sama Metro itu kita mesti harus jujur untuk bicara kadang-kadang tidak balance. Mudah-mudahan KPI bisa berperan, kalau KPI bisa berperan saya rasa penyiaran ini akan mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang berbudaya. Bagaimana cara menyampaikannya, makanya tadi saya bilang kalau dari segi logika dan dari segi estetika barangkali sudah masuk tapi dari segi etika ini barangkali yang mesti mendapatkan porsi yang lebih banyak. Kembali lagi saya yakin dengan keanggotaan KPI maupun LSF mampu untuk memberikan apa namanya nuansa yang lebih baik. Yang terakhir saya berharap Pak Ketua, saya berharap 2 institusi inimendapatkan porsi yang benar dan mesti harus kita dorong dan menjadikan satu institusi yang bergengsi, yang betul-betul mampu mencirikan dirinya, bahwa kalau sudah keluar dari LSF ini betul-betul layak ditonton, kalau ini sudah di KPI ini betul-betul sudah informasi yang betul-betul bermanfaat, ini sama-sama kita jaga. Nah, kalau begitu nanti Komisi I DPR RI kita berjuang untuk apa? untuk mengajukan anggaran saya rasa kalau dengan demikian banyaknya ada lebih dari 20 berapa tadi 26 ribu judul film ya dan anggarannya cuma di bawah 50 milyar, saya rasa juga ini sesuatu yang pasti tidak mungkin ini sanggup. Pertanyaan saya sedikit saja, apakah product-product yang masuk ke dalam LSF itu bayar? bayar tidak? ini bayar tidak Pak? bayar yLSF, KPI tayangan live, keberimbangan berita 1

DJOKO UDJIANTO 2 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki

Boleh menambahkan sedikit, sedikit saja pak menteri.  
 Terkait dengan larangan-larangan tadi ya yang di Pasal 27, saya kok kepikir bagaimana kita juga berpikir bukan saja warga itu nanti dilarang ini dilarang itu tetapi juga memasukan negara itu supaya memfasilitasi agar warga itu lebih mudah terhindar untuk melakukan larangan-larangan itu. Misalnya nanti kalau model China kan tertutup kalau kita open banget tetapi kita tahu kan dampaknya besar sekali. Misalnya kita buat saja single gate way, kita masukan pasal ini kewajiban negara untuk menciptakan agar warga negara itu lebih mudah untuk terhindar begitu, terpapar dari hal-hal negatif tadi, begitu.  Jadi ada juga selain larangan untuk warga, kewajiban negara untuk memberikan fasilitasi.  
Terima kasih.  RUU ITE Pasal 27 1

DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Nah, ini tidak disampaikan di sini apakah bayar itu bisa mengcover operasional daripada LSF sendiri. Kalau masalah anggaran Ketua, nanti kita juga sama-sama berjuang kebetulan dari Komisi I DPR RI ini i juga banyak di Badan Anggaran. Kalau saya nanti saya masih dipercaya dari partai masih menjadi Pimpinan Badan Anggaran, saya juga akan memfokuskan ini karena ini penting sekali, di dalam rangka apa? mencerdaskan dan memberikan anak bangsa ini yang berbudaya, berakhlak dan bermoral yang baik. Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sensor Film Anggaran 1
DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Kemudian bagaimana terhadap tayangan yang live, apakah itu tidak ada sanksinya kalau nanti ternyata tayangan itu tidak bermanfaat, malah merusak ahklaq dan moral yang menontonnya. Ini barangkali yang perlu di tindaklanjuti. Kemudian saya melihat di sini banyak terutama KPI ya, banyak penyiaran-penyiaran berita atau informasi yang tidak balance, artinya apa itu dibiarkan ketidak balance itu dibiarkan, sehingga nampak sekali contoh saja TV One sama Metro itu kita mesti harus jujur untuk bicara kadang-kadang tidak balance. Mudah-mudahan KPI bisa berperan, kalau KPI bisa berperan saya rasa penyiaran ini akan mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang berbudaya. Bagaimana cara menyampaikannya, makanya tadi saya bilang kalau dari segi logika dan dari segi estetika barangkali sudah masuk tapi dari segi etika ini barangkali yang mesti mendapatkan porsi yang lebih banyak. Kembali lagi saya yakin dengan keanggotaan KPI maupun LSF mampu untuk memberikan apa namanya nuansa yang lebih baik. Yang terakhir saya berharap Pak Ketua, saya berharap 2 institusi inimendapatkan porsi yang benar dan mesti harus kita dorong dan menjadikan satu institusi yang bergengsi, yang betul-betul mampu mencirikan dirinya, bahwa kalau sudah keluar dari LSF ini betul-betul layak ditonton, kalau ini sudah di KPI ini betul-betul sudah informasi yang betul-betul bermanfaat, ini sama-sama kita jaga. Nah, kalau begitu nanti Komisi I DPR RI kita berjuang untuk apa? untuk mengajukan anggaran saya rasa kalau dengan demikian banyaknya ada lebih dari 20 berapa tadi 26 ribu judul film ya dan anggarannya cuma di bawah 50 milyar, saya rasa juga ini sesuatu yang pasti tidak mungkin ini sanggup. Pertanyaan saya sedikit saja, apakah product-product yang masuk ke dalam LSF itu bayar? bayar tidak? ini bayar tidak Pak? bayar ya.   Sensor Film Sanksi, KPI, Penyiaran 1
DJOKO UDJIANTO 1 Demokrat Jawa Tengah III Laki-Laki Yang kedua, saya hanya mengkaji setelah mendengar paparan yang sangat bagus ini dari segi keterbatasan saya. Saya akan mengkaji dari segi logika, kemudian dari segi estetika, yang terakhir dari segi etika. Nah, saya melihat di sini dari segi etika dari LSF ini yang mesti harus diperkuat dan saya yakin di LSF ini banyak pakar yang sangat luar biasa.  Saya tidak akan dan saya tidak ada sedikit pun ragu terhadap keanggotaan daripada LSF ini, tetapi apa yang terjadi di lapangan adalah masih banyak temuantemuan yang katanya sudah lolos dari sensor, tapi tidak layak untuk ditayangkan. Karena apapun ini adalah produknya adalah penyiaran yang sangat berpengaruh terhadap pertimbangan mencerdaskan bangsa dari segi akhlak dan moral. Nah, tentunya Pak Ketua saya sangat berharap LSF ini betul-betul keberadaannya ini betul-betul mempunyai taring, kalau perlu setelah kita punya rumah sorry LSF itu punya rumah mitra kita di bawah di Komisi I DPR RI ini coba kita akan mengetahui apa sih yang diminta era digital mesti harus di revolusi atau diperbarui peralatannya. Statusnya beliau ini minta status ini sekarang, sebelum ditutup presentasiinya tadi, ada yang belum di barangkali tadi kurang jelas untuk penyampaianya bahwa minta didudukkan statusnya dari eselon 3 menjadi eselon 2, ini mungkinpenting sekali bagi LSF ini, sehingga punya taring. Kalau dudukan ini tidak barangkali ya sekedar begini.   Sensor Film Sensor 1



Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki

Ini  mungkin  agak  keluar  sedikit.  Saya  ingin menanyakan  mengenai  Bapak-bapak  yang  punya kewenangan memberi  akses  consuler  di  airport.  Jadi  apakah  Kumham  lewat  imigrasinya,  Kejaksaan,  Polri  saya  kira  ini threeparted ini yang  paling  di  depan.  Saya  perhatikan  di  airport  itu  terlalu  mudah,  hampir  seluruh kedutaan  besar  bisa  masuk  ke  pintu pesawat Pak. Ini negara kita berdaulat atau tidak sih, itu kayak dia ke terminal Kampung Rambutan saja itu. Ini negara apa gitu loh, kita itu tidak usahlah jauh-jauh ke negara sana, ke Singapura tidak bisa begitu Pak. Artinya  anaknya  juga  tidak  urusan  gitu.  Kita  kenapa  boleh  Pak,  saya  perhatikan  kayak  pasar  Pak,  ini  bukan terminal  3  loh  ini  terminal  2.  Ini negara  apa  gitu  loh  Pak,  apa  sudah  tidak  melek  lagi  ini  para  Bapak-bapak  yang  punya kewenangan ini. Ini kita bikin ratifikasi atau apalah tidak ada gunanya kalau akses tanah yang di negara kita saja kita tidak bisa lindungi. 
Saya  perhatikan  mereka  baik  antar  maupun  jemput  itu  kayak  orang  lagi  arisan  Pak,  saya  perhatikan  ini  apa,  di Jakarta loh Pak. Orang lagi pintu-pintu masuk seperti di Manado, di internasional lainnya jangan-jangan sampai pesawat itu Pak. Nah, ini kalau mau ditarik benangnya dari mana ini, kita mau tarik benangnya darimana Pak. Apakah leading sector-nya dimana, apakah di Kepolisian apa Kumham cq Keimigrasian, atau di Kepolisian cq apa ini Pak. 
Demikian  juga  barang-barangnya  bisa  masuk  Pak,  ini  tidak  resi  procal  kita  tidak  perlu  menuntut  resi  procal  ke negara-negara  luarlah.  Kita  untuk  di  negeri  kita  sendiri  dululah.  Kalau  di  Singapura  sudah  pasti  tidak  bisa,  mau  Bapak Jampidun kenal sama Perdana Menterinya juga tidak ada urusan, hukum adalah hukum disana. 
Dan  negeri  itulah  memberikan  kepastian  hukum  begitu.  Nah,  bagaimana  kita  di-certain  area itu  orang  pakai handphone, pakai apa, photo-photo, kita kalau di Australia diambil, disitu itu Pak. Mungkin ini saya agak keluar tapi masih karena  kaitannya  dengan  Bapak-bapak  yang  mungkin  punya  kewenangan  saya  mohon  ini  bisa  dijelaskan  juga  Pak,  agar kita itu berdaulat di negeri kita. Mohon dari siapa yang bisa menjawabnya. 
Silakan. Ekstradisi Akses negara melalui bandara 1

Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki

Oke, terima kasih. 
Kalau Kepolisian jawabannya sama Pak, ini sekalian ya untuk yang ganjil genap untuk diplomat asing itu ya, tidak jelas juga itu. Maksudnya ke Kumham tadi sekalian ini masukan untuk kita dapat jawabannya ya Pak. 
Silakan Pak.  Ekstradisi Akses WNA 1

Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki
Pimpinan. 
Pak, kalau sepengetahuan saya Angkasa Pura itu hanya pengelolaan manajemennya saja Pak. Tapi otoritas untuk custome beda,  Imigrasi  beda,  kalau  ada  tindak  pidana  itu  Kepolisian.  Tidak  ada  kaitannya Pak,  Angkasa  Pura  itu  hanya me-manage urusan AC, urusan taman, urusan toilet bagus, tapi si warga negara asing masuk dijmeput di pintu oleh yang punya ID dan kedutaan-kedutaan di Indonesia itu sebenarnya menurut saya pelanggaran Pak. Dia hanya boleh menjemput di depan Pak, tidak di pintu depan pesawat Pak. Ekstradisi Akses WNA 1

Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Kita akan sudah terbiasa semua instansi di Indonesia inikan semua punya protokoler, makanya airport kita itukan kelihatan  ramai,  sebenarnya  ramai  sama  penjemput  sama  pengantar.  Kalau  kita  ke  Singapura  kan  sepi,  orang  tidak  ada, pesawatnya  lebih  banyak  dari  Indonesia.  Tapi  kita  kan  yang  berangkat  satu  yang  mengantar  10  orang  Pak.  Bayangkan kalau  yang  berangkat  100  berarti  1000,  ini Indonesia  tidak  apa-apa  Pak.  Tapi  persoalannya  kenapa  perlakukan  itu  juga diberikan kepada mereka yang berwarga negara asing. Ekstradisi Akses WNA 1
Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Dengan dalih apapun Pak, tidak boleh mereka masuk ke area yang belum passing gate untuk keluar dia menjadi warga  yang  sudah  boleh  diizinkan  masuk permit Indonesia.  Jadi  jawaban  Bapak  Kepolisian  tadi  ya  seolah-olah  itu tanyakan  saja  ke  Angkasa  Pura. Tidak  Pak,  Angkasa  Pura  itu  urusan  parkir,  urusan  taman,  ac,  catering.  Urusan  yang namanya bea cukai tidak ada urusannya Angkasa Pura Pak. Kemudian urusan penerbangan bukan urusan Angkasa Pura Pak, itu ICAO Pak, tidak ada urusannya sama regulasi Indonesia Pak, diatur di Canada disana Pak. Ekstradisi Akses WNA 1
Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Saya  jadi  belum  dapat  jawaban  walaupun  ini  bukan  pertanyaan  kepada  Bapak-bapak  pribadi.  Tapi  ini  mohon pertanyaan  ini  saya  hanya  lontarkan  menurut  saya  sih  keprihatinan  kita  bukan  saya  pribadi.  Kok  bisa  akses  ke  suatu negara, saya lihat di Sri Langka saja yang begitu karut-marut masih lebih rapih Pak. Kalau kita keluar kebetulan barang kita ketinggalan  didalam  kita  bisa  masuk  lagi  dari  pintu  keluar  itu  Pak,  itu  Indonesia  Pak.  Kalau  mereka  tidak,  izin  lagi  sama kayak  kita kalau  sudah  keluar  dari  WA  Group  itukan  tidak  boleh  lagi  masuk.  Apa  seperti  itu  kita  Pak,  ini  bukan  kepada Bapak-bapak  akan  tetapi  ini  ya  saya  ingin  menyampaikanlah  agar  masukan  ini  bisa  dibahas  di  internal  instansi  Bapak, walaupun bukan Bapak yang disitu. Ekstradisi Akses WNA 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Inilah saya kira saling menghormati itu penting untuk muncul dari kedua belah pihak dari kita menghormati hukum Emirat dan  kita Emirat juga  menghormati hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Agar  kemudian  masalah  ini  betul-betul  bisa terlaksana dengan baik dan karenanya masa extradisi ini nati benar-benar bisa kita kaji dengan semestinya.Ekstradisi Dasar hukum 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Sangat  penting  tadi  juga  sudah  disampaikan  tentang  bahwa  bangunan  hukum  di  Uni Emirat Arab  dan bangunan hukum di Indonesia itu dalam tanda kutib mengena sisi-sisi yang memang bisa kemudian ditemukan atau disamakan dan tidak terjadi kontradiksi, misalnya tentang definisi yang terkait dengan masalah women trafficking atau yang terkait dengan masalah drug,  atau  yang  terkait  dengan  masalah  terorisme  misalnya  ataupun  dengan  hal-hal  yang  lain  yang  memang kemudian sangat memungkinkan untuk terjadinya saling extradisi atau perjanjian extradisi ini. Ekstradisi Dasar hukum 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi menurut saya kami perlu mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa beragam hal yang nanti akan kita sepakati  atau  akan  dimasukkan  dalam  point-point  terkait  dengan  Undang-Undang  Extradisi  ini  benar-benar  kita  sudah dalam  satu platform yang  sama.  Jangan  sampai  definisi  antara  kita  berbeda,  sehingga  nanti  akan  berdampak  ketika  kita akan  mensahkan Rancangan  Undang-Undang  tentang  Extradisi  ternyata  definisinya  berbeda.  Jadi bagaimana  akan dilakukan extradisi kalau ternyata pemahaman atau praktek hukumnya berbeda. Ekstradisi Dasar hukum 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi  saya  ingin  mendapatkan  informasi  yang valid dan  meyakinkan  bahwa  ketentuan  yang  diberlakukan  di Indonesia itu sejenis, kalau sama pasti tidak sama, tapi sejenis atau senapas atau satu irama dengan yang diberlakukan di Emirat. Jangan sampai kalau ternyata nanti nilai hukumnya tidak sama dan definisinya pun ternyata sangat berbeda, saya kira  memang  memerlukan  sebuah  kajian  tentang  masalah  extradisi  ini.  Tapi  kalau  ternyata  sama  untuk  mencegah terjadinya kejahatan lintas  negara terkait dengan  perdagangan  manusia,  narkoba, terorisme dan sebagainya ya saya kira sudah sangat sewajarnya kita kerja sama. Ekstradisi Dasar hukum 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Tentu  saja  sebagai  negara  yang  mempunyai  hubungan  yang  sangat  baik  dengan  negara-negara  yang  lain termasuk  dengan Emirat Arab.  Pastilah  kita  sangat  penting  juga  untuk  melakukan  hubungan  yang  sangat  baik  dalam  hal kaitannya dengan penegakan hukum. Ekstradisi Hubungan internasional 1

Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki

Mohon  maaf,  ada  sedikit  yang  ingin  saya  sampaikan agak  sedikit  menyimpang  tetapi  saya  kira  mumpung  disini juga  ada  Dirjen  Asia dan Afrika  Pak. 
Ada agak sedikit  kemiripan, yaitu ketika kemarin  di Oman ada 178 warga Indonesia yang  semula  tertahan  tidak  bisa  masuk  ke  Yaman  karena  ada pemahaman  dari  pihak  Oman  bahwa  mereka  tidak  bisa mengizinkan warga non Oman untuk masuk ke Yaman, kecuali dengan izin dari Kementerian Luar Negeri. Jadi  saya  harus  sampaikan  terima  kasih  kepada  Ibu  Menlu  dan  kepada  Duta  Besar  kita  di  Yaman  dan  juga  di Oman  yang  setelah dikomunikasikan  oleh  Pimpinan  Komisi  I  DPR  RI  agar  Kemenlu  segera  melakukan  advokasi, alhamdulillah Ibu  Menlu  segera  mengutus  Bapak  Muhammad  Iqbal  Direktur  Perlindungan Warga  Indonesia  di  luar negeri dan  segera  berangkat  ke  Oman  dan  kemudian  bisa  meyakinkan  bahwa  kalau  Malaysia  saja  mengizinkan  pastilah Indonesia  mengizinkan, karena  memang  mereka  tidak  berada  di  daerah  konflik,  mereka  tidak  belajar  terorisme,  mereka tidak kemudian layak untuk mendapatkan permasalahan yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perkuliahannya. Alhamdulillah mereka  sudah  masuk  dan  terima  kasih  untuk  itu  dan  kami  berharap  ini  menjadi  kebijakan  yang permanen  untuk  kemudian  mengizinkan  warga  belajar  ke  Yaman  itu  belajar  ideologi  NU  Persis  Pak,  tidak  ada  terorisme disana,  tidak  ada  radikalisme  disana.  Dan  daerah  itu  sangat  jauh  dari  daerah  konflik,  karena  saya  pernah  juga  sana  dan mereka tidak tersentuh dengan daerah konflik. Jadi  sekali  lagi  saya  sampaikan  terima  kasih  dan  saya  berharap  ini  menjadi  kebijakan  yang  permanen.  Justru untuk memudahkan anak-anak kita belajar ke daerah-daerah yang mempelajari ahlu sunah aljamahah seperti itu. 
Terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ekstradisi Polemik Antarnegara 1

Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A3 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Tadi  saya  menyampaikan  tentang  tambahan  karena  terkait  juga  disini  ada  Dirjen  Hukum  dan Perjanjian Internasional Kemenlu dan juga dari Dirjen Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan saya Dapil Luar Negeri Pak, dan karenanya saya advokasi konstituen saya itu para mahasiswa yang akan belajar ke Yaman tadi itu. Tadi  saya  sampaikan  terima  kasih  karena  mereka  sudah  bisa  terbantu  untuk  masuk  ke  Yaman. Tapi  saya  berharap penyelesaian  ini  penyelesaian  yang  bersifat  permanen  Pak,  sehingga  dengan  demikian  mereka  tidak  harus  nanti  sudah menunggu  disana  balik  lagi  ke  Indonesia,  padahal  tidak  ada  masalah.  Karena  sekali  lagi  bandingannya  sangat  jelas Malaysia mengizinkan, Thailand yang mayoritas beragama  Budha  pun  mengizinkan untuk mereka  belajar di  Yaman. Dan sekali  lagi  belajar  di  Yaman  itu  adalah  tempat  yang  aman  sama  sekali  jauh  dari  tempat-tempat  konflik  itu  dan  mereka disana  tidak  pernah  diajarkan  teroris,  radikalisme,  mereka  hanya  diajarkan  ahli  sunah  waljamaah.  Jadi  saya  perlu mendapatkan penegasan dari pihak Kemenlu tentang hal ini. Ekstradisi Polemik Antarnegara 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A4 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Karena  mereka  tidak  sedikit  Pak,  kemarin  ada  178  itu  sangat  besar.  Yang  kedua,  keberangkatan  dari  Dirjen Perlindungan  WNI  diluar  negeri  itu  juga  sesungguhnya  memang  betul  perintah dari  Ibu  Menlu,  tapi  karena  desakan  dari Ketua  Komisi  I  DPR  RI  kami  tahu  persis,  karena  kami  komunikasi  langsung.  Artinya,  karena  desakan  dari  DPR  RI kemudian ada solusi ini. Mereka sudah complain kepada kami dan mereka secara pribadi maksud saya melalui para orang tuanya  dan  para  ulama  itu  mereka  coba  komunikasi  ke  Kemenlu  tapi  tidak  berhasil.  Kemudian  masalah  ini  disampaikan kepada  kami  dan  kemudian  kami  segera  untuk  melakukan  komunikasi  dan  cepatlah  dalam  waktu  2-3  hari  itu  kemudian teratasi. Ekstradisi Polemik Antarnegara 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A4 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi kalau itu kemudian bisa kita jadikan patokan maka masalah ini bisa diselesaikan cepat Pak. Karena toh begitu kemudian  komunikasi  dari  Komisi  I  DPR  RI  melalui  Bapak  Ketua,  Ibu  Menlu  dan  kemudian Ibu  Menlu  langsung memerintahkan  kepada  Bapak  Dirjen,  Dirjennya  berangkat  hari  Selasa,  Rabu  pagi  itu  sudah  selesai  masalah.  Artinya, sebenarnya tidak ada masalah yang sangat serius-serius amat itu. Dan mereka masuknya tidak dari sana dari Yaman, ini masuknya dari Oman karena itu daerah terdekat memang. Kalaupun misalnya Yaman itu dalam posisi aman mereka tidak masuk  dari  Yaman  juga  Pak,  karena  jauh  sekali  dari  sana  itu.  Jadi  yang  paling  dekat  memang  melalui  jalur  Muskab, kemudian jalur darat, kemudian masuk ke Yaman karena sudah perbatasan. Ekstradisi Polemik Antarnegara 1
Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A4 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi kalau melihat pengalaman sekarang bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari itu artinya ini bukan masalah yang sangat  serius.  Kami  itu  hanya  memerlukan  kepastian  ke  depan  tidak  ada  masalah  lagi.  Dan  saya  yakin  tadi  saya sampaikan  kalau  Malaysia  bisa  mengizinkan,  Thailand  mengizinkan  mestinya  Indonesia  tidak  ada  masalah  untuk mengizinkan. Jumlahnya sangat besar dan mereka itu sekali lagi sama saja yang diajarkan disana dengan yang diajarkan di pesantren-pesantren yang ada di NU. Ekstradisi Polemik Antarnegara 1
Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E.,
M.M., M.B.A. 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Perjanjian extradisi ini yang akan kita tandatangani saya pikir sudah mendapatkan tempat yang sangat prioritas di lingkungan  legislative.  Namun,  dari  sisi eksekutif  kami  ingin  satu  pandangan  bahwa di  antara  negara-negara  yang khususnya  Asia  Tenggara  dan  negara-negara  di  Arab  lainnya  apakah  masih  ada  negara  yang  sebenarnya  yang  harus menjadi prioritas untuk pembahasan perjanjian extradisi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam hal ini legislative DPR RI.  Jangan  sampai  sebenarnya  masih  ada  satu  negara  yang lebih urgent untuk  kita  melakukan pembahasan  dan persetujuan extradisi dibandingkan dengan United Emirat Arab ini. Ekstradisi Prioritas perjanjian ekstradisi 1
Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E.,
M.M., M.B.A. 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah,  kalau  ada  tolong  kami  disampaikan  secara  gamblang  karena  ini  juga  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara khususnya  dalam  hal  penegakan hukum. Saya  pikir  pandangan  Bapak-bapak  semuanya  sangat  bermanfaat  buat  kami dalam hal mengambil prioritas untuk pembahasan Undang-Undang selanjutnya.Ekstradisi Prioritas perjanjian ekstradisi 1
Drs. Y. JACKI ULY, M.H.

1 Nasdem Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Jadi  untuk  itulah  saya  meminta  penjelasan  dari  Polri  bagaimana  hubungan  selama  ini  kalau  terjadi  suatu  tindak pidana  menyangkut  antara  negara-negara Emirat Arab  dengan  kita  yang  selama  ini  kita  lakukan.  Sehinga  kita  mesti sekarang bertindak untuk extradisi, suatu perjanjian khusus untuk extradisi orang dari satu negara ke negara lain. Ekstradisi Ekstradisi 1
Drs. Y. JACKI ULY, M.H.

1 Nasdem Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Pertama, saya membaca mengenai perjanjian extradisi disini. Konotasi kita kalau extradisi ini kebanyakan adalah ada  persoalan  hukum  didalamnya,  kebanyakan  yang  saya tahu.  Sedang  kita  selama  ini  mempunyai  badan  namanya Interpol, apakah perlu perjanjian extradisi ini kita tandatangani kalau kerja sama Interpol itu sudah bagus. Sebab saya tahu kebanyak kalau terjadi suatu tindak pidana kita bisa memakai right notice itu melalui Interpol. Karena apa? Kalau memang alasannya  memang  benar  extradisi  ini  diperlukan  ini  jalannya  panjang,  karena  dasar  hukum  yang  dianut  oleh  negara-negara yang akan melakukan perjanjian dengan kita itu kadang-kadang berbeda.Ekstradisi Interpol 1
Drs. Y. JACKI ULY, M.H.

1 Nasdem Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Pertama, saya membaca mengenai perjanjian extradisi disini. Konotasi kita kalau extradisi ini kebanyakan adalah ada  persoalan  hukum  didalamnya,  kebanyakan  yang  saya tahu.  Sedang  kita  selama  ini  mempunyai  badan  namanya Interpol, apakah perlu perjanjian extradisi ini kita tandatangani kalau kerja sama Interpol itu sudah bagus. Sebab saya tahu kebanyak kalau terjadi suatu tindak pidana kita bisa memakai right notice itu melalui Interpol. Karena apa? Kalau memang alasannya  memang  benar  extradisi  ini  diperlukan  ini  jalannya  panjang,  karena  dasar  hukum  yang  dianut  oleh  negara-negara yang akan melakukan perjanjian dengan kita itu kadang-kadang berbeda. Ekstradisi Interpol 1
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Baik, terima kasih Pak Pimpinan.  
Bapak Menteri yang saya hormati.  
Saya ingin tanya Pak, mau dibawa kemana sebenanya TVRI itu Pak? Kita sibuk ngurusin seleksinya, Dewasnya, tapi TVRI-nya sendiri mau dikemanakan Pak? Itu pertanyaan saya yang pokok dari jawaban Bapak saya ingin nanti mendalami. Karena dari zaman orde baru sebenarnya TVRI itu sudah harusnya dia lebih awal dari pada RCTI Pak, karena saya pernah ikut di situ dulu Pak. Jadi ini asetnya ini juga dibelah 3, kemudian frekuensinya juga dikelola bersama dan sebagainya. Tapi, karena kekakuan birokrasi kita ya di satu sisi kita diuntungkan tidak di dalam tanda petik dirampas oleh swasta, tapi di sisi lain kita juga melihat kerugian kita. TV swasta semua mengeruk keuntungan, triliunan semua omsetnya dengan hanya menjual gambar bohong saja Pak. Tapi kok kita malah terbebani dengan anggaran APBN? ini kan menjadi pertanyaan Pak. kenapa kok bisa sumber daya yang begitu masif di seluruh Indonesia Pak, tenaga kerjanya bagus, kemudian stasiun bagus, asetnya bagus, saya heran gitu. Dewan Pengawas TVRIAPBN, TVRI 1

EFENDI MS SIMBOLON 5 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Pimpinan, inikan sebenarnya diskresi ini, jadi enggak usah kita buat sendiri aturanya. Siapa lagi yang nyuruh harus konsultasi ke DPR, janganlah itu mengikat nanti, padahal itu tidak bisa diikat dengan itu. Aturan itukan harus fair tidak boleh seperti lisan kemudian jadilah aturan, itu hanya Presiden yang menjadi itu. Oleh karenanya dia sudah diatur sendiri kalau dalam masa transisi itu seperti apa gitu. Ya, artinya kita serahkan saja kepada Pemerintah kan Pemerintah yang membawahi LPP. Jadi Pemerintah kita minta junto 21 Desember sampai dengan selambat-lambatnya 3 bulan, maka itu dibawah seluruhnya kontrol dari Pemerintah untuk tidak membuat bla bla gitu. Tapi kalau kita buat uraian begini, jadi kita regulator dong. Dewan Pengawas TVRIdiskresi 1



EFENDI MS SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Nah, pertanyaan saya justru kepada Pemerintah, karena ini sekarang LPP kan? bukan lagi badan usaha yang dulu sebelum 2002, maka mau dibawa kemana Pak, kalau tidak memang tidak perlu lagi kita harus ber-TVRI begitu Pak, lupakan saja lah. Karena mungkin ini terlahir seperti PSSI Pak, dia ada tapi harus menerima posisinya kalah terus gitu. Jadi kita saja yang heboh gitu mau menang, gimana mau menang, tapi yang sudahlah yang penting ada. Nah, kalau seperti itu maka seleksi Dewas apa itu lebih baik di-restructure ulang Pak.  Kalau saya melihatnya PT-kan saja kembali Pak, dia BUMN kembali. Jadi memang dia bersaing dan itu pasti sponsor-sponsor yang berkeliaran di 10 stasiun nasional itu pasti tumpah juga kepada TVRI, pasti Pak.  Orang daya jual TVRI itu dunia dalam berita dulu itu kita yakin betul beritanya Pak, tidak kayak sekarang kita lihat TV ini berpihak kepada ini, lihat TV ini berpihak kesini. Jadi kita dibelah sendiri oleh media itu, padahal media harus independent Pak, bebas dari kepentingan. Ada media yang menyiarkan partainya saja, waduh repot kita Pak, partainya yang paling bagus, wah ini kayak jual obat saja semua. Sayang PDI tidak punya, dulu Pak Andreas harusnya beli TVRI. Jadi pertanyaan saya singkat saja, bagaimana kita apakah kita split saja langsung ke BUMN Pak? daripada gini-gini model Dewas, apalah, seolah-olah kita salahkan Dewasnya, yang kita permasalahkan TVRI-nya dong, ngapain pakai Dewas, pakai komisioner saja,  model struktur perusahaan Pak. Jadi proven akuntansinya bisa kita ukur Pak. Terima kasih.  Dewan Pengawas TVRILPP TVRI, 1
EFENDI MS SIMBOLON 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Jadi jangan kemudian kita karena status LPP-nya, status badan usahanya menghalangi untuk dia langsung karena saya lihat begini Pak, dulu waktu di zaman orde baru Pak, ini memang direm ini Pak. Ini seperti trik pengusaha-pengusaha bagaimana mengerem PLN untuk tidak memakannya sendiri, makannya bareng dengan swasta itulah program ITP itu Pak. Kita dulu soalnya mem-perumkan PLN, Bapak kan di PLN apa betul, kira-kira kan hampir sama ini. Jadi kalau saya lihat kan Bapak king maker. Jadi tolong jadikan ini raja televisi kita, itu modelnya harus berubah ya silakan, tapi tidak usah nunggu status LPP-nya, status badan usahanya Pak. Silakan, Pak. Dewan Pengawas TVRILPP,PLN 1
EFENDI MS SIMBOLON 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Tidak lebih penting dari TVRI-nya kalau saya ya. Kita jangan terlalu komplikasinya itu di masalah Dewasnya tapi kita dorong Pemerintah karena sekarang ada di tangannya Pak Menkominfo. Beliau ini kan terkenal king maker juga, banyak yang dari asuh beliau jadi-jadi. Biarlah ini jadi PLN juga jadi ya profit oriented juga lah.  Jadi Dewas sudahlah mau mundur, mau kapan terserahlah. Kita yang penting TVRI-nya yang kita selamatkan bukan Dewasnya.   Jadi kita jangan terlalu menjelimet soal birokrasi itu, tidak terlalu penting kalau saya. Kita jangan masukmasuk masalah yang enggak perlu gitu. Politik kita adalah mendorong lembaga penyiaran ini menjadi andalan negara, andalan Pemerintah untuk menjadi pemersatu bangsa dalam broadcast, dalam media televisi begitu Pak.   Dewan Pengawas TVRIPLN, TVRI 1
EFFENDI MS SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian yang terakhir tadi dengan anggaran yang lain saya setuju dihemat. Anggaran jamu-jamu tamu itu kalau bisa tidak bisa tidak usah lah, kalau bisa air putih saja lah. Air putih juga yang refilling saja, sama sakit perutnya juga kok. Memang ini tidak sakit perut,sama saja kok. Jadi sama-sama sakit perut ya sudah refiling saja. Toh tidak membebaskan kita dari hama yang plastik-plastik ini ya kan. Ya ini maksud saya,saya guyon lah. Itu ada 600 sekian itu loh, lumayan itu loh. Saya kira teman-teman ini Pak Mayong Cs tidak perlulah menjamu si A yang pemilik TV X gitu lah tidak perlu lah. Apalagi kaya kami  datang, kami  bawa minuman sendiri lah. Untuk  menghemat ya Pak Menteri ya .  Saya kira itu, terima kasih. Anggaran KemenkominfoAnggaran 1
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Nah kemudian saya juga mendengar, melihat bahwa ada anggaran yang justru di post Saudara yang justru penting yaitu rakornas atau whatever, Rapimnas ya, yang sifatnya adalah rapat kordinasi antara KPI pusat dengan KPI daerah yang 
10  
mungkin tiga, empat hari dianggarkan waktu itu 2,7. Saya kira tetap dimunculkan saja. Hanya tidak harus dihabiskan. Jadi mungkin tidak harus di hotel sebetulnya, ya wisma DPR RI juga boleh dipakai itu. Kalau lagi reses itu kan rada-rada kosong itu. Bisa kita inikan prosedurnya itu. Jadi hemat anggaran bukan menjadi besar tapi bisa dialokasikan untuk  yang lain. Intinya bahwa peran antara KPI dengan KPID itu harus di musyarawahkan dalam rapat kerja. Tidak bisa juga hanya one men show gitu, hanya Ketua saja yang jalan. Kemudian tidak dengan komisioner yang lain. Demikian juga dengan KPID ya, karena itu saya minta agar dimunculkan lagi untuk  anggaran yang khusus untuk konsolidasi dan untuk mendapatkan evaluasi masukan dari daerah. Karena kalau tidak ada medianya. Medianya apa ? Anggaran KemenkominfoAnggaran, KPI, KPID 1

EFFENDI MS SIMBOLON 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Ibu, Ibu Pimpinan sebentar.  Saya ke Dewan Pers  sama KIP ya? itu kemarin ada catatan saya bahwa daya serap di Dewan Pers  juga kurang begitu bagus ya. Jadi ini nanti jangan disiasiakan ini ya bu ya, tapi nanti juga jangan dihabis-habiskan yang tidak ada verifikasinya malah jadi masalah hukum nantinya. Jadi nanti kedepan baik Dewan Pers  dan KIP ya itu tolong bisa diatas 90% lah penyerapan anggarannya. Karena itu relevan dengan kinerja instansi Saudara.   Terima kasih   Anggaran KemenkominfoDaya serap dana 1
EFFENDI MS SIMBOLON 3 PDIP Sumatera Utara I Laki-Laki Makanya ini begini, jangan diartikan kita menyetujui yang 11 miliarnya loh. Ini kan prosesnya ada disana, di Pemerintah, kita kan based on percaya ini Pak. Ya Pak ya. Karena ini kan nantinya  urusan Bapak dengan atas. Tapi persoalannya ketika kita memending rapat yang lalu. Sebenarnya kita kan melihat dari ajuan yang disampaikan oleh si KPI ini yang nyantel di Kesekjenan Kominfo ini kan, tidak justru mengacu kepada tupoksi keberadaan dari KPI ini sendiri. KPI ini kan tupoksinya jelas ini kan, kesana kemari tidak menjadi media yang kesana kemari. Dia fokus dia.Anggaran KemenkominfoKPI 1
EFFENDI MS SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Ya jadi dua poin itu saja. Yang pertama tadi bahwa nilai yang dicantumkan disini 11 sekian untuk barang modal, tolong dipublikasikan dulu ke kami. Kalaupun kami tidak masuk ke satuan tiga dan pengunaannya itu nanti subjek itu dengan Undang-Undang penyiaran itu nanti merampungkan. Karena disitulah kira-kira standar dari monitoring KPI nanti yang kita harapkan.Anggaran Kemenkominfomonitoring KPI 1
EFFENDI MS SIMBOLON 3 PDIP Sumatera Utara I Laki-Laki Nah ketika dia fokus kok tidak dilengkapi dengan media untuk  melakukan tupoksi itu gitu. Kan muncullah kemudian kita mendorong KPI bisa kah merevisi mengulang pengajuan dengan catatan Pak Menteri atau Kementeriannya setuju. Sepakatlah kemarin, betul ya Pak  ya? Nah sekarang ini munculah seperti ini, tetapi munculah ketika sekarang. Ini kita juga harus menyesuaikan. Saya bisa memahami itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau bahasa lugasnya, kirain itu kita yang naik-naik anggaran itu yang kita relevan dengan anggaran yang diskresinya Pak Menteri waktu itu. Tapi karena muncul ini sekian belas miliar dan ini nanti akan masih bertambah lagi, tambah lagi ya. Maka lebih baik ini kita stop dulu sampai dengan Undang-Undang penyiaran ini lahir dan kalau yang ini tidak berhenti di 11 miliar ya. Betul ya?  Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran 1
EFFENDI MS SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih   Nunggunya lebih lama dari pada rapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin kepada KPI. Karena kemarin yang outstanding sebenarnya KPI nya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan melalui pernyatan atau penjelasan dari Menteri Kominfo bahwa kita justru ingin mengoptimalkan fungsi dari KPI. Namun fungsi ini juga harus mengacu kepada benchmark atau aturan yang baku. Nah kita tahu juga sedang adanya proses penyelesaian Undang-Undang Penyiaran. Oleh karenanya saya sepakat bahwa halhal yang menyangkut keperluan belanja modal itu harus di postpone sampai dengan Undang-Undang Penyiarannya disetujui atau diundangkan. Namun alokasi anggaran itu berapapun nanti disetujui, itu dibiarkan menjadi diistilahnya itu kalau kami  dibintangi dulu. Tapi bukan kami  yang bintangi, mungkin di Kesekjenan itu Pak. Kesekjenan sehingga kita juga perlu mengetahui, walaupun kita tidak masuk ke belanja sampai satuan tiga, tapi apa komponen 11 miliar itu. Nanti tahu-tahu beli sound system lagi untuk  orkes lagi, ya kan. Orkes dangdut atau apa macem-macem jadi tidak relevan juga dengan yang kita harapkan ya kan.  Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran, Fungsi 1

EFFENDI MS SIMBOLON 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki

Kalau dia beriklan di TV lain monggo, inikan didirinya sendiri. Memangnya itu frekuensi punyanya dia, itu running text-nya dia, saya belum pernah lihat ada running text setahun hanya ada MNC Group itu. Satu tahun, kalau dia tidak suka sama Jaksa Agung dia tulis terus itu. Dia tidak suka sama PDI Perjuangan ditulis, kader PDIP tangkap begitu terus. Kalau kamu tidak mampu, saya mampu. Jadi jangan bilang saya minta dukungan, wong kewenangannya ada di KPI kok. Kenapa ILC bisa anda stop, itu Perindo itu mau koran monggo lah, tapi kalau 
17  
televisi kan frekuensinya milik rakyat, milik negara, itukan iklan. Saya mau tanya dulu mereka bayar tidak itu? Ini harus dilihat pajaknya bayar tidak, pajak iklan. Jadi kayaknya lemot banget ini KPI ini kalau sudah sama Hari Tanoe, ada apa sih dengan kalian?   Regulasi Penyiaran Iklan TV 1

EFFENDI MS SIMBOLON 17 Nasdem NAD I Laki-Laki

Contohnya kenapa ILC itu diperingatkan sore langsung bisa di stop? Berarti efektif kan. Kenapa ini tidak efektif? ILC itu langsung shot down, ini ada question mark disana. Mungkin tidak di Komisi I DPR RI tapi di sayalah. Saya terus terang aneh gitu, jelas-jelas kok. Demikian juga yang Pilkada, teman saya yang saya hormati Pak Sukamta mengangkat ini saya mohon disebut juga apa semua TV sama. Saya kira tidak semua TV, biar fair 
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terindikasi TV mana misalnya begitu, kalau misalnya tidak mau blak-blakan, tapi jangan seperti ini. Ini seolah-olah masih akan terjadi dan normanya masih berpotensi, wong terjadi kok. Ini yang saya kira Pimpinan juga harus bisa objektif terhadap persoalan kita, kita ini ruang politik disini.Regulasi Penyiaran ILC 1

EFFENDI MS SIMBOLON 9 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Nah, untuk yang Pilkada kan. Ya, itu rujuk itu saja, tapi kalau case yang Perindo itu yang bolak balik TV kayak semaunya saja, running text juga semaunya, masang muka yang punya juga semaunya. Ya sudah kayak dirinya sendiri saja, ini apakah tidak melanggar komitmen dan aturan gitu. Tolong kita yang konkrit juga punishmentnya apa. Regulasi Penyiaran Perindo 1

EFFENDI MS SIMBOLON 12 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki

Oleh karenanya, saya menghimbau teman-teman agar kita juga bisa fair, TV mana yang kita inginkan ada pengenaan hal yang sama. Kalau saya, saya sebut, karena kita bertanggungjawab, saya bertanggungjawab atas apa yang saya sampaikan. Saya khawatir soal iklan Perindo itu ada running text-nya terlalu melebihkan, saya berkali-kali ini. Mungkin ada lagi yang juga yang saya kira dari teman-teman saya, TV mana, apakah Metro TV terlalu sering menyampaikan yang pro Ahok misalnya sampaikan juga, apakah TV One, apakah karena apa. Jadi konkrit Trans TV kepada Agus misalnya, ada apa? Oh, karena ininya ini, sebutkan saja. Jadi kita juga artinya bisa secara objektif, secara transparan dan bertanggungjawab untuk melakukan koreksi terhadap kinerja daripada KPI.  
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 Kita percayalah, kita harus menumbuhkan menjaga saling kepercayaan itu. Jadi itu saran saya agar dalam kesimpulan ini kalau memang tidak mungkin masalah yang saya sampaikan Perindo disampaikan, yang saya mohon juga yang lain juga tidak untuk distressing disini, walaupun itu penting sebenarnyaRegulasi Penyiaran Perindo 1

EFFENDI MS SIMBOLON 16 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Saya kembali saja termasuk saudara Pimpinan juga apa sih kemudian yang ditulis disini gitu. Kalau tidak ada masalah ya jangan kita buat kesimpulan, kalau buat saya ada masalah soalnya dan itu dijawab oleh KPI terhadap Perindo. Kalau tidak ada masalah, siapa bilang tidak ada masalah, wong itu frekeunsi publik kok dipakai. Kalau dia arisan keluarga terserahlah, wong ini media publik frekuensinya digunakan untuk kepentinganya, kepentingan kelompoknya, ya jelas melanggar dong. Regulasi Penyiaran Perindo 1
EFFENDI MS SIMBOLON 14 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Tapi kalau norma buat apa kita masukkan memang begini normanya, masa norma hidup saja ditulis-tulis disini, tidak perlu lah. Tapi karena kita melihat ada yang katakanlah nyata jelas ya saya minta itu dimasukkan, kalau tidak ya tidak perlu. Mendesak KPI Pusat untuk bersikap adil dan tegas, memang begitu normanya begitu. Nah, terhadap apa? Kalau saya mengatakan terhadap masalah Perindo yang di group MNC-nya. Regulasi Penyiaran Perindo Group MNC 1
EFFENDI MS SIMBOLON 11 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Oleh karenanya, kita sebagai pengawas juga harus bisa mengkoreksi kalau ada yang kurang seperti tadi contoh saya, saya konkrit mengatakan Perindo itu harus ditegur, tegurannya harus jelas. Nah, kalau Pak Kamta mengatakan pihak mana lagi, apa Metro TV, TV One, disebut juga yang mana. Jadi kita jelas juga, kita berani meminta agar mereka melakukan peringatan yang tegas tapi menunjukkan juga yang mana, sebab kita juga tidak suudzon teman-teman di komisioner sana, mereka juga punya integritas juga, tapi harus juga bisa kita tunjukkan.  Dan satu hal saya kira pengadaan alat ini tidak ada relevansinya dengan hasil yang kita harapkan. Ini memang harus ada, ini sudah given harusnya dan melekat.Regulasi Penyiaran Perindo, Metro TV, TV One 1

EFFENDI MS SIMBOLON 15 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki

Itu per tanggal berapa Ibu? Bisa lihat tidak peringatannya? 5 Oktober, tapi tidak ada pengaruhnya saya lihat. Iklannya jalan, pemberitaannya jalan, running text jalan, semua jalan, itu jangan kemudian itu lolos begitu. 
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Saya harapkan juga untuk masalah pemberitaan Pilkada ini disebut juga, masa menyebut saja kita tidak bisa, terus apa yang mau kita koreksi. Apalagi kayak gini menimbulkan question mark jadi seolah-olah TV yang lain yang melakukan hal yang sama.   Saya saran yang terhormat Bapak Sukamta, sebut saja, TV One, Metro, Kompas, Ahok atau misalnya pasangan nomor 1. Biar kita bisa ada koreksi dan itu kita pertanggungjawabkan, makanya saya mohon Perindo itu masuk dalam kesimpulan. Saya bertanggungjawab, sebab sudah menganggu dan itu pasti melanggar, masa running text berbulan-bulan. Running text itu paling lama 3-4 jam, kalau sudah berbulan-bulan sudah punya niat lain.   Regulasi Penyiaran Perindo, Metro TV, TV One 1

EFFENDI MS SIMBOLON 8 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Saudara Ketua, saya agak terpisah ya, inikan soal Pilkada. Pilkada saya kira Bawaslu yang harus melapor menyampaikannya kepada KPI. Jadi kalau kita juga nebak-nebak kan susah itu, kalau soal Pilkada ya, karena ada aturanya itu, karena peserta atau Paslon kan tidak bisa mengiklankan, di ruang publik pun tidak bisa. Yang mengiklankan kan anggaran negara itu, jadi kalau dia mengiklankan dirinya di media itu juga ada aturannya. Rujuk kesana saja, itu yang pertama. Regulasi Penyiaran Pilkada, Bawaslu 1
EFFENDI MS SIMBOLON 7 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki halah pakai bahasa potensi lagi, sudah ikut-ikutan badan hukum, penegak hukum. Sudah jelas-jelas terbukti kok, apalagi potensinya, kecuali masih seolah-olah, wong setiap hari, tiap detik dia iklan terus. Itu semua TV-nya loh, di News, MNC, RCTI, semuanya, sampai TV perempuannya semua. Semuanya isinya dia-dia saja dong, makanya kita ingin kembali kepada komitmen yang ditandatangani Pak Menteri Kominfo dengan mereka, dia harus ikut disitu dan Komisi I DPR RI punya kewenangan juga untuk membatalkan per tahun. Jangan main-main kita tidak urusan, bukan soal pribadinya, tapi apa boleh ruang publik frekuensi itu digunakan untuk kepentingan dirinya. Bagaimana sistem pembayarannya dan itu setiap dia tayang berarti ada konsekuensi pajak dong. Bapak dan Ibu hitung tidak itu?   Jadi saya mohon KPI menyampaikan itu hasil dari peringatan itu konsekuensinya dan apa. Kalau dia tidak merubah maka saya lihat KPI-nya yang mohon maaf kurang tegas.   Terima kasih, Ibu Ketua. Regulasi Penyiaran Potensi pelanggran P3SPS 1
EFFENDI MS SIMBOLON 5 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Saya bukan basa-basi ini, ini saya catat ya. Karena nanti di Rapat Kerja dengan Menkominfo saya minta lagi konfirmasinya. Sebut saja, coba itu dia ulang-ulang terus, running text, TV-nya, pelantikan ranting lah apa, memang boleh begitu. Pelantikan ranting dimana saja dia masuk TV, memangnya itu news? Kalau begitu semua boleh dong. Siapa bilang Perindo bukan partai politik? Ketika dia disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dia sudah badan hukum. Jadi Ibu jangan terbawa, diakan bukan peserta Pemilu. Nanti saya cek semua komisionernya KPI, berapa kali kalian dijamu oleh Hari Tanoe, kok lemot banget sama itu. Kita yang 10 partai tidak pernah dapat ada posisi yang, itu bukan ukan 10 kali Ibu, ratusan kali. Ibu sekali-kali melek dari Sholat Subuh sampai Ibu tidur lagi, berarti kira-kira 18 jam, Ibu catat saja manual, itu ratusan kali. Yang disawah, yang begitulah, itu iklan politik Ibu.   Jadi saya minta Komisioner KPI untuk tegas hitam putih ada peringatan dan itu merujuk kepada UndangUndang API. Nanti kita tolong dilaporkan progresnya seperti apa.   Regulasi Penyiaran running texk iklan Perindo 1
EFFENDI MS SIMBOLON 15 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Nah, mari ini kita samakan persepsi kita. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan yang terhormat Bapak Sukamta, tapi mohon disebutkan itu agar kita bisa mengetahui yang mana yang berpihak, mana yang berpotensi berpihak tapi tidak dilakukan teguran. Kita semua kan parti politik disini, tapi apa? Kalau ini norma saja yang dikutip, 3 dan 4 ini hanya norma yang sifatnya sangat umum.   Saya tawarkan Pak Sukamta mumpung kita ini bertanggungjawablah. Regulasi Penyiaran Teguran 1
EFFENDI SIMBOLON 4 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Oke nah saya ada kaitan dengan ini nih, mohon maaf saya kira karena sudah berita publik. Ini masalah Indonesian League ini masuk di mana? Karena di satu sisi dia unanymous pokoknya tidak berwujud. Tetapi di sisi lain faktanya itu menjadi bukti permulaan. Itu kalau dari sisi Dewan Pers bagaimana pak?RRI, TVRI Indonesian League 1
EFFENDI SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Tadi waktu Dirut RRI berbicara itu kaya kita masa kecil itu pak, kita hampir tertidur tadi. Tinggal jingle-nya saja yang kurang jingle RRI. Kemudian KPI, KIP dan Dewan Pers. Saya ini mungkin sudah mulai berinisiasi ya pak ya, KPI ya mulai dikocok-kocok lagi atau repeat order saja ini? Kalau dilihat dari komposisinya sih rasanya tidak mengecewakan ya cukup baguslah. Kalau kita bench mark-nya saat ini saya kira KPI sudah bagus, tinggal nanti makin ke depan makin baik. Khususnya tidak boleh sedikitpun ada kolusi dengan media TV. Saya dengar sih masih ada katanya, masih ada yang membolehkan ini, membolehkan ini dengan kebijakan diskresinya, internal. Nah saya tidak tahu itu bagaimana cara melakukan pengawasannya itu. Karena itu bentuk korupsi juga bisa memberikan ruang kepada TV tertentu dengan tayangan tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan.RRI, TVRI KPI 1
EFFENDI SIMBOLON 21 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Satu ke TVRI, seperti Metro itu kan ada President Corner, ini kok kalau di TVRI tidak ada begitu ya? Dan kenapa sesi-sesi kegiatan sebagai presiden ya itu kok kurang rajin. Termasuk RRI juga saya lihat kurang rajin begitu. Ya jadi ini kan menyuarakan program dari kerjanya pemerintah, kenapa tidak dilakukan pak, saya sering mengikuti itu.RRI, TVRI Liputan kegiatan pemerintah 1
EFFENDI SIMBOLON 1 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Kepada Dewan Pers saya melihat akhir-akhir ini rada tenang-tenang saja pak ya. Itu membuktikan memang mungkin semakin tertib wartawan kita ya pak menteri ya? Atau karena di mainstream karena Dewan Pers ini kan lebih ke urusan wartawan mainstream ya pak ya? Kan tidak ada wartawan media online ya. Ada juga pak ya? Tetapi rasanya belum ada yang masuk proses pelanggaran kode etik ya? Oh banyak juga pak ya? Tetapi kok tidak terekspose yang diekspose hanya korban dan pelakunya saja. Sementara si wartawannya saya belum pernah dengar itu. Ada juga pak banyak ya? Ditingkat nasional apa tingkat daerah? Oh ada pak ya? Ada datanya tidak pak? Boleh di-publish itu? Ada hukumannya sampai pemecatan? Ada pidana ada perdata begitu ada pak?RRI, TVRI Pelanggaran kode etik pers 1
EFFENDI SIMBOLON 2 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Bukan hanya tataran somasi ya di tempat bapak ya?RRI, TVRI Pelanggaran kode etik pers 1



EFFENDI SIMBOLON 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Jadi sampai akhirnya di Dewan Pers itu apa pak?RRI, TVRI Pelanggaran kode etik pers 1
EFFENDI SIMBOLON 24 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Itu pimpinan perlu ditambahkan itu kita kasih reward bonus, siapa yang tembus ke 1 triliun RRI sama TVRI ini? Setuju pak menteri ya?RRI, TVRI Pengajuan anggaran 1
EFFENDI SIMBOLON 25 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Belum tentu Pak Rokan juga bisa ya pak ya?RRI, TVRI Pengajuan anggaran 1
EFFENDI SIMBOLON 23 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Atau sesuai dengan maunya Dirut saja begitulah.RRI, TVRI Perumusan kesimpulan 1
EFFENDI SIMBOLON 18 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, saya tadi mau tanya ke TVRI. Itu kalau revenue dari iklan itu berapa ya?RRI, TVRI Revenue iklan 1
EFFENDI SIMBOLON 19 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Oke ini kan dari sisi uangnya ya pak ya? Artinya dari sisi interest dari korporasi itu tinggi ya pak ya? Sejak Pak Helmi ini? Karena memang warnanya jadi berubah ya pak ya? Kenapa tidak sekalian logonya dirubah pak? Karena logonya jadul benar ini pak.RRI, TVRI Revenue iklan 1
EFFENDI SIMBOLON 20 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Target berapa sampai berapa pak? Bisa sampai 1 triliun tidak pak, penerimaan dari iklan itu?RRI, TVRI Revenue iklan 1
EFFENDI SIMBOLON 9 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Begini kita jangan kekanak-kanakan begitu kalau mau interaktif, wong saya punya politik kok tidak ada urusan begitu. Jadi jangan pula dari fraksi lain intervensi ke, ini kan kita di sini kolektif tidak ada atasan bawahan. Di situ iya ada atasan bawahan, di sini mana ada. Jadi hak politik saya, saya bertanya, saya mau klarifikasi kasus seperti ini menjadi preseden yang berbahaya pak, luar biasa, ini belum meledak saja pak. Saya mau tanya pak ini diatur tidak pak? Kan yang lainnya kan diatur pak. Nah kalau tidak tolong kita buat aturannya pak itu saja, saya tidak mau mendalami kasusnya pak. Saya hanya menanyakan seperti ini boleh tidak, apa ada aturannya itu saja pak. Ya silakan kalau mau diskors.RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 10 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Menyatakan dia bertentangan itu cantolannya di Undang-Undang apa pak?RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 11 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Ada pasal berapa pak?RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 12 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Itu ya pak ya, jadi posisi Indonesian League itu dia dalam posisi katakanlah bisa bertentangan dia pak?RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 13 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Ya kan tidak bisa juga pak, masa si fasilitatornya si vehicle-nya tidak kena apa-apa, kan gara-gara dia ini. Kan vehicle-nya harus, sekarang korupsi saja korporasi kena pak. Saya ingin clear iniloh pak. Karena ini kejahatan baru pak, modus baru ini pak.RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 14 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Nah kalau case Indonesian League itu orang si Indonesian League-nya atau si pemiliknya atau yang menyebarkannya? Kan lain lagi pihak itu pak.RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 15 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Si penyebarnya yang turut serta?RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 16 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Nah ukuran bapak medianya itu bagaimana pak? Ada aturannya pak?RRI, TVRI UU ITE, whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 5 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Nanti saya mau tanya ini kaitannya ke pak menteri. Ini ada sih tidak aturannya pak? Ini kan seperti Kompasiana ya, ini apa diatur di mana ini pak kalau model whistler blower itu kan harus dalam posisi ditetapkan dahulu itu pak. Kan tidak bisa setiap orang menyatakan dirinya whistler blower, akhirnya dia berteriak-teriak begitu kemudian dijustifikasi, dilegalisir akhirnya menjadi media yang alat bukti. Nah ini saya justru bertanya ini kalau seperti ini seperti apa kita ini carut marutnya di dunia maya maupun di dunia nyata. Ini nanti saya ke pak menteri diaturkah atau tidak diatur? Sebab ini penting bagi kita pak. Kalau ini menjadi preseden begitu pak menteri.RRI, TVRI Whistle blower 1
EFFENDI SIMBOLON 6 PDIP DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih pak. Pimpinan saya teruskan dahulu ya. Ini kan persoalannya kalau tadi kan verifikasi apakah dia mainstream atau dia online atau apa. Nah sekarang bicara kontennya pak, apakah dibenarkan atau diatur bahwa konten itu siapa yang punya kewenangan memverifikasi kontennya. Apalagi ditambah dengan si penyebar atau pemberitanya itu adalah orang-orang yang kredibel. Kita tahu ada 3 tokoh KPK yang menyampaikan itu sehingga dengan serta merta publik langsung mengamini itu bahwa itu berita benar. Nah bagaimana kemudian ini dalam Undang-Undang ITE kah atau apa aturan di negara kita, ini kan sebenarnya pintu lain saja pak. Cara orang untuk membuat suatu proses begitu ya untuk mendorong agar KPK itu langsung membuat proses penindakan begitu, kalau saya melihatnya itu. Makanya saya mau tanya ke bapak, ini apa boleh alur begini pak? Kalau boleh berarti kita ada pengadilan di luar pengadilan ini pak. Bayangkan ini pelakunya semua orang-orang top semua, bukan pelaku di Indonesian League kontennya loh tetapi yang menyebarkan ini adalah oragn-orang yang punya kredibilitas semua. Mantan Ketua KPK, Ketua KPK, mantan wakil ketua, LSM-nya juga segudang semua teman-temannya pak menteri semuanya ada di situ. Itu semua yang kita tahu adalah “pengiat-pengiat anti korupsi”. Tetapi siapa tahu di belakang itu walauhallam bahwa dia misinya adalah merebut kekuasaan juga. Nah untuk hal seperti ini pak, di mana diatur pak, model seperti ini pak. Kan sebenarnya aturan KPK jelas lewat dumas. Dumas di verifikasi baru diteruskan atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ini lebih-lebih model Tempo, biasanya kan Tempo alat pancingnya KPK ya? Dipancing dahulu ke publik baru di feed back begitu. Nah ini apakah memang belum diatur pak cara seperti ini, bagaimana pak soal kontennya loh pak, soal kontennya.RRI, TVRI Whistle blower 1
ELNINO M HUSEIN MOHI 7 PKS Gorontalo Laki-Laki Yang mulai dari kata selanjutnya itu tidak ada masalah. Tapi di kalimat pertama di nomor dua ini, paling bisa itu kita bikin Komisi I DPR RI dan Kominfo begitu, sebentar begini saja. Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan Komisi I DPR RI. Selanjutnya. Palapa Ring, USO Dana USO 1
ELNINO M HUSEIN MOHI 2 PKS Gorontalo Laki-Laki Iya, iya, iya, saya sekarang mau bicara soal ini saja. Nanti yang tentang USO saya titip saja habis ini lah. Tanggal I April itu ada acara KPI di Lombok dan Pak menteri ada disana dan Pak memberikan sambutan. Ada kalimat yang Pak menteri garis bawahi, ini kalimatnya yang Pak menteri sampai mengulang saya gari bawahi ini. Jadi Pak menteri bilang bahwa ijin 10 TV, stasiun TV yang sekarang ini itu harus segera diberikan atau diloloskan saja. Lalu  kalimatnya saya garis bawahi kita harus cepat berikan. Nah maksud saya kalau sudah ada kesimpulan 10 TV ini diberikan ijin ya? kalau memang sudah ada kesimpulannya maka sebetulnya tidak perlu lagi ada proses-proses yang lain. Kan sudah ada kesimpulan nih, kan kita akan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang ya tambah-tambah urusan nih, kan sudah ada kesimpulannya, sudah lah kita perpanjangan saja. Tidak usah ada rapat timeline ini. Nanti energinya terlalu banyak hanya untuk  melakukan sesuatu yang sudah ada kesimpulannya. Palapa Ring, USO Izin 10 TV 1

ELNINO M HUSEIN MOHI 5 Gerindra Gorontalo Laki-Laki
Pimpinan, Pimpinan sebelum ini Pimpinan.  Sebenarnya saya ini bukan bertanya, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ada mekanisme yang salah atau keliru di menkominfo, bukan pertanyaan. Jadi tidak perlu dijawab juga sebenarnya. Misalnya ya tadi saya hanya memberikan contoh saja Pak. Pak menteri tadi ngomong dari KPI, KPID dan langsung ke radio atau TV nya itu memang panjang itu Pak. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya disitu. Masalahnya di Kominfo Pak. Jadi orang-orang ini, apa, orang-orang stasiun-stasiun radio dan TV ini, sudah lama nongkrong di Kominfo itu, lama 
menongkrongi atau mendatangi kembali, mendatangi kembali, habis tiket itu belum jadi-jadi juga. Palapa Ring, USO KPI, KPID 1

ELNINO M HUSEIN MOHI 2 PKS Gorontalo Laki-Laki

Yang kedua adalah kalau ketika kita bicara TV, TV yang punya duit. Oh jadi gampang perpanjangan ijin. Tapi giliran TV, TV lokal yang susah-susah yang tidak ada duitnya. Jangankan perpanjangan untuk  dapat ijin apa itu lamanya ya Allah ya robbi di daerah-daerah. Kita ini benar-benar Pemerintahan yang sudah tidak adil sebetulnya. Sangat tidak adil. Ya kita sih tidak apa-apa TV, TV ini kita hidupkan, tapi hidupkan semuanya lah. Jangan yang di daerah-daerah itu jadi susah untuk  
mengurus IPP, ijin prinsip, harus ini dan harus itu, di Jakarta, tunggu lagi dua bulan, tiga bulan ada yang sudah 4 tahun tidak dapat-dapat hanya sebuah radio yang mereka tidak punya duitnya. Ya untuk  tiket PP saja minta tolong orang, tapi yang begini mudah gitu. Kan tidak enak kan saya mau bela orang, kalau bela orang kan Kominfo itu bagaimana Pak menteri. Orang-orang bilang, ya  sudahlah tenang saja.  Saya mau bela Kominfo, saya mau bela, hanya saja mereka bilang begini, ah Pak Elnino Kominfo pokoknya TV yang ada duitnya itu pasti gampang itu, tapi yang tidak ada duitnya itu susah. Saya mau jawab apa, saya tidak tahu bagaimana kenyataannya kan? begitu. Begitu saja Pak Ketua.  Terima kasih   
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Palapa Ring, USO Perpanjangan Izin TV 1

ELNINO M HUSEIN MOHI 4 Nasdem Gorontalo Laki-Laki Ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa, sebenarnya semua orang ini sudah terlalu lama sekali keadaan sekarang yang sudah berlangsung. Kalau TV, TV atau yang sedang berlangsung yang kaya, itu gampang sekali. Itu saja sebenarnya. Sementara radio atau TV yang miskin itu susah sekali atau lama, itu saja sebetulnya. Palapa Ring, USO TV 1
ELNINO M HUSEIN MOHI 4 Nasdem Gorontalo Laki-Laki Itu apakah iya kekayaan ataupun kebesaran stasiun TV atau radio itu berpengaruh secara psikologis di Kemkominfo misalnya begitu. Ini pertanyaannya kan. Ya kan kalau begitu psikologisnya itu down kan? atau bagaimana yang menjadi. Ya kita berharap Bapak Rudiantara ini sebagai menteri Kominfo, ini betulbetul membuat Kemkominfo menjadi adil bagi seluruh stasiun lembaga penyiaran. Supaya yang disebut dengan frekuensi itu, betul-betul mulai terasa sebagai kekayaan alam yang digunakan untuk  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran rakyat, bukan hanya kekayaan alam yang menguntungkan orang yang mempunyai modal saja. Itu saja sebenarnya poin saya Pak.  Terima kasih   Palapa Ring, USO TV 1
ELNINO M HUSEIN MOHI 5 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Gorontalo televisi yang ada dari tahun 2001, sampai sekarang 2016 itu masih pegang IPP prinsip bukan IPP tetap. Yang dia harus tongkrongi lagi, memang dia cuman memang begitu lah tidak punya duit. Itu bukan TV saya loh Pak. Bukan TV saya, nah ya tidak adalah kepentingan saya disitu dan ini memang ada fakta di Gorontalo seperti itu, dan mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu, karena dia tidak punya duit jadi susah sekali. Tapi ketika orang-orang punya duit ini, mau IPP perpanjangan, wah ramai dan mudah dan sampai Komisi I sampai rapat, gitu kan? Padahal mereka ini status nya sama, tidak ada yang namanya TV nasional. Tapi kita ini sudah tidak adil. Kita ini dari frame kita ini sudah tidak adil. Itu sebenarnya yang ingin ingatkan kepada semua yang hadir rapat disini dan itu bukan pertanyaan Pimpinan, biarkan saja.  Terima kasih Pimpinan.  Palapa Ring, USO TV Gorontalo,IPP 1
ELNINO M HUSEIN MOHI 8 PKS Gorontalo Laki-Laki  Saya mohon ijin ini walaupun saya tidak hadir tadi pagi. Itu asisten saya memberitahu dan dia juga nongkrongin dari awal. Dan bukan ada staff ahli saya yang nongkrongin dan dia selalu memberikan up date informasinya. Menurut saya kalau ini sebagai jalan tengahnya maka jangan memakai kata menginsyaratkan lah.  Nah jadi kira-kira begini kalimat utamanya itu. Bahwa Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan dari Komisi I, titik. Lalu  itu selanjutnya Komisi I DPR RI akan mengagendakan itu loh. Selesai itu semua itu barang. Jalan tengahnya itu disitu. Palapa Ring, USO USO 1

ELNINO M HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki

Pak Pimpinan ijin Pak Pimpinan.  Yang terima kasih   Pertama-tama saya mohon maaf ini baru sampai. Terima kasih Ibu Dirjen yang baru.   
Pak menteri, Pimpinan serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi I yang saya hormati,  
 Ada pertanyaan mengenai USO sebenarnya, tapi ini juga mengenai perpanjangan 10 TV. Palapa Ring, USO USO, Perpanjangan TV 1

ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki

Terima kasih Pimpinan.   
Ketua KPI dan anggota, para anggota KIP, Dewan Pers  yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I.  
 Saya sederhana Pimpinan, dimasukkan saja didalam kesimpulan rapat kita hari ini. Kalau kita setujui pagu anggaran yang sudah ada ini. Dikasih catatan dipoin terakhir bahwa khusus untuk  KPI dan Kominfo itu kita mesti, Komisi I musti memperjuangkan di APBN-P ketika Undang-Undang yang baru berlaku. Itu masuk didalam kesimpulan rapat kita hari ini.  Terima kasih Anggaran KemenkominfoAPBN-P 1

ELNINO M. HUSEIN MOHI 10 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan. Ini sekedar ingin meyakinkan saja, ini BAKTI memang sudah resmi menggantikan BP3TI begitu ya, berarti BP3TI sudah tidak ada lagi?BAKTI BAKTI 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Izin Pimpinan, itu ada aplikasinya Pak Prof, kalau ada mau install, ada di Google Play tidak.Data Pribadi Dukcapil Aplikasi data agregat 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 3 Gerindra Gorontalo Laki-laki Baik. Data Pribadi Dukcapil Aplikasi data agregat 1



ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Ini kasus facebook itu melibatkan sekitar 50 juta akun dan besar sekali indikasi mempengaruhi Pilpres di Amerika. Seluruh survei mengatakan Hillary Clinton yang menang, akan menara tapi dengan permainan big data yang dimiliki oleh orang-orang Russia yang diambil dari Cambridge Analytical itu kemudian mereka bermain di situ mengetahui perilaku setiap dari 50 juta orang itu dan mereka bisa melakukan persuasi-persuasi yang hebat dan jadilah Donald Trump jadi Presiden Amerika. Big data juga ini sekarang sudah dibahas dengan sangat kuat untuk persiapan Pileg Malaysia entah tahun ini entah kapan gitu. Dan mereka mengubah Dapil karena sudah mempelajari big data yang ada di Malaysia. Partai yang berkuasa itu memiliki akses yang cukup luas dan dalam terhadap perilaku dari rakyatnya. Sehingga untuk menang lagi maka mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Pilegnya termasuk pengubahan Dapil berdasarkan analisis terhadap big data. Di India juga begitu, ada sekitar lebih dari 500 juta pemilih, besar sekali pemilih di India, negara demokrasi langsung terbesar di dunia. Mereka juga sekarang partai-partai sedang konsen untuk pemilihan Pemilu maupun Pilpres di sana itu dengan menganalisis big data. Bahkan juga di negara-negara Afrika yang sudah cukup modern juga memperhatikan ini. Jadi saya belum bicara soal itu, kami di Gorontalo Pak Gubernur Pak Zudan yang meresmikan satu desa, desa digital yang kami bangun. Dengan satu desa digital itu, maka sebetulnya server kami mengetahui persis prilaku rakyat yang ada di desa itu. Dia mau ke mana kita bisa lihat di CCTV, dia sedang mengakses apa dia mengakses wifi yang ada servernya di kantor desa. Apapun yang dia lakukan dia sedang bersama siapa itu kita bisa tahu. Kadang-kadang itu di sana kita sering main tuhan ketuhanan begitu, karena kita tahu dia lagi ngapain, siapapun ditunjuk ini kau cari dia lagi ngapain gitu. Kita bisa tahu dia sedang ngapain. Nah, dengan yang data yang ada di Dukcapil ini, di mana ada terintegrasi antara NIK, KK, nomor Hp, maka itu adalah dasar big data yang sangat penting. Dasar big data itu yang akan bisa untuk mengetahui dengan nomor HP-nya, akun Mensos-nya apa saja, entah Instagram, entah facebook, dia bisa tahu. Lalu dia bisa bermain juga kalau orang punya data ini bisa bermain untuk politik atau untuk marketing atau untuk apa saja, marketing apapun.Data Pribadi Dukcapil Facebook, Pilpres 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 5 Gerindra Gorontalo Laki-laki Penyalahgunaan datanya ini kalau kita hanya mengenai NIK dan KK ini kesimpulan Komisi II DPR RI bukan Komisi I DPR RI, maka mestinya termasuk nomor HP ditaruh disitu.Data Pribadi Dukcapil Perumusan kesimpulan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Inilah Bapak yang kami sangat konsen, karena kita tahun ini adalah tahun politik. Tahun 2019 tahun depan itu April sudah Pemilu, dengan pengelolaan big data yang ada di Dukcapil dan operator itu para ahli bisa menghitung dan memperkirakan serta menyiapkan apa yang akan dilakukan. Per Desember 2018 menurut kami Pilpres sudah selesai, sebelum pemilihan kalau ada yang mengakses data ini. Nah kemarin ketika kami rapat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kominfo, kami meminta jaminan dari Menteri Kominfo bahwa data ini tidak akan bocor kepada siapapun bahkan kepada partai ataupun kepada pemimpin-pemimpin politik yang berkepentingan untuk Pilpres maupun Pileg. Supaya jangan sampai ada ketidak adilan data. Nah, kami minta jaminan dari Pak Menteri Kominfo, tapi Pak Menteri Kominfo tidak bisa menjamin. Dan karenanya kami mengundang Dukcapil kesini, karena servernya kan di Dukcapil. Pertanyaannya sederhana kalau pun Dukcapil menjamin bahwa data ini tidak akan bocor secara manusiawi orang-orang yang bekerja di situ disumpah untuk menjaga data itu. Pertanyaannya sederhana, bisa diretaskah server Dukcapil. Jangan sampai server itu bisa diretas. Data 140 juta unique people itu, indivi jual yang memiliki nomor HP di Indonesia ini itu akan menjadi sumber data yang sangat penting, entah Pileg, entah Pilpres, entah untuk marketing apapun. Nah, ini yang kami minta penjelasan dar Pak Prof. Zudan dan juga dari Dirjen Kominfo SDPPI. Intinya Pak, kalau memang inikan tujuan kita ini supaya lebih mudah untuk menghindari hoax, lebih mudah untuk mencari teroris, lebih mudah untuk mencari informasi-informasi yang tidak jelas atau apapun itu, itu menjadi lebih mudah. Tetapi juga akan menjadi lebih mudah ketika ini dirapikan menjadi lebih mudah bagi orang-orang tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa jadi bertolak belakang dengan kepentingan negara dan bangsa. Yang kami ingin itu adalah kalau untuk kepentingan politik, kalau ada satu orang yang dapat mendingan dibuka saja kepada semua orang, biar rata saja tetapi itu juga menjadi kontraproduktif terhadap tujuan dari penertiban nomor-nomor ini. Nah, kalau memang Prof. Zudan bisa menjamin keamanan data ini, maka tenanglah kami baik aman dari kepentingan politik, baik aman dari kepentingan marketing barang ini itu, baik terhadap propaganda atau apapun namanya.Data Pribadi Dukcapil Pilpres, keamanan data 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 3 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Pertanyaan pertama adalah bahwa mengenai KPI daerah itu kita bikin secara hirarkis di Undang-Undang yang baru nanti, secara hirarkis KPI daerah itu tidak lagi dipilih tapi ditunjuk oleh KPI pusat. Setuju atau tidak.  Dua, karena Bapak-bapak tadi bicara soal digitalisasi yang sangat penting dan menjadi dasar dari perubahan Undang-Undang yang sedang kami  lakukan, maka pertanyaan kami  adalah kalau kita bikin single multy flikser di negeri kita ini setuju atau tidak. Tidak perlu keterangan, setuju atau tidak saja, keterangannya kami  sudah tahu alasanya, yang tidak setuju kenapa dan yang setuju kenapa. Bapak sikapnya dipilihan yang mana.  Yang ketiga, mengenai proses yang sekarang sedang berlangsung dan akan melibatkan Bapak-bapak ketika Bapak adalah anggota KPI. Yaitu proses perpanjangan 10 stasiun televisi swasta. kalau pernyataan begini, Bapak setuju atau tidak. Kalau diantara 10 televisi ini, harus ada satu yang dihentikan untuk  menjadi pembelajaran kita kedepan, Bapak setuju atau tidak, tidak perlu ada alasannya.  Terima kasih Pimpinan. KPI Digitalisasi 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Pertanyaan dari kami sederhana untuk  berlima tapi nanti ada pertanyaan untuk  masing-masing orang. Untuk  berlima ini yang pertama adalah dalam satu kalimat kami  mohon anda untuk  menyebutkan kekurangan diri masing-masing, dalam satu kalimat saja.  Yang kedua, mohon menyebutkan lima nama selain diri anda yang pantas untuk menjadi anggota KPI pusat. Anda tidak jawab yang dua pertanyaan ini, kami  tidak pilih pasti.   Yang ketiga, ini pertanyaan opsional. Yang ketiga adalah apakah di UndangUndang penyiaran yang sekarang ini ada yang harus diubah. Kalau ada yang harus diubah apa?   Pertanyaan berikut yang selaras dengan itu adalah apakah Bapak-bapak ini atau senior sudah pernah mendengar atau membahas tentang pembahasan di Komisi I mengenai rancangan Undang-Undang penyiaran. Sudah pernah atau belum, kalau sudah pernah apa poin yang ingin anda sampaikan mengenai hal itu, kalau sudah pernah kalau belum pernah ya tidak apa-apa.  Kemudian khusus untuk  Pak Ade, KPID Banten Pak Ade, lalu KPID Sumatera Barat Pak Korga. Ini kan KPI daerah ya? prestasi KPI daerah di tempat anda masing-masing apa selama ini? Dan yang kurang nya, kami  ada informasi kurang-kurang nya, yang lebih-lebihnya yang belum kami  dengar ini.  Untuk  Pak Agung Supriyo. KPI UU Penyiaran 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Di Gorontalo tidak ada ya Pak.Palapa Ring Palapa Ring 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Ya sebenarnya tadi itu bukan pertanyaan sih pak. Karena bahwa hal ini sudah kita bahas berulang-ulang, masa  iya  sih  kita  tidak  ada  visi  ke  depan  untuk  membuat  kita  benar-benar bisa menjadi  salah  satu  negara  yang  sangat  melek  teknologi  informasi.  Yang  majulah  tidak  harus sangat, majulah dalam teknologi informasi. Kalau negara lain bisa melakukannya, masa kita tidak. Begitu kira-kira sebetulnya. Sementara di sini kita juga lihat ada ini soal prioritas saja. Ini bukan pertanyaan pak menteri ini sekedar pikiran-pikiran. Ada PNBP yang sekitar 19 triliun 3 tahun ya daripada dibikin apa mungkin bisa dibikin apa, yang bisa membuat kita memiliki semacam silicon valley. Sebuah budaya ada di situ, masyarakat ada di situ, kotanya ada di situ, IT-nya ada di situ. Apa yang bapak maksud saya mengerti pak. Nah apa tidak ada kita bisa menginisiasi itu, membuat benar-benar  bisa  ada  di  Indonesia  sebuah  kota,  sebuah  tempat  atau  sebuah  komunitas,  entah sebuah  apa  namanya  yang  membuat  negara  ini  bangsa  ini  memiliki  suatu  kedaulatan  terhadap data dan kedaulatan terhadap informasi. Sebenarnya itu saja yang kita ingin. Supaya apa? Supaya daripada bicara soal HOAX-HOAX yang di-complaint oleh Ibu Evita, sebenarnya HOAX itu bukan hanya soal Jokowi. HOAX ini soal Prabowo ada, soal itu ada, semuanya banyak begitu kan. Dan Kominfo  bukan  hanya  soal  membela  ini  dan  membela  itu  bukan.  Yang  lebih  penting  misalnya HOAX ini misalnya begini Ibu Evita, ada HOAX yang beredar di saudara-saudaranya Ibu Evita di Gorontalo, dahulu ini beberapa tahun yang lalu akan ada anak-anak Palestina yang akan datang dan  boleh  dibeli  oleh masyarakat  di  situ,  cakep-cakep,  cantik-cantik.  Dan  ini  terjadi  di  hampir semua kota pelabuhan begitu dan masyarakat berbondong-bondong ke sana begitu.Nah  yang  seperti  itulah  yang sebenarnya  Kominfo  bisa  membuat,  ya  itu  sih  mudah  sih SMS atau apa yang resmi. Nah tetapi kalau misalnya kita memiliki super server yang kuat, yang mandiri.  Maka  yang  begitu-begitu  mudah  sekali  untuk,  mudah  sekali  bagi pemerintah  untuk mematikan penyebarannya, untuk mematikan viralitasnya begituloh. Nah ini maksud saya benar-benar  kita  penting  untuk  menjaga  pikiran  rakyat  kita.  Penting  untuk  menjaga  gairah  rakyat  kita supaya  benar-benar  tidak  termakan  oleh  HOAX,  tidak  gampang  diadu  domba  dan  lain-lain  dan bangsa kita akan menjadi sangat sangat positif.RAPBN 2019 Kedaulatan informasi, menangkal hoax 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pak menteri di sini saya lihat ada PNBP yang diperkirakan sekitar 7,2 triliun tahun 2018 untuk sekarang ini pada tahun 2017 itu mencapai 21 triliun dan diperkirakan tahun 2019 mencapai 19 triliun. Apakah ini bukan potensi ataupun kekuatan bagi kita untuk membuat sebuah semacan silikon  valley lah  untuk  Indonesia supaya  kita  betul-betul  mandiri,  betul-betul  berdaulat.  Supaya betul-betul data dan informasi kita dimiliki oleh negara kita, dimiliki oleh bangsa kita. Bukan hanya Google,  sekarang  ini  Google,  sekarang  ini Facebook yang  milik  negara  lain  lebih  tahu  tentang rakyat kita daripada pemerintahan kita. Bahkan apa yang ada di pikiran kita Facebook tahu. Nah kalau misalnya China kedaulatannya begitu kuat ya, ini terlepas dari negara apa tetapi negara ini sangat bagus dalam proteksi, memproteksi rakyatnya dan juga membangun kedaulatan. Kedaulatan pikiran, jangan sampai pikiran kita juga diketahui oleh negara lain ataupun oleh bangsa lain.  China  bikin Facebook,  dia  bikin Facebooknya  China  Webo,  Google  dia  bikin bydo-nya. Apakah kita tidak bisa seperti China? Di sini sudah ada program yang bagus sekali pak menteri, ini luar biasa bikin 1000 start up dan mungkin diantara 1000 start up tiap tahun itu akan ada satu yang bagus. Tetapi server yang menyimpan datanya itu ada di mana? Kalau masih di negara lain ya  percuma  juga  kan mereka  bisa  akses  begitu.  Kalau server-nya  ada  di  sini  kita  betul-betul berdaulat, kira-kira itu sebenarnya. Jadi kalau pak menteri Kominfo disamping kita melayani masyarakat di Indonesia dalam mendapatkan  informasi  ataupun  mengunakan  perangkat-perangkat  telekomunikasi,  kita  juga butuh satu visi untuk membuat negara kita bangsa kita berdaulat data, berdaulat informasi. Saya kira ini sebenarnya pak menteri, ini sudah lama kita maukan, tetapi mudah-mudahan sudah ada perkembangan ke depan. Dan saya meyakini pak menteri juga menyadari soal ini.RAPBN 2019 Start-up lokal, kedaulatan informasi 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Ini sebenarnya omongan kita ini sebenarnya yang kita omongkan ini sudah beberapa kali ini dari tahun 2015 sampai 2016, 2017, ini 2018 saya mau tanya lagi pak menteri. Begini apakah memungkinkan  kita  memiliki server sendiri,  kita  punya super  server yang  bisa  melayani negara  ini  daripada  beli bandwith terus  ke  luar  negeri  dan  seterusnya.  Kan  dari  dahulu  ini  kita belum mandiri di situ, kita masih beli bandwith belanja bandwith sampai ke Singapura, Hongkong sampai ke Amerika dan seterusnya. Apakah tidak memungkinkan kita memiliki semacam silikon valley Indonesia. China sudah bikin, kita belum untuk menjaga kedaulatan informasi, kedaulatan data kita. Jangan sampai data kita juga bisa diakses dan diambil negara lain.RAPBN 2019 Super server 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Saya kira itu pertanyaan sebenarnya untuk TVRI dan RRI. Kalau yang lain KIP dan KPI, kami tidak ada masalah. Kami memahami bahwa kebutuhan bapak-bapak dan ibu para direksi maupun komisioner di TVRI maupun di KIP sudah ya memang lebih besar ya terutama Dewan Pers. Dewan Pers ini seharusnya lebih besar cuman memang saya belum mengerti dari dahulu kenapa Dewan Pers tidak mem-propose yang besar. Dan saya juga tidak terlalu mengerti kenapa Menkominfo itu memberikan anggaran yang sangat kecil. Sementara seluruh jajaran yang ada di sini ini adalah salah satu pilar dari fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan soal pendidikan saja bukan soal sekolah berapa orang jadi sarjana bukan hanya itu. Yang dicerdaskan bukan titelnya kan, bukan gelar kesarjanaan yang menjadi ukuran. Yang harus dicerdaskan itu adalah kehidupan bangsa. Dan bangsa sekarang ini terlalu maaf menurut saya sangat bodoh. Kita semakin hari kehidupannya semakin tidak cerdas. Dan inilah tugas kita semua terutama Menteri Komunikasi, KPI, Dewan Pers, TVRI, RRI inilah yang menjadi salah satu pilar utama untuk mencerdaskan kehidupan itu. Bukan hanya soal hoax tetapi ini soal prespektif. Masyarakat kita mesti benar-benar bisa menjadi semakin bijaksana. Untuk apa kita bikin aturan kalau hanya untuk dilanggar. Sementara banyak sekali di negara lain aturannya sedikit tetapi jauh lebih teratur. Karena apa? Karena kehidupan mereka sudah cerdas. Walaupun tidak banyak S2, tidak banyak doktor tetapi kehidupannya cerdas, begitu juga di politiknya. Kira-kira itu yang kita harapkan dari seluruh lembaga yang ada di sini.RRI, TVRI Anggaran Dewan Pers, kontribusi media 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang berikut adalah ini juga pertanyaan masih RRI, anggaran itu masih hampir dua pertiga masih belanja pegawai pak. Sementara di TVRI hanya sepertiga yang menjadi belanja pegawai. Kadang-kadang ini kan 900-an sama-sama ya, kita ini dengan asumsi bahwa TVRI dan RRI itu sama jumlah pegawainya begitu. Berarti tadi saya bilang bahwa pegawai RRI ini lebih makmur daripada TVRI kira-kira begitu. Ya wajarlah kalau lebih bagus begitukan. Nah ini memang harus diberi penjelasan yang lebih banyak soal ini. Mengenai biaya operasional TVRI, TV dengan radio kan memang beda. Kita membandingkan di daerah-daerah misalnya antara TVRI lokal dengan TV lokal. Menurut saya TV lokal itu dan RRI lokal jauh lebih boros daripada radio swasta yang lokal begitu, jauh lebih boros. Radio swasta itu karyawannya paling berapa tidak lebih dari 10 orang. Tetapi mereka punya pendengar yang memang cukup banyak di segmen dia daripada RRI. Begitu juga dengan TV lokal, jauh lebih banyak yang nonton itu daripada TVRI. Karena apa? Karena konten lokalnya lebih banyak mereka daripada TVRI lokal begitu.RRI, TVRI Belanja pegawai 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Terus khusus untuk RRI mengenai belanja pegawainya itu memang sudah sebesar itu ya atau memang bisa disederhanakan lagi atau bagaimana? Terima kasih.RRI, TVRI Belanja pegawai 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 6 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan ini kenapa koordinasinya tidak sekarang saja mumpung ada begitu kan? Daripada kita minta.RRI, TVRI Koordinasi Kominfo-KIP 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 7 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan kalau memang itu maksudnya maka kita beri waktunya, sampai tanggal berapa.RRI, TVRI Koordinasi Kominfo-KIP 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang kedua adalah bahwa di RRI sudah bikin yang sudah ditonton tetapi tidak bisa diukur, tetapi yang kita mengukur berapa orang yang nonton RRI punya tayangan itu kita ukurnya dari mana? Dan kalau bisa dibandingkan dengan TVRI kan harus pakai ukuran yang sama ini. Kita mengukurnya bagaimana? Jangan-jangan misalnya begini kan, jangan-jangan yang menonton siaran RRI yang cukup sederhana itu lebih banyak daripada yang nonton TVRI begituloh. Lah ini bukan lagi ukuran AC Nielsen atau apa. Kita pengen tahu berapa orang begitu. Kalau di You Tube kan ketahuan viewer-nya berapa orang. Mungkin di RRI ada di TVRI juga ada begitu. Yang di apa itu namanya Una itu. Jadi itu bisa diukur kalau viewer-nya berapa yang TVRI berapa yang RRI berapa begitu. Jangan-jangan sudah sama ini posisinya TVRI sama RRI dalam per tayangan. Karena RRI tidak bisa tayang sebenarnya karena suara doang tetapi inovasinya luar biasa. Kita memberikan applause sebenarnya untuk RRI.RRI, TVRI Penonton tayangan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 3 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan izin sekedar komen. Bahwa itu tadi kita kelihatannya antara TVRI dan RRI ini kan agak mirip ini anggarannya. Ini apakah RRI-nya yang boros atau TVRI-nya yang terlalu hemat begitu dalam belanja pegawai. Sebenarnya begitu saja, terima kasih.RRI, TVRI Perbandingan anggaran 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 4 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan, pimpinan ini point 2 kita bacakan dahulu ya, biar sekalian ketoknya nanti setelah selesai semua.RRI, TVRI Perumusan kesimpulan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 5 Gerindra Gorontalo Laki-laki Ini kan baru point 1, point 2 sampai selesai baru kita ketok sekalian. Terima kasih.RRI, TVRI Perumusan kesimpulan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 8 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan, itu tidak perlu kata “perundang-undangan” di situ sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena jangan-jangan bukan Undang-Undang yang mengatur itu tetapi peraturan pemerintah.RRI, TVRI Perumusan kesimpulan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Pimpinan pendalaman saja pak. Bahwa secara tehnik pertelevisian juga menuju ke situ pak, sama dengan RRI menuju ke situ, tenpatnya sama ini yang sedang dituju. Nanti mungkin bapak bisa rapat bersama TVRI mungkin, besok-besok mempersiapkan. Jangan sampai kita sudah bikin RTRI-nya sudah selesai ini. Karena memang Rancangan Undang-undang-nya itu sebenarnya memang Rancangan Undang-undang-nya itu tinggal sedikit lagi, hanya beberapa hal politis yang memang harus dipertimbangkan di situ. Kalau sudah selesai masalah politik bisa jadi ini Rancangan Undang-undang-nya. Nah kalau sudah jadi Rancangan Undang-undang-nya kita berharap RRI dan TVRI memang sudah menyiapkan dirinya, itu yang pertama.RRI, TVRI RTRI 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang pertama adalah tentang RRI dan TVRI, kan ini memang sudah konvergen ya teknologi ini sudah konvergensi dan luar biasa begitu. Memang RTRI Undang-Undangnya sudah memang harus segera. Tetapi dari paparan tadi tidak ada masalah soal anggarannya ini cuman ini pertanyaannya saja, mungkin juga tidak perlu dijawab, tetapi ada beberapa yang pengen kami ketahui. Tadi Pak Rohan sebagai Dirut RRI dan juga Pak Helmi Yahya sebagai Dirut TVRI menyerahkan beberapa hal. Catatan kami ini RRI seakan-akan jalan sendiri, TVRI juga jalan sendiri. Sementara RTRI sudah di depan mata begitu. Ya mbok ya ada kesadaran begitu loh, apa kerjasamalah. Ini kan masa RRI pakai UC TV kan, padahal di samping Pak Rohan ada TVRI ini begitu, sebelah doang. Tinggal ngomong selesai ini kan ada UC TV boleh tetapi TVRI juga dong di-combine dikonvergen sudah mulai mempersiapkan diri untuk konvergensi media.RRI, TVRI RTRI, konvergensi media 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Bapak dan Ibu sekalian, ada sangat penting ini, saya mencatat beberap hal yang penting dalam bidang penyiaran. Yang pertama adalah bahwa harus ada demokratisasi dalam kepemilikan lembaga penyiaran. Sekarang ini Bapak Ketua KPI memang bilang tidak ada TV nasional, hanya TVRI dan RRI, tapi pada akhirnya sekarang ini semuanya itu TV nasional dan hanya dimiliki oleh beberapa orang, bahkan beberapa TV hanya dimiliki 1 atau 2 orang saja. Ini berbahaya Pak, kalau msuk angin saja 1 orang memiliki beberapa TV berbahaya buat negara kita, harus ada demokratisasi. Dibikin itu TV-TV verjaringan sebenarnya semangatnya pada tahun 2005 untuk supaya TV-TV lokal menjadi hidup, kan gitu Pak, in tidak RCTI bikin sendiri TV lokalnya dimana-mana, SCTV bikin sendiri TV lokalnya di mana-mana, ya sama saja gitu. TV nasional juga jadinya dia, dan kepemilikannya jangan menumpuk pada satu orang harus ada pembatasan, termasuk pembatasan jumlah modal sejumlah saham yang dipunyai untuk satu perusahaan penyiaran. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, KPI ini kan mestinya semangatnya dulu Pak, seingat saya belajar di komunikasi dan saya mempelajari di mata kuliah saya, seharusnya KPI ini seperti KPK nya untuk penyiaran Pak. Dia harus bisa memberikan sanksi yang tegas, bukan hanya memberikan rekomenasi seperti yang ditulis di buku itu, nanti Kominfo lagi yang bikin itu. KPI harus kita perkuat dan juga harus ada sinkronisasi yang betul antara KPI dan LSF yang hal-hal kecilnya itu yang mungkin kepada LSF itu bisa beri saran kalau bikin pembatasan umur jangan cuma huruf Pak, jangan cuma R, A atau dewasa gitu taruh umurnya. Sampai umur berapa yang bisa nonton di situ, supaya tidak melanggar Undang-Undang dan cocok juga dengan KPI, taruh umurnya kira-kira begitu. Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   Sensor Film Sanksi, KPI, Penyiaran 1

ELNINO M. HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki
Alhamdulillah di rumah saya hari ini tidak ada TV, sudah lama tanpa TV, karena alhamdulillah dan itu membuat anak-anak saya ini menjadi lebih asik daripada yang lain, karena mereka tidak nonton ganteng-ganteng srigala, tidak menonton pernikahan Rafi Ahmad, tidak nonton segala macam yang tidak penting itu. Memang ini alahmadulillah ada 2 lembaga yang harusnya sinkron, ada di sini pada hari ini.  Saya agak bingung sebenarnya, Bapak dan Ibu dari LSF dan KPI, ganteng-ganteng srigala itu mungkin di LSF lolos karena yang dilihat gantengnya, kalai KPI melihatnya srigalanya. Jadi yang lolos di gantengnya dan srigalanya tidak lolos. Secara umum saya sepakat dengan beberapa anggota dan juga Bapak dan Ibu pembicara sebelumnya dari LSF dan KPI. Ini ini soal penyiaran dan juga contentnya termasuk film-film yang ada di situ adalah pertahanan dan ketahanan yang pertama, yang paling depan bagi negara kita. Kita tidak perlu perang kalau kita bisa propaganda dengan baik melalui media-media massa, yang sekarang dilakukan oleh Amerika itukan begitu kepada kita, sekarang kita dalam keadaan yang terjajah dalam hal ini. Kita ini Indonesia sudah betul-betul Americanize, hampir 100% bahkan Malaysia saja yang ada termasuk bagian dari Kerajaan Inggris itu tidak begini-begini amat, kita ini sudah seperti Amerika benar, filmnya di 
situ, siaran-siarannya, facebooknya, twitter dan lain-lain, hampir semuanya ya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan opini pun itu opini dari Amerika yang sekarang beredar di kita, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan lain-lain. Ibu dan Bapak sekalian, kita punya tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak bisa diamandemen itu, yang mestinya penyiaran kita ini, TV-TV, radio dan juga film ini, itu visinya ya itulah mencerdaskan kehidupan bangsa Ke depan ini kita dalam keadaan yang sangat kritis Pak, sebentar lagi ada bonus demografi, di mana umur yang pada tahun 2030 itu, umur antara 20 sampai 60 umur-umur produktif itu jauh besar hampir 60% dari penduduk Indonesia dan mereka itu yang hidup sekarang masih remajaremaja ini, masih SMP, masih SMA. Saya tidak habis pikir bagaimana ada sinetron muncul di televisi yang menceritakan anak-anak SMP pancaran, ini sangat khawatir. Ibu/Bapak sekalian, itu yang pertama.   Sensor Film TV, Program 1

ELNINO M. HUSEIN MOHI 8 Gerindra Gorontalo Laki-laki Izim Pimpinan. Sebelum lanjut yang berikutnya, itu yang pertanyaan saya yang tadi belum dijawab Pak Menteri. Soal sistem kartu perdana lebih murah daripada, apakah di regulasi atau bagaimana itu.UU Telekomunikasi Bisnis operator seluler 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 9 Gerindra Gorontalo Laki-laki Kartu perdana kan sekarang lebih murah, ditawarkan lebih murah dan orang sekali pakai itu dia beli kartu perdana lagi. Apakah ini bisa diregulasi oleh BRTI atau Menkominfo atau hanya oleh sekedar kebijakan operator saja.UU Telekomunikasi Bisnis operator seluler 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 4 Gerindra Gorontalo Laki-laki Izin Pimpinan, sebenarnya sederhana Pak. Kementerian Desa itu bikin definisi sendiri desa apa yang bisa dia bantu. Tidak harus di satu kabupaten tertinggal tidak harus. Kabupaten yang tidak tertinggal ada banyak itu desa yang diurus sama Kementerian Desa. Nah, menurut saya Kominfo ini bisa tidak haus banyak-banyak nanya ini nanya itu. Bikin saja namanya zona telekomunikasi desa tertinggal. Itu tinggal dipetakan saja yang mana dan itu bisa dieksekusi oleh BP3TI dan operator yang dibawah Pemerintah. Terima kasih.UU Telekomunikasi BP3TI 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang kedua adalah di bawah operator-operator inikan ada sistem juga, sistim yang sudah terbiasa sejak awal ada kartu prabayar di mana setiap operator itu lebih jor-joran untuk menjual kartu perdana dari pada menjual pulsa. Jadi kartu perdananya itu ada paket data yang menarik, paket data, paket telpon, SMS dan lain-lain. Sehingga orang setelah dia beli ini, dia beli kartu baru lagi daripada dia nyambung pulsa lebih mahal mendingan dia beli kartu baru. Nah, ini sistimnya nanti diperbaiki seperti apa atau memang sedang diperbaiki. Kita akan mengapresiasi Pemerintah jika itu juga diatur.UU Telekomunikasi Operator kartu prabayar 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang kedua adalah mengenai pentarifan yang ada di BP3TI mengenai, ini di persentasinya ini di halaman berapa ini, referensi harga acuan. Nah, ini tolong dijelaskan lagi Pak, karena jangan sampai kita di antara yang hadir ini ada yang salah mengerti itu angka-angka ini apa maksudnya.UU Telekomunikasi Referensi harga acuan 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Sebenarnya saya ingin bertanya seperti Bu Evita, cuma Bu Evita kayaknya lembut kali hari ini. Bilang saja Menterinya takut didemolah, gitu saja. Didemo akhirnya berubah, gitu loh maksudnya Ibu Evita tadi. Nah, kita berharap ada konsistensi ketegasan dari Pak Menteri dalam pembuatan peraturan-peraturan. Kalau sudah dikeluarkan aturannya A ya sudah A saja, kalau ada demo-demo ya bisa berubah kecuali kalau ada hal-hal yang sangat prinsipil. Yang pertama Pak Menteri, pertanyaan saya adalah sebelumnya kami menghargai Pak Menteri yang ini usaha luar biasa untuk menjaga data yang sudah dikumpulkan oleh operator. Bapak Menteri juga sudah berhasil untuk meregistrasi kartu prabayar dan bagi kami itu adalah suatu hal yang baik. Satu hal yang harus diberi apresiasi positif. Pertanyaan ini Pak Menteri di sini dikatakan di dalam persentasi Bapak bahwa ada hal-hal yang ada terkait dengan perlindungan data pribadi di mana operator sebagai penyelenggara sistem elektronik tunduk pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Transaksi Elektronik. Sanksinya bisa berupa lisan, tertulis dan bisa pencabutan sementara kalau sudah parah sekali begitu. Itukan cuma operatornya Pak Menteri, sejauh ini sudah ada belum teguran lisan atau teguran tertulis. Kami mohon Pak Menteri untuk memberikan sharing di sini yang mana saja kalau sudah ada, maka yang mana saja yang sudah ditegor dan tegurannya karena apa. Apakah bentuknya teguran lisan atau teguran tertulis. Ini dari operator-operator yang ada.UU Telekomunikasi Registrasi nomor, operator kartu prabayar 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang untuk BP3TI begini Pak, tanggal 29 sebentar saya lihat di sini 29 November 2017, kita pernah rapat bareng soal ini. Ada beberapa kesimpulan, yang pertama Komisi mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan rebalancing dan realokasi pendapatan negara PNBP biaya hak penggunaan pajak, biaya hak penggunaan frekuensi untuk PNBP BHP frekuensi untuk penambahan anggaran infrastruktur telekomunikasi. Kesimpulan yang terakhir di antaranya adalah Komisi I DPR RI juga mendesak Pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di daerah 3T dan desa tertinggal di luar 3T. Nah, tadi saya lihat di daftar yang di paparkan oleh Pak Anang, Gorontalo itu tidak ada karena memang operator bisa bangun, gitu kan. Asumsinya bahwa operator disitu bisa bangun, operator bisa hidup dan seterusnya. Tapi begini Pak, Ada banyak desa di Gorontalo dan juga di banyak provinsi termasuk di NTT. Saya kemarin baru dari NTT ada saya terima itu konstituennya Pak Andreas. Di banyak provinsi walaupun dia tidak termasuk dalam kabupaten yang 3T itu ada desa-desa, kecamatan-kecamatan, wilayah-wilayah tertentu yang sangat terpencil, yang operator pasti enggak mau bangun di situ. Penduduknya hanya 1000, 2000 jiwa sudah termasuk bayi-bayi, jumlah HP di situ paling 400, 300, operator enggak bangun di situ Pak. Termasuk misalnya contoh, ini bukan personal tapi ini contohnya riil bahwa di kampung Bapak saya, Bapak mertua saya itu memang blank enggak ada sinyal sama sekali, tapi dia tidak termasuk kabupaten yang 3T. Kesimpulan kita di tahun yang lalu bulan November adalah bahwa harus ada kajian untuk desa tertinggal di luar daerah 3T. Itu juga harus ada program-program itu. Jadi tidak bisa dibilang bahwa Gorontalo sudah akan dibangun oleh operator, ini sudah operator menguntung sana. Iya Gorontalo secara keseluruhan mungkin ya Pak, tetapi daerah-daerah itu enggak bisa. Ada 56 titik, 56 desa yang ada di satu Provinsi Gorontalo itu contoh yang tidak ada signal nya, tidak ada hak untuk mendapatkan informasi atau mengakses teknologi informasi, yang merupakan hak konstitusional hak asasi yang ada di Undang-Undang Dasar. Begitu juga di beberapa tempat lain bukan hanya di daerah-daerah yang dianggap 57 kabupaten itu yang ada.UU Telekomunikasi Sambungan komunikasi, Gorontalo 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 5 Gerindra Gorontalo Laki-laki Iya yang tiga ada Pak, tapi kan yang 6 kabupaten itu Pak, maksud saya adalah yang di kabupaten tidak tertinggal, masa tertinggal saya bangga. Ada di kabupaten yang tidak tertinggal, tidak masuk dalam definisi itu tapi ada banyak blank spot, ada banyak kecamatan dan desa-desa yang perlu .UU Telekomunikasi, Daerah 3TDaerah 3T, Gorontalo 1
ELNINO M. HUSEIN MOHI 3 Gerindra Gorontalo Laki-laki Izin Pimpinan. Pak Menteri ini menarik sekali, kajian yang ini Pak Menteri. Pak Menteri, ini menarik sekali kalau didasarkan kepada Perpres tentang 3T. Karena perdebatan seperti ini di wilayah Kominfo yang namanya pewilayahan itu pasti tidak akan tergantung pada batas-batas administrasi daerah. Bahkan di RUU Penyiaran saja kita itu lebih banyak membahas tentang wilayah siar. Yang enggak ada urusannya dengan batas-batas ini, perbatasan ini, perbatasan kabupaten ini kabupaten, kecamatan. Nah, sekarang ada sebuah definisi 3T dalam Perpres yang batasannya itu adalah per kabupaten kota, ada kabupaten yang 3T, ada kabupaten kota yang tidak 3T. Padahal bahkan di satu kota, di ibu kota provinsi ada kelurahan yang tidak dapat signal itu juga mestinya dia tertinggal, tapi dia di Ibukota. Nah, karena daya pemancarnya itu enggak sampai sana. Ada tempat yang di sebelah kanannya ada signalnya, disebelah kirinya ada signalnya, hanya di tempat itu enggak ada, hanya di satu desa itu. Nah, apakah dia tidak terjauh tapi lebih tertinggal daripada yang lebih jauh. Nah, ini dalam definisi ini kalau boleh mungkin Pak Menteri bisa enggak apa-apa Pak Menteri bikinlah definisi sendiri ini soal teknis ini bukan soal daerah tertinggal ininya besar Pak, di situ sudah tentang pendapatan masyarakatnya, di situ sudah jaraknya, di situ sudah keadaan lingkungannya, di situ sudah termasuk diperhitungkan gunung, kemiringan lereng dan segala macam, jalan yang dilalui pakai apa. Itu tidak terlalu besar ininya, kalau ini enggak ada signal apa enggak ada signal tertinggal, harusnya dalam definisi ini. Padahal orang itu adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang kalau kita tidak laksanakan maka negara gagal melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar konstitusi, hak asasi warga negara Indonesia. Kira-kira begitu Pak Menteri. Terima kasih.UU Telekomunikasi, Daerah 3TDaerah 3T, Peraturan Presiden 1
Elnino M.Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Bapak dan Ibu sekalian, ada sangat penting ini, saya mencatat beberap hal yang penting dalam bidang penyiaran. Yang pertama adalah bahwa harus ada demokratisasi dalam kepemilikan lembaga penyiaran. Sekarang ini Bapak Ketua KPI memang bilang tidak ada TV nasional, hanya TVRI dan RRI, tapi pada akhirnya sekarang ini semuanya itu TV nasional dan hanya dimiliki oleh beberapa orang, bahkan beberapa TV hanya dimiliki 1 atau 2 orang saja. Ini berbahaya Pak, kalau msuk angin saja 1 orang memiliki beberapa TV berbahaya buat negara kita, harus ada demokratisasi. Dibikin itu TV-TV verjaringan sebenarnya semangatnya pada tahun 2005 untuk supaya TV-TV lokal menjadi hidup, kan gitu Pak, in tidak RCTI bikin sendiri TV lokalnya dimana-mana, SCTV bikin sendiri TV lokalnya di mana-mana, ya sama saja gitu. TV nasional juga jadinya dia, dan kepemilikannya jangan menumpuk pada satu orang harus ada pembatasan, termasuk pembatasan jumlah modal sejumlah saham yang dipunyai untuk satu perusahaan penyiaran. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, KPI ini kan mestinya semangatnya dulu Pak, seingat saya belajar di komunikasi dan saya mempelajari di mata kuliah saya, seharusnya KPI ini seperti KPK nya untuk penyiaran Pak. Dia harus bisa memberikan sanksi yang tegas, bukan hanya memberikan rekomenasi seperti yang ditulis di buku itu, nanti Kominfo lagi yang bikin itu. KPI harus kita perkuat dan juga harus ada sinkronisasi yang betul antara KPI dan LSF yang hal-hal kecilnya itu yang mungkin kepada LSF itu bisa beri saran kalau bikin pembatasan umur jangan cuma huruf Pak, jangan cuma R, A atau dewasa gitu taruh umurnya. Sampai umur berapa yang bisa nonton di situ, supaya tidak melanggar Undang-Undang dan cocok juga dengan KPI, taruh umurnya kira-kira begitu. Terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuLSF, KPI Demokratisasi penyiaran, tupoksi KPI dan LSF1
Elnino M.Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Yang kedua, ini sudah ada era convergency ini mau digitalisasi semuanya ini, banyak hal yang akan jadi imbas dari digitalisasi ini. Yang saya tanyakan kepada LSF maupun kepada KPI kira-kira apa yang harus kita lakukan dan kalau kami DPR ini apa yang harus dilakukan oleh DPR untuk mengatasi ataupun mengantisipasi datangnya era digitalisasi. Negara-negara lain sudah mulai digital tahun 2016, kita mungkin terlambat bikin tidak apa-apa tapi itu semuanya akan kesana. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ. Mengenai hal-hal yang lain ini Pak Ketua dan juga sudara-sudara sekalian, saya belajar-belajar sedikit, saya bukalah ini website, KPI, saya bukalah ini website LSF, saya sering belajar begitu di mobil sebelum ada hadirin seperti ini.LSF, KPI Digitalisasi 1



Elnino M.Husein Mohi 2 Gerindra Gorontalo Laki-laki Ya, mungkin ditambah sedikit Pak, bahwa entah dalam tahapan apa itu ya, apakah dalam kajian atau dalam tahapan apa di Komisi I DPR RI, yang perlu untuk mengundang kembali kedua lembaga ini untuk entah dalam kajian kita atau dalam pembahasan RUU-nya atau apanya gitu, supaya bisa lebih baik untuk hasilnya itu. Terima kasihLSF, KPI kajian undang-undang 1
Elnino M.Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-laki Alhamdulillah di rumah saya hari ini tidak ada TV, sudah lama tanpa TV, karena alhamdulillah dan itu membuat anak-anak saya ini menjadi lebih asik daripada yang lain, karena mereka tidak nonton ganteng-ganteng srigala, tidak menonton pernikahan Rafi Ahmad, tidak nonton segala macam yang tidak penting itu. Memang ini alahmadulillah ada 2 lembaga yang harusnya sinkron, ada di sini pada hari ini. Saya agak bingung sebenarnya, Bapak dan Ibu dari LSF dan KPI, ganteng-ganteng srigala itu mungkin di LSF lolos karena yang dilihat gantengnya, kalai KPI melihatnya srigalanya. Jadi yang lolos di gantengnya dan srigalanya tidak lolos. Secara umum saya sepakat dengan beberapa anggota dan juga Bapak dan Ibu pembicara sebelumnya dari LSF dan KPI. Ini ini soal penyiaran dan juga contentnya termasuk film-film yang ada di situ adalah pertahanan dan ketahanan yang pertama, yang paling depan bagi negara kita. Kita tidak perlu perang kalau kita bisa propaganda dengan baik melalui media-media massa, yang sekarang dilakukan oleh Amerika itukan begitu kepada kita, sekarang kita dalam keadaan yang terjajah dalam hal ini. Kita ini Indonesia sudah betul-betul Americanize, hampir 100% bahkan Malaysia saja yang ada termasuk bagian dari Kerajaan Inggris itu tidak begini-begini amat, kita ini sudah seperti Amerika benar, filmnya di situ, siaran-siarannya, facebooknya, twitter dan lain-lain, hampir semuanya ya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan opini pun itu opini dari Amerika yang sekarang beredar di kita, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan lain-lain. Ibu dan Bapak sekalian, kita punya tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak bisa diamandemen itu, yang mestinya penyiaran kita ini, TV-TV, radio dan juga film ini, itu visinya ya itulah mencerdaskan kehidupan bangsa Ke depan ini kita dalam keadaan yang sangat kritis Pak,sebentar lagi ada bonus demografi, di mana umur yang pada tahun 2030 itu, umur antara 20 sampai 60 umur-umur produktif itu jauh besar hampir 60% dari penduduk Indonesia dan mereka itu yang hidup sekarang masih remaja-remaja ini, masih SMP, masih SMA. Saya tidak habis pikir bagaimana ada sinetron muncul di televisi yang menceritakan anak-anak SMP pancaran, ini sangat khawatir. Ibu/Bapak sekalian, itu yang pertama.LSF, KPI Penyiaran, pertahanan dan ketahanan 1

ELNINO M.HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,  
 Kami Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa pandangan tentang Rancangan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut : 1. Bahwa negara perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas transaksitransaksi yang mengunakan media elektronik yang rawan terhadap penyalahgunaan. Pada satu sisi transaksi elektronik tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Pada sisi lain negara perlu menjamin kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan saling menghargai hak orang lain dan saling menghargai kebebasan orang lain. 2. Negara perlu mendorong perkembangan ekonomi khususnya di bidang elektronik komersial (Ecommerce) sehingga segala bentuk kegiatan di bidang tersebut dapat berlangsung aman, terlindungi dan memiliki regulasi yang jelas untuk itu perlu adanya aturan hukum yang melindungi segenap warga negara dalam melakukan interaksi mengunakan informasi elektronik. 3. Kehidupan modern saat ini memungkinkan setiap orang bebas menyampaikan keyakinan, pikiran, opini dan pendapatnya melalui beragam sarana dan dengan jangkauan yang tidak terbatas. Namun demikian, kami tidak ingin kebebasan itu khususnya dalam melakukan transaksi elektronik membuat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi rusak. Oleh karena itu kami memandang penting adanya aturan hukum dalam melakukan interaksi mengunakan informasi elektronik yang menjamin kehidupan bangsa yang adil dan beradab seperti yang ditujukan oleh Pancasila. 4. Rancangan Undang-undang ini diharapkan dapat melindungi kebebasan dan Hak Asasi Manusia bagi segenap warga. Namun demikian jangan sampai pula Rancangan Undang-undang ini menjadi kontra produktif dengan menjadikannya sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang bersebrangan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya dan juga terhadap pihak-pihak yang belum memahami kaidah dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 5. Rancangan Undang-undang perubahan ini diharapkan dapat memperjelas adanya penghormatan terhadap hak-hak individu setiap warga negara yang tidak boleh dicemari oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu Rancangan Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi celah multi tafsir dalam pelaksanaannya.  
Berdasarkan pada pemikiran di atas, Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpendapat agar Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2. RUU ITE RUU ITE 1

ELNINO M.HUSEIN MOHI 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Hadirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi jawaban dari pentingnya aturan main dalam berinteraksi dalam dunia cyber. Dunia yang memiliki karakteristik aktifitas yang bersifat lintas batas dan tidak lagi tunduk kepada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional. Namun dalam kurun waktu 8 tahun masa penerapannya Undang-Undang ini dianggap oleh masyarakat memiliki kelemahan sehingga perlu untuk direvisi.  RUU ITE UU No. 11 Tahun 2008 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pimpinan,  saya  hanya  ingin  tahu  saja mekanisme  di  Pemerintah.  Ini  sebelum  Undang-Undang, ahli bahasa ini duduknya dimana sekarang, di Pemerintah atau di kita? Ahli bahasa Ahli bahasa 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Saya melihat sudah satu tahun berjalan itu melihat tetap saja kiblatnya, boleh dibilang kiblat nya ya industri ini ke AC Neilson terus. Nah apa yang harus dilakukan Peraturan apa yang harus dibuat itu.  Terima kasih   Anggaran KemenkominfoAC Neilson 1

EVITA NURSANTY 12 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Ruang sidang ini tertutup atau terbuka. Nah ini yang saya katakan, dari program-program Bapak yang hampir semua. Tidak memanfaatkan yang namanya era teknologi ini loh. Kalau terbuka itu Bapak beli alat yang bisa streaming, orang bisa melihat nga usah bertumpu ratusan orang dalam ruang sidang itu dan itu bisa terbuka dan itu kan bisa online lewat apa mengikuti jalannya sidang. Nah ini tidak tergambarkan baik KPI, KIP itu teknologi itu tidak terlihat bagi saya. Bahwa teknologi 
ini kedepan, mau tidak mau, suka tidak suka ya eranya itu era teknologi. Ini tidak tergambarkan dianggaran-anggaran BapakAnggaran KemenkominfoAnggaran 1

EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pak Pimpinan, karena kami  nanti ingin berkesempatan punya waktu melaporkan kepada Pak menteri karena kita Komisi I kemarin ini dibagi beberapa group. Kita pergi ke beberapa provinsi khusus untuk  PLIK/MPLIK ini dan saya rasa kita punya laporan yang cukup panjang dan kita bisa bawakan ini setelah anggaran Pak.   Anggaran KemenkominfoAnggaran, PLIK/MPLIK 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian, saya mau tanya poin 29. Pelaksanaan pemeringkatan rating penyiaran nasional, 6 miliar 134. Ini apa? mekanisme kerjanya seperti apa? karena kita mau tahu ini apakah ini anggaran baru, apakah ini sudah ada sebelumnya dilakukan dianggaran 2016, ini penerusannya saja. Berarti totalnya berapa sih sebenarnya pelaksanaan pemeringkatan ini, kalau tiap tahun kita mempunyai anggaran yang dialokasikan untuk  ini. Saya juga mau tahu, akhirnya selama tiga tahun berdirinya KPI, pelaksanaan pemeringkatan rating penyiaran ini totalnya berapa sih tiap tahun yang dianggarkan 6 miliar, 6 miliar kan besar, terus out put nya itu apa? hasilnya apa sebenarnya yang bisa kita dapat dari anggaran tersebut. Anggaran Kemenkominfoanggaran, rating 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian nah ini lagi dialog interaktif. Tadi ada 881 juta radio ini mengenai keterbukaan informasi publik. Poin 5 Pak. Nah ini kan besar ya Pak, tolong TVRI dan RRI diinget Pak. Ketika Bapak membuat dialog, ketika Bapak membuat program ya kan dan sekali lagi kita bisa menghemat anggaran APBN kita itu bisa menghemat Pak Rudi. Kalau kita gabungkan semua ini biaya-biaya ini. Sosialisasi interaktif dengan kita mengambil yang namanya universal broad casting dari broadcaster. Itu penghematan negara itu besar sekali loh untuk  yang namanya promosi ini, untuk  TV lokal ini. Bisa dilakukan yang namanya Pemerintah pusing ini menghemat anggaran dapat dari mana, ini adalah salah satu yang menurut saya bisa diambilkanAnggaran KemenkominfoAPBN, 1

EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Terima kasih Bapak Pimpinan.  
Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang hadir,  
 Ini banyak sekali yang hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu selamat pagi. Pertama untuk  Kominfo. Tadi Pak menteri sudah memaparkan hal-hal karena pagi hari ini kita menyampaikan anggaran ya Pak ya. Tapi memang saya melihat karena baru terima materinya ya kan. Saya juga usulkan ke Pimpinan. Materi rapat 
ini jangan pagi ini kita rapat, apalagi yang berkaitan dengan anggaran. Jangan pagi rapat baru terima ketika kita duduk. Jadi kita susah, tidak mungkin kita menelaah dengan benar anggaran ini. Jadi terus terang saja Pak Kominfo yang Bapak paparkan tadi Pak menteri, saya tidak bisa menginikan hal ini ya? karena kan sedikit-sedikit ya? tapi program nya apa dari poin-poin itu kita kan belum tahu. Jadi kedepannya untuk  nanti siang untuk  pemaparan yang lebih rincinya dari Kominfo sendiri, Bapak kan tadi menginikan dana USO ya Pak menteri, yang APBN kemudian ada dana USO nya. Tapi kan program-program apa yang ada disitu tidak dipaparkan disini.   Anggaran KemenkominfoAPBN, USO 1

EVITA NURSANTY 15 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Komisi I DPR RI dapat menyetujui penjelasan Kominfo terkait postur pagu APBNP Kominfo tahun anggaran 2016. Kan Bapak disini menjelaskannya ya kan? disinilah permintaan itu, pergeseran itu. Jadi yang dapat kita terima menyetujui adalah pagu APBNP 2016 ini. Bahwa di pagu APBNP 2016 ada pergeseran yang anggaran 2000 rupiah yang apa namanya tadi. PNBP yang dijadikan rupiah murni, kan gitu ya Pak ya? yang dari sumber anggaran 2016 ya kan ya Pak?   Jadi sebenarnya APBNP. Anggaran KemenkominfoAPBNP, PNBP 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Ijin Bapak Pimpinan.  Sebenarnya kan ketika kita bertemu tahun lalu , saya juga mempertanyakan hal ini. Bapak mengatakan selalu Bappenas, Bappenas, Bappenas. Kita minta tolong apa sih perintah dari Bappenas itu seperti apa sebetulnya, kalau memang katanya ini merupakan perintah dari Bappenas. Saya ingin tahu saja ini output nya untuk  siapa. Kemudian adakah industri penyiaran ini yang memakai output ini. Bagaimana KPI mampu untuk  mensosialisasikan hasil dari survey ini bagaimana caranya. Apakah itu agen-agen itu dikumpulkan. Agency-agency itu kemudian dipaparkan ini loh survey nya begini begini. Jadi kalau mau bikin placement coba diperbanyak yang begini begini yang mendidik. Tidak juga, dia melihatnya hasil Nelson juga. Ini yang susahnya agency ini. Ya kan Pak menteri kalau kembali lagi kita di RUU penyiaran ini yang kita harus perketat lagi mengenai ini. Bapak mau bikin survey jadi lembaga survey sekarang sama lembaga industri juga tidak dilihat. Tapi kalau Bapak mau bikin punishment kepada industri ketika dia mau menyiarkan program-program sinetron yang tidak mendidik, nah baru itu KPI nya. Anggaran KemenkominfoBappenas, RUU Penyiaran 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian untuk  KPI dari laporan anggaran yang ada, kita buka. Tidak pakai halaman sih bikinnya jadi kita susah juga. Ini kita buka di out put komponen poin 26, 27. Nah KPI sendiri nyarinya susah. Sudah? 26, lain kali pakai halaman Pak, jadi kalau kita bicara halaman sekian, halaman sekian. Untuk  talk show interaktif di televisi 166 juta, talk show interaktif di radio. Pak menteri ini yang selalu saya usulkan, ini banyak sekali KIP ada kaitan dengan media, yang saya selalu usulkan juga, anggaran kita ini untuk media disetiap departemen dan lembaga ini cukup besar. Membayar TV. Yang saya usulkan juga kalau saya katakan sekali lagi Pak, kalau telko itu yang saya kenalkan universal service obligation, ya kan. Untuk  broad casting yang kita kenalkan ini universal broad casting obligation. Mereka harus mengalokasikan sekian dari air time mereka untuk  kepentingan-kepentingan ini Pak. Jadi tidak bayar pula kita sama mereka gitu. Jadi harus ada yang namanya universal broad casting obligation. Telko saja kita kenakan 1.20% dari revinium mereka. Oke lah kita tidak minta cash sama para industri penyiaran ini. Kita minta alokasi air time untuk  kepentingan negara. Untuk  kepentingan bangsa kita. Jadi sosialisasi untuk  kepentingan publik mereka tidak boleh charger dong hal-hal yang seperti itu.  Anggaran Kemenkominfocasting obligation, 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian penyusunan RKAKL, LAKIP dan laporan Keuangan 552 juta. Kita ini kan sekarang sudah sistem IP ya Pak ya? jadi saya tidak tahu ini semua laporan, KIP juga yang berkaitan dengan laporan-laporan itu biayanya tinggi sekali ya kan? laporan bagaimana ini dengan sistem teknologi yang dengan IP ini yang teknologi tinggi sehingga semua laporan itu memakan biaya yang tinggi. Kemudian saya melihat di program kerja kedepan dengan era yang namanya kita tahu kekhawatiran kita ini kan namanya dicyber, baik media ada cyber war, dimana-mana itu ada cyber war tapi yang berkaitan dengan kerja, yang berkaitan dengan cyber ini, proksi war cyber war ini melalui media ini, saya tidak melihat dan tidak tergambarkan diprogram kerja baik daripada KIP maupun KPI. Karena kan Pak nanti industri-industri besar dan perusahaan-perusahaan besar nanti berperangnya di media Pak, di cyber mereka ini berperangnya. Nah ini persiapan-persiapan ini saya tidak lihat, baik dari pada pelatihan SDM dan lain-lain dari program kerja yang ada. Anggaran Kemenkominfocyber war, 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sehingga kita tidak tahu apa sebenarnya dana USO yang 2016 yang 2 triliun dianggarkan disini Pak saya baca. Dana USO dianggarkan 2 triliun. Tapi diperuntukkan untuk  apanya kita tidak tahu. Nah ini agak sulit ketika kita bicara anggaran tanpa adanya program informasi mengenai program. Karena kan program kita ini kan harusnya basisnya program. Jadi bukan program basisnya dengan anggaran yang ada. Kita mengajukan program dulu baru anggarannya yang dirancang sesuai dengan program yang ada. Jadi mungkin saya perlu nanti Pak mendapatkan penjelasan yang cukup detail mengenai hal-hal tersebut. USO 2 triliun itu untuk apa, program-program apa saja dan tahun depannya itu program apa saja di tahun 2017, program apa saja di 2016 yang sudah dijalankan dan program apa saja yang belum dilakukan, evaluasi untuk  tahun 2016Anggaran KemenkominfoDana USO 1

EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Kemudian mengenai poin 1, ada lomba debat ya kan? lomba debat keterkaitan informasi publik dikalangan mahasiswa.Tolonglah Pak kalau ada lomba debat ini kan ini ada Jakarta, ada Palembang, Surabaya, dilibatkan dong DPR RI yang daerah dapil nya masing-masing. Jangan Bapak mengadakan acara-acara yang sebenarnya pelibatan kami  itu sebenarnya juga sekaligus fungsi pengawasan. Bagaimana sebenarnya fungsi KIP itu menyelenggarakan program ini. Bapak 
membuat  program ini segala macam, ini itu, ini itu. Kita itu tidak tahu apakah program itu dijalankan dengan benar atau tidak. Dengan mengundang anggota DPR RI yang berada di dapil yang diselenggarakan itu, sekaligus keberadaan Anggota DPR RI itu ada bahwa lomba ini adalah perjuangan anggaran dari  pada Anggota DPR RI dari dapil tersebut. Jadi setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, tolong Pak KPI maupun KIP tolong dilibatkan apa namanya DPR RI dari dapil masingmasing. Anggaran KemenkominfoDebat 1

EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Iya Pak soalnya ini satu-satu Pak anggarannya baru baca.  Kalau KIP saya ingin menanyakan mengenai poin, tidak juga pakai halaman Pak. Lain kali pakai halaman, kita susah sekali membahas anggaran tanpa halaman. Poin 6 Pak. Ya kan kemudian ini kajian, kajian, kajian Pak ini banyak sekali kajiankajian. Dari tahun ke tahun ini banyak kajian. Kita komisi I itu tidak pernah dapat hasil dari kajian tersebut. Apasih hasil kajian tersebut, manfaatnya apa sih hasil dari kajian tersebut. Peruntukannya untuk  apa, tidak pernah kita dapat. Kita hanya dapat anggarannya saja.   Anggaran KemenkominfoKIP 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian penyerahan itu seperti apa, nah ini tidak tergambarkan di laporan Bapak dilaporan ini. Nah mungkin dipertemuan kedepan karena Bapak belum dan masih hanya pagu. Bapak katakan ketika kita bicara program 2017, kita juga Komisi I juga ingin tahu. 2016 ini juga seperti apa sebenarnya. Jangan kita sudah menyetujui 2017, evaluasi dari program-program yang dilakukan di 2016 ini tidak ada. Nah ini kita juga minta Pak evaluasi nya seperti itu. Sama juga seperti USO. Bapak anggarkan di 2016 ini 2  triliun. Ini kan kita sudah mencapai pertengahan tahun ini evaluasinya seperti apa Pak. Nah program report nya lah, program reportnya itu seperti apa. Nah ini mungkin kedepan kepada kami  dapat diberikan Pak menteri.   Terima kasih   Anggaran Kemenkominfolaporan, program, USO 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Jadi saya berharap KPI ini jangan hanya sibuk di survey. Sibuklah di monitoring di pengawasan, monitoring daripada program-program yang ada kontenkonten ini. Karena sudah kebablasan sudah tidak dimonitor dengan baik. Saya hanya mengatakan ini sih tidak masalah, ini kan inisiatif baru ya? kami  harapkan di Undang-Undang ini juga KPI ini jadi pengawas, dari lembaga, lembaga survey yang ada. Tapi bukan KPI sebagai lembaga survey loh. Kalau di Amerika itu kan media research center. MRC. Kita juga mau KPI seperti itu. Jadi ada research lembagalembaga seperti AC Neilson itu tidak monopoli satu ada beberapa dan KPI mengawasi lembaga-lembaga seperti AC Neilson itu. Ini ada di RUU ini juga. Tapi bukan KPI yang acting as one sebagai lembaga survey itu. Hanya diinikan saja deh manfaatnya apa, kalau memang ini sudah tahun ketiga ini ya  Pak, tahun kemarin ya Pak ya.  Anggaran KemenkominfoMonitoring 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Kemudian untuk dewan pers. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukamta, itu sebenarnya beberapa poin yang diangkat itu sudah ada di poin kami  Pak. Kami  berharap memang anggarannya terus terang Pak menteri anggaran dewan pers itu kan cukup kecil ya, yang tadi dengan era kedepan ini dengan era the power is the media katanya kan. Itu media-media kita, wartawan-wartawan kita, jurnalis-jurnalis kita ini harus mempunyai daya saing ya kan? mampu bersaing dan mampu mempunyai daya saing dan ditingkatkan profesionalisme nya. Nah ini memerlukan dana untuk  pelatihan-pelatihan bagi mereka. Dan yang penting profesionalisme ditingkat dan yang lain-lain ditingkatkan. Kalau kesejahteraan juga tidak ditingkatkan. Itu juga tidak ada artinya. Nah ini bagaimana dewan pers ini bisa memonitor, bagaimana sih sebetulnya kesejahteraan oleh setiap perusahaan-perusahaan itu, media-media itu diberikan kepada para wartawan ini Pak. Karena ini kan juga harus 
dimonitor karena saya mendengar banyak sekali wartawan yang pensiunannya belum dibayar, kemudian juga gajinya banyak yang belum dibayar. Karena ini sekarang kan dewan pers ini sangat sibuk dengan urusan media problem ada kasus media dengan masyarakat. Anggaran KemenkominfoPensiunan 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Mungkin ini kita bisa dudukkan Pak menteri dengan industri penyiaran Pak, ada kontribusi yang mereka berikan kepada kepentingan dari pada nasional kedepan, tidak hanya profit semata-mata. Kemudian talk show-talk show ini kan ratusan milyar semua. Nah kemudian saya juga usulkan kepada KPI. Ya kan talk show-talk show ini, saya hanya khawatir dengan nasib dari pada TVRI dan RRI. Ada lah alokasi anggaran, jadi jangan di televisi swasta saja. Jadi ada alokasi anggaran untuk  TVRI dan RRI. Jadi diwajibkan misalnya anggaran misalnya ada anggaran sama Pak menteri, ini ada Peraturan untuk dibuat oleh Pemerintahan. 20% atau 30% dari anggaran promosi yang ada di setiap departeman lembaga itu wajib di TVRI dan RRI. Jadi tidak semua mereka habiskan di TV swasta. Disitulah TVRI dan RRI bisa hidup, bisa kokoh dan bisa kuat kedepan. Sekarang ini males-malesan wong income nya saja hanya 2 M, 5 M setahun, karena tidak ada kewajiban. Pemerintah kita pun ketika melakukan advertising, placeing ad itu dilakukan itu di TV swasta, bukan di TV nasional sendiri. Ketika ada Peraturan yang mengharuskan 
semua anggaran promosi yang berdasarkan APBN, disetiap departeman dan lembaga itu 20% atau 30% itu kebijakan Pak menteri, wajib dialokasikan di TVRI dan RRI. Saya yakin kalau ada kerjasama seperti itu, itu TVRI dan RRI semakin kuat. Dan kemudian dari KPI, dana-dana media ini yang ada jangan di TV swasta saja, coba dong ditayangkan juga di TVRI dan di RRI juga.   Anggaran KemenkominfoPenyiaran, media swasta 1

EVITA NURSANTY 7 PDIP Lampung II Perempuan Ijin Bapak Pimpinan.   Saya hanya mau ini saja ada kaitannya dengan anggaran. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak menteri bahwa anggaran pembelian daripada pengadaan itu dilakukan oleh swasta pemenang tender ya kan Pak. Tetapi jangan lupa Pemerintah itu bayar uang muka loh 15% kepada pemenang tender. Jadi bukan tidak ada uang negara disini dan dengan kaitannya, dengan kaitannya pengadaan PLIK/MPLIK di daerah ini, Pemerintah itu banyak program yang mempergunakan  uang USO yaitu dengan adanya SIMMLIK. Itu anggaran USO loh untuk  SIMMLIK itu. Yang sampai sekarang program ini sampai selesaipun SIMMLIK ini tidak pernah ada. Jadi kalau dikatakan tidak ada kaitannya anggaran dari Pemerintah. Maaf Pak menteri saya kurang setuju.  Terima kasihAnggaran KemenkominfoPLIK/MPLIK, SMMLIK 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian didalamnya apa namanya dapat menjadi mediasi, sementara kan ada yang namanya asosiasi wartawan itu ya Pak. Bagaimana dewan pers ini dapat duduk bersama-sama dengan asosiasi wartawan untuk  meningkatkan profesionalisme dari pada wartawan kita. Tadi dikatan di program Bapak saya baca ini ada yang menginikan membedakan wartawan tadi dengan wartawan abal-abal tadi Bapak katakan. Tapi orang kalau sudah ada disatu kegiatan sudah tidak tahu mana lagi yang mana abal-abal dan bukan abal-abal Pak. Nah justru kalau masih adanya media yang abal-abal ini Pak. Menjadi tanggungjawab dari dewan pers dan media masing-masing. Yang abal-abal ini menjadi profesional. Jangan biarkan mereka menjadi abal-abal terus gitu Pak. Nah bagaimana yang abal-abal ini bisa ditingkatkan kemampuan mereka didalam hal tersebut. Kemudian tadi dikatakan penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017, yang memakan biaya cukup besar ya Pak ya, tapi tidak apa-apa, memang biasa kalau intermezo itu kan kita positioning. Ketika anggaran kita lebarkan itu tetapi kita punya posisi saat itu. Nah apa yang bisa Pak, yang harus diinikan, positioning kita dengan adanya ASEAN community ini kedepan di area MEA ini Pak,kita memposisikan pers kita, ini kita tidak usah keluar jauh-jauh deh, di dunia ini saja. Kemudian kita juga bisa melihat bisa saja dengan membuat pertukaran tidak hanya celebration dibuka oleh Presiden pidato sana, pidato sini tapi ada conference yang diitukan ketika kita tukar pikiran. Sebenarnya negara lain itu media di trade nya itu bagaimana itu Pak. Mereka kesejahteraannya seperti apa ? kemudian meningkatkan profesionalismenya itu seperti apa? kemudian di era cyber ini, teknologi ini apa yang dibutuhkan oleh para media ini. Ini juga menjadi ajang pertukaran pendapat, pertukaran pikiran diantara yang hadir nanti. Terus kalau KIPAnggaran KemenkominfoProfesionalitas wartawan 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian Bapak ada rakornas 857, ada penyusunan renstra 299 juta segala macam Pak. Ini adalah hasilnya Pak yang kami  mau. Hasilnya tidak pernah dipaparkan ke kita, hasilnya tidak pernah diberikan ke kita. Tolong setiap apa pun yang kita lakukan, jadi kita juga tahu.  Anggaran KemenkominfoRenstra 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pimpinan pendalaman yang baru disampaikan oleh Pak Menteri.  Jadi ini ada dua satker ini ya Pak yang baru menghasilkan cukup banyak PNBP. Itu kan yang baru Bapak katakan tadi, apresiasi reward nya hanya kepada dua satker ini. Nah yang kerja-kerja di satker ini kan Bapak katakan tidak dapat. Sebenarnya kan orang yang kerja, saya hanya melihat ya penempatan mereka itu kan, mereka tidak mau. Mereka semua kepengen di satker yang dua ini. Sudah pasti, siapa sih yang tidak mau dapet remunerasi dari dua satker ini. Ya kan tapi sebenarnya kesuksesan dari dua satker ini juga tunjangan dari semua pekerja yang ada gitu. Menurut saya kok kurang fair ya kalau hal itu dilakukan hal seperti itu. Sama saja misalnya di kantor ini Pak. Yang kerja di lapangan ada konfrensi di kantor saya, dapat daily aloance. Yang dikantor bukan tidak dapat, itu yang namanya OB apa segala macam itu dia punya kontribusi yang cukup besar itu Pak.   Terima kasih Anggaran KemenkominfoSatker 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian ini mengenai sewa gedung Pak. Ini kan tiap tahun cukup besar ya Pak. 2 miliar 800 sekian untuk  sewa gedung setiap tahun. Nah ini mungkin saya mau tahu saja, berapa besar sih sebenarnya yang menduduki gedung ini, yang bekerja di gedung ini, berapa besar gedung ini sehingga kita harus menyewa 2,8 M setiap tahun untuk  berapa orang yang duduk digedung ini. Apakah kita bisa berpikir semua beli Pak menteri kedepan ini, berapa Pak, kalau itu harus mengeluarkan 2,8 setahun. Mendingan kita sewa beli. Kredit di bank, dibayar  kredit bunganya sudah milik kita begitu kan. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita lakukan didalam melakukan penghematan dari anggaran belanja dari negara.  Saya rasa demikian saja Pak dari saya. Terima kasih   Anggaran KemenkominfoSewa gedung 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ijin Bapak Pimpinan.  Saya tidak mengkritisi kantornya Pak. Tapi saya hanya melihat tiap tahun kita mengeluarkan uang 2,8 M untuk sewa.  Apakah itu kita tidak bisa memiliki rent to own. Itu kalau kita misalnya bank table saja kita bayar cicilan itu sekian tahun sudah menjadi milik kita dengan membayar 200 juta lebih loh sebulan Bapak bayar. Itu bayar bank saja itu sudah menjadi milik kita. Saya hanya melihat kepada efesiensi nya.  Kemudian apakah perlu dengan kantor yang 2,8 M itu setahun dengan hanya pegawainya itu 68. Itu saja yang saya lihat itu.  Terima kasih   Anggaran KemenkominfoSewa Kantor 1



EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ijin mungkin ini sudah standar saya tidak tahu karena di KIP juga sudah ada, daya tahan tubuh itu juga ada bayarannya. Apakah ini merupakan suatu standar dari lembaga mengenai suntik vitamin neurobion mungkin saja. Karena saya lihat disetiap mitra itu ada untuk  posting itu, itu ada. Anggaran KemenkominfoStandar KIP 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan or satu.  Nah itu yang kadang-kadang benar Prof. Bahwa itu terlupakan ya kan dan kita lengah. Kan ini nanti kan ada deklarasi, resolusi, apalah namanya, event of action, nah bisanya kita ini mengunggu sampai sekarang, menunggu dari luar padahal kita harus memasukkan kepentingan-kepentingan dari kita. Nah sekarang ini kita sudah lama menjadi member ABU. Ini kan 20 negara ABU ini kan ya Pak ya?  Kalau tidak salah ABU ini ada kegiatan namanya asia vision. Dimana 20 negara ini saling bertukar berita. Di 20 negara ini. Nah sekarang juga katanya kalau saya baca-baca di google. Itu kan ABU ini membantu negara-negara Anggota ini ketika ada kegiatan-kegiatan sport olah raga. Supaya negara-negara ini yang menjadi supaya mempunyai hak siar dan ABU ini membantu melakukan negosiasi. Asia Pasific Broadcasting UnionABU, Hak siar 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.  
Para Dewan Pengawas dan Dirut LPP RRI dan jajarannya.  
 Saya rasa tadi bla, bla nya kan sudah cukup komprehensip tapi itu kan dari pada organisasi komitenya. Tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dan Pak Hidayat Nur Wahid itu yang harus menjadi bagian dari RRI. Kalau saya lihat ini kan steering commite nya ini yang laporan belum lengkap. Jadi tidak terlihat bahwa tadi disampaikan, kita harus pastikan bahwa event-event yang diselenggarakan di Indonesia dimana kita mengeluarkan dana, bahwa kepentingan kita itu menjadi nomor satu.  Asia Pasific Broadcasting UnionSteering comite, RRI 1

EVITA NURSANTY 14 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya bukan yang ininya, ini sepakat saya hanya meminta kepada BAKTI tolong diikutsertakanlah dalam penetapan apapun bicara komunikasi dengan stake holder juga. Terima kasih.BAKTI BAKTI 1
EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang 80 giga itu hak menjual itu adalah BAKTI, ya dong kontrak Pemerintah. Kapasitas daripada Palapa Ring in cuman 80 giga saja pertanyaan saya, lebih dong siapa yang punya hak jual pertanyaan saya diluar yang 80 giga.BAKTI, Palapa Ring Hak jual 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Menarik ini Pak, kalau disambung kepada rumah sakit berarti nanti data penyakit kita yang sebenarnya kalau di rumah sakit itu confidential itu bisa terbuka. Sekali lagi oknum kita katakan sekali lagi oknum.Data Pribadi Dukcapil Akses data 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bapak revisi di Dukcapil, di operator bagaimana? Jadi semua juga hilang.Data Pribadi Dukcapil Akses data, operator seluler 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Untuk semua ya. Data Pribadi Dukcapil Akses data, operator seluler 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang kedua, masalah yang kita hadapi ini dengan data pribadi ini adalah dicurinya data facebook oleh Cambridge Analetika. Ini yang sebenarnya wakeup call bagi kita sebenarnya. Ini bahwa data perlindungan terhadap data pribadi itu sangat penting.Data Pribadi Dukcapil Facebook 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Mungkin kalau saya melihatnya terlalu jauh ya, tidak seperti yang Bapak Alimin katakan. Apa saya halusinasi atau apa saya tidak tahu, tapi kemungkinan ini bisa terjadi. Itu bisa jadi dari luar yang membeli, Surya itu hancur karena hoax yang dikeluarkan. Kita umat Islam itu saling diadu melalui media sosial online, makanya saya katakan tadi itu sudah tahu tidak siapa pemiliknya. Kasih kepada BIN suruh selidiki, siapa sebenarnya yang 1 juta itu orangnya. Itu orang luar beli sekian banyak dia bikin berita-berita yang mengadu domba bangsa kita sendiri, kita ini pada beradu saja, ini si ini yang bikin, ini si ini yang bikin padahal tidak ada, itu pihak ketiga yang namanya proxi war itu yang melakukan dengan membeli 1 juta nomor itu. Itu bisa terjadi. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Hoax 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi sebenarnya kan ini enggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Penyusunan data ini kan sudah lama kalau dulu kita Sensus ya, lewat Sensus cuma tidak online, kan begitu saja. Pertanyaan saya dari keterangan yang ada tadi adalah yang Bapak punya inikan tadi terbuka untuk pelayanan publik. Kan yang mendaftar kalau kita bicara simcard itukan hanya yang punya HP, kan banyak juga orang-orang yang tidak punya HP kan. Nah, ini data kependudukan gimana Bapak combine jadinya data yang simcard ini dengan data orang-orang yang memang tidak punya HP, karena di kampung-kampung ketika kita turun ke Dapil itukan sebenarnya enggak ada kita tanya siapa yang punya HP, tidak semuanya nunjuk cuman sedikit kalau kita ke dusun-dusun. Berarti data ini nanti data Dukcapil ini dari SIM registrasi singkat ini digabungkan dengan data kependudukan yang melalui Sensus. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Integrasi data 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau tanya Pak Kominfo dengan Pak ini, kalau ini gimana ya misalnya kayak operator ini kan kita misalnya penyelenggara pameran begitu. Kita mau promosi kepadanya pelanggan Telkomsel, kitakan tinggal kasih tahu kita mau usianya sekian, daerahnya di sekian, kemudian income-nya yang sekian. Kita tinggal beli, kita mau beli 100, beli 500 atau beli 1000, terserah berapa kemampuan kita untuk membeli. Kalau itu melanggar tidak Pak? Karena gini, misalnya saya termasuk salah satu yang di, saya kan cuma terima SMS itu sekarang kan sudah sistimnya itu nama perusahaannya kalau promosi sudah bukan nomor HP lagi keluar. Saya terima ini ada pameran di sini, kita diterima SMS itu, itukan data kita itu kan dipakai untuk komersial Nah, kalau itu seperti apa karena setau saya nomor HP kita itu tidak boleh dipindahtangankan sebenarnya operator. Nah, tapi inikan sekarang diperjual-belikan, saya kampanye ini sekarang, saya mau beredar, saya punya Mensos yang saya templet-templet yang saya bikin itu kepada siapa itu bisa saya bayar kepada operator dan itu keluar iklan saya ke nomor-nomor yang ada. Nah, saya mau tanya Pak Kominfo kalau seperti itu seperti apa gitu. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Komersialisasi data pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang ketiga, itu skimming and fishing dari data perbankan, apa yang terjadi dengan BRI kita tahu bahwa ada permasalahan kita di situ. Terus yang keempat, penjualan data pribadi itu kepada pihak lain oleh orang yang tidak benar ini, kan sudah ditangkap sama Polisi kemarin ini, berarti kan masalah itu ada. Tadi kalau saya melihat dari presentasi Bapak-bapak seakan-akan kita itu tidak punya masalah sekarang ini. Bahwa semuanya dengan sudah diregistrasinya simcard ini persoalan beres, tidak ada masalah lagi. Kita lupa ada satu penyebab faktor yang sebenarnya kesalahan itu bisa ada Bapak Dirjen. Kita tahu betapa kurangnya itu data perlindungan data oleh CIA, tapi yang salah itu siapa? Oknum bukan Pemerintahnya, bukan CIA-nya. Bahwa itu terjadi. Saya mau tanya sama Bapak Dirjen dari Dukcapil, berapa orang sih sebenarnya yang bekerja untuk monitoring ini dan status mereka itu apa, apakah mereka PNS, apakah mereka itu outsourching Pak. Itu saya juga pengen tahu. Karena tadi dikatakan dari paparan yang ada bahwa yang melakukan verifikasi atas nomor itu adalah Dukcapil bukan operator. Nah, inilah ketika kita panggil operator kemarin ini argumentasi dari operator yaitu yang bertanggung jawab tidak mereka, karena mereka tidak melakukan klarifikasi. Mereka itu hanya jalan jadi sebelum registrasi, sebelum sampai kepada Dukcapil itu ya lewat mereka numpang lewat saja sebenarnya data itu, karena verifikasi itu sendiri dilakukan oleh apa namanya oleh Dukcapil.Data Pribadi Dukcapil Oknum penyalahgunaan data pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Oknum ini lagi Pak, kalau kita bicara oknum Pak Dirjen Dukcapil, kalau kita bicara oknum, kitakan oknum itu berarti di servernya Dukcapil sekarang yang bekerja. Terus satu lagi kan ada apa istilah Bapak itu, back up system di Batam ya Pak, Dukcapil punya back up sistem di Batam. Ini ada orang juga yang kerja di situ. Bagaimana Bapak kita tahu bahwa kebocoran-kebocoran yang terjadi di operator itu sebenarnya itu adalah oknum. Penjual belian data itu data pelanggan kita, simcard nomor telepon kita itu adalah oknum. Sistem apa, mekanisme apa yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil di dalam mengantisipasi bahwa orang-orang yang bekerja untuk menginput data itu orang juga, monitoring data itu orang juga, baik yang di pusat maupun yang di back up itu. Nah, sistem apa yang Bapak bangun bahwa mereka-mereka itu memang bisa dijamin kerahasiaannya, babwa mereka itu tidak akan menyalahgunakan data yang ada di mereka. Nah, tentu ada sistem sebaiknya kan kalau misalnya menginput bisa semua orang, tetapi kalau membuka data itu pakai password hanya misalnya manajernya saja, hanya beberapa orang yang bisa buka, itukan sistem seperti itu yang juga saya ingin tahu dari Pak Dirjen Dukcapil.Data Pribadi Dukcapil Oknum penyalahgunaan data pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian tadi dikatakan Pak Dirjen menarik bagi saya bawa ada satu NIK itu dipergunakan ratusan ribu kali ya Pak, 2 juta itukan keseluruhannya. Nah, kan ditolak dari Bapak ini. Saya mau tahu sistem kerjaan ini sekarang dari Bapak Dirjen. Semuanya yang tidak sesuai dengan peraturan Dukcapil menolak, tapi mereka sudah register di Telkomsel atau di Indosat atau di XL, di Dukcapil ditolak ini Pak. Bagaimana Bapak tahu sistem apa yang dibangun ketika Bapak tolak, Bapak menginformasikan kepada operator di situ itu masih jalan itu barang Pak, wong dia sudah register. Di sistemnya operator itu sudah on. Bagaimana Bapak tahu monitoring seperti apa yang Bapak lakukan memastikan bahwa nomor-nomor itu tidak ada juga di sistemnya operator kita Pak. Ini kan saya juga mau tahu sistem itu seperti apa yang dibangun oleh Dukcapil. Kemudian kalau saya baca dari presentasi Bapak, jadi waktu kami mengunjungi Telkomsel itu kita kaget, bahwa data yang diberikan oleh Telkomsel, registrasi kebetulan kita dibagi beberapa group ada yang ke Telkomsel, ada Indosat, ada yang ke XL, dan saya kebagian yang ke Telkomsel. Itu perbedaan data Dukcapil dan data Telkomsel itu 75 juta pada waktu itu. Tapi saya cukup gembira bahwa hari ini Bapak mengatakan sudah melakukan rekonsiliasi dan itu dilakukan 4 hari yang lalu. Pak Dirjen tadi mengatakan sudah lakukan konsiliasi, jadi perbedaan-perbedaan itu yang waktu itu paparan dari Telkomsel dan data yang kami terima dari Dukcapil ini sudah dilakukan rekonsiliasi. Hanya saja yang saya ingin tanyakan ke Pak Dirjen sistemnya, sistem mekanisme monitoring itu setelah ini ditolak, di sini sudah masuk bagaimana mekanismenya.Data Pribadi Dukcapil Pelanggaran registrasi simcard 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Salahnya Bapak Dirjen, masalahnya waktu kita registrasi ini kan ada nama ibu kandung. Nah, ibu kandung ini kan untuk beli document biasanya. Kalau saya terima dari bank telepon itu yang dia tanya pertama saya tanggal lahir dan nama ibu kandung. Nah, ini yang menjadi masalah ketika persyaratan nama ibu kandung itu menjadi salah satu persyaratan.Data Pribadi Dukcapil Pengamanan data 1
EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pak Ramli saya kurang setuju ya, karena di demo oleh 3 ribu orang, kemudian kita lemah. Itu kan dealer-dealer penjual kartu. Kita lihat ancaman dari pada kedaulatan kita ke depannya itu menjadi yang utama. Jadi sekarang ini untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan orang demo, Pemerintah rubah peraturan. Enggak bisa kaya begitu Pak, dan sekarang didemo kemudian kalau soal expired gampang kalau di supermarket, kan gampang orang itu bisa mengembalikan kartu diganti sama yang baru, roti sudah expired dikembalikan kepada yang ngirim, kembalikan kepada operator dan operator ganti yang baru. Jadi bukan berarti mereka sebebas-bebasnya bisa melakukan penjualan satu orang bisa menjual 100, 200 orang, sistemnya yang dipakai. Misalnya dia beli dari Telkomsel misalnya 1000 kartu, expired misal hanya dalam 1 tahun itu punya perjanjian dengan operator, mereka boleh mengganti kartu yang expired ini dengan kartu yang baru. Jadi bukan berarti mereka boleh menjual sebebas-bebasnya. Bapak kan tahu saracan semua segala macam itu kan pakai apa. Wong sudah diinterview di TV, mereka beli 200 kartu, mereka beli 300 kartu, kemudian mereka edarkan berita hoax kemudian kartunya mereka buang ke laut. Itu dampaknya Pak, dampak terhadap kedaulatan kita, itu lebih utama dari pada setiap orang demo kemudian kemauannya diikutin, padahal ancaman kita ke depan itu besar sekali. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Penjualan simcard 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya tanya Bapak Pimpinan, karena sekarang Pak Ramli saya terima SMS dari promosi. Ketika saya berada di luar negeri itu saya dicharge membuka SMS itu. Padahal itu saya enggak ijinin nomor saya itu saya berikan, tapi belum ini sudah ada pameran ini, SMS yang mesti saya bayar. Yang dirugikan siapa? Pelanggan. Banyak orang yang dirugikan seperti saya. Terima kasih.Data Pribadi Dukcapil Penyalahgunaan data pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi sebenarnya kalau dari paparan tadi yang saya lihat Pak, sekarang inikan sebenarnya kita ini bicara perlindungan data pribadi, kita bicara registrasi singkat, padahal ke depan itukan panjang. Dengan adanya yang disebut tadi di Dukcapil data ini, inikan ke depannya ini sebenarnya panjang tidak hanya menyangkut simcard saja. Kita tahu bahwa ketika kita bicara perlindungan data pribadi ada beberapa hal yang sebenarnya apa Namanya sangat menonjol pada waktu akhir-akhir ini. Tadi Bapak Dirjen Depdagri mengatakan ketika kalau saya katakan yang pertama ada kebocoran NIK dan KK, beliau tidak terima bukan kebocoran tapi penyalahgunaan NIK dan KK. Jadi dikatakan bahwa tidak ada kebocoran.Data Pribadi Dukcapil Perlindungan data pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian kalau dilihat dari ini yang ada tadi bahwa sebenarnya kan satu orang itu boleh mempergunakan lebih dari 3 per operator. Jadi sebenarnya ketika kita punya 4 operator mereka itu sebenarnya bisa punya 12 nomor. Itu yang bisa pendaftaran melalui Dukcapil, lebih dari itu maksudnya bisa mendaftar secara gerai. Jadi orang bisa lebih mempunyai nomor dari 12. Kalau orangnya daftarnya ratusan juga masih bisa? Terus untuk apa pengamanan data pribadi dilakukan. Untuk apa kita membatasi kalau tidak ada pembatasan. Tujuan kita dulu Pak Dirjen, melakukan registrasi simcard ini bukan hanya pengamanan data pribadi loh, bagaimana kita menghindari kita tahu bahwa hoax, fitnah di media online itu, itu adalah karena itu. Mereka beli 100, 200 kartu, mereka sebarkan hoax kepada masyarakat kartunya dia buang, enggak bisa lagi di trace itu punya siapa itu kartu gitu. Itu tujuan kita dulu waktu kita bicara-bicara, tapi ketika Bapak sekarang mengatakan bebas lagi ketika dia mendaftar digerai bisa sampai ratusan mereka mendaftar terus apa yang kita bicarakan sebelumnya maksud dan tujuannya itu enggak sampai. Kalau Bapak mengatakan bisa tadi jawabannya. Nah, ini juga mengagetkan saya jawaban Bapak itu, bahwa mereka masih-masih mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kita yang ada di saat ini masalah yang ada di media online dengan dibuka seluas-luasnya kepemilikan dari pada simcard itu enggak akan mengatasi masalah yang ada. Jadi tolong dipertimbangkan kembali, saya rasa kalau satu orang punya 12 itu dan lebih dari cukup. Kalau bisa lewat gerai dia bisa mendaftar ratusan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini dengan berita-berita hoax di online, fitnah, enggak akan terselesaikan Pak, karena seperti yang tadi Bapak katakan mereka belinya ratus didaftar kemudian dibuang, terus Bapak mau gimana untuk menyelidiki dari mana -dari mananya. Bisa memang tapi itu melalui sistem-sistem yang panjang.Data Pribadi Dukcapil Sistem registrasi simcard 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau saya perhatiin Pak Menteri ya, problem TVRI tadi benar-benar struktur kata teman-teman, tapi tidak Pak, pegawainya ini terlalu besar. Kalau kita lihat dari struktur anggaran kelihatannya sebesar 800 miliar, coba kita bedah anggarannya, kebanyakan itu adalah belanja pegawai Pak. Jadi yang untuk benar-benar meningkatkan profesionalisme dari pada TVRi ini anggarannya kecil.  Dewan Pengawas TVRIAnggaran 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pendalaman Pak Menteri, jadi menurut Pak Menteri bukannya selama ini sebelum yang kemarin ya tahun kemarin itu bukannya TVRI ini “cantelan”-nya ke Kominfo Pak, TVRI sama RRI Pak.   Dewan Pengawas TVRIcantelan TVRI 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin, Bapak Pimpinan. Saya rasa kemelut yang kita hadapi periode lalu, sama juga sistemnya, dia berhentikan Dewan Direksi, ini enggak boleh. Kita memberi perpanjangan kepada mereka tetapi bukan berarti selama 3 bulan ini mereka bisa memberhentikan Dewan Direksi. Saya tidak setuju kalau mereka membentuk keputusan yang strategis kemudian memecat Dewan Direksi atau mengganti  Dewan Direksi mengambil moment yang 3 bulan ini i can’t do everything, gue pecat direktur ini, gue atur-atur dalam 3 bulan tidak bisa. Di mana-mana materi yang sudah mau jabatannya habis pun semuanya itu tidak boleh membuat kebijakan strategis. DPR pun kalau sudah hampir masa jabatannya habis tidak boleh membuat kebijakan yang strategis, itu by law. Dewan Pengawas TVRIDewan direksi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan  Kemudian yang kedua mengenai apabila Dewan Pengawas ini kita perpanjang yang sekarang ini, harus jelas kapannya. Terus yang kedua selama perpanjangan yang terjadi kemarin-kemarin ini Pak, selang ada perpanjang itu mereka membuat keputusan yang strategis. Mereka memecat direksi itu tidak boleh, jadi Dewas yang nanti ini kalau kita perpanjang tidak boleh membuat keputusan strategis, tidak boleh memecat apa namanya direksi, mengangkat atau mengganti direksi, kemudian tidak boleh membuat satu keputusan yang kira-kira akan mendatangkan suatu permasalahan gitu loh Pak Menteri. Dan mereka setiap kebijakan yang memang mereka buat harus persetujuan Komisi I DPR RI. Itu permintaan saya Pak, ketika Dewas ini nanti diperpanjang masa jabatannya.  Saya rasa itu saja Pak, apa namanya catatan-catatan yang saya berikan. Terima kasih. Dewan Pengawas TVRIDewan Pengawas TVRI 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.  
Bapak Menteri dan Pimpinan yang saya hormati.  
9  
Saya konsentrasi di Pansel ini saja. Tadi bapak sudah memaparkan bahwa progress istilahnya progress report tadi yang Bapak paparkan. Nah, berdasarkan progress report yang tadi menurut Bapak sampai kapan nih Dewas ini mau kita perpanjang, itu satu iya kan. Sorry, Pansel ini mau sampai kapan kita perpanjang itu berkaitan dengan perpanjangan dari Dewas yang sekarang. Kerjanya Pansel dengan perpanjangan dari pada Dewas. Nah, Pansel nanti kita bicarakan sekarang Dewas yang sekarang, kalau kita harus perpanjang sampai kapan kita mau perpanjang mereka. Dewan Pengawas TVRIPansel 1

EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah, saya melihat dari kandidat-kandidat yang ada itu mereka itu leverage-nya itu maksudnya staf, orang pekerja, orang yang bekerja, walaupun misalnya KPI levelnya itu orang pekerja KPI itu, bukan pemikir, kalau TVRI ini tidak orang seperti itu menurut saya yang mau kita ambil gitu Pak Menteri. Saya enggak ngerti apakah di peraturannya boleh nih Pansel ini kita buka lagi aja deh, kata Pak Menteri tadi kita sepertinya ini saya melihat dari pernyataan Pak Menteri we have to choose the best among the worse, itu yang kejadian sekarang ini. Apakah itu yang kita mau, apakah kita tidak mau boleh enggak kalau peraturannya itu kita seleksi lagi sampai kita dapat yang baiknya gitu Bapak Pimpinan. Kita buka lagi gitu untuk hal-hal ini. Terima kasih. Dewan Pengawas TVRIPansel 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian dari daftar-daftar yang saya lihat maaf Pak, Pansel ini saya melihat ini banyak mantan-mantan di dalamnya, mantan KPI, mantan LSF, saya baca satu-satu Pak, yang sudah ininya. Kemudian mantan-mantan dari orang-orang yang pernah di fit and proper di Komisi I DPR RI untuk hal-hal lain untuk KIP, untuk KPI itu isinya kebanyakan. Nah, ini saya agak ragu jadinya dengan kualitas dari pada Dewas nanti yang akan kita dapati. Kalau sekarang Dewas minta perpanjang saya lebih setuju justru Pak. kalau perlu seleksi ulang kenapa memangnya, jangan memaksakan kita harus memilih dari yang ada sekarang Pak. Kalau kita anggap yang ada itu tidak mampu, kualifikasinya tidak ada, kenapa kita paksakan kita harus memilih sekian dari sekian yang ada. Kalau perlu seleksi ulang kalau saya nih Pak, sehingga kita bisa mendapatkan Dewas yang memang benar-benar mempunyai kompetensi dan kemampuan sebagai seorang Dewas. Maaf saya katakan Pak, karena kita kemarin-kemarin ini tidak rijit di dalam tim seleksi Pansel, lihat apa yang kita dapatkan Dewas tahun 2014. Maaf kata apa yang kita dapat dengan Dewas yang sekarang kualitasnya jauh dari pada apa yang kita harapkan sebenarnya. Dewan Pengawas TVRIpansel, Dewas 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah, selagi kita tidak mampu untuk menggeser orang-orang tersebut, PNS-PNS tersebut untuk digantikan dengan orang-orang yang provisional TVRI ini akan begini-begini saja, sampai dulu kita komisi periode lalu itu berpikir kita pensiun dini kang mereka-mereka. Kita sudah hitung-hitung berapa sih anggaran yang kita butuhkan untuk mempensiun dinikan PNS yang sudah tua-tua di sana itu yang tidak produktif, sudah sampe ke sana kita menghitungnya dulu. Tidak apa didengar memang kenyataannya begitu. Jadi bagaimana caranya, bagaimana kita mau pensiun dini kan selagi jumlah SDM yang begitu besar, tapi mereka tidak produktif, mereka tidak professional, TVRI ini enggak mungkin bisa maju, anggaran habis ke sana. Dewan Pengawas TVRIProfesional 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya pergi ke beberapa departemen Pak Menteri, banyak yang mengatakan dengan tidak bolehnya ditambah PNS, orang-orang yang kekurangan pegawai di departemen lain. Kenapa enggak dipindahin yang dari TVRi ini, yang banyak ini ke departemen-departemen yang memang membutuhkan PNS. Pak Menteri bisa membantu untuk koordinasi dengan departemen lain. Karena kita banyak yang mengatakan sekarang, karena enggak boleh tambah pegawai kita sekarang kekurangan staf, kita sekarang kekurangan ini. Mobilisasi dong yang ada di TVRI ini ke departemen lain, TVRI rekrut orang-orang yang memang profesional untuk di bidangnya ini gitu Pak. Terima kasih.  Dewan Pengawas TVRIProfesional 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bapak kan tahu 2014 kami Komisi I DPR RI memecat seluruh Dewas.  Bayangkan walaupun datang kemudian Dewas itu melakukan pembelaan tetap dari voting hanya 3 fraksi yang menerima pembelaan, sekian tidak menerima Dewas kita pecah seluruh Dewas kita pecat. Kenapa? Karena kita melihat Dewas itu tidak mempunyai kemampuan Pak Menteri, tidak melakukan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tanggungjawabnya.  Nah, Dewas yang sekarang maaf kata mungkin ada atau tidak di sini sama lagi angelnya gitu, sampai kita tidak boleh berapa bulan tidak boleh Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI. “Budeg” tidak pernah mau dengar apa yang kita omongin, berarti gagal juga kita penetapan Dewas yang kemarin ini. Nah, sekarang ini kalau memang menurut saya pribadi enggak berkualitas ulang lagi saja deh seleksinya tidak usah dipaksain gitu loh Pak Menteri. Nah, itu yang mengenai proses seleksi.Dewan Pengawas TVRIProses seleksi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sekarang pemikiran kita lagi Pak, diundang kita lagi membahas RTRI kepada depan ini, itu penguatan. Kadang-kadang saya berpikir apakah Dewas ini harus permanen? Maksudnya permanen itu tugasnya 24 jam berkantor gitu loh. Kenapa enggak kita ambil orang-orang, pakar-pakar yang mempunyai ideologi yang tinggi, menjadi namanya Dewan Pengawas yang memberi Dewas sekarang Pak, saya lihat itu hanya maaf saya berani katakan karena memang sebenarnya seperti itu, cuma tugasnya mengangkat direksi. Nah, direksi itu orang-orang yang atur-atur gampang. Itu yang terjadi sekarang ini Pak Menteri. Nah, itu yang pertama untuk Pansel.   Dewan Pengawas TVRIRTRI 1



EVITA NURSANTY 12 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bayangkan Pak, Januari-Februari itu adalah jangka orang mentenderkan semua proyek yang ada di TVRI. Bayangkan Dewas dan Direksi sekarang itu melakukan tender, Dewas yang terpilih dan Direksi yang terpilih nanti enggak bisa apa-apa. Oh, anggaran sudah finish oleh yang diperpanjang sampai Januari-Februari. Itu yang saya maksud tidak boleh membuat suatu kebijakan yang strategis termasuk yang namanya anggaran dan pemecatan dan pengangkatan direksi baru. Terima kasih. Dewan Pengawas TVRITender, Dewas ,TVRI 1
EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya tadi ada yang saya coret-coret, ada penambahan mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah selama masa perpanjangan itu Dewas itu harus berkonsultasi dengan DPR RI, kan Bapak mengatakan tadi TVRI ini tidak dibawah Kominfo, jadinya kemana ya kepada kita yang recruit ya kepada kita. Selama perpanjangan itu mereka harus untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berkonsultasi dengan DPR RI. Kemudian tidak boleh mengangkat dan memberhentikan direksi, itu yang paling penting. Kemudian yang tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis, itu mungkin seperti kebijakan umum, anggaran itu mesti jelas juga kebijakan strategis itu apa. Ini kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, program kerja dalam anggaran, itu mesti dalam kurung itu, karena kalau kita mengalih kepada Tupoksi dari pada Dewas ya itu. Nah, itu pi kita pindahkan saja ke sini enggak boleh dia lakukan itu selama masa perpanjangan 3 bulan. Ditambah saja mbak, jadi membuat kebijakan strategis dalam kurung kebijakan umum sesuai Undang-Undang LPP rencana induk, kebijakan penyiaran, program kerja dan anggaran. Dewan Pengawas TVRIUU LPP 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang ingin saya tayanyak adalah bagaimana ketika Saudara-Saudara ini terpilih menghadapi ini kedapan ya kan, sebagaimana kita tahu, beberapa bos dari media penyiaran itu adalah juga bos dari pada partai politik.  Kemudian untuk  Bapak Pak Agus Sudibyo dan juga Pak Arief. Tadi saya dua saya baca CV nya itu ada back ground dengan industri penyiaran. Pak Agus Sudibyo ini kan infort di ATVSI ya Pak ya. Kemudian Pak Arief ini dibikin disini produser di trans7.  Kita tahu banyak suara-suara sumbang di masyarakat bahwa banyak sekali calon titipan dari pada industri penyiaran yang masuk untuk  di fit and proper di KPI. Saya hanya ingin tanya saja bagaimana, anda berdua bisa meyakinkan kita bahwa anda berdua ini bukan titipan dari industri penyiaranKPI Industri Penyiaran 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian kepada Pak Ade Bujaerimin dan Afrianto Korga ini sama-sama Anggota KPI. Seharusnya dibuat Peraturan juga KPID ini, masih menjabat sekarang ini, dari wakil naik Ketua tapi kemudian berhenti mau jadi KPI. Kaya DPR RI kalau menyalonkan tapi berhenti dulu dari KPID. Tanggungjawab anda sebagai KPID anda tinggalkan ditengah jalan untuk  menjadi Anggota KPI. Peraturan kedepan yang mencalonkan anggota KPI, KPID ini berhenti dulu meninggalkan kursi dulu dari KPID. Saya konsen KPID ini terkait dengan siaran lokal. Kita tahu masalah dan di daerah Saudara sendiri Banten dan Sumbar itu juga menjadi masalah. Bagaimana ini pandangan ini pandangan anda kedepan mengenai TV jaringan ini, untuk  hal tersebut.  KPI KPID 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi presentasi sudah diberikan, ya tapi saya secara mendalam itu saya ingin mendapat, apa namanya lebih detail lagi dari Bapak-bapak sekalian. Dimana kita tahu bahwa kepengurusan KPI 2016, 2019 nanti itu mempunyai sangat penting, kenapa? Kita menghadapi yang namanya tahun politik. Baik itu Pilkada atau itu Pemilu kedepannya. Dan juga secara legislatif, legislasi kita menghadapi revisi Undang-Undang penyiaran, revisi Undang-Undang ITE dan kemudian juga adanya Undang-Undang RTRI yang akan dibentuk. Kita tahu bahwa kemarin ini tahun politik yang namanya ketika pilpres kita lihat bahwa KPI itu hanya dibilang, fungsinya itu hanya memantau. Seakan-akan KPI dan Pemerintah pada waktu itu apa yang terjadi pertempuran yang terjadi di media penyiaran ini, KPI dan Pemerintah itu tidak berdaya ya kan? boleh dikatakan tidak adanya kehadiran KPI dan PemerintahKPI Tahun politik, revisi UU ITE, UU rtri 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya kalau Wantannas ini kalau melihat anggarannya nelongso saya. Ini serius gak sih ada Wantannas? Satu anggaran itu sama dengan satu konfrensi internasional kadang-kadang, penyelenggaraan sekali konvensi internasional, 40 sekian miliar itu. Jadi yang dihasilkan jumlahnya banyak juga susah, untuk setahun segitu belum gaji, kita mau menuntut kajian-kajian yang optimal, kita tahu itu mahal kajian untuk riset and development itu bukan biaya yang murah. Saya melihat tahun 2017 Bapak itu mempunyai program itu untuk menghasilkan kajian deteksi dini terhadap ekonomi sosial budaya dan pertahanan untuk 48 di tahun 2017. Kemudian yang Bapak katakan tadi, Bapak membuat apa namanya aplikasi untuk laporan intelijen tidak besar pula hanya 96 miliar waktu itu biaya di data saya ini. Nah, memang maintenance tidak ada ya sudah akhirnya bukan maintenance saja Pak, kadang-kadang kita buat suatu teknologi yang tinggi bukan maintenance yang menjadi hambatan akan tetapi SDM itu yang menjadi masalah lagi. Sudah punya high-tech, sudah punya semua, tetapi kemampuan SDM tidak ada. Jadi itu juga menjadi kendala-kendala. Dan kita juga ingin agar Wantannas ini mensinergikan pelaporannya inikan sekarang BIN punya teknologi tinggi mengenai intelijen, Kominfo punya yang namanya IT mereka. Bagaimana bisa memanfaatkan yang ada ini disinergikan dipadukan dengan dari program-program Wantannas ini, sehingga biayanya tidak begitu tinggi, karena kita tidak berharap banyak dari 42. Dari 42 penyerapan berapa, 46 kemarin Pak? karena kalau di data saya juga penyerapan tidak cukup bagus dikuartal pertama dan kuartal kedua Pak, 95 terakhir ya digeber diujung ya Pak, karena kuartal pertama dan kuartal kedua tidak baus penyerapannya ya kan, jadi dipenghujung dikejar. Kalau Lemhannas bagaimana Pak? penyerapan kita berapa tahun lalu Pak? bagus ya. Jadi saya rasa memang Bapak Ketua, saya tidak tahu jugalah what can you do with the number of budget, jadi mau nuntut Wantannas harus begini, kita juga sungkan jadinya dengan anggaran yang tersedia. Saya rasa demikian Bapak Ketua.Lemhannas, WantannasAnggaran Watannas 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jawaban dari Bapak mengenai bebas visa ini menarik bagi saya. Kita beda sudut pandang ini Pak, jadi mungkin kalau kita mau diskusi bisa panjang ini diskusinya. Kita di DPR RI ini Bapak mengcompare Indonesia dengan Yunani tidak bisa, emang kita ke Yunani bebas visa? Tidak kan, kita pakai visa kok, tapi orang tetap datang ke Yunani. Pertanyaankan begitu justru, Bapak bilang waktu itu Yunani bangkrut, kemudian bisa reborn kembali karena turis, yes salah satunya karena turis tetapi bukan karena bebas visa, wong ke Yunani juga pakai visa, tidak bebas semua negara. Jadi bukan landasan bebas visa itu membuat booming turis di suatu daerah. Pandangan kita justru melihat dari aspek kita inikan Rapat Dengar Pendapat dengan Bapak dari Lemhannas dari Wantannas. Yang banyak melihat bukan dari sudut pandang komersil seharusnya, tapi melihat suatu kebijakan itu dari aspek pertahanan. Jadi kalau jawaban dari Bapak itu melihat dari sudut komersialnya saya jadi bingung. Saya seperti rapat dengan Menteri Pariwisata sekarang ini, sementara saya ingin mendengarkan jawaban bahwa ancaman terhadap kedaulatan kita, pertahanan kita itu dengan kebijakan bebas visa ini ada. Misalnya contohnya saja Bapak katakan 7 juta turis, yang bilang 11 juta itu siapa, data siapa dan data mana, kan begitu sekarang ini. Data imigrasi kah, data BPS kah, wong datanya semua beda tidak ada yang sama ketika ditanya, data darimana kan begitu. Apakah memang 5 juta turis melonjak, jumlah pesawat segitu-segitu saja, memangnya kita ada puluhan pesawat yang baru, jadi ini melonjak darimana. Melonjak 1 juta itu sangat sulit loh, ketika dibilang 5 juta itu jumlah hotel segitu-segitu saja. Apakah memang pesawat kita begitu banyak yang booming masuk Indonesia. Kalau naik 1 juta, 2 juta wajar wong anggarannya juga naik berpuluh kali lipat yang namanya Departemen Pariwisata untuk anggaran promosinya, kalau tidak naik justru kebangetan. Tetapi ketika Bapak melihat bahwa kebijakan bebas visa ini memang mendukung daripada naiknya turis yes, seberapa besar kan begitu pertanyannya. Tapi ancaman terhadap pertahanan kita seperti apa. Bayangkan orang masuk ke negara kita tanpa filter, visa itukan filter, jadinya tidak ada filter lagi Pak. Negara-negara yang merupakan ancaman masuknya narkoba ke Indonesia, ancaman masuknya terorisme ke Indonesia, mereka bisa tinggal, bisa masuk ke Indonesia tanpa yang kita sebut filter tadi. Jadi saya mohon Bapak-bapak melihat karena kita ada Panja Bebas Visa di Komisi I DPR RI dan kita sudah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, kita mendukung yang namanya bebas visa tetapi tidak ke semua negara. Kita minta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali negara-negara yang diberikan bebas visa. Saya minta Bapak-bapak juga satu mitra dengan kita, kita Komisi I DPR RI mempunyai pandangan seperti itu Panja kita, karena kita memang di Komisi I DPR RI. Kita lebih banyak melihat aspek pertahanan dan keamanan, kedaulatan daripada negara kita.Lemhannas, WantannasKebijakan bebas visa 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya hanya ingin memberikan gambaran saja Pak, bisa membuka ini Bapak. Spanyol Pak, turis dia pertahun 68 juta tidak ada itu bebas visa. Bebas visa itu bukan segala-galanya untuk meningkatkan jumlah turis. Kita tahu Spanyol juga bukan negara yang aman, tetapi mereka punya kiat-kiat sendiri di dalam mempromosikan turis dia, 68 juta per tahun. Kita target 20 juta saja susah, bebas visa juga masih belum tercapai. Mereka dengan visa kita kesana 68 juta mereka bisa dapatkan turis itu. Jadi maksud saya bebas visa tidak segala-galanya di dalam meningkatkan turis, bagaimana Bapak Lemahanas mengatakan tadi kalau memang ada manfaatnya lebih sedikit daripada mudorotnya kita evaluasi negara-negaranya. Kita dukung kebijakan Presiden bebas visa, 100% kita dukung, kita hanya minta untuk dievaluasi negara-negara yang diberi bebas visa. Hanya itu saja keputusan Panja. Terima kasih Pak.Lemhannas, WantannasKebijakan bebas visa 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya jadi bingung lagi ini Pak. Informasi yang saya terima ketika saya kunjungan lapangan dan ketemu Pak Anang ini agak berbeda dari apa sampaikan oleh Pak Menteri. Jadi mungkin nanti saya mata to mata dengan Bapak Menteri dan Bapak Anang sebenarnya yang benar itu yang mana sih itu. Karena begini, kalau menurut informasi Pak Menteri ya kan bahwa mereka inikan operator, PT ya kan. Nah, kemudian tadi Pak Anang menyampaikan bahwa nanti BRTI atau BAKTI yang menyewakan. Tadikan Pak Anang menyampaikannya begitu, bingung saya kan sudah salah berarti Pak Anang menyampaikannya.Palapa Ring Sewa Palapa Ring 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian mengenai Palapa Ring, saya sudah mendengar presentasi ini cukup detail waktu itu dari Pak Anang ya waktu saya berkunjung ke daerah. Ada beberapa pertanyaan juga yang saya inikan, namun ada beberapa slide yang waktu itu saya tidak lihat Pak Anang. Di sini dikatakan bahwa di slide yang baru ini, bahwa nanti, jadi sebenarnya begini kan kalau saya salah ini Pak BRTI melalui Kominfo melakukan tender untuk pembangunan infrastruktur Palapa Ring. Pemenang katakanlah di barat dulu deh PT. Nusantara Satelit pemenang tender pembangunan infrastruktur di paket barat. Kemudian selesai ini PT. Nusantara ini kemudian yang dibangun ini diserahkan kembali kepada Pemerintah. Kalau menurut informasi Bapak ini, karena dia agak berbeda informasi yang saya terima ketika kunjungan lapangan dari PT. Satelit Nusantara dengan apa yang Pak Anang paparkan itu ada sedikit perbedaan. Jadi saya meminta penjelasan sebenarnya yang benar itu bagaimana. Nah, BAKTI lah nanti yang menyewakan kepada operator-operator menurut di sini. Tapi waktu saya berkunjung ke daerah menurut PT. Satelit Nusantara merekalah yang nanti menyewakan kepada para operator. Itu tolong diberikan saja kepada saya yang benar yang mana Pak. Nah, sekarang saya sangat sayangkan juga pada waktu sekarang ini kita baru bicara tarif. Menurut informasi yang saya terima kembali lagi kemarin ini Pemerintah itu punya kontrak, mereka memang Pemerintah zero cost project. Apa? bukan zero cost project, ini kalau saya lihat lebih ke arah multiyears payment, bukan zero cost project, karena Pemerintah punya kontak dengan mereka. 80 berapa itu Pak, yang dibayar tiap bulan itu loh?Palapa Ring Sistem sewa Palapa Ring 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bukan, 80 ini kekuatan.Palapa Ring Sistem sewa Palapa Ring 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah, saya cuma mau tes saja, benar yang saya terima informasinya waktu disana. Jadi Pemerintah ini setiap bulan itu membayar kepada PT. Nusantara sebanyak 83 ini. Jadi sebenarnya investasi letakan saya keluarin 1 triliun, caranya saya dibayar bulanan oleh Pemerintah ya kan kontraknya tentu sudah hitung-hitung dong itu bisnis kita, bahwa dengan membayar Pemerintah 80 giga setiap bulan selama 15 tahun gue balik modal dan ada untung. Itu dari aspek bisnisnya kan begitu, itu biasa itu dealnya seperti itu Pak. Yang saya pertanyakan itu adalah kejelasan bahwa yang 80 ini sekarang inikan sudah serah terima dari kemarin ini paket barat. Tapi Bapak ini baru berbicara mengenai tarif sekarang ini. Saya sayangkan Bapak harus bayar pasti dengan PT. Nusantara ya kan, tidak mungkin kontrak kalau Bapak belum bayar. Dari mulai serah terima barang, Bapak sudah bayar sekian bulan ini sebanyak 83 giga tiap bulan, sementara Bapak belum punya system ini barang mau diapakan. Berapa kerugian negara Pak, dalam hal ini. Jadi tolong, inikan paket kita baru satu ini Pak Anang, paket yang ke depan ini tolong simultan. Jadi jangan ini ditunggu selesai dulu baru bikin aturan, baru bikin regulasi, akhirnya ya begini kita rugi. Ya sebenarnya enggak rugi itukan sebenarnya Pemerintah enggak bayar duluan saja jadi multiyear payment kalau saya bilang yang dibayar tiap bulan. Tapi kita punya kerugian mendapatkan income, PNBP ini dari Pemerintah, karena semua yang Pemerintah keluarkan 83 itukan cost, biaya. Nah, gimana ini ngembaliinnya. Beberapa bulan ini Pak Anang ini sudah kehilangan pemasukan, karena kerjasama dengan operator belum ada, kemudian tarif belum dibentuk. Saya minta tolong segera Pak Anang, supaya kita dapat pemasukan negara kita dan juga untuk paket yang berikutnya ini tolong simultan di dalam melakukan ini.Palapa Ring Sistem sewa Palapa Ring 1

EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Nah data ini seharusnya Kominfo punya data, TV, TV lokal yang di Aceh Bapak bilang ada 17. Kita mau tahu ini Pak, di Aceh 17 ini milik siapa ini sebenarya, apakah itu memang sudah independen, apakah mereka itu sudah aviliasi dengan 
yang 10 tersebut. Karena kan mereka sekarang TV jaringan itu kan kalau di kita itu kan jaringan itu kan hanya kalau dikita itu kan 8 ya kan Pak. Kalau di kita itu kan yang kita pakai analog sekarang. Totalnya semuanya ada 18.  Nah tapi ketika kita ingin memberi perpanjangan ijin kedepan, kita musti bikin yang digital Pak menteri ya? pemetaan yang sekarang ini yang kita harus miliki, sebelum Pak menteri nanti memberikan yang namanya perpanjangan yang otomatis yang diperpanjang ini akan menjadi akan memiliki yang namanya ijin-ijin digital tersebut.  Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih  Palapa Ring, USO Analog,  TV Lokal 1

EVITA NURSANTY 15 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah ini yang saya katakan bahwa tapi ada plusnya lagi kondisi Bapak. 15 tahun sebelum lunas, ya kan 15 tahun ini dia yang kelola. Kalau yang dia Bapak seperti itu, saya sih sudah tenang-tenang saja. Sebenarnya ini kan proyek Pemerintah, ini orang punya duit banyak gue talangi dulu ini Pemerintah tapi loe kasih gue sekian persen provit nya, kan begitu. Tapi ada statment Bapak yang mengatakan istilah BOO tadi yang tadi, ini yang sebenarnya menjadi konsen saya Pak. Dia punya kelola 15 tahun ini Pak.   Palapa Ring, USO BOOT build operate own transfer 1
EVITA NURSANTY 17 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi kan Bapak mengatakan, mengingatkan hasil rapat kita sebelumnya. Mengenai apa? BP3TI. Ada usulan Komisi I pada waktu itu yang sudah menjadi satu kesimpulan dan kemudian kita bertanya jawaban menteri terakhir adalah ditangan menteri PAN belum ada persetujuan, tidak bukan nya PNS yang duduk di BP3TI. Waktu itu kita usulkan struktur BP3TI ini diminta untuk  transparan. Palapa Ring, USO BP3TI 1
EVITA NURSANTY 15 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi sebenarnya kalau kita bicara investor, ini kan investor orang nanam duit Pak. Kalau ini kan orang yang kasih dana talangan, kalau saya lihat. Iya kan, beda loh. Investor itu kan orang yang tanam duit, orang yang berusaha mengelola opersional dari itu. Ini kan dana kan dana Pemerintah Pak. Ini orang Cuma kasih dana talangan saja. Sudah kaya banker, dia pakai dana dia ya kan untuk  proyek. Ketika selesai tahap A maka Pemerintah bayar, dia ambil profit lah disitu. Tahap B Pemerintah bayar, iya kan begitu ya kan? berarti kan sebenarnya Bapak ini, ada perusahaan simon trial dan segala macam ini kan, dana talangan Pak. Sampai dana APBN Bapak yang katanya multi years ini kan, hanya itu keluar. Karena sekaligus Bapak perlu satu perusahaan yang mendanai proyek ini terlebih dahulu dengan adanya profit margin tadi kan?   Palapa Ring, USO Investor 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah ketika dia sudah dengan TV, TV daerah ini. Kita mau tahu sebenarnya berapa persen wilayah siar di Indonesia dikuasai oleh satu TV atau satu group. Ketika dia mengusai lebih dari di 60% itu kan monopoli, kan begitu Pak. Karena yang saya dengar saat ini TV, TV besar ini membelunggu semua ijin-ijin dari TV, TV lokal kan?  kita harus tahu si group viva itu punya berapa di audience share nya. Wilayah siar nya itu ada berapa dengan dia berjaringan ini. Disitu bisa terlihat siapa yang monopoli dan adakah monopoli dalam penyiaran ini.   Palapa Ring, USO Izin  Tv 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Karena begini, kalau kita tidak perpanjangan ijin kan kita menutup stasiun TV tersebut. Kalau kita menutup stasiun TV tersebut itu kan harus putusan pengadilan, tidak bisa ditutup begitu saja. Ini memang hal-hal nya saya lihat apa namanya. Merupakan kita bisa memberikan sanksi kan? tapi kan kita tidak menutup dan menutup itu harus ada putusan dari pengadilan itu sendiri. Perpanjangan ijin itu dikatakan kalau tadi Pak menteri katakan, perpanjangan ijin ini analog, analog saja tentu tidak bisa kita bicara analog kedepan. Kita berbicara ini adalah digital. Kan begitu Pak menteri. Ketika Pak menteri mau memberikan perpanjangan ijin maka Pak menteri melihat, si ini sebenarnya wilayah siar nya ada dimana saja sudah dia kuasai, ya  kan si group, group ini. Dan itu juga menjadi tolok ukur. Jangan hanya dimana kekuatan modal kan? karena kelemahan modal dari TV, TV daerah ini kan, semuanya itu sudah dapat menjual kepada TV, TV besar. Akhirnya tidak ada gunanya Pak menteri memberikan ratusan ijin IPP tetap  204 ya kan? toh sebenarnya dia, sebenarnya miliknya itu, itu juga orangnya gitu PakPalapa Ring, USO Izin IPP 1
EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Masih terkait ijin Bapak menteri.  Saya minta waktu memperpanjang ijin Pak menteri ada beberapa hal yang bisa Pak menteri bicarakan dengan industri penyiaran, ya kan? Bahwa oke selain konten ya? konten kita tahu kalau saat ini sangat memprihatinkan apa yang dipertontonkan kepada masyarakat.   Palapa Ring, USO Konten 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan LPS analog itu 731, kemudian ada LPS digital. Semua LPS digital ini kan masih ijin prinsip. Kan begitu Pak menteri kan ? mereka baru mendapatkan yang LDP tetap yang 204. Mengenai yang lokal ini Pak. Kita ke daerah, daerah. Kan ini cukup banyak ya yang Pak menteri katakan. Sudah dapat ijin tetap itu berarti yang daerah berapa, ini tidak jelas juga yang di Jakarta berapa, disini Pak menteri juga kan masih bergabung. Makanya tadi saya perlukan data sebenarnya yang mendapatkan ijin tetap itu baik disetiap wilayah yang Jakarta berapa dan yang lain berapa. Disini semua kita bisa lihat gambaran. Palapa Ring, USO LPS  Analog 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau sekarang memang Pak menteri yang diluaran itu tentang RUU ini kan comment nya kan macam-macam. Ada yang bilang wah ini memang monopoli, wah kita ini kepentingan industri, pokoknya macam-macam lah ini nya. Kita kan harus mempunyai tolok ukur, tolok ukur apa yang dikatakan monopoli itu,  ya kan? untuk kita mempunyai tolok ukur itu, data-data tersebut kita perlu dari Pak menteri. TV, TV lokal yang masih beroperasi dan independen sendiri itu siapa. Kemarin yang hadir disini yang kita undang itu hanya TV Lombok. Yang hadi itu yang benar-benar mereka mandiri. Nah yang lain kan sekarang berarti sudah berjaringan nih Pak menteri, ya Pak menteri. Palapa Ring, USO Monopoli 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mencoba memahami, mencoba memahami Pak di dalamnya. Jadi kalau yang paket ini sudah selesai paket barat, tapi kalau yang paket tengah ini belum 100% selesai, kan begitu Pak. Paket timur ini memang Bapak program PU dan non PU Pera itu yang 2018, jalan darat ini selesai. Bapak dompleng disana kan begitu ya Pak, makanya ini tertunda, ya saya jelas kalau begitu Pak. Palapa Ring, USO Paket 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah kemudian, saya dari paparan itu Pak sebelum dan sekarang, itu saya mendukung sekali Pak, saya mendukung. Bahwa memang apa namanya, proyek palapa ring merupakan proyek prioritas dari Pemerintah kita. Merupakan proyek prioritas nasional. Itu kita dukung Pak. Namun tadi ada beberapa, saya, begini Pak. Ini kita kan ada pengalaman buruk ya Pak ya. Yang namanya publik privat partnership. Itu banyak yang gagal sebanyak juga hanya beberapa yang sukses. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh proyek USO yang kemarin ini, itu juga publik partnership Pak, tidak ada yang beda, yang PLIK and PLIK apa semuanya itu konsepnya sama, is nothing deference dari yang ini. Hanya saja tadi yang bedanya tadi yang ada availabel payment itu Pak yang saya lihat ini. Tapi konsep PPP itu ada. Palapa Ring, USO Palapa Ring 1

EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Jadi Pak saya justru bertanya sekarang. Ini para operator-operator ini sekarang kan membangun duit kocek sendiri, investasi sendiri, kita bicara perusahaan nasional, perusahaan nasional, ya  kan? Telkom milik negara juga sebagian Pak. Dengan kocek sendiri dia bangun semuanya infrastruktur yang ada sekarang. Hanya sekian dari 100%, hanya sekian yang dia tidak bangun, kan begitu Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dia tidak bangun karena mereka melihat aspek komersial nya itu tidak visibel, kan begitu Pak. Tapi ketika Pemerintah, mau mengeluarkan dana dengan proyek palapa ring ini, ya kan. Yang mengerjakan orang lain. Sementara yang operator yang kuning dan merah itu, itu tidak mendapatkan peran dari yang ada ini, ya  kan Pak. Sedangkan mereka sudah punya kaki di 
wilayahnya mereka masing-masing. Istilahnya itu tinggal nyambung. Saya yakin mau menyambung dengan membangun infrastruktur baru pasti lebih murah. Menyambung infrastruktur yang ada. Si kuning dan si biru yang di mappingnya Bapak ini. Palapa Ring, USO Palapa Ring, Telkom, investor 1

EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Jadi makanya saya selalu himbau sama Pak menteri, kalau kita bisa minta sama Telkom company, yang namanya universal service obligation, kita wajibkan industri penyiaran ini universal boardcasting obligation. Tidak dalam bentuk uang 
tapi alokasi airtime mereka untuk  kepentingan Pemerintah dan publik. Ya kan, jadi itu yang harus ada. Jadi tidak semuanya, jadi Pemerintah harus mau mensosialisasikan dialog sesuatu yang penting itu pun harus bayar di TV swasta. loh gila aja kali ya? padahal ini untuk  kepentingan masyarakat banyak Pak menteri. Ini kan tidak ada Peraturan nya bahwa mereka broadcasting ini kedepan dikenakan Universal Boardcasting Obligation, sekian persen dari airtime nya harus mereka sediakan free untuk  kepentingan masyarakat. Apakah itu program Pemerintah atau program dari masyarakat itu sendiri. Itu harus ada Pak, dan hal-hal ini yang saya rasa kedepan Pak menteri harus bicara dengan industri penyiaran, jangan hanya mereka itu komersial saja, yang diinikan. Mereka juga bisa membantu. Palapa Ring, USO Program pemerintah 1

EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian mengenai PSA Pak, kita kalau kemarin nonton, kalau nonton TV Korea, TV mana ya Pak ya? itu hal-hal yang untuk  kepentingan publik,kemarin ditayangkan di BB group kita ada, simpel saja Pak. Kepada  masyarakat itu ditayangkan iklan bahwa kalau ada dalam keadaan kita terkurung,  kecelakaan terkurung itu kita tidak pernah tahu apa fungsi dari sandaran kepala, dari jok mobil kita ujungnya runcing itu bisa memecah kaca. Kita kan kalau saya lihat iklannya simpel kan? tapi adalah ilmu pengetahuan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh rakyat kita dan ini tidak hanya tanggungjawab TVRI saja. TV swasta juga punya tanggungjawab yang sama. Ada yang namanya PSA masyarakat itu, itu pemberitaan eh kalau ini akibatnya ini, kalau ini akibantya ini, kalau ada kejadian ini misalnya ini tsunami. Iklan-iklan yang menarik dibuat ya Pak ya, tapi yang menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat kita dan mereka tahu. Tahukah anda, begini, begini. Tapi dalam hal yang menarik ya Pak menteri ya, untuk  hal itu dan itu tidak boleh dicharge oleh TV swasta untuk  hal-hal yang kepentingan rakyat banyak, itu jangan dihitung airtime gitu Pak, TV swasta maupun TVRI.   Palapa Ring, USO PSA, 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah kemudian mengenai perpanjangan ijin. Memang kalau saya lihat, apakah Pak menteri berpikir, kalau dasar hukum dari perpanjangan ijin itu kan memang Peraturan Pemerintah 50, kan begitu ya? itu by law memang Undang-Undang 50 kan? tadi kan ada beberapa hal yang diangkat oleh Pak Elnino mengenai ijin-ijin ini. Kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, yang memang mereka lolos, kan begitu Pak? apakah kedepan ya Pak menteri ya? perpanjangan ini perlu kita apa namanya, lebih di apa namanya itu ya Pak, lebih disaring gitu Pak. Apakah itu namanya di Undang-Undang penyiaran ini kita buat gitu Pak menteri. Nah kemudian apakah Peraturan Pemerintah ini kedepan apa namanya bisa dirubah. Palapa Ring, USO RUU 50 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Begitulah maksud saya. alternatif nya itu kan ada satelit itu kan yang Bapak bilang tadiPalapa Ring, USO Satelit 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Oke.  Ada perlu dipikirkan juga Pak dana satelit ini. Bagaimana kita kedepan ini bisa menjadi independen, untuk  tidak mungkin kita bisa independen penyadapan apa segala macam, ketika yang beroperasi di wilayah kita ini satelit asing semua Pak. Dari 32 itu hanya 5 yang nasional Pak. Jadi kedepan itu kita harapkan justru bagaimana Pak menteri menyampaikan bagaimana kita mempunyai independen Pak, bahwa satelit kita ini milik sendiri kedepan Pak.  Palapa Ring, USO Satelit 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Menyewa satelit kalau tidak salah Bapak ini I triiun almost Pak. Sewanya yang sekarang ini Pak, Pemerintah kita yang saya baca-baca, ya kan? 1T an. Bayangkan Pak kenapa kita tidak memiliki saja. Mungkin aspek itu tidak hanya soal apa namanya soal aspek komersialnya saja yang dipikirkan, kalau saya lebih memikirkan aspek dari pada kedaulatan kita Pak. Jadi mungkin Kemkominfo mungkin bisa memikirkan kedepan, bagaimana. Kedepan kita kan perlu 400 an transfounder ini Pak. Negara kita ini. Kira-kira itu kan 10 satelit, 400 an itu. Kita baru punya berapa Pak, negara kita sendiri yang nasional ini Pak. Yang lain itu asing semua, yang bergerak dikita yang mengelola negara kita ini asing semua Pak. Palapa Ring, USO Satelit 1
EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang kedua adalah kewajiban Pak. Kewajiban dari industri penyiaran itu untuk  menanyangkan acara-acara kenegaraan Pak. Time-ing nya itu live. Ini ada TV, TV sekarang 17 Agustus itu bisa siaran tunda Pak. Ini sudah tidak benar negara kita ini, siaran tunda terus ada sifatnya new breaking, hanya news selesai. Setahu saya yang dulu itu jamannya 17 Agustus itu, itu relay disemua stasiun TV, itu wajib. Kita tetapkan, acara kenegaraan-kenegaraan mana yang wajib itu disiarkan oleh, masa tiba-tiba jadi siaran tunda, sudah tidak benar Bapak, cek yang 17 Agustus yang kemarin ini. Itu benar-benar, ada yang siaran tunda, ada yang news breaking, ini apalagi TVRI ya kan? ini sudah wajib hukumnya, acara-acara kenegaraan yang memang ini itu harus, itu yang jadi masyarakat kita ini juga kenal sejarah Pak. Apakah itu hari pahlawan dan segala macam, dia tidak ada pilihan lain, yang namanya masyarakat kalau ada pilihan lain maka dia nonton yang lain. Mendingan gue nonton sinetron, mendingan dia nonton yang lain, kalau itu relay dan tidak ada pilihan lain maka dia akan nonton dan wajib tidak ada yang lain. Nah itu lah yang kita anggap penting tersebut Pak menteri. Itu menjadi dasar persyaratan. Palapa Ring, USO Siaran Negara 1
EVITA NURSANTY 17 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Stakeholder itu sudah duduk didalamnya, kan begitu Pak usulan kita. Nah kemudian Pak menteri usulkan itu kan kepada PAN. Sehingga kita dapatlah. Bagaimana sih struktur baru BP3TI ini. Apakah struktur yang ini sama dengan yang dulu. Kita kan mengatakan struktur yang lama itu lemah, kan begitu Pak. Apa yang terjadi dengan penggunaan dana USO yang sebelumnya dan kita katakan bahwa BP3TI yang periode lalu  itu gagal total. Dan kita ingin ada pengeluaran di BP3TI, kita ingin adanya penguatan di BP3TI ini. Kita usulkan bentuk struktur baru pada waktu itu dan semua ada pada kesimpulan rapat pada waktu itu.   Palapa Ring, USO Stakeholder, USO, BP3TI 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya waktu ke Jawa Tengah ketika saya masih ini ada 7 yang besar yang lokal. Terakhir saya kesana tinggal satu Cakra TV saja. Saya tanya yang lain kemana? Sudah berjaringan semua, berarti kan sudah dibeli oleh TV, TV yang lain kan. Nah data ini yang sebenarnya kita perlukan dan kita mau tahu sebenarnya audience share dari pada TV, TV besar ini di daerah ini seperti apa? ya Pak menteri ya?  Palapa Ring, USO TV  Lokal 1



EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bayangkan ya Pak sampai saya melihatnya itu kalau yang melihat kebersatuan dalam informasi itu TV Korea. Untuk  konfersi saya sampai tanya sama orang Korea, sama dubes Korea. Misalnya kan ada iklan water forum konferensi internasional. Itu si bintang selebritis internasional yang ngomong, saya tanya loe bayar tidak hal-hal seperti itu. Mereka tidak bayar, jadi tidak ada tuh budget di iklan kita bayar Agnes Monica ini sekian itu tidak ada. Nah artis-artis kita juga yang mana untuk  kepentingan publik, bagaimana menginikan air, bagaimana menginikan sampah, bagaimana menghindari deman berdarah, itu selebritis ini juga dihimbau untuk  mereka memerankan iklan itu juga tidak bayar gitu, itu merupakan salah satu kontribusi mereka kepada masyarakat. Saya rasa hal-hal seperti ini dibicarakan kita Pak. Ketika di negara lain bisa kenapa di negara lain tidak bisa.   Terima kasih Bapak Pimpinan. Palapa Ring, USO TV Korea 1

EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa  Tengah  III Perempuan
Hasil kita kunker ke daerah, kita undang, kita TV lokal. Yang datang itu juga sedikit ya kan? sebenarnya Kominfo itu kan punya data, sebenarnya yang sudah afiliasi, berjaringan dengan TV, kita tidak ada TV nasional ya? berjaringan itu mana, berapa sih sebenarnya. Sehingga kita tahu sebenarnya ijin yang ada dilokal-lokal ini kemana perginya? Kita juga mau tau distribusi nya siapa saja ini, dari 10 TV besar ini yang mengambil TV daerah ini yang mana saja. Ini kan tidak tergambar disini. Kenapa kita perlu itu Pak, karena kita perlu data yang sedang membahas namanya RUU penyiaran dan kalau kita punya data itu kan sekarang banyak orang yang berbicara monopoli, kan gitu nih Pak Rudi. Ini masyarakat kan TV, TV ini banyak yang monopoli. Nah apa yang namanya monopoli, kan kita bertanya lagi. Dasarnya apa nih monopoli, apa kepemilikan TV? Yang menjadi dasar monopoli, apakah audiece share nya? apakah market share nya yang menjadi dasar monopoli atau tidaknya. Sekarang kita bisa lihat dari apa yang ada sekarang, secara kasat mata kita. Oh MNC punya 4, oh transTV punya sekian, Viva group punya sekian, tetapi di daerah itu mereka punya apa kita tidak tahu. Siapa TV, TV lokal yang sudah diaviliasi oleh mereka. Sehingga kita tidak tahu, kita kan mau tau ini Pak, ketika kita 
bicara di Undang-Undang itu kan semuanya wilayah siar kan Pak Rudi ya? berdasarkan wilayah siar. Palapa Ring, USO TV, UU  Siaran 1

EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Kemudian yang kedua, mungkin Pak menteri bisa bicara juga dengan TVRI. TVRI ini bukan kita tidak mau, kita ingin dia itu independen, tidak corong partai 
politik. Tapi TVRI ini biayanya APBN loh, TVRI ini wajib untuk menyiarkan dan untuk  mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pak. Ini beritanya hampir sama saja, ini gaya-gayanya sama dengan TV swasta, TVRI ini sekarang. Cuplikan dikit. Harusnya kemana Presiden, kemana wapres kemudian apa program Pemerintah yang bagus, itu wajib TVRI untuk  dan RRI untuk  menyiarkan kepada masyarakat, bukan karena dia independen. Independen itu tidak pro terhadap partai politik, tapi kalau kepada Pemerintah, anggarannya APBN kok, wajib dia untuk  memberikan apa namanya, apa nih kinerja dari Pemerintah kedepan, dan ini saya lihat tidak begitu Pak, ya kan. Palapa Ring, USO TVRI, APBN 1

EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Harus ada peraturan yang mengatur hal itu, ya kan? sekarang yang namanya kita punya iklan, sekarang sudah Pemerintah menaikkan anggaran pariwisata. Pasang iklan di CNN, pasang iklan ini. Bangsa Indonesia yang di daerah saja tidak tahu potensi kita itu apa sebenarnya di Indonesia kita sendiri. Sibuk kita mengiklankan di luar saja gitu. Nah hal-hal ini bisa menjadi corong. Kita corong bukan berarti dalam arti negatif. Menjadi corong dalam arti Pemerintah. Sosialisasi dari pada kebijakan-kebijakan Pemerintah, promosi potensi daerah yang ada, itu bisa lewat TVRI semua. Sekarang saya tidak lihat TVRI membuat program, berlomba-lomba dengan apa yang ada di program swasta Pak. Itu tidak seperti itu Pak Rudi. Itu harus ada yang paling penting adalah anggaran iklan yang ada di APBN sekian persen wajib ditayangkan di TVRI.   Palapa Ring, USO TVRI, CNN 1
EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya memang tidak melihat nonton setiap hari TVRI. Tapi cek cek saya suka melihat ini nya loh. Tapi yang saya tahu seperti itu dan saya melihat TVRI ini tidak mensosialisasikan, tidak bisa menjadi PR nya Pemerintah didalam menjalankan program-program nya Pemerintah. Penjelasan mengenai BPJS harusnya itu TVRI. Dia sampai kepada pelosok, pelosok ke daerah. Bagaimana TVRI ini hidup itu juga Pak. Diwajibkan di BUMN-BUMN itu, ketika dia pasang iklan, sekian persen dari alokasi iklan itu wajib di TVRI. Jadi semua bisa hidup. Jangan semua kementerian pariwisata, Tv One, MetroTV, sampai semuanya iklannya itu semuanya di TV-TV swasta. Ada Peraturan Pemerintah yang dibuat diwajibkan sekian persen seluruh departemen maupun Badan Usaha Milik Negara, sekian persen harus diwakilkan di TVRI. Jadi kita bisa memperkuat kelembagaan TVRI tersebut. Bagaimana mau kuat kalau iklannya hidup mati, apa namanya, hidup segan dan mati tak mau.   Palapa Ring, USO TVRI, PR 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sebenarnya kita agak ini juga, waktu itu kan Bapak juga diberikan kesempatan untuk  memaparkan grand design dari USO ya Pak ya? kita baru dengar apa yang Bapak sampaikan. Waktu Bapak memaparkan sebelumnya kita belum dengar apa yang Bapak sampaikan. Bahwa USO itu ada wilayah tertentu, kabupaten tertentu. Kita kan bisa lihat kabupaten dapil kita bisa masuk atau tidak, iya kan? Tapi ini hal-hal baru yang sebetulnya kita harapkan ketika Pak menteri itu kita, tolong Pak menteri diperdalam dulu grand design nya. Yang informasi-informasi seperti ini Pak menteri. Tapi justru informasi seperti ini sekarang kita dapatkan yang merupakan informasi baru bagi kita.  Terima kasih Palapa Ring, USO USO 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang lainnya sama saja yang USO yang lalu  Pak juga berdasarkan performance. Makanya saya bilang sebenarnya sistem pembayaran yang sekarang dengan yang dulu itu tidak ada yang beda. Dulu itu kalau didesign nya, di planning itu sudah ada. Tetapi kan implementasinya yang buruk itu Pak. Tapi kan ketika PLIK and PLIK itu, itu pembayaran dengan laporan dari masing-masing vendor dengan masalah. Juga base on performance. Jadi tidak ada beda dengan yang Bapak paparkan ini dengan proyek yang namanya dari pada sesuai bertahap. Kita tidak bilang multi years karena bukan tiap tahun tapi kalau dia selesai sampai tahap sekian mereka dibayar, kan begitu disini bedanya Pak. Palapa Ring, USO USO 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau gitu kita tidak menggunakan satelit, saya bicara nanti dana USO. Dana USO sekarang atau nanti. Palapa Ring, USO USO 1
EVITA NURSANTY 16 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bukan begitu maksud saya, sekarang begini Pak. Kenapa tidak dana USO, 2T. Sekarang kan kalau lihat Pemerintah ini, statment nya Pak Bambang itu kan perlu 4,7T ini untuk  infrastruktur RPJM nya. Kemudian yang APBN nya menyiapkan 2,8. Kita masih ada perlu dan itu yang di PPP kan sisanya itu. Kan begitu Pak, proyek infrastruktur ini.  Palapa Ring, USO USO, APBN 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kami dari Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk membahas dan mendalami RUU ini, bersama Fraksi lain dan bersama Pemerintah.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kami sudah mempersiapkan pandangan akhir Fraksi kami, secara lengkap namun pada saat ini saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang kami anggap penting. Dalam pembahasan yang baru saja kita lakukan antara Komisi I DPR dan Pemerintah, sudah banyak hal-hal yang disampaikan, namun kami dari Fraksi PDI Perjuangan mempunyai beberapa catatan. Yang pertama, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat, bahwa pengesahan terhadap konvensi ini tidak serta-merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada di atas, bahkan mungkin meniadakan hukum nasional Indonesia. Yang kedua, tiap-tiap negara Anggota ASEAN yang meratifikasi konvensi ini harus diperlakukan sama atau tidak memberikan perlakuan khusus terhadap negara tertentu. Yang ketiga, setiap tindakan hukum yang dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, perlunya dilakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan upaya mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang kelima, perlunya peningkatan sumber daya manusia sarana dan prasarana termasuk dalam aspek penegakan hukum di bidang upaya mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ijin Bapak Pimpinan. Jadi kalau saya lihat, memang ini nggak bisa lihat letter-leght itu di translate, English in to Indonesia, inikan to ensure just and effective punishment of traffickers. Itu kalau kita artikan 1 katanya itu, bahwa mereka itu jangan ringan hukumannya, gitu loh, jadi adil yang dimaksud disini, bukan adil di dalam hal kata itu fairness kepada mereka, tetapi mereka mendapat hukuman yang memang pantas mereka dapatkan, hukuman yang setimpal atas perlakuan yang mereka perbuat. Jadi ini just and effective punishment, jadi itu musti jadi, kalau kita translate just sendiri, kemudian efektif sendiri, ya artinya jadi, jadi berbeda itu. mungkin Kemlu bisa memikirkan kalimat yang pantas, karena ini saya lihat translation ini, translation bulet-bulet, Inggris ke Indonesia gitu. Terima kasih Pimpinan.Perempuan dan anak Penerjemahan pasal RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ingin tanya saja, di negara ASEAN, apakah selain kita, sudah semuanya meratifikasi Undang-Undang ini. Pertanyaan saya yang kedua, adalah di Pemerintah ini ada nggak sih sebenarnya time-line, jadi kalau bekerja itu, misalnya paling lama 1 Undang-Undang itu setelah di, secara Undang-Undang Internasional ini, setelah ditandatangani oleh Pemerintah kita, diratifikasi itu, karena kemarin kita juga baru melakukan ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Republik of China, itu dari, dari tahun 2009, baru diratifikasi kemarin di Komisi I. nah saya ingin bertanya, sebenarnya mekanisme ratifikasinya apakah tidak ada time-line nya yang dibuat maksimum itu musti sampai berapa tahun gitu?. Terima kasih.Perempuan dan anak ratifikasi RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bukan,  draft  ini  dari  Pemerintah,  seharusnya  ahli  bahasa  ini  ikut  membahas  dengan Pemerintah sebelumd  draft  ini  diajukan  kepada  DPR  RI  maksud  saya.  Bukan  ahli  bahasa interupsi pada saat kita diskusi substansi. Terima kasih. Pertahanan Ahli bahasa 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih. Saya melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Adolf Pak ya, bahwa kita melihat dari aspek ekonominya saja ya kan, karena memang kita tahu visi daripada Saudi ini ke depan ya kan, vision ekonomi mereka 2030 itu memang luar biasa dan mereka akan merealokasi daripada 50% dari anggaran kita terhadap militer. Hanya pertanyaan saya itu di Pasal 10 Pak, sebenarnya kita itu masih ada celah ya kan, masing-masing pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap persetujuan melalui permohonan tertulis. Tadi saya sudah katakan dan sudah disampaikan oleh Pak Syarif Hasan juga ketika perjanjian ini dibuat 2014 itu dinamika yang terjadi di Timur Tengah itu berbeda sekali Pak. Nah dengan dinamika yang sekarang ini apakah tidak dibutuhkan suatu perubahan ketika memang kita berharap dari aspek ekonominya kan tidak terlihat penekanan ekonominya di perjanjian ini sendiri begitu. Nah kira-kira seperti apa Pak. Terima kasih.Pertahanan Ekonomi Arab Saudi 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya  hanya  ingin  tahu  saja  inikan  nanti  kita  bawa  ke  Paripurna,  inikan  ada  salah  satu fraksi  yang tidak  menyepakati.  Itu  keluarnya  bagaimana  di  Paripurna  nantinya,  karena  apakah mungkin  kita bicara  dengan  Fraksi  tersebut,  diingatkan  kembali  kepada  Fraksi  bahwa  ini ditandatangani  tangal  23  Januari  2014.  Kita  yang  opisisi  saja  pada  waktu  itu  bisa  menyetujui, mereka berada di Pemerintahan loh Fraksi tersebut yang ikut menandatangani. Mungkin  bisa  dibicarakan  karena  jarang  bagi  kita  itu  di  dalam satu  ratifikasi  Undang-Undang tidak mempunyai satu kesepakatan Bapak Pimpinan. Terima kasih. Pertahanan Fraksi tidak sepakat, rapat paripurna 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian tadi catatan saya itu, disinikan juga Bapak mencatat, Pak Reza, pasal per pasal itu kita diberi masukan sebenarnya. Kalau kita lihat dari Pasal 1 saya setuju ini sangat general sekali, hanya hubungan persahabatan militer, jadi tidak masalah. Hanya yang kita takutnya di Pasal 2 poin (6), ‘bidang kerjasama militer lain yang disepakati oleh para pihak’. Lain-lain ini yang kita kan tidak tahu ini Pak. Ketika suatu departemen, disinikan Menteri Pertahanan, diberi peluang dengan yang poin 6 ini, ‘lain’ ini, lain apa? Yang berkaitan dengan kerjasama pendidikan ayo kalau untuk kerjasama yang lain. Tapi ketika kita bicara pembelian alutsista, ketika kita bicara mengenai perjanjian pertahanan, menurut saya nomor 6 ini menurut pandangan dari Bapak-bapak Pasal 2 ayat (6) ini harus ada elaborasinya. Yang lain ini hanya terbatas bidang pendidikan kah, hanya terbatas di bidang apa. Kemudian saya setuju tadi Pak Reza itu Pasal 4 mengenai komisi militer itu. Saya tidak tahu apakah ini SK nya sudah ada sebelumnya, harus di perbaharui dan harus di lihat daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada.Pertahanan Kerjasama militer, elaborasi pasal 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian kalau yang nomor 7, urusan keuangan, kalau saya membaca lagi ini Pak Reza tidak perlu masalah. Karena disini hanya terbatas pembiayaan kunjungan pertemuan saja. Jadi bidang keuangan ini hanya kunjungan, dan tidak membahas pembiayaan-pembiayaan pembelian alutsista, kerjasama militer dan lain-lain. Hanya membicarakan siapa ini yang membiayai ketika Saudi ke Indonesia, ketika Indonesia ke Saudi. Jadi memang saya setuju naskah ini sangat simple, sangat general. Dan saya justru perlu pandangan apakah naskah yang di buat tahun 2014 ini masih bisa kita pakai dengan dinamika yang terjadi perpolitikan di Timur Tengah dan di dunia saat ini.Pertahanan Pembiayaan kunjungan 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kenapa saya pertanyakan? Karena kita tahu kan agresifnya Saudi membuat perjanjian militer ini. Di tahun yang sama, di bulan yang sama, melakukan perjanjian dengan kita, mereka juga melakukan perjanjian dengan Pakistan. Bulan Februari, kita Januari kan? Bulan Februari, mereka melakukan perjanjian dengan India yang kita tidak tahu bentuk perjanjian dia dengan Pakistan seperti apa, bentuk perjanjian dia dengan India itu seperti apa begitu loh. Nah ini yang mungkin kita juga harus dapat juga dokumen perjanjian mereka dengan Pakistan itu, di Bulan yang sama itu seperti apa, 1 bulan kemudian Februari, dia mengikat perjanjian pertahanan juga dengan India begitu. Ada tidak sebenarnya yang mereka lakukan yang keuntungan bagi negara Pakistan, keuntungan dari India yang mungkin bisa kita ambil ketika kita ingin meratifikasi Undang-Undang ini. Terima kasih.Pertahanan Perjanjian pertahanan Arab Saudi-negara lain 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Politik Indonesia kita ini bebas dan aktif. Jangan sampai kita terjebak dalam satu-satu kelompok. Inikan harus ada pagar-pagarnya ini disini. Kalau saya lihat di perjanjian ini sangat general seperti yang Bapak katakan tadi, sangat-sangat general sekali. Saya tidak mengerti, apa di dokumen teknisnya, saya juga belum terima. Apa ini kira-kira masukan-masukan yang bisa Bapak berikan di dalam hal ini. Yang perlu di tambah, tambah lah yang perlu diapakan di dalam undang-undang yang di buat tahun 2014 ini, agar kita bisa membentengi/memagari yang namanya politik luar negeri kita, Indonesia tentunya. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang Swedia memutuskan perjanjian pertahanan dia dengan Saudi karena isu HAM. Kanada juga sudah mulai menyuarakan hal-hal tersebut. Ini bagaimana ini sebenarnya kedepannya ini Bapak Narasumber ini, kita bingung juga ini. Kemudian, saya setuju ini merupakan hal yang strategis kemitraan strategis yang saya lihat ketiga Narasumber tidak punya objection mendukung perjanjian ini di ratifikasi. Saya rasa juga kalau melihat dari perjanjian yang ini yang sangat general ya kita dukung untuk dilakukan ratifikasi. Tapi benteng apa yang bisa memagari kita sehingga prinsip politik, apa namanya, dinamika di Timur Tengah yang terjadi saat ini dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu bisa terjaga.Pertahanan Politik bebas-aktif 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih atas masukan dan pandangan yang diberikan, cukup komprehensif dan detail. Namun dari informasi yang diberikan tadi saya ada mempunyai beberapa catatan. Tadi banyak ketiga Narasumber umumnya mengatakan bahwa Saudi ini merupakan negara yang strategis untuk kita menjalin kerjasama militer dengan Saudi Arabia. Dua Narasumber mengatakan dengan mempertimbangkan bahwa mereka ini anggaran militernya tiga terbesar setelah Amerika, China, kemudian Saudi dan kita perhatikan juga bahwa, memang saat ini Saudi sedang gencar-gencarnya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Kelompok-kelompok negara lah boleh kita katakan. Kita katakan kelompok negara yang berpenduduk muslim terbesar, dengan Pakistan, dengan Indonesia, dengan Turki. Kelompok-kelompok negara yang memang mempunyai industri pertahanan yang besar yang kita katakan tadi, Amerika, kemudian Eropa, Rusia, dan lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah satu Pak, perjanjian inikan di buat pada tahun 2014, draft ini di buat tahun 2014. Saya tidak mendengar ada masukan dari Bapak-bapak yang saya harapkan sebenarnya, dinamika perpolitikan Timur Tengah inikan berubah akhir-akhir ini. Apakah kita hanya cukup dengan draft yang perjanjian yang di rancang tahun 2014 disini, apakah ada aspek-aspek lain sebenarnya harus kita tambahkan? Apakah itu nanti di dokumen teknisnya atau apanya saya tidak mengerti. Karena biar bagaimanapun tadi Pak Reza mengatakan kita harus hati-hati dengan situasi perpolitikan di Timur Tengah sekarang ini. Karena biar bagaimana kita di bujuk dengan yang aliansi Arab Saudi.Pertahanan Prinsip kehati-hatian, perubahan dinamika politik1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya juga mau tanya ini untuk Dewas, saya mau tanya saya ini belakangan-belakangan kok terima banyak sekali masukan-masukan mengenai RRI ini yang tidak enak didengar. Jadi saya tidak mau ngomong dibelakang, tidak mau bicara dibelakang coba diberikan penjelasan kepada saya kita buka-bukaan saja hari ini laporan yang saya terima. Kadang-kadang kalau terima dari satu pihak kan belum tentu benar, saya mau dengar sekarang dari Ketua Dewas dan Dirut ini laporan yang saya terima itu benar atau tidak. Pertama laporan yang saya terima itu Dirut ini usianya sudah melampuai batas peraturan yang ada. Sesuai dengan Dewas punya peraturan itu kalau saya bacakan itu jelas batas usianya itu sesuai dengan Pegawai Negeri Sipil, peraturan Dewas begitu kan Pak Mistam? Mau saya bacakan peraturan Dewasnya ada itu disesuaikan dengan sipil. Kenapa? Apa memang Bapak Dirut ini sangat baik sehingga kita harus pertahanankan, kan ada alasan dong. Kenapa ini orang sudah batas usia pensiun yang seharusnya sudah dipensiunkan masih ditugaskan juga, apakah ada spektakuler yang dilakukan oleh beliau ini. Tapi kalau lihat dari laporan sih tidak juga, kenapa masih dipertahankan. Saya  rasa  harus  diberikan  penjelasan  kepada  kita  sehingga  jelas  kenapa  peraturan  ini  dilabrak dengan alasan yang sangat kuat. RAPBN 2019 Batas usia Dirut RRI 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Maaf ya Pak, jangan dianggap disini Pak Rohan saya menyampaikan apa yang saya terima laporannya dan saya minta klarifikasi. Saya ingin bertanya ketika kita memberikan acception kepada seseorang, diangkat kembali walaupun usianya sudah melampuai dari peraturan yang ada, itu tentu ada  extraordinary  yang dilakukan  orang  tersebut. Sekarang  inikan  eranya  ini saya  sudah  58  juga sama hampir 60 sudah mau pensiun juga. Saya rasa saya masih produktif, jadi saya juga tidak setuju dengan kata-kata 60 tahun itu tidak produktif. Ini saya jangan disalah artikan disini, tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Rohan ini yang secara extraordinary sehingga tidak mencari orang lain yang mempunyai kompetensi yang lebih sehingga diangkat kembali menjadi Dirut. Itu pertanyaan saya. RAPBN 2019 Batas usia Dirut RRI 1
EVITA NURSANTY 23 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya pernah dapat berkas dari Bapak Fredy itu sampai alat-alat itu fotonya ada. Saya rasa tinggal ngumpulin saja itu semuanya ada.RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
EVITA NURSANTY 16 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih Bapak Pimpinan. Sebenarnya  saya  hanya  ingin  menginformasikan  kepada Bapak  Rohan  saja  bahwa  kalau hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pembangunan infrastruktur untuk daerah yang 3T itu, itu kalau  mempunyai  kesulitan  itu  seharusnya  menyampaikan  kepada  Komisi  I  DPR  RI,  karena  ada dana  USO  yang  memang  bisa  kita  pergunakan  untuk  itu.  Tetapi  tadi  ada  wilayah-wilayah  yang memang tidak 3T tetapi mereka belum bisa menjangkau siaran ini. Jadi ini sebenarnya kasus yang sama dengan frekuensi daripada telepon atau internet. Juga ada daerah-daerah yang 3T tapi belum mendapatkan saluran atau infrastruktur jaringan internet maupun telepon di daerah tersebut. Nah, inilah yang perlu dianggarkan atau apakah itu sewa sistemnya, apakah seperti apa itu yang perlu ada  di  anggaran.  Jadi  jangan menganggarkan  hal-hal  yang  memang  bisa  sebenarnya  kita  minta bantuan daripada dana USO untuk pemanfaatan dana USO yang ada tersebut. Terima kasih. RAPBN 2019 Dana USO 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian pak  menteri  1  saja pointnya,  tidak ada.  Jadi  untuk  Kominfo  itu  saja  pointnya. Jadi tentunya kita berharap bahwa dari anggaran yang ada ini, saya minta pak menteri diperhatikan kembali peningkatan  anggaran  untuk  fungsi  utama  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi yaitu mengenai goverment public relation.RAPBN 2019 Government public relation 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian yang kedua saya melihat di sini tidak ada dari gambaran ini kenaikan anggaran. Tidak  terlihat urgency-nya  akan  adanya  pileg  dan  pilpres  di  2019.  Kenapa  saya  katakan?  Kita banyak  berbicara  mengenai  IT  informasi  teknologi  di  sini,  tetapi  fungsi  utama  dari  Kominfo governance public relation itu tidak terlihat dari kenaikan anggaran ini. Saya tidak lihat adanya naik anggaran  di  IKP  padahal  kita  tahu  IKP  melakukan  pelayanan  di  daerah,  di  desa-desa  dan dampaknya  itu  luar  biasa  ribuan orang  yang  hadir.  Di  situ  kesempatan  kita  untuk  besarnya intoleransi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Di situ saatnya kita memberikan sosialisasi kepada   masyarakat,   pentingnya   Pancasila   ya   kan?   Pentingnya   bagaimana   kita   memberi pembelajaran  kepada  masyarakat  untuk  tidak  adanya  intoleransi  di  tengah-tengah  masyarakat melalui kesenian dan pertunjukan rakyat. Justru ini saya tidak lihat adanya kenaikan pak menteri. Jadi yang naik yang ada berhubungan dengan IT dengan teknologi, kementerian ini namanya dan informasi dan komunikasi.RAPBN 2019 Kenaikan anggaran, government public relation1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian  ini  juga  tolong  dijelaskan  katanya  KKN  di  RRI  ini  sangat  kental dalam  proyek, pengadaan galeri, rekaman lagu bintang radio, katanya itu ada hubungan dengan Dirut semua. Gue sih apa yang dilaporin laporin lagi ke floor sini gitu, tidak ditambah dan tidak dikurangi, klarifikasi saja kepada  kami,  buktikan  bahwa  laporan  itu  tidak  benar.  Kalau  perlu  kita  hadapkan  dengan  yang melaporkan,  kita buka-bukaan  saja.  Hanya  saya  benar-benar  berharap  di  tangan  Dewas  yang sekarang ini ada perubahan di RRI, rupanya harapan saya itu tuntas kalau saya melihat laporan dari BPK itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. RAPBN 2019 KKN 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pak, memang saya tidak katakan bahwa itu ada kaitannya, ini laporan yang saya terima dan saya  ingin klarifikasi.  Pertama,  dari  BPK  itukan  memang  ada  laporannya.  Yang  tadi  itu mengenai galeri, rekaman,  katanya  KKN,  wong namanya  juga  laporan  saya  kan  minta  klarifikasi  dari  Bapak benar tidak katanya itu lewat anaknya Bapak. Itukan yang diterima begitu oleh Komisi I DPR RI, itu benar atau tidak. Nah, sekarang bagaimana Bapak mampu, karena begini. TVRI dan RRI itu dari dulu tidak maju-maju yang kelemahannya karena KKN itu. Orang yang tidak  mampu,  orang  yang  tidak  mempunyai kompetensi,  kalau  mempunyai  kedekatan  dapat pekerjaan. Inikan kita tidak mau kedepannya, harapan kita dengan Dewas yang baru, dengan Dirut yang  baru  perubahan  itu  ada.  Nah,  waktu  saya  dengar masukan  ini  kok  masih  ada  ya,  tidak  ada habis-habisnya isu KKN ini. Benar atau tidak, kalau tidak ya bilang tidak, kalau benar ya memang lewat anak saya. Terima kasih.RAPBN 2019 KKN 1
EVITA NURSANTY 13 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah,  saya  berharap  yang  ngasih  info  itu  ada dibalkon.  Jadi  dia  juga  dengar  langsung penjelasan klarifikasi yang diberikan oleh RRI. Jadi tidak ada gosip-gosip dibelakang. Ini masalah yang  disampaikan  ke  kita  Komisi  I  DPR  RI,  iniloh  jawabannya.  Saya  memberikan  kesempatan kepada Dewas dan Direksi untuk memberikan klarifikasi atas isu yang diberikan kepada yang kami terima. Berikan sejelas-jelasnya kita harapkan mereka juga ada di balkon mendengarkan klarifikasi yang ada.RAPBN 2019 KKN 1
EVITA NURSANTY 18 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau refresh memori kita saja, sebenarnya ini kasus sudah lama. Dan rapat gabungan sudah dilakukan ada RRI, ada Kominfo, ada Departemen Agama, pada waktu itu lengkap Menteri Keuangan,  kenapa  tidak  bicara  secara  frontal  seperti  ini.  Kan  mengatakannya  waktu  itu  semua sudah  selesai,  sudah dinegosiasikan, sudah dibicarakan,  kenapa  Bapak  baru  bicara  sekarang segala  sesuatu  yang  sudah  terjadi.  Kan  terlambat,  wong  kita  sudah  rapat  gabungan,  begitu antusiasnya  Komisi  I  DPR  RI  pada  waktu  itu  untuk  membantu  RRI  kita  lakukan  rapat gabungan, semua pihak terkait ada, tapi you tidak bicara apa-apa pada waktu itu, tidak frontal. Yang diinikan hanya kompensasi dan kompensasi saja, tidak bicara sejarah, tidak bicara apa. Kalau kompensasi kita  waktu  itu  habis  pertemuan  itu  bertemu  lagi  dengan  Menkominfo  kita  minta  komitmen  Bapak Menkominfo bilang akan ada kompensasi pengganti, tapi kita tidak pernah bicara sejarah pada waktu itu Bapak Rohan. Terima kasih. RAPBN 2019 Kompensasi pengganti 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang    kedua,    sistem    pengendalian   pendapatan   tidak    memadai   berupa   pegawai diperkenankan mencari  mitra  kerja  serta  memiliki  wewenang  dan  tanggungjawab  yang  luas. Perangkatan fungsi pengembangan usaha dengan petugas penyetor penerimaan, penerimaan tidak disetorkan ke kas negara dan digunakan langsung tanpa pencatatan yang memadai. Itu alasannya, saya  mau  tanya  sama  RRI  ini  Wajar  Dengan  Pengecualian  ini  bertahun-tahun  tidak  pernah  naik kelas RRI ini. Kalau saya melihatnya yang begitu ini tidak ada kemajuan RRI ini. Jadi saya bertanya apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan fakta apa yang terjadi yang kita lihat sekarang ini. Dimana ini kesalahannya, kan mesti dicari kesalahannya dimana. Dan itu yang mengenai anggaran coba saya diberikan penjelasan laporan BPK-nya ada dan saya sudah baca semuanya. RAPBN 2019 Laporan BPK 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima  kasih  tadi  sudah  memaparkan  tapi  paparan  yang  diberikan  itu  yang  bagus-bagus saja. Sementara saya tidak melihat ada paparan yang mengenai laporan BPK, kita tahu laporan BPK itu  memberi  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP) kepada  RRI  dan  alasannya  jelas  diberikan oleh BPK dalam hal ini. Dan dari alasan yang diberikan saya melihat bahwa pengelolaan anggaran di  RRI  ini  carut-marut.  Mau  saya  bacakan  hasilnya  BPK  yang  membuktikan  bahwa  pengelolaan anggaran itu carut marut di RRI ini. Satu,  pencatatan  piutang  tidak  tertib  dan  piutang  yang  berasal  dari  transaksi  pekerjaan pembangunan  kapal  perikanan  tahun  2016  belum  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Kenapa belumnya coba dijelaskan. RAPBN 2019 Laporan BPK, catatan piutang 1



EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Dijawab itu ya dengan Bapak ini, kalau saya melihatnya itukan alasan dari Bapak Dewas ini.  Saya itu melihatnya begini, saya berharap sebenarnya ketika RRI ini dipegang oleh Bapak Rohan tentunya dengan alasan yang tadi, yang Bapak katakan Dewas itu mengangkat bahwa mempunyai satu  kemampuan  yang  diharapkan  bisa  membawa  perubahan  dan  perbaikan  terhadap  RRI,  kan begitu. Tetapi dari hasil laporan BPK dan apa yang kita hadapi sekarang itukan tidak terbukti. Yang kita lihat sekarang ini, saya tidak melihat ada kemajuan di RRI, terus terang saja saya tidak memuji TVRI. Saya lihat kemarin itu ada kemajuan yang luar biasa di TVRI ditangani Dirut baru. Harapan saya di tangan Bapak Rohan juga mempunyai yang luar biasa juga, rupanya biasa-biasa saja. Jadi  ini  memicu  kita  kedepan  itu  lebih  ini  lagi,  harapan  kedepan  itu  besar dengan  Dewas yang  baru.  Jadi  laporan  yang  kamuflase,  laporan  yang  dibunga-bungakan  sudah  stop  deh,  kami bukan orang bodoh semuanya. Kita sudah tahu kenyataan yang ada di lapangan. Jadi bagaimana kita sekarang memperbaiki bahwa memang RRI ini di depan, kalau bicara radio ini RRI didepan. RAPBN 2019 Manajemen RRI 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sekarang saya tanya apa yang sudah dilakukan kedepan tentunya SDM-nya mesti bagus. Penyiar-penyiar  kita  ini  disekolahkan  atau  magang  di  siaran TV  diluar  negeri,  disekolahkan  untuk suatu ilmu tertentu diluar negeri, kerjasama dengan BBC, dimagangin mereka disana, kerja disana. Ada  tidak  kegiatan-kegiatan  apa  ini  yang dilakukan oleh  Dirut  dan  Dewas  di  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  kita untuk  yang namanya  era  digital  nanti.  Tantangan  kita  itu  semakin  berat, peningkatan SDM seperti apa, kita tahu bahwa di TVRI dan RRI itu sama usia pensiun itu banyak sekali. Jadi sekarang justru yang saya tanya apa ini yang dilakukan oleh Bapak Dewas dan Bapak Dirut ini  untuk  orang-orang  yang  berusia  yang masih  produktif  istilahnya.  Yang  35  tahun  sampai sekian ini apa program kalian yang diberikan kepada mereka. Kan mereka-mereka ini bukan mereka sudah  masuk  disitu  kemudian  tidak  kita  latih.  Mereka  ini  yang  kita  harapkan  nanti  menggantikan yang pensiun ini. Jadi jangan pas pensiun cari lagi dari luar, orang dalam ini yang dibina. Pelatihan-pelatihan seperti apa yang Bapak lakukan kepada tenaga-tenaga muda kita yang sekarang ini ada di dalam yang tidak memasuki masa pensiun untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di RRI. Tolong dijawab saja Pak, kalau yang terakhir.RAPBN 2019 Manajemen SDM 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Berapa bulan? RAPBN 2019 Manajemen SDM 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi  jangan  HOAX  yang  menjadi  benar,  yang  benar  menjadi  salah.  Karena  program-program pemerintah  itu  tidak  tersosialisasikan  dengan  baik  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Jadi yang dianggap benar oleh masyarakat adalah di zaman Pak Jokowi bahwa sembako naik, itu yang tahu  orang.  Padahal  bulan  puasa  saja,  lebaran  saja  sembako  tidak  naik.  Bagaimana  di  zaman Jokowi  sembako  bisa naik?  Itu  kan  mesti  dinetralisir,  Jokowi  ini  kan  kepala  pemerintahan  di dalamnya ada kementerian-kementerian pak, dianggap semuanya itu dari multi partai, dianggap itu benar semua ya kan. Jadi bahwa di tangan pak menteri di tangan Pak Jokowi tingkat kemiskinn rakyat semakin miskin, itu jelas itu HOAX. Udah jelas dari dua digit sekarang single digit tingkat kemiskinan kita. Saya lihat pemerintah tidak mampu untuk melawan arus yang ada di media sosial ini propaganda dan opini publik yang mereka bentuk tidak mampu kita menginikan, tidak mampu karena banyaknya robot-robot di dunia sosial ini yang begitu masifnya, kita lakukan face to face. Kepada  masyarakat  kita  terjun  langsung,  ini  loh  yang  benar  pemerintah  saja  yang  dilakukan. Kenapa? Bensin naik, mana dari tahun 2013 zamannya Pak SBY bensin justru sekarang BBM itu turun naiknya itu dari mana. Nah  ini  kita  tidak  mampu  untuk mensosialisasikan  masyarakat  dan  kita  kalah  dengan berita HOAX dan bohong yang beredar di masyarakat itu saya katakan penginian konten, kita tidak maksimal  pak  menteri  atau  pak  menteri  lebih  ahlinya  pak,  ke  depan  dengan  menterinya. Bagaimana  ini  bisa  melakukan counter terhadap  isu-isu  kebohongan  yang  beredar  di  tengah-tengah   masyarakat.   Kasihan   masyarakat   kita,   mereka   itu   dicekokin   dengan   berita-berita kebohongan yang ada begitu pak menteri.RAPBN 2019 Menangkal hoax 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya melihatnya dari anggaran tahun ini dengan proposal anggaran tahun depan. Saya tidak  melihat adanya urgency dari  Kominfo  di  dalam  melakukan  pengajuan  anggaran  terhadap event-event  kegiatan-kegiatan  yang  memang  ada  ditangannya  IKP  begituloh  pak  menteri.  Saya makanya  meminta  tolong  dan bukan  itu  saja  dinamika  politik  kita  dan  dinamika  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat kita itu memang memerlukan pak menteri untuk melakukan sosialisasi yang langsung  ke  masyarakat.  Karena  masyarakat  kita  ini  kan  sebagian  besar  tinggal  di  desa. Lebih baik kita melakukan deteksi dini antisipatif, preventif pak menteri, daripada sudah termasuki mereka oleh ajaran intoleransi dan radikalisme ke desa-desa. Nah dengan itu kita bisa mencegah sebelum  itu  masuk  bagaimana  kita  bisa  meningkatkan  nasionalisme  mereka  untuk  menangkal penyebaran  daripada  radikalisme  yang  melalui  desa-desa  yang  memang belum  terkontaminasi pak menteri dengan perpecahan yang ada sekarang ini dikota-kota besar begitu pak menteri. Itu maksud saya, saya melihat itu perlu untuk dilakukan peningkatan anggaran di aspek tersebut dan sekaligus juga kesempatan dari IKP untuk mensosialisasi.RAPBN 2019 Menangkal radikalisme di desa 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya rasa cukup lengkap, padat dan singkat apa yang dipaparkan oleh pak menteri tadi memberi gambaran kita mengenai program dan kegiatan dari pagu APBN di 2019. Ada beberapa pendalaman  yang  ingin  saya  lakukan  pak  menteri.  Yang  pertama  itu  di  halaman  2,  tadi disampaikan ada beberapa satker yang mengalami kenaikan ya pak menteri ya usulannya. Saya baca di sini tadi pak  menteri mengatakan mengenai SDPPI,  kemudian APTIKA yang tadi  cukup panjang  penjelasannya.  Saya  di  sini  mungkin  ingin  mengetahui  lebih  banyak  pak  sebenarnya program  apa  sih  yang  ada  di  SDPPI  ini? Programnya  apa  saja?  Tadi  pak  menteri  mengatakan peningkatan   SDM   tadi   disampaikan   itu   mengenai sertifikasi,   kerjasama   dengan   lembaga internasional. Apa sih bentuknya seperti apa? Biar kita tahu juga. Kemudian kalau APTIKA tadi ada 20.000 memberi sertifikat ya kan? Nah ini siapa orang-orangnya yang diambil? Bagaimana sih mekanisme pengambilan daripada peningkatan SDM per daerah, per wilayah, per orang, per usulan. Bagaimana ini sebenarnya sistem yang dilakukan oleh Menkominfo? Karena biar bagaimanapun juga di dapil kami ini juga banyak yang ingin ditingkatkan SDM-nya pak, orang-orang di dapil kami, terima kasih.RAPBN 2019 Pagu anggaran, SDPPI, peningkatan kualitas SDM1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian laporan yang saya terima lagi, pengelolaan anggaran tidak benar. Kalau ini saya katakan  benar laporannya,  karena  laporan  BPK-nya  sama,  jadi  saya  anggap  tidak  benar  laporan yang ini. Kemudian kebohongan publik ini apa yang dilaporkan tadi ini oleh Bapak Dirut, bahwa hasil AC Nielsen begini dan begini katanya AC Nielsen itu dibeli tidak benar hasilnya katanya. Bahwa RRI tadi dikatakan mempunyai pendengar yang terbanyak secara nasional. Logikanya saja RRI itu punya 250  kanal,  pendengarnya  17  juta.  Elshinta  punya  satu  kanal  pendengarnya  2,5  juta.  Jadi  yang mempunyai pendengar terbanyak ini dasarnya apa. Informasi yang diberikan kepada kita barusan dan Bapak Dirut juga bacakan informasi itu. RAPBN 2019 Pembohongan publik 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian  yang  kedua,  dilaporkan  kepada  saya banyaknya  Dewas  ini.  Saya  berharap sebenarnya waktu Dewas kemarin itu ada Fredy orang saya tidak pernah laporan juga kepada saya carut marut yang ada di RRI sekarang ini, yang dilaporkan hanya tanah itu saja. Nah, saya berharap banyak  kepada  Dewas  yang  terpilih  kemarin  ini,  enggak  tahunya  saya  kecewa  lagi  tidak  sesuai dengan harapan yang saya inikan. Coba dijelaskan lagi ini dikatakan laporan yang kepada saya ini pola karir itu tidak jelas katanya Pak Dewas, itu orang tiap 3 bulan dipindah-pindah, pokoknya sesuai dengan keinginan Dewas dan Dirut saja pindahin orang. Dekat sama Dewas dan Dirut duduk pindah sana dan pindah sini. Kadang-kadang tidak sampai 3 bulan orang sudah dipindah, inikan efisiensi tidak  ada.  Kalau  dipindah  orang  itukan  ada  ininya,  ada  biayanya,  bagaimana  melalukan  efisiensi anggaran di dalam hal itu. Ongkos pindah, ongkos tiket, dan lain-lain. Laporan  yang  saya  terima  itu  saya  katakan  laporan  ini  belum  tentu  benar,  saya  ingin klarifikasi dari Dewas dan Dirut hari ini.RAPBN 2019 Pemindahan karyawan 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian  pak  menteri,  saya  juga  ingin  mempertanyakan Lombok.  Saya  apresiasi  pak menteri  begitu  cepatnya  tindakan  daripada pemerintah  kita  Kominfo di  dalam  menangani  pasca gempa tersebut.RAPBN 2019 Penanganan pasca bencana Lombok 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi  saya  minta  fungsi  utama  dari  kementerian  ini  juga  bisa terlihat  dan  bisa  tergambar dari anggaran yang diajukan pak menteri. Kemudian apalagi kita masuk ke dalam pileg dan pilpres urgency ini tidak tergambarkan di anggaran yang disajikan oleh pak menteri. Kita tahu bahwa ngeri pak, kalau kita lihat Facebook sekarang ini pak buka Facebook ngeri sekali. Tadi di sini juga ada saya boleh melihat bahwa halaman 6 pak, ini belum optimal pak menteri, pak dirjennya yang terkait ini. Ini belum maksimal yang dilakukan untuk yang literasi digital media sama pengendalian konten, ini  tidak  maksimal  kerjaannya.  Kenapa  saya  katakan  begitu?  Tidak  terkontrol  apa  yang  ada  di media  sosial  sekarang  ini.  Orang  menghina  Presiden  seenaknya,  mengatai-ngatai  Presiden seenaknya  didiemin  tidak  diapa-apain  ya  kan.  Sekarang  ini  fungsi  kontrol  Kominfo  ini  dimana terhadap  beredarnya  pecah  belah  intoleransi  di  media  sosial  itu  begitu  maraknya.  Apa  yang dilakukan  oleh  Kominfo  saya  ingin  tahu.  Kalau  di  sini ada,  programnya  ada  literasi  digital penanganan konten muatan negatif. Apa sih yang dilakukan, kenapa sih tidak berubah di media sosial? Bukannya semakin baik justru semakin terpuruk dan sangat sangat memprihatinkan pak menteri.  Nah  saya  juga  ingin  tahu  apa  sih  antisipasi  dari  Kominfo  dan  ini  masih  jauh  pileg  dan pilpres masih jauh. Bayangkan nanti ya kan ke depan ini wah itu saya lebih tidak mengerti lagi, ini bisa bunuh-bunuhan kali orang. Dari maya sampai kopi darat bisa bunuh-bunuhan, kalau kita tidak mengantisipasi perkembangan daripada medsos media sosial yang sudah sangat kebablasan saat ini.RAPBN 2019 Pengendalian konten negatif, Facebook 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Itukan  yang  penggelapan,  uang  yang  tidak  masuk  ke  kas  negara  itukan  penggelapan namanya.  Tapi kalau  mengenai utang  kepada  Telkom  yang  tidak  bisa  dibayar  itu  bagaimana sehingga RRI itu harus mengeluarkan surat tidak sanggup untuk membayar.RAPBN 2019 Penggelapan PNBP 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Uang itukan kita ambil dari mitra tapi tidak dimasukkan ke kas negara. Jadi uang itu masuk kemana? RAPBN 2019 Penggelapan PNBP 1
EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi ke pribadi dong. RAPBN 2019 Penggelapan PNBP 1
EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi  Bapak  Dirut  mengatakan  kepada orang-orang  yang  melakukan  itu,  itu  dilakukan penurunan jabatan. Itu kriminalitas loh yang dilakukan, masa cuma dengan penurunan jabatan saja, melakukan kriminalitas begitu. RAPBN 2019 Penggelapan PNBP 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin Ketua, interaktif. Peraturan  itu  dibuat  karena  yang  namanya  peraturan  Dewas,  Dewan  Direksi  ini  tidak berubah-berubah. Hari ini dibilang 60, hari ini 60 pensiun, ini apakah baru dibuat atau bagaimana, tanggal berapa dibuat peraturan yang sekarang ini. RAPBN 2019 Peraturan Dewas 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi  sebelum  mau  mengangkat  kembali  Bapak  Rohan,  sebenarnya  kan  sudah  ada peraturan sebelumnya  juga.  Kenapa  dirubah  peraturan  itu  ketika  memperpanjang  masa  pensiun Dirut yang sekarang. RAPBN 2019 Peraturan Dewas 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian beberapa hal lain pak menteri yang terisi dengan IT, saya hanya ingin tahu pak menteri sekarang banyak sekali beredar seluler kita yang ilegal. Masyarakat itu kan pengin punya hp baru tetapi murah itu wajar namanya masyarakat ya kan. Tetapi pendapatan negara kita itu kan kecolongan pak di sini dengan banyaknya beredarnya seluler yang ilegal. Apa sih yang akan kita lakukan untuk ini? Saya baca-baca di media nih, katanya kita kehilangan pendapatan 5 triliun pak untuk  seluler  ilegal  ini,  ini  juga  dari  media  bacanya.  Apa  tidak  akan  kita  lakukan  misalnya  razia bersama  ya  kan?  Kominfo  dengan  Kepolisiaan  ya  kan?  Kemudian maintenance itu  juga  jangan service-service jangan  diberikan  kepada  seluler-seluler  yang  ilegal  ini.  Sementara  pak  menteri sudah  bagus  waktu  itu  untuk  handphone  saja  yang  legal  40%  nya  harus  konten  lokal  kan  ada peraturannya pak menteri. Itu kan belum jalan ya kan? Itu saja belum jalan sekarang yang ilegal itu marak beredar yang seluler yang ilegal. Apa ini antisipasi dari Menkominfo terhadap hal-hal ini pak menteri?RAPBN 2019 Seluler ilegal 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang saya pertanyakan itu sistemnya seperti apa? Apakah ini announcement di elektronik atau bagaimana pak?RAPBN 2019 Sistem pengembangan SDM 1
EVITA NURSANTY 19 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin Bapak Ketua. Nah,  dari  omongan  Bapak  saja  barusan  itu  terlihat  Bapak  tidak  mengedepankan situs. Bapak hanya mengedepankan sekali mengudara tetap di udara, RRI ingin disiapkan lahan, dibangun infrastruktur dan bisa mengudara kembali. Itu hanya konsen Bapak, jadi saya melihat pasti di saat-saat diskusi Bapak  kemarin  ini,  sementara  kita  Komisi  I  DPR  RI  itu  lebih  mengedepankan  situs sejarahnya. Jadi ini dua hal yang berbeda Pak Rohan, dari cara Bapak menjawab saja barusan kita melihat bahwa  prioritas  Bapak  bukan  disitus.  Sehingga  kita  mempunyai  tujuan  yang  berbeda  ini sekarang antara Bapak dan kita. Terima kasih. RAPBN 2019 Situs sejarah 1

EVITA NURSANTY 21 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Kita karena begini, mereka ketika melakukan diskusi leadingnya itu adalah Kominfo. Jadi kita Kamis kan ketemu dengan Menkominfo, isu ini kita akan bawakan ke Menteri permintaan kita. Jadi sebelum Kamis surat dari RRI itu sudah tiba di meja Komisi I DPR RI.

RAPBN 2019 Surat tembusan 1
EVITA NURSANTY 14 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ingin kejelasan Pak, saya tidak tahu Dewas atau Dirut ini. Mengenai pergantian tanah Cimanggis  itu  perkembangannya  seperti  apa.  Karena  saya  lihat  disini  ada  usulan  anggaran tambahan disini. Salah satunya itu adalah pembangunan gedung dan infrastruktur pengganti lahan Cimanggis,  652  miliar.  Ini  dimana  yang  kita  mau  bangun  ini,  kan  ada  pembangunan  gedungnya, daerahnya dimana, tolong dikasih penjelasan. Program RRI untuk pergantian tanah Cimanggis itu seperti apa. Terima kasih. RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau tanya ketika kita turun ke dapil, itu kan banyak sekali daerah-daerah yang belum ada bukan wifi loh,  jaringan infrastruktur untuk  internet.  Jadi  bukan wifi-nya,  itu  banyak  dan  kita sudah  dapat  laporan  dari  kepala  dinas-kepala  dinas,  sudah  ada. Ini  kan  kita  terpaku  dengan peraturan  bahwa BAKTI ini hanya  untuk  3T  terpaku  di  situ.  Kalau  memang  kita  terpaku  di  situ, kenapa  tidak  diusulkan  saja  kepada  operator  untuk  membangun  daerah-daerah  yang  tidak  ada jaringan itu. Biaya bangunnya dipotong dari setoran dia punya USO begituloh sehingga keadilan bagi rakyat itu terasa. Jadi jangan rakyat terluar terdalam terpencil itu dibangun, rakyat di tengah kota di  tengah desa  tidak  bisa  menikmati  fasilitas  jaringan  infrastruktur internet  yang ada  begitu pak. Bikin saja kalau memang kita terbentur dengan peraturan yang ada dibuka kepada para operator untuk membangun jaringan infrastruktur itu dan biayanya bisa dipotong dari setoran USO mereka. Dengan begitu bisa terbangun semuanya pak.RAPBN 2019, Daerah 3TDaerah 3T 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Karena  begini  pak  3T  yang  bapak  katakan  itu  terluar,  terdalam, tertinggal.  Ketika masyarakat desa tidak bisa mengakses internet di desa mereka itu dia kelompok tertinggal loh pak. Dia tidak terluar memang, dia tidak terdalam memang, tetapi dia tertinggal. Dia tertinggal daripada hak  mereka  atas  yang  namanya keadilan  komunikasi  tersebut  pak.  Jadi  itu  bisa  dimasukan katagori tertinggal kalau saya bilang pak.RAPBN 2019, Daerah 3TDaerah 3T 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian pak menteri mengatakan tadi mengenai palaparing ya kan. Kita sudah melihat ke site dan kita melihat bahwa perkembangannya ada dan sudah maju. Tetapi mengenai tarif, saya rasa ini sudah komplitnya selesainya palaparing barat itu kan sudah cukup lama, kita masih bicara tarif ini sekarang pak menteri. Ini kapan sih sebenarnya kita mau selesaikan tarif ini? Saya baca di media juga karena kita kan baru ketemu ini. Satu tarif cara satu, cara dua, cara tiga itu kan ada semua.  Terus  sekarang  saya  mau  tanya  operator  mana  sih  yang  sudah  mau  pakai  ini  ya  kan perkembangannya seperti apa? RAPBN 2019, Palapa RingPalapa Ring 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian dalam penentuan tarif yang dilakukan ini maintenance ini seperti apa perawatan pak menteri? Karena kelemahan di kita itu adalah kita membangun sesuatu, kita membeli sesuatu tetapi kita sangat sangat minim di dalam melakukan maintenance, melakukan perawatan dan ini bahaya. Terus Pak Anang ada di sini juga, saya mau tanya sebenarnya kabel laut itu life time-nya berapa lama sih? Karena ini kan mesti dihitung ini dari tarif yang ada begitu. Kemudian saya mau tahu saja kapan sih tarif ini ditentukan? Tanpa penentuan tarif tentunya ini tidak mungkin ada orang yang menyewa kan pak menteri. Walaupun saya ketemu dengan teman-teman operator mereka bilang sih pada nyewa semua ya kan, pak menteri benar, ini kan uang uang mereka. Saya setuju ya jangan disewa harganya tinggi-tinggi kan begitu tetapi pemerintah juga tidak boleh rugi. Karena biar bagaimanapun yang menjadi membayar itu adalah pemerintah walaupun itu uang operator, tetapi  itu  sudah  termasuk  dalam  perhitungan  PNBP  kita, pemasukan  dari  pemerintah  kita  dan jangan ini mengurangi PNBP kita yang ada begituloh pak menteri di dalam penetapan tarif yang ada.RAPBN 2019, Palapa RingPalapa Ring, biaya maintenance, penetapan tarif1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian mengenai  jangan  nanti  ott,  kita  bicaranya  apa  pak  menteri  mengenai  pse  ya kan? Memang  tadi  diinikan,  saya  tidak  tahu  ini  sebenarnya  kita  dengan  mereka  ini  seperti  apa, tanggung-jawab mereka  terhadap  konten-konten  yang  beredar  itu  sejauhmana?  Di  beberapa negara mereka diberi tanggung-jawab yang besar terhadap penyajian konten yang mereka sajikan kepada  masyarakat,  sampai  itu  dibuat  Undang-Undangnya  oleh  Jerman.  Pak  menteri  kan  juga tahu  sampai  Undang-Undang dibuat.  Nah  antisipasi  kita  ini  ke  depan  seperti  apa  pak  menteri terhadap namanya bisnis ott ini? Kemarin kita bicara dengan Facebook, saya tidak mengerti kok tiba-tiba Facebook melaporkan kepada  pak menteri tidak ada data Indonesia. Sementara dahulu dikatakan ada 1 juta ya kan? Dahulu waktu kita panggil Facebook di sini itu dikatakan ada 1 juta data. 1 juta data tiba-tiba 0? Itu jadi bagi saya itu menjadi pertanyaan yang luar biasa kan, itu aneh juga kan simsalabim sejuta ilang datanya. Dan ini mesti kita panggil kembali mereka untuk memberikan informasi yang benar. Benar kata Pak Satya tadi mungkinlah saya saja tidak tahu bahwa data saya diambil atau tidak. Itu memang harus tanggung-jawab moral daripada Facebook di dalam hal ini, kita bicara Facebook baru pak menteri belum bicara Google ya kan. Google ini kemana kita pergi dia tahu pak menteri ya kan boleh dikatakan. Kita itu hobinya apa dia tahu, kita suka buka search apa saja, film apa yang kita suka, apa yang menjadi ini kita secara  pribadi,  data  pribadi  Google  itu  lebih  banyak.  Tetapi bagaimana  ini  kita  memproteksi, melindungi data pribadi kita ini. Kita katakan waktu itu Komisi I DPR RI melihat begitu pentingnya Undang-Undang  Data  Pribadi  ini.  Tetapi  yang  penting  bagi  kita,  bagaimana  kita  mengikat peraturan-peraturan dan aturan kepada mereka ini pak menteri. Mungkin pak menteri menginisiasi kita panggil itu Facebook, Google yang namanya media sosial  kita  panggil  ke  Komisi  I  DPR  RI.  Ya  kan  mereka  kita  panggil  dengan  pak  menteri,  kita ngomong sama mereka proteksi apa yang mereka berikan terhadap konten. Sumbangsih apa yang mereka  berikan  supaya  rakyat  Indonesia  ini  tidak  terpecah  belah  begitu  jauh.  Katanya  mereka sudah  melakukan filter sudah  mengblok  akun-akun  yang  katanya  seperti  dia  lakukan  terhadap negara lain. Mereka gagal ngeblok aja itu di-sue oleh negara lain pak. Di kita mereka tidak lakukan apa-apa.  Kalau  saya lihat  di Facebook di  media  sosial  itu  mereka  tidak  lakukan  apa-apa.  Tim mereka tidak punya tanggung-jawab sama sekali terhadap konten yang beredar di media sosial mereka.  Saya  rasa  tidak  apa-apa  kita  panggil  mereka  ke  sini  pak  menteri  ya  kan,  Google  yang namanya Facebook hadirkan  di  Komisi  I  DPR  RI,  pak  menteri  menjadi  mediasinya  kita  bicara dengan  mereka,  harapan  kita  seperti  apa  ke  depan  ya  kan.  Agar  mereka  juga  membantu  kita masyarakat  Indonesia  terutama  pemerintah  di  dalam  mengelola  konten-konten  yang  memang membahayakan dan memecah belah bangsa kita ke depan.RAPBN 2019, RUU Perlindungan Data PribadiLayanan OTT, RUU Perlindungan Data Pribadi, Facebook, Google1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian saya tanyakan apakah pernah dilakukan comparation, kan anda bikin pertemuan KPI sedunia, segala macam, Bapak kan bisa tanya jawab sama teman-teman. Sebenarnya you itu di negara you itu pakai apa sih sistemnya, apa sih kemampuan dari sistem yang ada. Jadi jangan kita membuat sistem sendiri, itu gunanya ada asosiasi kita bertanya. Dengan ini jadi ngomong sana, ngomong sini, kita tahu sebenarnya sistem yang terbaik itu sistem apa. Kalau perlu ditambah uangnya ditambah uangnya, tapi jangan hanya sistem yang hanya last untuk selama anda bekerja saja 3 tahun, bukan itu yang kita mau. Tetapi bagaimana sistem ini bisa di-upgrade tanpa harus membeli semuanya totally ulang, bisa di-upgrade untuk kemajuan teknologi seperti yang disampaikan oleh Bapak Tampubolon. Itu yang harus dipastikan kepada kita dan itu belum dijawab oleh KPI.   Terima kasih.   Regulasi Penyiaran  comparation 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian kalau saya lihat dari informasi sebelumnya, Kominfo dan KPI punya kerjasama yang namanya e-lisencing kan begitu Pak Menteri. Nah, apakah e-lisencing ini bisa dikombinasikan menjadi e-monitoring. Nah, ini yang seperti ini yang harus kita lihat. Peralatan ini apakah nanti KPI Daerah bagaimana, apakah ini hanya KPI Pusat saja bagaimana dengan KPI Daerah. Jangan sampai terus terang saja walaupun diprogramkan dengan matang kita tahu saja pengadaan di alutsista kita, alat komunikasinya udara, laut dan ini tidak nyambung. Nah, ini yang saya bilang program ke depan ini kalau lihat anggaran hanya 11 miliar, maaf saya katakan hanya, karena tanggungjawab KPI ini besar sekali. Mereka ini safety belt untuk yang namanya penyiaran kita, security untuk penyiaran kita. Tanggungjawab kita meng-expect yang mengharapkan banyak daripada KPI ini melihat dinamika carut-marutnya dinamika informasi dan komunikasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat sekarang ini kita berharap banyak, yaitu hakimnya ini KPI. Bagaimana KPI ini mampu menjadi hakim untuk hal ini, tentunya harus punya persenjataan, tanpa senjata bagaimana ya macan ompong gitu, gimana mau kerja. Regulasi Penyiaran  e-lisencing 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin, tidak dijawab pertanyaan saya, jangan terima kasih saja. Saya bertanya, disini anda bikin bahwa diakses oleh semua user internal KPI, yaitu analisis pemantau. Apa kemampuannya? Kan analisis pemantau, pemantau apa? Sementara kayak kemarin ini kita tahu bahwa problem kita itu, ketika KPI kita minta data 3 tahun terakhir mengenai prosentasi iklan dari media anda tidak bisa jawab. Prosentase dari teguran yang dijatuhkan oleh ini, anda tidak bisa jawab. Sekarang diyakinkan kita kalau misalnya dengan dibelikan alat ini tidak merubah performance dari KPI untuk apa. Bahwa anytime Komisi I DPR RI mau bertanya, “eh, itu yang namanya MNC itu sudah berapa kali teguran selama 6 bulan ini, RCTI misalnya, ANTV, TV One”, anda mampu untuk menjawab, atau kita dari Komisi I DPR RI diberi akses, kita juga bisa melihat langsung. Itu yang saya katakan dengan analisis, kita mau mendapatkan konfirmasi dulu ini peralatan apa. Regulasi Penyiaran analisis pemantau 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.   
Bapak Menteri, para komisioner KPI dan jajarannya.   
 Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Meutya. Sebenarnya ini tidak persoalan kita setujui atau tidak kita setujui, karena sebenarnya anggaran ini kita yang minta, Komisi I DPR RI pada waktu itu. Hanya kita ingin tahu alatnya ini seperti apa, kemudian apa alat ini juga dipakai oleh negara lain, apakah kita sudah mengambil kajian-kajian. Kalau di negara lain itu sebenarnya peralatan apa yang dipakai kan begitu, kemudian kemampuan tambahan dari peralatan apa ini, apa ini yang bisa memudahkan pekerjaan KPI, misalnya apakah ini juga bisa melakukan analisis dengan sistem ini. Sistem ini bisa melakukan analisis misalnya berapa banyak iklan, berapa banyak yang namanya prosentase iklan sehari, berapa banyak kampanye politik, ini yang kita mesti tahu edit value daripada sistem yang akan dibeli, sehingga ini mempermudah daripada pekerjaan dan tanggungjawab daripada KPI di dalam monitoring. Regulasi Penyiaran edit values, monitoring 1

EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian tadi saya katakan kualitasnya HD, 4Q sampai mana itu juga harus kita perhatikan. Anda hanya pakai ke sistem yang biasa begitu orang naik siaran sistem yang ini anda ngebuka saja tidak bisa nanti, apa gunanya ini sistem. Itu yang mesti benar-benar diperhatikan ketika sebelum kita melakukan pengadaan.   Demikian, Ibu Pimpinan.   Regulasi Penyiaran Kualitas HD, 4Q 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi saya hanya inikan hanya peralatannya yang mana, benar-benar ketika membeli peralatan ini dipastikan itu terintegrasi antara pusat dan daerah nantinya. Bisa juga apa ini kerjasama antara KPI dan Kominfo itu juga bisa nyambung. Mungkin ada beberapa dari kita dapat akses kita bisa monitor langsung, fungsi pengawasan kita DPR RI bahwa kita bisa mendapat akses terhadap sistem monitoring yang dimiliki oleh KPI ini.   Nah, hal-hal ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh KPI. Pada dasarnya kami dari PDI Perjuangan mendukung penuh atas pengadaan daripada sistem monitoring ini, karena ini sangat-sangat dibutuhkan.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran monitoring 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pimpinan, boleh sedikit tidak saya kelupaan. Kita bicara ketika kita melakukan pengadaan kan teknologi ya Pak, kan tadi dikatakan bahwa saya ingin tahu monitoring dari monitoring sistem ini disampaikan tadi sampai ke 80 TV. Nah, saya mauu tahu dari Kominfo di era digitalisasi nanti. Sebenarnya sampai seberapa besar, seberapa banyak sih, kita maunya kemampuan monitoring sistem dari KPI itu yang maksimum dari frekuensi dan yang bisa diberikan. Karena kalau tidak TV-nya ada 100, kemampuan 80 tidak ada gunanya ini sistem. Itu yang saya katakan sistem ini yang dibeli harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, contohnya sistem dibeli untuk monitoring HD, nanti sudah 4Q. Ketika orang sudah maju teknologinya sistem ini tidak bisa monitoring lagi, tidak bisa buka siaran TV itu, tidak ada gunanya. Makanya sekarang KPI kemana sampai kepada HD kemampuannya, sampai kemana ini kita mau tahu. Digitalisasi ini nanti kalau di Italia sudah 4Q di negara-negara lain. Ini alat monitoring ini ketika ada satu TV nanti yang dia berkembang pesat, anda membuka dia punya siaran saja tidak bisa, karena sistem ini tidak mampu. Nah, ini yang saya katakan itu harus benar-benar diantisipasi ketika kita membeli nanti, berapa jumlah TV yang bisa dimonitor. Tanya Kominfo berapa sih izin sebenarnya maksimum yang bisa diberikan dengan di era digitalisasi nanti. Harus mampu untuk monitor semua TV yang ada.   Regulasi Penyiaran monitoring, 1



EVITA NURSANTY 15 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Ibu Pimpinan, saya jadi bingung ini Ibu Nuning, dari cara Ibu menyampaikan ini. Jadi apabila ada pengaduan, sementara KPI inikan bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap semua stasiun televisi. Kalau hanya terhadap pengaduan saja dasarnya menjadi pertanyaan bagi saya. Ibu mengatakan tadi 3 TV, saya nonton TV yang lain Ibu, saya tidak usah tutup-tutupi, Trans kita tahu Trans itu arahnya kemana, kita tahu TV Metro arahnya kemana, kita sudah bisa peta-petakan kok TV itu semua, masa KPI tidak bisa petakan keberpihakan tersebut.   Pertanyaan besar bagi saya ketika KPI tidak mampu untuk memetakan yang ada, yang terjadi ini. Kita nonton hari-hari kita sudah tahu kok, ini si ini calonnya, ini si ini calonnya. Kalau mau negor jangan 3, wong 
31  
semuanya berpihak kok sekarang sudah terjadi kelompok-kelompok Ibu. Early warning itu kepada semua stasiun TV, jangan hanya kepada yang 3 itu saja dong. Saya tidak bilang bahwa apa namanya yang TV-TV tidak mengiklankan Ahok, berpihak kepada Ahok, tidak. Kepada semuanya netralitas KPI diperlukan.   Ibu, gagal KPI adalah gagal kita Komisi I DPR RI, karena anda itu pilihan dari Komisi I DPR RI. Fit and proper itu di Komisi I DPR RI, jadi anda-anda gagal kita juga gagal, gagal dan salah memilih anda.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran monitoring, KPI 1

EVITA NURSANTY 14 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi Mbak Nuning kan sudah mengatakan, karena alat inikan belum ada sekarang. Kalau alat ini sudah ada kita bisa minta ini, minta itu, tadi dikatakan untuk menyuntingnya saja tadi katanya menggunting apa itu mereka perlu 3 hari baru dapat laporan dengan sistem manual yang dilakukan sekarang. Nah, ini memang kita agak memang makanya saya katakan kita berharap banyak terhadap kinerja KPI tetapi memang persenjataannya belum ada untuk melakukan itu. Nah, ini yang kita mungkin bagaimana kita, saya mengerti maksud Bapak Sukamta dinamika yang terjadi sekarang ini di penyiaran kita memprihatinkan di Pilkada ini. Bagaimana KPI mungkin untuk yang benar-benar ini sanksi itu jangan nunggu lama-lama. Jangan Pilkada usai kayak waktu dulu Pilpres itukan terkesan pembiaran, maaf Pak Menteri baik di tingkat kementerian maupun di tingkat KPI, itu pembiaran apa yang terjadi di Pilpres tahun 2014 yang lalu, jangan terjadi di Pilkada ini.   Terima kasih.   Regulasi Penyiaran monitoring, penyiaran Pilkada 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Itu yang saya maksud, jadi sebelum menetapkan vendor dipastikan dulu bahwa sistem monitoring ini ke depan mempunyai kemampuan yang disebutkan. Soalnya kalau yang namanya vendor kita kan juga pedagang, jadi kita bilangnya iya-iya saja semuanya. Tapi ketika nanti dilakukan programingnya tiba-tiba tidak jalan semua di tengah jalan, bagaimana kita bisa mendapat kepastian bahwa apa yang disampaikan itu memang jalan. Banyak Ibu, e-KTP juga dulu di tengah jalan mandek, semuanya mandek. Nah, pastikan ini tidak ada dan memang sistem ini bisa di upgrade. Jangan nanti 5 tahun ke depan kita perlu lagi, ini dibuang ganti dengan sistem baru. Jadi setiap kita beli sistem ini teknologinya harus teknologi yang mampu di-upgrade dan mampu disinergikan dengan kita nanti pasang-pasang di daerah.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran monitoring, upradge 1
EVITA NURSANTY 16 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau memang ini masuk yang dikatakan Pak Effendi tadi seharusnya juga masuk. “Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk bersikap adil dan tegas terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan berita politik tidak berimbang”. Di Undang-Undang Penyiaran jelas bahwa berita politik itu harus berimbang.   Regulasi Penyiaran Penyiaran, politik 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pertanyaan saya mengenai prosentase iklan dan siaran iklan politik, itu tidak manual lagi kan tulis-tulis lagi tidak.Tolong dijelaskan bagaimana untuk prosentase iklan cara kerjanya. Regulasi Penyiaran Persentasi Iklan 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah, kalau itu berapa operator mengatakan itu melanggar dari pada apa yang disampaikan begitu. Dan juga terus terang kalau saya lihat ini ada 2 kelompok operator, ini kita buka-bukaan saja. Ada kelompok operator yang merasa dirugikan, ada kelompok operator yang merasa diuntungkan. Tetapi tentunya jalan tengah apa ini yang diinikan oleh BRTI.Regulasi TelekomunikasiBRTI 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Itu saja beberapa masukan dari saya, karena kita kalau berpanjang-panjang Mbak Ayu ngomongnya lain, ini yang kita terima ngomongnya lain tidak bakal ketemu titik temu tidak ada. Sekarang tim verifikasi sudah ada yakan, kita sudah mendapat masukan dari Pemerintah, BRTI sudah mendapat masukan dari operator itu langsung bahwa ada kejanggalan dari penetapan penurunan tarif. Yang satu mengatakan dengan ini mereka dirugikan Rp130 per menit, inikan hasil-hasil daripada ini kemarin. Nah, ini yang saya minta BRRI serius di dalam menangani isu ini kedepan dan tentunya Bapak Pimpinan kita berharap apapun kebijakan Pemerintah nanti yang keluar itu tidak menguntungkan salah satu operator, kelompok-kelompok operator. Jadi semuanya mempunyai perlakuan yang sama.  Demikian Bapak Pimpinan, terima kasihRegulasi TelekomunikasiBRTI 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Kemudian ada beberapa hal Pak, waktu kita rapat mungkin karena tidak  banyak saya agak cukup panjang untuk kita menginformasikan kita rapat dulu Bapak Pimpinan kalau diizinkan. Jadi waktu itu memang kalau Pemerintah kan mengatakan BRTI bahwa besaran yang dilakukan itu sudah sesuai, kan begitu, tetap waktu itu seperti itu. Tapi kan kalau bagi industri yang hadir pada waktu itu memang pra kontra tentunya yang industri yang merasa diuntungkan mengatakan bahwa ini sudah tepat, kan begitu. Bagi industri yang merasa dirugikan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, itu memang 
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ya sudah pasti akan ada hal seperti itu. Tapi informasi yang kami terima Pak, bahwa ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000. Dan juga mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006. Itu catatan-catatan yang ini Pak, bahwa itu tidak benar karena di Peraturan-Peraturan tersebut yang 52 itukan dikatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi interkoneksi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, transparan, adil, tidak ada yang dirugikan serta dibayarkan oleh operator asal kepada operator tujuan berbasis biaya, itukan bla-blanya Pasal 1 sampai Pasal yang banyak.Regulasi TelekomunikasiBRTI, perundang-undangan 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya rasa itu banyak sekali dan saya rasa pertemuan itu terbuka BRTI juga tahu hasil pertemuanpertemuan yang ada. Jadi kita mau melihat saja jalan keluar seperti apa. Karena terus terang saja Pak, kalau misalnya nantikan ini ada lagi Kominfo sharing infrastruktur dan lain-lain. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini tolong Pak, prinsipnya tidak menguntungkan satu kelompok, tidak merugikan kelompok lain. Sekali lagi sharing infrastruktur sama saja, askhirnya operator itu tidak membangun. Jadi dia hanya membangun didaerah padat, di daerah yang komersial saja, ada dampak komersialnya menguntungkan dia bangun, dia tidak menguntungkan gue bayar saja interkoneksi kan begitu. Apalagi kalau dishare-shate ini Pak, ininya saya tidak tahu Bapak-bapak inikan yang memberikan masukan kepada Bapak Menteri. Kita tahu sekarang sudah mulai diangkat lagi mengenai revisi Peraturan Pemerintah 52, Peraturan Pemerintah 53 masukan seperti apa yang Bapak berikan kepada Bapak Menteri kita untuk hal itu, menjadi pertanyaan saya itu.Regulasi TelekomunikasiBRTI, revisi peraturan pemerintah 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Itu mesti diperhatikan juga sama BRTI itu loh, itu pertanyaan yang kita tanya yang mereka wajib untuk menjawab. Begitu juga Telkomsel pokoknya kan Pemerintah melakukan verifikasi, berarti kan Pemerintah punya niat baik, kan itu yang penting dulu bagi saya. Pemerintah punya biat baik untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang sudah dikeluarkan. Agar ini prosesnya transparan makanya diundang konsultan tidak Pemerintah yang memutuskan. Bagi saya itu sudah suatu yang positif Pak. Nah, bagaimana kita mengawal kedepannya bahwa ini berjalan dengan baik tidak ada operator yang diuntungkan dan tidak ada operator yang dirugikan. Itu prinsipnya saja Pak, karena juga dipercepat konsultan ini kerjanya, janjinya sebenarnya komitmen konsultan inikan dari bulan November lalu, harusnya kan 3 bulan sudah jalan, janjinya kan begitu waktu itu, inikan sudah lewat enggak jalan-jalan gitu. Jadi tolong itu segera Pak, jadi isu ini, kasus ini juga bisa apa namanya bisa selesai. Regulasi TelekomunikasiBRTI, Telkomsel 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya punya catatan hasil pertemuan kami dengan para operator. Saya juga ini Pak, yang tim verifikator independen. Ini kan sepertinya Bapak membuka seluas-luasnya kepada tender ini Pak, sementara inikan spesifik ya, inikan hal khusus dan inikan sudah ada seharusnya kayak di perusahaan saya ini Pak, itu kan di kantor saya itukan sudah ada perusahaanperusahaan khusus yang bisa ikut. Ini sepertinya dibuka seluas-luasnya apa memang konsultan yang kredibel apa memang seluas itu. Saya takutnya satu, karena tender sekarang inikan sistemnya biaya terendah, penawaran terendah, penawaran terendah tidak ada kualitas nanti bagaimana. Itu menjadi pertanyaan saya, saya juga sudah tanya-tanya sebenarnya konsultan yang mumpuni gitu untuk ini berapa banyak sih, tidak lebih dari 5 kata mereka sebenarnya. Saya hanya menginikan saja kepada teman-teman dari BRTI ini, ini sudah 35 siapa saja, kalau sudah bisa masuk semua berarti kriterianya yang tidak jelas ketika mengeluarkan tender. Ini yang juga kita pantau Komisi I DPR RI siapa itu yang akan menjadi pemenang tender, karena ini adalah ke depannya putusan yang diambil itu, itu akan menjadi memang putusan yang adil bagi semua industri tidak ada keterberpihakan kepada A, tidak ada keberpihakan kepada Bukan, kan begitu. Jadi ini saya untuk tim verifikator Pak, pertanyaan bagi saya, saya tahu yang mempunyai kemampuan konsultan ini tidak banyak, tapi ini yang masuk sudah 35, bagaimana BRTI di dalam menanggapi ini. Regulasi TelekomunikasiBRTI, Tender 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya sudah baca-baca BRTI memang kita enggak pernah sepertinya kita tidak ada hubungannya mitra dengan BRTI karena tidak pernah dipanggil ke Komisi I DPR RI. Kalau kita lihat kan keberadaan BRTI ini tidak beda dengan KPI, kalai KPI itu mengawasi industri industri penyiaran, BRTI ini mengawasi industri Telkom, kan begitu. Cuma perbedaannya adalah kalau KPI itu tidak Menteri yang nunjuk dia fit and proper di DPR RI, karena KPI itu adalah independen. Hanya saya juga tidak ngerti mungkin kita tanya sama Pak Menteri, kalau saya baca keberadaan BRTI ini adalah sebenarnya organisasi atau kelembagaan yang independen, tetapi kok ditunjuk oleh Menteri ini juga saya baru lihat. Mungkin ini menjadi PR buat kita Bapak Pimpinan, untuk kedepan keberadaan dari BRTI ini. Regulasi TelekomunikasiBRTI,KPI 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Waktu itu saya itu ada usulkan sebenarnya, kenapa sih kepada Bapak Menteri, “Pak Menteri kenapa tidak per zona saja”. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Sebenarnya kayak sekarang kalau zona yang padat Jakarta, Surabaya yang lain-lain itu cost recovery-nya kecil itu pak.  Yang besar itukan cost recovery kalau Indonesia bagian Timur dan lain-lainnya. Ketika itu ditetapkan perzona berarti apa namanya fairless itu ada, yang ngebangun infrastruktur kalau enggak kedepannya dengan sistem seperti ini saya takutnya para operator itu tidak ngebangun lagi Pak, ngapain dia ngebangun kalau dia diuntungkan dengan penetapan cara sistem penetapan tarif iniRegulasi TelekomunikasiCost recovery, 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya ini data, voice, bukan orang teknis jadi tidak ngerti.  Saya hanya ingin tahu saja sebenarnya dasar perhitungan interkoneksi ini dari cost recovery kan? Itu yang jadi basic, cost recovery daripada operator inikan berbeda-beda. Tentunya cost recovery di daerah yang padat penduduk, yang di daerah perkotaan itu kecil.  Cost recovery yang besar itu kan di daerah yang saya katakan zona-zona yang berbeda itu bukan di daerah ramai dan lain-lain. Ini kan yang menjadi perhitungannya yang dianggab jadinya kan berbeda, yang kerugian daripada operator itukan di situ.  Mereka membangun tentu ada cost, cost-nya tentu berbeda dengan mereka yang tidak membangun, zero cross tetapi mereka dikenakan sama. Satu fairless tidak adalah, kita jujur-jujur saja tidak ada fairless tidak ada di situ. Sekarang saya ingin dapat laporan dari BRTI sebenarnya dari model licensing setiap operator ini yang komitmen mereka kita belum pernah tahu sebenarnya Telkom itu Telkomsel itu memenuhi komitmennya berapa persen, XL itu berapa persen, Indosat itu berapa persen, seharusnya BRTI melakukan audit untuk itu.  Regulasi Telekomunikasicost recovery, BRTI,modern licensing 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sebenarnya waktu itu kita mengatakan di ITU sendiri tidak tahu Undang-Undang apa namanya. Kalau ITU Pak, itukan sebenarnya kalau yang namanya pemberlakuan tarif interkoneksi simetris ini itukan apabila pembangunan infrastruktur itu sudah merata, itukan ITU sudah punya guide line Pak. Nah, kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur ini belum merata oleh para operator ini, tidak usah yang panjangpanjang. Kalau saya bacakan hasil rapat yang sebelumnya ini banyak sekali. Prinsip satu itu saja mengacu kepada ITU bahwa tarif interkoneksi itu ada 2, simetris dan asimetris. Simetris itu kalau sudah merata pembangunan infrastruktur oleh operator. Ini menjadi ini juga guide line dari ITU ini Pak.  Regulasi TelekomunikasiITU, tarif interkoneksi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sekarang saya ini contohnya PDI Perjuangan Bapak Pimpinan, sudah punya grass road structural sampai ranting, anak ranting, sudah punya kita semuanya. Tiba-tiba ada Peraturan dari Pemerintah KPI atau siapa, ranting dan anak ranting kita bisa dishare dengan partai politik lain yang tidak membangunan grass road mereka, pasti PDI Perjuangan juga tidak mau. Contoh saja kalau di partai politik, saya mengambilnya, kita sudah bangun gressroad kita sampai ranting, sampai structural, partai baru yang hanya sampai kabupaten, sampai DPC saja, PAC saja tiba-tiba diuntungkan dengan “itu yang namanya ranting PDI Perjuangan bisa dishare sama seluruh partai politik”, tidak maulah kita. Regulasi TelekomunikasiKPI, Rating 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Juga kita minta bahwa BRTI ini juga meliha modern licensing daripada setiap operator ini Pak. Kita sudah diberikan modern licensing kita lihat apakah para operator ini sudah memenuhi janji-janjinya dalam pembangunan infastruktur ini kedepan. Jadi jangan sepenuhnya juga masukan dari konsultan itu menjadi acuan nanti, apalagi 35 ini saya akan pantau secara pribagi juga siapa sih pemenang tender dari 35 ini. Kalau memang itu konsultan yang tidak kredibel itu menjadi pertanyaan bagi kita Komisi I DPR RIRegulasi Telekomunikasimodern licensing 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau bapak katakan setiap operator mempunyai hak untuk membangun, justru kewajiban untuk membangun Pak. Jadi jangan-jangan dibalik-balik ini Pak, ketika dia menandatangani yang namanya apa tadi itu Mas Budi, modern licensing itu, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh operator, jadi tidak bisa bapak katakan punya keinginan, mempunyai hak, mereka punya kewajiban untuk membangun tidak hanya diperkotaan tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.  Terima kasihRegulasi Telekomunikasimodern licensing 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ini menarik bagi saya ini, bahwa kalau dari data ini kita anggap data ini valid, Kominfo sudah kerja ini untuk data ini. Jadi si operator ini sebenarnya sudah menjalankan tugasnya. Nah, yang saya pertanyakan sekarang ini bentuk dari modern licensinya. Misalnya diberikan kepada satu operator ini diberikan dia membangun disini, dikasih bisnis komitmennya apa. Nah, ini yang mungkin memang Bapak Pimpinan, audit ini perlu kita lihat juga modern licensingnya. Jangan sampai dikasih 10 komitmennya hanya 1, ada operator dikasih 10 komitmennya 5, sudah pasti hasilnya tidak sama, hasil daripada ini.  Jadi memang tadi data detail yang dikatakan itu Mas Budi itu memang kita perlukan Pak, kalau ini prosentasi dianggap valid sekarang kita mesti lihat kedalamnya lagi modern licensingnya lagi setiap operator itu, ada fairlessnya tidak disitu dipenugasan daripada modern licensing itu.  Terima kasih. Regulasi Telekomunikasimodren licensing 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya enggak ngerti masukkan seperti apa yang jadi pertanyaan saya sebenarnya sekarang ini. Anda-anda kan yang memberikan masukan kepada Bapak Menteri, masukan seperti apa diberikan kepada Pak Menteri gitu, sehingga Pak Menteri bisa membuat suatu kebijakan yang menurut saya apa namanya pertimbangannya itu kurang matang. Nah, Pak Menteri membuat kebijakan saya narik kebelakang lagi ini siapa di belakang kebijakan ini, ya tentunya BRTI. Ini yang menjadi pertanyaan saya pada pertemuan ini. Demikian Bapak Pimpinan terima kasih. Regulasi TelekomunikasiPertanyaan 1

EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki

Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BRTI ini sebenarnya semuanya sudah benar, diakan hanya membacakan regulasi-regulasi ini kepada kita, kita sudah punya semua regulasinya ya kan, kita sudah dengar. Yang saya pertanyakan itu adalah kenapa BRTI memberi masukkan kepada Menteri, sehingga keluarlah yang namanya peraturan dari Kominfo itu untuk menurunkan tarif interkoneksi ini, apa dasarnya, dasarnya itu apa gitu. Dan juga apa dasar BRTI ini memberi pertimbangan kepada menteri untuk merevisi PP 52 dan Peraturan Pemerintah 53, karena you yang dibelakang ini loh. Badan regulasinya itukan ada di BRTI, saya tahu mungkin ini BRTI lama bukan BRTI baru, saya tidak tahu ini sudah berapa lama ini BRTI yang sekarang bertugas, 2 tahun berarti masih terlibat di dalam hal ini. Pertanyaan saya itu, sebagai badan regulasi telekomunikasi Indonesia Peraturan Pemerintah 52 dan 53 itu regulasi. Apa dasar 
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dari BRTI memberi rekomendasi bahwa itu harus direvisi. Apa yang memberi dasar dari BRTI memberi rekomendasi bahwa interkoneksi itu harus diturunkan, itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi jangan dibaca peraturan-peraturan, ini sudah sebendel semua peraturan di tempat saya semua peraturan Pak, kita sudah baca semua, alasan BRTI yang saya pertanyakan.  Terima kasih.   Regulasi TelekomunikasiPP 52, PP 53, BRTI 1

EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mungkin diberikan penjelasan, saya punya catatan lalu waktu saya yang bertanya soalnya jadi saya punya catatan. Waktu saya tanya sebenarnya recovery cost itu berapa sih sama XL, sama Indosat ya kan. Mereka jawab recovery cost-nya itu XL waktu itu 86 dan 65. Tetapi kan yang sekarang berlaku itu 204 Pak, bukan yang 280, sementara angka yang dia kasih kepada ini berapa, waktu itu terbuka loh rapatnya, mereka katakan cost recovery-nya 86 yang satu mengatakan 65. Tapi angka yang diberikan ke BRTI kan berbedaRegulasi Telekomunikasirecovery cost 1
EVITA NURSANTY 13 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Cuma ini saja pesan saya Pak, tolong diambil konsultan yang kredibel. Saya tidak tahu RKS-nya Bapak masalahnya, kita tidak tahu RKS-nya seperti apa tendernya. Kalau misalnya itu penawaran terendah sudah kacau, terendah kacau kita, kalau di RKS-nya penawaran terendah. Jadi saya tidak tahu bagaimana, saya rasa BRTI tahulah apa yang what to do-nya dan kita kawal benar-benar.  Terima kasih. Regulasi TelekomunikasiRKS, BRTI 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Apa yang Mbak sampaikan ini berbeda dengan apa yang kita terima ketika kita bertemu dengan para operator. Tadi Mbak mengatakan bahwa sebenarnya interkoneksi ini tidak ada hubungannya dengan tarif pelanggan sekarang ini. Mau naik turun interkoneksi tarif pelanggannya tidak beda, lain halnya kalau itu memang berbeda, ini kita persoalkan kan begitu. Ini tidak beda kok dan dikatakan 30% dari hasil yang kita terima saya masih punya catatan disini mereka katakan 15 sampai 20% tidak sampai 30% seperti yang anda katakan. Jadi perbedaannya di mana nih, disini saja sudah ada perbedaan pandangan dari para operator dan Pemerintah sendiri. Terima kasih.  Regulasi Telekomunikasitarif interoneksi 1

EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Dirjen PPI, oke berarti disini penetapan daripada penurunan tarif interkoneksi yang kemarin ini dibahas hanya internal tidak konsultan dipakai dalam hal ini. Internal yang memutuskan kan begitu, dengan perhitungan-perhitungan dari Mbak Ayu yang ada tadi ini. Makanya ada beberapa yang terima, ada beberapa yang tidak terima kan begitu. Kalau sebelumnya saya juga tanya dengan salah satu operator kenapa sekarang keberatan, kenapa waktu dulu ditetapkan 250, simetris kenapa terima, kita sebenarnya juga tidak terima kata mereka, tetapi dibikin ribut terus ya enggak jalan-jalan kerjaan kan begitu. Makanya 
23  
saya katakan tolonglah jadi dalam hal ini pakai professional yang ini, netap-netapin sendiri ya seperti ini jadinya punya pandangan yang berbeda, tadikan cara perhitungan yang berbeda. Kalau konsultan yang ngitung kan ininya tidak mungkin ada perbedaan pandangan begitu, mereka kerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu pak. Makanya dikawal enar-benar konsultan ini nanti ke depan bekerja apapun keputusannya itu yang benar-benar memang dibutuhkan oleh industri, yaitu keadilan dan transparansi yang ada. Terima kasih.Regulasi Telekomunikasitarif interoneksi 1

EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki Mungkin tidak region zona, kalau region memang agak ini, tapi bisa per zona kan sebenarnya.  Terima kasihRegulasi Telekomunikasizona 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ijin. Saya usulkan Bapak Pimpinan. Karena di DIM yang ada ini pun sebetulnya pemerintah itu mempunyai perubahan, dari undang-undang yang sudah ada. Kita justru harus mendengar pandangan pemerintah, kenapa menurut pemerintah pasal ini ini harus dirubah, ya kan, supaya itu menjadi dasar bagi kita, Fraksi-Fraksi atau pun kita pribadi di dalam membahas DIM-DIM yang akan datang, ya kan. RUU ITE DIM 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ijin Bapak Pimpinan. Saya rasa kita membahas substansi dari DIM, tapi sebagai tadi yang disampaikan oleh mas Budi, kita nggak bahas detail sampai kalimat per kalimat apa, dan dan atau dan lain-lain, tapi  kita hanya membahas substansi. Contoh saja, saya katakan dalam perubahan pasal 43 ayat (6), pemerintah mengusulkan bahwa tidak perlu penetapan dari ketua pengadilan dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Nah ini kan krusial, pandangan pemerintah, pandangan Fraksi-Fraksi sudah dibacakan sebelumnya, ada perbedaan, nah substansi ini yang kita bahas begitu. RUU ITE DIM 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Namun tadi yang disampaikan bapak sebenarnya saya hampir sama dengan Mas Budi, saya ini kurang jelas sebenarnya jawaban bapak apa begitu loh pak. Apakah WA itu private, apakah WA itu publik? Karena yang bapak contohkan itu kan ke hal yang lain tadi kan pak. Sekarang contohnya, saya mengatakan tadi kan, kalau yang by invitation itu private tetapi saya jadi berpikir, seberapa jauh? Karena kaya Facebook, kita kalau di Facebook itu kan juga by invitation, kita accept orang jadi punya friend kan begitu? Kalau saya buka Facebook sinting saya pak, itu komennya itu yang namanya pilgub sekarang, pilpres itu lebih berat pilgub sekarang DKI ini pak. Secara caci maki dan lain-lain itu sudah sebebas-bebasnya ada di Facebook itu kan?   RUU ITE Facebook, hate spech 1



EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi saya ingin mendalami hal-hal yang diangkat oleh Mas Budi mengenai hak to be forgotten. Memang ini ada di negara lain ada beberapa negara sudah menjadi Undang-Undang, bahwa hal-hal yang dianggap sudah clear secara hukum dan lain-lain semua historical yang ada di online itu dihapus. Jadi jelas keberadaan negara itu ada, negara itu hadir di dalam yang namanya terhadap keadilan. Keadilan itu kan sekarang lebih banyak kita perjuangkan suara-suara masyarakat ini, yang namanya keadilan HAM, bagi yang menulis kan begitu. Yang menulis dianggap pencemaran nama baik, diproses hukum wah ini HAM-nya ke mana sebenarnya tidak pencemaran nama baik dan lain-lain, tetapi kan tidak pernah masyarakat itu memikirkan keadilan bagi yang terkena dampak daripada hal tersebut. Kita selalu memikirkan HAM bagi yang menulis tersebut.  RUU ITE HAM 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Nah saya mempertanyakan sekarang, di mana ini kita yang kena ini, siapa ini yang melindungi kita? Tidak ada, ada terus saja di situ. Kalau mau bayar sampai ke Google-nya bisa sampai ratusan ribu Dollar kita lakukan itu. Kita bayarpun sampai 500.000 Dollar tiba-tiba ada lagi muncul dengan nama lain ya kan?  Nah ini yang saya katakan pak menteri, tolong waktu kita mengemas UndangUndang ini jangan kita hanya memikirkan HAM bagi yang menulis, coba juga kita berpikir HAM yang terdampak dari tulisan tersebut.  
Saya rasa demikian pak menteri, terima kasih.  RUU ITE HAM 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Nah tetapi kita maunya negara juga hadir, tidak hanya untuk kepentingan dari negara saja tetapi negara juga hadir untuk kepentingan daripada masyarakat. Kenapa saya mengatakan Pak Rudi, saya ini orang yang kena dampak. Ini saya 
ceritain saja, bapak buka Google Evita Nursanty, terlihat di situ pencemaran yang dilakukan orang-orang terhadap diri saya, yang suka-sukanya bicara yang tidak tahu fakta dan keadaan yang sebenarnya. Tidak apa-apa sampai sekarang ya kan, tetapi tidak ada yang men-clear-kan dan saya mau menuntut ya kan, bahwa jangan pilih anggota DPR korupsi itu bunyinya. Saya bisa tuntut yang membuat itu tetapi kita capek untuk hal-hal seperti itu. Namun demikian pak menteri itu ada terus tidak bisa hilang, ya kan. Wah waktu itu saya, Tantowi Yahya, Hayono Isman, menerima uang dari TVRI masing-masing Rp1 miliar itu masih ada sampai sekarang. Walaupun kita tahu siapa yang mengeluarkan SMS itu dan kejadiannya itu apa ya kan, itu kita panggil semuanya dan sudah clear bahwa itu fitnah dan memang fitnah tetapi itu data masih ada. Itu karena Dewas yang kita pecat pada waktu itu, yang vokal ya kita-kita, kita kena semua begitu kan. Namun histori itu selalu ada di online. RUU ITE History 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Pimpinan dan Sidang yang terhormat,  
 Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa information is knowledge and knowledge is power. Ungkapan tersebut menunjukan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan manusia dari terbitnya matahari sampai beristirahat di peraduan, hidup kita dipenuhi dengan beragam informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia. Informasi yang pada mulanya hanya dipahami secara sederhana dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang demikian pesat menjadi semakin penting terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan dalam berbagai kegiatan dan aspek kehidupan manusia. Jika dimanfaatkan secara baik dan benar, teknologi informasi akan memberikan manfaat yang berguna. Teknologi informasi dapat menjadi media untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi. Namun sebaliknya juga dapat dipergunakan untuk menyebar informasi yang bersifat merusak, mengandung unsur fitnah, maupun informasi yang dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. RUU ITE Informasi 1

EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya rasa kan Pemerintah sendiri mengatakan apa yang disodorkan pada hari ini, itu sebenarnya perlu penyempurnaan, yaitu dengan melakukan internal diskusisi lah antara Pemerintah sendiri. Ya tentunya dengan hal itu kita nggak perlu membahas lebih lanjut, karena takutnya kita pembahasannya akan apa namanya, berkepanjangan yang nggak jelas, karena format yang biasa kita bahas pembahasan DIM itu, agak berbeda, gitu, saya rasa perlunya penyesuaian oleh Pemerintah, Bapak Pimpinan. Terima kasih.  RUU ITE internal diskusi 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Contohnya saja Pak Menteri kan ada kalau pandangan pemerintah disini kan bahwa di dalam penahanan ya kan, tidak diperlukan putusan pengadilan, di dalam intersepsi tidak diperlukan putusan pengadilan, terus mengacu ke KUHP. Nah, hal-hal ini yang kita minta pandangan apa, penjelasan dari pemerintah, karena terus terang dari pandangan Fraksi-Fraksi yang kita bacakan sebelumnya ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pandangan kita Fraksi-Fraksi dan pandangan dari pemerintah. RUU ITE KHUP 1

EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Nah pemerintah kan sekarang masih berkonsentrasi, itu kan di media online ya kan? Tidak medsos ya kan? Media online saja kita masih keteteran ini, mana yang pencemaran nama baik ya kan, dengan wartawan yang suka-suka ngomongnya misalnya tanpa bukti ya kan? Nah ini belum lagi medsos, medsos itu pak dia menyebarkannya itu link-link yang pencemaran nama baik itu semua dimasukan lagi itu, link-link orang itu. Nah ini men-trace-nya seperti apa?  Jadi saya Mas Budi tetap yang namanya hukum itu harus ada, tidak bisa dibebaskan. Kebebasan untuk apa sekarang ini yang kita lakukan? Mungkin perbedaan paham, kita kalau di sini dengan perbedaan sikap pak. Di KUHP saja ada 
kok, kok di Rancangan Undang-undang ITE kita hilangkan, kan aneh. KUHP yang merupakan dasar dari hukum kita itu ada pencemaran nama baik tetapi di situ dikatakan penghinaan kan begitu. Ya pak Menkumham kalau saya tidak salah, saya baca-baca juga pak dikit-dikit KUHP.RUU ITE link, RUU, KHUP 1

EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tentu di dalam mengusulkan itu pemerintah punya argumentasi, saya mengatakan kita membahas ini maaf Pak Mahfud, saya rasa waktu Pak Menteri waktu itu tidak membahas, apa sih alasan sebenarnya bahwa tidak diperlukan penetapan pengadilan ini, karena apa namanya, kita Fraksi-Fraksi beda pandangan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan bahwa putusan penetapan pengadilan itu masih dibutuhkan di dalam halnya penahanan dan penangkapan. Nah ini substansinya, tapi kalimatnya definisi bla bla bla itu dibahas di panja, tapi kita membahas DIM itu berdasarkan substansi bukan hanya pemerintah dan kita saja yang berbeda, lintas fraksipun ada perbedaan di substansi ini. Nah, ini yang kita perlu pendalaman di bidang substansiRUU ITE Panja, DIM 1

EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Pak pimpinan, ada 1 kasus yang ditanyakan ke saya, kalau WA, Blackberry itu termasuk private tidak? Karena begini ada kejadian kemarin, ini sesuatu yang terjadi jadi ada seseorang, misalnya saya diomongin orang di grup WA seseorang, 
saya tidak masuk di grup itu tetapi ada yang kasih tahu, eh elo diomongin oleh si ini, dikasih copy chatting-nya ke sana. Kemudian saya ini menuntut pencemaran nama baik terhadap orang yang ada di WA ini yang membicarakan saya di WA grup. RUU ITE Pencemaran nama baik 1

EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Jadi kita harus tahu pencemaran nama baik itu apakah itu public accessible, medianya itu apakah public accessible ataukah private atau apa itu harus jelas, ya kan? Jadi kita saja di Komisi I DPR RI punya pandangan yang berbeda, kalau Pak Fayakun menyatakan kalau point to point is a private, in the grup is becoming public kan begitu? Tetapi kalau saya mengatakan segala sesuatu yang tidak accessible kepada publik secara luas itu adalah private yang memang keanggotaan itu limited, baik invitation kah atau apakah.  Nah ini di Undang-Undang ini juga harus jelas begitu loh bapak yang mewakili Menkumham.  
Terima kasih. RUU ITE Public accesible 1

EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Izin bapak pimpinan.  
 Menarik tadi pertanyaan saya ke pak menteri yang mewakili Menkumham tetapi dijawab oleh teman kita kan. Cuman yang saya pertanyakan lebih dalam lagi adalah sama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bagi saya segala sesuatu yang tidak accessible untuk publik or for public is private. Segala sesuatu yang by invitation only kita menjadi member dari WA grup, menjadi member dari Blackberry itu kan by invitation dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di grup itu. Tidak accessible kepada publik bagi saya is a private. Jadi tidak bisa dikatakan di dalam bahwa itu pencemaran nama baik seperti yang terjadi kemarin ini. Ini sebenarnya terjadi terhadap anak dari teman saya ini yang kena ini ya kan. Nah ini yang saya ingin tanyakan di Undang-Undang kita kan tidak dibahas. RUU ITE public private 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Wakil dari Menkumham juga. Tadi Bapak Pimpinan sudah membacakan mengenai agenda dari pembahasan mengenai RUU ini, dan kita melihat betapa minimnya waktu yang kita miliki. Karena agenda kita sore ini juga tidak ada, kosong, sebaiknya apa yang kita bisa selesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Saya nggak tahu apakah Pak Menteri punya jadwal yang lain di sore harinya. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin, toh kita sudah ada disini, kita selesaikan sebisa, semampunya kita pada hari ini. Terima kasih.  RUU ITE RUU 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pada kesempatan ini Fraksi PDIP menyatakan setuju agar Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. RUU ITE RUU ITE 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi tadi saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pak menteri bahwa memang jadi Menkominfo sekarang ini susah pak, dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ya kan? Perkembangan itu yang tidak disertai dengan regulasi, kita mengejar ini regulasinya dengan pesatnya ini. Kita sekarang masih memikirkan perkembangan teknologi ini, regulasinya tidak mengejar, kita belum memikirkan lagi. Tadi prof mengatakan Rancangan Undang-undang Penyiaran digitalisasi. Saya khawatir kontennya tidak mengejar dengan kemajuan itu ya kan. Banyak hal-hal yang memang tantangan bagi bapak dan tentunya bagi kita ke depan dengan kemajuan ini.  RUU ITE RUU, Digitalisasi 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi tidak mungkin kita di ITE, di revisi Undang-Undang ini menghilangkan begitu. Cuman sekarang kita mencari batasan-batasan saja ya kan, bapak mau konsentrasi di mana ini sekarang pembahasan ini? Mau konsentrasi di media online, di media elektronik di printed media atau mau menyebar kepada medsos pak?  Nah ini saya kan sudah pernah katakan kalau saya tidak salah pak, peraturan di Amerika itu yang menjadi ini mestinya Dewan Pers bapak katakan, yang menjadi wartawan media online itu adalah wartawan-wartawan senior bukan kontributor pak. Jadi wartawan senior itu, mereka yang namanya detik urusan berdetik itu sudah ada. Walaupun 1 menit, 1 detik tetapi akurat dan bisa dipertanggung-jawabkan berita yang  keluar, itu oleh wartawan senior pak, bisa dilakukan. Kalau kita media online, itu siapapun mau contribute ke media online masuk. Ini harus ada sertifikasi daripada wartawan yang bisa menjadi wartawan media online.  RUU ITE Sertifikasi Wartawan 1

EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan
Jadi tidak dia tidak suka sama seseorang seenaknya saja ngomong, tidak ada bukti. Sertifikasi itu bagaimana, dia bisa membuktikan keabsahan daripada berita yang dia keluarkan. Jadi apa ini peraturan kita, lihat dong kalau Amerika yang menetapkan media online itu wartawannya harus wartawan senior kita bisa semua wartawan kontributor. Harus ada rambu-rambu di situ pak menteri yang dibuat sehingga kalau wartawan itu juga ada sertifikasinya, senior atau junior atau kontributor itu jadi jelas, ya kan? Bahaya loh pak detik.com, berarti dalam hitungan detik kita bisa mendapat news yang baru kan begitu? Kalau news itu benar, kalau news itu tidak benar? Nah ini hal-hal ini yang juga harus kita pikirkan ke depan pak menteri.  
Terima kasih. RUU ITE Sertifikasi Wartawan 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Pada tahun 2008, telah disahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun dalam perkembangannya keberadaan Undang-Undang ini dianggap sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodir dan mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian pesat sehingga perlu diadakan perubahan terhadap beberapa substansi yang tidak relevan lagi.  RUU ITE UU ITE 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ada yang lupa tadi Ibu Sinta, saya mau tanya tadikan katanya 110 sudah mempunyai Undang-Undang, Asean juga. Dari negara-negara yang sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menurut Ibu negara-negara mana yang kiranya tepat untuk kita Indonesia untuk menjadi acuan kita. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiAcuan UU 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sama Ibu menarik ini, saya mau tanya sama Ibu. Menurut Ibu, apakah statement Pemerintah yang dikeluarkan bahwa untuk sementara waktu kita jangan pakai facebook dulu. Itu tepat atau tidak? Saya pribadi mengataka itu adalah kayak pemadam kebakaran ya kan, ada apinya kita padamkan apinya tapi asal usul api itu kita enggak cari. Bukan itu solusinya menghadapi facebook, itu maksud saya. Menurut Ibu seperti apa? Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiFacebook 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terus terang saja waktu Pak Menteri mengatakan, contohnya kita saja deh, Ibu Evita katanya berapa kali Ibu Evita ganti password emailnya. Memang suka lupa kita, sudah sekian lama password tidak diganti-ganti. Itukan berarti kan kita lalai, lalai untuk memproteksi data pribadi kita sendiri. Jadi kesadaran-kesadaran ini juga kita perlukan untuk kita berikan kepada masyarakat kita. CSRnya Telkomsel kan banyak Pak Andi, kita kalau untuk turun ke masyarakat Pak Andi kita mau untuk mensosialisasikan betapa pentingnya perlindungan data pribadi ini. Bisa kerja sama para operator dengan Komisi I DPR RI menjadi jubir menyadarkan masyarakat kita di Dapil kita masing-masing untuk pentingnya untuk menjaga dan melindungi data pribadi kita masing-masing. Kemudian kesadaran dari pelaku bisnis juga bahwa perlindungan data pribadi itu penting yang tadi misalnya dari Telkom sebenarnya Undang-Undang-nya Telekomunikasi, Undang-Undangnya sudah ada bahwa mereka wajib untuk melakukan perlindungan data pribadi dari pelanggan mereka. Jadi memang banyak isu-isu, topik-topik bahasan yang harus kita dalami ke depan apalagi ketika kita bicara Undang-Undang Data Pribadi yang masuknya e-commerce wah lebih ruwet lagi nanti ke depannya. Baru bicara simcard saja ya kan tadi dikatakan bahwa ini sudah kuno, sebenarnya ke depan kita enggak perlu lagi yang namanya registrasi simcard. Tapi ya memang inilah teknologi yang saat ini kalau saya secara pribadi saya yakin juga teman-teman Komisi I DPR RI juga saya mendukung langkah Pemerintah untuk melakukan registrasi simcard. Ini langkah awal tujuan kita adalah memang bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang memang menjadi dinamika sehari-hari yang kita hadapi. Begitu maraknya orang Saracen, begitu gampangnya memang demo dilakukan kepada Pemerintah dari dealer-dealer ini. Pemerintah juga enggak usah mundur kalau di Peraturan Menteri, 12 kartu satu orang itu sudah cukup dong memang mau punya kartu berapa banyak lagi ya kan.RUU Perlindungan Data PribadiMelindungi data pribadi 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau tanya Ibu, gimana caranya bu? Sekarang kan KTP kita seumur hidup. Bagaimana kita bisa memonitor siapa yang mati, siapa yang hidup, jumlah penduduk kita ini kalau dulu kan tiap 5 tahun kan kita perpanjang KTP kita. Di situ ketahuan orang yang sudah masih ada atau orangnya sudah meninggal gitu kan bu ya. Dengan KTP seumur hidup ini data kependudukan kita itu seperti apa. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiMonitor data 1
EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi gini Pak, kemarin yang menjadi saya juga menjadi pertanyaan, nanti mungkin bisa bantu juga Pak Kris. Kemarin dikatakan kan kenapa mereka itu registered kartu itu di counter, karena mereka registered duluan, jadi pakai orang punya yang lain, NIK orang lain. Dengan alasan bahwa kartu itu ada expired datenya, jadi mereka takut expired itu kartu, makanya dia counter itu melakukan registrasi-registrasi. Terus saya bertanya sebenarnya sistim apa yang dipergunakan, setahu saya contohnya kalau takut karena soal itu sebenarnya bukan di penyalahgunaan kok karena mereka hanya takut kartunya expired jawabannya Pak Dirjen. Bagi saya itu sesuatu yang enggak tepat, kenapa? Karena begini kalau hanya itu alasan ketakutannya ya kan, kita pakai sistem supermarket saja. Jadi barang yang expired itu diambil kembali oleh pemilik si punya supermarket tidak bayar gitu loh. Jadi misalnya si counter beli 1000 kartu, yang 500 nya itu tidak kepakai dia bisa ganti dengan kartu baru ketika ini expired tanpa mereka harus bayar gitu loh. Tidak hanya karena kartu itu sudah expired dia pakai KTP orang lain dia registrasi itu semuanya. Itulah penyalahgunaan NIK itu, tidak kebocoran penyalahgunaan ini. Jadi kartu itu sudah diregistrasi sama dia, alasannya karena dia takut kartu itu ada expired datenya dan tidak bisa dipakai lagi.Nah, operator mesti pakai sistem dia beli 1000, dipakai 600, 400 sudah expired dikembalikan kepada operator, diganti dengan kartu baru mereka jangan harus bayar lagi. Kenapa kalau di supermarket bisa orang taruh roti 100, supermarket cuma laku 50, yang 50 kembali kepada mereka, supermarket tidak harus bayar. Kan sistem itu juga bisa dipergunakan untuk counter telepon ini gitu. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPenjualan simcard 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi jawabannya kemarin itu ketika ditanya, sebenarnya mereka tidak bermaksud jahat, bukan mereka sengaja mau pakai itu untuk kejahatan NIK orang lain, data orang lain untuk kejahatan. Mereka setelah ditanya itu hanya karena itu dia pakai data orang lain supaya kartunya ini tidak expired. Nah, itu kita punya masalah di situ, maksud saya operator harus membangun sistem itu, supaya mereka menghindari hal-hal yang menyalahi itu supaya mereka juga tidak bermaksud untuk mencuri data kok, enggak bermaksud untuk menyalahgunai data, saya hanya supaya kartu saya ini tidak expired, supaya enggak expired saya pakai ini data-data orang lain untuk registrasi. Nah, sistem ini harus dibangun gitu loh.RUU Perlindungan Data PribadiPenjualan simcard 1
EVITA NURSANTY 12 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya kurang setuju kalau katakan operator katanya dengan berkurangnya jumlah simcard kemudian menurunnya pendapatan. Orang itukan hitungannya pulsa bukan simcardnya. Saya punya 5 HP, saya pakai sedikit disini, tapi pemakaian saya tetap 1 juta sebulan. Kan pulsanya jadi tidak menurunkan, saya punya HP hanya satu, pulsa saya habiskan sesuai dengan kebutuhan kita, kalau itu dipakai denan benar ya untuk penggunaan bahwa pembatasan simcard ini menurunkan income daripada operator. Karena mereka menjual Pulsa bukan menjual kartu, bukan menjual nomor. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPenjualan simcard 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau tanya hampir sama dengan Mas Budi. Saya tapi ambil contoh yang lain, menurut Ibu gimana. Sekarang ini, contoh kita terima iklan di SMS kita, misalnya pameran ini ya kan, sudah dikasih nama lah kalau enggak organizer, kalau enggak ini atau yang lain-lain, tanggal sekian ini pameran. Sampai dampak kita ilkan itu, itukan dia mempergunakan data-data kita diberikan kepada orang lain pihak ketiga, itu menyalahi aturan kan bu. Karena begini, SMS yang bertubi-tubi karena setahu saya kita bisa pesan kepada operator kita mau informasi kita ini dikirim kepada 1000 orang, umurnya sekian, mata pencariannya sekian-sekian rangenya, etapi operatorlah yang mengirim SMS blast Namanya dikirim kepada orang-orang, termasuk kita terima SMS blast itu. Tanpa ijin saya sebagai pelanggan nomor saya sudah diberikan, dipergunakan oleh operator. Kerugian saya sebagai pelanggan apa, memang data pribadi saya tidak dibuka oleh operator. Kerugian saya ketika saya keluar negeri, saya buka SMS saya harus bayar, pelanggan dirugikan 5 ribu per SMS. Bayangkan ketika kita bertubi-tubi terima SMS yang isinya itu adalah promosi, kita berada di luar negeri bill telepon kita itu tinggi untuk membayar SMS yang masuk yang tidak atas permintaan kita. Itu kan namanya kita tidak dilindungi oleh operator kita. Benar tidak Ibu, mumpung ada operator juga disini. Terima kasih Ibu.RUU Perlindungan Data PribadiPenyalahgunaan data pelanggan 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terima kasih atas Penjelasan yang diberikan menambah Wawasan kita, Pengetahuan kita dan juga kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan yang namanya perlindungan data pribadi. Ada beberapa catatan dari paparan yang Bapak dan Ibu berikan tadi. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan isu ini, Ini sudah kita lakukan marathon. kita sudah ketemu dengan Menteri, kita sudah ketemu dengan para operator, kemarin kita ketemu dengan Dukcapil, BRTI. Dan hari ini kita ketemu dengan masyarakat telekomunikasi cyber law dari UNPAD, kita sama-sama dari UNPAD, kemudian dari Elsam. Jadi kalau dari paparan Bapak dan Ibu tadi, itu mungkin itu complimentary daripada paparan yang kemarin. Kalau paparannya kemarin kita terima itu kalau Dukcapil itu selalu memberi meng-convince kita bahwa tidak ada kebocoran. Yang ada itu adalah penyalahgunaan dari pada NIK, karena NIK itu tidak ada yang bocor. Penyalahan dari pada NIK dan pemindah tanganan NIK kepada pihak lain yang tidak berwenang untuk itu. Dan itu sedang diperiksa oleh Polri, itu informasi yang kita terima. Jadi selama ini kita begitu khawatir bahwa adanya kebocoran dari pada NIK ini rupanya yang ada adalah pemindahtanganan atau penyalahgunaan dari pada NIK. Memang dikatakan bahwa NIK dari registrasi, saya fokus registrasi simcard dulu bahwa NIK yang diterima itu diverifikasi. Nah, siapa yang verifikasi? Yang verifikasi adalah Dukcapil tidak operator. Jadi operator ini memamg lewat terus diverifikasi oleh Dukcapil. Nah, Dukcapil yang nanti itu menginformasikan kepada operator nomor-nomor yang bermasalah.RUU Perlindungan Data PribadiPenyalahgunaan NIK 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Yang kita pertanyakan ini ada Pak Andi dari Telkomsel ya kan. Jadi yang kita pertanyakan adalah apakah setelah diinformasikan kepada operator siapa yang mengecek itu memang sudah dihapus oleh operator. Memang itu sudah di tindak lanjuti oleh operator laporan dari Dukcapil. Nah, itu menjadi pertanyaan kita, jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu tadi kita perlu system, perlu sistem di dalam pengawasan penggunaan dari pada data pribadi yang ada. Kemudian kita juga kaget kemarin Komisi I DPR RI, satu NIK itu bisa menjadi 2 juta nomor gila enggak itu. Nah, kalau orang yang mau mempergunakan nomor itu untuk keperluan yang positif, yang bermanfaat itu enggak mungkinlah. Itu pasti ada hal-hal dibalik itu gitu. Nah, justru Dukcapil sudah lapor ke operator kita dikasih tahu yang dari Telkomsel sekian, Indosat sekian, XL sekian. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh operator kan itu pertanyaan kita oleh Dukcapil. Hal inikan mesti diusut, ini siapa orang yang satu NIK bisa sampai 2 juta nomor itu. Ini harus ada pengusutan lebih lanjut jangan sampai ini memang dipergunakan untuk hal-hal yang memang tidak benar gitu. Nah, ini kita masih menunggu jawaban apa yang dilakukan next dengan informasi yang diterima tersebut.RUU Perlindungan Data PribadiPenyalahgunaan NIK 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mau tanya Pak, kalau setahu saya Permen itukan sudah ada ya dulu. Kita pernah di Komisi I dilaporkan Pak Menteri Permen itu sudah ada, salah satu isi Permennya adalah mewajibkan perusahaan OTT itu untuk BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia. Kenapa? Ketika mereka berbentuk BUT otomatis Undang-Undang nasional kita itu berlaku untuk mereka. Saya pikir itu sudah ada, belum ya Pak?RUU Perlindungan Data PribadiPeraturan Menteri 1
EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya mempunyai hak menuntut apabila ada orang yang menjual data pribadi orang tua saya. Itukan berarti kan yang meninggal tidak punya hak tapi ketika data Bapak saya itu dikeluarkan oleh yang tidak berhak saya bisa menuntut gitu Ibu. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPerlindungan data pribadi 1



EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Menarik tadi yang disampaikan oleh Mastel, bahwa simcard itu adalah milik Pemerintah, pulsa yang menjadi milik operator. Jadi simcard itu enggak usah gerak-gerakkan orang untuk mendemo di jalanan. Simcard bukan milik anda para operator, pulsalah yang milik anda. Jadi kita mendukung langkah-langkah Pemerintah untuk menertibkan pemakaian dari pada simcard yang memang saya juga bingung kemarin saya kaget Pak Dirjen mengatakan saya tanyakan. Didaftar sendiri kan caranya sama gerai, saya kaget lagi kalau daftar di gerai itu bisa ratusan, kalau kita mau daftar sendiri. Terus saya katakan untuk apa kita registrasi simcard kalau di gerai itu bisa lebih dari 3 daftarnya. Dibolehkan karena habis demo kan, makanya kemarin saya katakan dengan Bapak Dirjen, Pemerintah enggak bisa begitu dong harus tegas, didemo dikit peraturan berubah. Kita tahu ini kepentingannya untuk pertahanan dan keamanan kita, kepentingan untuk kedaulatan kita, kita harus melihat jangan nanti dikenakan sekian banyak lagi peraturan berubah. Saya kaget kemarin rupanya ada revisi dari pada peraturan kalau daftar digerai itu bisa banyak. Itu saya rasa revisi yang salah yang dilakukan dalam hal ini.RUU Perlindungan Data PribadiRegistrasi simcard 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya bingung Pak Kris, kan ketika kita bikin sistem ini kita bicara komputer. Kalau Peraturan Pemerintah misalnya hanya 12, begitu NIK itu dan diketik lagi itukan enggak bisa ngetik harusnya, kan sistem itu bisa diatur. Misalnya orang pakai NIK itu mendaftar tidak bisa lebih dari 10 dari 12 yakan, kita tambah ekstralah 15 misalnya peraturan 12. Itu begitu dia mengetik lagi NIK itu, itukan seharusnya enggak bisa, sistem itu bisa dibangun ya kan sebenarnya bagaimana mungkin orang satu NIK bisa dipakai 2 juta bagi saya itu enggak ngerti. Mas Roy itukan bisa dibikin di dalam software pembangunnya itu begitu dia ngetik registrasi lagi dengan yang sama sudah tidak bisa.RUU Perlindungan Data PribadiSistem registrasi simcard 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya sebenarnya menarik dengan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa registrasi simcard pakai penggunaan simcard ini sebenarnya kan teknologi terkini sekarang, sebenarnya ke depan kita enggak pakai itu lagi ya kan seberang enggak perlu di registrasi. Bapak katakan banyak di negara yang tidak melakukan registrasi. Pengalaman saya Pak, ke negara manapun saya pergi ketika saya beli telepon lokal, itu mereka pasti minta passport saya. Enggak begitu mudah seperti kita kepada counter telepon kita beli 5, beli 10 kasih duit barang dapat. Enggak bisa, kita di luar negeri sampai negara pelosok manapun kita pergi ketika kita mau beli sim lokal itu pasti passport kita diminta. Nah, ketika dia minta passport kita itu berarti kita meregistrasi nomor kita. Jadi sebenarnya berlaku registrasi simcard ini berlaku di negara manapun saat ini gitu. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiSistem registrasi simcard 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian saya juga tanya tadi kan banyak Ibu dari cyber law Ibu Sinta ya, mengatakan Undang-Undang ini, Undang-Undang inikan. Saya mau tanya saya bicara sekali lagi khusus bukan perlindungan data pribadi secara keseluruhan untuk registrasi simcard saja. Apakah kita memerlukan landasan hukum khusus untuk perlindungan registrasi simcard ini karena sebenarnya Undang-Undang itu kalau dibacakan sudah ada semua. Ada Undang-Undang tadi Nomor 23 Tahun 2006 itu tentang Administrasi Kependudukan itu juga sudah diatur, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 itu juga sudah mengatur tentang telekomunikasi yang mewajibkan operator untuk merahasiakan data pelanggan. Ada Undang-Undang ITE yang tahun lalu disahkan oleh Komisi I DPR RI sudah ada aturan-aturannya juga. Ada tadi disebutkan dari Elsam ada Undang-Undang KIP juga ada di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Nah, untuk ini apakah kita memerlukan Undang-Undang khusus, peraturan hukum khusus untuk itu. Terus memang kalau saya lihat tadi dari paparan malu juga kita ya, sudah ada 110 negara yang mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk ASEAN hanya Indonesia yang belum membahas Undang-Undang ini di parlemen. Jadi kita melihat betapa mendesaknya kebutuhan atas pembahasan Undang-Undang Data Pribadi ini oleh kita. Jadi mungkin kalau Ibu tadi mengatakan draft-nya ini sebenarnya sudah pernah dibahas sudah lama, tetapi mempunyai hambatan itu disinkronisasi dan harmonisasi di departemen-departemen lain. Memang di situlah ketika Undang-Undang itu menjadi inisiatif dari Pemerintah itu harus dilakukan dulu urutan-urutannya. Nah, mungkin supaya cepat kita tarik Undang-Undang ini menjadi usulan inisiatif dari pada DPR RI sehingga birokrasi-birokrasi yang dihadapi, yang makanya terpending-pending itu tidak akan terjadi ke depan. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara perlindungan data pribadi kita itu sering lupa bahwa masyarakat kita ini juga suka lupa gitu, tidak mengerti bahwa perlindungan data pribadi itu sangat penting. Kalau kita buka medsos kita lupa privacy protection itu, protection policy itu tidak kita baca, hanya klik-klik saja padahal itu semua data dia minta. Sampai mereka bisa mengakses nomor telepon kita, mengakses foto kita, saking kita enggak membaca kadang-kadang itu kan dalam bahasa Inggris, enggak mengerti semua diklik saja gitu. Sudah telanjanglah data kita kepada media sosial. Itu karena kesadaran daripada masyarakat kita ini menjadi tanggung jawab dari masyarakat telekomunikasi, daripada operator dan dari pada Pemerintah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mereka memproteksi data mereka.RUU Perlindungan Data PribadiUU Perlindungan Data Pribadi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kami dari Fraksi PDIP siap untuk membahas dan mendalami Rancangan Undang-undang ini bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga dengan pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kita sepakat bahwa perjanjian ekstradisi dengan negara lain termasuk Republik Rakyat China merupakan hal yang juga dibutuhkan oleh Indonesia. Namun demikian dalam menjalin perjanjian tersebut kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait. Berpedoman kepada penjelasan dari Pak Menteri tadi, Fraksi PDIP DPR RI berpendapat bahwa persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China perlu segera disahkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, Fraksi PDIP DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People’s Republic Of China On Extradition) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian yang kedua, alhamdulillah gaji-gaji sudah pada naik ya. Jadi kalau saya lihat Bapak sekarang gaji-gajinya sudah satu level sama KPI. Saya hanya ingin tahu saja kita di Komisi I DPR RI karena mitranya 2, jadi kita ini bingung kadangkadang siapa yang buat, siapa yang mengawasi. Kita ingin tahu saja P3SPS kalau di KPI itu P3SPS di LSF ini ada tidak aturannya yang boleh, yang tidak, yang apa, kalau bisa saya mau dapat Pak, P3SPS yang di LSF ini. Dan dalam membuat P3SPS tersebut siapa yang Bapak ajak duduk. Bagaimana sampai ditetapkannya P3SPS ini, prosedur apa yang dijalani. Sensor Film  P3SPS 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian saya ingin menanyakan mengenai badan yang waktu itu kita bicara Pak, BP2N yang badan penasehat itu loh, yang untuk perfilman kan masih ada sekarang. Nah, menurut Bapak itu perlu tidak badan itu, tukar nama saja sekarang namanya BPI. Saya mau tanya sistem sinergitas, integritas kerja antara LSF dengan BPI itu seperti apa.   Saya rasa demikian saja Ibu Pimpinan, terima kasih. Sensor Film BP2N, BPI, LSF 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi keputusan daripada LSF ini ke depan saya berharap tidak sifatnya banci, sehingga tadi juga Ibu Meutya bingung di bioskop anak-anak karena di dunia terkenal ini deep pool ini film anak-anak jadi mereka berbondong-bondong ingin nonton, tetapi di kita kan jadi dewasa. Peraturannya ini yang mungkin bisa dalam menetapkan usia itu Bapak bisa pikirkan jugaSensor Film deep pool 1
EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Bapak katakan tadi 2000-an dari presentasi Bapak tadi, kan Bapak presentasikan film yang disensor, kan puluhan ribu. Kita kalikan saja 1,5 juta itu Bapak dapat 30 miliaran sebenarnya. Inikan Bapak hanya bilang 2 miliaran, kita kalikalikan bodohnya sajalah yang Bapak paparkan tadi loh. Bapak sudah menyensor sudah sekian puluh ribu film kali berapa itukan diatas 20 miliar, diatas 30 miliar sebenarnya, kasar saja saya menghitungnya. Berartikan banyak yang tidak tertagih, banyak yang tidak bayar, disini ketika Bapak melaporkan ini penghasilan Bapak gitu.   Terima kasih. Sensor Film film 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tadi Bapak mengatakan memang problem kita itu adalah tidak banyaknya di produksi film-film untuk anak-anak, seperti zaman saya kecil dulu Pak, banyak itu film anak-anak, memang sekarang itu tidak ada. Upaya apa yang dilakukan oleh LSF dengan Dirjen Perfilman dalam hal ini, Bapak katakan tadikan biaya memproduksi film itu mahal. Anggaran pendidikan kitakan tinggi sekali Pak, saya tidak tahu Dirjen LSF itu anggarannya berapa. Kan bisa diberikan subsidi kepada produsen-produsen yang memproduksi film anak-anak ini kembali. Jangan sampai anak-anak kita ini nonton film anak-anaknya kartun semua produksi luar negeri semua. Kenapa? Karena film ini belum dijadikan sebagai politik negara. Kalau di America film itu politik negara dia Pak, film itulah dia kalah di Vietnam dia ciptakan film Rambo, di film-film mereka itu bahwa Amerika itu tidak pernah kalah, semua di film-film, mau apanya dia selalu menang. Dan bisa di film-film itu dikatakan bahwa kalau Italia itu dia bikin opini publik, kalau Can itu candu, kalau Itali itu Mafioso, kalau hitam itu senjata, isi filmnya itu semua, sehingga di masyarakat terbentuk. Kalau orang Cina ini begini, orang hitam begini, itu sudah dibentuk sebagai politik negara mereka. Korea juga film-film mereka sebagai politik negara mereka, kita belum mampu untuk kesitu. Nah, peranan Bapak untuk diskusi dengan Dirjen Perfilman bagaimana kita bisa mengangkat kembali semangat daripada produser-produser kita ini untuk memproduksi film anak-anak.   Terima kasih Ibu Pimpinan.Sensor Film film, politi 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya juga ingin tahu satu lagi tadi mengenai gaji, Pimpinan, Wakil Pimpinan, Anggota sudah naik. Saya mau tanya tim sensornya bagaimana Pak, apakah ada kenaikan bagi tim sensor dalam hal ini.  Sensor Film gaji 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian tadi Bapak menyinggung mengenai pembentukan LSF di beberapa daerah. Saya ingin tahu Pak, aspek anggarannya seperti apa, siapa ini yang membiayai LSF di daerah, kalau di KPI jelas itu Pemda yang membiayai. Kemudian KPID-nya, kemudian rekruitmennya itu fit and propernya Anggota DPRD. Nah, saya ingin tahu pembiayaan dari LSF daerah ini, kemudian rekruitmen sistemnya itu seperti apa. Jangan kita tidak mau nanti LSF daerah ini ya itu sepupu, anak, keponakan, semua di dalam situ adanya kenalan, jadi tidak secara professional. Badan apa yang Bapak pakai untuk rekruitmen, rekruitmen sendiri atau bagaimana ini sebenarya, tolong dijelaskan Pak. Sensor Film LSF daerah 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Kemudian tadi Bapak Supiadin tadi itu menyinggung masalah usia, saya baca itukan Bapak pernah waktu itu memberikan lolos sensor untuk Deep Pool, di Cina kan dilarang itu Pak, tapi LSF melepas hanya Bapak katagorikan itu dewasa tidak anak-anak. Nah, jadi di Indonesia ini bingung kenapa Indonesia mengkatagorikan itu dewasa sementara di Amerika sendiri itu film anak-anak. Yang dikatagorikan dikarenakan adanya kekerasan, kata-kata yang kasar, karena Cina menolak hal itu, 
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di kita terima tetapi tidak efektif, karena dicap film itu sendirikan anak-anak, tapi Bapak mengkatagorikan dewasa, ya tetap dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi saya melihat jangan banci kalau buat peraturan, jadi jangan abu-abu. Kalau Bapak rasa memang tidak baik tidak usah pakai, ya ditolak saja seperti Cina berani menolak masuk ke negaranya. Sensor Film Lulus sensor 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian tadi mengenai P3SPS sudah, saya hanya ingin sedikit menyinggung. Bapak inikan semua waktu kita fit and propertest itukan visi dan misinya luar biasa. Makanya terpilihlah menjadi Anggota LSF, saya ingin tahu saja jujur saja dari Bapak-bapak dari yang dipaparkan waktu itu berapa persen sih yang sudah bisa dideliver. Terus kendalanya apa saja sih, kan waktu memaparkan tidak tahu kendalanya dilapangan, ketika kepentok sebenarnya kendalanya apa saja dilapangan sehingga visi dan misi yang diharapkan pada waktu itu Bapak buat tidak bisa tercapai.  Sensor Film P3SPS 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya apresiasi paparannya cukup panjang dan detail, namun dari hal-hal yang dipaparkan tadi ada beberapa pertanyaan saya. Untuk yang Bab IV, yang pencapaian kerja. Inikan tadi Bapak menjelaskan semualah, saya melihatnya disini adalah dari aspek PNBP, kan tadi sekian puluh ribu film dan segala macam itu. Pertama, saya ingin tanya anggaran LSF ini berapa sih sebenarnya, kemudian perbulan, kemudian PNBP-nya berapa. Sekarang saya baca itu satu film itukan dikenakan 2 jam itu 1.5 juta yang tariff sekarang. Tolong dijelaskan lebih detail, sayakan baca-bacanya di medsos ini Pak. Berapa sih sebenarnya tariff sensor itu, untuk bioskop berapa, untuk televisi berapa, sehingga pendapatan total PNBP berapa. Karena kita tahu Pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mendapatkan pemasukan negara dari PNBP ini. Nah, apa ini yang bisa kita lakukan dengan yang tadi Bapak paparkan sebanyak itu dari aspek PNBP yang saya ingin tanya.   Sensor Film PNBP, 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya shock loh Pak, anggaran Bapak hanya 56 miliar dipotong-potong pula lagi. Jadi kalau kita tidak bisa berharap banyak dari LSF itu wajar, karena begini dengan kemajuan teknologi sekarang ini everything is digital. Nah, bagaimana kesiapan Bapak, baik dari aspek infrastruktur, sarana dan prasarananya maupun SDM-nya. Angka 56 dipotong pula lagi, kemudian 36 untuk gaji-gaji saja sudah habis. Jadi mungkin Ibu Pimpinan, ini merupakan satu isu bagi kita Komisi I DPR RI melihat besaran daripada anggaran LSF ini sementara kita espektasi kita besar dengan LSF, karena kita tahu dinamika yang terjadi dimasyarakat yang terkait dengan apa yang ditonton oleh masyarakat itu.   Namun mungkin ditambahkan lagi pertanyaan saya adalah PNBP-nya berapa Pak.   Terima kasih. Sensor Film PNBP, 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya rasa semua pemasukan lembaga negara, diluar pajak itu PNBP. Sensor Film PNBP, 1
EVITA NURSANTY 13 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Ibu Pimpinan, sebenarnya Bapak juga salah dilaporan Bapak. Kalimatnya itu membuat Bapak Alimin darah tinggi, karena Bapak disini jelas mengatakan di Bab IV pencapaian program kerja LSF, Bapak bicara target. Jadi ini kalimatnya yang salah yang Bapak buat ini, seakan-akan Bapak punya target tetapi di keterangan Bapak, Bapak tidak punya target. Jadi saya melihat ada tidak ketemunya disini, yang tertulis dengan yang diucapkan itu berbeda.   Terima kasih.   Sensor Film Program LSF 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Tolong dikonfirmasi Pak, jadi anggaran yang diterima dari LSF ini hanya masuk account LSF dikembalikan kepada Pemerintah. Kan kalau TVRI dulu Pak, TVRI itu boleh dikelola oleh TVRI PNBP mereka, dikelola langsung tanpa harus disetorkan kepada negara. Sensor Film TVRI, PNBP 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Sama dengan TVRI tidak harus disetorkan, PNBP kan disetorkan, bisa dipakai langsung. Pertanyaan saya kan Bapak tidak pakai, Bapak langsung serahkan kembali ke negara kan begitu tanpa mengambil satu sen pun. Nah, dengan begitu kan Bapak you don’t care, mau masuk 10, mau masuk 5, mau masuk 3, kita tidak bisa pakai, ngapain kita pikirin. Karena itu, tetapi ketika pendapat itu bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan LSF Bapak-bapak pasti berlombalomba untuk membesarkan pendapatan tersebut disini masalahnya tidak ada keinginan Bapak-bapak dari puluhan tahun 1,5 juta terus fee-nya, toh tidak untuk LSF tapi kembali ke negara ini, ngapain gue pikiran, kan begitu jadinya. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian kita dan menjadi catatan kita.   Terima kasih.  Sensor Film TVRI, PNBP 1

EVITA NURSANTY 15 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Jadi Pimpinan, saya melihat LSF punya kendala pembentukan LSF daerah, anggaran tidak ada. Ini bagaimana ini catatan kita, apa yang harus kita lakukan, sosialisasi tidak ada, Undang-Undang PNBP-nya tidak jelas. Inikan isu-isu, problemproblem mereka yang harus menjadi PR kita, apakah kita panggil Dirjen Perfilmannya, apakah bagaimana untuk apa yang menjadi kendala mereka itu bisa teratasi. Karena terus terang saja kalau Bapak katakan tadi apa yang menjadi problem Bapak Alimin saja 46.000 sepertinya dari laporan Bapak you don’t have any 
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problem disitu. Yang masuk, yang keluar, yang sudah disensor semua terlaksana berarti Bapak kan tidak punya kendala dalam aspek anggaran, dalam aspek sarana dan prasarana. Sensor Film UU PNBP 1

EVITA NURSANTY 14 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya melihat kesimpulan 1 dan 2 it’s a general kesimpulan. Isu-isu penting yang kita bicarakan hari ini, itu tidak masuk dikesimpulan 1 bahwa LSF ini punya kendala di undang-undang mengenai PNBP. Yang kedua, LSF ini punya kendala untuk anggaran sosialisasi. Inikan sesuai dengan Tupoksinya begini, ini bungabungsa saja saya lihat tapi point-point penting yang saya harapkan, sehingga menjadi PR kita juga kita mau bikin apa ini Komisi I DPR RI dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh LSF ini.  Terima kasihSensor Film UU PNBP, Sosialisasi anggaran 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian mengenai pelaksanaan Government Public relation. Saya baca ini program ini Pak, forum tatap muka, dialog interaktif, ini cara-cara kuno Pak, saya melihatnya. Konvensional tradisional, cara melakukan ini. Saya berharap as Government Public Relation itu punya inovasi-inovasi baru Pak Menteri. Ini hanya sosialisasi TV, dialog interaktif, itu mah basi Pak. Coba dipikirkan Ibu Niken yang tugasnya, dipikirkan cara baru Pak, inovasi yang baru untuk melakukan untuk melakukan yang namanya Government Public relation ini jangan pakai cara-cara lama ini bu. Jadi anggaran juga terbuang tapi targetnya itu enggak bisa tercapai itu. Kita tahu sekarang ini eranya era digital ya kan, bagaimana TV dan segala macam, dialog interaktif. Bagaimana Ibu mampiu, sekarang ini lihat saja kita di medsos, segitu capeknya Pak Jokowi membangun infrastruktur, di sana membangun ini, di sana ini, di situ yang keluar di Medsos 10 juta TKA ini segala macam. Bagaimana Ibu meng-counter, bagaimana ibu melakukan analisa, kan mestinya ada analisis media analisis ya kan yang dilakukan ibu itu.  Negatif, Positif, meng-counternya itu seperti apa gitu. Bagaimana itu mampu untuk melakukan sosialisasi. Jadi saya rasa mungkin ada cara-cara baru bu yang meng-track masyarakat, menarik masyarakat ya apakah sistimnya lewat hiburan, apakah sistimnya yang anak-anak muda juga suka, dialog interaktif anak-anak muda tidak nonton Ibu. Carilah yang diminati ya kan, kalau untuk usia segini acaranya kanyak ini yang diminati, kalau untuk anak-anak muda senengnya di sini ini. Jadi jangan pola-pola lama seperti ini usul saya Pak MenteriTIK  Government Public relation 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin Pimpinanm, saya menyampaikan saya juga dapat Bapak Alimin.  Saya justru mempernyatakan bagaimana hal ini bisa masuk ke dalam dokumen resmi kita, siapa yang menempatkan atas izin siapa ini bisa sampai ke dokumen resmi. Sekretariat harus jawab itu enggak bisa semua materi itu bisa masuk kepada dokumen resmi rapat. Terima kasihTIK Dokumen resmi 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Terus kemudian nomor 13, 1 juta domain id gratis untuk sekolah, komunitas dan UKM. Tahun 2017 
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ini Pak, menjelang 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin sudah saatnya juga untuk melakukan evaluasi program-program yang sifatnya tahunan.  Anggarannya dilakukan oleh departemen itu dievaluasi kembali apakah program ini memang baik atau tidak, program ini berguna atau tidak.  Karena kalau saya lihat di sini hanya 35 ribu domain gratis dari 1 juta, seharusnya tiap tahun kalau saya lihat program bapak itu 350.000, 300.000 kan itu pak diprogram sebelumnya saya lihat, tapi kan hanya segini. Mungkin ada baiknya kita evaluasi juga ini program sebenarnya worthed enggak sih diterusin, apakah anggarannya perlu kita alokasikan, itu mungkin sudah hampir 3 tahun sudah saatnya juga kita melakukan evaluasievaluasi yang memang itu anggaran yang kita buat tahunan.  TIK Evaluasi tahunan, domain gratis 1

EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Itu yang saya maksud Pak Menteri, tidak mudah. Saya hanya cupli statement-statement Pak Menteri. Tapi kan Bapak membuat anggaran setiap tahun, tahun sebelumnya 48 miliar. Bagaimana waktu membuat 12 miliar, waktu membuat anggaran itu lho maksud saya, kan kalau anggaran inikan berbasis program, ya kan. Nah, tentunya ini maksud saya perlu dievaluasi, maksud saya Pak Menteri bahwa ada ketidakcocokan antara planning yang sebelumnya ya kan, sebelumnya kan dibilang 350 ribu per tahun, kan itu saya baca program Bapak sebelumnya Pak, bukan saya ngarang-ngarang. Saya bacakan anggaran Bapak sebelumnya, 350 ribu sampai 2017 saja sekian saja itu baru 35 ribu, kan ada something missing, ada something wrong itu maksud saya Pak. Nah, ini yang saya katakan saya bukan mengkritisi tetapi mengevaluasi, jangan nanti 2018 bikin lagi anggaran, bikin lagi anggaran, kita tidak melihat ke belakang, dimana nih salahnya kan begitu, berarti kan ada kesalahan anggaran dibuat 48 miliar padahal yang diserap itu sangat kecil sekali gitu.  Jadi maksud saya dievaluasi Pak Menteri, anggaran yang sifatnya multiyear, karena anggaran Pak Menteri inikan multiyears untuk yang ini. Kalau perlu direvisi ya direvisi. Terima kasih. TIK Evaluasi, anggaran 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi mungkin dihulou juga tapi dengan wewenang yang kita berikan ya seharusnya pro aktif juga dari Pemerintah untuk melakukan itu. Saya enggak tahu sistemnya seperti apa, karena saya lihat memang susah ya kalau ini gugus tugas siapa ini yang bapak berikan, karena ini kan kalau saya baca facebook saya Pak, mengerikan hari-hari itu. Buka satu tutup satu, ditutup ini muncul ini ya kan, yang yang sebenarnya saya tahu dari cara yang menyajikan berita itu orang itu-itu saja, organisasinya itu-itu saja, dia sudah punya pola di dalam penyajian berita ituTIK Facebook 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian hal lain itu adalah mengenai, Bapak kan mengatakan mengenai hoax lagi. Saya mengapresiasi yang namanya program yang dilakukan oleh Dewan Pers.  Pertama saya mempernyatakan ketika saya melakukan apa namanya rapat dengan merek, sistem verifikasi medi yang mereka lakukan.  Jadi media-media itu harus daftar, itu online-online Pak.  Jadi bagi yang punya yang terdaftar itu ada barcode-nya istilahnya kelihatan di situ. Di situ juga untuk mengantisipasi yang bapak katakan tadi masyarakat tahu mana yang berita hoax, mana yang berita media abal-abal, mana yang ini Pak. Jadi bisa diinikan bahwa untuk baca berita kalau ada barcode, kalau ada ini itu registered media. Dan hukumannya juga bisa bagi mereka-mereka melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada itu mudah untuk mendeteksinya Pak Menteri. Hanya pertanyaan saya adalah gimana nih sinergisitas antara program verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers ini dengan Kominfo Pak.TIK hoax, bercode 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin Pimpinan.  Program Pak Menteri inikan bagus ya, anak-anak muda itu apalagi untuk anak-anak muda yang sangat kreatif mereka disini. Tapi saya melihat kok sosialisasinya ini loh Pak, yang minim.  Enggak banyak yang tahu Kominfo itu punya program ini, ini tugasnya Ibu Niken mampu untuk mensosialisasikan programprogram masuk ke bla bla bla bla di dasyat, masuk disini. Jadi jangan interaktif, ini segala macam itu lho Bu, coba diinikan dikreatifin program yang sebaik ini ya kan, gimana bisa mampu disosialisasikan kepada anak-anak muda itu Ibu. Mereka kadang-kadang datang, mereka punya ide, akhirnya mereka menumbuhkan semangat mereka bikin grup-grup. Inikan Pak Menteri, mencari interpreneurship ya Pak, itu dijaring-dijaring kan. Kalau kita melakukannya secara konvensional tidak jalan.  Paling dapatnya justru Ibu susah, jadi Ibu yang mesti cari siapa nih pemain start up di daerah ini, di daerah ini, tidak orang yang berbondong-bondong datang karena masifnya sosialisasi digital start up. Jadi tolong Pak, program yang bagus yang saya katakan saya kadang-kadang sosialisasinya itu minim. Kita saja Anggota DPR RI mungkin hanya beberapa yang baru dengar ini.  Terima kasih. TIK interprenuship, generasi muda 1



EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Maksud saya tidak di kL-nya Kominfo saja, tetapi bagaimana Bapak bisa bawa ini ke rapat kabinet yakan untuk Kementerian dan instansi-instansi Pemerintah itu untuk bisa mengoptimalkan pengalokasian anggaran sosialisasi dan promosi mereka ke KLPP dan tidak minta gratis gitu loh Pak, kan tidak fair kepada TV swasta mereka bayar, ketika kepada LPP mereka minta gratis.  Terus satu lagi Pak, sebelum inikan Bapak sudah selesai Pimpinan.  Saya tadi agak tertarik dengan Bapak katakan bahwa kontribusi BHP dari pada industri penyiaran itu hanya 18 Miliar.  Sedikit sekali ya dan kenapa ini dibiarin Pak, kenapa dinaikin dari dulu BHP-nya? TIK Kontribusi BPH Penyiaran, KLPP 1
EVITA NURSANTY 7 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Izin Pimpinan.   Saya ngerti ini suasana kebatinan Pak Darizal, kalau kepada Dapil kemudian kita di Komisi I DPR RI tapi kita tidak bisa memperjuangkan Dapil kita, rasanya kok tidak enak sekali, gitu loh Pak Menteri. Mungkin ya memang kita Komisi I DPR RI kan enggak punya hubungan sama operator, tapi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi rasanya Bapak bisa bicara dengan operator terkait yang memang membangun di daerah situ ya untuk memperluas, karena operator Bapak katakan kalau memang, saya kurang sepakat tadi ada perkataan yang bahwa operator itu membangun suka-suka dia. Kalau itu dirasa tidak menguntungkan dia, dia tidak perlu bangun. Tidak begitu dong caranya, operator itu mempunyai kewajiban untuk tidak hanya untungnya saja tapi kebutuhannya Pak Menteri. Jadi misalnya kita lihat disitulah perlunya modern licensing yang diberikan kepada setiap operator itu, disaat dia diberi 1 lokasi untuk dia melakukan dibuka operasinya itu mereka harus punya komitme, tidak hanya diperkotaannya saja dia juga harus membangun di daerah-daerah sekitarnya gitu Pak Menteri. Jadi sekarang kita fokus kepada perbatasan, pulau terluar, terpencil, bla bla bla, rakyat yang tinggalnya masih di tengah saja enggak punya akses untuk komunikasi, kan itu problem. Problem yang mungkin Pak Menteri bisa membantu lewat Dirjen terkait untuk bicara dengan operator yang terkait yang terdekat untuk meluaskan jangkauan daripada repeater, apa segala macam saya enggak ngerti secara teknis yang mereka miliki. Terima kasih. TIK modern licensing 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian mengenai Bapak mengatakan tadi tanggung jawab OTT ya Pak, saya setuju saya nonton di TV, Google sudah mulailah untuk mengapa namanya si bule ngomong, ngomong, ngomong pokoknya. Cuma saya mengginikan, kita tahu bahwa tanggung jawab moral bagi mereka itu harus enggak tahu undang-undang atau apa, karena kita tahu di Jerman sendiri mereka masih….kalau cuma sifat MoU, keinginan, interest itu enggak akan ini Pak, gimana caranya kita membuat suatu peraturan yang tegas apakah ini yang memang there is punishment untuk mereka juga. Tidak hanya sekedar MoU akan membuat ini, membuat ini, karena di bisnis OTT inilah seperti Google, facebook, twitter jadi bisa membantu Pak Menteri, tidak hanya memblokir tapi mereka melakukan pencegahan. Jadi pencegahan untuk berita itu bisa tersosialisasikan dengan masif kepada masyarakat. TIK OTT, 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi Pak, dalam hal ini saya mendukung penuh walaupun saya tahu bapak banyak dikritisi, Kominfo banyak dikritisi dengan pemblokiran dari pada situs-situs yang ada, tapi saya rasa itu memang perlu dilakukan. Toh ketika diblokir ketika mereka dipanggil mereka bisa memberikan klarifikasi bisa dibuka lagi, kan begitu. Bukan berarti pemblokiran maka pemblokiran seterusnya tapi harus Pak, tegas itu yang yang namanya punishment, hukum ya harus tegas kalau enggak yaitu mereka suka semena-mena saja. TIK Pemblokiran 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Enggak, yang kita sudah revisi Pak, seharusnya kan sudah ada Peraturan Pemerintah-nya juga.  Saya mau tanya ini Pak kapan? Karena sudah cukup lama kita mensahkan yang namanya revisi UndangUndang ITE iniTIK Perpu, revisi UU ITE 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian yang kedua itu mengenai menarik apa Bapak sampaikan pengadilannya mana. Saya juga mau tanya justru Bapak kan melontarkan pertanyaan, menurut Bapak itu seperti apa? Karena kalau kita masih berseteru dengan ini pengadilan mananya, pengadilan mana, akhirnya right to be forgotten-nya tidak bisa diimplementasikan Pak, karena kalau itu memang aduannya bersifat pribadi itu bisa perdata perorangan tapi kalau misalnya pencemaran nama baik perusahaan dan lain-lain yaitu pidana Pak. Kalau memang hanya perorangan kasusnya, saya marah sama si b itu kan bisa saya iniin dengan perdata. Saya rasa mungkin ini bisa dipercepat saja Pak Menteri supaya PP yang untuk Undang-Undang ITE-nya ini juga bisa diperlakukan. Terima kasih. TIK right to be forgotten,  UU ITE 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya rasa itu, kemudian ini tahun 2017 ini kan Pak Jokowi itu targetnya prioritasnya pemerataan, harga bensin merata, harga ini merata, semua merata di pelosok Indonesia. Dimana juga kita berharap kemerataan ini juga di aspek yang namanya komunikasi dan informasi.  Pulsa di Papua, pulsa di Jakarta itu semuanya sama Pak, itu juga saya harapkan Kominfo juga bisa menunjang dan mendukung yang namanya program dari pada Pak Jokowi prioritasnya untuk melakukan pemerataan. Terima kasih Ibu PimpinanTIK satu harga 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian nomor 13, Gerakan Nasional 1000 Star-up Digital.  Saya belum bisa melihat mendapatkan gambaran program seperti apa sih yang dijalankan Kominfo untuk ini.  Kalau Telkom jelas Pak, mereka punya yang namanya digital…., ada di Jogya, ada di Bandung, di Jawa Barat bagaimana mereka membina starup-starup ini tapi Kominfo ini saya enggak ngerti mungkin lebih dijelaskan program apa sih sebenarnya yang dilakukan. Apa hanya terbatas dari cuma apa namanya seminar sehari, sosialisasi sehari tidak ada gunanya, gitu loh Pak Menteri, kalau hanya terbatas sampai di situ saja. TIK Star up digital 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan

Kemudian mengenai TVRI, RRI, kemarin kita rapat dengan TVRI dan RRI. Bapak katakan tadi saya simak kata-kata Bapak, terima kasih kepada TVRI dan RRI yang telah membantu untuk melakukan sosialisasi.  Tapi mereka agak curhat dikit nih Pak Menteri, kalau departemen itu instansi pemerintah itu kalau kepada TVRI dan RRI maunya gratis, sementara mereka itu perlu masukkan, pemasukan untuk TVRI dan RRI. Saya tanya kepada mereka berapa sih alokasi anggaran dari pemerintah untuk siaran TVRI dan RRI? Di situ mereka katakan kalau departemen itu kalau melihat TVRI kalau dicap loh kok bukan ayar, harusnya kan kerjasama. Nah, ini yang mungkin yang hal-hal seperti itu mesti dirubah Pak, kita justru berharap 20%- 30% dari dana sosialisasi pemerintah itu dilemparnya itu kepada TVRI dan RRI. Disitulah sifat dukungan yang bisa diberikan kepada Pemerintah untuk peningkatan daripada TVRI dan RRI. Kalau minta bantuan TVRI secara gratis, kemudian yang bayar kepada TV swasta itu enggak benar gitu. Jadi 
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tolong Pak Menteri mungkin bisa diimbau juga kepada kementerian terkait, janganlah kalau kepada TVRI dan RRI ini mintanya itu hanya gratis-gratisan saja.  TIK TVRI, RRI 1

EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah kalau misalnya pemblokiran itu jelas, bapak mengatakan tadi agak sulit karena harus berkomunikasi dengan BIN dan lain-lain, dengan beberapa instansi terkait.  Tapi kalau saya tahu Pa, tahunya saya di revisi Undang-Undang ITE itu kita memberi tambahan, direvisi itu kita memberi wewenang tambahan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Jadi dan yang diberi wewenang itu ya Kominfo untuk melakukan itu penegak hukum jelas itu melihat dinamika yang terjadi kekhawatiran kita apa yang terjadi sekarang ini, oleh karena itu ketika kita pembahasan Undang-Undang ITE kita memberi wewenang tersebut Pak MenteriTIK UU ITE 1
EVITA NURSANTY 2 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Mengenai isu ini menarik Pak Menteri, hanya saya ingin tahu, kita punya PP Undang-Undang ITE inikan belum keluar. TIK UU ITE 1
EVITA NURSANTY 9 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Setahu saya Pak, Undang-Undang ITE itukan Kominfo itu punya CPNS penyidik. Itukan sudah ada diundang-undang, itulah yang nanti menginikan mana yang hoax, mana yang perlu di ini dengan tim Panel yang ada, gitu. Jadi setahu saya itu dan itu ada di undang-undang.  Terima kasih.  TIK UU ITE, CPNS 1
EVITA NURSANTY 12 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau di Undang-Undang Penyiaran gratis loh Pak, yang sekarang. Itukan dia untuk publik, kita saja punya event Pemerintah mau kerjasama dengan TV tidak bayar iklannya kalau untuk kepentingan Pemerintah, tidak bayar kita kepada mereka. Kalau ada logo sponsor baru kita bayar Pak.UU Penyiaran UU penyiaran 1
EVITA NURSANTY 13 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Oke, tidak berbayar tapi tanggungjawab sosial dari industri ini ada loh Pak. Jadi maksud saya tolong Pak Menteri himbau yang bisa menghimbau itukan Pak Menteri, himbau mereka jangan sudah diperpanjang izin 10 tahun tapi kontribusi kepada negara tidak ada. Jadi inikan baru perpanjang izin kemarin ini, masa dia tidak bisa. Terima kasih.UU Penyiaran UU penyiaran 1
EVITA NURSANTY 10 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya terus terang saja Pak Menteri, takut kembali lagi ke desa-desa yang saya laporkan, turun lagi karena begini begitu terang saja saya katakan sama mereka saya duduk di Komisi I DPR RI membawahi Kominfo. Saya enggak bisa bawa tractor karena saya tidak duduk di Komisi IV DPR RI. Saya duduk di Komisi I DPR RI pun tidak bisa bawa frekuensi kesana, ngapian lo duduk di Komisi I DPR RI. Jadi saya takut Pak, sampai ini beres di desa-desa yang saya turun itu, “ibu Evita ngapain lagi kesini yang aduan pertama kita saja belum beres, mau ngapain lagi kesini”. Jadi ini menjadi tanggungjawab saya Pak, kalau saya rewel karena ini menjadi tanggungjawabnya kepada konstituen saya gitu.UU Telekomunikasi Dapil 1
EVITA NURSANTY 3 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Dan saya juga banyak waktu itu Pak Anang konfirmasi lagi, si PT. Nusantara inikan berarti punyai ijin jaringan dong, punya ijin operator dia. Nah, ini berarti kan dia punya izin operator, dia men-share, sharing frekuensi yang dia punya, yang dia bangun. Inikan ada lagi aturannya enggak boleh ini kalau diundang-undang kita kembali lagi mari kita perbaiki aturan-aturan kita yang ada yang lama kita rubah, jangan sampai di Pemerintahan Pak Jokowi ini ada hal-hal yang dilakukan yang sebenarnya melabrak dari pada Undang-Undang yang ada gitu. Jadi ini dia kalau dia sebagai operator dia sharing frekuensi di Undang-Undang Telekomunikasi tidak boleh gitu. Mari kita ubah Undang-Undang Telekomunikasinya dalam hal ini, sehingga kita semuanya jalannya jalan yang diridhoi kalau bulan puasa. Jadi ini yang paling krusial kalau saya lihat di bulan Puasa kita mau cepat selesai juga, yang krusial itu saja. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang sekarang ini karena kebutuhan, suatu kebutuhan yang penting harus dilabrak kita rubah kebijakan yang ada tersebut Pak Menteri.UU Telekomunikasi Ijin jaringan 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kemudian saya minta Pak Menteri mungkin mengevaluasi kembali ya Pak Menteri, karena terus terang saja ini kita kemarin ketemu Facebook, datangi Facebook. Kembali lagi orang register nomor telepon, dia menebarkan berita hoax dan lain-lain Pak Menteri, radikalisme dan lain-lain, wong nomornya bukan nomor dia kok, Bapak mau cari kemana. Bapak gerebek, yang digerebek rumah saya, nomor itu bukan saya punya, tapi terregister atas nama saya. Jadi ini bukan solusi menurut saya. Bagaimana solusinya? seperti kita di luar negeri Pak, kita kalau mau beli kartu local saja tanpa pasport itu enggak bisa. Harus registered by pasport, begitu mereka ketatnya untuk mengawal meregistrasi simcard ini. Jadi di kita justru sekarang kebijakan dirubah karena hanya sebuah demo. Saya kurang sepaham dengan itu Pak Menteri. Kemudian mengenai BRTI, kan di sini peranan BRTI sangat apa namanya sangat diharapkan di pengawasan simcard ini. Sekarang kalau outlet dia mau inikan banyak ya kan, gimana monitornya BRTI. BRTI inikan yang tata niaganya enggak diatur oleh BRTI. Sanksi apa yang BRTI akan berikan kepada outlet-outlet, tentu enggak bisa BRTI memberikan sanksi kepada outlet, karena bukan direct responsibility kepada operator. Nah, peraturan apa ini yang dibuat oleh BRTI sekarang ketika ada, jadi beban itu kita berikan kepadaku operator untuk mengawasi mereka punya outlet masing-masing. Nah, ketika pelanggaran dilakukan apa sanksi yang kita berikan kepada operator ini, inikan harus ada suatu kebijakan tanpa sanksi enggak akan dikerjakan Pak Anang. Jadi BRTI peranannya sangat besar di dalam pengawasan, pengawasan bahwa dengan registrasi dari simcard ini memang masalah-masalah yang kita hadapi selama ini dapat teratasi Pak Menteri, kan tujuannya itu. Dan data itu benar-benar data-data yang akurat yang kita miliki.UU Telekomunikasi Penyalahgunaan data 1
EVITA NURSANTY 6 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya setuju Pak Menteri, jadinya yang tanggungjawab operator, tapi yang Bapak Menteri bicarakan Permen. Saya coba dibacakan di Pasal 11, itu jelas kok di Permen Bapak itu satu NIK tiga nomor. Jadi kita tidak bicara gerai, beli digerai bisa banyak-banyak itu enggak ada. Maksud saya tadi saya sampaikan, kalau memang Permen ini harus kita rubah yuk kita rubah gitu. Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang berubah kenyataannya berubah kok, wong beli di outlet boleh lebih dari 3 mau beli 100 nomor di outlet juga boleh. Berartikan sudah melangggar Permen ini Pak.UU Telekomunikasi Peraturan Menteri 1
EVITA NURSANTY 4 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Terus yang ini Pak, satu lagi Pak Menteri memang kan Pak Menteri sibuk dengan ngurusin yang demo-demo dan ini yang segala macam. Tapi saya cuma mengingatkan Tupoksi dari pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang utama itu adalah bagaimana menyebarluaskan informasi dan melakukan komunikasi dengan rakyat untuk hal-hal yang memang perlu mereka ketahui. Menurut saya Pak Menteri, maaf ini promosi kita terhadap Asean Games ini minim sekali. Sementara waktunya sudah dekat, jangan Pak Presiden dibiarkan promosi sendiri, pakai jaket sendiri, ini sendiri gitu, apa yang bisa disumbangkan. Pertanyaan saya sumbangsih apa yang diberikan oleh industri penyiaran kita sekarang. Enggak ada tuh di TV-TV ikut merayakan Asean Games itu punya jingle, tidak kedengeran TV-TV kita. Kalau semua lapisan masyarakat ini ikut gegap gempita gembira menyambut kehadiran Asean Games ini, souvenir juga juga saya tidak tahu, itu Menteri yang lain tidak terlihat adanya topi Asean Games. Kalau di luar negeri Pak Menteri sudah 6 bulan saja menjelang itu suasana itu sudah terlihat sudah dibangun ya kan, suasana itu tidak bangun. Sekarang ini deh di kantor-kantor Pemerintahan saja ya dipasang sukseskan Asean Games, apa kek dan mestinya kita bisa memerintahkan swasta di gedung-gedung mereka itu memasang selamat dan sukses Asean Games. Itu bisa dilakukan, kenapa saya katakan bisa apalagi di Jakarta. Kita waktu itu, waktu belum DPR RI menyelenggarakan yang namanya pertemuan sister city dari yang punya host itu Gubernur DKI, yang menjadi tuan rumah. Itu dia instruksikan semua gedung, eventnya cuma kecil, Cuma berapa ratus orang saja tapi sampai dimana-mana, di patung selamat datang sukseskan event mereka. Masa kita yang Asean Games yang begitu dunia tapi belum terlihat gaungnya sama sekali. Tolong usulkan Bapak Menteri itu buat gedung-gedung wajib mulai pasang untuk kesuksesan Asean Games. TV dan radio wajib, inikan ada 15% untuk kewajiban mereka untuk hal itu, untuk menyiarkan. Pakai 15% itu Pak Menteri, diwajibkan mereka menyanyikan jingle, membuat nyanyian, mereka harus bisa membangun dari pusat sampai daerah suasana kita menjadi tuan rumah Asean Games itu bisa terasa dari sekarang.UU Telekomunikasi Promosi Asian Games 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Saya pendalaman saya lakukan kepada Pak Menteri dulu. Cukup jelas tadi yang dipaparkan oleh Pak Menteri ya, jadi saya hanya ingin menanyakan saja bahwa saya baca di media Pak Menteri, baca di media bahwa hasil pertemuan itu pembahasan aspirasi, Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) pada tanggal 11 Mei itu kan ada beberapa poin ada 5. Nah, 5 poin ini salah satunya itu bahwa outlet inikan sekarang boleh meregistrasi lebih dari 3, lebih dari 4. Nah, sementara berdasarkan Permen Nomor 12 Tahun 2016, itukan hanya 3 nomor per operator. Inikan berarti keputusan yang rapat di Setneg ini sudah berlawanan dengan Permen yang ada. Maksud saya Pak Menteri kalau memang ada keputusan yang terbaru tolong di berubah saja Permen yang ada Pak. Jadi tidak ada penyalah aturan dengan penyalahgunaan aturan yang ditetapkan oleh Kominfo. Kemudian saya juga tidak mengerti, saya pikir keputusan Komisi I DPR RI itu sudah jelas pada waktu itu kita tahu bahwa penyalahgunaan data pribadi ini merupakan ancaman tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara manapun. Oleh karena itu, kita waktu itu Komisi I DPR RI memang mendukung sepenuhnya kebijakan daripada Menteri Komunikasi dan Informasi ini di dalam pembatasan kepemilikan nomor HP. Tapi kemudian kalau saya baca dari hasil pertemuan yang diadakan di Setneg itu ini hilang lagi Pak, peraturan itu. Bahwa sekarang ini melalui outlet itu bisa orang mendaftarkan meregistrasi Simcard itu lebih dari yang sudah ditentukan. Jadi urgencynya kita pada waktu itu membuat Permen, urgencynya kita waktu itu rapat di Komisi I DPR RI itu sepertinya terlewatkan hanya karena sebuah demo. Jadi kan kita tahu demo itu bukan masyarakat, masyarakat itu yang benar-benar memakai itu enggak masalah bagi mereka, mau tiga mau empat. Itukan yang menjadi masalah itu bagi distributor, karena apa? saya cek-cek Pak Menteri coba correct if I’m wrong Pak Menteri, kenapa sih sebenarnya temen-teman distributor outlet ini keberatan gitu. Jadi mereka itu ketika beli simcard itu ada expired datenya, ada tanggal expirednya. Nah, ketika tanggal ini mau expired jadi dia terpaksa untuk meregister, memakai siapapun yang namanya NIK siapa, KTP siapa, supaya dia enggak rugi Pak Menteri. Dia sudah beli simcard ini, kan belinya beli putus sekarang ini sistemnya. Kalau sudah expirednya dia tidak bisa pakai lagi dia rugi. Itulah yang sering dilakukan oleh outlet-outlet ini Pak Menteri, sebabnya ketika saya tanya ini Pak Menteri. UU Telekomunikasi Registrasi nomor 1
EVITA NURSANTY 5 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Jadi saya agak bingung Pak Menteri, bingungnya itu sistem yang Pak Menteri katakan tadi saya rasa hal melalui NIK itu semuanya bisa teratasi computerization loh. Computerization itu dengan mengetik nomor NIK saja itu sudah ketahuan Evita itu punya kartu XL, Evita itu punya kartu Telkomsel. Itu programnya sudah harus kelihatn seharusnya gitu, kalau kita bicara computerize system. Nah, Pak Menteri kan bukan ini, penggunanya jaringan Telkom itu kayak Evita kalau punya 4 nomor jangan dihitung 4 dong, Evita itukan orangnya cuma satu, kan begitu maksud Pak Menteri. Nah, tapi sebenarnya kan kalau dari aspek itukan dari aspek saya punya satu telepon, tapi ketika kita bicara untuk negara aspek yang lain-lainnya kan ini harahnya juga ke perpajakan nanti Pak, semuanya ini. Semua transparan, kita kedepan sudah tidak bisa lagi era kita dengan ini, dengan NIK ini kita harus transparan ke semua apa yang ada gitu. Nah, saya mempernyatakan justru Pak Menteri sekarang ini. Waktu kita ketemu Dukcapil, kemudian semua berapa ini, ada 1 NIK 2 juta nomor, laporan Dukcapil. Ini bagaimana itu bisa terjadi, sampai saya masih cari-cari bisa terjadinya bagaimana ini. Satu NIK bisa mendaftar 2 juta nomor itu, sementara ini operator lagi Pak Menteri. Seharusnya system yang namanya computerize itu ketika dia cuma dapat 4 nomor, itu nomor kelima itu enggak bisa lagi. Ini Dukcapil ini, saya tidak mengarang ini laporan Dukcapil ketika rapat di Komisi I DPR RI, bahwa ini data masih semrawut, NIK ini masih penggunaannya tidak benar, karena ada satu NIK itu digunakan untuk 2 juta nomor. Terima kasih.UU Telekomunikasi Registrasi nomor, NIK 1
EVITA NURSANTY 1 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Nah, kemudian saya pikir berarti yang menjadi masalah itu bukan peraturannya, sistemnya yang menjadi masalah. Kenapa kita harus merubah peraturan yang ada, kenapa kita tidak cari mekanismenya, sistemnya justru Pak Menteri. Kalau memang yang menjadi keberatan daripada outlet dan distributor ini karena ada tanggal waktu expirednya itu, operatornya yang kita atur. Kalau supermarket, minimarket, Indomart, orang jual roti, taruh roti di supermarket yang dibeli itu yang dibayar. Kenapa outlet pulsa tidak bisa begitu. Pertanyaan saya sebenarnya kalau itu bisa diterapkan enggak ada kita mesti merubah 3, 4, yang seperti Pak Menteri katakan penghasilan mereka itu dari pulsa, bukan dari kartu. Kalau kartu itu masalah mereka akan expired saja, karena mereka sudah beli putus dengan para operator. Dirubah Pak Menteri kalau saya usul, tidak beli putus, tukang roti saja bisa kasih, Sari Roti bisa kasih Indomart tidak beli putus. Kenapa mesti beli putus kalau dengan operator simcard ini. Jadi di situ saya melihat apa namanya perbedaan-perbedaan pandangan kita sebenarnya Pak Menteri. Jadi kita ketegasan kita atas suatu kebijakan yang kita buat memang untuk melindungi data pribadi dan juga tidak hanya melindungi data pribadi untuk menghindari maraknya hoax, maraknya hal-hal apa namanya dimedia segala macam bentuk hujatan dan lain-lain, itu karena orang bisa pakai nomor-nomor palsu, itu yang kita hindari. Tapi kemudian dengan sebuah demo semua kebijakan kita anulir, mengikuti kemauan daripada para distributor ini yang sebenarnya alasan mereka itu cuma itu saja, karena mereka beli putus simcard ini dari para operator. Pak Menteri, itu satu masukan saya. Saya juga komunikasi juga dengan mereka, didaerah saya juga banyak yang di Dapil saya itu sampai bongkar-bongkar, lempar-lempar dia punya outlet. Problem itu ada di Dapil saya juga. Kemudian Pak Menteri di peraturan itukan dibuat ya Pak, ini saya baca di sini. Sekarang dengan sudah dibebaskan outlet ini Pak, meregister. Bagaimana ini sekarang kita mau monitor bahwa mereka itu tidak mempergunakan NIK orang lain. Kalau sistemnya masih beli putus Pak Menteri, simcard ini enggak ada solusinya, pasti mereka akan sudah mau habis ini expirednya, siapa ini? Oh, si Evita cuma beli satu nomor berarti dia punya hak 12 nomor, kalau 1 nomor 4 operator yang sisanya diregister saja atas nama Evita. Itu jadi si outlet punya data. Ketika expirednya sudah mau dekat ini orang dipakai NIK-nya, KTP-nya. Jadi bagi saya 4, 5 itu ini menjadi masalah kita adalah beli putus dengan operator, itulah masalah kita sebenarnya.UU Telekomunikasi Sistem beli nomor 1
EVITA NURSANTY 8 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Kalau memang begitu untuk apa dia dikasih izin operator? Kan tadi dikatakan bahwa mereka ini bertiga ini mempunyai izin operator. Dia kan hanya membangun jaringan infrastruktur saja, kalau dalam hal ini seperti Pak Menteri katakan. Setelah dibangun diserahkan kembali kepada BAKTI yang untuk menyewakan kepada swasta. Tapi kalau yang sistim PLIK and MPLIK sebelumnya kalau dijalankan dengan benar kan benar Pak, itu kan enggak begini. Itu bukan berdasarkan BOT yang Bapak Menteri katakan. Availibility payment sistemnya, pelayanan, beda dengan BOT Pak. Jadi jangan disamakan yang namanya disinikan availability payment dengan BOT, itu berbeda konsepnya Pak.UU Telekomunikasi, BAKTIBAKTI 1
EVITA NURSANTY 11 PDIP Jawa Tengah III Perempuan Usulan Pak Menteri yang paling tepat, jadi tidak usah dirubah 3T. 3T ya 3T terluar, tertinggal dan terisolasi sudah itu. Tapi karena modern licensing daripada operator yang harus dirubah, kenapa? Dulu desa Tambarukmo, waktu dibuat dibangun ini, daerah ini komersialnya belum ada, nilai komersialnya belum ada waktu itu, tidak masuk dong disini, di planning mereka. Padahal dari tahun ke tahun ini padat penduduknya sekarang. Tapi kan mereka juga untungnya sudah cukup banyak, operator ini tidak berpikir sampai kesana, bahwa “eh, ini ada market baru loh untuk lo, di desa ini pertumbuhan penduduknya sangat pesat”. Ini Belmont harusnya yang kasih info, Belmont ini suruh keliling di Balai Monitoring suruh keliling di desa-desa atau dusun-dusun, mana yang on dan mana yang tidak gitu Pak, beri laporan kepada Menkominfo sehingga Menkominfo bisa bicara dengan para operator laporan daripada Belmont tersebut. Terima kasih.UU Telekomunikasi, Daerah 3TDefinisi daerah 3T 1
FAYAKHUN ANDIRADI 6 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki Bukan hanya konsultasi dan kesepakatan, itu kan jadi dua kalimat. Saya setuju bahwa program-program yang menggunakan dana USO harus melalui kesepakatan bersama Kominfo dan Komisi I DPR RI, titik.   Baru tindak lanjutnya, kita kan mau konkrit, duduk dengan pihak diluar mitra Komisi I yaitu kementerian Keuangan. Sehingga bisa lebih konkrit terhadap ... yang mungkin membutuhkan jaminan Pemerintah dan sebagainya. Jadi itu ada dua substansi tapi jadi satu. Palapa Ring, USO Dana USO 1
FAYAKHUN ANDIRADI 8 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki Saya memberikan contoh Pak Ketua. Ini karena sudah terjadi pada waktu itu. Dan ini selalu terjadi. Jadi setiap kali rapat Banggar. Itu kan potensi penerimaan negara dibahas dan Dirjen Kominfo hadir disana. Dan selalu ditanya, masalah USO semua ditanya, ada angka segala macam semua ditanya.   Lalu  mulai naik kepermukaan 2013. Ketika muncul ada dana USO kemudian ada penggunaannya kemudian ditanyakan kepada Komisi I, Komisi I tahu tidak digunakan untuk  ini. Dan kebetulan pada waktu itu kita tidak tahu. Jadi mulainya dari sana, ini ada tapi detail apa yang mau dilakukannya Komisi I tidak tahu. Ada jadi rekaman rapat di Banggar bahwa setelah ini semuanya rinciannya harus diketahui oleh Komisi terkait. Jadi semua berangkat dari sana dan setiap tahun itu dilaporkan Pak di Banggar penerimaan-penerimaan PNBP dan juga dana USO. Itu yang menjadi semangat kita agar tidak keluar dari rel nya.  Terima kasih  Palapa Ring, USO Dana USO 1
FAYAKHUN ANDIRADI 7 Golkar DKI Jakarta I Laki-Laki Jadi dana USO ini dibahas didalam rapat Banggar besar dan dana USO itu muncul didalam Undang-Undang APBN, jadi oleh karena itu harus melalui Komisi I. Komisi terkait. Palapa Ring, USO USO, UU APBN 1
Gamari 2 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Saya tertarik dengan usulan bu Agatha untuk mengundang owner TV swasta termasuk juga TVRI barangkali hanya kalau mereka kita dengar pendapat dan pandangannya nggak masalah tapi ketika kita membuat regulasi mereka kita libatkan, pasti nggak bakal selesai ini regulasi oleh sebab itu begini, saya justru ingin mengusulkan balikkepada KPI tolonglah buat design sistem penyiaran nasional kita seperti apa ya lalu kemudian kami nanti akan menggunakannya sebagai bahan penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran kami bisa menggali informasi dari beberapa tempat gitu ya tapi kalau mereka kita libatkan menyusun, yakinlah itu nggak bakal jadi karena sudah terbukti di masa yang lalu itu oleh sebab itu PR buat teman-teman KPI, tolong buat konsep itu, konsep mengenai grand design penyiaran nasional seperti apa lalu kemudian sampaikan ke kami untuk kemudian kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan RUU Penyiaran. Terima kasih pak KetuaLSF, KPI rencana induk penyiaran nasional 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Nah, inilah yang kemudian banyak dilupakan, hanya dilihat dari segi budaya saja sehingga dalam Undang-Undang itu kemudian cantolannya di bawah menteri yang membidangi kebudayaan. Padahal film bukan hanya sekedar karya seni budaya, tapi film juga sebagai media komunikasi massa, ini konten yang penting yang sebenarnya harus dibina, sehingga budaya Indonesia ini betul-betul betul-betul bisa dijaga, salah satu penjaganya adalah lembaga sensor film.LSF, KPI film sebagai budaya dan media komunikas massa1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Terkait dengan masalah ini, saya ingin bertanya kepada LSF saya belum mendengar tadi dari 3 masalah atau 4 masalah besar tadi apa yang dilakukan oleh LSF untuk menghadapi tantangan atau permasalahan ke depan itu. Saat ini pun dan kemudian ke depan pun ini nampaknya belum di gambarkan kepada kita secara rinci, bagaimana kebijakan LSF, strateginya bagaimana, langkah-langkah yang harus diambil apalagi kalau kita bicara masalah teknologi komunikasi yang semakin hari semakin pesat, apakahLSF sudah siap untuk melakukannya di dalam kerangka membentuk intervensi budaya global itu, ini pertanyaan saya yang pertama kepada LSF.LSF, KPI Kebijakan LSF 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Anggota yang terhormat.Bapak dan Ibu dari LSF juga dari KPI. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Izinkan saya bercerita dulu apa yang tadi Pak Ketua sampaikan terkait dengan pembinaan perfilman. Yang membina sudah meninggal Pak, dulu ketika ada Depertemen Penerangan itu ada Direktorat Jenderal Radio, televisi, Film, di dalam Direktorat Jenderal itu agak Direktorat Pembinaan Film, kebetulan mantan Direkturnya ada di sini namanya Narto Erawan. Beliau itu pada zamannya terkenal sebagai penulis scenario, terutama ketika TVRI masih berjaya ketika itu, itu jamannya sama dengan Ibu Raesita, makanya beliau berdekatan itu karena punya kenangan yang luar biasa. Pak Ketua, memang ini sesuatu yang merisaukan saya, ketika kita bicara soal film karena film hanya dilihat sebagai karya seni budaya, sementara itu film sebetulnya bukan hanya sebagai karya seni budaya, tetapi film juga sebagai salah satu media komunikasi massa yang dibuat dengan basis in untuk matografi.LSF, KPI Pembinaan perfilman 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Jadi bukan lembaga sensor film harus membuat masterplan tentang perfilman, tetapi sebetulnya pemerintah yang harus membuat itu, ada lembaga tapi sekarang ini sudah impoten, mohon maaf namanya pusat produksi film negara atau sekarang pusat produksi film nasional, itu mitranya Komisi VI DPR RI. Dialah yang seharusnya memproduksi film nasional bermutu untuk apa, untuk secara kuantitas ataupun kualitas bisa melindungi budaya ini dan juga membendung serbuan budaya melalui film dari luar negeri. Itu sebabnya saya memahami kalau dikatakan oleh LSF bahwa film import itu 1 banding 3, itu menurut saya maih terlalu bagus satu lebih dibanding sekian banyak itu, karena produksi film nasional memang betul-betul drop. Ini harus kita cermati bersama, sehingga dengan demikian kalau LSF yang memang fungsinya hanya menyensor itu di dalam rangka menjaga budaya bangsa itu, memang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, sekarang misalnya kalau menghadapi film-film import atau film-film yang mengintervensi budaya melalui siaran global itu mana mungkin LSF bisa melakukannya tidak akan mungkin. Itu sebabnya menjadi sebuah permasalah yang diisampaikan pada kita, yaitu adanya intervensi budaya global melalui tontonan film dan tayangan televisi. Kemudian ada masalah lain yang disampaikan kepada kita, bahwa teknologi perfilman semakin canggih di era globalisasi, baik itu melalui bioskop ataupun melalui televisi, dan ada juga masalah di dalam rangka menjaga ketahanan nasional lewat sensor, dan ada masalah satu lagi yang disampaikan kepada kita sinkronisasi, regulasi perfilman dan penyiaran melalui koordinasi kemitraan antar LSF dengan KPI Pusat maupun DaerahLSF, KPI Rencana induk perfilman nasional, LSF 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Yang kedua, ada kejadian yang menarik ketika LSF mengambil keputusan bahwa ini film sudah lulus sensor, tapi kemudian di perjalanan ditarik. Ini sesuatu yang menurut saya harus menjadi pelajaran, ketika LSF mengambil sebuah keputusan kemudian menariknya maka ini bisa menghilangkan kewibawaan LSF itu sendiri. Kalau sudah mengambil keputusan dilolos sensor ya tidak bisa lagi, apalagi anggotanya demikian banyak, bapak-bapak yang memang sudah tidak lagi memerlukan urusan dunia, jadi tidak perlu lagi berpikir soal dunia ini urusan akhirat, urusan budaya bangsa, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dan ini terjadi, yang lulus kemudian ditarik lagi, saya sampaikan pertanyaan kenapa itu bisa terjadi, ada tekanan atau ada apa yang kemudian bisa merubah kebijakan seperti itu. Satu lagi yang ingin saya titipkan kepada LSF adalah yang tadi juga sudah disinggung oleh kawan saya, mengenai penyensoran yang kemudian juga harus dilakukan berdasarkan logika film itu sendiri, karena banyak film yang memang tidak logis untuk ditonton dan itu tidak mendidik.LSF, KPI Sensor LSF 1



Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Saya ingin meminta juga masukan mengenai migrasi analog ke digital, karena digitalisasi penyiaran itu tidak serta merta oleh penonton bisa diikuti. Siaran digital itu ketika resever tidak menggunakan alat yang diperlukan, maka siaran digital itu juga tidak bisa diterima oleh penonton, khususnya untuk RRI dan TVRI. Saya minta masukan betul ini, karena swasta sudah lebih dulu, tapi RRI dan TVRI akan menyusul ya, tetapi memang itu tidak bisa dihindari, yang saya pertanyakan adalah ketika digitalisasi siaran itu diaplikasikan oleh TVRI apakah memang mempunyai efektivitas yang cukup tinggi atau tidak. Demikian Pak Ketua pertanyan saya.Wassalamu;alaikum Warahmatullahi WabarakatuhLSF, KPI Siaran digital 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Teman saya tadi sudah menyinggung jangan sampai siaran-siaran lokal mati oleh siaran-siaran yang sebetulnya dia bukan TV nasional, karena tidak ada lagi hanya TVRI yang punya itu. Tapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu, singgah TV-TV lokal itu mati karena apa karena memang TV-TV swasta yang sudah ada itu memang berjaringan national faktanya seperti itu, dan sampai sejauh ini menurut saya KPI perlu untuk mengingatkan, untuk mengatur, agar itu jangan sampai terjadi. Nah, sudah barang tentu harus berdasarkan sistim penyiaran nasional yang kepada kita mungkin perlu disampaikan bagaimana sistem penyiaran nasional kita ini. Jadi bagaimana konsep sistem penyiaran nasional kita seperti apa sih, ini KPI memegang tugas untuk itu karena berdasar itu, berdasar regulasi kemudian KPI melaksanakan tugasnya. Masih ada beberapa Pak Ketua, yang mau singkat saja. Fakta dilapangan juga masih ada lembaga penyiaran yang kita golongkan ilegal, tidak mempunyai IPP, lalu apa yang dilakukan KPI terhadap mereka ini. Dan ada berapa banyak kalau saya boleh tahu lembaga penyiaran yang tidak punya IPP. Yang sudah siaan pun, apakah juga sudah diteliti bahwa mereka betul-betul sudah punya IPP. Sudah curi start ini, sudah melangkah siaran dulu padahal IPP-nya belum punya. Nah, terkait dengan anggaran yang diblokir senilai 32 milyar, mungkin teman dari anggaran bisa menjawab kalau ini masih bisa ditolong, karena sekarang sudah November pertengahan, jadi kelihatannya sudah tidak bisa ditolong lagiLSF, KPI Sistem penyiaran nasional, IPP, anggaran 1
Gamari Sutrisno 1 PKS Jawa Tengah III Laki-laki Nah, kalau sudah sebagai alat media komunikasi massa tentu harus ada unsur education juga, tapi ketika itu tidak maka juga harus dijadikan pertimbangan. Nah, kalau alur cerita ini memang tidak logis dan itu tidak mendidik penonton ya lebih baik dipertimbangkan untuk tidak diloloskan. Ini pertanyaan saya Pak kepada LSF. Kemudian kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ini luar biasa sebenarnya kalau saya melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sebuah tugas yang memang tidak ringan karena tugas utama bagi KPI itu adalah mengelola sistem penyiaran yang harus bebas dari kepentingan, karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Faktanya justru penyiaran di Indonesia banyak di gunakan oleh kepentingan yang sebetulnya bisa mengacaukan dan merusak kepentingan publik. Lalu KPI dalam hal ini saya melihat harus mempertajam taringnya untuk itu, kalau tidak ini KPI sebagai sebuah lembaga yang independen tidak ada manfaatnya kalau kemudian penyiaran ini masih digunakan untuk kepentingan yang kemudian bisa merusak kepentingan publik. Apalagi yang kedua, bahwa semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah, dengan memberikan sistem siaran berjaringan itu juga menjadi tugasnya KPI.LSF, KPI Tugas KPI 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Nah, inilah yang kemudian banyak dilupakan, hanya dilihat dari segi budaya saja sehingga dalam Undang-Undang itu kemudian cantolannya di bawah menteri yang membidangi kebudayaan. Padahal film bukan hanya sekedar karya seni budaya, tapi film juga sebagai media komunikasi massa, ini konten yang penting yang sebenarnya harus dibina, sehingga budaya Indonesia ini betul-betul betul-betul bisa dijaga, salah satu penjaganya adalah lembaga sensor film. Sensor Film Budaya Indonesia 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Jadi bukan lembaga sensor film harus membuat masterplan tentang perfilman, tetapi sebetulnya pemerintah yang harus membuat itu, ada lembaga tapi sekarang ini sudah impoten, mohon maaf namanya pusat produksi film negara atau sekarang pusat produksi film nasional, itu mitranya Komisi VI DPR RI. Dialah yang seharusnya memproduksi film nasional bermutu untuk apa, untuk secara kuantitas ataupun kualitas bisa melindungi budaya ini dan juga membendung serbuan budaya melalui film dari luar negeri. Itu sebabnya saya memahami kalau dikatakan oleh LSF bahwa film import itu 1 banding 3, itu menurut saya maih terlalu bagus satu lebih dibanding sekian banyak itu, karena produksi film nasional memang betulbetul drop. Ini harus kita cermati bersama, sehingga dengan demikian kalau LSF yang memang fungsinya hanya menyensor itu di dalam rangka menjaga budaya bangsa itu, memang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, sekarang misalnya kalau menghadapi film-film import atau film-film yang mengintervensi budaya melalui siaran global itu mana mungkin LSF bisa melakukannya tidak akan mungkin. Itu sebabnya menjadi sebuah permasalah yang diisampaikan pada kita, yaitu adanya intervensi budaya global melalui tontonan film dan tayangan televisi. Kemudian ada masalah lain yang disampaikan kepada kita, bahwa teknologi perfilman semakin canggih di era globalisasi, baik itu melalui bioskop ataupun melalui televisi, dan ada juga masalah di dalam rangka menjaga ketahanan nasional lewat sensor, dan ada masalah satu lagi yang disampaikan kepada kita sinkronisasi, regulasi perfilman dan penyiaran melalui koordinasi kemitraan antar LSF dengan KPI Pusat maupun Daerah.   Sensor Film Film Nasional 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Izinkan saya bercerita dulu apa yang tadi Pak Ketua sampaikan terkait dengan pembinaan perfilman. Yang membina sudah meninggal Pak, dulu ketika ada Depertemen Penerangan itu ada Direktorat Jenderal Radio, televisi, Film, di dalam Direktorat Jenderal itu agak Direktorat Pembinaan Film, kebetulan mantan Direkturnya ada di sini namanya Narto Erawan. Beliau itu pada zamannya terkenal sebagai penulis scenario, terutama ketika TVRI masih berjaya ketika itu, itu jamannya sama dengan Ibu Raesita, makanya beliau berdekatan itu karena punya kenangan yang luar biasa. Pak Ketua, memang ini sesuatu yang merisaukan saya, ketika kita bicara soal film karena film hanya dilihat sebagai karya seni budaya, sementara itu film sebetulnya bukan hanya sebagai karya seni budaya, tetapi film juga sebagai salah satu media komunikasi massa yang dibuat dengan basis in untuk matografi. Sensor Film Narto Erawan, TVRI 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Nah, kalau sudah sebagai alat media komunikasi massa tentu harus ada unsur education juga, tapi ketika itu tidak maka juga harus dijadikan pertimbangan. Nah, kalau alur cerita ini memang tidak logis dan itu tidak mendidik penonton ya lebih baik dipertimbangkan untuk tidak diloloskan. Ini pertanyaan saya Pak kepada LSF.  Kemudian kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ini luar biasa sebenarnya kalau saya melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sebuah tugas yang memang tidak ringan karena tugas utama bagi KPI itu adalah mengelola sistem penyiaran yang harus bebas dari kepentingan, karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Faktanya justru penyiaran di Indonesia banyak di gunakan oleh kepentingan yang sebetulnya bisa mengacaukan dan merusak kepentingan publik. Lalu KPI dalam hal ini saya melihat harus mempertajam taringnya untuk itu, kalau tidak ini KPI sebagai sebuah lembaga yang independen tidak ada manfaatnya kalau kemudian penyiaran ini masih digunakan untuk kepentingan yang kemudian bisa merusak kepentingan publik. Apalagi yang kedua, bahwa semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah, dengan memberikan sistem siaran berjaringan itu juga menjadi tugasnya KPI.   Sensor Film Penyiaran, UU No 32 Tahun 2002 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Yang kedua, ada kejadian yang menarik ketika LSF mengambil keputusan bahwa ini film sudah lulus sensor, tapi kemudian di perjalanan ditarik. Ini sesuatu yang menurut saya harus menjadi pelajaran, ketika LSF mengambil sebuah keputusan kemudian menariknya maka ini bisa menghilangkan kewibawaan LSF itu sendiri. Kalau sudah mengambil keputusan dilolos sensor ya tidak bisa lagi, apalagi anggotanya demikian banyak, bapak-bapak yang memang sudah tidak lagi memerlukan urusan dunia, jadi tidak perlu lagi berpikir soal dunia ini urusan akhirat, urusan budaya bangsa, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dan ini terjadi, yang lulus kemudian ditarik lagi, saya sampaikan pertanyaan kenapa itu bisa terjadi, ada tekanan atau ada apa yang kemudian bisa merubah kebijakan seperti itu. Satu lagi yang ingin saya titipkan kepada LSF adalah yang tadi juga sudah disinggung oleh kawan saya, mengenai penyensoran yang kemudian juga harus dilakukan berdasarkan logika film itu sendiri, karena banyak film yang memang tidak logis untuk ditonton dan itu tidak mendidik.  Sensor Film Sensor film 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Saya ingin meminta juga masukan mengenai migrasi analog ke digital, karena digitalisasi penyiaran itu tidak serta merta oleh penonton bisa diikuti. Siaran digital itu ketika resever tidak menggunakan alat yang diperlukan, maka siaran digital itu juga tidak bisa diterima oleh penonton, khususnya untuk RRI dan TVRI. Saya minta masukan betul ini, karena swasta sudah lebih dulu, tapi RRI dan TVRI akan menyusul ya, tetapi memang itu tidak bisa dihindari, yang saya pertanyakan adalah ketika digitalisasi siaran itu diaplikasikan oleh TVRI apakah memang mempunyai efektivitas yang cukup tinggi atau tidak. Demikian Pak Ketua pertanyan saya.  Wassalamu;alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sensor Film Siaran Digital, RRI, TVRI 1
GAMARI SUTRISNO 1 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Teman saya tadi sudah menyinggung jangan sampai siaran-siaran lokal mati oleh siaran-siaran yang sebetulnya dia bukan TV nasional, karena tidak ada lagi hanya TVRI yang punya itu. Tapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu, singgah TV-TV lokal itu mati karena apa karena memang TV-TV swasta yang sudah ada itu memang berjaringan national faktanya seperti itu, dan sampai sejauh ini menurut saya KPI perlu untuk mengingatkan, untuk mengatur, agar itu jangan sampai terjadi. Nah, sudah barang tentu harus berdasarkan sistim penyiaran nasional yang kepada kita mungkin perlu disampaikan bagaimana sistem penyiaran nasional kita ini. Jadi bagaimana konsep sistem penyiaran nasional kita seperti apa sih, ini KPI memegang tugas untuk itu karena berdasar itu, berdasar regulasi kemudian KPI melaksanakan tugasnya. Masih ada beberapa Pak Ketua, yang mau singkat saja. Fakta dilapangan juga masih ada lembaga penyiaran yang kita golongkan ilegal, tidak mempunyai IPP, lalu apa yang dilakukan KPI terhadap mereka ini. Dan ada berapa banyak kalau saya boleh tahu lembaga penyiaran yang tidak punya IPP. Yang sudah siaan pun, apakah juga sudah diteliti bahwa mereka betul-betul sudah punya IPP. Sudah curi start ini, sudah melangkah siaran dulu padahal IPP-nya belum punya. Nah, terkait dengan anggaran yang diblokir senilai 32 milyar, mungkin teman dari anggaran bisa menjawab kalau ini masih bisa ditolong, karena sekarang sudah November pertengahan, jadi kelihatannya sudah tidak bisa ditolong lagi. Sensor Film TV Lokal, IPP 1
GAMARI SUTRISNO 2 PKS Jawa Tengah III Laki-Laki Saya tertarik dengan usulan bu Agatha untuk mengundang owner TV swasta termasuk juga TVRI barangkali hanya kalau mereka kita dengar pendapat dan pandangannya nggak masalah tapi ketika kita membuat regulasi mereka kita libatkan, pasti nggak bakal selesai ini regulasi oleh sebab itu begini, saya justru ingin mengusulkan balikkepada KPI tolonglah buat design sistem penyiaran nasional kita seperti apa ya lalu kemudian kami nanti akan menggunakannya sebagai bahan penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran kami bisa menggali informasi dari beberapa tempat gitu ya tapi kalau mereka kita libatkan menyusun, yakinlah itu nggak bakal jadi karena sudah terbukti di masa yang lalu itu oleh sebab itu PR buat teman-teman KPI, tolong buat konsep itu, konsep mengenai grand design penyiaran nasional seperti apa lalu kemudian sampaikan ke kami untuk kemudian kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan RUU Penyiaran. Terima kasih pak Ketua. Sensor Film TV Swasta, TVRI 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi  kebetulan  disini  sama-sama,  disini namanya  Menkumham  disana  namanya  Menteri  Kehakiman.  Saya  kira secara tipologi itu sama, tetapi sebenarnya extradisi ini soal menangkap orang dan itukan penegak hukum. Dan saya kira Kumham tidak bisa sebagai penegak hukum kan. Yang Jaksa Agung ketawa-ketawa saja ini. Nah, saya minta penjelasan itu Pak, saya persilakan Pak. Ekstradisi Dasar hukum 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 16 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Ya,  saya  juga  belum  tahu  jawabannya  ini  Mas  Kamta  ya.  Tapi  kegelisahan  ini  jangan  disepelekan,  karena kalau semakin  terakumulasi  mungkin  nanti  parlemen  juga  punya  pandangan  yang  mungkin  juga  bisa  kolektif  bahwa  kalau sekedar sifatnya mekanisme dan dari extradisi sebelumnya juga belum terlihat secara jelas konkrit efektifitasnya. Kita bisa jadi  mungkin  tidak  dulu  melakukan  ratifikasi  untuk  extradisi  negara-negara  lain  juga.  Atau  kalau usulan  revisi  itu  bisa diterima  oleh  Pemerintah  itu  artinya  prosesnya  bisa  lebih  panjang,  karena  kan  ini  kalaupun  ada  revisi  kan  harus  secara bilateral  diganti  direvisi  oleh  kedua  belah  pihak  juga.  Padahal  inikan  yang  membuat  MoU  itu  Pemerintahan  yang sebelumnya, inikan 2 Februari 2014. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 16 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi  saya  pikir ini  perlu  perhatian  dari  Pemerintah  yang  serius  bukan  sekedar  catatan  akan  tetapi  lebih  progresif apa  yang  harus  dilakukan  supaya  ratifikasi  ini  sifatnya  tidak  sekedar  mekanistik  atau  istilah  Orde  Baru  itu  DPR  RI  hanya jadi stempel, Cuma dak-dok ketok palu lantas dibacakan mungkin habis itu pengajuan lagi dan seterusnya. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 16 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi saya pikir kita harus menjadikan ini sebagai sebuah perhatian yang serius dan kita tunggu ada progress apa dari Pemerintah terkait dengan rencana ratifikasi-ratifikasi selanjutnya ini. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 22 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Oleh karena itu, mohon disampaikan tentu ini menjadi kalau kesimpulan bukanlah karena kita bukan Rapat Kerja, tapi menjadi perhatian Bapak-bapak untuk disampaikan kepada Pimpinan masing-masing. Dan supaya kegelisahan ini juga tidak semakin lama semakin melebar terkait khususnya perjanjian extradisi ini. Ekstradisi Perjanjian ekstradisi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 22 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Saya  lihat  ada  keresahan  dan  kegelisahan  yang  menurut  saya,  itu  tandanya  orang  itu  sedang berpikir  Pak, makanya  dia  gelisah.  Karena look  hole semacam  itu  mungkin  hanya  puncak  gunung  es  dari  sebuah  atau  dari  banyak kejadian.  Yang  terakhir  saja  ada  pengusaha  dan  juga  yang  diduga dibantu  oleh  pengacaranya  untuk  kasus  yang  ada kaitannya  dengan  KPK  itu,  itu  juga  dia  keluar  masuk  Indonesia  pergi  ke  Malaysia,  dideportasi  karena  ada  masalah Keimigrasian masuk ke Soekarno Hatta dia mau pergi ke Kamboja itu tanpa jejak Imigrasi Pak. Kasus yang Lippo Group itu dan itu melibatkan Imigrasi bahkan juga KBRI kita di Malaysia, karena masa ada dideportasi tidak ngasih tahu. Ekstradisi Persoalan perbatasan 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 22 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi  saya  kira  yang  disampaikan  Bang  Effendi  termasuk  kejadian  mutakhir  itu  mungkin  perlu  kita bahas  secara lebih  mendalam  dan  terpisah.  Tentu  saya  kira  disini  Bapak-bapak  yang  kaitannya  dengan  hukum  tidak  dalam  ranahnya akan tetapi saya kira hasil dari pembicaraan kita siang dan sore ini bisa juga disampaikan kepada para Pimpinan masing-masing bahwa ada keresahan terkait dengan look hole perbatasan internasional kita ini terutama bandara-bandara itu. Ekstradisi Persoalan perbatasan 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi  Bapak  Satya  ini  menyuarakan  keresahan  kolekyif,  kira-kira  begitu  ya  Pak.  Kita  ada  RUU  yang  diajukan  oleh Pemerintah  terkait  dengan  kerja  sama  pertahanan,  terkait  extradisi  juga  pernah, mungkin  beberapa  rancangan  ratifikasi yang  lain.  Tetapi  setiap  kali  ada  perdebatan  yang  sifatnya  substantive  sekali  pun  kita  tidak  bisa  merubah.  Akhirnya kalaupun harus merubah itu setuju atau menolak itu, sebagian kita setuju tetapi sebagian kita akhirnya menolak. Menolak kan juga Pemerintah juga pasti kemudian akan dipersepsi oleh negara yang bersepakat menjadi kurang baik juga begitu. Ekstradisi Rancangan ratifikasi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, kita tidak ingin kalau yang ratifikasi yang sebelumnya saja belum ada hasil yang kita harapkan Bersama pada waktu itu ngapain kita ratifikasi lagi yang berikutnya. Jadi saya kira itu akhirnya menjadi pertimbangan. Ekstradisi Ratifikasi 1

H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 22 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki
Jadi  yang  disampaikan  Bang  Effendi  termasuk  kejadian  lolos  ke  luar  negera  tanpa  cap  Imigrasi,  tanpa  jejak  itu menjadi sebuah  preseden  buruk buat penjagaan kedaulatan kita ini. Jadi  mohon disampaikan  Pak, jadi saya kira  dua  hal pertama  tadi  ini  yang  sifatnya  tentu  urusannya  dengan  protokoler  dan  Imigrasi. Dan  yang  pertama  tadi  Pak,  saya  kira Bapak bisa menangkap suasana kebatinan teman-teman disini bahwa kembali soal ratifikasi tadi itu yang diperlukan tidak sekedar catatan tapi ada kebijakan yang lebih progresif terkait hasil-hasil extradisi sebelumnya apa, sehingga kita di DPR 
RI  kalau  mau  menyetujui  itu  juga  sama  mantapnya  dengan  Pemerintah  keinginan  untuk  meratifikasi  ini.  Kalau  Bapak mantab kitanya ragu-ragu kan bertepuk sebelah tangan ratifikasi itu. Bisa jadi kemudian akhirnya tertolak, jadikan percuma kalau kita rapat bersama tapi kemudian tidak ada hasilnya, tidak jadi produktif. Ekstradisi Ratifikasi extradisi 1

H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Nah  yang  kedua  Pak,  waktu  kita  ini  meratifikasi  extradisi  dengan  Hongkong,  kebetulan  saya  juga  waktu  yang memimpin  itu  otoritas  pusatnya berbeda  Pak.  Nanti  bisa  dikoreksi  kalau  saya  salah,  tapi  sependek  sepengetahuan  saya yang Hongkong itu Jaksa Agung, yang Indonesia itu Kumham. Nah, menurut pengetahuan saya, saya bukan orang hukum tapi  secara  sepintas  logikanya  adalah  karena  extradisi  ini  kaitannya  dengan  secara  text  to  menangkap,  menahan  orang itukan mestinya menjadi kewenangannya lembaga proyustisia Pak. Dan Yustisia disini itu Cuma 3, kalau tidak pengadilan, Jaksa  Agung,  Polisi.  Kenapa  kemudian  malah  Kumham,  ini  kritik  Pak,  saya  perlu  jawaban  juga. Di  kasus Hongkong  itu otoritas pusatnya berbeda tapi bisa jalan. Ekstradisi Ratifikasi perjanjian ekstradisi, Hongkong 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Dengan Papua Nugini itu harapannya waktu itu seperti yang disampaikan Bapak Satya, saya ingat itu bisa selesai buronnya  itu,  ditangkap  dan  kemudian diadili  selanjutnya  untuk  diproses  hukum  di  Indonesia  sesuai  hukum  kita  ini.  Tapi nyatanya kan tidak, sehingga kalau salah satu output dari perjanjian extradisi yang sesimple itu saja tidak dilakukan lantas kita  mau  ratifikasi  perjanjian  extradisi  yang  baru  lagi  itu  seolah-olah  tidak  bermakna.  Hanya  rapat  ketok palu-rapat  ketok palu tapi efektifitasnya itu kemudian bisa diragukan oleh publik. Ekstradisi Ratifikasi perjanjian ekstradisi, Papua Nugini 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 16 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Dan beberapa ratifikasi yang diajukan ke Komisi I DPR RI pun juga rata-rata demikian. Sudah ditandatangani Mou-nya  di  Pemerintahan  sebelumnya bahkan  tahun-tahun  sebelumnya  tapi  kemudian  baru  diajukan  itu  sekarang.  Mungkin masih  agak  logis  kalau  periode  ini  yang  memang  menginisiasi  MoU  langsung  diajukan  untuk  ratifikasi.  Tapi  itupun  juga dengan harapan Pak, tadi kalau kita menandatanganinya itu secara bilateral MoU-nya asas prioritasnya juga harus dijamin. Kalau kasus dari PNG itu tadikan kita sama-sama tandatangan, kita maunya ratifikasi ternyata jomplang. Kita sudah lancar-lacar  saja  ratifikasi  disana  dipending,  entah  karena  situasi  internal  atau  mungkin  ada  kepentingan  politik.  Nanti  kalau buronnya  ditangkap  investasi  yang  dia  sudah  terlanjur  tanamkan  di  Papua  Nugini  nanti  berhenti.  Kalau berhenti  nanti menganggu  hubungan  bilateral  lantas  kemudian  Papua  Nugini  tidak  punya  sikap  yang friendly terhadap  Indonesia  terkait isu-isu kedaulatan atau isu yang lain, bisa jadi semacam itu. Ekstradisi Ratifikasi, Papua Nugini 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 13 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi lalu apa nilai kekuatan hukumnya atau bahkan politiknya kalau semua pengajuan ratifikasi itu sekedar diketok saja,  kan  ini  jadi  kayak  mekanik,  mesin  yang  memang  harus  sudah  jalan. Sementara  saya  kira  kan  kita,  kita  inikan  tidak bisa  seperti  itu.  Dan  saya  menggarisbawahi  Pak,  begini  dulu  betul  waktu  itu  kalau  tidak  salah  saya  pas  yang  memimpin ratifikasi perjanjian extradisi dengan Papua Nugini. Waktu itu kasus salah seorang buron Indonesia yang kemudian lari ke Papua Nugini itu diharapkan bisa diselesaikan melalui mekanisme yang sudah kita ratifikasi ini Pak. Itu 2015, jadi periode ini, DPR RI ini, Komisi I DPR RI ini sudah meratifikasi 2 extradisi yaitu dengan Nugini dan Vietnam. Ekstradisi Ratifikasi, Papua Nugini, Vietnam 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 2 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Pada hari ini Bapak dan Ibu semua, Komisi I DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dan baru saja kita buka,  yaitu  mengenai  RUU  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Antara  Republik  Indonesia dan  Persatuan  Emirat Arab mengenai Extradisi (Treaty between The Republic Of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition). Ekstradisi RUU extradisi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 2 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi Rapat Dengar Pendapat ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari Bapak-bapak semua dan seluruh instansi  yang  terkait yang  hadir  pada  siang  hari  ini.  Kami  perlu  menyampaikan  secara  ringkas  bahwa  8  Agustus  2018 Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang ini. Dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 September 2018 dengan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan  DPR  RI  dan  seluruh  Fraksi.  Dan  kemudian  dilanjutkan pada  tanggal  17  September  2018  untuk  diadakan pembahasan mengenai  Rancangan  Undang-Undang  ini  dan  dimulai  dengan  menggelar  Rapat  Dengar  Pendapat  untuk mendapatkan  masukan  dari  Bapak-bapak  semua. Secara  singkat  nanti  kami  ingin mendengar  paparan  Bapak-bapak semua.  Saya  kira dengan  mempersingkat  waktu  saya  persilkan  dari  yang  pertama  Dirjen  Asia  Pasifik  dan  Afrika Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak.Ekstradisi RUU extradisi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 5 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Saya  persilakan  kalau  begitu  dari  Bapak-bapak  Komisi  I  DPR  RI  apabila  ada  hal  yang  saya  kira  perlu  untuk didalami lebih lanjut berkaitan dengan extradisi ini karena urusan extradisi ini menyangkut kedaulatan hukum internasional masing-masing negara. Tetapi ketika diimplementasikan itu harus ada muncul understanding yang output-nya juga muncul benefit terkait dengan penegakan hukum di kedua negara. Dan urusan ini urusan hukum, jadi mungkin juga sedikit banyak hal menjadi urusan yang sensitive. Ekstradisi RUU extradisi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 5 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Kita  pernah punya  pengalaman  juga  ketika  merancangan  untuk  meratifikasi  sebuah  Undang-Undang  terkait extradisi  dengan  negara  tetangga  teryata gagal,  karena  terlalu  bersikukuh  sehingga  tidak  ada  muncul understanding padahal sudah bertetangga. Nah,  ini saya  harap kesempatan pada siang hari ini  bisa menjadi momentum  bagi kita untuk melakukan pertanyaan atau pendalaman yang lebih lanjut lagi. Ekstradisi RUU extradisi 1
H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP 18 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Pak,  saya  punya  pertanyaan  sederhana  saja  Pak.  Dari  berbagai  perjanjian  extradisi  ini  menurut Bapak  ukuran efektifnya atau ukuran keberhasilannya itu apa Pak. Ekstradisi Ukuran keberhasilan perjanjian extradisi 1

H. SUKAMTA, Ph.D. 2 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki
Terima kasih Pimpinan. 
Untuk   kasus   perjanjian   dan   aplikasinya,   kalau   perjanjian   yang   dibuat   ini   normative   selama inikan   saya membahasakan mungkin normative, akan tetapi persoalan barangkali lebih kepada aplikasinya. Kalau aplikasi mungkin itu tergantung kepada kemauan dari pelak yang diberikan kekuasaan extradisi. Karena untuk kasus PNG kasus yang kita bicarakan ini yang waktu kami delegasi parlemen berkunjung ke PNG yang bersangkutan itu justru diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Pemerintah PNG. Disana diberikan ruang untuk membangun mall yang terbesar di Port Moresby, diberikan kekuasaan untuk membangun kondomunium dan seterusnya. Inikan sebetulnya seolah-olah pelecehan pada kita Pak, kita punya  pelarian  lari  kesana,  kita  punya  perjanjian  extradisi  tapi  yang  bersangkutan  diperlakukan  seperti  penghuni  surga disitu,  diberikan  fasilitas  hebat,  dikasih  ruang  yang  sangat  luar  biasa,  digelarkan  karpet  merah,  sehingga  Pemerintah Indonesia diberikan jawaban ini belum diratifikasi oleh parlemen selesai.Ekstradisi Aplikasi perjanjian extradisi, Papua Nugini 1

H. SUKAMTA, Ph.D. 2 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah,  ini  sebetulnya  masalahnya  ini  betul-betul  hanya  ada  di parlemen  Papua  Nugini  atau  sebetulnya  ada  pada level kemauan baik kita untuk mengambil orang yang sudah dijadikan buronan itu oleh Pemerintah. Ekstradisi Papua Nugini 1

H. SUKAMTA, Ph.D. 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki
Terima kasih. 
Apa yang disampaikan Bapak Satya tadi itukan kegelisahan kita sejak 2015 ya. Jadi memang ini persoalan serius akan  tetapi  kan  jawabnya  selalu  itu  menjadi  catatan.  Tapi  itu  juga  berlangsung  sampai  hari ini, sampai  hampir  selesai  ini parlemen. Maksud saya apa yang bisa kita lakukan agar apa yang menjadi catatan itu bisa menjadi lebih konkrit. Apakah misalnya ada peraturan yang perlu kita usulkan untuk direvisi dalam hal seperti ini. Atau ada peraturan baru yang kira-kira itu bisa mengubah situasi ini dengan yang tadi kita diskusikan. Ekstradisi Revisi peraturan 1



HANAFI RAIS 33 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Dan buat Bapak Dirjen Dukcapil, pertanyaan saya simple Bapak Dirjen. Bapak kan sudah terima data banyak, Bapak bisa hapus tidak datanya, data-data yang sampah itu memenuhi data server Bapak, Bapak bisa hapus tidak. Itu pertanyaan penting buat saya, data-data yang tidak ada relevansinya dihapus saja kemudian ada cara, ada algoritma yang bisa membuat tambah, kurang, dan seterusnya.Data Pribadi Dukcapil Data lama 1
HANAFI RAIS 25 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Benar ini Ibu Evita. Berarti Indonesia bisa hancur 2030 kalau kita percaya sama Sosmed kayak begini.Data Pribadi Dukcapil Hoax 1
HANAFI RAIS 27 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Bapak Dirjen, punya datanya itu sekarang tidak Pak, nomor-nomor yang harus segera diblockir?Data Pribadi Dukcapil Nomor pelanggar 1
HANAFI RAIS 15 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Pak Dirjen, saya menyambung ini sebelum saya sampaikan kesempatan pada Bapak Dirjen untuk menjawab. Kalau belajar dari pengalaman penyalahgunaan atau istilahnya kebocoran data itu. Dari yang kasus mutakhir lah ya, kasus facebook misalnya, itukan bukan karena hacking, bukan karena retasan dari luar, tapi orang dalam sendiri yang terlibat yang kerja di Cambridge Analitic itu kemudian menyampaikan kepada publik ya. Atau dulu pernah di CIA tadi yang disebet oleh Bu Evita, Edward Snowden itu dulu kerja di CIA lantas menyampaikan ke publik gitu. Artinya kalau dari sisi instrumen teknologi mungkin sudah canggih, amanlah, sudah sangat very protective, sudah sangat terlindungi terjamin keamanannya mungkin di test berkali-kali dengan cyber security juga canggih, tetapi kan ternyata kejadian kebocoran data itu manual. Sehingga jaminan terhadap oknum atau orang yang justru insider dari dalam itu yang mungkin juga harus menjadi catatan penting, karena tadi sistem canggih seperti facebook atau Cambridge Analytic atau bahkan yang lapor ke wikileaks saja itu tentara Amerika itu, jadi tentara sendiri yang mengekspos kejadian kejahatan militer Amerika yang kemudian platformnya wikileaks ya. Jadi justru bukan karena informasi teknologinya, tetapi justru karena insider itu sendiri yang tentu saya kira menjadi catatan penting buat Dirjen Dukcapil yang memegang saya kira keseluruhan data orang Indonesia ya. Jadi Pak Dirjen tadi saya sepintas membayangkan Bapak Dirjen ini seperti Mark Zuckerberg, karena pegang semua data orang Indonesia, handphonenya juga terdaftar, bukan minus perilakunya saja, kalau perilaku mungkin ada di operator. Makanya operator itu kalau bikin iklan itu selalu pas dengan pelanggannya karena kalau yang suka belanja tasnya keluarnya iklan tas, itu kalau yang suka belanja sepatu keluarnya iklan yang berkaitan dengan olahraga atau sepatu itu. Walaupun tadi ada pertanyaan behavior ekonomi sebagian di ungkap oleh Bu Evita tadi itu kalau sudah jadi tujuan bisnis tentu itu menjadi penyalagunaan, karena tidak sesuai dengan konsen ketika pelanggan itu menyetujui penggunaan datanya. Dan saya kira itu persoalan lain.Data Pribadi Dukcapil Oknum penyalahgunaan data pribadi 1
HANAFI RAIS 20 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Terima kasih Bapak Budi. Saya tadi juga terkaget waktu dibuka oleh dulu waktu kita panggil Pak Menteri dan 3 operator Cuma menduga-duga saja karena waktu itu angka tertinggi 1 NIK itu kalau di media massa, media online itu ada yang didaftarkan satu NIK untuk 10 ribu nomor. Nah, angka waktu kita ketemu dengan Bapak Menteri yang dilaporkan itu 1 NIK 10 ribu. Nah, Bapak Dirjen Dukcapil ini masing-masing operator ini luar biasa pelanggarannya Pak. Tadi Indosat saja 1 NIK ini ya top 3 tadi disampaikan itu 2 juta Pak. sehingga dugaan ini tidak mungkin dilakukan oleh outlet atau gerai yang modal 2 jempol atau mengerahkan beberapa jempol, berarti 1 juta jempol kan tidak mungkin Pak atau 1 juta orang tidak mungkin. Jadi sangat kuat dugaan kalau ini kemudian by desain disengaja oleh korporasi yang mengambing hitamkan mungkin gerai atau outlet yang sudah jual beli putus itu bahwa bukan karena kita mereka, kan tidak masuk akal ini Pak. Itu baru Indosat belum yang lain, yang paling banyak Indosat ini, top 3. Kalau digabung itu sudah 5 juta nomor handphone dari 3 NIK. Jadi saya kira ini membuka mata kita semua ya, pertemuan kita siang ini bahwa banyak kejahatan atau pelanggaran yang tidak bisa kita hanya menganggap ini selalu muncul dari masyarakat atau individu. Juga saya kira kita harus sistematis kalau ingin mencari sumbernya.Data Pribadi Dukcapil Pelanggaran registrasi simcard 1
Hanafi Rais 1 PAN DI Yogyakarta Laki-laki Yang kedua, ini kepada KPI khususnya saya ingin mungkin meminta komitmen kembali saja, karena salah satu hal yang akan kita dorong nanti kan kita merevisi Undang-Undang Penyiaran di program legislasi kita yang akan datang ini. Dan saya ingin televisi-televisi lokal yang jumlahnya itu mungkin sudah ada ratusan, tadi saya ketemu ketika ke Jakarta bertemu dengan salah satu pemilik TV lokal di Jogya itu ada mungkin 300-an itu ya, yang dari dulu sampai sekarang ya ceritanya sama soal kembang kempis, sementara kalau kita punya Undang-Undang Penyiaran yang sistem siaran berjaringan itu dijaga dengan sungguh-sungguh ada harapan ya. Tidak tahu harapannya seberrapa besar ya, tapi saya kira mohon komitmen teman-teman dari KPI untuk mari kita dorong supaya demokratisasi kepemilikan media dan demokratisasi konten siaran melalui pemberdayaan televisi lokal itu harus kita konsisten untuk kita lakukan, inikan dalam industri itu ada perang lah, mungkin beberapa pertempuran sebelumnya sudah kalah. Nah, ini kita masuk dalam pertemuan baru lagi, ini the new game ya, yang kita harus menangkan, sehingga saya kira akan indah kalau penyiaran nasional kita itu demokratis secara kepemilikan dan juga demokratis secara isi dan saya kira komitmen dari teman-teman KPI itu yang kita butuhkan sangat. Saya kira itu, terima kasih banyak Bapak Ketua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi kami hadir terlambat di tengah-tengah ini, karena kabut asap dari Jogya, 2 jam baru delay sehingga baru hadir jam 12 lebih. Terima kasih.LSF, KPI demokratisasi kepemilikan media, televisi lokal1
Hanafi Rais 1 PAN DI Yogyakarta Laki-laki Terima kasih Bapak Ketua.Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Pimpinan dan Anggota Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia. Ada 2 hal ingin saya keingintahuan lebih dalam dari Bapak dan Ibu semua. Kalau melihat banyak sekali wacana yang dominan yang disampaikan oleh para anggota tadi atau kita yang ada di sini soal siaran konten yang berbau kekerasan, pornografi, mungkiin mistisisme dan lain sebagainya, itu menurut pengamatan kami itu memang entitas penyiaran itu tidak bisa dilepaskan atau bahkan mungkin hanya dipahami sebagai satu-satunya entitas, yaitu entitas bisnis atau industri. Tidak lagi sudah dipahami bukan lagi sebagai entitas budaya entitas yang lainnya, tapi betul-betul hanya sebuah industri komersial bisnis, lost or profit, kalau lost berarti dihentikan acaranya, kalau profit ya terus dikejar bahkan seekstrim mungkin gitu. Melihat industri penyiaran kita ini terutama pasca reformasi ini, setelah 14 tahun ini rupanya ini tidak jauh dari politik juga, kalau dunia penyiaran ini ya sama, kalau politik itu ukurannya lembaga survei, dunia penyiaran itu juga nampaknya ukurannya juga lembaga survei. Politik masih mending, karena ada banyak lembaga survei termasuk yang abal-abal sekalipun. Tapi kalau di dunial penyiaran seperti yang monolitik hanya ada satu lembaga survei yang paling dominan bahkan mungkin satu-satunya, saya tidak tahu mungkin menurut KPPU bisa jadi mungkin ini salah ya, yang kemudian bisa seakan-akan secara langsung maupun tidak, mungkin menentukan isi content atau contenst acara itu sehingga faktanya kita melihat contents acara itu yang iklannya tinggi, yang rating-nya tinggi, yang disukai menurut people meter lembaga survei ini adalah yang pornografi, yang violance, yang mistik dan terus seperti itu ya. Padahal kita kalau mau lebih jujur banyak atau mungkin banyak inovasi yang berasal dari mungkin segelintir atau sekelompok budayawan atau seniman atau mungkin bahkan dari televisi lokal, yang secara content juga bagus bahkan bisa mengalahkan conten-content yang semacam tadi itu ya.LSF, KPI industri penyiaran 1
Hanafi Rais 1 PAN DI Yogyakarta Laki-laki Nah, karena lembaga survei penyiaran tadi Bapak menyebut salah satunya atau mungkin satu-satunya itu adalah misalnya Elsie Nelson, itu sudah menjadi berhala ya dalam industri penyiaran yang namanya berhala kan tidak baik Pak, sehingga perlu dikonstruksi apa ukuran baru yang bisa ditawarkan oleh lembaga kita ini yang terhormat Bapak dan Ibu di Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia ini untuk mari mungkin perlu membuat proyek bersama yaitu kalau sekarang bahasa populernya tandingan begitu ya, ya bikin Elsie Nelson tandingan atau survey tandingan begitu, yang ini artinya lebih positif ya. Bukan lagi sekedar untuk cari popularitas, sehingga kita punya ukuran yang jelas, meterannya itu jelas, dan ini hasil genuin dari kegelisahan-kegelisahan yang selama ini muncul di antara kita ini, apakah sebagai orang tua, apakah sebagai konsumen dan lain sebagainya. Saya kira kalau kedua lembaga punya proyek bersama, dalam arti menawarkan kepada publik ukuran acara yang disukai dan juga positif, dan saya yakin itu ada, karena selama ini juga sudah pernah muncul itu kenapa tidak bisa kita mulai, sehingga kita tidak selalu didikte oleh satu-satunya lembaga survei penyiaran tadi itu, yang kemudian yang untung adalah mereka atau pemilih-pemilih itu industri tv itu, tetapi kemudian the expense of public, mengorbankannya kepentingan audiens atau bahkan mungkin anak-anak dan generasi masa datang. Saya kira itu mungkin usulan dari saya pribadi yang bisa jadi kalau dikerjakan sebagai proyek kolektif kedua lembaga ini.LSF, KPI lembaga survei penyiaran 1
HANAFI RAIS 7 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Saya kira kita mungkin agak GR juga kalau misalnya menganggap hubungan antara Indonesia dengan Saudi ini karena faktor hubungan agama, nanti jatuhnya kecewa berkali-kali Pak. Dulu waktu China lebih memutuskan kontrak jumlah lebih banyak Saudi ke China, kita lantas juga merasa agak kecewa. Mungkin karena berpikir sudah GR, “wah, sama-sama mayoritas Islam ternyata tidak juga”. Pada akhirnya hubungannya adalah hubungan ekonomi, cost benefit/untung rugi, dagang untung atau tidak. Kalau untung ya jalan, kalau tidak ya di tahan dulu. Jadi, Pak Alimin, itu menjawab kenapa lantas kita ini mungkin kurang di lirik. Karena saya kira itu pertimbangan rasional saja. Yang tadi soal mengapa baru sekarang saya kira nanti bisa di jawab oleh Bapak-bapak, terkait juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain.Pertahanan Hubungan agama 1
HANAFI RAIS 18 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Sebentar Pak, saya mungkin. Ini kalau kita sahkan jadi Undang-Undang kemudian kedua pemerintahan ini akan bertemu untuk membuat tadi istilah tadi implementation agreement kan agreement inikan berarti otomatis sudah terlegitimasi dengan adanya Undang-Undang ini. Jadi ketika Pemerintah sudah membuat implementation agreement atas dasar Undang-Undang yang baru ini, maka kan tidak lagi perlu persetujuan DPR ya kan? Karena Undang-Undang ini sudah menjadi dasarnya ini. Artinya, kita sekarang tidak tahu implementation agreement apa yang mau dibuat Pemerintah pasca Undang-Undang disahkan. Kalau ternyata ada isi-isi yang diduga seperti BCA dengan Singapura, maka yang kita lakukan dari sisi legislative adalah mencabut Undang-Undangnya sebagai dasar itu, maka implementation agreement otomatis tidak berlaku begitu tetapi kalau kita hanya kritik-kritik saja pasca ada implementation agreement tidak mencabut Undang-Undangnya ya tetap sah begitu. Kecuali, Pemerintah menganulir karena disini kan juga dikatakan membuka ruang ada exit close bahwa kalau salah satu tidak setuju bisa mengentikan. Jadi otomatis itu drop. Itu juga bisa kalau Pemerintah memang punya inisiatif untuk membatalkan, karena begini saya kira saya perlu berikan catatan Prof. bahwa tadi kondisi yang berbeda dengan 4 tahun yang lalu saya kira kita aware, sadar dengan itu. Kedua, inikan soal who gets what and how much kira-kira begitu, siapa memanfaatkan siapa, dan seberapa banyak dia itu dapat dari efek perjanjian ini. Kalau katakanlah ini disetujui, lantas Saudi atas dasar Undang-Undang ini, terus pertahanan itu katakanlah ya apalagi ini menjelang Pilkada, menjelang Pilpres begitu, lantas kemudian mengimpor kepentingan kawasannya ke Indonesia terkait mungkin konflik antar agama atau suni syiah, mungkin juga kepentingan-kepentingan lain ya tentu kita tidak mau, jangan sampai kemudian pengaruh Saudi justru lebih besar atas dasar Undang-Undang ini. Kalau memang kita menginginkan hanya sifatnya teknis dan betul-betul netral itu memang harus kita pastikan Pemerintah menjaga kenetralan Undang-Undang ini begitu, tetapi kan susah juga untuk netral di tahun-tahun politik ini Pak.Pertahanan Implementation agreement, undang-undang netral1
HANAFI RAIS 6 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Fraksi  Partai  Kebangkitan Bangsa  memberikan  laporan  atau pandangan  umumnya  Pak Menteri  secara hemat saya  bisa  katakan  disini  menyatakan  setuju  untuk  dibahas  lebih  lanjut  di Pembicaraan Tingkat I. Jadi Fraksi PKB menyatakan persetujuannya.Pertahanan Menyetujui RUU, PKB 1
HANAFI RAIS 28 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Yang  kesimpulannya  pendapat akhir  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa  juga  menyetujui  untuk dibahas pada pembahasan tingkat berikutnya. Selanjutnya, Fraksi PKS.Pertahanan Menyetujui RUU, PKB 1
HANAFI RAIS 16 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi kita inikan menangkap suasana kebatinan sebagian teman-teman itu pertama tidak mungkin  dipisahkan  bahwa  kita punya  Undang-Undang  nanti  kalau  kita  jadi  ratifikasi  itu  dengan segala bentuk kerja sama pertahanan atau MoU termasuk KFX IFX itu. Nah kedua statusnya kan juga masih kalau meminjam istilah umumnya itukan statusnya mau iya atau tidak, lanjut atau tidak kan juga belum pasti, belum definitif. Sehingga ini ada atmosfer bahwa kalau gantung begitu, lantas ini mau ratifikasi, apakah kemudian nanti ini justru menjerat Pemerintah sendiri begitu dan sekali lagi DPR ini kalau sudah setuju berarti kita punya hak juga Pak untuk minta keterangan, hak-hak legislatif  yang  lain  kalau  kemudian  ternyata  misalnya  Pak  berhenti  dan  semangat  Undang-Undangnya adalah  untuk  melanjutkan  kerja samanya  atau  kerja  sama-kerja  sama  di  bidang pertahanan tersebut. Itukan menjadi kemudian tidak senapas dengan kalau kita ini sudah ratifikasi ini. Nah masalahnya sekarang sampai dengan detik ini kan kita tidak tahu, kita belum punya kepastian masa depan ini mau lanjut atau tidak dan saya pikir cara kita memutuskan tentu jangan hanya karena tidak enak-tidak enak dengan negara lain atau mungkin nanti negara-negara lain, konsekuensi dengan negara yang melihat Indonesia. Saya kira kepentingan nasional kita apa, itu saja  patokannya.  Kalau  kita anggap  nanti  katakanlah  menyatakan  sebaiknya  sudah  tidak dilanjutkan ya sudah karena kepentingan nasional kita mengatakan untung kalau tidak dilanjutkan sehingga  kemudian  RUU  ini kemudian  apa, kalau  tiba-tiba  justru  kita  ratifikasi  terlebih  dahulu sementara kepastian soal proyek besar yang cukup menyedot perhatian kita itu KFX IFX ini tidak pasti begitu. Jadi saya memahami beberapa keberatan atau mungkin catatan penting dari teman-teman Bapak-bapak semua dan dari Pemerintah tampaknya tetap menjelaskannya tetap sama. Saya kira juga tidak ada salahnya Bapak/Ibu semua kalau misalnya karena rapat ini tidak bisa berubah Pak, kita tidak bisa mengubah teks redaksi ini, kita tidak bisa mengubah MOU ini, kita juga tidak bisa, yang bisa kita lakukan adalah kita akan lanjutkan atau tidak dengan ratifikasi tingkat pertama ini. Kalaupun  tidak  perlu  dibahas  lebih  lanjut  secara  lebih  substantif  terkait  dengan menyelesaikan KFX IFX karena terkait langsung, terikat dengan RUU ini, makanya kita bisa beri waktu, kita bisa pending rapat  ini,  bukan  berarti  menolak  Pak,  karena  persetujuan  untuk  menolak  itu  nanti  di pandangan  akhir  fraksi-fraksi.  Kita  bisa pendingrapat  ini,  kemudian  kita  bisa  bertemu  di kesempatan yang berbeda untuk meluruskan atau meminta kepastian dari Pemerintah terkait KFX atau Presiden khususnya baru kita bisa lanjutkan lagi.Pertahanan MoU kesepakatan 1
HANAFI RAIS 14 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Kalau substansi dari Rancangan RUU ini sebenarnya ada di naskah yang lebih lengkap yang  3  bahasa  itu,  yang  ada  Bahasa  Indonesia,  Bahasa  Korea  dan  Bahasa  Inggris.  Kan  ini substansinya ya Pak. Memang disini tidak disebutkan secara spesifik KFX IFX. Mungkin kalaupun tersebut itu ada di Pasal 2 Kerja Sama di bidang lain. Mungkin disitu ruang menafsirkan bahwa kita punya kerja sama KFX IFX tetapi ini Pak, ini saya kira substansinya, tetapi sependek pengetahuan saya mohon maaf kalau saya salah. Kalau kita mau menggantikan atau melakukan pengecualian atau perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang ini di naskah yang 3 bahasa ini tentu bukan disini forumnya. Kalau mau mengubah ya tentu Pemerintah berunding kembali dengan Pemerintah Korea Selatan untuk bertemu kembali mau di Jakarta mau di Korea Selatan untuk melakukan itu, maksud  pengecualian  atau  esklusi  atau  malah  memperjelas  karena  disini  nanti  mekanismenya adalah ya setuju atau kalau tidak setuju ya kita pending. Cuman itu pilihannya ya Pak dan dulu kita juga pernah memending sebuah kerja sama di bidang kerja sama antar hukum yang saya ingat, waktu itu kalau tidak salah Indonesia dengan Korea juga kalau tidak salah tetapi bukan pertahanan. Pertahanan Pembahasan substansi RUU 1
HANAFI RAIS 4 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Tapi saya kira juga ada titik kesamaan dari ketiga Beliau ini, bahwa walaupun disetujui tapi tetap harus diperlakukan secara cermat dan hati-hati. Saya kira prinsip kehati-hatian itu menjadi semakin penting atau urgent, karena Arab Saudi tampaknya sekarang sedang mengalami perubahan pada level domestik yang cukup drastis, dan tidak hanya pada sisi budaya, tapi juga sisi politik, maupun juga saya kira politik luar negeri yang semakin tampaknya mengedepankan perimbangan kekuatan di kawasan dibandingkan di level internasional. Dan saya kira kalau Saudi ini perubahannya tidak membawa kedamaian tentu itu juga membawa dampak yang tidak baik pula dengan Indonesia. Yang jelas, saya jadi ingat ada teori yang mengatakan, ‘kalau negara yang demokratis itu cenderung susah untuk gampang memutuskan perang’. Tapi kalau negara yang tidak kenal dengan demokrasi itu biasanya gampang untuk menjadi lebih agresif dan turut serta dalam menciptakan perang. Inikan dua jenis negara dengan rezim yang sangat berbeda, yang satu demokratis, yang satunya bisa dikatakan tidak mengenal demokrasi. Saya kira kehati-hatian kita mungkin juga perlu diletakkan dalam konteks tersebut. Karena memang Saudi sendiri juga seperti Bapak tadi sampaikan, terutama Pak Teuku Rezasyah tadi, ada catatan dimana ada dua kubu, dimana Arab Saudi yang merasa bahwa Iran menjadi ancaman. Dan saya kira itu juga cukup tercerminkan ketika kemarin di Sidang OKI di Istanbul, Arab Saudi juga tidak menghadirkan kepala negaranya dalam mengambil sikap mengenai sikap sepihak Amerika terkait dengan Yerusalem itu. Saya kira catatan itu menjadi lebih urgent.Pertahanan Prinsip kehati-hatian 1
HANAFI RAIS 11 PAN D.I Yogyakarta Laki-laki Yang kita pahami Pak Menteri, Pak Sekjen dan yang lain, Undang-Undang ini kalau RUU ini kalau kita ratifikasi kan jadi payung hukum untuk segala bentuk kerja sama pertahanan dimana proyek  KFX-IFX  itu include di  dalam  kerja  sama  itu.  Jadi  kekhawatiran/kegelisahan  beberapa teman-teman  itu  saya  kira  juga  bisa  kita  pahami  karena  ketika  rapat  kerja  kita  terakhir  kan  juga sebenarnya kesimpulannya masih sama dengan tadi, belum ada keputusan yang jelas, resmi, yang sifatnya instruktif atau imparatif bahwa terus atau tidak, lanjut atau berhenti. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan masih menunggu juga begitu dan kita tidak tahu apakah setelah disurati akan ada jawaban  langsung  kita  juga  belum  pasti.  Nah kekhawatiran  ini muncul  kalau  ini  kita  ratifikasi  ya berarti kan seluruh kerja sama pertahanan termasuk KFX-IFX terikat dengan Undang-Undang ini. Saya  kira  Pemerintah  kemudian  punya  ruang  yang  lebih  sempit  untuk  bersikap  fleksibel  kalau sudah diundangkan begitu karena kaitannya sudah dengan DPR juga ini Pak dan kita juga tidak mau ada resiko hal-hal yang melanggar Undang-Undang begitu. Nah  kalau  dikecualikan,  itukan  artinya  berarti  kan  ada  fleksibelitas.  Nah  ini  saya  minta pendapat teman-teman atau mungkin dari Kumham atau dari Kemenlu bagaimana sifat Undang-Undang ini kemudian ketika ada permintaan fleksibelitas semacam itu atau pengecualian.Pertahanan Program KFX-IFX 1
HANAFI RAIS 14 PAN Yogyakarta Laki-Laki Sebelum kepada Ibu Ayu Pak, jadi kalau memang keyakinannya itu adalah untuk menghitung cost recovery itu berarti jaringan yang sudah dibangun oleh operator itu yang jadi ukuran, maka mau dipaksa 1 tarif tapi tetap simetris itukan tidak akan pernah memenuhi keadilan Pak, kan logikanya begitu. Jadi opsiopsi yang disampaikan oleh Prof. Agung tadi itu, itu akan lebih realistis kalau pilihan simetris itu memang ditiadakan. Tinggal bagaimana apakah mau asimetris yang tadi itu macam-macam tadi itu, mau pakai by zona itu yang harusnya ditawarkan. Jadi kita membuat latar belakang untuk nanti verifikator itu membuat keputusan rekomendasi dari BRTI kepada Kominfo itu lebih masuk akal gitu Pak.  Karena kalau tadi Pak, mau dipaksa juga 1 tarif, seragam dan simetris pasti nanti dispute Pak. Jadi saya pikir kalau mau apa mau lebih mempersempit masalah ya opsinya juga tentu harus dipersempit tidak dibuka dari awal ini mau simetris atau tidak simetris, karena kenyataannya juga memang sudah timpang itu. Mau dipaksakan 100 simetris juga sudah tidak masuk nanti jadinya.  Saya kira itu masukan Pak.   Silakan tadi Ibu Ayu.   Regulasi Telekomunikasi cost recovery 1
HANAFI RAIS 19 PAN Yogyakarta Laki-Laki Kita masuk kepada draft kesimpulan bisa ditayangkan. Beberapa hal perlu kiat sepekati ini Pak.  1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan BRTI mengenai penghitungan biaya interkoneksi. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi I DPR RI, mendesak BRTI untuk memberikan masukan secara tepat dan komprehensif kepada Pemerintah dalam hal ini Menkominfo sehingga dapat ditetapkan biaya biaya interkoneksi yang dapat diterima semua operator telekomunikasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  Setuju ya Pak, semua?   Regulasi TelekomunikasiBRTI 1
HANAFI RAIS 12 PAN Yogyakarta Laki-Laki Yang disampaikan Bapak Agung tadi ada dokumennya, inikan berarti beberapa skenario, ada 5 skenario untuk kemudian mencari jalan tengah ya kan.  Jadi artinya yang jelas tidak itu adalah tadi berarti selama ini kan usulan Pemerintah adalah dipotong sampai dengan 204 simetris, itu artinya berarti tidak lagi jadi pilihan tapi atas 5 pria yang lain yang kemudian ditawarkan ya.  Dan verifikator nanti fungsinya adalah untuk memutuskan salah satu ini atau ada keputusan ada di kementerian atau di BRTI.   Regulasi TelekomunikasiBRTI, 1

HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki
Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua BRTI dan seluruh jajaran.  
Rapat Dengar Pendapat Panja Interkoneksi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui, mendengarkan laporan hasil kerja BRTI terkait perumusan biaya interkoneksi khususnya. Dan juga saran dan masukan dari BRTI terhadap Pemerintah terkait penetapan biaya interkoneksi. Seperti kita ketahui tahun lalu pada Rapat Kerja dengan Menteri Kominfo ada rencana untuk penurunan biaya interkoneksi, kemudian muncul dinamika di antara para operator sehingga kemudian menjadi masalah publik yang perlu kita dudukan secara bersama-sama, sehingga kemudian Rapat Kerja pada waktu itu memutuskan untuk Pemerintah dalam hal ini Menteri untuk menunda surat edaran penurunan tarif interkoneksi tersebut.  Regulasi TelekomunikasiBRTI, biaya interkoneksi 1

HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki Dan sampai sekarang masih meninggalkan problem karena salah satu yang kita dengar walaupun SE itu keputusannya adalah untuk ditunda tidak juga dicabut antara operator kemudian juga menafsirkannya beda-beda. Ada tetap memakai yang baru, ada yang memakai tetap yang berlaku adalah yang lama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu semua, Panja Interkoneksi ini menyelenggarakan rapat dengan BRTI kebetulan kalau rapat dengan Menteri, rapat dengan KPI yang kaitannya dengan penyiaran TVRI dan RRI sudah sering, kalau BRTI ini setahu saya selama pendek saya disini belum pernah baru ini Pak Ketua ya. Jadi mungkin juga nanti perlu dikenalkan pula BRTI ini apa dan siapa saja orang-orangnya, komisionernya, laki-laki semua komisionernya, 9 orang ya okeRegulasi TelekomunikasiBRTI, KPI, RRI,TVRI 1
HANAFI RAIS 3 PAN Jawa Tengah III Laki-Laki Terima kasih Ibu Evita.  Cukup panjang dan lebar serta lengkap ya, karena yang disampaikan Ibu Evita ini ada bagusnya Pak, karena kita juga melihat perubahan tarif interkoneksi ini dia tidak berdiri sendiri tapi juga ada hubungan langsung maupun tidak dengan rencana Pemerintah sebelumnya yang mau maksud saya Menteri Komin fo yang sekarang yang dulu pernah sebelumnya mengutarakan untuk tadi perubahan PP mengenai Netto Sharing dan Spektrum Sharing ya. Tapi saya kira kita fokus ditarif interkoneksi ini dulu tapi hanya sebagai sebuah pembacaan makro saja Pak, bahwa ini memang terkait juga dengan infrastruktur telekomunikasi yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri.  Yang berikutnya Bapak dan Ibu, Mas Budi silakan.Regulasi TelekomunikasiMempersilahkan 1
HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki Jadi Panja Interkoneksi ini Bapak dan Ibu sekalian, dibentuk pada Rapat Internal Komisi I DPR RI pada tanggal 11 Januari yang lalu dan kita bentuk ini dalam rangka untuk: 1. Mengetahui kebijakan yang diterapkan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kominfo dalam menetapkan biaya interkoneksi berikut parameter dan proses penghitungannya.  2. Panja ini dibentuk untuk mengetahui sejauhmana kebijakan penetapan biaya interkoneksi yang berpengaruh terhadap industri telekomunikasi. 3.  Panja ini dibentuk untuk mengetahui tarif interkoneksi yang tepat sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna telekomunikasiRegulasi TelekomunikasiPanja interkoneksi 1
HANAFI RAIS 5 PAN Yogyakarta Laki-Laki Jadi artinya kita tidak bisa mengejar matematisnya saja, tapi mau tidak mau memang harus melekatkan nilai-nilai soal adil, soal bisa diterima sebagai sebuah consensus dan itu biasanya terkait dengan political will pemerintah ya. Kalau verifikator mungkin bebas nilai dia kerjanya, ya point ngitungnya seefisien mungkin gitu, tapi saya kira pada akhirnya keputusan ada di pemerintah dan putusan ini dihitung berdasarkan political will itu, seberapa jauh unsur keadilan, unsur sustainabilitas-nya industri itu sendiri itu bisa dimasukkan dalam penghitungan yang baru nanti itu. Saya persilakan Bapak KetuaRegulasi TelekomunikasiPolitical will, consensus 1

HANAFI RAIS 24 PAN Yogyakarta Laki-Laki

Jadi “Komisi I DPR RI meminta BRTI untuk menyerahkan dokumen terkait dengan dasar pertimbangan penetapan biaya interkoneksi 204 berikut rujukan regulasi yang digunakan kepada Komisi I DPR RI”.  
27  
Bisa ya Pak, jadi kita tidak memberikan waktu tetapi kita meminta segera mungkin. Karena ini Panja sifatnya untuk mengawasan setelah ini kita akan mengundang juga stake holder yang lain dan ini akan jadi dokumen kita. Regulasi TelekomunikasiTarif interoneksi, BRTI 1

HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki Nah, karena lembaga survei penyiaran tadi Bapak menyebut salah satunya atau mungkin satusatunya itu adalah misalnya Elsie Nelson, itu sudah menjadi berhala ya dalam industri penyiaran yang namanya berhala kan tidak baik Pak, sehingga perlu dikonstruksi apa ukuran baru yang bisa ditawarkan oleh lembaga kita ini yang terhormat Bapak dan Ibu di Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia ini untuk mari mungkin perlu membuat proyek bersama yaitu kalau sekarang bahasa populernya tandingan begitu ya, ya bikin Elsie Nelson tandingan atau survey tandingan begitu, yang ini artinya lebih positif ya. Bukan lagi sekedar untuk cari popularitas, sehingga kita punya ukuran yang jelas, meterannya itu jelas, dan ini hasil genuin dari kegelisahan-kegelisahan yang selama ini muncul di antara kita ini, apakah sebagai orang tua, apakah sebagai konsumen dan lain sebagainya. Saya kira kalau kedua lembaga punya proyek bersama, dalam arti menawarkan kepada publik ukuran acara yang disukai dan juga positif, dan saya yakin itu ada, karena selama ini juga sudah pernah muncul itu kenapa tidak bisa kita mulai, sehingga kita tidak selalu didikte oleh satu-satunya lembaga survei penyiaran tadi itu, yang kemudian yang untung adalah mereka atau pemilih-pemilih itu industri tv itu, tetapi kemudian the expense of public, mengorbankannya kepentingan audiens atau bahkan mungkin anak-anak dan generasi masa datang. Saya kira itu mungkin usulan dari saya pribadi yang bisa jadi kalau dikerjakan sebagai proyek kolektif kedua lembaga ini. Sensor Film Elsie Nelson, expense of public 1
HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki Terima kasih Bapak Ketua.  Yang saya hormati Bapak dan Ibu, Pimpinan dan Anggota Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia.  Ada 2 hal ingin saya keingintahuan lebih dalam dari Bapak dan Ibu semua.  Kalau melihat banyak sekali wacana yang dominan yang disampaikan oleh para anggota tadi atau kita yang ada di sini soal siaran konten yang berbau kekerasan, pornografi, mungkiin mistisisme dan lain sebagainya, itu menurut pengamatan kami itu memang entitas penyiaran itu tidak bisa dilepaskan atau bahkan mungkin hanya dipahami sebagai satu-satunya entitas, yaitu entitas bisnis atau industri. Tidak lagi sudah dipahami bukan lagi sebagai entitas budaya entitas yang lainnya, tapi betul-betul hanya sebuah industri komersial bisnis, lost or profit, kalau lost berarti dihentikan acaranya, kalau profit ya terus dikejar bahkan seekstrim mungkin gitu. Melihat industri penyiaran kita ini terutama pasca reformasi ini, setelah 14 tahun ini rupanya ini tidak jauh dari politik juga, kalau dunia penyiaran ini ya sama, kalau politik itu ukurannya lembaga survei, dunia penyiaran itu juga nampaknya ukurannya juga lembaga survei. Politik masih mending, karena ada banyak lembaga survei termasuk yang abal-abal sekalipun. Tapi kalau di dunial penyiaran seperti yang monolitik hanya ada satu lembaga survei yang paling dominan bahkan mungkin satu-satunya, saya tidak tahu mungkin menurut KPPU bisa jadi mungkin ini salah ya, yang kemudian bisa seakan-akan secara langsung maupun tidak, mungkin menentukan isi content atau contenst acara itu sehingga faktanya kita melihat contents acara itu yang iklannya tinggi, yang rating-nya tinggi, yang disukai menurut people meter lembaga survei ini adalah yang pornografi, yang violance, yang mistik dan terus seperti itu ya. Padahal kita kalau mau lebih jujur banyak atau mungkin banyak inovasi yang berasal dari mungkin segelintir atau sekelompok budayawan atau seniman atau mungkin bahkan dari televisi lokal, yang secara content juga bagus bahkan bisa mengalahkan conten-content yang semacam tadi itu ya. Sensor Film Entitas Penyiaran, Poitik,KPPU 1
HANAFI RAIS 1 PAN Yogyakarta Laki-Laki Yang kedua, ini kepada KPI khususnya saya ingin mungkin meminta komitmen kembali saja, karena salah satu hal yang akan kita dorong nanti kan kita merevisi Undang-Undang Penyiaran di program legislasi kita yang akan datang ini. Dan saya ingin televisi-televisi lokal yang jumlahnya itu mungkin sudah ada ratusan, tadi saya ketemu ketika ke Jakarta bertemu dengan salah satu pemilik TV lokal di Jogya itu ada mungkin 300-an itu ya, yang dari dulu sampai sekarang ya ceritanya sama soal kembang kempis, sementara kalau kita punya Undang-Undang Penyiaran yang sistem siaran berjaringan itu dijaga dengan sungguh-sungguh ada harapan ya. Tidak tahu harapannya seberrapa besar ya, tapi saya kira mohon komitmen teman-teman dari KPI untuk mari kita dorong supaya demokratisasi kepemilikan media dan demokratisasi konten siaran melalui pemberdayaan televisi lokal itu harus kita konsisten untuk kita lakukan, inikan dalam industri itu ada perang lah, mungkin beberapa pertempuran sebelumnya sudah kalah. Nah, ini kita masuk dalam pertemuan baru lagi, ini the new game ya, yang kita harus menangkan, sehingga saya kira akan indah kalau penyiaran nasional kita itu demokratis secara kepemilikan dan juga demokratis secara isi dan saya kira komitmen dari teman-teman KPI itu yang kita butuhkan sangat.  Saya kira itu, terima kasih banyak Bapak Ketua.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi kami hadir terlambat di tengah-tengah ini, karena kabut asap dari Jogya, 2 jam baru delay sehingga baru hadir jam 12 lebih. Terima kasih.  Sensor Film TV Lokal Yogya 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Terima kasih Pak. Sedikit saja Pak, ini tapi juga mohon maaf, ini hanya suatu gambaran saja. Kami juga pernah bertugas di Telkom puluhan tahun yang lalu. Saya hanya bertanya masalah independensi ini Pak, itu apakah bisa Bapak pertahankan dalam masalah politik. Jujur saja disini juga ada kawan saya dari BRTI Pak Taufik Hasan dan segala macam, kita ada Namanya Jastel Pemilu, tapi dulu tidak sepanas ini masa-masa politik. Tapi karena kita punya atasan jujur saja ini mudah-mudahan tidak terjadi sekarang, kita kan harus melakukan sesuatu Pak. Itulah yang kita lakukan selama itu dulu, saya juga termasuk mungkin sebagai pelakunya, Bapak ini dulu juga pelakunya. Mudah-mudahan sekarang tidak, jadi ini kaitannya bisakah Bapak berani mempertaruhkan kursi Bapak ini pertanyaannya mudah-mudahan tidak kemana-mana, demi mempertahankan kebenaran itu saja. Terima kasih Pak.Data Pribadi Dukcapil Interdependensi 1
HARI KARTANA 3 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Maaf Pak, itu ada benarnya. Hanya ada yang belum terjawab misalnya keatasan Bapak, kalau tadi kepada para pebisnis itu gampang, kepada para pendemo juga gampang Pak. Tadi juga disampaikan kalau hanya 3 ribu kecil Pak, konstituen kami saja ada 100 ribu saya bisa saja telepon mereka semua datang ratusan ribu ke kantor Bapak. Pertanyaan saya kepada atasan Bapak gitu, kami dulu juga punya atasan, Bapak Taufik Hasan juga punya atasan. Itulah yang harus kita taati itu, apakah bisa independent ini Bapak pertahankan. Kami dulu jujur Pak, jaman dulu bukan sekarang kami ditarget 1 ini harus bisa 95%, tidak masalah lagi karena kita pegang media telekomunikasi. Itu Pak, kira-kira apakah bisa dari sektor telekomunikasi mempertahankan independenya ini Pak. Saya dulu jujur saja saya masih cinta kursi Pak. Terima kasih Pak.Data Pribadi Dukcapil Interdependensi 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Saya hanya menanyakan beberapa hal saja Pak, kalau masalah teknisnya itu saya kira sudah mulai dipahami, baik dari Dukcapil maupun Kominfo. Cuma tadi juga ada yang menjadi pertanyaan saya sendiri, saya pribadi saya kurang tahu. Itu kalau ada seandainya pelanggaran, tentunya Bapak tadi menyampaikan akan terkena atau akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apakah sudah ada sebetulnya perundang-undangan itu, padahal kita baru rintis kemungkinan perlu fokus untuk membuat undang-undang masalah pengamanan data pribadi ini. Perundang-undangan mana yang Bapak gunakan ini saya kurang tahu juga, tapi kenyataannya kan sekarang masih banyak kebocoran dan tentunya nanti dengan hasil-hasil koordinasi antara Kemenkominfo dengan Dukcapil dan para operator tentunya akan bisa ditemukan satu solusi yang paling ideal sampai saat ini. Itu yang kami harapkan semua, sehingga ke depannya tentunya masyarakat tidak bertanya-tanya lagi Pak, kalau masalah Teknik tadi jelas sudah mulai kelihatan ada satu perbedaan-perbedaan dan tadi Dukcapil juga mengatakan bahwa tugasnya hanya melihat dari NIK dan data keluarga. Tapi juga kemungkinan nanti dibentuk Undang-Undang ini mungkin saja Bapak juga termasuk mengawasi hal-hal itu Pak. Kalau sekarang kan dilepaskan oke nanti Kominfo yang meneliti lagi. Tapi dengan adanya satu nanti peraturan atau perundangan yang lebih sempurna gitu daripada yang Bapak gunakan sekarang mudah-mudahan itu akan bisa diterima oleh masyarakat secara enak dan lega gitu, kalau sekarang masih jadi tanda tanya gitu. Dan juga saya kira mungkin juga mungkin ya, sementara ini sosialisasi ini yang masih kurang diedarkan kepada masyarakat ya, masyarakat umum ataupun ke tempat-tempat lain. Mungkin yang tahu Bapak sendiri tadi kami juga baru tahu di sini. Ada hal-hal yang masih mungkin belum diketahui oleh masyarakat umum.Data Pribadi Dukcapil Pelanggaran registrasi simcard, Undang-undang1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Ada beberapa hal yang sebenarnya ini bukan merupakan pertanyaan, hanya merupakan suatu masukan yang mungkin juga bisa dijadikan satu kajian kedepannya entah oleh pihak Lemhannas ataupun Wantannas. Itu kalau mengenai ketahanan ya, sebetulnya ada satu hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh negara kita ini. Itu mengingat kalau kita lihat kesana-kemari kebetulan saya sering ke Dapil-dapil, itu masalah masih carut-marutnya masalah pertanian kita. Itu kalau bisa dibikin satu kajian yang sangat bagus oleh pihak Wantannas atau Lemhannas itu sangat bermanfaat sekali. Seperti kita ketahui bahwa kekuatan suatu negara mungkin terutamanya bukan dari satu atau kepemilikan persenjataan yang modern akan tetapi ketahanan perut. Seperti kita tahu di Vietnam juga kalau kita suka ngobrol, yang penting adalah suatu negara itu tidak sampai tergantung masalah perut mereka. Soal senjata kalau kita perhatikan di Vietnam atau negara-negara yang kuat sekali itu semangatnya, mereka pun dengan perangkat militer yang berghitu canggihnya tidak mempan, karena mereka tidak tergantung dengan yang lain. Vietnam sekarang merupakan satu negara yang bisa mensupply besar terbesar dan kuat. Nah, di kita sendiri justru yang dulunya dibilang negara pertanian ataupun subur tanahnya makin habis. Dapil kami di Karawang saja itu sektor-sektor pertaniannya mulai terdesak dengan misalnya dengan pembangunan-pembangunan yang tanpa satu strategi yang lebih menjangkau yang lebih luas. Nah, ini sekiranya kalau dibikin satu kajian mungkin juga bukan di daerah Jawa Barat saja akan tetapi mungkin di daerah lain pun banyak terkena dampak-dampak itu, itu harus dibuat satu kajian-kajian yang memadai di Lemhannas maupun di Wantannas Pak. jadi bisa lebih terintegrasi walaupun sekarang DPR RI juga sedang mencoba, mungkin sedang berjalan untuk membuat satu rancangan Undang-Undang untuk pembudidayaan pertanian ya. Namun, seperti biasanya Undang-Undang sih boleh ada tetapi kenyataannya dalam realisasinya tidak sinkron dalam pelaksanaannya. Ini yang mungkin bisa dijadikan bahan kajian di Lemhannas, sangat penting ini masalah pertanian. Jadi sektor pertanian dan satu lagi mungkin adalah sektor energi, tapi energi faktor kedua, yang pertama tadi sektor pertanian. Negara-negara seperti di Amerika tentunya mereka faktor energi itu sangat dipentingkan. Kita lihat kalau temperaturnya lagi dingin sekali bayangkan kalau mereka tidak punya satu sumber energi yang kuat, berhenti saja itu listrik saya kira mati semua itu di New York, di Washington. Saya merasakan begitu, kemarin juga ampun kalau dinginnya, lebih baik di negara kita kayaknya kalau butuh AC tinggal masuk, tapi kalau masalah kestabilan tentang temperature memang enak di Indonesia. Jadi kembali yang penting itu adalah masalah pertanian yang paling utama. Kemudian energi juga bisa dijadikan kajian.Lemhannas, WantannasKajian pertanian 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Satu contoh ketika berdirinya BUMN, saya kebetulan pengalaman di Telkom dulu. Jadi pada tahun 95 kalau tidak salah ada ide, kami dimasukkan dari seluruh BUMN di Indonesia itu dikumpulkan di Lemhannas kami angkatan 6. Kemudian disitulah kita berdiskusi dengan seluruh kawan-kawan dari BUMN lainnya bagaimana membuat satu kementerian ataupun satu wadah yang bisa menaungi BUMN-BUMN unggulan. Pada saat itulah sebenarnya lahirlah Kementerian BUMN yang kita kenal sampai sekarang. Karena tidak bisa lagi kita samakan antara BUMN yang harus memberikan satu provit dan BUMN yang memang untuk kepentingan strategi nasional. Disitulah pada saat itulah dipisahkan antara Telkom dan semuanya itu menjadi satu BUMN unggulan. Nah, saya ingat pada waktu terbentuk satu hasil dari kajian angkatan kami waktu itu ada … Lemhannas jadilah Kementerian BUMN yang kita kenal sampai sekarang ini. Dengan pada saat itulah juga kalau tidak salah Menteri pertamanya itu adalah Bapak Tantri Abeng. Nah, itulah terjadi dan sekarang bagus BUMN tinggal dikelolanya yang benar. Hanya dipisahkan tetap kalau namanya perusahaan-perusahaan negara ini harus mengabdi untuk negara tidak ada pilihan lain. Tapi kalau untuk perusahaan yang memberikan untung atau laba harus dibentuk sendiri. Itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, harapan kami sekarang menjadi topik ini pertanian dimana-mana, apalagi tadi pagi juga saya lihat masalah perikanan lagi. Coba nanti dalam salah satu kajiannya dibuat dibentuk entah namanya itu, jadi satu paper yang akan memberikan satu produk untuk kemajuan pertanian kita. Ini sangat dikhawatirkan kalau sampai berlarut-larut.Lemhannas, WantannasKajian pertanian, BUMN 1



HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Setelah mencermati dan mempertimbangkan atas penjelasan Pemerintah, maka Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak perlu didukung untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadapnya.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Setelah melalui berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan pendapat setuju agar pembahasan RUU tentang Pengesahan ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki  Untuk  mempersingkat  waktu  kami  akan  menyampaikan  hanya  beberapa  point  daripada berkas  ini.  Terkait  memorandum  kesepahaman  peningkatan  kerjasama  di bidang  pertahanan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  dan  Kerajaan Belanda. Kami dari Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan sebagai berikut. 1. Secara  umum  kerjasama  dibidang  pertahanan  ini  merupakan  bagian  dari  pengamalan amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yaitu  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Kerjasama ini akan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terbina sejak lama khususnya di bidang pertahanan. 3. Ratifikasi  persetujuan  memorandum  kesepahaman  peningkatan  kerjasama  di  bidang pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Arab Saudi dan Kerajaan Belanda akan memberi bobot legal, politik dan diplomasi yang lebih baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara dimaksud. Pertahanan Kerjasama pertahanan 1

HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki
Setelah  mendengar,  memahami  dan  berdasarkan  pertimbangan  dari  Fraksi  Partai Demokrat,   maka   dengan   demikian   pemandangan   umum   dari   Fraksi   Partai Demokrat   ini disampaikan.  Semoga  Allah  Tuhan  Yang  Maha Esa memberikan  ridho-Nya  kepada  kita  semua. Dan pada  prinsipnya  Fraksi  Partai  Demokrat  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang  ini  untuk diproses dan dibahas, didalami dalam proses selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Jakarta, 18 September 2018 Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Sekretaris Edhie Baskoro Yodhoyono, B.Com., M.Sc. Didik Mukrianto, S.H., M.H. A-434 A-437Pertahanan Menyetujui RUU 1

HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Prinsipnya dari Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan kepada Pembahasan berikutnya, dokumen nanti kami susulkan setelah ini.Pertahanan Menyetujui RUU 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Setelah  melalui  pembahasan  yang  mendetail  dan  mendalam di  Fraksi Partai  Demokrat, maka  kami  dari  Fraksi  Partai  Demokrat menyimpulkan  dua  hal  terhadap Rancangan  Undang-Undang itu: 1.Fraksi  Partai Demokrat  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang tentang  Pengesahan Nota    Kesepahaman    antara    Kementerian Pertahanan    Republik    Indonesia    dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan untuk disahkan  menjadi  Undang-Undang  dalam  pembicaraan  tingkat  II  di  Rapat  Paripurna DPR RI. 2. Fraksi  Partai  Demokrat  menyetujui Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan   Kerjasama Pertahanan   antara   Pemerintah   Republik   Indonesia   dan Pemerintah   Kerajaan   Arab   Saudi   untuk   disahkan   menjadi   Undang-Undang   dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI. Pertahanan Menyetujui RUU, RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Pandangan akhir mini Fraksi Partai Demokrat, tentang: 1. Rancangan    Undang-Undang    tentang Pengesahan    Nota    Kesepahaman    antara Kementerian  Pertahanan Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda tentang  Kerjasama  terkait  Pertahanan (Memorandum  of  Understanding  between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation). 2. Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi (Defense cooperation   agreement   between   the government   of   the   Republic   of   Indonesia   and   the government of the Kingdom of Saudi Arabia). Juru bicara: Ir. Hari Kartana Nomor Anggota: A-418Pertahanan Pandangan akhir Demokrat, RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Bapak Ketua,  saya  izin  menyampaikan  kalau  bisa  mungkin  yang  juru-juru photo tidak menggunakan blitz mengganggu karena kilatan-kilatan. Saya kira juga tidak ada manfaatnya blitz itu dengan jarak 3 meter. Terima kasih Bapak Ketua. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TBlitz kamera 1
HARI KARTANA 4 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Untuk Bapak Dirjen atau Bapak Sekjen mungkin, tadi yang disampaikan oleh kawan kita Bapak Kamta  dan Bapak Biem.  Saya  kira  bukan  diluar  3T  kalau  kayak  Gunung  Kidul,  kita  bisa ambil T-nya itu memang tertinggal, tertinggal dalam pengertian bahwa memang komunikasi dan lain-lain,  internet  tidak  masuk  itu  sudah  bisa  masuk  katagori  tertinggal,  jadi  jangan  diabaikan. Memang  kalau  perbatasan  mungkin masuknya terluar  atau  terdepan,  tapi  tertinggal  itu  banyak kayak  di  Dapil  kita  juga  di  kota-kota  itu  banyak  yang  belum  mampu  dan  tidak  terjangkau  oleh sarana  telekomunikasi. Jadi  apa  yang disampaikan  betul,  jadi  itu  tetap  di  3T  adalah  dalam pengertian tertinggal. Tertinggal itu bodoh masyarakat atau apa karena kurang bisa berhubungan dengan dunia luar. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, sambungan komunikasi 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian  yang  ketiga  masalah  internet  untuk  pedesaan,  ini Bapak Bakti  kemarin  kami sering berkunjung dimana-mana  dia  bilang  apakah  hanya  disediakan  frekuensinya  saja  tetapi karena bayarannya itu sering kan mungkin tidak terjangkau sama masyarakat desa, padahal tujuan kita itu untuk bisa memintarkan masyarakat desa disana, tapi nanti kami tidak sanggup Pak Hari, katanya kalau biayanya besar. Apakah sudah dipertimbangkan kesana untuk daerah-daerah yang tertinggal.  Kalau  diperkotaan  mungkin  Jakarta  tidak  masalah  ditagih  berapa  pun  dia  bayar,  tapi kalau di kampung-kampung kita iengin memintarkan mereka tapi mereka tidak mampu bayar jadi sama saja. Di desa-desa di Kantor Desanya saja belum ada, tapi mungkin ada beberapa orang yang punya. Kalau itu bisa apakah nanti menggunakan sistem wifi atau dengan BTS mungkin juga terlalu mahal kalau BTS, jadi wifi yang sederhana saja yang bisa menjangkau sampai berapa ratus meter. Mungkin satu RT atau satu RW saja bisa, itu tolong diperhatikan. Termasuk juga apakah termasuk   perangkatnya,   tadi Bapak Ketua   sampaikan   ada   di   Semarang sarananya   ada frekeunsinya akan tetapi tanpa disediakan perangkat komputernya atau daya listriknya semacam itu. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TInternet desa 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian  mengenai  fiber  optic  Palaparing  itu,  itu  kalau  cadangannya  dari  mana  tidak pernah disinggung. Ini siapa yang menangani nanti, cadangan untuk Palaparing itu untuk di tanah di laut, tentunya itukan sangat riskan kalau sekiranya tanpa cadangan. Tapi kemudian balik lagi ke Bappenas juga, dana keuangannya darimana cadangan itu apakah sewa dari satu kontraktor atau apa.  Jadi  biasanya hanya disebutkan tadi  itu  Palaparing  sudah  sekian puluh  persen,  kami  ingin tahu  sedikit  saja  pointer  juga  siapa  yang  menghandle sarana-sarana  cadangannya,  karena  itu sangat  bahaya  kalau  sampai  tidak ada  sekali putus  itu  paling  susah  untuk  mencari  titik-titik  dari tempat terjadinya putusnya itu. Kami juga pernah di Indosat, Telkom itu kalau putus berapa hari dan bisa terbayangkan nanti bahwa hubungan itu akan hilang beberapa hari. Tentunya yang ideal itu ada cadangan, saya yakin mungkin ada cadangan disana dan tolong kami disampaikan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPalapa Ring 1
HARI KARTANA 6 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Satu lagi Pak, berarti Bapak juga sudah merencanakan perangkat yang selama 3 tahun digunakan yang nanti misalkan fiber optic dan stasiun bumi untuk pengalokasiannya kemana, kan tidak boleh terbuang begitu saja, itu juga biayanya cukup mahal Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPalapa Ring 1
HARI KARTANA 7 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Boleh  tanya  Pak,  kalau  tadi  Bapak  sampaikan bahwa  untuk  dananya  sendiri  dari frekuensinya itu  jadi  tanggungan  Pemerintah  ya.  Hanya hard  warenya  seperti  komputer  dan perangkat tidak masuk kesana gitu ya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPalapa Ring 1
HARI KARTANA 5 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Pak Ketua, boleh sedikit Pak. Mudah-mudahan perhitungannya itu sudah lebih komprehensif Pak Direktur ya, jadi tidak hanya perhitungan yang sebagian, karena biasanya kalau pengoperasian satelit juga mencakup seluruh  hal,  termasuk  ada  stasiun  buminya,  karena  benda  angkasa  ke  ground  station  itu harus ada, terus operatornya, pelatihannya. Tadi schedule-nya itu yang saya tanyakan, kapan itu bisa selesai. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPengoperasian satelit 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Ada  beberapa  hal  yang  kami  ingin  tanyakan,  tadi  apa  yang  disinggung  oleh  Ibu  Sekjen mengenai satelit  multi  fungsi  itu.  Itu  mungkin  saya  hanya  ingin  tahu  kira-kira  pointer-pointernya semacam, waktunya dan jenis satelitnya dan pengalokasian daripada jasa satelit nanti itu untuk apa saja Ibu. Dan tentunya untuk tipenya kan banyak sekali, tipe satelit itu nanti kaitannya dengan Bappenas juga untuk masalah keuangan itu. Tentu kalau satelit yang untuk sinkron misalnya itu biasa besar-besar mahal, ada yang mediun dan ada yang low. Jadi saya ingin tahu yang agak garis besarnya saja karena itu penting sekali time schedule. Jadi tidak hanya kita itu mau beli satelit terus kapan selesainya, dananya dari mana, jenis satelitnya mana, untuk apa saja pengalokasiannya. Dari yang simple-simple itu saja dari situ kita bisa telusuri nantinya Pak. Karena beberapa kali saya bilang harusnya ada satu grand desainnya tapi kita tidak perlu terlalu detail. Tidak perlu sampai satuan 3, karena itu akan lebih berat lagi tapi saya sih bisa memeriksa  mau  setebel  apapun  yang  Ibu  serahkan  saya  bisa  periksa.  Tapi  saya  minta  yang pointer-pointernya saja  paling  tidak  schedulenya  kapan.  Mungkin  dari  Bappenas  juga  harus menyediakan dananya, apakah nanti dananya dana USO atau apapun Ibu, tapi garis besar sangat jelas  dari  mana-mananya.  Kebetulan  saya  sendiri  dulu  hanya  hidup  di  satelit  saja,  pernah  bikin juga pabrik di Amerika. Satelit saya bikin dari kecil, dari desainnya juga sampai meluncur diatas itu.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSatelit multifungsi 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama itu dari beberapa kunjungan kerja kami ke daerah-daerah itu penyedian fasilitas-fasilitas internetnya pak mungkin kita bersama Bakri waktu itu. Itu kelihatannya radiusnya hanya pendek sekali, ada hanya dalam satu ruangan saja, satu gedung saja. Jadi misalnya di kantor desa itu di satu desa. Tentunya harapan  kami itu bagaimana itu bisa diperluas jangkauannya pak menteri. Jadi kalau di situ kan hanya dipakai sama pegawai-pegawai  desa  saja. Padahal  kita  tahu  yang  ingin  kita  majukan  sebetulnya  adalah  para generasi muda kita pak. Kalau bisa sampai di sekolah-sekolah karena mereka itu sangat berminat sekali kepada pengunaan-pengunaan internet yang saat ini. Kalau sekarang yang ada kalau tidak salah  hanya  sampai  di  desa  dan  jangkauannya  itu  hanya  10  meter  atau  berapa  meter.  Tetapi tentunya ini hanya berkaitan dengan anggaran ini pak. Kita pernah ke sana kan? Jadi saya sekali saya  kira  pak  ketua  juga  pernah  menyampaikan  dahulu  supaya  bisa  luas  sampai  ke  sekolah-sekolah.  Disitulah  kita  harapannya  jadi  generasi  baru  kita  itu  mengenal  internet  dan  bisa mengembalikan pengetahuannya itu sangat penting sekali saya kira. Yang pertama itu tetapi dilihat supaya  bisa  lebih  jauh  kalau  bisa  sampai  sekolah  SMK  atau  apa  yang  sudah  paham  mengenai pemakaian internet.RAPBN 2019 Fasilitas internet desa 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian tadi yang disampaikan oleh sahabat kami, Ibu Evita itu betul pak. Jadi program-program  yang  untuk masyarakat  desa  itu  tadi  pernah  saya  ngobrol  tadi  sangat  bagus  karena langsung  ribuan masyarakat  bisa  mengikuti  lakon-lakon  dari  pewayangan  segala  macam  itu mengenai  Pancasila.  Mengenai  apa  banyak  sekali  masyarakat  kita  yang  butuh  mengenai bagaimana  seperti  untuk kebhinekaan  pada  waktu  itu.  Tentunya  juga  pada  waktu  kami  pernah lakukan di Karawang itu, kami termasuk dalangnya, kami katakan pak tolong jangan menyimpang ke  sana  kemari  tetapi  sampaikan  mengenai  bagaimana  pentingnya  kebhinekaan  itu.  Supaya jangan ngaco juga nanti dalangnya lupa mengarah kepada satu partai kan tidak benar, tetapi itu cukup bagus. Kalau dalang-dalangnya juga selalu kita briefing sebelum berlaku lakon-lakonnya itu.RAPBN 2019 Government public relation 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian  yang  ketiga  itu  saya ingat  periode  lalu,  kita  ada  sebetulnya  program  dari Kemenkominfo itu masalah plik and plik itu. Sesungguhnya itu bagus sekali pak. Itu mengunakan satelit ada yang mobile dan ada yang permanen cuman pada saat itu kalau tidak salah membuat itu agak terhenti saya tidak tahu, itu adalah mungkin dalam realisasi pelaksanaannya itu saja. Jadi tidak sesuai dengan planning-nya, kalau idenya bagus pak tinggal ditarik saja ke tempat yang tidak terjangkau, bisa permanen bisa dengan mobile. Cuman waktu itu ya terhenti dari Komisi I DPR RI sudah  bagus  teliti,  ini  berantakan  pada  saat  itu.  Nah  kalau  bisa  dilihat  lagi  supaya  tahu  aset-asetnya  juga  masih  ada  yang  bisa  diperbaiki.  Nah  ini  tercakup  tidak  di  dalam  pengembangan-pengembangan dari sektor komunikasi. Bagus pak, mungkin juga untuk pengunaan listriknya. Tadi ada problem masalah generator gensetnya pak. Jelas kalau mengunakan listrik PLN, putus gempa hancur tetapi pada saat itu kalau dengan plik and plik dia mengunakan juga sistem solar panel pak dengan solar panel. Dengan solar panel saya kira terjadi apapun dia akan selalu tersedia sarana listriknya itu. Itu yang kalau bisa dilihat kembali, saya kira masih berceceran nanti bekas-bekasnya itu  pak.  Ada  yang  mobilnya  sudah  kempes bannya  sana  sini tidak  jalan  tetapi  siapa  tahu  masih ada  perangkat  yang  bisa  digunakan  minimal  antena-antenanya  itu  kan  ada  terus  perangkat  dikontrolnya   di   dalam mobile-nya   itu   bagus   juga.   Itu   bisa   dilihat   kembali,   tentunya   nanti diperhitungkan dengan anggaran-anggaran ini. Ya mudah-mudahan bapak jadi lagi setelah 2019 seterusnya supaya bisa berkelanjutan ini program-program Kominfo ini sangat baik.RAPBN 2019 PLIK MPLIK 1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Ya  pak  menteri,  jadi  sekarang  pun  sebenarnya  banyak  bisnis-bisnis  internet  yang perorangan, itu jangkauannya juga cukup luas. Saya sendiri punya antena cukup tinggi ya, itu bisa menjangkau sampai wilayah satu RW saja masih mampu. Lah kalau ini cuman 10 meter sayang padahal  sekolah-sekolah  itu  anak-anak  itu  sekarang  sangat  haus  dengan  kebutuhan-kebutuhan teknologi internet. Bahkan di desa mereka banyak gaptek pak, bapak sediakan saja tidak kepakai sama mereka.RAPBN 2019 PLIK MPLIK 1
HARI KARTANA 3 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Pak  menteri,  tadi  ada  satu  pertanyaan  saya  yang  belum  dijawab  mengenai  desain  dari satelitnya. Mungkin saya butuh basic design saja, soalnya ini kan menurut bapak paling juga bisa selesai tahun 2023. Saya khawatir juga kalau ada pergantian nanti pejabat mulai hiruk pikuk lagi kalau  dari  awal.  Hanya  ingin  tahu  saja  saya  itu,  kaya  apa  sih  sebenarnya  yang  diinginkan  oleh pejabat  yang  sekarang  mengenai  desain-desain  yang  akan  dibuat  di  satelit  itu  pilotnya  atau busnya. Garis besar saja pak supaya tahun 2023 mudah-mudahan kalau bapak masih menjabat sebagai ini bisa menjadi continue, tetapi kalau lain lagi kacau lagi nanti pak.RAPBN 2019 Satelit 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian  mengenai  satelit,  kelihatannya  negara  kita  ini  pak  menteri  itu  rawan  sekali kepada gempa. Bahkan palaparing sendiri juga mungkin suatu saat bisa terputus total pak kalau terjadi gempa di laut. Kelihatannya bapak sudah menyampaikan kalau tidak salah dari kementerian mengenai  ada  rencana  pengunaan  satelit  multi  fungsi  pak,  saya  kira  itu  sudah  bagus  sekali. Apalagi disesuaikan dengan kebutuhan negara kita. Bapak putus saja di laut sudah amburadul itu hubungan  komunikasi  tetapi  dengan  satelit  memang  dahulu  adalah  yang  paling  solusi  terbaik waktu  zaman  Pak  Harto  dahulu  yang mencetuskan  pemakaian  satelit  palapa.  Karena  kita  itu dahulu belum terjadi banyak gempa, sekarang di mana-mana saya khawatir putus fiberoptiknya selesai  pak.  Jadi  cuman  kami  juga  pernah  minta  kalau  tidak  salah  ibu,  waktu  itu  atau  siapa  ya waktu  itu  penganti  pak  menteri.  Kalau  bisa  saya  ingin  tahu  juga  mengenai  spesifikasi  kalau  itu bukan  rahasia,  saya  kira  tidak  rahasia  pak  ya  untuk  satelit  itu.  Anggarannya  apakah  sudah tercakup juga di sini? Saya kira cukup mahal, itu satelit kalau lengkap saja mungkin bisa 2 triliun atau  3  triliun  lebih  apalagi  yang  multifungsi  ini.  Kalau  tidak  keberatan  saya  ikut  baca  begitu,  ya lumayan  dikit-dikitlah  supaya  saya  tidak  terlalu  cuman  datang  ke  desa-desa  saja  tetapi  ikut-ikut baca teknologi pak menteri. Kita kan sama-sama dahulu kan juga belajarnya itu saja. Jadi kalau tidak keberatan kami dikasih lihat spek seperti apa sih satelitnya begitu. Jadi bisa lihat, saya juga yakin bahwa perkembangan internet sangat cepat dan pengunaan satelit saya dukung pak kalau masalah itunya. Cuman juga nanti kan masalah waktunya itu juga mungkin butuh waktu 2-3 tahun untuk proses pabrikasi saya kira. Ya itu yang kedua kalau bisa diizinkan.RAPBN 2019, Palapa RingPalapa Ring 1
HARI KARTANA 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Jadi pada prinsipnya Partai Demokrat memandang positif dan perlu didukung mengenai rencana ini, prinsipnya kami setuju.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
HARI KARTANA 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-laki Terima kasih pak ketua. Fraksi Demokrat RI memberikan pendapat setuju agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian disini banyak sekali diberikan dengan kata-kata pencitraan Pak. Dan masalah misalnya Indonesia mengambil momentum ABU sebagai pencitraan negara yang berdimensi visi kebangsaan. Kata-kata pencintraan itu secara umum konotasinya tidak positif Pak. Pencitraan itu sesuatu yang hanya disampaikan, ya kaya live service lah kaya agak basi gitu. Pencitraan. Padahal kan kita dengan pengharagaan yang luar biasa yang didapatkan oleh RRI,dan  realita Indonesia kita yang hebat ini. Kan kita tidak ingin menampilkan pencitraan. Menampilakan tentang realita Indonesia yang punya visi yang kuat untuk  segala yang baik untuk  itu. Asia Pasific Broadcasting UnionABU, pencitraan, realita negara 1
HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki Dalam kontek ini maka kita mohon informasi tadi belum diterangkan tentang anggaran sebesar ini apakah dari APBN murni atau ada iuran dari negara-negara lainnya. Saya kira perlu juga disampaikan disini.   Tapi saya juga menyoroti dengan beragam keterangan yang tertulis disini Bapak. Yang menurut saya mudah-mudahan ini bukan merupakan satu penjelasan final dan dirasakan perlu satu perbaikan-perbaikan. Misalnya tentang perubahan tempat disini halamannya tidak ada. Semula ditempatkan di Jakarta dan kemudian pindah ke Bali.Asia Pasific Broadcasting UnionAPBN 1
HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki Yang menurut saya agak, menurut saya agak dikritisi dengan ungkapan disini. Kenapa Bali? Karena Bali lebih menggambarkan konsistensi kebangasaan. Saya agak keberatan dengan jawaban ini Bapak. Karena seolah-olah luar Bali tidak menggambarkan konsistensi kebangsaan. Ini bermasalah sekali kalau ini kita tampilkan di dunia internasional. Kalau pun ada masalah dengan beberapa tempat itu bukan artinya mereka bukan punya sisi konsiten dengan visi berbangsa dan bernegara. Di Bali pun juga banyak masalah. Peristiwa terkait dengan masalah, banyak lah tidak perlu kita sebutkan disini ya?Asia Pasific Broadcasting UnionBali, konsistensi kebangsaan 1
HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian disini ada ungkapan tentang karakter ke Indonesia an. Indonesia akan mengambil kesempatan waktu sesi Indonesia terutama. Menurut saya mudahmudahan ini bukan sekedar dalam kontek yang aktifitas yang tidak fokus dan tidak kuat ya? karena kata-kata Indonesia akan mengambil. Itu seolah-olah bisa iya bisa tidak. Tapi menurut saya seharusnya Indonesia akan mengambil program itu. Jadi bukan akan mengambil, tapi Indonesia mengambil kesempatan waktu atau Indonesia memutuskan untuk  mempergunakan waktu. Kalau Indonesia akan mengambil itu maka sekali lagi kata-kata mengambil itu akan menjadi pikir-pikir, iya atau tidak kalau ada kesempatannya yang iya kalau tidak usah padahal kan sudah sangat seharusnya Indonesia dengan visi dan realita diterima sebagai lembaga yang terhormat ini sudah sangat seharusnya sudah tidak akan, tapi seharusnya mengambil peran yang sudah sangat bagus. Asia Pasific Broadcasting UnionKharakter Indonesia 1

HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki
Jadi berbagai ungkapan pencitraan disini menurut saya perlu untuk  dikoreksi. Karena lagi-lagi kalau ini muncul di publik ini NKRI juga merupakan bagian dari pencitraan. Padahal kan tidak. Pastilah rekan-rekan akan menampilkan hal-hal yang sangat serius, apalagi dengan anggaran yang sangat besar. Disini juga ada pencitraan dengan promosi media luar. Menurut saya juga perlu dikoreksi dengan kata pencitraan. Sekalipun saya yakin dalam tingkat program nya tidak dimaksudkan 
itu, tapi terlanjur kalau ungkapannya pencitraan saya khawatir akan dipahami dengan hal yang tidak sepenuhnya bagusAsia Pasific Broadcasting UnionNKRI, Pencitraan 1

HIDAYAT  NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih, diterima kembali di Komisi I Ibu Ketua. Baik juga yang disampaikan oleh Prof. Bachtiar Aly tadi memang apa namanya kegiatan internasional yang anggarannya cukup besar ini, sangat layak bisa dimaksimalkan untuk  kepentingan Indonesia paling utama, baru nanti pada tingkat kepentingan internasional. Dan apalagi RRI disebutkan sebagai lembaga yang sangat terhormat dengan begitu banyak pengharagaan yang telah dimiliki sewajarnya memang tadi RRI yang telah menyiapkan segala sesuatunya bukan hanya umbul-umbul tapi yang paling prinsip bahkan terkait dengan temanya, terkait dengan goalnya dan juga terkait dengan rekomendasi-rekomendasi apa. Itu memang tuan rumah lah yang menyediakan itu Pak, dan apalagi kita. Asia Pasific Broadcasting UnionRRI 1
HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi sekali lagi, memang dunia maya ini memang begitu sangat liar. Karenanya menurut saya sangat dipentingkan untuk pembentukan Badan Siber itu untuk disegerakan. Sambil juga menegaskan kembali bahwa antara kritik dan fitnah memang agak tipis. Jadi menurut saya penting juga kemampuan untuk membedakan mana yang memang ada kritik murni, kritik membangun sesuatu yang sangat sesuai dengan atau sangat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena tidak mungkin ada demokrasi tanpa ada kritikBSSN BSSN 1
HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Melanjutkan dari yang tadi disampaikan Pak Menteri. Tadi Beliau menyampaikan tentang, saya fokus di pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, tadi Bapak sampaikan menjawab pertanyaan dari Ibu Wakil Ketua tentang kapan akan terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara. Kalau tidak saya salah tangkap tadi Bapak menyampaikan akan terbentuk di Mei 2018. Saya usulkan itu dipercepat Pak. Bahkan dipentingkan atau lebih dipercepat lagi. Karena apa? Karena terkait dengan cyber crime ini sudah menghadirkan kondisi Indonesia yang oleh para pejabat menyebutkan Indonesia kita dalam kondisi yang darurat. Misalnya, Kepala BNN berkalikali menyampaikan “Indonesia darurat narkoba”. Dan kita mengetahui termasuk yang disampaikan oleh Kepala BNN bahwa narkoba itu juga penyebarannya dan pengelolaannya juga melalui dunia maya juga. BSSN Cyber crime, BSSN 1
HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Ketua MUI menyampaikan Indonesia darurat pornografi, darurat moral. Dan kita ketahui bahwa penyebaran pornografi maupun juga prostitusi itu juga melalui jalur-jalur dunia maya juga. Apalagi belakangan terkait dengan radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Itu bagianbagian yang menurut saya kita tidak terlalu telat untuk kemudian menyikapi ini sampai kepada Mei 2018. Jadi menurut saya ini penting untuk dipersegerakan terselesaikan masalah ini, sehingga kemudian koordinasi penanganan masalahnya juga maksimal. Menggambarkan juga bahwa kita memang ingin menyelesaikan masalah ini secara maksimal karena kedaruratankedaruratan yang terjadiBSSN Darurat pornografi 1
HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi masalah penyebaran kebencian, masalah fitnah, hoax, dan lain sebagainya ini sudah terkena kepada siapa saja. Kalau pilgub DKI kemarin sampai kemudian Pak Anies membuat akun tentang fitnah. Jadi korban dari penyebaran kebencian, fitnah, hoax, itu semuanya menjadi korban. Jadi karenanya menjadi amat sangat dipentingkan. Ketika kita bicara tentang masalah Saracen ini adalah Saracen adalah contoh kasus bagaimana kemudian dunia maya dipergunakan untuk mengadudomba di antara kita semuanya, di antara para tokoh, di antara para parpol, di antara para umat beragama. Menurut saya tujuan akhirnya adalah memang menghancurkan Indonesia. Dan untuk itulah karenanya sangat dipentingkan menurut saya Kominfo maupun juga mitranya dengan Kepolisian untuk betul-betul berlaku yang hati-hati, yang adil, jangan pandang bulu. Siapapun yang melakukan, apapun, dan kemudian pakai lembaga manapun, ukurannya adalah Undang-Undang ITE dan undang-undang lain yang terkait. Kalau memang itu betul-betul adalah penyebar hoax, kebencian, adu domba, fitnah, ya dikenakan siapapun mereka. Karena faktanya kami merasakan betul bahwa kami yang di luar pemerintah pun kami mendapat fitnah yang sangat-sangat dahsyat itu. Jadi karenanya itu hanyalah salah satu contoh saja. Karena sebelum inipun, sekali lagi saya sampaikan, terlalu banyak yang juga sudah melakukan. Sekarang pun di twitter saya banyak yang saya dikerjain ini. BSSN Hoax 1



HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki

Terkait dengan Saracen Bapak dan Ibu, tentu masalah yang memang harus diselesaikan. Dan saya memahami dan mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden 
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untuk masalah ini di ungkap tuntas, termasuk siapa yang mendanai, siapa yang memesan, dan lain sebagainya. Karena memang permasalahan ini sesungguhnya kalau kita ingin obyektif di lapangan memang permasalahan ini kemudian menghadirkan/ada yang mengistilahkan ‘maling teriak maling lah’, ada yang mengistilahkan ini sesungguhnya merupakan upaya untuk mengadudomba antara seluruh warga bangsa. Karena ada yang kemudian sebagian mengatasnamakan agama tertentu, ada agama yang lain, ada suku tertentu, suku yang lain, afiliasi politik tertentu, afiliasi politik yang lain, semuanya untuk saling menghadirkan kondisi yang gaduh dan mengadudomba. Bahkan kalau dalam kata kami yang di luar pemerintahan ya kita tahu bagaimana Pak Prabowo itu dibayangkan atau digambarkan sebagai Hitler, inikan bentuk yang juga amat sangat. BSSN Saracen, 1

HIDAYAT NUR WAHID 2 PKS DKI Jakarta II Laki-laki
Ibu Ketua, sedikit pendalaman. Terima kasih Pak Menteri.  
Saya ingin kembali kepada hak asasi manusia tadi. Secara prinsip saya tentu setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Cuma saya ingin sampaikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia memang bukan hak asasi manusia yang liberal, Pak Menteri. Jadi itu dengan amat sangat gamblang di atur di Pasal 28 j ayat (1) dan ayat (2), gamblang sekali. Jadi kita tidak perlu kemudian membayangkan seolah-olah hak asasi manusia itu dibatasi karena itu adalah terkait dengan kondisi-kondisi di luar. Di internal kita saja hak asasi manusia itu dibatasi. Dan itu amat sangat gamblang di Pasal 28 j ayat (1) dan ayat (2). Bapak bisa melihat kesana dan kemudian nanti bisa menjadikan sebagai rujukan yang sangat konkritTIK HAM 1

HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Dan kemudian pun juga prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia yang semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar itu juga penting.  Jadi ketika kita betul-betul membasiskan ini semuanya pada Undang-Undang Dasar maupun undang-undang saya kira permasalahan akan bisa terselesaikan. Jadi tentang demokrasi tetap bisa kita jaga, hak asasi manusia tetap bisa kita lindungi, hukum tetap bisa kita tegakkan. Dan siapapun juga yang mempergunakan perilaku menyebarkan kebencian, adu domba sara, suku, dan lain sebagainya, dan siapapun juga yang kemudian nanti menghadirkan perilaku yang membahayakan kedaulatan kita sebagai negara, baik yang terkait dengan masalah moral dengan tadi masalah prostitusinya, dan saya apresiasi Bapak banyak menutup situs-situs porno ini. Tapi ini masih amat sangat luar biasa, jangan pernah lelah Bapak untuk terus melanjutkan. Sama juga terkait dengan masalah tadi yang narkoba yang juga amat sangat luar biasa. TIK Narkoba, Hoax, hate Speech 1

HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki

Jadi masalah Saracen mudah-mudahan hanya menjadi pintu untuk kemudian menyelesaikan keseluruhan. Baik terkait masalah pornografi, yang terkait dengan masalah narkoba, termasuk juga terkait dengan masalah ujaran kebencian yang dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, karena fakta dilapangannya adalah yang melakukan bullying terhadap non pemerintah pun amat sangat banyak. Terima kasih.  
22  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. TIK Saracen, bullying 1

HIDAYAT NUR WAHID 2 PKS DKI Jakarta II Laki-laki

Tapi juga yang sangat penting adalah bagaimana agar permasalahan ini juga jangan sampai menghapuskan sikap kritik dan kritis dari masyarakat. Jangan sampai mereka menjadi ketakutan berlaku kritik. Karena di dalam demokrasi saya kira kritik itu adalah bagian dari yang 
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tidak terpisahkan. Tapi memang jangan sampai kritik yang justru tadi menghadirkan hoax, fitnah, dan lain sebagainya.  Terima kasih Pak Menteri.  TIK Sikap kritis masyarakat 1

IDA FAUZIYAH [4] 1 PKB Perempuan Sebenarnya tidak ada yang harus diributkan. 11 miliar itu kan juga ada penghematan yang dilakukan oleh KPI. Yang kemudian kita menjadi kasian dong kalau kita campurkan menjadi 11, yang sudah disodakohkan oh bukan disodakohkan. Dihemat itu kan kemudian harus terpaksa ini dan itu.  Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Catatannya adalah terhadap alokasi anggaran 11 miliar itu, pengunaannya akan menyesuaiakan dengan RUU yang baru. Hanya artinya kan menjadi kasian gitu. KPI sudah menghemat 4 miliar tapi pengunaannya pun harus dengan catatan.   Apakah catatan yang 11 miliar itu termasuk dengan 4 miliar yang penghematan itu. Problemnya karena itu menjadi bagian dari sistem yang akan dibangung, menjadi dengan keputusan seperti itu ya semuanya, 11 miliar itu. Meskipun uang yang 4 miliar maaf yang 5 miliar itu adalah uang dari KPI itu sendiri. Jadi tapi kalau KPI tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Catatannya pengunaannya nanti setelah menyesuaikan dengan RUU penyiaran. Anggaran KemenkominfoRUU Penyiaran 1
IDA FAUZIYAH 1 PKB Perempuan Kesemua calon yang ada di depan kita adalah laki-laki. Saya yakin juga bahwa tidak semua laki-laki mempunyai prespektif gender. Tidak sedikit meskipun laki-laki tapi gender main streamingnya juga cukup bagus. Saya ingin mengetahui banyak tentang itu kenapa? Karena konsumen penyiaran kita kebanyakan adalah Ibu dan anak. Karena angkatan kerja kita didominasi oleh laki-laki. Sementara Ibuibunya lebih banyak yang secara profesional bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Disela-sela keprofesionalannya dia mengkonsumsi siaran kita. KPI Perspektif gender 1
IDA FAUZIYAH 1 PKB Jawa Timur Perempuan Sudah 100 tahun saya kira patut kiranya LSF melakukan review terhadap perjalanan LSF. Kalau dalam pandangan saya, saya kira LSF mesti harus banyak lagi melakukan kerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tontonan yang sehat. Saya melihat masih banyak sekali tontonan yang belum berkontribusi terhadap membentengi anak-anak kita. Yang saya perlu garisbawahi adalah meskipun sudah 100 tahun Pak, atau 1 abad saya kira sosialisasi kepada masyarakat, baik masyarakat pekerja perfilman atau masyarakat secara luas. Itu yang menurut saya masih belum, saya setuju dengan upaya untuk sensor mandiri, itu saya kira bagaimana membangun self control dari masyarakat agar bisa menggunakan tayangan-tayangan yang sehat itu menurut saya akan efektif dilakukan, dibandingkan dengan melakukan kerja sensor itu sendiri.   Sensor Film review kinerja 1

IDA FAUZIYAH 1 PKB Jawa Timur Perempuan

Sekali lagi saya tidak begitu melihat LSF itu bergandengan tangan dengan kelompok masyarakat untuk membentengi mereka untuk bisa melakukan sensor secara mandiri. Dan kalau dalam pandangan saya prosentase kegiatan ini harusnya lebih dominan, karena sekali lagi dengan anggaran yang terbatas, dengan sumber daya manusia yang terbatas, saya kira tidak akan mampu menahan laju film impir, film-film yang ternyata juga dibikin oleh kita-kira sendiri itu tidak akan bisa menahan 
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lajunya. Saya ingin menggarisbawahi betapa pentingnya sensor mandiri dan mesti lebih menonjol bagaimana Bapak bergandengan tangan dengan kelompok lain.   Saya kira itu saja Ibu Meutya.   Terima kasih. Sensor Film sensor 1

IDA FAUZIYAH 1 PKB Jawa Timur Perempuan Nah, saya kira Bapak tidak bisa bekerja sendirian harus melibatkan banyak stake holder bangsa ini melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui kelompok keagamaan saya kira ini penting sekali. Kalau hanya mengandalkan anggaran yang Bapak peroleh saya kira tidak akan mampu. Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya mengefektifkan self control itu, sensor secara mandiri itu seperti apa. Sebenarnya apa sih sesungguhnya, kalau tadi Ibu Evita menyatakan apakah badan sensor itu memiliki semacam LP3S menyiaran kita. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi patokan, kalau menurut saya budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita itu adalah patokan utama. Budaya masyarakat kita yang saya tidak tahu apakah budaya itu sumber dari agama atau agama itu memberikan nilai-nilai kepada budaya kita itu nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Menurut saya dalam pandangan saya, kalau kita bisa pegangin budaya bangsa yang kita miliki, saya kira kerja-kerja LSF itu tidak akan semakin berat. Sensor Film stake holder 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang  ketiga,  menyangkut  masalah  sampai  hari  ini  Pemerintah  belum  melaporkan  paling  tidak  kepada  Komisi  I DPR RI itu hasil-hasil daripada ratifikasi ini, apa sih dampaknya. Dari sekian ratifikasi, seperti misalkan Indonesia dengan Papua  Nugini.  Jelas-jelas  ada  pengusaha  kita  yang  dengan  dia  berganti  kewarganegaraan  di  Papua  Nugini  sampai sekarang  juga masih  oke-oke  saja.  Dan  kita  merasa  apa  hasil  daripada  ratifikasi  ini.  Mungkin  Kementerian  Hukum  dan HAM  mestinya  bikin  matrik,  walaupun  tidak  dalam  forum  sekarang  supaya  kita  ngerti,  ini  loh  hasil  daripada  ratifikasi  ini. Hasilnya  apa?  Bangsa  Indonesia  yang  betul-betul  dia  salah  sudah  melanggar  tindak  pidana  di  Indonesia  dan  dia  lari berganti warga  negara kita  bisa ambil  disini. Membuat  kita  pun juga menghibur diri, walaupun kita  juga sebagai. Kira-kira hasilnya  ada  ini  dari  semua  apa  yang  paling  tidak  setengah  hari  kita  membahas  itu  yang  ujung-ujungnya  tidak  ada  satu pasal pun, kecuali yang kemarin ahli tata bahasa saja yang memberikan koreksi, titik, koma dan lain sebagainya, tapi tidak dalam masalah substansi.Ekstradisi Dampak ratifikasi 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dan  jujur  saja  hasil  fungsi  legislasi kita  memang  banyak  sekali  hasil  ratifikasi  dibandingkan  Undang-Undangnya, Bapak  Kementerian  Hukum  dan  HAM  pastinya  mencatat  itu.  Yang  kita  telorkan  Undang-Undang  di  DPR  RI  inikan  tidak secepat  seperti  yang  kita  harapkan.  Tapi  hasil  ratifikasi  luar  biasa  Pak,  tidak  lama  lah  disini pasti  langsung  kita  sahkan. Tapi kita kan tidak ingin mengurangi kualitas daripada fungsi legislasi kita. Ekstradisi Dampak ratifikasi 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah,  saya ingin  melihat  apakah  extradisi  ini  antara  Indonesia  dengan  UEA  itu  bisa  lebih  mempercepat  daripada yang diamanahkan dalam Undang-Undang Terorisme. Maksud saya, mestinya tanpa treaty ini kita sudah bisa action orang itu bangsa kita kok yang ada disana. Nah, ini yang saya perlu mendapatkan satu klarifikasi dan juga penjelasan supaya kita juga bisa memaknai ini bahwa ini adalah betul-betul strategis dan penting. Ekstradisi Ekstradisi, UU Terorisme 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya  ingin  menanyakan  satu  menyangkut  masalah  mekanisme  Pak, mekanisme  dari  ratifikasi.  Inikan  saya beberapa waktu yang lalu juga memimpin rapat mengenai ratifikasi perjanjian Uni Arab dengan Indonesia dalam masalah pertahanan. Itukan seakan-akan Pak, Pemerintah sudah melakukan terlebih dahulu, sudah deal baru dibawa kepada DPR RI  untuk  diketok.  Kok  saya  merasa  sebagai  Anggota  Dewan  seakan-akan  mau  tidak  mau  harus menyetujui  itu  Pak.  Itu proses, kita berbicara proses ratifikasi, tidak ada room buat kita untuk melakukan improvement di dalam subtansi daripara ratifikasi. Itu saya pikir kita mesti, Pemerintah mesti memikirkan, kan tidak lucu juga kalau orang melihat seakan-akan kita hanya stempel. Walaupun substansinya kita tidak ada masalah, tetapi saya melihat dari mekanisme. Itu yang pertama. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi saya juga mohon dikoreksi untuk Anggota Komisi I DPR RI yang sudah lebih lama daripada saya disini. Saya kok  merasa  yang  baru  ini  kok  merasa  seakan-akan  ya  kita  kalau  ratifikasi  begini  nasibnya  Pak.  Jadi  hanya  sebagai istilahnya mekanisme yang harus ditempuh oleh Pemerintah karena ini mau diundangkan. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi karena mekanismenya menurut saya fast track sekali ini. Nah, kalau misalnya bisa dibetulkan mekanismenya itu supaya parlemen juga berfungsi disana. Kita juga pada waktu mau meratifikasi begini kita juga kontak dengan parlemen sana, pada parlemen yang bersangkutan. Bagaimana gue mau ratifikasi ini, anda bagaimana, iya kita siap. Nah, baru kita bisa  sama-sama siap  juga  begitu. Sehingga  marwah  daripada  ratifikasi  itu  juga  punya  wibawa  gitu  Pak.  Kalau  seperti sekarang  ini  saya  merasa Indonesia  menjadi  atau  kita  mengiba-iba  kepada  mereka.  Sementara  mungkin  mereka  negara yang  masih  bisa relative governance-nya  kurang,  kalau  di  Papua  Nugini  jadi  masih  diatur  oleh  beberapa  kelompok, mungkin begitu. Ini menjadi menurut saya coba kedepan ini kita saling pikirkan tentunya nanti bicara dengan kementerian semuanya disini untuk supaya hal-hal ini baik untuk semuanya. Jadi kita niatnya baik ini Pak, hanya saya menyayangkan saja gitu. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah,  saya  ingin sebetulnya  di  dalam  forum  yang  baik  ini. Apabila  ada  satu  perjanjian ratifikasi  itu  Bapak  bicara dengan  DPR  RI  Pak,  sebelum  deal  dengan  sana.  Karena  seakan-akan  kita  juga  punya  hak  dong  untuk  istilahnya memperbaiki  atau  menajamkan  point-point  atau  pasal-pasal  yang  akan  diratifikasi  dengan  suara  parlemen  tentunya. Karena  setelah  parlemennya  sangat  baik  seperti  parlemen  Indonesia  ini  Papua  Nugininya  malah  molor-molor  dan  tidak bisa  ngapa-ngapain  juga  kita,  padahal  kita  sudah  kerja  keras  Pemerintah  dalam  hal  ini  parlemen  melengkapi  itu.  Saat inikan prosedurnya seperti itu. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi, Papua Nugini 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah,  kalau  misalkan  seperti  sekarang  ini  kita  dengan  Uni  Emirates  Arab  itu  juga  dimatangkan  disana  Pak.  Jadi jangan sampai  ada kejadian seperti Papua Nugini itu. Bukan  berarti kita menghambat tetapi kita ingin  ada deal yang fair, jangan  sampai  nanti  kita  sudah  meratifrikasi,  sudah  segalanya  terus  setahun  kemudian  Bapak  masih  bilang  waduh  UEA yang sampai hari ini mereka masih belum melakukan ratifikasi. Sehingga niat baik tadi yang hasil pembicaraan awal antara Pemerintah kita dengan Pemerintah UEA tadi tidak ter-follow up dengan baik. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi, Papua Nugini, UAE 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah,  ini  bagaimana  ininya,  kita  bisa  bicara  kalau  kita  menggunakan  forum  parlemen  Pak.  Kita  ketemu  sama parlemen  UEA,  kita  bertemu  sama parlemen  Papua  Nugini  dalam  beberapa  kesempatan. Itu  bisa  juga  kita  gunakan  kan mekanisme,  jadi  kita  berbicara  juga  dengan  parlemen.  Kalau  saya  tidak  tanya  Bapak-bapak  tidak  pernah  cerita  bahwa Papua Nugini sebetulnya  hambatannya  di  dalam proses ratifikasi yang  ada  di internal  mereka. Padahal kita  ketemu  pada waktu baru-baru ini saja di Bali itu pertemuan speaker of the house dengan beberapa ketua parlemen yang ada di Pasifik Selatan juga berjalan disana, kita tidak pernah memasukkan item ini. Ekstradisi Mekanisme ratifikasi, Papua Nugini, UAE 1

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki
Saya interupsi sebentar Pak Ketua. 
Jadi begini Pak, kalau misalkan seperti kasus Indonesia dengan Papua Nugini, itukan terkesan seakan-akan pada waktu  Pemerintah  Indonesia  berbicara  awal  dengan  Papua  Nugini  itu  tidak  matang,  karena Papua  Nugini  buktinya  dia proses  ratifikasinya  molor  di  internal  mereka sendiri.  Sehingga  seakan-akan  ini  menjadi  tidak  bisa  kita  berlakukan,  kan begitu Pak. Ekstradisi Ratifikasi, Papua Nugini 1

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Lantas yang kedua, sedikit  nyambung  dengan  Bapak  Supiadin tadi sampaikan. UEA itu saya  malah  berpendapat bahwa  tidak  hanya  masalah  ekonomi  murni  Pak,  akan  tetapi  justru  sekarang  ini  di  dalam  aspek  terorisme  yang  kita khawatirkan  kalau  kita  jelas-jelas  melihat  ada  tokoh  atau  siapa  yang  mendanai  kegiatan  daripada  terorisme  yang  berasal dari  sana  menggunakan  sistem  perbankan  yang  disana.  Bahkan  dia  adalah  bangsa  UEA  dan  ada  sebagian  misalkan bangsa Indonesia yang disana juga melakukan aktifitas. Ekstradisi Terorisme 1
Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.Sc. 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Di  dalam  Undang-Undang  Terorisme  yang  baru  disahkan  itu,  kalau  kita  mengindikasikan  bahwa  ada  komunikasi intensif,  baik  orang  Indonesia  maupun  orang  UEA  disana  yang  menyangkut  masalah  teroris  itu  kita  sudah  bisa  lakukan aksi, ini bedanya dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Ekstradisi UU Terorisme 1
IRENE YUSIANA ROBA PUTRI 1 PDIP Maluku Utara Perempuan  Terima kasih Pimpinan   Pertanyaan saya bersifat umum untuk semuanya. Jadi ada keluhan yang juga didasari oleh data, bahwa wajah pertelevisian kita saat ini sangat didominasi oleh pemberitaan yang 69% itu berbau Jawa, 49% dari 69% tersebut itu adalah Jakarta. Tentang Jakarta. Tadi disinggung tentang wajah TV kita yang kebhinekaan. Itu bagaimana wujudnya secara detail. Itu sudah dipersentasikan sedikit dan sudah ditanyakan juga oleh senior saya Pak Agun.  Yang ingin saya tanyakan, ketika anda menjadi komioner KPI, kira-kira apa yang akan anda lakukan. Tiga langkah pertama yang akan anda lakukan untuk  merubah kondisi ini bahwa informasi yang ada itu tidak boleh lagi bersifat Jakarta sentris. Karena saya sebagai orang Maluku Utara, Bang Elnio sebagai orang Gorontalo. Itu merasa diperkosa informasi oleh konten-konten Jakarta. Nah 10 televisi yang bersiaran secara nasional pun pastinya melakukan itu. Tolong saya diberi jawaban yang singkat saja, yang fokus saja pada pertanyaan itu.  Terima kasih   KPI Pemberitann 1
JERRY SAMBUAGA 3 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Izin pimpinan. Yang soal BP3TI mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana itu BP3TI.RAPBN 2019 BP3TI 1
JERRY SAMBUAGA 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Saya   ingin   bertanya   sedikit   mengenai   komitmen   pemerintah   untuk   menyediakan konektifitas dan aksesibilitas di pulau-pulau terluar. Karena kebetulan dapil saya ini Sulawesi Utara sampai  ke  Talaud,  lebih dekat  ke  Philiphina  ketimbang  ke  Indonesia.  Lalu  mungkin  dalam  hal konteks ini terkait dengan peran BP3TI yang saya pikir perlu dijelaskan secara lebih komprehensif untuk bisa memberikan informasi kepada kami terkait dengan seberapa jauh dan mungkin bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat, kepada kami sebagai wakil rakyat.RAPBN 2019 Konektifitas & aksesibilitas, Talaud 1
JERRY SAMBUAGA 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua soal literasi media pak menteri, karena kami tahu konten-konten banyak yang tentunya diatur dilimit tetapi kita juga tahu bahwa ada konten-konten yang mungkin untuk orang dewasa  terpaksa  terblokir  karena  dianggap  tidak  sesuai  begitu.  Nah  mungkin  bagaimana  cara penyaringan yang lebih spesifik karena ada beberapa yang seharusnya bisa diakses oleh orang dewasa tetapi tidak bisa diakses begitu.RAPBN 2019 Literasi media 1
JERRY SAMBUAGA 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Kalau di bawahnya sedikit di Sangihe dan Sitarus ya?RAPBN 2019 Palapa Ring, Sulawesi Utara 1



JERRY SAMBUAGA 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Dan yang berikutnya mengenai peralatan studio, saya pikir sudah disinggung oleh Bapak Dave dan mungkin Anggota yang lain. Ini mungkin perlu peremajaan dan juga untuk khususnya di Sulawesi Utara Pak. berdasarkan survey yang kami terima itu TVRI itu nomor satu untuk polling sebagai  stasiun  televisi  yang  sering dilihat dan bahkan  mengalahkan  televisi  swasta  lain  bahwa TVRI menjadi prioritas. Dan alangkah baiknya kalau memang position khususnya di perbatasan yang di kepulauan itu bisa diakses dan juga bisa ditingkatkab lebih baik lagi. RRI & TVRI Peremajaan sumber daya 1
JERRY SAMBUAGA 3 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Ini bukan soal anggaran, soal lain saya baru ingat tadi soal yang untuk TVRI. Saya tidak tahu apakah sudah ditanyakan apa belum sebelumnya karena saya baru pindah kesini. Saya ingat itu soal Piala Thomas, sudah ditanyakan mungkin sebelumnya. Itu sempat dihentikan atau sempat diganti menjadi program lain padahal lagi live kalau tidak salah. Cuma itu saja yang ingin saya tanyakan, apakah itu kebijakan khusus atau parsial saja, atau situasional atau mungkin memang ada kebijakan yang mengatakan bahwa ada program yang bisa diselak begitu saja. RRI & TVRI Piala Thomas 1
JERRY SAMBUAGA 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pertama-tama untuk yang RRI ya, tadi saya lihat di paparan bahwa bulan Desember 2018 gedung  stasiun  perbatasan  Talaud  akan  dimulai  selesai  ya  Desember  2018.  Kenapa  saya singgung Talaud, karena kebetulan Dapil saya Pak. Saya dari Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Golkar. Dan tadi kalau Bapak bilang itu Desember 2018 akan selesai mudah-mudahan nanti saya kesana,  karena  hampir  tiap  2  minggu  sekali  saya  kesana saya  mau  cek  juga  bagaimanan  nanti kesiapan dan juga operasionalnya. Untuk TVRI apresiasi yang tinggi untuk Pak Dirut dan jajarannya atas capaian yang sudah dipaparkan tadi. Lalu untuk Pak Dirut TVRI Pak Helmi yang saya hormati, ada beberapa yang ingin saya  sampaikan  kebetulan  saya  dari  Manado  kemarin  dari  Dapil  saya,  audiensi  juga  dengan teman-teman TVRI di Sulut. Yang pertama soal setop box Pa, yang untuk decoder itu berdasarkan laporan dari kawan-kawan STB ini masih sulit didapat di Kota Manado. Yang justru mereka dapat di  Talaud,  mungkin  ini  bisa  menjadi  perhatian  Bapak  Dirut  dan  jajaran  untuk  lebih  menjamin ketersediaan di  kota-kota  besar  di  Sulut  khususnya  di Manado,  karena  itu  berpengaruh  kepada kualitas penerimaan siaran ya. RRI & TVRI Talaud, setop box 1
JERRY SAMBUAGA 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Lalu yang kedua Bapak Dirut, untuk tower yang kalau tidak salah namanya itu pemancar Makawembeng  di  Tondano  di  Sulawesi  Utara  juga  itu  masih  lemah,  karena  di  Tondano  itu  di Minahasa Induk di daerah perkampungan tidak masuk siaran TVRI dan lebih khusus lagi Sulawesi Utara di Sitaro, Sangihe, itu mati total. Kebetulan saya bulan lalu dari sana, dan saya juga sempat mengecek itu. Dan memang mungkin ini menjadi perhatian karena jangkauan-jangkauan kalau di kampung-kampung  apalagi  di  pulau  mereka  tidak  bisa  melihat  televisi  lain  kecuali  TVRI.  Jadi mungkin  pemancarnya  itu  yang  pusat  dari  Tondano  dan  juga  di  Sulawesi  Utara  mungkin  bisa diperhatikan lebih lanjut.RRI & TVRI Tower pemancar, Sulawesi Utara 1
JUNICO BP SIAHAAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih atas pemaparannya yang sudah kami dengarkan. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal mungkin mirip-mirip apa yang sudah disampaikan Bapak Andreas dan Bapak Rudi tadi. Mengenai kajian yang sudah disampaikan ada dihalaman 6 disini melaksanakan kajian strategis 10 naskah kajian Jakarta Politic Forum, pengukuran ketahanan nasional 34 provinsi dan 56 kabupaten kota. Kami ingin sekali tahu mengenai hasil-hasil kajian tersebut karena memang hasil pengukuran ketahanan nasional tersebut akan menjadi referensi juga buat kami untuk mengukur bagaimana keadaan ketahanan nasional di Indonesia, kalau kita bicara di provinsi dan diwakili dengan 56 kabupaten kota. Kenapa? Karena memang keadaan yang terakhir, politik di Indonesia ini sekarang berubah bukan hanya kejadian Pilkada DKI saja tetapi juga pergerakan politik nasional maupun internasional. Akan saling berkaitan satu sama lain dan kita sudah lihat bahwa perkembangan ini akan berubah gaya politik dari hari ini kedepannya. Saya rasa dan saya yakin semua kajian di Lemhannas dan Wantannas pasti akan terus bergerak sesuai dengan pergerakan politik dunia tetapi seperti kata Pak Andreas tadi, tidak sampai kepada masyarakat, tidak diperdebatkan di masyarakat. Ini baru sampai Lemhannas dan siswa-siswanya yang sudah 57 angkatan. Saya tidak melihat bahwa saya jarang melalui sosial media maupun media mainstream melihat bagaimana topik-topik ini atau hasil-hasil kajian Lemhannas ini diperdebatkan di dalam sebuah perdebatan atau diskusi yang baik bahwa Lemhannas mempunyai kajian yang sangat mendalam. Dan kemudian dipanggil para ahli-ahli yang lain dan kemudian menjadi viral karena Lemhannas melakukan kajian yang syarat up to date dan bahkan kedepan memikirkan hal-hal yang belum terjadi bahkan mungkin kita akan pikirkan persiapan menuju katakanlah bagaimana menghadpi proxy war atau perang-perang lain yang mungkin akan terjadi karena begitu cepatnya pergerakan dunia digital di dunia. Sehingga kita tidak akan selalu menjadi pemadam kebakaran yang selalu membuat kajian terhadap apa yang sudah terjadi, tidak pernah atau gagap menghadapi perkembangan-perkembangan. Contoh misalnya bagaimana kita berdebat soal aturan Go-jek online, kita gagap terus menghadapi perkembangan dunia digital, tidak pernah kita sudah siap dan tidak ada masalah. Apakah ada kajian-kajian seperti itu menghadapi pergerakan pragmatism yang semakin tinggi di masyarakat. hal-hal seperti inikan harus segera dikaji dan kemudian dilempar di masyarakat sehingga ini menjadi sebuah bahan diskusi yang baik di dunia akademis maupun masyarakat. Nah, itu kira-kira yang saya harapkan apalagi sudah angkatan 57 dan 58, kita berharap kalau satu angkatan 100 orang saja sudah ribuan lulusan, tetapi tidak pernah terkoordinir dengan baik. Harusnya alumni-alumni Lemhannas ini dikoordinir oleh Lemhannas diminta masukkannya dan kemudian dikaji dan dilempar di masyarakat. Jangan kalah viral dengan berita-berita yang lebih tidak penting lainnya dan kemudian lebih cepat viral. Kira-kira begitu Bapak Ketua.Lemhannas, WantannasKajian ketahanan nasional, publikasi kajian 1
JUNICO BP SIAHAAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian   Internasional. Maka   terhadap   suatu   perjanjian   internasional   perlu dilakukan pengesahan  sepanjang  dinyatakan  dalam  perjanjian  tersebut  dan  pengesahan  dapat  dilakukan menggunakan instrument hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2000  tentang Perjanjian Internasional  dinyatakan  bahwa  perjanjian  internasional  yang  disahkan  menggunakan  Undang-Undang   salah   satunya   adalah   apabila   berkenaan   dengan   masalah   politik,   perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan Dasar hukum perjanjian internasional 1

JUNICO BP SIAHAAN 4 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, Dan hadirin yang berbahagia. 
Demikian  beberapa  hal  yang  dapat  kami  sampaikan  pada  kesempatan  ini.  Kami  sekali lagi  dari  Fraksi  PDI  Perjuangan  siap  untuk  membahas dan  mendalami  Rancangan  Undang-Undang ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka!!!Pertahanan Menyetujui RUU 1

JUNICO BP SIAHAAN 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Demikian beberapa  catatan yang perlu  kami  sampaikan  untuk  menjadi  perhatian dalam pelaksanaan persetujuan   ini.   Dan   pada   kesempatan   ini   Fraksi   PDI Perjuangan   DPR   RI menyatakan  agar Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  RI  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab Saudi (Defense  cooperation agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Saudi Arabia) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna Dewan dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Menyetujui RUU 1

JUNICO BP SIAHAAN 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Demikianlah  beberapa  catatan  yang  perlu  kami  sampaikan,  untuk menjadi  perhatian dalam  pelaksanaan  nota  kesepahaman  ini.  Dan  pada  kesempatan  ini  Fraksi  PDI  Perjuangan DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Terima kasih. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. MERDEKA!!!
Jakarta, 18 September 2018 Pimpinan Kelompok Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Sekretaris Dr. Evita Nursanty, M.Sc.              Junico BP SiahaanPertahanan Menyetujui RUU 1

JUNICO BP SIAHAAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Kami  akan  membacakan  pemandangan  umum Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara Pemerintah  Republik Indonesia dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi (Defense  cooperation agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Saudi  Arabia) dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Belanda tentang  Kerjasama  terkait  Pertahanan (Memorandum  of  Understanding  between  the  Ministry  of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation).
Dibacakan oleh: Junico BP Siahaan Nomor Anggota : A-151Pertahanan Pandangan umum PDIP, RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1

JUNICO BP SIAHAAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, Dan hadirin yang berbahagia. Demikian  beberap  hal  yang  dapat  disampaikan pada  kesempatan  ini,  dari  Fraksi  PDI Perjuangan  siap  untuk  membahas  dan  mendalami  RUU  ini  Bersama  dengan  fraksi-fraksi  lain, demikian  juga  dengan  Pemerintah.  Sebab  kami  menganggap bahwa  pengesahan  terhadap persetujuan  ini  perlu  untuk  segera  dilakukan  sehingga  dapat  bermanfaat  secra  maksimal  bagi 
kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia. Pertahanan Pengesahan RUU 1

JUNICO BP SIAHAAN 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Setelah   menjalani   serangkaian   Rapat   Dengar   Pendapat Umum   dengan   berbagai kalangan  dan Rapat  Dengar  Pendapat serta  Rapat  Kerja  dengan  Pemerintah  dalam  rangka pembahasan    Rancangan    Undang-Undang    tentang    Pengesahan    Persetujuan    Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  RI  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi (Defense  cooperation agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Kingdom of Saudi Arabia). Maka tibalah saatnya kami memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap. Menyadari pentingnya kerjasama pertahanan dengan negara lain Fraksi PDI Perjuangan DPR  RI  berpendapat  bahwa  dalam  menjalankan  kerjasama  ini,  kepentingan  nasional  Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah maupun semua pihak yang terkait. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Fraksi  PDI  Perjuangan  DPR  RI  mencatat  beberapa masalah penting untuk mendapat perhatian Bersama, yaitu: 1. Dalam pelaksanaan  Undang-Undang  ini  nantinya  Pemerintah  Indonesia akan  pada prinsip  bahwa  persetujuan  tersebut  harus  berdasarkan  pada  persamaan,  keuntungan Bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara. 2. Semua    informasi    yang    bersifat    rahasia    dibidang    pertahanan    agar    mendapat perlindungan secara ketat oleh kedua belah pihak. 3. Hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  timbul  dari  pelaksanaan  persetujuan  ini  agar mendapatkan perlindungan yang maksimal. 4. Persetujuan  ini hendaknya  bermanfaat  bagi  peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif sesuai dengan lingkup kerjasama, yaitu: a. Dialog strategis. b. Pertukaran informasi intelijen dibidang pertahanan. c. Pendidikan dan pelatihan militer. d. Industry  pertahanan  mengembangkan  kerjasama  di  bidang  teknologi  pertahanan termasuk penelitian Bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi. e. Bantuan  kemanusiaan,  penanggulangan  bencana,  pemeliharaan  perdamaian  dan pelayanan logistic. f. Bidang kerjasama militer lainnya yang disepakati oleh para pihak. 5. Perlu  segera  dibentuk  Polisi  Militer  Bersama  yang  bertanggungjawab  mengembangkan kerjasama  militer   diantara   para   pihak   dan   mengatasi   setiap   hambatan   dalam pelaksanaan persetujuan. 6. Pembiayaan  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  persetujuan  ditanggung  masing-masing pihak. 7. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi diantara para pihak dalam  hal  terdapat  perbedaan  penafsiran  pelaksanaan persetujuan  ini,  maka  dalam waktu  90  hari  melalui  perundingan  oleh  Polisi  Militer  Bersama  atau  melalui  metode  lain yang  disepakati  para  pihak.  Apabila  tidak tercapai  kesepakatan  dalam  waktu  yang ditetapkan   salah   satu   pihak dapat   mengakhiri   dan   membatalkan   pasal   yang  diperselisihkan. Pertahanan Pernyataan sikap, prinsip kerjasama pertahanan1

JUNICO BP SIAHAAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin memberikan penegasan terhadap filosofi yang telah dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,  yakni pertahanan negara  bertitik tolak  kepada falsafah dan  pandangan  hidup bangsa  Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945. Pertahanan  negara  sebagai  salah  satu
fungsi  Pemerintah  Negara  adalah merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk   melindungi   segenap   bangsa   dan   seluruh   tumpah   darah   Indonesia,   memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pertahanan  negara  juga  bertujuan  untuk  mempertahankan  keutuhan  wilayah,  menjaga 
kedaulatan  negara,  dan  melindungi  segenap  bangsa  dari  segala  ancaman.  Oleh  sebab  itu, memiliki  pertahanan  yang  Tangguh  adalah  sebuah  kebutuhan  yang  mendasar  bagi  suatu bangsa.  Kemampuan  pertahanan  tidak  saja  dalam  menjaga  keselamatan  bangsa,  namun  juga merupakan   symbol  kekuatan   serta   sarana untuk   menggapai   cita-cita,   tujuan   maupun kepentingan nasional. Untuk  mencapai tujuan  tersebut  tentunya  dibutuhkan  satu  kemampuan  yang  solid  di bidang  pertahanan.  Namun,  kita menyadari  bahwa  kemampuan  Indonesia  saat  ini  dibidang pertahanan    masih    sangat    terbatas.  Dan    harus    dipahami    bahwa    ketidak    mampuan mempertahankan  diri  terhadap  ancaman  dari  luar  negeri  dan/atau  dalam  negeri  menyebabkan suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatannya. 
Dengan  kemampuan  yang  masih  sangat  terbatas  serta  minimnya  anggaran yang tersedia  untuk  memenuhi  kebutuhan  ideal  bagi  sistem  pertahanan  Indonesia,  maka  salah  satu alternative untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerjasama dengan negara lain. Salah  satu  kerjasama  internasional  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  adalah dengan  Pemerintahan  Kerajaan  Arab  Saudi.  Selama  ini  hubungan  baik  antara  Pemerintah Negara Indonesia dengan Pemerintah Negara Republik Arab Saudi telah terjalin dengan baik. Pertahanan Pertahanan negara, kerjasama internasional 1

JUNICO BP SIAHAAN 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencatatan beberapa masalah penting untuk mendapatkan perhatian kita Bersama. 1. Dalam  pelaksanaan Undang-Undang  nantinya  Pemerintah  Indonesia  akan  berpegang teguh  pada  prinsip  bahwa  nota  kesepahaman  ini  harus  berdasarkan  pada  persamaan keuntungan Bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara. 2. Semua   informasi   yang   bersifat   rahasia   dibidang   pertahanan   agar   mendapatkan perlindungan secara ketat oleh kedua belah pihak. 3. Hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini agar mendapat pelindungan yang maksimal. 4. Nota   kesepahaman   ini   hendaknya   bermanfaat   bagi   peningkatan   kapasitas   dan kemampuan   pertahanan   Indonesia   secara komprehensif   sesuai   dengan   lingkup kerjasama yang terdiri dari 6 bidang, yaitu: a. Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional. b. Materil pertahanan meliputi   kerjasama   produksi,   pemeliharaan   dan   dukungan logistic,  pertukaran  dan  alih  teknologi  dan  informasi,  pelatihan teknis  personil  dan kerjasama industry pertahanan. c. Pertukaran  informasi  dan  pengalaman  dalam  hukum  militer dan  sejarah  militer, penanggulangan  bencana, ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  intelijen  militer  dan keamanan maritime. d. Memperkuat   hubungan   antar   angkatan   bersenjata   kedua   negara   di   bidang Pendidikan dan pelatihan. e. Kerjasama  pengembangan  sumberdaya  manusia  pertahanan  kedua  negara  melalui Pendidikan dan latihan. Pertahanan Prinsip kerjasama pertahanan 1
Kartika Yudhisti 1 PPP Banten II Perempuan Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya sudah diwakili oleh para rekan-rekan saya di Komisi I ini ya, tadi telah menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya yaitu juga terkait tentang, tadi saya apa, tertarik tentang perkembangan film yang beredar di Indonesia ini bagaimana tidak hanya berada di bioskop dan juga TV tapi juga telah dapat beredar di media online yang dapat diakses oleh banyak masyarakat Indonesia yang mana tadi juga telah di di, apa di dimensiion ya dia disebut oleh rekan-rekan saya dan juga saya ingin bertanya film-film yang ditayangkan di tv kabel, TV berbayar dan juga tayangan-tayangan apa, televisi yang di tayangkan di TV kabel itu apakah sudah melewati LSF dan juga apakah KPI melakukan kontrol terhadap isi tayangan dicanel-canel yang ada di TV kabel tersebut dan lalu yang kedua saya juga tertarik saya membaca tujuan dari perfilman yang ada di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 yang tadi telah di sampaikan oleh Ketua yaitu perfilman bertujuan a. terbinanya ahlak Mulia lalu terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan-persatuan bangsa meningkat kan harkat dan martabat bangsa dan seterusnya dan seterusnya dimana ini dalam prakteknya belum terwujud sepenuhnya dan saya tertarik juga dengan pendapat pak Gamari bahwa harus, bukan harus, apa namanya adanya fungsi pembinaan ya dari LSF atau KPI agar tujuan ini bisa terwujud karena sepertinya sekarang berbagai pihak yang terlibat dalam penyiaran ataupun pembuatan perfilman seperti lupa akan tujuan ini, jadi yang diutamakan adalah keuntungan keuntungan profit dan profit sehingga apa tujuan ini seperti terlupakan dan lalu juga tentang perfilman bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa saya kira perlu juga diadakan pembinaan untuk para insan perfilman didunia seni bagaimana sekarang mungkin ini adalah juga pengaruh dari era reformasi atau demokrasi dan juga era kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga para pelaku seni ini akan merasa bebas mengekspresikan dirinya dengan seberkas-bebasnya, tapi tidak merunut kepada undang-undang.LSF, KPI perkembangan film, pembinaan LSF KPI 1
Kartika Yudhisti 1 PPP Banten II Perempuan Jadi seperti saya contohkan mungkin ada beberapa juga insan artis yang merasa bahwa kalau mereka dapat total berperan dalam film mereka walaupun itu mereka misalnya harus beradegan yang terbuka atau harus beradegan yang kontroversial justru mereka bangga dengan keberanian mereka untuk melakukan adegan-adegan yang mungkin tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Mungkin ini yang dapat diperhatikan. Lalu yang terakhir juga tentang di sini saya baca bahan dari KPI, bahwa spektrum frekuensi yang dipinjamkan kepada lembaga penyiaran merupakan milik publik yang harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan publik yakni memberikan informasi, hiburan yang sehat, dan menjadi alat kontrol dan perekat sosialLSF, KPI spektrum frekuensi 1
Kartika Yudhisti 1 PPP Banten II Perempuan Namun seperti kita ketahui di dalam kenyataannya banyak lembaga-lembaga penyiaran stasiun televisi yang di sini juga disebutkan bahwa stasiun televisi ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang juga adalah aktif sebagai pemilik partai, sehingga mau tidak mau kita akhirnya menyaksikan bagaimana lembaga penyiaran ini menjadi alat politik yang bukannya malah menjadi perekat sosial justru apa namanya berpotensi melakukan pemecah belah bangsa begitu. Bagaimana tanggapan KPI terhadap hal-hal seperti ini, apakah pernah di lakukan teguran atau adakah sanksi yang dapat mencegah dan juga mengembalikan fungsi mereka sebagai alat kontrol dan perekat sosial. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.LSF, KPI stasiun televisi 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Fraksi PPP menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Convention Againts trafficking in Person especially Women and Children atau Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak, untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Dalam  kesempatan pembacaan pendapat  akhir  mini  kedua  RUU  tersebut,  Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  DPR  RI  menyampaikan  apresiasi  kepada  Pemerintah  yang  terus mengembangkan perjanjian  bilateral  dengan  banyak  negara,  termasuk  perjanjian kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi dan Belanda, dua negara penting dikawasan masing-masing. Setelah    membaca    isi    kedua    perjanjian    kerjasama    pertahanan    tersebut    dan mempelajarinya  secara  seksama,  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan  berpendapat  kedua RUU tersebut sangat penting untuk memperkuat kapabilitas militer Indonesia dan kedua negara tersebut.   Kedua   RUU   tersebut   juga   dapat   meningkatkan   kapabiliats   industry   pertahanan Indonesia dan kedua negara tersebut, serta berpeluang meningkatkan promosi, ekspor produksi industry pertahanan dan industry strategis Indonesia lainnya. Di  samping  itu  Fraksi  Partai Persatuan  Pembangunan  memandang  ratifikasi  perjanjian kerjasama   pertahanan   ini   akan mengembangkan   kerjasama   dalam   bantuan   kemanusian, penanggulangan  bencana  dan  pemeliharaan  perdamaian.  Sekalipun  demikian,  Fraksi  Partai Persatuan  Pembangunan  berharap  dalam implementasinya  kerjasama  pertahanan  ini  dilakukan dengan sangat berhati-hati dan tidak merugikan kepentingan Indonesia. Pertahanan Kerjasama pertahanan 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Berdasarkan  pandangan  dan  masukan  di  atas,  maka  kami  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, menyatakan setuju untuk pengesahan    Rancangan Undang-Undang    tentang    Pengesahan    Persetujuan    Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah  RI  dan  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,  serta  Rancangan Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan Kerajaan Belanda tentang  Kerjasama  terkait Pertahanan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Menyetujui RUU 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Pada  dasarnya  Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan  DPR  RI  menyatakan  siap  untuk membahas perjanjian kerja sama pertahanan dengan Republik Korea. Terima kasih Pimpinan.Pertahanan Menyetujui RUU 1
KARTIKA YUDHISTI 2 PPP Banten II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Setelah melalui pembahasan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah  Republik  Korea  tentang  Kerja Sama di  bidang pertahanan  dan  meminta agar dapat dilanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Sebagaimana telah kita ketahui, pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE ini telah melewati masa yang cukup panjang selama proses pembahasan Fraksi PPP DPR RI melihat partisipasi publik telah dilibatkan. Termasuk menerima, menampung dan membahas berbagai kritikan tentang Rancangan Undang-undang perubahan UndangUndang ITE. Baik di media massa, media sosial, maupun dalam berbagai kesempatan tatap muka secara langsung. RUU ITE RUU ITE 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Salah satu hasil dari pelibatan masyarakat dalam perumusan Rancangan Undangundang perubahan ini adalah Pasal 45 ayat (3) yang menjadi norma untuk penurunan ancaman pidana penjara dan atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). RUU ITE RUU ITE 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Fraksi PPP berpandangan bahwa kebijakan pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang ini sudah tepat dan kami setuju untuk melanjutkan pembahasan.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
KARTIKA YUDHISTI 2 PPP Banten II Perempuan Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mengucapkan bismilahhirohmannirohim, Fraksi PPP menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan RRC tentang Ekstradisi. Atas perhatiannya, kami Fraksi PPP menyatakan terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
KARTIKA YUDHISTI 2 PPP Banten II Perempuan Setelah mendengarkan keterangan pemerintah, Fraksi PPP DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini sebagai berikut; Pertama, F-PPP dapat menerima penjelasan pemerintah dalam sesi pembahasan. F- PPP        optimistik persoalan ekstradisi, baik dasar hukum perjanjian antar kedua negara maupun implementasinya akan dapat diselesaikan dengan baik. F-PPP juga menangkap maksud baik dari persetujuan ekstradisi RI, RRC ini yakni mendatangkan manfaat bersama bagi kedua negara. Yang kedua, pengesahan persetujuan ekstradisi ini diyakini juga dapat menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Terlebih saat ini kejahatan lintas batas negara semakin intensif sehingga memerlukan perjanjian bilateral untuk memperkuat hukum nasional yang sudah ada. Yang ketiga, Fraksi PPP juga menerima penjelasan pemerintah sehingga meyakini bahwa dalam pelaksanaan persetujuan ekstradisi ini pemerintah akan selalu berupaya menegakan hukum untuk kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Oleh karena kita telah banyak membantu RRC dalam menangani para pelaku kejahatan internet terorganisasi yang dilakukan oleh hukum kita. Maka Fraksi PPP berharap manfaat lebih besar akan diperoleh Indonesia baik dalam bentuk pemulangan para pelaku tindak pidana, kerjasama dalam proses hukum dengan otoritas RRC, maupun pemulangan aset-aset mereka di Indonesia.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiPandangan umum PPP 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Namun seperti kita ketahui di dalam kenyataannya banyak lembaga-lembaga penyiaran stasiun televisi yang di sini juga disebutkan bahwa stasiun televisi ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang juga adalah aktif sebagai pemilik partai, sehingga mau tidak mau kita akhirnya menyaksikan bagaimana lembaga penyiaran ini menjadi alat politik yang bukannya malah menjadi perekat sosial justru apa namanya berpotensi melakukan pemecah belah bangsa begitu. Bagaimana tanggapan KPI terhadap halhal seperti ini, apakah pernah di lakukan teguran atau adakah sanksi yang dapat mencegah dan juga mengembalikan fungsi mereka sebagai alat kontrol dan perekat sosial.  Mungkin itu sedikit dari saya.  Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh. Sensor Film Alat politik 1
KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan Jadi seperti saya contohkan mungkin ada beberapa juga insan artis yang merasa bahwa kalau mereka dapat total berperan dalam film mereka walaupun itu mereka misalnya harus beradegan yang terbuka atau harus beradegan yang kontroversial justru mereka bangga dengan keberanian mereka untuk melakukan adegan-adegan yang mungkin tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Mungkin ini yang dapat diperhatikan. Lalu yang terakhir juga tentang di sini saya baca bahan dari KPI, bahwa spektrum frekuensi yang dipinjamkan kepada lembaga penyiaran merupakan milik publik yang harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan publik yakni memberikan informasi, hiburan yang sehat, dan menjadi alat kontrol dan perekat sosial.   Sensor Film Spekturm Frekuensi 1



KARTIKA YUDHISTI 1 PPP Banten II Perempuan
Terima kasih Ketua Komisi I yang saya hormati dan juga para Pimpinan lembaga Sensor Film dan apa, KPI yang saya hormati perkenalkan, nama saya Kartika Yudisti dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 
Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya sudah diwakili oleh para rekan-rekan saya di Komisi I ini ya, tadi telah menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya yaitu juga terkait tentang, tadi saya apa, tertarik tentang perkembangan film yang beredar di Indonesia ini bagaimana tidak hanya berada di bioskop dan juga TV tapi juga telah dapat beredar di media online yang dapat diakses oleh banyak masyarakat Indonesia yang mana tadi juga telah di di, apa di dimensiion ya dia disebut oleh rekan-rekan saya dan juga saya ingin bertanya film-film yang ditayangkan di tv kabel, TV berbayar dan juga tayangan-tayangan apa, televisi yang di tayangkan di TV kabel itu apakah sudah melewati LSF dan juga apakah KPI melakukan kontrol terhadap isi tayangan dicanel-canel yang ada di TV kabel tersebut dan lalu yang kedua saya juga tertarik saya membaca tujuan dari perfilman yang ada di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 yang tadi telah di sampaikan oleh Ketua yaitu perfilman bertujuan a. terbinanya ahlak Mulia lalu terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan-persatuan bangsa meningkat kan harkat dan martabat bangsa dan seterusnya dan seterusnya dimana ini dalam prakteknya belum terwujud sepenuhnya dan saya tertarik juga dengan pendapat pak Gamari bahwa harus, bukan harus, apa namanya adanya fungsi pembinaan ya dari LSF atau KPI agar tujuan ini bisa terwujud karena sepertinya sekarang berbagai pihak yang terlibat dalam penyiaran ataupun pembuatan perfilman seperti lupa akan tujuan ini, jadi yang diutamakan adalah keuntungan keuntungan profit dan profit sehingga apa tujuan ini seperti terlupakan dan lalu juga tentang perfilman bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa saya kira perlu juga diadakan pembinaan untuk para insan perfilman didunia seni bagaimana sekarang mungkin ini adalah juga pengaruh dari era reformasi atau demokrasi dan juga era kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga para pelaku seni ini akan merasa bebas mengekspresikan dirinya dengan seberkas-bebasnya, tapi tidak merunut kepada undang-undang.   Sensor Film Tujuan Perfilman, 1

M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki Yang keduauntuk ARSADA, indikator kwalitataifnya apa? Mengatakan bahwa Rumah Sakit Daerah itu sudah memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat, indikatornya apa? Apakah BOR nya itu Bed Occupancy Ratio itu rata-rata 80% ? Kalau 80% BOR nya, itu bisa dibayangkan betapa semerawutnya, saya pernah mimpi rumah sakit BOR nya 71% saja pertahun itu rasanya rumitnya luar biasa, penggunaan air per pasien per hari rata-rata 500 liter per hari, itu juga sangat luar biasa, belum lagi linen yang kecil-kecil. Tapi kalau BOR nya antara 70 mungkin indikator kwalitasnya semakin bagus, tapi diatas 80, 90 apalagi 100, saya tidak bisa membayangkan betapa indikator kwalitatif itu saya kira masih agak susah. Padahal pasien datang ke rumah sakit itu kan sebanrnya ingin sembuh. Sembuhnya itu sembuh dalam keadaan kembali normal atau sembuh dalam keadaan cacat dan lain sebagainya itukan persoalan proses rehabilitasi. Oleh karena itu menurut saya perlu Iah indikator-indikator kwalitatif itu. Bahwa melayani pasien itu setiap warga negara itu adalah merupakan suatu kewajiban para tenaga kesehatan sekaligus bagi pasiennya itu adalah hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita. Ada pun persoalan-persoalan deviasi anatara kebutuhan pelayan dengan kebutuhan pembiayaan, mari kita diskusikan bersam-sama. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya menaikan 2% menjadi 5% saja, atau menajdi 4%, siap tidak indikator kwalitatifnya dijaga atau ditingkatkan. Jangan sampai nanti begitu kita kasih uang yang dibelanjakan untuk kepentingan biaya umum. Tidak lagi kepentingan pelayanan langsung kepada pasien.BPJS, JKN, KIS Central of excellence, BOR 1
M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki Selanjutnya adalah, ini adalah pikiran saya lama, central of excellence. ARSADA membuat semacam MP3I misalnya. Kalau Indonesia Timur yang kita bicarakan banyak sekali, di Dapil saya juga banyak sekali masalah tapi kalau kita bicara Negara Kesatuan republik Indonesia misalnya kenapa tidak menempatkan misalnya di Ambon atau Ternate menjadi central of excellence nya pelayanan masyarakat di masyarakat Indonesia bagian Timur. Jadi operasi tidak perlu harus lari ke Makassar atau ke Jawa Timur. Jadi kalau itu yang terjadi maka pola-pola MP3EI yang dulu di zamannya Pak SBY yang arsitekturnya Pak Hatta Rajasa, bukan karena saya PAN ya Pak, tetapi memang ada bagusnya MP3EI itu sejalan dengan Pemerintah Daerah memperjuangkan peningkatan pembangunan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan itu. Sehingga pembiayaan yang menyangkut sektor kesehatan itu kita dekatkan kepada subjek dan objek masyarakat di situ. Misalnya kita naikkan dari 2% menjadi sekian pesen itu salah satu membuat central of excellence di tempat masing¬masing itu, saya kira ini luar biasa. Saya kasihan dengan Papua pak, bukan karena saya orang hitam. Yang namanya menunggu diokter sepesialis bedah itu perlu 3 atau 4 bulan operasinya itu. Bagaimana usulannya supaya dokter-dokter yang rumah sakit ARSADA yang bagus-bagus itu yang sudah excellence itu melakukan operasi atau kunjungan berkala ke daerah-daerah rumah sakit yang masih tertinggal itu tentu saja dengan menghimpuin berbagi informasi-informasi mengenai pelayanan sektor kebidanan, penyakit dalam, paru dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan ARSADA jangan sampai nanti semangatnya hanya semangat berorganisasi saja Pak, tapi semangat yang betul-betul semangat ingin melakukan pelayanan yang terbaik di wilayahnya. Jadi semantanya sudah Fardhu Ain ini, membantu masyarakat bawah ini sudah Fardhu Ain. Saya ini saja, mudah-mudajabn ada manfaatnya.BPJS, JKN, KIS Central of excellence, MP3EI 1
M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki Oleh karenanya sikapnya, cara berpakaiannya, terutama yang sudah usia diatas 40, tampilan pakaiannya tidak menarik lagi. Minimal senyumlah, itu harus. Kadang-kadang juga pakaian yang diperoleh itu 2 stel per tahun. Hari-hari itu saja yang dipakai, penampilan itu perlu, jadi saya kira perlu juga ini mendapat perhatian. Indikator kedua, bahwa knowladge juga bertambah terus tidak boleh berhenti sampai disitu. Saya senanglah ada program Doktor. Dulu Doktor pertama ketua PPNI itu dari RSCM, Doktor pertama dari perawat. Yang ketiga skillnya, skil itu juga kan dibagi 3, ada sosial skil, ada technical skil, dan ada manajerial skill. Nah inilah yang kemudian disebut dengan kompetensi profesionalnya itu. Ke 3 aspek ini kalau sudah melekat kepada perawat maka bolehlah kkta sebut sebagai perawat yang profesional. Oleh karen itu pelatihan yang terus menerus, kemuadian pemehaman tentang profesinya terus menerus itu saya kirta akan membuka peluang praktek mandiri yang semakin hari semakin banyak. Apalagi nantai seperti kata Pak Zul, akan memperjuangkan insentif, nah kita mendukung sekali supaya menjadi perawat itu bukan karena tidak ada pekerjaaan tapi pilihan profesinya itu dan itu ibadah. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk PPNI. Kebetulan di PPNI pusat itu banyak murid-murid saya, jadi saya paham betul.BPJS, JKN, KIS Indikator pelayanan perawat 1
M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian yang teraklhir, menyangkut malpraktek. Banyak tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan mall praktek. Tolonglah ini diperhatikan betul antara peristiwa sosial dengan peristiwa hukum, ini sekarang berbarengan. Jadi tenaga perawat maupun dokter mohon dilengkapi dengan kemampuan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dibidik oleh para praktisi hukum itu adalah mal praktek. Mal praktek ada 3 saja unsur pidana, satu, ketika pasien datang itu tidak melakukan, kedua, terlambat melakukan, ketiga, salah melakukan. Kalau sudah 3 itu, itu sudah pasti kategorinya sudah mal praktek. Maka ARSADA sekarang juga harus memback-up tenaga-tenaganya dengan peraturan perundang-undangan, atau minimal pengetahuan hukum-huklum dasar atau asas-asas hkum.BPJS, JKN, KIS Malpraktek 1
M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi kuncinya ada pada pertanyaan terakhir tadi terkait dengan sebaran dokter ke wilayah-wilayah. Kalau perlu PTT dihidupkan kembali. Juga fungsi UGD di rumah sakit Pemerintah itu rata-rata kasian Pak. Saya in asli dari Pulau Solor Pak, Flores Timur Ibukota Larantuka, krtika dari pulau kecil itu menuju ke kota, anak saya sakit, langsung ke UGD, belom ada tindakan apa-apa langsug disuruh ke dokter sebalah, karena dokter UGD nya praktek di sebalah. Saya bisa dikonfrontasi dengan dokternya, saya marah, mereka tidak tahu kalau saya pada waktu itu orang rumah sakit. Jadi dokter UGD nya itu pada saat yang sama dia praktek disebalah. Saya sampai marah. Kebetukan mohon maaf ini, saya tidak diskriminatif, saya tidak rasis, kebetulan daerah kami itu Muslim, kebetulan di tengah kota itu Katolik, kebetulan dokternya Hindu. Jadi isyu gama itu yang muncul. Jadi tidak enak. Yang menangani UGD itu perawat. Jadi inilah faktor-faktor yang ingin saya sampaikan kepd bapak¬bapak ARSADA yang tadi bicaranya bagus itu tidak seperti menara gading, perlu sampai kebawah, sampai ke akar rumput dan lain sebagainya. Boleh juga sikap seperti itu karena reward and punishment nya tidak jalan . Pemerintah maunya banyak sekali, sementara kemampuan terbatas, sebarannya juga terbatas dan lain sebagainya sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang miss di dalam lapangan.BPJS, JKN, KIS Pelayanan kesehatan di daerah-daerah 1
M. ALI TAHER PARANGSONG 1 PAN Banten III Laki-laki PPNI dulu Iah, selamat atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 38, dan itu perjuangan lebih dari 15 tahun, saya ikuti perkembangannya. Ketika saya masih di rumah sakit, kebetulan tojokh-tokohnya itu saya kenal baik, tetapi persoalannya itu saudara harus memperjuangkan kembali Peraturan-Peraturan Pemerintah yang terkait dengan turunannya itu, jadi ya tidak sekedar Undang-Undang, tidak sekedar normatif tetapi juga harus dengan implementasinya itu. Memang ada batasan-batasan normatif yang dihadapi dokter dengan perawat, dari hasil riset yang pernah kami lakukan, perawat berinteraksi dengan seorang pasien itu rata-rata 4 jam sehari rata-rata. Dokter interaksi dengan seorang pasien itu rata-rata antara 4 sampai 7 menit, ada yang mengatakan 7 sampi 10 menit, kalau sudah 10 menit sudah melekat itu. Jadi memang ada kekhususan profesi masing-masing. Yang ingin saya sampaikan kepada PPNI adalah bagaiman cara memperjuangkan profesinya itu supaya mendapatkan hak yang sam, jangan sampai tindakan medis di UGD dilakukan perawat tapi yang mendapat jasa dokter umumnya. Ini yang fakta dan keluhan-keluhan seringkali kita dapat dari situ. Tetapi juga harus proposional. Yang kedua bagi PPNI juga saya berharap bahwa harus yang betul antara asuhan medis dengan asuhan keperawatan itu. Jadi tidak sekedar semangat mandiri, tetapi ada 3 indikator kwalitataifnya itu harus betul-betul diperjuangkan yaitu. Satu, adalah attitudenya, ini perlu. Jadi kalau perawat itu seringkali kita kembangkan 5S itu, senyum, salam, sapa, sentuh dan sopan. Mkasudnya apa, jadikan sikap sebagai seorang perawat itu, orang datang lihat senyum perawat dia sudah bisa sembuh, meskipun itu aspek psikologisnya ya, aplagi nanti tampil dokter disitu. BPJS, JKN, KIS UU no. 38, indikator pelayanan perawat 1

M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki
Tentu saja sudah sangat kita pahami bahwa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia ini adalah merupakan suatu implementasi dari politik luar negeri bebas dan aktif yang dipegang secara teguh dan konsisten oleh negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dan  apalagi  ini  terkait  dengan  kedua  negara  yang mempunyai  hubungan  yang spesifik dengan Indonesia, yaitu Kerajaan Belanda dan Kerajaan Arab Saudi. Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  memandang  bahwa  setiap kerjasama  pertahanan merupakan  isu  strategis  yang  perlu  dibahas  secara  seksama  dan  serius  oleh  DPR  RI  yang memang berfungsi mewakili kepentingan rakyat Indonesia dan juga negara Indonesia. Pandangan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional  dibidang  pertahanan  harus  dilakukan  dengan  Undang-Undang  sehingga  perlu melibatkan DPR RI dalam konteks ini ad
alah melalui Komisi I DPR RI. Kerjasama  pertahanan  perlu  dibahas  dengan  baik  untuk  menguji  agar  kerjasama tersebut  memberi  kemaslahatan  bagi  masyarakat  kedua  negara,  apalagi  kedua  negara  yang sangat  spesifik  Indonesia  sekali  lagi  Saudi  Arabia  yang  merupakan  termasuk  yang  pertama mengakui  kemerdekaan  Indonesia  dan  Kerajaan  Belanda  yang mempunyai  cerita  yang  sangat panjan terkait dengan relasinya dengan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang kerjasama pertahanan antara Kementerian Pertahanan   Republik   Indonesia   dan   Kementerian   Pertahanan   Kerajaan   Belanda   serta Kementerian Pertahanan Kerajaan   Saudi   Arabia harus   benar-benar   bisa   memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan kepentingan Indonesia secara prinsipnya serta bagi kedua negara sesuai dengan prinsip kesetaraan, kepentingan Bersama, saling menghormati, dan saling  menghormati  kedaulatan  dari  masing-masing  negara tanpa  menghadirkan  sesuatu  yang menandakan  adanya  ketidakadilan  dalam  hubungan  antara  kedua  negara  yang  dimaksudkan Indonesia dengan Kerajaan Belanda maupun dengan Kerajaan Saudi Arabia. Pertahanan Kerjasama pertahanan, kerjasama Indonesia-Arab Saudi, kerjasama Indonesia-Belanda1

M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Nota Kesepahaman antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda,  serta  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Saudi  Arabia untuk  dibawa  ke  pembicaraan tingkat I untuk dibahas Bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pertahanan Menyetujui RUU 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 2 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Alhamdulillahirabil’alamin setelah  mengikuti  pembahasan  dan  Rapat  Dengar  Pendapat serta mendialogkan  dan  mendiskusikan  materi  tentang  Rancangan  Undang-Undang  tentang Nota Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian Pertahanan Kerajaan  Belanda  serta  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Saudi  Arabia.  Dengan mempertimbangkan  segala  konstitusionalitas  dan  kepentingan  daripada  Rancangan  Undang-Undang   ini,   maka   Fraksi Partai   Keadilan   Sejahtera   berpendapat   untuk   menyetujui   agar Rancangan  Undang-Undang  tersebut  segera  bisa  dibawa  ke  Rapat  Paripurna  untuk  ditetapkan menjadi Undang-Undang. Tentu  saja  ketika  ini  nanti  menjadi  Undang-Undang  pastilah  Pemerintah  Republik Indonesia  Kementerian  Pertahanan  dalam  hal  ini  pasti  memastikan  bahwa  seluruh  pasal-pasal yang   berlaku   disana   betul-betul   akan dilaksanakan   demi   menjaga   kemaslahatan   dan kemanfaatan serta kedaulatan yang tertinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan Menyetujui RUU 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 4 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Memang  faktanya  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional  tidak  hadir  pada  hari  ini,  tapi  dalam waktu bersamaan faktanya juga mereka mengirimkan pendapat fraksi dan tadi sudah dibacakan oleh  Ketua  dan  kita  tidak  ada  yang  mempermasalahkan  Ketua  Sidang  mewakili  PAN  untuk membacakan pendapatnya. Ini juga fakta politik yang saya kira juga tidak bisa diabaikan. Jadi  kalau  menurut  saya  jalan  tengah  tadi  sudah  bagus  bahwa  ini  katakanlah  aklamasi dari Komisi I DPR RI dengan catatan bahwa Fraksi PAN telah menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Pertahanan Pembacaan pendapat fraksi 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Kita  sudah  mendengarkan  tadi  dan  beberapa  hal  yang  saya  kira  memang pening untuk menjadi catatan yang serius adalah tentang dari pola pengelolaan keuangannya sehingga kemudian bisa terkoreksi dan bisa menjadi salah satu yang terbaik sehingga tahun ini bisa WTP. Kita berharap nanti pada satu tahun yang akan datang sudah bisa diatasi. Yang  kedua, terkait  dengan  saya  melanjutkan  yang  ditanyakan oleh  kawan-kawan.  Salah satu program yang sekarang ini menjadi masalah penting adalah melawan terorisme, radikalisme, dan  sebagainya  dan  bahkan  sudah  disahkan Rancangan Undang-Undang  Revisi  tentang  hal  itu. Tapi  kami  sudah  menyampaikan  ini  belum  tampil  disini,  dan  dalam  konteks  itu  juga  adalah bagaimana  kita  menjaga keutuhan NKRI  melawan  liberalisme maupun  juga  separatisme,  ini  juga belum tertampilkan disini. Itu saya kira juga sangat dipentingkan bagaimana terkait dengan agar RRI benar-benar  menjadi  lembaga  siaran  yang  mengokohkan  NKRI  kita  sehingga  beragam  penyakit NKRI yakni terorisme, liberalisme, komunisme, termasuk juga sparatisme itu juga bisa tertangani. Kawan-kawan kami tadi mengingatkan tentang beberapa komunitas Indonesia sangat besar di luar negeri, di Serawak dan juga di Sabah, maupun juga di Malaysia. Sekarang juga disebutkan bahwa beberapa komunitas kita diluar negeri itu sudah mulai terpapar terorisme seperti di Hongkong, seperti  juga  di  Timur  Tengah.  Menurut  saya  apa yang sudah  dipikirkan  dan  sekaligus akan diprogramkan untuk kemudian RRI itu juga menjadi bagian dari yang mencerahkan warga negara kita  yang  berada  di  luar  negeri  itu.  Minimal  yang  dikomunitas-komunitas  besar  di  Hongkong,  di Taiwan, kemudian di Timur Tengah sehingga dengan demikian maka kekhawatiran terkait dengan masalah terosisme, radikalisme dan lain-lain itu bisa kita koreksi dan sekaligus untuk mengokohkan cinta mereka kepada NKRI kita. Saya kira ini juga menjadi bagian yang dipentingkan. RAPBN 2019 Paparan terorisme 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Yang terakhir di halaman 13 Bapak menyebutkan tentang Rencana Kerja Pemerintah terkait dengan masalah  kegiatan prioritas,  yaitu  sukses  Pemilu.  Disini  Bapak  sampaikan  gambar ada  19 partai peserta Pemilu, yang betul bukan 19 tapi 20, PKPI belum masuk disini. Ini mohon ditambahkan jadi bukan hanya 19 tapi ada 20 partai  yang ke-20 adalah PKPI, ini adalah keputusan terakhir dari pihak yang terkait bahwa PKPI diterima menjadi peserta Pemilu, jadi karena bukan hanya 19 partai peserta  Pemilu  tetapi  20  partai  peserta Pemilu.  Supaya  nanti  tidak  kemudian  seolah-olah  ini  ada yang  diistimewakan,  keadilan  sangat dipentingkan  karena  keadilan  belakangan  menjadi  barang langka. RAPBN 2019 PKPI 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih kita sudah mendengarkan dan membaca paparan daripada RRI dan TVRI yang secara prinsip tentunya kita semuanya menyampaikan apresiasi atas program-program yang ingin menghadirkan kinerja yang lebih bagus dari TVRI dan RRI dan saya kira itu memang sangat penting untuk kita dukung dan saya secara prinsip mendukung untuk agar Komisi I DPR RI bisa ikut  memperjuangkan  keinginan  dan  atau  program  dan  sekaligus  anggaran  yang  diprogramkan oleh RRI dan TVRI. Tetapi ini tentu membutuhkan sebuah pendalaman yang sangat intens, tentu karenanya  pembahasannya  nanti  penting  untuk  dilakukan  Bersama-sama  dengan  rekan-rekan kami secara khusus juga berada di Badan Anggaran dan juga dengan Badan Anggaran DPR RI. Dan karena ini juga terkait dengan sisi dari penilaian dari BPK terhadap kinerja keuangan TVRI  dan  RRI  yang disini  masih  ditegaskan  ingin  nanti  akhirnya  untuk  mencapai  nilai  tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Menuju Wajar Tanpa Pengecualian tentu saja ada beragam hal yang sangat mementingkan adanya pembahasan disatu pihak yang betul-betul professional, betul-betul  bertanggungjawab dan  sekaligus penggunaan  anggaran  yang  betul-betul professional  dan bertanggungjawab.  Itu  semuanya  tentu akan  menjadi  lebih  mungkin  untuk dibahas  Bersama dengan rekan-rekan kami di Komisi I DPR RI yang terkait dengan anggaran maupun juga secara khusus dengan Badan Anggaran DPR RI. RRI & TVRI Kinerja keuangan, Badan Anggaran 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Tapi  terkait  dengan RRI  saya  ingin  sampaikan  terutama  saya  termasuk  yang  suka mendengar  RRI  terutama  siaran  beritanya  dan  untuk  beberapa  kali  saya  juga sering  ditelepon untuk menjadi narasumber dialog di RRI Pro3. Dan terima kasih tentu saja sekalipun kalau dilihat daripada  keseluruhan  dari  rekan-rekan  di  DPR  RI  barangkali menjadi  narasumber saya  kira penting untuk terus selalu ditingkatkan. RRI & TVRI Narasumber program 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 2 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Pimpinan, ini ada catatan kita pertemuan yang lalu. Pagu   indikatifnya   990.998.665 usulan   tambahan   waktu   itu   446.479.522   akhirnya jumlahnya Rp1,436 ini ada catatan kita. Jadi jangan nanti duplikasi dengan ini atau aneh kan, yang mana ini atau mungkin kita perbaiki dulu ininya. Ini yang lalu begitu, kenapa dapat angka Rp1,436 ini dari dulu, jadi dari pagu indikatif ditambah usulan tambahan. Akhirnya jadinya Rp1,4 triliun itulah keseluruhannya. Kalau nanti sampean lain lagi diluar ini, jadi kacau bagaimana itu. Mungkin ada staf yang lain silakan. RRI & TVRI Nota keuangan 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 3 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Disini tidak ada. RRI & TVRI Nota keuangan 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Jadi yang ingin saya katakan dalam rangka untuk mencerahkan masyarakat penting betul untuk mengingatkan bahwa ini ada dua jenis Pemilu atau bahkan ada 3 nanti DPD. Nah, karenanya penting  untuk  agar  rakyat  betul-betul  bisa  mengikuti  Pemilu  itu  secara  proposional,  secara memahami betul bahwa jangan semuanya nanti hanya terkait dengan Pilpresnya semantara nanti dengan  Pemilihan  Anggota  Dewannya  kemudian  terlupakan.  Kalau  saya  lihat  di  TVRI  malah program prioritas bidang program dan berita pertama adalah justru Menuju Senayan Pak, sebelum Menuju Istana kalau di TVRI begitu. Jadi  karena  Menuju  Senayan  berartikan  ke  DPR  RI,  tapi  rakyat  nanti  sering  akan  lupa dikiranya kalau memilih Presiden selesai semuanya. Padahal di Senayan ini isinya bukan hanya terkait  dengan  Presiden  saja.  Jadi  penting  karenanya  menghadirkan  program  yang  semakin banyak  dan  semakin  mencerahkan  masyarakat  untuk  semuanya  nanti  mempergunakan  haknya untuk memilih Presidennya, memilih Wapresnya tetapi juga memilih Anggota DPR RI juga. Ini yang saya kira juga memerlukan pencerahan yang lebih banyak lagi. RRI & TVRI Pemilu Legislatif 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terkait  dengan  TVRI  Bapak,  ini  saya  karena  bidang  saya  sering  dikaitkan  dengan keagamaan,  saya  sering  menjadi  narasumber  di  TVRI  terkait  dengan  masalah keagamaan maupun  juga  berita.  Program  keagamaan  sering  saya  mendapatkan  informasi  dan  saya  juga sering melihat bahwa belakangan ini banyak sekali program relan Pak, jadi tidak lagi program yang sejak semula di-create sehingga kemudian menghadirkan hal yang karenanya kalau kita lihat disini mengapa dari program TVRI yang banyak dilihat tidak masuk disitu program religi. Mungkin tidak melihat karena sudah melihat dulu sebelumnya, sudah dilihat dan sekarang direlan lagi jadi tidak ada  yang  melihat. Karenanya  saya  kira  dan  kita  menghadapi  tahun  Pemilu  dimana  masyarakat memerlukan pencerahan dan sekaligus juga hal yang menentramkan mereka dalam konteks NKRI kita saya kira ini juga menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan. RRI & TVRI Program keagamaan 1
M. HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Dan  ini  juga  sangat  terkait  dengan  program  Rencana  Kerja  Pemerintah  LPP  RRI  tahun 2019,  yaitu  tentang  stabilitas  keamanan  nasional  dan  kesuksesan  Pemilu. Yang  ingin  saya sampaikan adalah terkait dengan kesuksesan Pemilu dan apalagi ini hubungannya dengan DPR RI  adalah  bahwa  Pemilu  2019  nanti  adalah  Pemilu  yang pertama  kali  dimana  dilaksanakan Pemilihan  Umum  untuk  Pemilihan  Presiden  dan  Pemilihan  Umum  untuk  Anggota  Dewan dilaksanakan dengan serentak. Saya  pihak  rakyat  memerlukan  terus  menerus  pencerahan  tentang  kedaulatan  mereka untuk  ikut  mensukseskan  Pemilu  dan  saya  kira  sama  juga  dengan  TVRI,  yaitu  agar mereka memahami bahwa ini adalah ada dua jenis Pemilu. Seringkali orang mengaitkan dengan bahwa dengan Pemilihan Umum Presiden maka partai yang mengusung secara langsung itu yang akan mendapatkan  dampak  positif  yang  paling  banyak.  Padahal  tentu  saja  kita  mengetahui  bahwa semua partai akan mengusung Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi tidak semua partai calon Presiden  dan Wakil  Presiden  dari  partainya. Tidak  tahu  bahwa  Pak  Jokowi  dari  PDIP,  Bapak Probowo dari  Gerindra  dan  seterusnya.  Sementara  Anggota  Dewan  itu  terdiri  bukan  hanya  dari PDIP dan Gerindra saja, seluruh partai akan mendukung Presiden dan Wakil Presiden. RRI & TVRI Program Pemilu 1
M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI 1 PKB Jawa Timur IV Laki-laki Faksi Partai Kebangkitan Bangsa sepakat dan setuju bahwa Undang-Undang ini untuk dilanjutkan dibahas berikutnya.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah yang kedua. Kalau saya lihat beberapa model pengelolaan, ini memang ada beberapa hal yang harus dipastikan dulu. Yang pertama misalnya tadi dipaparkan mengenai model pengelolaan anggaran yang bersifat multy years. Pada model yang lama kita juga pernah membahas hal ini dan posisi menteri Keuangan itu kan tidak pernah memberi ruang dari model multy years. Dan sekarang ketika ada ruang di menkeu karena mereka juga terlibat didalam skema pengelolaan ini. Kita perlu juga mendapatkan kepastian apa acuan hukum dari menkeu sehingga ini bisa dikelola ini dananya multy years. Ini kan harus ada acuan perangkat hukumnya. Palapa Ring, USO Acuan hukumt 1

MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki

Terima kasih Pimpinan.  
Pak menteri,  
 Yang pertama, saya apresiasi penjelasan pada hari ini, karena ini menyambungkan kembali pembahasan dan informasi yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Model baru pengelolaan dana USO dan juga rencana projek palapa ring.   Palapa Ring, USO Apresiasi 1

MAHFUDZ SIDDIK 11 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah ini kan proses keputusan yang terjadi pada periode yang lalu. Nah karena di DPR RI ini tidak ada carry over makanya kita hidupkan lagi. Sehingga untuk  memastikan apakah menjadi kesepakatan atau kesimpulan yang lalu , itu on lagi, maka kita akan duduk bersama dengan menteri Keuangan. Karena sekarang menteri Keuangan ini di dalam model bisnis untuk  projek palapa ring, dia menjadi stakeholder yang langsung dan aktif. Jadi bukan hanya Kominfo saja melalui BP3TI tapi juga dari pihak menkeu apa itu lembaga penjaminan. Nah disitu nanti akan kita elaborasi. Palapa Ring, USO BP3TI, Palapa Ring 1

MAHFUDZ SIDDIK 12 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki
Yang pertama tadi memang kita bahas tapi pembahasan kita itu belum masuk kepada sisi bahwa antara Pemerintah dan Komisi I ini dalam pengunaan dana USO ada persyaratan. Itu tadi kita belum masuk kesitu pembahasan. Pembahasan kita karena banyak Anggota yang masbul gitu ya, heran gitu ya, sudah ada kesepakatan dari Pemerintah palapa ring ini didanai oleh dana USO. Makanya saya sambung tadi 
informasinya dengan proses yang dulu kita Raker disini dengan apa yang menjadi kesimpulan di Komisi I sebelumnya. Palapa Ring, USO Dana USO 1

MAHFUDZ SIDDIK 14 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki oin 4 ini karena kita rapat menyimpulkan perpanjangan disini tapi kan hanya dengan satu pihak ya? sebenarnya dari timeline yang sudah ada dari tahapantahapan itu yang diperlukan Kemkominfo ini agar lebih aktif berkomunikasi dengan KPI. Kenapa? Karena dari hasil pemantauan yang ada, ini KPI nampaknya masih belum fokus dalam penyesuaian tahapan-tahapan dari proses perpanjangan ijin. Ini banyak Anggota komisionernya juga yang masih sibuk kunjungan ke daerah-daerah. Ini yang tidak  terkait langsung dengan urusan perpanjangan ijinPalapa Ring, USO Kominfo, KPI, 1
MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Dan apa yang lain tadi yang menjadi konsen Ibu Evita bahwa standar layanan ini yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah tetapi juga akan dilengkapi tadi standar harga layanannya itu kan juga Pemerintah. Dan tentu saja ini kan harus ada payung hukumnya dan paling tidak kemennya kan begitu atau permennya. Menurut saya ini kan penting ya? untuk  kita  bahas dan kita diskusikan, paling tidak kalau permennya sudah ada untuk  yang wilayah barat dan tengah itu nanti kita bisa bicarakan sehingga didalam menyikapi atau melakukan fungsi pengawasan didalam projek palapa ring ini, kita punya instrumen yang memang lengkap. Ini kan penjelasan lisan, kita tidak tahu nanti di lapangan implementasinya akan seperti apa. Ini yang kedua.  Palapa Ring, USO Layanan hukum 1
MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Dan yang kedua, bahwa penggunaan dana USO itu dibicarakan bersama Komisi I DPR RI. Itu juga pernah dibahas dan disepakati pada saat pembahasan antara badan anggaran dengan Pemerintah pada waktu itu. Mungkin pertanyaan Pak Alimin tadi, yang beliau masgul karena rasanya hadir setiap rapat tetapi seperti mendapat hal yang baru. Memang keputusan Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan menteri Keuangan untuk  skema palapa ring ini akan menggunakan dana USO, memang belum pernah kita bahas, kita bicarakan dan kita sepakati dalam forum ini. Palapa Ring, USO Palapa Ring, USO 1
MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Ketika infrastruktur ini kita bangun di Papua. Apakah ilustrasi itu yang akan terjadi, ataukah ada hal yang lain. Apakah akan terjadi hal yang lain yang diluar alam pikiran teman-teman di Kemkominfo atau di BP3TI atau diteman-teman operator. Salah satu proses kampanye inten yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sparatis Papua adalah melalui jalur teknologi komunikasi informasi. Kelompok-kelompok mereka memanfaatkan betul sarana ini. Termasuk media sosial, untuk  mendominasi ide-ide tentang sparatisme termasuk untuk  memobilisasi dukungandukungan termasuk menyebar luaskan informasi mengenai kondisi yang adaPalapa Ring, USO Papua 1
MAHFUDZ SIDDIK 10 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Saya usul ini kan gagasan intinya minta kita melakukan pengawasan. Langsung saja Komisi I mendesak Kominfo untuk  melakukan pengawasan secara tepat terhadap penyelenggaraan program pembangunan palapa ring, agar tidak terjadi bla, bla, bla.  Palapa Ring, USO Pengawasan 1
MAHFUDZ SIDDIK 12 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah kalau kita ingin menjaga kehati-hatian, akuntabilitas, kemudian fungsi pengawasan Komisi I ini betul-betul bisa efektif untuk  tidak mengulangi kasus pengelolaan dana USO sebelumnya. Kita tadi sepakat ini perlu kita bahas lagi. Memang baru kesepakatan kita membahas bersama dengan kemenkeu. Tapi kita belum masuk tadi dipembahasan itu bahwa kita mensyaratkan itu belum.  Palapa Ring, USO Pengelolaan 1



MAHFUDZ SIDDIK 15 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Saya justru usul rumusannya begini. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk  merevisi Peraturan Pemerintah mengenai BHP televisi dan radio.   Palapa Ring, USO Perpu BPH Radio dan televisi 1

MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki
Nah karena itu Ibu Pimpinan. Agar ini tidak menjadi kendala, saya mengusulkan dalam waktu dekat Komisi I dapat melakukan rapat kerja dengan Kemkominfo dan juga menkeu. Sehingga secara politik ini ada ketuk palunya. Bahwa memang untuk  dana USO sudah dibahas oleh Komisi I, Kemkominfo dan 
menteri Keuangan bahwa itu akan digunakan untuk  pembiayaan palapa ring dan pola pembiayaannya multy years dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.   Saya kira ini hal yang sangat penting untuk  memastikan bahwa ketika ini berjalan dan saya yakin ini tujuannya sangat baik dan ada niat untuk  memperbaiki dari sistem yang lama dan ini tidak ada ... Palapa Ring, USO USO 1

MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Bahwa dana USO  sejak ada audit investigasi dan seterusnya ini diblokir. Waktu itu belum ada keputusan mengenai DPR RI tidak memiliki kewenangan mengenai pemblokiran. Tapi pada saat itu sudah ada keputusan. Dan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak memutuskan menganulir keputusan Komisi I, hanya secara umum normanya adalah bahwa DPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran. Tapi secara politik keputusan Komisi I itu tetap menjadi acuan disini.  Palapa Ring, USO USO, 1
MAHFUDZ SIDDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu  yang ketiga, tadi beberapa Anggota menanyakan mengenai kebijakan menggunakan dana USO untuk project ini. Tadi Pak Tantowi sampai ada beberapa Anggota yang lain, termasuk dari Pimpinan. Ini mungkin harus kita refresh dulu ke proses-proses yang pernah terjadi antara Komisi I dengan Kemkominfo, walaupun ini bukan pada periode Pak Rudiantoro sebagai Kemkominfo. Bahwa ketika dulu kita Komisi I membentuk panja USO, khususnya panja PLIK and PLIK. Ya dan panja PLIK and PLIK ini kalau dibikin sampul gambarnya Ibu evita, sama Pak Tantowi. Ketika banyak temuan-temuan yang sangat bermasalah dan sebagaiannya juga itu sudah diproses hukum, dan ujungnya 2014 audit BPK Kemkominfo juga disclimer untuk  USO ini. Ada satu kesimpulan rapat dan juga keputusan Komisi I mengenai dana USO. Palapa Ring, USO USO, 1
MAHFUDZ SIDDIK 12 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Jadi maksud saya begini jangan sampai nanti ada poin kesimpulan yang out off contek dari pembahasan kita. Bahwa ada ide kesana itu nanti akan kita bicarakan bersama-sama dengan Kominfo dan kita juga perlu memastikan karena kaitan dengan Undang-Undang APBN yang dana USO itu berdasarkan dengan mitra Komisi itu kan Undang-Undang APBN tahun 2014 atau 2015 Pak Fayakhun itu ya? dulu yang Undang-Undang APBN itu?  Nah Undang-Undang APBN ini kan ada tahunnya. Apakah Undang-Undang APBN tahun 2014 itu otomatis berlaku dengan Undang-Undang 2016. Nah ini yang harus kita diskusikan sehingga nanti apapun kesepakatannya memang sudah dengan kesepakatan bersama antara para pihak. Palapa Ring, USO UU APBN, USO 1
Mahfudz Siddiq 4 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih kepada KPI.Bapak dan Ibu sekalian, tadi di bagian akhir disebutkan anggaran KPI total 60 sekian miliar ya, tapi 32 itu adalah optimalisasi dari DPR yang sampai sekarang statusnya dibintangi. Karena dicurigai optimalisasi itu sebagai kongkalikong ya, tapi LSF ini lebih beruntung rupanya nasibnya, karena anggarannya jauh lebih tinggi 44,9 miliar. Saya kira ini jadi catatan penting juga untuk kita bahwa ternyata kalau kita bandingkan memang KPI ini masih sangat minim dan ini salah satu implikasi dari anggaran KPI yang memang masih masuk di anggarannya Kemenkominfo ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Itu apaparan dari di KPI kita bisa melihat keterkaitan atau irisan pekerjaan dari dua institusi ini dan tadi ada hal yang menarik disampaikan Bapak Idi atau kalau saya pakai istilah Pak Mukhlis tadi kalau LSF ini melakukan pre audit, kalau kita pakai istilah audit sementara KPI ini melakukan post audit kira-kira begitu. Logikanya kalau alur audit itu sebagai satu sistem pre dan post audit ini mestinya sama, tapi ini ada perbedaan karena memang di 2 institusi yang sebelumnya punya 2 mitra yang berbeda, kami intens di Komisi I DPR RI dengan KPI, sementara rupanya LSF nasib tidak beruntung dalam hal ini, karena Komisi X DPR RI belum pernah rapat selama 3 tahun ya Pak Mukhlis.LSF, KPI Anggaran LSF dan KPI, irisan pekerjaan 1
Mahfudz Siddiq 3 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Mohon maaf Pak Yudha, sebentar saya sedikit sela, saya ingin memperkenalkan dulu ada 2 anggota kami, karena 2 anggota ini belum sempat kita kenalkan waktu acara di Wisma Kopo, yang pertama Mayjen TNI Purnawirawan Salim Mengga beliau dari Fraksi Partai Demokrat dan saya baru ngeh kalau hadir Pak Menteri kita DR. Syarifuddin saya biasanya panggil Pak Syarif Hasan beliau apa namanya lama mitra kita di komisi, tapi juga lama jadi kolega kita di komisi. Sekarang karena beliau pernah di pemerintahan dan di Menteri UMKM barangkali nanti jadi tambah menarik ketika kita menggali dimensi ekonomi dari perfilman dan penyiaran. Selamat datang Pak Syarif, saya kenalkan satu lagi Bapak Akhmad Zainuddin dari Fraksi PKS, Pak Syarif dari Fraksi Demokrat Pak masih. Ya itu yang perlu kami kenalkan tambahan, yang lain sudah ya. Kami persilakanLSF, KPI Anggota baru 1
Mahfudz Siddiq 5 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, terima kasih Bapak Budi.Sedikit informasi tadi saya coba searching, jadi 17 Januari 2014 itu sudah terbentuk Badan Perfilman Nasional Pak Muchlis ya, Badan Perfilman Nasional sebagai wujud partisipasi masyarakat. Jadi terdiri dari 40 organisasi dan komunitas berfilman dan pengurusnya ada 9 orang, tetapi memang partisipasi ini lebih untuk mendorong kemajuan, tetapi policy itu tetap ada di Pemerintah, menarik juga nanti kapan waktu kita undang Badan Perfilman Nasional, sehingga bisa lebih lengkap ya peta kita tentang dunia perfilman ini. Baik, saya lanjut ke Pak ElninoLSF, KPI Badan Perfilman Nasional 1
Mahfudz Siddiq 16 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, terima kasih Ibu Kartika.Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Kartika ini back groundnya jauh dari penyiaran, beliau master dibidang kimia tapi karena peduli persoalan film dan penyiaran beliau punya komitmen masuk ke Komisi I DPR RI. Bapak Ibu sekalian, Komisi I DPR RI ini membidangi komunikasi dan informasi, kemudian pertahanan dan intelijen, dan yang terakhir luar negeriLSF, KPI Bidang komisi I 1
Mahfudz Siddiq 13 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Tadi beberapa anggota saya simak, mengangkat tantangan terkait dengan perkembangan teknologi media informasi terutama internet. Tadi ketika Bapak Mukhlis Pa'eni menginformasikan salah satu film yang tidak lolos sensor itu bad neighbors yang diproduksi 2014 oleh Zack Evron Movie, ternyata kalau kita buku youtube sudah ada Pak. Jadi dan persoalannya adalah orang Indonesia sekarang banyak yang mengakses youtube. Jadi inikan pertanyaan seriusnya, oke di bioskop tidak keluar di TV tidak keluar, tetapi bagaimana dengan youtube, ini over the top media ini yang yang memang menjadi diskursus yang ramai sekarang dan yang saya iseng saya coba cek Pak, durasinya masih 1 jam 30 menit ini di youtube bisa kita buka. Ini hal-hal baru yang saya pikir kita juga perlu mendapat masukan-masukan dari LSF dan juga KPI. Baik, kita lanjut dulu semakin banyak yang ingin menggali lebih jauh, Pak Sukamta, Pak Zainuddin, Ibu Kartika, dan terakhir saya minta Pak DR. Syarif Hasan nanti untuk mengelaborasi juga. Silakan kalau bisa kita gunakan 10 menit maksimal untuk 4 anggota ini.LSF, KPI film, youtube 1
Mahfudz Siddiq 4 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Saya jadi gatel kepala saya ini Pak, ini fakta saya kira fakta realitanya begitu dan Bapak/Ibu sekalian, ternyata memang ada parameter yang terpisah, yang ada di LSF dan juga KPI punya parameter sendiri dengan S3SPS-nya. Dan ini menjadi menarik karena dengan kita duduk bersama dalam suatu kemitraan di Komisi I DPR RI ini akan lebih mudah membangun jembatan antar dua institusi ini. Dan hal yang lebih penting Pak Mukhlis ketika kami berbicara dengan KPI salah satu tupoksi dari KPI ini selain melakukan pengawasan isi siaran adalah pembinaan, fungsi pembinaan terhadap berbagai lembaga penyiaranLSF, KPI Irisan pekerjaan, tupoksi KPI 1
Mahfudz Siddiq 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Memang Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Kementerian yang secara khusus berkaitan dengan LSF ini adalah kementrian yang membidangi kebudayaan. Dan sekarang Komisi I DPR RI sebenarnya tidak secara khusus atau spesifik membidangi kebudayaan, tetapi dalam pelaksanaan kerjanya terutama untuk lingkup komunikasi, informasi, penyiaran ini memang ada irisan yang sangat besar. Oleh karena itu, terlepas nanti dari bagaimana kaitan dengan Undang-Undang yang ada hari ini kami secara khusus mengundang LSF bersama dengan KPI, ya untuk nanti kita bisa melihat bagaimana keterkaitan dan irisan pelaksana Tupoksi kedua lembaga ini bapak, ibu sekalian agenda kita pada hari ini karena Rapat Dengar Pendapat yangpertama kita akan lebih banyak mendengar dari mitra kita khusus LSF ya mengenai apa Tupoksi LSF dan bagaimana pandangan atau juga evaluasi LSF tentang pelaksanaan Tupoksi ya termasuk bagaimana kondisi perfilman ya dan hal-hal yang terkait dengan itu serta bagaimana situasi kondisi di dalam pelaksanaan tugas itu termasuk kalau ada catatan-catatan penting yang ini perlu menjadi perhatian bagi kami di Komisi I didalam nanti kita melakukan kemitraan ini selama 5 tahun kedepan dan nanti juga dari KPI kita juga akan untuk yang kesekian kalinya, ya mendengar hal-hal hal yang penting disampaikan dan saya pikir akan lebih spesifik hal-hal yang nanti terkait langsung dengan kebutuhan komunikasi, koordinasi dengan LSF itu bapak, ibu sekalian agenda kita dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan acara ini pada jam ini 13.00, setuju? pak Joko setuju jam 13.00LSF, KPI Irisan tupoksi LSF dan KPI 1
Mahfudz Siddiq 21 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Tetapi pesan orang tua kita dulu ya apa yang tak bisa dijangkau semua jangan ditinggalin semua, yang ada maksimal saja dululah sampai nanti Undang-Undang nya memberikan kita kewenangan yang lebih tegas dan jelas ya. Itu beberapa catatan penting dan izinkan saya di meja pimpinan untuk mengusulkan 2 point saja kesimpulan dari RDPU kita ini, tidak usah banyak tetapi yang bisa kita tindaklanjuti, yang pertama Bapak/Ibu sekalian saya bacakan rancangan kesimpulan RDP kita. 1. Komisi I DPR RI akan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya terkait dengan kelembagaan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk selanjutnya dilajutkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2015-2019. Saya jelaskan kenapa melakukan kajian, karena memang ini tahapan di dalam proses penyusunan perundang-undangan, tahap pertama adalah kajian, kajian hukumnya walaupun untuk Undang-Undang Penyiaran kajiannya sudah ada, tinggal buka lagi hasil kajiannya, karena teman-teman di sini banyak yang baru di Komisi I DPR RI. Untuk Undang-Undang Perfilman kami baru terima naskahnya, teman-teman juga pasti nanti butuh waktu untuk kita dalami lagi. Itu yang pertama Bapak/Ibu sekalian, yang kedua Komisi I DPR RI meminta LSF dan KPI untuk meningkatkan kordinasi terkait dengan proses sensor terhadap film dan ilkan yang ditayangkan di lembaga penyiaran, karena tadi kordinasi sudah ada walaupun masih ada beberapa perbedaan-perbedaan Komisi I DPR RI meminta 2 lembaga ini meningkatkan kordinasi. Dan ini di luar rumusan ini saya pikir salah satu look hole-nya untuk mengatasi itu perlu dikaji bersama antara LSF dan KPI mengenai peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 1 Tahun 2014 di Pasal 25 Ayat (5) isinya saya bacakan salah satunya penyensoran terhadap rekaman video atau cakram optik isi untuk ditayangkan melalui lembaga penyiaran televisi, selain mempergunakan pedoman dan kriteria penyensoran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF, juga memperhatikan pedoman penilaian penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS aplikasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Ya ini masalah Semantik saja, kalau di atas menggunakan pedoman kriteria penyensoran, tapi berikutnya adalah juga memperhatikan istilah memperhatikan itu ya setelah diperhatikan boleh diacu boleh tidak, kira-kira begitu. Dan kalau nanti 2 lembaga ini duduk lagi, bahkan barangkali ada kesepakatan baru dan kita mendorong itu, bahwa untuk film atau iklan yang nanti ditayangkan di lembaga penyiaran, di TV misalnya itu memang kalau menggunakan pedoman dan kriteria penyensoran LSF dan juga menggunakan P3SPS, jadi ada 2 pedoman yang digunakan. Jadi bukan yang satu digunakan, yang satu diperhatikan. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi dan kordinasi 2 alat lembaga ini. Itu rumusan 2 rumusan kesimpulan yang kami usulkan. Saya minta pandangan dulu dari Bapak dan Ibu Anggota ya Pak elnino.LSF, KPI kajian undang-undang, koordinasi KPI LSF 1
Mahfudz Siddiq 19 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Ya umumnya pada film yang layar lebar itu mereka tetap punya waktu untuk memperbaiki setelah diadakan dialog dan revisi tapi yang untuk apa namanya, sinetron yang kejar tayang itu memang kita balas dengan kejar sensor jadi kejar sensor itu kita meminta kepada pemilik sinetron itu untuk melakukan, memperhatikan sensor sebelum ditayang pada awalnya memang boleh dikatakan tidak adalagi kejar tayang itu terjadi tetapi lama kelamaan mulai lagi, muncul satu persatu kejar tayang itu, jadi kejar tayang itu dilawan dengan kejar sensor karena itu Lembaga Sensor Film membuka satu paket pekerjaan yang sebenarnya tidak terhalang oleh waktu dan jadwal, hari Sabtu, Minggu bahkan hari besar pun kami masuk kalau memang diperlukan untuk menyensor suatu produk yang harus dikejar untuk disensor, itu sudah di lakukan sekarangLSF, KPI kejar sensor 1
Mahfudz Siddiq 23 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Pak, yang minta dikuatkan bukan cuma KPI, tentang penyiaran khususnya terkait dengan penguatan kelembagaan LSF dan.... Oke, ya. Ada lagi dari KPI? Baik, kalau sudah cukup, Bapak/Ibu cukup ya? Baik, Pak Biem silakanLSF, KPI penguatan KPI dan LSF 1
Mahfudz Siddiq 16 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Nah, bidang kerja Komisi I DPR RI ini penting untuk di pahami, dicerna karena ini akan mempengaruhi cara pandang kami di dalam melihat masalah atau urusan penyiaran dan perfilman. Tadi Bapak DR. Gamari Sutrisno yang rupanya rekan lama atau mungkin juniornya Pak siapa tadi? di sedang serius beliau, karena kelihatannya ada kontrak film. Jadi kami memang memandang penyiaran dan perfilman ini sebagai tools dalam kita melakukan komunikasi massa, dalam konteks pembangunan tentu saja, juga tools di dalam kita membangun national defense bahkan sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh Amerika dia bagian dari tools of intelligance. Kalau kita berbicara sosial media tadi kan sebenarnya itu instrumen mereka untuk melakukan surveillance.LSF, KPI Penyiaran dan perfilman 1
Mahfudz Siddiq 16 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Dan juga yang lebih penting dia menjadi tools di dalam diplomasi luar negeri, internasional diplomasi. Nah, cara pandang ini saya yakin akan sanggup mempengaruhi wacana kita, gagasan-gagasan kita, ketika berbicara penyiaran dan perfilman. Makanya tadi saya meng-underline di Undang-Undang perfilman cuma satu point saja yang menempatkan film itu sebagai kita kaitkan dengan dunia internasional, itu pun hanya untuk mengenalkan saja, setelah kenal so what gitu loh kata anak muda. TV-TV orang lain sudah buka kanal di sini, tapi TV kita ini justru kita sedang sibuk untuk semprit sana-sini, atau kalau bicara TVRI sedang sibuk untuk merevitalisasi. Jadi banyak hal dan saya tidak tahu mungkin ini lintasan ide saja, saya kok melihat perbincangan kita ini mestinya LSF ini tidak lagi menjadi LSF, LSF ini menjadi Badan Perfilman Nasional, dimana censorship itu hanya jadi salah satu fungsi atau Tupoksi dari badan ini. Sehingga nanti pembinaan, pengembangan perfilman nasional, termasuk desain kebijakan dan rencana induk perfilman ya di sinilah, di sinilah. Nanti perlu kita elaborasi, karena entitas perfilman dan penyiaran ini sangat banyak. Baik terakhir ini menjadi penting karena yang akan berbicara dulu adalah the former member commission one and the former minister of apa namanya itu ya small and medium interprices. Silakan sekaligus beliau berbicara mewakili our formal president, karena beliau ketua umumLSF, KPI Penyiaran dan perfilman 1
Mahfudz Siddiq 7 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Gamari. Tadi juga sudah memberikan informasi soal PFN ya, produksi film negara yang sekarang sejak tahun 1988 menjadi Perum sehingga mitra Komisi VI DPR RI. Saya tidak tahu sudah pernah rapat belum dengan Komisi VI DPR RI, dan dulu PPFN sekarang PFN salah satu produksi yang fenomenalnya sejak tahun 1981 itu adalah serial si Unyil ditayangkan di TVRI. Dan tadi saya coba cek begitu produksi film terakhir dari PFN itu judulnya "Pelangi di Nusa Laut", itu tahun 1992 Pak Gamari. Berarti memang tidak rapat di Komisi VI DPR RI sejak tahun 1993 berarti.LSF, KPI Produksi film negara 1
Mahfudz Siddiq 7 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi menarik karena kita mulai mengidentifikasi entitas besar di dunia perfilman ya, ada PFN juga, sehingga saya membayangkan memang sulit kalau kita bicara film sebagai satu sistem, tapi ini rumahnya itu kaplingnya beda-beda dan beda provinsi pula. Baik, kita lanjut dulu masih ada 5 menit muda-mudahan bisa dimanfaatkan oleh 3 anggota berikutnya Pak Joko, dilanjut Pak Dave, dan terakhir sesuai catatan Pak Biem. Silakan lanjut dulu Pak JokoLSF, KPI Produksi film negara 1
Mahfudz Siddiq 24 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Mengenai usul Komisi I DPR RI untuk Prolegnas 2015-2019 itu belum kita ajukan, karena kita masih menunggu saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan datang. Dan kenapa kita perlu sedikit mengelus-elus 2 TV berita, maksudnya supaya mereka tidak berantem terus kita jadi ikut tambah panas di sini. Begitu Pak Idi ya, it's politic ya. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu sekalian ini menjadi dua kesimpulan kita dan Insya Allah dalam waktu dekat Komisi I DPR RI akan mengajukan usul Komisi I DPR RI untuk penyusunan program legislasi nasional. Nah, mudah-mudahan nanti kajian Komisi I DPR RI kalau memang dilihat disimpulkan ada hal-hal yang signifikan perlu revisi Undang-Undang Perfilman ini juga akan ikut kita ajukan. Kita sepakati ya?LSF, KPI Prolegnas 1
Mahfudz Siddiq 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Oke, kita setujui, nanti kalau misalnya masih ada hal yang perlu kita elaborasi, kita bisa sepakati untuk kita perpanjang Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari teman-teman fraksi di Partai Golkar karena hari ini, tepatnya nanti malam itu akan ada pembukaan Rapimnas di Jogja jadi hampir seluruhnya teman-teman Fraksi Golkar ini sudah berada di Jogja dan special Special representatifnya sudah ada, pak Dave Akbar Syah ya beliau ditugaskan khusus untuk mewakili Fraksi Partai Golkar dan ini menunjukkan atensi yang besar juga dari Fraksi Partai Golkar terhadap RDP kita pada hari ini itu bapak ibu sekalian dan selanjutnya kita akan persilakan dari LSF dari Ketua LSF DR. Muchlis Faini untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu waktunya kami berikan secara leluasa dan nanti setelah itu akan disambung oleh KPI kami persilakan pak Muchlis FainiLSF, KPI Rapimnas Golkar 1
Mahfudz Siddiq 4 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Berangkat dari fungsi pembinaan itulah maka ada pertanyaan besar kalau saya pakai bahasa Undang-Undang Perfilman apa sih sesungguhnya kebijakan dan rencana induk penyiaran yang dimiliki negara ini. Ternyata pertanyaan itu tidak terjawab sampai sekarang Pak, artinya sampai hari ini negara itu tidak punya kebijakan dan rencana induk di bidang penyiaran. Saya tidak tahu ini di bidang perfilman ada enggak begitu ya, karena saya khawatir kalau ini tidak ada kita ini ibarat orang yang berjalan jauh tapi kita tidak punya map, tidak punya peta, dan sepanjang perjalanan nanti seperti yang pernah saya sampaikan KPI itu akan sibuk seperti wasit di lapangan bola yang tidak ada garis lapangannya, dan pemainnya adalah pemain yang mungkin tidak well train gitu ya, bukan profesional, yang nendang kaki itu dianggap hal yang wajar sehingga salah satu syarat calon komisioner KPI itu adalah bibirnbya harus tahan dalam nyemprit ituPak, karena setiap hari harus nyemprit orang dan mungkin LSF akan juga mengalami nasib yang sama, hanya akan disibukkan untuk gunting sana, gunting sini begitu ya, tetapi ada hal yang paling mendasar bagaimana kita melakukan pembinaan dan pengembangan terkait kebijakan dan rencana induk perfilman dan penyiaran itu tidak pernah ada. Ini perkara yang paling fundamental yang perlu saya perlu kita diskusikan, dan menjadi sangat mungkin nanti kita akan melakukan perluasan rapat ini dengan mengundang steakholder kementrian terkait, apakah kita Undang Kementerian Kebudayaan, kita Undang Kementerian Kominfo begitu ya, sehingga di sini akan lebih jelas dan hal-hal mendasar tadi bisa kita elaborasi lebih jauh. Itu adalah underline dari saya, sekarang saya akan persilakan Bapak/Ibu anggota untuk kita diskusikan, kita lakukan pendalaman.LSF, KPI Rencana induk perfilman dan penyiaran nasional1
Mahfudz Siddiq 21 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Masih ada? Pak Hanafi?,Baik bapak ibu sekalian, tidak terasa kita mulai tadi 10.30 sekarang jam 16 30 berapa jam itu ya 6 jam tapi untuk pertemuan pertama okelah ya 6 jam apalagi ini pertemuan 2 lembaga dan ya mudah-mudahan, walaupun kita menghabiskan waktu cukup panjang tapi ada hal-hal yang penting, yang signifikan yang akan kita sepakati untuk kita tindak lanjuti bapak, Ibu sekalian satu hal penting yang perlu kita apa, keep our minded bahwa sekarang kita bicara dengan LSF, ini hanya subsistem saja dari sistem perfilman nasional kita bicara dengan KPI yang ya curhatnya, ya kami ini hanya dibatasi pada pengawasan oke lah eksistingnya begitu, begitu ya tapi ini hanya satu subsistem saja dari sistem penyiaran nasional mau tidak mau kita memang akhirnya harus juga berbicara lebih kontekstual, bagaimana sistem perfilman nasional, bagaimana industri perfilman nasional, bagaimana misi perfilman nasional saya tadi ketika teman-teman LSF bicara begitu, saya sedang berimajinasi kalau saya sebagai Presiden Jokowi pulang dari Brisbane itu, Brisbane atau mana Brisbane saya paparkan konsep Indonesia sebagai negara maritim ya , one saya tiba di Jakarta yang pertama saya udang adalah semua stakeholder perfilman saya katakan saya punya ide, Indonesia harus menjadi negara maritim, dan saya ingin anda mengkomunikasikan ini bukan hanya ke Indonesia tetapi ke seluruh dunia, so what can of ideas kira-kira begitu film apa yang perlu kita buat dan setelah banyak gagasan itu saya akan undang semua Kementerian Kemhan, TNI bikin film lah tentang bagaimana patriotisme Angkatan Laut Indonesia sehingga orang cinta dengan kapal perang, kira-kira begitu ya ya mungkin kita perlu filmkan lagi itu film Gajahmada, Majapahit ya, bagaimana 400 armada kapal dagangnya dan sekian ratus armada kapal perangnya begitu sehingga ya memang film danTV itu menjadi tulus ya dalam kita mendesiminasi ide dalam kita mensosialisasikan gagasan sehingga apa yang menjadi tujuan film dan penyiaran itu betul-betul terwujud Saya sedih juga kalau kemudian kita bicara sistem penyiaran, sistem apa namanya perfilman tapi setiap kali kita rapat kita hanya bicara bagaimana motong film, bagaimana nyemprit dan mengeluarkan teguran, tidak banget gitu loh, kira-kira gitu. Masa kita negara besar lalu kita hanya berbicara hal-hal yang sebenarnya kalau sistemnya sudah jelas, arahnya sudah jelas, pekerjaan ini akan menjadi semakin kecil gitu ya. Banyaknya pelanggaran karena memang kita tidak punya sistem yang kita tegakkan kira-kira begitu, dan cerminan itu sehari-hari kita temukan di jalan raya. Jadi sampai-sampai Polisinya ikut pusing dan ikut menjadi aktor-aktor yang melanggar juga. Itu cerminan dan saya kira ini yang harus kita ubah, saya bersyukur teman-teman di Komisi I DPR RI ini walaupun baru tapi terlihat punya atensi dan ide-ide yang penting untuk kita. Kemudian Bapak Mukhlis terkait surat Presiden mengenai calon Anggota LSF ya, sedang kami pelajari memang, sedang kami bahas dan kami juga konsultasikan dengan Pimpinan Dewan, karena harus ada sinkronisasi dulu ya. Kami di sini di Komisi I DPR RI tetapi di Undang-Undang Perfilman yang memproses itu adalah Kementerian yang bukan mitra Komisi I DPR RI, ini sedang kita kaji termasuk juga kami menerima sejumlah aduan dari masyarakat, masukan dari masyarakat itu juga sedang kami pelajari ya. Dan untuk KPI memang RUU Penyiaran yang diproses pada periode lalu tidak selesai, kalau di DPR tidak ada sistem carry over, jadi memang begitu periode baru ini harus dimulai proses dari nol ya, yaitu konsekuensi yang ada yang harus kita jalani dan saya sudah seing dan kita sekarang mendengar lagi agasan dari KPI untuk bagaimana memperkuat kelembagaan dan juga kewenangan ya.LSF, KPI Rencana induk perfilman dan penyiaran nasional1
Mahfudz Siddiq 2 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, terima kasih banyak kepada DR. Muzaini yang sudah mewakili LSF menyampaikan paparan awal yang sangat penting dan terima kasih karena kami juga mendapatkan sejumlah bahan-bahan tertulis yang itu penting menjadi acuan kami nanti dalam menjalankan tugas-tugas di Komisi I bapak, ibu sekalian, saya yakin adalah hal-hal yang penting yang bisa kita highlight dan bisa kita elaborasi nanti saya dari sejak awal itu merasa ada aura kehadiran artis besar beberapa puluh tahun yang lalu, tapi saya agak sulit mengidentifikasi sipa, tapi auranya terasa pak setelah dikenakan ada ibu Raesita saya baru ngeh, oh iya, beliau itu salah satu apa, favorit saya dulu tahun-tahun 80-an bu Rai ya semoga sehat selalu bu Raisita dan tidak pernah berhenti berperan memajukan film Indonesia ya, dan semuanya tentu saja kita di sini bapak ibu sekalian kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman ada hal yang sangat penting ini saya liat ada di Bab V tentang kewajiban, tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimana di Pasal 52 itu berbunyi pemerintah bertugas menyusun, menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional dengan memperhatikan masukan dari Badan Perfilman Indonesia Undang-undang ini tahun 2009 jadi kira-kira 5 tahun yang lalu tapi kita belum mendengar tadi paparan dari pak Muchlis Faini tentang rencana induk perfilman nasional, kebijakan dan rencana induk perfilman nasional ya apakah ada, kalau ada itu seperti apa begitu ya dan pemerintah di sini siapa sebenarnya, apakah Kementerian atau Presiden mungkin nanti itu bisa salah dijelaskan, karena ini hal yang lebih mendasar ya saya kira sebelum kita nanti mengelaborasi pelaksanaan fungsi LSF yang hanya subsistem saja,ya dari sistem perfilman nasional kita harus tahu juga apa yang menjadi kebijakan dan rencana induk perfilman ya saya khawatir kalau LSF tidak pernah rapat di Komisi X jangan-jangan, jangan-jangan, mudah-mudahan nggak ya, jangan-jangan kebijakan rencana induk itu juga mungkin belum pernah diterbitkan.LSF, KPI Rencana induk perfilman nasional 1
Mahfudz Siddiq 19 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Baik kalau yang sekarang ada lengkap ya dari unsur TNI ada, unsur Baisnya juga ada, unsur BIN nya ada kalau yang sekarang ya yang 45 ini kalau mengacu ke Undang-Undang yang baru dan 17 nama yang diajukan Presiden untuk dikonsultasikan ke DPR itu memang ada perubahan komposisi ya dan kriteria saya fikir itu juga bagian yang nanti perlu kita dalami bapak ibu sekalian ada hal yang tadi rasanya belum dijawab, ini agak detil, agak teknis maksud saya tapi ini penting dan menarik tadi, dijelaskan bahwa Undang-Undang yang ada sekarang tidak memungkinkan LSF itu melakukan apa itu, pemenggalan-pemenggalan begitu ya, karena proses sensorship itu dilakukan dalam satu tahap ya nah kalau saya amati di Pasal 59, Pasal 60 ya itu kan jika ada hal-hal yang dianggap menyalahi kriteria yang layak atau lulus sensor itu maka Lembaga Sensor mengembalikan film ya untuk kemudian pihak apa, pembuat film itu melakukan penyesuaian nah tadi dari KPI pak Idi kalau tidak salah tadi, ada apa namanya striping, striping pak, kejar tayang.LSF, KPI Sensor LSF 1
Mahfudz Siddiq 19 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Nah sekarang kalau ada kasus seperti itu dan ini saya yakin menjadi trend juga ya karena TV-TV banyak sinetron kejar tayang itu kira-kira bagaimana LSF ini kalau dengan catatan-catatan dan mengembalikan untuk direvisi, sementara itu kejar tayang gimana LSF memastikan bahwa proses revisinya itu memang dilaksanakan sebelum ditayangkan pak Ketua.LSF, KPI sinetron kejar tayang 1
Mahfudz Siddiq 2 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Dan yang kedua ini ada hal yang menarik juga bapak ibu sekalian, sebagai catatan nanti dengan memperhatikan masukan dari Badan Perfilman Nasional, ini memang didalam Undang-Undang Badan Perfilman Nasional ini bukan nomenklatur tersendiri karena ditulis dalam huruf kecil, tetapi siapa yang dimaksud dengan Badan Perfilman Nasional ini apakah LSF bagian dari yang disebut Badan Perfilman Nasional atau apa, ini nanti mohon dijelaskan lebih lanjut dan yang lain Bapak Ibu sekalian nanti perlu kita lihat dalam diskusi lebih lanjut di Bab II asas, tujuan dan fungsi dari perfilman ini bagian kedua tujuan Pasal 3 perfilman bertujuan itu dari A sampai H ya tetapi kalau kita lihat dari A sampai H ini 8 poin tujuan perfilman itu 7 adalah yang sifatnya internal oriented, domestic oriented ya untuk apa, yang sifatnya orientasinya ke dalam hanya satu poin di point f yaitu dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional ya ini yang sifatnya lebih ke luar tetapi juga ya, lebih dibatasi pada dikenalnya budaya bangsa padahal kalau kita lihat dengan kemajuan kehidupan sekarang era globalisasi, era pertarungan global, era perang informasi begitu banyak negara menjadikan film itu sebagai instrumen diplomasi instrumen perang informasi ya, nah sementara kita ini dalam Undang-Undang sebatas menyatakan tujuan perfilman itu dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional ya ini juga menjadi menarik ya bagaimana cara kita memandang memposisikan dan memerankan perfilman sebagai instrumen di dalam pengelolaan kepentingan-kepentingan nasional kita ya dan kita bersyukur karena yang hadir mewakili LSF ini orang-orang yang punya kompetensi sangat mumpuni sehingga mudah-mudahan RDP pertama ini menjadi RDP yang mencerahkan tetapi juga menginspirasi kita untuk kira-kira bagaimana memajukan perfilman nasional kedepan itu Bapak Ibu sekalian catatan dari saya untuk nanti memancing kita melakukan pendalaman dan berikut kita akan mempersilakan KPI yang nanti diwakili Ketua KPI DR. Yudha Riksawan tadi dibagian permasalahan ada hal yang disebutkan pak Muchlis Faini mengenai sinkronisasi regulasi perfileman dan penyiaran melalui koordinasi kemitraan antara LSF dan KPI, nah ini kita ingin dengar seperti apa ini ya, hubungan bertetangganya antara LSF dan KPI karena data dari LSF ternyata luar biasa ya 2014 sampai November LSF ini sudah melakukan fungsi penynsoran 26.276 judul film, iklan film, trailer ya dan ada 8.266 judul yang disensor LSF untuk stasiun TV ya mungkin di dalamnya termasuk production house juga ya, yang nanti dideliver ke stasiun TV. Jadi kita lihat memang ini ada ini kalau rumah cluster ini dempet temboknya sebenarnya ya. Nah, cuma kita lihat nanti seperti apa kordinasi dan komunikasinya. Saya kira KPI akan lebih efektif kalau kita fokus di point itu, karena hal-hal yang lain kita sudah beberapa kali menyimak dari paparan. Kami persilakan kepada KPI.LSF, KPI UU Badan Perfilman Nasional 1
MAHFUDZ SIDDIQ  PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Karena poksi PKS ini belum ada yang hadir kecuali saya Pak. Terima kasih, ini demi kepastian hukum saja. Pimpinan yang terhormat. Bapak Menteri. Kalau saya berpandangan, atau kami berpandangan, karena sebelumnya kita sudah melakukan Raker dengan pemerintah, dan pemerintah sudah menjelaskan latar belakang argumentasi atau alasan dari perubahan-perubahan, maka di Raker yang kedua ini agar produktif, kita bisa langsung membahas 50 DIM tersebut. RUU ITE 50 DIM 1
MAHFUDZ SIDDIQ 10 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Untuk terkait DIM dari PKS, sebenarnya secara substantif itu tidak ada usulan perubahan, tetapi hanya usulan perubahan penempatan saja gitu. Jadi saya pikir tidak perlu penjelasan pemerintah, kecuali pemerintah mempunyai pertimbangan lain mengenai tata urutan penempatannya. Itu Pak Ketua, ini hal yang sangat teknis sekali. Terima kasih. RUU ITE DIM 1
MAHFUDZ SIDDIQ  PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Tetapi dari Fraksi, dari Fraksi ini kan sudah lebih dari 50 + 1, artinya dari syarat kuorum Fraksi sebenarnya Raker ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, kalaupun ada Fraksi yang tidak hadir, ini kan mereka sudah mencantumkan DIM nya juga, sangat mungkin nanti ada DIM yang disampaikan Fraksi-Fraksi ada kemiripan atau kesamaan. Jadi kalau saya masih tetap berpandangan, karena toh panja pun nanti harus melaporkan hasil pembahasannya ke Raker, maka forum ini sebenarnya punya keabsahan juga untuk membahas hal-hal yang secara substansial tidak terlalu berat, tidak terlalu diameteral perbedaannya gitu ya, untuk bisa kita sepakati, nah sehingga nanti hal-hal yang memang substansia dan perbedaan pandangan di Fraksi-Fraksi ini sangat kuat, itu yang kita bahas di panja.  RUU ITE DIM, Panja 1
MAHFUDZ SIDDIQ 13 PKS Jawa Barat IV Laki-laki Saya coba telaah dan pelajari kembali mengenai dokumen ini. Saya melihat ini sudah ada benang merahnya, sebenarnya. Jadi sebelum kita melihat bahan DIM yang ada kolom-kolom ini, dibuat dalam matrik. Mungkin kita perlu melihat 2 dokumen dulu. Dokumen pertama adalah Undang-Undang ITE yang sekarang, nomor 11 tahun 2008. Dan yang kedua adalah dokumen mengenai Rancangan Undang Undang nya, yang isinya adalah revisi. Nah di dokumen revisi, ya, dokumen revisi ini, Pemerintah hanya menyampaikan dokumen mengenai draft yang akan di revisi saja. Bagian-bagian yang tidak dievisi, ini tidak dimasukkan didalam dokumen ini. Dalam artian memang tetap. Dalam artian memang tetap. Begitu. RUU ITE DIM, UU ITE 1
MAHFUDZ SIDDIQ 11 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Iya ini soal format penulisan bahan untuk acuan pembahasan kita ini harus di-clear-kan dulu ya. Saya ambil contoh, ini yang tadi DIM kita bahas, inikan di klausul menimbang. Di Undang-Undang yang ada, menimbang inikan ada poin a, b, c, d, e, f, g, ya. Ada 7 poin. Di RUU mengenai perubahan ini, ya kalau kita lihat draft utuhnya. Klausil menimbang ini berubah menjadi a dan b. A dan b. RUU ITE Format penulisan 1
MAHFUDZ SIDDIQ 11 PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Nah ini maksudnya dari a, b, c, d, e, f, g. Lalu Pemerintah mengusulkan berubah menjadi a dan b saja, sehingga menghapus yang lain-lain yang tertera disini atau yang diubah cuma 2 poin ini, sisanya masih tetap sama dan berlaku, ini perlu clear dulu nih. Jangan sampai nanti kita miss-leading. Ini malah repot. Mungkin perlu dikonsolidasi dulu, karena ini kalau ini belum clear, mau di Raker mau di panja nanti sama-sama miss-leading kita. Itu ketua.  RUU ITE miss leading 1
MAHFUDZ SIDDIQ  PKS Jawa Barat VIII Laki-laki Nah, jika dalam pembahasan di forum Raker ini ada DIM yang kelihatannya perlu pendalaman lebih lanjut, itu yang baru kita deliver ke panja. Karena saya yakin akan cukup banyak DIM yang ketika kita diskusikan disini, ini bisa selesai cepat di Raker. RUU ITE Raker, DIM 1



MAHFUDZ SIDDIQ 13 PKS Jawa Barat IV Laki-laki Nah yang jadi persoalan, ketika ini kita tuangkan dalam matriks, ini jadi confusing gitu ya.  Nah kemudian yang kedua, output akhir dari pembahasan ini setelah kita sepakati, maka kan ada 2 dokumen yang menjadi satu kesatuan. Dokumen pertama adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan yang kedua adalah Undang-Undang revisinya. Dan ini 2 dokumen yang menjadi satu kesatuan, gitu. Menjadi satu kesatuan. Nah yang ketiga, Pimpinan. Bahwa pembahasan kita ditingkat I ini kitakan bukan semata menyepakati membahas dan menyepakati substansi, tapi kita juga membahas dan menyepakati konstruksi sistematika penulisannya. Setelah ada revisi ini. Walaupun ini lebih teknis dan nanti menjadi pekerjaan Tim apa timsin dan timus dan timsin ya. RUU ITE UU ITE, 1
MAHFUDZ SIDDIQ 7 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki  Saya jadi gatel kepala saya ini Pak, ini fakta saya kira fakta realitanya begitu dan Bapak/Ibu sekalian, ternyata memang ada parameter yang terpisah, yang ada di LSF dan juga KPI punya parameter sendiri dengan S3SPS-nya. Dan ini menjadi menarik karena dengan kita duduk bersama dalam suatu kemitraan di Komisi I DPR RI ini akan lebih mudah membangun jembatan antar dua institusi ini. Dan hal yang lebih penting Pak Mukhlis ketika kami berbicara dengan KPI salah satu tupoksi dari KPI ini selain melakukan pengawasan isi siaran adalah pembinaan, fungsi pembinaan terhadap berbagai lembaga penyiaran. Sensor Film  S3SPS 1
MAHFUDZ SIDDIQ 7 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Terima kasih kepada KPI.  Bapak dan Ibu sekalian, tadi di bagian akhir disebutkan anggaran KPI total 60 sekian miliar ya, tapi 32 itu adalah optimalisasi dari DPR yang sampai sekarang statusnya dibintangi. Karena dicurigai optimalisasi itu sebagai kongkalikong ya, tapi LSF ini lebih beruntung rupanya nasibnya, karena anggarannya jauh lebih tinggi 44,9 miliar. Saya kira ini jadi catatan penting juga untuk kita bahwa ternyata kalau kita bandingkan memang KPI ini masih sangat minim dan ini salah satu implikasi dari anggaran KPI yang memang masih masuk di anggarannya Kemenkominfo ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Itu apaparan dari di KPI kita bisa melihat keterkaitan atau irisan pekerjaan dari dua institusi ini dan tadi ada hal yang menarik disampaikan Bapak Idi atau kalau saya pakai istilah Pak Mukhlis tadi kalau LSF ini melakukan pre audit, kalau kita pakai istilah audit sementara KPI ini melakukan post audit kira-kira begitu. Logikanya kalau alur audit itu sebagai satu sistem pre dan post audit ini mestinya sama, tapi ini ada perbedaan karena memang di 2 institusi yang sebelumnya punya 2 mitra yang berbeda, kami intens di Komisi I DPR RI dengan KPI, sementara rupanya LSF nasib tidak beruntung dalam hal ini, karena Komisi X DPR RI belum pernah rapat selama 3 tahun ya Pak Mukhlis.   Sensor Film Anggaran 1
MAHFUDZ SIDDIQ 12 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Pak Dave, saya uji dulu coba sebutkan 3 film yang dibintangi Ibu Raesita.   Sensor Film Film dibintangi Ibu Raesita 1
MAHFUDZ SIDDIQ 15 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Terima kasih pak Dave.  Beliau memang Anggota baru, dan saya jadi mengerti kenapa beliau belum pernah menikmati filmfilm Ibu Raisita, karena memang bisa jadi beliau belum cukup umur saat itu, tapi kalau Pak Joko era-era itu sudah cukup umur.  Bahkan mungkin di drive tumbuh kembangnya juga karena film-film itu juga. Sedikit untuk mengenang Pak Joko ya, tadi beliau menyebut Ibu Raisita ini film awalnya itu atau awal-awal film yang populer itu "cintaku di Kampus Biru". Karena itulah beranjak ke "gaun pengantin" ya Bu. Dan setelah mengenakan gaun pengantin masuklah ke "pengalaman pertama" Bu ya? yang berakhir "di ujung malam". Itu judul-judul film beliau, karena saya penikmatnya film Ibu Raesita.  Cuma kita menunggu kapan kita punya film-film yang sehebat itu di zaman sekarang ini.  Baik, kita lanjut Bang Biem.   Sensor Film Film Ibu Raisita 1
MAHFUDZ SIDDIQ 3 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Baik, terima kasih banyak kepada DR. Muzaini yang sudah mewakili LSF menyampaikan paparan awal yang sangat penting dan terima kasih karena kami juga mendapatkan sejumlah bahan-bahan tertulis yang itu penting menjadi acuan kami nanti dalam menjalankan tugas-tugas di Komisi I bapak, ibu sekalian, saya yakin adalah hal-hal yang penting yang bisa kita highlight dan bisa kita elaborasi nanti saya dari sejak awal itu merasa ada aura kehadiran artis besar beberapa puluh tahun yang lalu, tapi saya agak sulit mengidentifikasi sipa, tapi auranya terasa pak setelah dikenakan ada ibu Raesita saya baru ngeh, oh iya, beliau itu salah satu apa, favorit saya dulu tahun-tahun 80-an bu Rai ya semoga sehat selalu bu Raisita dan tidak pernah berhenti berperan memajukan film Indonesia ya, dan semuanya tentu saja kita di sini bapak ibu sekalian kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman ada hal yang sangat penting ini saya liat ada di Bab V tentang kewajiban, tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimana di Pasal 52 itu berbunyi pemerintah bertugas menyusun, menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional dengan memperhatikan masukan dari Badan Perfilman Indonesia Undang-undang ini tahun 2009 jadi kira-kira 5 tahun yang lalu tapi kita belum mendengar tadi paparan dari pak Muchlis Faini tentang rencana induk perfilman nasional, kebijakan dan rencana induk perfilman nasional ya apakah ada, kalau ada itu seperti apa begitu ya dan pemerintah di sini siapa sebenarnya, apakah Kementerian atau Presiden mungkin nanti itu bisa salah dijelaskan, karena ini hal yang lebih mendasar ya saya kira sebelum kita nanti mengelaborasi pelaksanaan fungsi LSF yang hanya subsistem saja,ya dari sistem perfilman nasional kita harus tahu juga apa yang menjadi kebijakan dan rencana induk perfilman ya saya khawatir kalau LSF tidak pernah rapat di Komisi X jangan-jangan, jangan-jangan, mudah-mudahan nggak ya, jangan-jangan kebijakan rencana induk itu juga mungkin belum pernah diterbitkanSensor Film Perfilman 1

MAHFUDZ SIDDIQ 3 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki
Dan yang kedua ini ada hal yang menarik juga bapak ibu sekalian, sebagai catatan nanti dengan memperhatikan masukan dari Badan Perfilman Nasional, ini memang didalam Undang-Undang Badan Perfilman Nasional ini bukan nomenklatur tersendiri karena ditulis dalam huruf kecil, tetapi siapa yang dimaksud dengan Badan Perfilman Nasional ini apakah LSF bagian dari yang disebut Badan Perfilman Nasional atau apa, ini nanti mohon dijelaskan lebih lanjut dan yang lain Bapak Ibu sekalian nanti perlu kita lihat dalam diskusi lebih lanjut di Bab II asas, tujuan dan fungsi dari perfilman ini bagian kedua tujuan Pasal 3 perfilman bertujuan itu dari A sampai H ya tetapi kalau kita lihat dari A sampai H ini 8 poin tujuan perfilman itu 7 adalah yang sifatnya internal oriented, domestic oriented ya untuk apa, yang sifatnya orientasinya ke dalam hanya satu poin di point f yaitu dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional ya ini yang sifatnya lebih ke luar tetapi juga ya, lebih dibatasi pada dikenalnya budaya bangsa padahal kalau kita lihat dengan kemajuan kehidupan sekarang era globalisasi, era pertarungan global, era perang informasi begitu banyak negara menjadikan film itu sebagai instrumen diplomasi instrumen perang informasi ya, nah sementara kita ini dalam Undang-Undang sebatas menyatakan tujuan perfilman itu dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional ya ini juga menjadi menarik ya bagaimana cara kita memandang memposisikan dan memerankan perfilman sebagai instrumen di dalam pengelolaan kepentingan-kepentingan nasional kita ya dan kita bersyukur karena yang hadir mewakili LSF ini orangorang yang punya kompetensi sangat mumpuni sehingga mudah-mudahan RDP pertama ini menjadi RDP yang mencerahkan tetapi juga menginspirasi kita untuk kira-kira bagaimana memajukan perfilman nasional 
kedepan itu Bapak Ibu sekalian catatan dari saya untuk nanti memancing kita melakukan pendalaman dan berikut kita akan mempersilakan KPI yang nanti diwakili Ketua KPI DR. Yudha Riksawan tadi dibagian permasalahan ada hal yang disebutkan pak Muchlis Faini mengenai sinkronisasi regulasi perfileman dan penyiaran melalui koordinasi kemitraan antara LSF dan KPI, nah ini kita ingin dengar seperti apa ini ya, hubungan bertetangganya antara LSF dan KPI karena data dari LSF ternyata luar biasa ya 2014 sampai November LSF ini sudah melakukan fungsi penynsoran 26.276 judul film, iklan film, trailer ya dan ada 8.266 judul yang disensor LSF untuk stasiun TV ya mungkin di dalamnya termasuk production house juga ya, yang nanti dideliver ke stasiun TV. Jadi kita lihat memang ini ada ini kalau rumah cluster ini dempet temboknya sebenarnya ya. Nah, cuma kita lihat nanti seperti apa kordinasi dan komunikasinya. Saya kira KPI akan lebih efektif kalau kita fokus di point itu, karena hal-hal yang lain kita sudah beberapa kali menyimak dari paparan.  Kami persilakan kepada KPI.  Sensor Film Perfilman, sensor, 1

MAHFUDZ SIDDIQ 4 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Mohon maaf Pak Yudha, sebentar saya sedikit sela, saya ingin memperkenalkan dulu ada 2 anggota kami, karena 2 anggota ini belum sempat kita kenalkan waktu acara di Wisma Kopo, yang pertama Mayjen TNI Purnawirawan Salim Mengga beliau dari Fraksi Partai Demokrat dan saya baru ngeh kalau hadir Pak Menteri kita DR. Syarifuddin saya biasanya panggil Pak Syarif Hasan beliau apa namanya lama mitra kita di komisi, tapi juga lama jadi kolega kita di komisi.  Sekarang karena beliau pernah di pemerintahan dan di Menteri UMKM barangkali nanti jadi tambah menarik ketika kita menggali dimensi ekonomi dari perfilman dan penyiaran.  Selamat datang Pak Syarif, saya kenalkan satu lagi Bapak Akhmad Zainuddin dari Fraksi PKS, Pak Syarif dari Fraksi Demokrat Pak masih. Ya itu yang perlu kami kenalkan tambahan, yang lain sudah ya. Kami persilakan.   Sensor Film Perkenalan anggota 1

MAHFUDZ SIDDIQ 10 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki
Terima kasih Pak Gamari.  
Tadi juga sudah memberikan informasi soal PFN ya, produksi film negara yang sekarang sejak tahun 1988 menjadi Perum sehingga mitra Komisi VI DPR RI. Saya tidak tahu sudah pernah rapat belum dengan Komisi VI DPR RI, dan dulu PPFN sekarang PFN salah satu produksi yang fenomenalnya sejak tahun 1981 itu adalah serial si Unyil ditayangkan di TVRI. Dan tadi saya coba cek begitu produksi film terakhir dari PFN itu judulnya "Pelangi di Nusa Laut", itu tahun 1992 Pak Gamari. Berarti memang tidak rapat di Komisi VI DPR RI sejak tahun 1993 berarti.   Sensor Film PFN, si Unyil 1

MAHFUDZ SIDDIQ 24 PKS JAWA Barat VII Laki-Laki Masih ada? Pak Hanafi?,  Baik bapak ibu sekalian, tidak terasa kita mulai tadi 10.30 sekarang jam 16 30 berapa jam itu ya 6 jam tapi untuk pertemuan pertama okelah ya 6 jam apalagi ini pertemuan 2 lembaga dan ya mudahmudahan, walaupun kita menghabiskan waktu cukup panjang tapi ada hal-hal yang penting, yang signifikan yang akan kita sepakati untuk kita tindak lanjuti bapak, Ibu sekalian satu hal penting yang perlu kita apa, keep our minded bahwa sekarang kita bicara dengan LSF, ini hanya subsistem saja dari sistem perfilman nasional kita bicara dengan KPI yang ya curhatnya, ya kami ini hanya dibatasi pada pengawasan oke lah eksistingnya begitu, begitu ya tapi ini hanya satu subsistem saja dari sistem penyiaran nasional mau tidak mau kita memang akhirnya harus juga berbicara lebih kontekstual, bagaimana sistem perfilman nasional, bagaimana industri perfilman nasional, bagaimana misi perfilman nasional saya tadi ketika teman-teman LSF bicara begitu, saya sedang berimajinasi kalau saya sebagai Presiden Jokowi pulang dari Brisbane itu, Brisbane atau mana Brisbane saya paparkan konsep Indonesia sebagai negara maritim ya , one saya tiba di Jakarta yang pertama saya udang adalah semua stakeholder perfilman saya katakan saya punya ide, Indonesia harus menjadi negara maritim, dan saya ingin anda mengkomunikasikan ini bukan hanya ke Indonesia tetapi ke seluruh dunia, so what can of ideas kira-kira begitu film apa yang perlu kita buat dan setelah banyak gagasan itu saya akan undang semua Kementerian Kemhan, TNI bikin film lah tentang bagaimana patriotisme Angkatan Laut Indonesia sehingga orang cinta dengan kapal perang, kirakira begitu ya ya mungkin kita perlu filmkan lagi itu film Gajahmada, Majapahit ya, bagaimana 400 armada kapal dagangnya dan sekian ratus armada kapal perangnya begitu sehingga ya memang film danTV itu menjadi tulus ya dalam kita mendesiminasi ide dalam kita mensosialisasikan gagasan sehingga apa yang menjadi tujuan film dan penyiaran itu betul-betul terwujud Saya sedih juga kalau kemudian kita bicara sistem penyiaran, sistem apa namanya perfilman tapi setiap kali kita rapat kita hanya bicara bagaimana motong film, bagaimana nyemprit dan mengeluarkan teguran, tidak banget gitu loh, kira-kira gitu. Masa kita negara besar lalu kita hanya berbicara hal-hal yang sebenarnya kalau sistemnya sudah jelas, arahnya sudah jelas, pekerjaan ini akan menjadi semakin kecil gitu ya. Banyaknya pelanggaran karena memang kita tidak punya sistem yang kita tegakkan kira-kira begitu, dan cerminan itu sehari-hari kita temukan di jalan raya. Jadi sampai-sampai Polisinya ikut pusing dan ikut menjadi aktor-aktor yang melanggar juga. Itu cerminan dan saya kira ini yang harus kita ubah, saya bersyukur teman-teman di Komisi I DPR RI ini walaupun baru tapi terlihat punya atensi dan ide-ide yang penting untuk kita. Kemudian Bapak Mukhlis terkait surat Presiden mengenai calon Anggota LSF ya, sedang kami pelajari memang, sedang kami bahas dan kami juga konsultasikan dengan Pimpinan Dewan, karena harus ada sinkronisasi dulu ya. Kami di sini di Komisi I DPR RI tetapi di Undang-Undang Perfilman yang memproses itu adalah Kementerian yang bukan mitra Komisi I DPR RI, ini sedang kita kaji termasuk juga kami menerima sejumlah aduan dari masyarakat, masukan dari masyarakat itu juga sedang kami pelajari ya. Dan untuk KPI memang RUU Penyiaran yang diproses pada periode lalu tidak selesai, kalau di DPR tidak ada sistem carry over, jadi memang begitu periode baru ini harus dimulai proses dari nol ya, yaitu konsekuensi yang ada yang harus kita jalani dan saya sudah seing dan kita sekarang mendengar lagi gagasan dari KPI untuk bagaimana memperkuat kelembagaan dan juga kewenangan ya. Sensor Film RUU Penyiaran 1
MAHFUDZ SIDDIQ 21 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Baik kalau yang sekarang ada lengkap ya dari unsur TNI ada, unsur Baisnya juga ada, unsur BIN nya ada kalau yang sekarang ya yang 45 ini kalau mengacu ke Undang-Undang yang baru dan 17 nama yang diajukan Presiden untuk dikonsultasikan ke DPR itu memang ada perubahan komposisi ya dan kriteria saya fikir itu juga bagian yang nanti perlu kita dalami bapak ibu sekalian ada hal yang tadi rasanya belum dijawab, ini agak detil, agak teknis maksud saya tapi ini penting dan menarik tadi, dijelaskan bahwa Undang-Undang yang ada sekarang tidak memungkinkan LSF itu melakukan apa itu, pemenggalanpemenggalan begitu ya, karena proses sensorship itu dilakukan dalam satu tahap ya nah kalau saya amati di Pasal 59, Pasal 60 ya itu kan jika ada hal-hal yang dianggap menyalahi kriteria yang layak atau lulus sensor itu maka Lembaga Sensor mengembalikan film ya untuk kemudian pihak apa, pembuat film itu melakukan penyesuaian nah tadi dari KPI pak Idi kalau tidak salah tadi, ada apa namanya striping, striping pak, kejar tayang. Sensor Film Sensor 1
MAHFUZ SIDIK 4 PKS Jawa Tengah VIII Laki-Laki 30 detik boleh?   Tadi saya melihat Saudara Agung ini ada ide-ide yang progresif, tapi sejauh mana ini perlu di dalami lagi, sejauh mana ini kompare dengan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya soal apa namanya tadi usulan ada sekian persen dari iklan yang diterima dari lembaga penyiaran, itu dialokasikan untuk  KPI dan itu menjadi sumber dana tambahan bagi APBN.  Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sistem keuangan negara sekarang ini tidak lagi mengenal dana non budgeter. Jadi semua masuk ke APBN melalui mekanisme PNBP, dan PNBP itu tidak bisa dikelola langsung oleh kementerian lembaga. Jadi idenya konsiderable tapi harus dicek, didalami betul agar dia kompare dengan Undang-Undang. Ini agar dia tidak kebablasan. KPI APBN, PNBP 1
MAHFUZ SIDIK 2 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Termasuk Pak Sudibyo juga saya lihat yang ada ide-ide nya yang melampaui kewenangan KPI. Nah apakah anda ingin mengubah Undang-Undang nya dulu baru bekerja di KPI lalu  kemudian atau ide nya seperti apa. Misalnya anda akan mendesign kebijakan TV internet. Ini kan bukan tupoksi atau kewenangan dari KPI. Anda akan meretifilasi LPP TVRI dan RRI. Ini kan bukan tupoksi nya dari KPI. Nah ini tolong dijelaskan. Yang ketiga Pak Afrianto ya? saya salut, anda mengatakan KPI harus dipimpin oleh orang yang kuat. Saya dapat masukan dari Komisi I termasuk dari Sumatera Barat bahwa anda dinilai kurang kuat. Nah bagaimana anda dapat menjelaskan ini. KPI LPP TVRI, RRI 1
MAHFUZ SIDIK 1 PKS Jawa Barat VIII Laki-Laki Baik, terima kasih. Saya cicil saja nanti yang tidak kebagian disesi kedua. Untuk  Pak Arief. Pak Arief saya salut bahwa secara terbuka anda menyampaikan bekerja di trans7. Tapi saya tidak melihat ada komitmen tertulis yang anda sampaikan bahwa kalau anda terpilih anda memang siap mundur dari lembaga penyiaran. Saya mau dengar itu.  Yang kedua, saya mengikuti bahwa anda produser redaksiana kalau tidak salah di trans7 ya? Saya pernah program tersebut dan ternyata salah satu  episodenya kalau tidak salah juragan jengkol kalau tidak salah ya? yang anda sebutkan ini karya jurnalistik. Secara subjektif saya melihat ini banyak bertabrakan dengan prinsip jurnalistik dan kritik SPS. Nah bagaimana anda sebagai produser redaksiana di trans7 sekaligus anda ingin menyampaikan sisi tentang KPI, bicara tentang penegakan SPS bisa menjelaskan hal ini.   Itu Pak Ketua, yang lain nanti akan menyusulKPI SPS, Redaksiana 1
MARINUS GEA 1 PDIP Banten III Laki-Laki Tambahan Pimpinan.  Saya tentunya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh temanteman dan saya sedikit saja tadi saya melihat didalam presentasi ini. Bahwa sudah disampaikan sebelumnya bahwa Bali ini lebih menggambarkan konsistensi ke suku bangsaan. Saya tidak tahu apakah memang ini sudah ditetapkan bahwa Bali ini adalah sebuah gambaran ke suku bangsaan disana. Karena kita ini Indonesia tidak hanya Bali, ada Jawa, ada Sumatera.  Asia Pasific Broadcasting Union Gambaran bangsa 1
MARINUS GEA 1 PDIP Banten III Laki-Laki Lompat batu Nias itu tidak ada di dunia, hanya satu-satunya di Indonesia. Apakah kita tidak mempromosikan itu. Itu kan sebagai bagian dari Indonesia sebagai bagian dari kekayaan Indonesia dan sebagai bagian kalau ini ABU ini kan pertemuan dari negara-negara. Nah tadi kan sudah disampaikan dan kita memang belum jelas kan ini mau apa ini. Tapi anggap lah ini sebagai masukan-masukan untuk  menjadi kelengkapan bagi Dewan Pengawas dan juga bagi direksi RRI untuk  melengkapi apa-apa yang harus nanti disampaikan di ABU di Bali itu ya.Asia Pasific Broadcasting UnionLompat batu Nias, ABU 1
MARINUS GEA 1 PDIP Banten III Laki-Laki Lalu  kalau kita bicara mengenai berbagai budaya, tadi mas Djoko sudah menyampaikan bahwa juga budaya-budaya Indonesia itu tidak kalah tidak hanya di Bali, di Yogya dan lain sebagainya. Baru-baru ini saya, kami  baru kembali dari Kroasia dan saya baru bicara dengan Pak Dubes disana. Bagaimana kita mempromosikan budaya Indonesia dan pariwisata Indonesia sesuai dengan pencanangan Pemerintah saat ini bagaimana mempercepat laju wisatawan ke Indonesia. Dan salah satu yang saya titipkan bahwa di Nias itu ada yang namanya lompat batu Nias. Asia Pasific Broadcasting UnionPromosikan, pariwisata Indoesia 1

MARINUS GEA 1 PDIP Banten III Laki-Laki
Terus terang saya tersinggung kalau tulisannya begini, Bali lebih menggambarkan konsistensi visi kebangsaan. Seolah-olah pulau lain itu tidak 
menggambarkan sisi konsistensi kebangsaan kita. Ini lah yang membuat kita menjadi mundur dan sering kali kita tidak memperhatikan pembangunan dari pulaupulau lain selain dari apa yang selalu kita dengung-dengungkan dan dikenal oleh negara manapun dibandingkan dengan Indonesia. Tapi dikenal sebagai Bali saja.  Demikian Pimpinan. Terima kasih. Asia Pasific Broadcasting UnionVisi kebangsaan, Bali 1

MARTIN HUTABARAT 1 Gerindra Laki-Laki Nah, saya kira di sini jawabannya sebab tadi kawan-kawan sudah mengatakan kalau perlu kita tinjau ulang bagaimana statusnya, posisinya, karena itu sangat menentukan bagaimana TVRI ke depan untuk apa kita harus dibiayai terus menerus, kita sendiri juga tidak tahu siapa yang mengendalikan TVRI ini dan untuk kepentingan siapa. Bagi kita dia harus kepentingan negara bukan sekedar Pemerintah tapi dia harus menjamin kepentingan negara, kepentingan yang lebih luas dalam rangka kepentingan bangsa kita. Demikian, Pak Menteri. Dewan Pengawas TVRITnjau Ulang 1
MARTIN HUTABARAT 2 Gerindra Sumatera Utara III Laki-Laki Nah, di kita inikan adalah perusahaan negara, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak ada orang yang memiliki prestasi tinggi di televisi swasta lain kita ajak tanpa adanya insentif yang lebih tinggi dari itu. Dan itu tidak mudah kalau dengan kondisi yang ada sekarang.  Walaupun Pak Menteri memiliki konsep tetapi tabpa adanya restrukturisasi dan kita harus sadar disitu kuncinya juga akan sulit juga, maka saya sebenarnya berharap Pak Menteri tadi apa sebenarnya keinginan pemerintah, sebab Bapak Menteri yang selalu dianggap representasi Pemerintah kalau soal TVRI, tidak ada yang lain. Padahal Pak Menteri pun tidak banyak tahu soal ini. Jadi di situ saya kira ke depan bagaimana TRI ini juga kalau perlu bagaimana menteri berperan dalam membesarkan, mengawasi dan mengkoordinasikan ini. Saya kira di situ kuncinya Pak Menteri.  Dewan Pengawas TVRITVRI 1
MARTIN HUTABARAT 1 Gerindra Laki-Laki Pak Menteri memang sudah lama masyarakat bukan hanya kita sangat mempernyatakan tentang TVRI ini. Lalu pertanyaannya apa yang dipikirkan Pemerintah sebenarnya tentang TVRI ke depan. Nah, kita tidak tahu siapa yang bisa menjawab, saya tadi mendengar penjelasan Pak Menteri bahwa ternyata Pak Menteri pun tidak banyak tahu dan hanya dibebankan mengurus soal personilnya saja, SDM-nya saja. Saya kira kita ingin tahu sebenarnya ke depan biar Pak Menteri yang jawab. Sebenarnya perencana Pemerintah soal TVRI ini karena kalau dikatakan ini tidak dianggap apa-apa, ini setiap hari ditonton orang dan selalu dianggap bahwa ini adalah televisi yang menyuarakan Pemerintah, tetapi tidak jugaDewan Pengawas TVRITVRI, SDM 1
MARTIN HUTABARAT 1 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Kami sudah menyusun pemandangan umum dari Fraksi Gerindra, 32 halaman. Terus ini perlu dibaca. Iya, jadi Gerindra pada umumnya mengikuti apa yang dikatakan Ibu Venny tadi, sebab Golkar itu sudah menyuarakan pendapat Gerindra, bahwa kami setuju supaya kita secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang ini, karena memang kebutuhan kita mendesak untuk bisa melakukannya. Dengan ini Gerindra setuju Bapak Ketua, jadi tidak perlu membacakan yang 30 halaman.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
MARTIN HUTABARAT 5 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Saya nomor 9 A itu saja. Untuk memastikan hukuman yang adil, biasanya kata adil itu kepada orang yang jadi korban gitu, ini kok hukumannya adil, hukuman yang pantas kepada seorang yang melakukan perdagangan orang, jadi kok jadi keadilan yang diperjuangkan pada dia. Jadi coba ganti kalimat, soal pengkalimatan saja, biasanya disebut adalah adil bagi orang yang menjadi korban, kok kepada pelaku, kita ini menyebut adil gitu, ini bukan dia yang penting bagi kita, dia efek jera itu sudah bagus, tapi dicoba kalimatnya, hukuman yang pantas, hukuman yang sepadan, nah bukan yang adil, gitu. Coba dicari kalimatnya, apa yang pas disitu. Dan untuk memastikan hukuman yang pantas dan efektif bagi pelaku perdagangan orang.Perempuan dan anak Penerjemahan pasal RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
MARTIN HUTABARAT 6 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Saya usul begini, kalimatnya memastikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan efektif bagi pelaku perdagangan orang. Jadi kita memahami, kalau disebut keadilan oleh hakim dibuat putusan, itu adalah untuk melindungi orang yang menjadi korban, sebab putusan itu kalau misalnya menyangkut soal pidana, ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang menjadi korban kejahatan, maka disitu putusan itu memberi keadilan. Tetapi kalau didalam kalimat ini, kita membicarakan tentang orang pelaku perdagangan orang, tetapi kalimatnya adil, itu kita rasa-perasaan kita merasa kalimat kita itu tidak pas, tidak pas gitu ya. Walaupun kita sebagai seorang yang mengerti hukum tahu maksudnya, tetapi pengkalimatan itu penting, supaya jelas. Jadi saya usul adalah memastikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan efektif bagi pelaku perdagangan orang. Saya kira itu bisa, bisa menangkap maksudnya. Demikian.Perempuan dan anak Penerjemahan pasal RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
MARTIN HUTABARAT 3 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Kemarin kita juga mengesahkan 1 Rancangan Undang-Undang dalam rangka hubungan kita dengan China. Itu sudah 8 tahun ada persetujuan Pemerintah, baru sekarang diajukan rancangan persetujuan ekstradisi. Nah ini saya lihat baru 2 tahun, tapi sebenarnya ini bisa lebih cepat karena begitu pentingnya sebenarnya isi daripada perjanjian ini. Mengapa begitu lama?, baru 2 tahun baru diajukan ini, kalau bisa dijelaskan Ketua sebelum kita masuk.Terima kasih.Perempuan dan anak ratifikasi RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
MARTIN HUTABARAT 1 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Sepintas saya amati, maaf saya terlambat karena ada rapat di Badan Legislasi soal sumber daya pertanian tetapi saya amati dari pemaparan yang ada di kertas, saya sependapat dengan teman-teman yang terdahulu, belum ada sesuatu alasan yang begitu kuat yang kita rasakan begitu penting dan begitu strategis kita harus membuat kerja sama pertahanan. Memang kalau dengan Saudi Arabia saya kira ada kerja sama bagaimana mengembangkan siar islam. Kalau itu memang saya kira penting sekali tetapi kalau soal pertahanan ya saya tidak melihat kalau hanya sekedar latihan bersama soal kontra teroris ya itu penting tetapi tidak perlu jadi pertahanan. Kalau misalnya kita kerja sama intelijen itu juga penting tetapi tidak perlu harus suatu kerja sama pertahanan. Bayangan kita pertahanan itukan sesuatu yang luar biasa sangat strategis kalau kita diserang, Saudi Arabia bisa menolong kita tetapi apa kemampuan Saudi Arabia dengan begitu jauh untuk bisa saling tolong menolong. Kita juga apa kemampuan kita bisa menolong Saudi Arabia. Nah kalau ukurannya, besarnya biaya Saudi Arabia untuk membeli peralatan tempur ya kita harus berpikir itu separuh itu sudah korupsi, semua berita-berita pemberitaan pembelian-pembelian apapun di Saudi Arabia itu korupsi, sampai sekarang kan itu jadi persoalan besar karena ternyata seluruh Pangeran-pangeran itu hampir semuanya, itu memang mengorupsi uang negara mereka dalam seluruh pembelian peralatan-peralatan apapun. Jadi tidak bisa juga itu sebagai salah satu kurang tetapi saya lihat memang perlu kerja sama tadi ditingkatkan, kerja sama intelijen, kerja sama kontrak teroris dan sebagainya tetapi tidak boleh, tidak terlalu penting kalau saya lihat ya. Itu soal pertahanan itu. Nah jadi dari soal ini kalau memang ada jaminan Saudi Arabia mau membantu kita dengan membeli alutsista dari kita, membantu pembiayaan industry pertahanan kita, itu bagus seperti misalnya kita dengan Korea Selatan, ada rencana Korea Selatan mau membuat industry pesawat terbang, industry pesawat tempur, kita ikut membiayai. Nah kalau misalnya kita sudah memiliki rencana strategis alutsista industry penerbangan kita, Saudi Arabia mau membantu dan jelas konkrit ya tidak apa-apa. Kita buat kerja sama pertahanan lebih hebat dengan Saudi Arabia dibandingkan dengan negara lain juga tidak apa-apa tetapi kalau tidak ada bayangan itu ya saya tidak bisa membayangkan bahwa begitu jauh jarak kita dengan Saudi Arabia dan sama-sama tidak ada kemampuan kita untuk saling membantu, lalu kita membuat kerja sama pertahanan dengan mereka. Saya tidak membayangkan. Yang jelas, saya tahu adalah bahwa Saudi Arabia dengan Israel itu sangat dekat, saya baca-baca ya, saya lihat di televisi, saya lihat majalah mass media, Saudi Arabia dengan Israel karena saya dari awal melihat musuhnya itu adalah Siah Iran dan negara yang kuat yang bisa membantu dia kalau terjadi perang hanya Israel, maka dia kerja sama dengan Israel, kawannya itu Israel. Nah kita kadang-kadang di Indonesia seolah-olah mengira Saudi Arabia itu musuh Israel, padahal itu kawannya. Bagi Saudi Arabia musuhnya yang utama nomor 1 itu adalah Syiah, Iran dan dia takut menghadapi kekuatan Iran, penduduknya yang besar, semangat fanatik agamanya yang tinggi, ada Irak lagi di samping, dia lebih takut itu 10 kali lebih takut itu daripada Israel. Kalau Israel, dia pikir jauh sekali, tidak mungkin menyerah dia tetapi dia memerlukan Israel, teknologi Israel, kekuatan militer Israel kalau ada apa-apa itu bisa menyerang Iran. Jadi kepentingannya beda-beda begitu. Nah kepentingan kita sebenarnya di Asia Tenggara ini bagaimana kita memperkuat diri kita agar jangan sampai kita berperang dengan di sekitar kita. Kalau yang lain, saya kira terlalu jauh ya tetapi saya seperti teman-teman tadi ingin juga mendengar bagaimana Bapak memberikan tanggapan. Pada prinsipnya kalau memang menguntungkan pada kita ya silakan, apapun yang menguntungkan kepada kita, kita akan lakukan ini hanya sekedar kerja sama pertahanan ya mau kerja sama apapun disebut ya kita mau kalau menguntungkan kita tetapi kalau sama sekali tidak ada bayangannya, gambarannya menguntungkan kita, ngapaian kita buat harus ada kerja sama pertahanan dengan negara lain.Pertahanan Keuntungan kerjasama, politik Arab Saudi 1
MARTIN HUTABARAT 1 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Saya kira semua fraksi setuju terhadap pengesahan Undang-Undang ini termasuk juga Fraksi Gerindra. Karena bagi kami ini adalah suatu prinsip bahwa pencarian terhadap orang-orang yang kita sudah nyatakan DPO mutlkak harus kita lakukan, demi untuk kedaulatan negara kita dan itu adalah garis perjuangan Partai Gerindra Pak Menteri. Nah oleh karena itu apalagi terhadap negara Tiongkok penting sekali. Tadi Pak Menteri sudah mengemukakan ada 22 orang dan itu bukan jumlah yang sedikit, kita tidak mampu untuk mencarinya. Nah saya kira perjanjian ekstradisi ini akan membantu kita dalam menjalankan kedaulatan kita. Fraksi Gerindra setuju pak ketua. Terima kasih,RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
MARTIN HUTABARAT 2 Gerindra Sumatera Utara III Laki-laki Kalau soal persetujuan, kan dari sejak awal kita melihat tidak ada masalah. Kita merasa penting ini segera diundangkan karena kepentingan kita menjaga kedaulatan kita terhadap banyaknya orang-orang DPO terutama yang ada di China yang tidak bisa kita hadirkan di Indonesia dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Hanya memang ini terlalu lama ini Pak Menteri. Sudah persetujuannya ditandatangani tahun 2009 kok baru sekarang. Padahal penting begitu, apa memang selama ini tidak dirasakan ini penting, selama 8 tahun ini ya saya tidak tahu. Mungkin beda perasaan kita tetapi rasa-rasanya lalai kita untuk bisa secepatnya untuk membuat penetapan Undang-Undang terhadap persetujuan tersebut. Jadi bagi kami tidak ada masalah, kami setuju kita selesaikan secepatnya.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Dari  Kumham  saya  minta  dua  atensi  Pak.  Pertama,  apabila  nanti  sudah  disepakati  tolong segera  ini  dibentuk dalam  satu  Undang-Undang  tadi  ya.  Yang  kedua,  saya  minta  atensi  aturan  turunan  Pak, aturan  turunan  dari  Undang-Undang  ini  jangan  terlalu  lama.  Ini  pengalaman  kami  kemarin  Pak, membuat  RUU  tentang  Pemberantasan  Terorisme. Disitu  kami  Pansus  dan  Pemerintah  sepakat.  Pertama,  semua  Peraturan  Pemerintah  yang  menyangkut  Undang-Undang Terorisme tidak boleh lebih dari 100 hari harus sudah jadi. Dan itu tidak  ada dalam Undang-Undang yang lain hanya ada dalam Undang-Undang Terorisme kita batasi. Ekstradisi Penetapan UU, UU Terorisme 1
MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Yang  kedua, karena  ini  perjanjian  extradisi  antar  negara  maka  kita menganut  3  prinsip,  bahwa  setiap  perjanjian bilateral antara dua negara harus memperhatikan 3 prinsip. Satu, prinsip kesetaraan resi prokal. Yang kedua, prinsip saling menghormati. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Ekstradisi Prinsip perjanjian antarnegara 1
MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Nah,  saya  kira  ketiga  prinsip ini  harus  tetap  menjadi  acuan  kita  di  dalam  menindaklanjuti  perjanjian  itu  menjadi sebuah Undang-Undang disini. Dua atensi itu saja yang saya minta perhatian dari pihak Pemerintah. Ekstradisi Prinsip perjanjian antarnegara 1
MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pertama  yang  ingin  saya  tanyakan  Bapak-bapak  sekalian,  apakah  sejak  tahun  2014 perjanjian  ini  ditandatangani yang  kemudian  harus  dilakukan  ratifikasi sudah  ada  kasus  masalah  yang  menyangkut  extradisi warga  negara  kita  itu. Kalau ada berapa kali dan apakah ada persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam persoalan ini. Itu yang pertama. Ekstradisi Ratifikasi perjanjian extradisi 1
MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Oleh  karena  itu,  saya  pesan  segera  ini  agar  nanti  pelaksana  tugas  dilapangan  bisa  cepat  menangani  kalau  ada masalah-masalah yang berkaitan dengan extradisi. Dia tidak boleh mengatakan “Pak, kami belum adapayung hukum”, padahal sudah 3 tahun Undang-Undang disahkan. Ini atensi saya Pak, dua hal itu jadi segera kalau sudah disahkan segera diundangkan  Pak.  Setelah  diundangkan  tolong  segera  ditindaklanjuti  dengan  pembuatan  aturan-aturan  turunannya  agar segera bisa pasal-pasal yang memang memerlukan aturan langsung bisa operasional. Ekstradisi UU Extradisi 1



MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki
Yang kedua, Perpres yang menyangkut pelibatan TNI dalam Undang-Undang ini kami batasi satu tahun. Peraturan Pemerintah-nya kami batasi 100 hari dan Perpresnya kami batasai setahun. Dengan maksud apa? Pengalaman kita punya Undang-Undang  TNI,  saya  ambil  contoh  Undang-Undang  TNI  saja.  2004  disahkan hari  ini  sudah  14  tahun  saya  boleh nyatakan  belum  ada  satupun  Undang-Undang  atau  aturan  turunan  yang  menjabarkan  Undang-Undang  TNI.  Akibatnya apa?  TNI  tidak  bisa  melaksanakan  14  tugas  pokok  diluar  tugas  perang  itu. Akhirnya  apa  yang  dilakukan?  Terpaksa  TNI bikin MoU dengan Menteri Perhubungan, bikin MoU dengan Menteri Pertanian dan TNI tidak bisa langsung mengatasi aksi sparatisme,  terorisme,  pemberontakan,  karena  tidak  ada  payung  hukumnya.  Akhirnya  kita  lihat 
bagaimana  coba,  OPM berlarut-larut sampai hari ini.Ekstradisi UU TNI 1

MEUTYA VIADA HAFID 15 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Terima kasih Pak Asril.  
Bapak dan Ibu,  
 Kalau boleh sambil melihat draft dari kesimpulan hasil dari kesimpulan rapat kita kali ini dan rapat kita sebelumnya tanggal 19 Oktober.  Yang pertama saya bacakan. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kominfo terkait pagu alokasi anggaran Kominfo tahun anggaran 2017 berkaitan dengan itu Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar 4 triliun 753 miliar 585 juta 503 ribu rupiah. Mohon dicek Pak Menteri angkanya. Yang termasuk didalam nya alokasi komisi penyiaran Indonesia pusat, Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers  dengan rincian, poin 1, poin 2, poin 3 tergantung dengan kuasi apa namanya kuasi independen dari KemkominfoAnggaran KemenkominfoAlokasi Anggaran Kominfo 1

MEUTYA VIADA HAFID 15 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Ini tidak bisa dikecilkan ya, jadi harus ke poin 1 dulu. Ya ini bisa kita sepakati. Kalau tidak ada yang protes berarti ini bisa kita sepakati dan saya bisa ketuk kesimpulan. Turun dulu masih dibaca Ibu Ida. Naik ke poin satu lagi.   Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menkominfo terkait pagu alokasi anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017, berkaitan dengan itu Komisi I menyetujui pagu anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar 4 triliun 753 miliar 585 juta 503 ribu rupiah yang termasuk di dalamnya alokasi anggaran Komisi penyiaran Indonesia, Komisi informasi pusat dan Dewan Pers  .   Yang satu dua tiga ini perinciannya saja bahwa KPI 52 sekian, kemudian KIP 18 koma sekian kemudian Dewan Pers  35 koma sekian ya. Kita sepakati ya?  Pak Menteri silakan.Anggaran KemenkominfoAlokasi Anggaran Kominfo 1

MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit untuk  menyambung dari rapat sebelumnya. Raker Komisi I DPR RI hari ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Badan Anggaran DPR RI tertanggal 17 Oktober 2016 tentang hasil pembahasan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan melanjutkan Raker Komisi I dengan Menkominfo tertanggal 19 Oktober 2016 yang ketika itu kesimpulannya adalah Komisi I DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk  melakukan perbaikan postur anggaran kuasi independen Kemkominfo Tahun Anggaran 2017. Sehubungan hal itu Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menkominfo dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat, serta Dewan 
4  
Pers terkait dengan realokasi penggunaan Anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016 yaitu kita tepati hari ini.   Sehingga kami  hari ini ingin mendengarkan dari Kemkominfo perbaikan postur yang kita amanahkan sebelumnya untuk  dijelaskan kepada seluruh Anggota Komisi I yang hadir pada hari ini.  Silakan Pak Menteri. Anggaran KemenkominfoAnggaran Independen Komunfo 1

MEUTYA VIADA HAFID 13 PDIP Sumatera Utara I Perempuan Baik, Pak Andre mungkin kalau tidak bisa dijawab semuanya yang 11 miliar, paling tidak kalau kita dapat setujui keseluruhan anggaran dari pagu Kominfo. Gambarannya dulu secara garis besar anggaran 11 miliar tersebut.  Silakan. Anggaran KemenkominfoPagu anggaran 1
MEUTYA VIADA HAFID 21 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Memang betul Ibu, jangan juga KPI tidak apa-apa, karena prinsipnya kita rapat hari ini adalah kita ingin KPI punya alat monitoring. Kalau kita tahan juga berarti sampai Undang-Undang penyiaran diundangkan tidak ada alat monitoring yang bagus, ini kan yang kita rapatkan dari sebelumnya. Sementara kalau tidak ada alat monitoring yang bagus nanti perpanjangan ijin TV sesuai suka-suka selera lagi, bukan berdasarkan data yang akurat. Ini kan catatan kami  sebelumnya bahwa ada data yang kurang baik, gitu.   Pak Menteri silakan.  Anggaran KemenkominfoUU Penyiaran 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Pak maaf saya potong. Dari ABU sama sekali kan biasanya kalau organisasi internasional ada sedikit bantuan dari pusat, apakah ini ada atau tidak? Asia Pasific Broadcasting UnionABU 1

MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan
ABU meliputi wilayah yang membentang dari Turki barat ke Samoa di timur dan dari Rusia di utara ke Selandia baru di selatan. Nah salah satu kegiatan dari ABU ini adalah pertukaran harian berita melalui satelit antara stasiun televisi melalui 
20  negara di Asia dan juga melakukan negosiasi hak cakupan peristiwa olah raga besar bagi para Anggota nya, ABU juga menyediakan sebuah forum untuk  mempromosikan kepentingan kolektif televisi dan radio penyiaran serta mendorong regional dan internasional kerjasama antara lembaga penyiaran. Dan kita akan menjadi tuan rumah dari ABU yang ke apa namanya Pak? pertemuan ke-53. Karena itu pentingnya dan juga apa ya ini, harus menjadi kebanggaan kita semua bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ABU sebagaimana saya sampaikan sebelumnya dengan cakupan keanggotaan yang sangat luas. Asia Pasific Broadcasting UnionABU, pertukaran harian berita 1

MEUTYA VIADA HAFID 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid.  Beberapa poin yang tentu juga dijelaskan, salah satunya nanti akan dijawab semua oleh Pak Hidayat. Tapi mengenai anggaran itu, tadi kita dipaparkan 15 miliar lebih tanpa pesan teakhirnya apakah ini minta dukungan anggaran atau mengatakan kepada Komisi I bahwa kami  sudah mendapatkan sekian dan tidak perlu dukungan anggaran. Kami  akan cari sendiri RRI lewat iklan dan kami  meminta penjelasan mengenai angka 15 miliar tadi. Dan apa namanya, tentu ketika bahasanya mungkin bukan pencitraan ya? mempromosikan Indonesia melalui souvenir begitu. Jadi karena Bapak dan Ibu adalah lembaga penyiaran publik maka pemilihan bahasa menjadi sangat-sangat penting ya?  Silakan untuk  yang selanjutnya Ibu Evita Nursanty.  Asia Pasific Broadcasting UnionAnggaran 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Dan sebagaimana informasi sebelumnya, bahwa pada bulan Oktober 2016. RRI akan menjadi tuan rumah Asia Pacifik Broadcasting Union atau ABU di Jakarta. ABU dibentuk pada tahun 1964. Merupakan lembaga non profit, diikuti oleh asosiasi profesional organisasi penyiaran. Saat ini memiliki 270 Anggota dari 57 negara dan wilayah dengan peran untuk  membantu pengembangan lembaga penyiaran di kawasan Asia pacifik dan untuk  mempromosikan kepentingan kolektif anggotanyaAsia Pasific Broadcasting UnionAsia Pacifik Broadcasting Union 1

MEUTYA VIADA HAFID 11 Golkar Sumatera Utara I Perempuan
Ketiga mungkin sebelum kesimpulan ya Bapak dan Ibu. Masukan saja mengenai topik harus hati-hati karena sekali lagi ini dia pesan internasional. Kita semua saya rasa sepakat, bahwa perang terhadap narkoba itu penting. Tapi ketika kita menyuarakannya apakah kemudian ada kesan bahwa justru di Indonesia inilah paling banyak. Jadi ketika kita memerangi sesuatu maka pilihlah topik dimana peperangannya itu adalah peperangan milik kita. Misalnya keunggulan Indonesia adalah bagaimana tadi seperti Ibu Nurhayati isu-isu mengenai tentang green, baik green ekonomi, teknologi dan lain-lain. Kemudian multi kulturalisme, freedom of press, itu semua Indonesia memiliki peringkat yang baik di Asia. Jadi dimana peringkat kita baik, dimana ada peranan dalam tanda kutip dan peringkat kita baik, itu kita tonjolkan. Tapi kalau peperangan yang kita rangkingnya terakhir ya jangan kita jadikan topik utama begitu ya? jadi ini harus hati-hati walaupun semangat nya baik ya, bahwa kita ingin memerangi narkoba. 
 Baik, kalau tidak ada lagi mari akan kita lihat draft kesimpulan. Asia Pasific Broadcasting Unionmultikulturalisme 1

MEUTYA VIADA HAFID 9 Golkar NTT I Perempuan Terima kasih banyak Pak Hidayat Nur Wahid. Saya rasa apa yang disampaikan Wakil Ketua MPR ini satu yang menjadi semangat Komisi I juga bahwa harus bisa BSSN ini dipercepat. Karena kalau sekarang kita lihat penyusunan organisasi dan tata kerja BSSN paling lambat 4 bulan. Saya rasa 4 bulan itu waktu yang cukup longgar. Jadi kalau bisa sebelum 23 September kemudian pembentukanya didahulukan, itu menjadi sangat baik. BSSN BSSN 1

MEUTYA VIADA HAFID 20 Golkar NTT I Perempuan

Rekan-rekan sekalian,   
 Memang mau tidak mau Pak Menteri, dengan perkembangan teknologi yang kadangkadang kita susah ngeremnya karena dia maju terus. memang perlu juga ada keterlibatan Kementerian dan Lembaga lain seperti diperbatasan dan kemudian betul Bapak Syarif tadi, tolong produk dalam negeri kita angkat kalau bisa Pak.   Ini sementara jadi izinkan saya membuat satu draft kesimpulan dari Rapat Kerja kita ini.   Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, 28 Agustus 2017.  1. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu percepatan beroperasinya Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sehingga BSSN segera menjalankan tugasnya melaksanakan keamanan Siber sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.   
Saya rasa tidak masalah ini. Oke, nomor satu ya. BSSN BSSN 1

MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Sembari tidak juga melupakan isu-isu terkini. Seperti misalnya yang kemarin cukup ramai mendapat perhatian publik, baik dari publik maupun dari pemerintah, yaitu mengenai tertangkapnya sindikat Saracen yang menjadi perhatian publik dan juga pemerintah. Saya sebelum memberikan waktu kepada Pak Menteri, mungkin kita buka dulu. Dan dari meja pimpinan kami sarankan untuk dilakukan rapat ini dengan sifat terbuka. Apakah bisa disepakati? BSSN Saracen 1
MEUTYA VIADA HAFID 9 Golkar NTT I Perempuan Dan terkait Saracen kenapa kita mengangkatnya di Komisi I. Bukan karena Saracennya, tapi dia menjadi satu pintu untuk masuk kepada jaringan-jaringan yang lainnya.  Termasuk tadi disebutkan pornografi. Dan kemarin saya waktu menjadi narasumber juga dari pihak polisi mengatakan sudah siap membuka jaringan pedophil. Ini yang sebentar lagi akan mereka umumkan. Jadi BSSN ini memang perlu sekali dilakukan percepatannya. Berikutnya, Pak Charles Honoris, silakan. BSSN Saracen, BSSN 1
MEUTYA VIADA HAFID 6 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Mungkin terakhir, Pak Menteri, terkait kalau memang update yang ingin disampaikan, karena ini banyak juga di tunggu publik terkait sindikat atau isu Saracen yang sempat menarik perhatian publik sebelum kita masuk ke pertanyaan Anggota. Silakan.  BSSN Sarancen 1

MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Sebagaimana kita ketahui bahwa presiden telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa: 1. BSSN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan; 2. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber; 
4  
3. Pegawai BSSN dari PNS Lemsaneg dan PNS Ditjen Keamanan Informasi dan Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo. Untuk Untuk itu pada hari ini kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Menkominfo mengenai progress BSSN. BSSN BSSN 1

MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Kemudian yang kedua terkait Palapa Ring. Kami sampaikan bahwa saat ini Kemkominfo sedang melaksanakan pembangunan Palapa Ring dalam tiga paket. Nanti mohon dijelaskan satu persatu, tidak akan saya bacakan satu persatu disini.Palapa Ring Palapa Ring 1

MEUTYA VIADA HAFID 21 Golkar NTT I Perempuan
 Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo agar pelaksanaan program Palapa Ring berjalan sebagaimana road map yang telah ditetapkan dan proses pengerjaannya tepat waktu serta tepat anggaran, sehingga dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia paling lambat tahun 2019.   
Setuju ya Pak, rekan-rekan oke nomor 2 setuju. Palapa Ring Palapa Ring, Road map 1

MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan
Karena kami  juga kaget, tadi disini dikatakan bahwa sebagian pembiayaan juga dari dana USO. Ini atas persetujuan siapa, karena kita juga belum pernah mendengarkan. Jadi kami  mohon penjelasan itu, mengingat prinsip dari pengunaan dana USO adalah transparansi dan akuntabilitas. 
 Silakan Pak menteri. Palapa Ring, USO Anggaran, USO, Transparasi 1

MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Agenda Raker Komisi I dengan menteri komunikasi dan informasi hari ini yang pertama adalah membahas mengenai program palapa ring, untuk  mendengarkan langsung bagaimana perkembangan dari Pemerintah terkait pelaksanaan bagaimana program infrastruktur palapa ring.   Palapa Ring, USO Palapa Ring 1

MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan
Baik saya rasa untuk  mempersingkat waktu, saya rasa kita sudah paham kalau program palapa ring adalah andalan Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur terkait juga memberikan akses-akses informasi sampai pelosok desa dengan pembangunan 35 ribu lebih kilometer serat optik di laut, kabel di laut. Sementara 21.807 daratan di Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku, dan ini merupakan infrastruktur yang akan menjadi tulang serat optik nasional di daerah non komersial tahan akses, pita lebar atau broadband di Indonesia. 
 Karena itu Pak menteri, saya rasa penting bagi kami  di Komisi I untuk  pertama mendapatkan laporan terakhir dari program Pemerintah ini. Kami  persilakan. Palapa Ring, USO Palapa Ring 1

MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Ya, tadi saya sudah sampaikan Ibu Evita diawal bahwa Pak menteri fokus ke palapa ring dulu dan karena tadi banyak sekali penjelasan mengenai pembiayaan dan hasil rapat internal Komisi I itu ingin sekali mengetahui up date terakhir mengenai USO dan ini sebenarnya berhubungan. Kami  minta sebelum memasuki ke pendalaman Pak menteri menjelaskan dulu terkait rencana Pemerintah terhadap dana USOPalapa Ring, USO Palapa Ring 1
MEUTYA VIADA HAFID 4 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Yang kedua tadi kan dikatakan wah tidak usah, kalau begitu jangan untuk  palapa ring saja, tapi seluruh dana USO kita harus ketuk palu bersama. Tadi kan ada poin itu dirapat pertama. Nah ini lah yang kemudian menjadi pilihan sekarang. Apakah kita hanya mengagendakan rapat dengan Kominfo dan kemenkeu atau masukan tadi yang rapat diawal juga muncul yaitu bahwa semuanya pengunaan dana USO itu harus ketok palu bersama, ketok palunya itu dalam arti harus menyetujui dan itu juga menjadi masukan disini. Jadi ini tinggal pilihan dari kita, pilihan politik kita seperti apa, begitu.   Iya Ibu Evita dulu silakan. Palapa Ring, USO Palapa Ring, USO 1



MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Yang kedua dan ini sesungguhnya berakaitan Pak menteri adalah mengenai informasi terakhir terhadap rencana Pemerintah dengan kebijakan dana USO. Yang sesungguhnya berkaitan dengan poin satu karena poin satu ini juga dapat didanai oleh dana USO, begitu ya. Kalau nanti ada masukan ataupun pertanyaan dari Anggota Komisi I lainnya terkait dengan isu-isu lainnya, maka akan dilakukan setelah pembahasan mengenai palapa ring dan juga dari dana USO. Palapa Ring, USO USO 1
MEUTYA VIADA HAFID 14 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Prinsip penggunaan dana USO sekali lagi adalah transparansi dan akuntabilitas dan menurut Undang-Undang informasi publik, publik harus dilibatkan mulai dari perencanaan. Komisi I mewakili publik harus dan perlu tahu Pak menteri. Jadi ini catatan satu ya, dan ini perlu diingatkan oleh sekretariat untuk  menjadi poin penting bagi rapat ini, sekaligus kami  ingin tahu juga ketua BP3TI yang kemarin masuk sekolah itu sekarang ini siapa ya Pak menteri ya? Palapa Ring, USO USO, Transparasi 1
MEUTYA VIADA HAFID 14 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Pak menteri jadi ini begini. Apa yang disampaikan oleh Pak Alimin, Ibu Evita, Pak Tantowi dan hampir semua yang bertanya tadi saya kira mewakili perasaan Anggota Komisi I. Kita periode yang lalu  itu punya catatan yang kurang baik dengan dana USO Pak menteri. Bahwa Komisi I harus memblokir yang dana USO karena bukan tanpa alasan.  Karenakan ada temuan dan bahkan ada tersangka yang sudah divonis, dan kita tidak mau hal-hal yang sama terjadi lagi.  Palapa Ring, USO USO, Vonis tersangka 1
MEUTYA VIADA HAFID 2 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Kemudian yang ketiga, Raker Komisi I dengan Menkominfo tanggal 1 April 2016 telah menyepakati bahwa Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengusulkan revisi peraturan pemerintah terkait tarif pendapatan negara bukan pajak untuk penyiaran dalam rangka meningkatkan PNBP. Terkait hal tersebut kami juga minta penjelasan lebih lanjut dari Menkominfo. Dan selanjutnya waktu kami berikan kepada Menkominfo untuk menjelaskan poinpoin yang tadi saya sampaikan. Silakan. PNBP PNBP 1

MEUTYA VIADA HAFID 24 Golkar NTT I Perempuan
Jadi saya ulangi.  3. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo segera berkoordinasi dengan Kementeriran Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk segera menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tatif PNBP sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kemkominfo dengan merujuk kepada formula yang mampu mendorong pertumbuhan lembaga penyiaran.  
Teman-teman setuju? PNBP PNBP 1

MEUTYA VIADA HAFID 6 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Terima kasih. Revisi PP PNBP untuk penyiaran tidak berarti harus menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran. Karena nanti di Undang-Undang Penyiaran pun akan ada waktu transisi selama kita belum tahu beberapa tahun. Artinya, silakan berjalan dulu saja kalau memang nanti direncanakan revisi PP PNBP untuk penyiaran. PNBP Revisi PP PNBP 1

MEUTYA VIADA HAFID 22 Golkar NTT I Perempuan
 Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo segera berkoordinasi dengan Kementeriran Keuangan dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya untuk segera menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tatif PNBP sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kemkominfo dengan merujuk kepada formula yang mampu mendorong pertumbuhan lembaga penyiaran dan sistem penyiaran digital.   
Mungkin ada tanggapan dari Bapak Menteri. Silakan Pak.   PNBP RPP, PNBP 1

MEUTYA VIADA HAFID 13 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Anggaran gelondonganya waktu itu sudah kita sepakati, ini sebenarnya dianggarannya sudah ada, hanya KPI minta izin untuk menggunakan alat itu karena waktu itu kalau tidak salah Bapak Effendi Simbolon mengatakan “kalau memang ketika akan melakukan pengadaan tolong konsultasi dengan Komisi I DPR RI untuk kita tahu bahwa alat yang mau dibeli ini bisa apa sih”, dia bisa mengukur iklan atau tidak karena kemarin permasalahan yang utama juga kita membahas iklan ada yang lewat dari 20% atau tidak. Dia bisa meng-capture betul kesalahan ada dimana atau tidak dan lain-lain. Tapi memang tidak pernah kita bintangi waktu itu, itu hanya kesepakatan diantara kita bahwa kalau mau melakukan pembelian konsultasi dulu dengan Komisi I DPR RI.   Berikutnya Ibu Evita, silakanRegulasi Penyiaran Anggaran gelondongan 1
MEUTYA VIADA HAFID 87 Golkar Sumatera Utara I Laki-Laki Baik, terima kasih.   Apakah melakukan eksploitasi kepentingan politik secara berlebihan itu saya pikir cukup clear ya atau mau dijelaskan lagi. Alternatif nomor 4 bisa dihapuskan, karena tadi itu diusulkan oleh Bapak Sukamta sebagai pengganti 4 dan 5 tetapi kalau 4 dan 5 dapat disepakati kita ketok.   Baik.   Regulasi Penyiaran Ekspolitasi,  politik 1
MEUTYA VIADA HAFID 13 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik Bapak Sjarif terima kasih.   Sebelum ke Ibu Evita, mungkin saya refresh kembali dulu sejarah rapat kita hari ini, yaitu ketika kita membahas mengenai anggaran Kemkominfo TA 2017 untuk kuasi KPI itu waktu itu Komisi I DPR RI mendorong KPI untuk memiliki alat-alat pengawasan yang lebih baik. Karena ketika evaluasi izin TV-TV kita melihat KPI banyak kedodoran, karena tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Ketika itu KPI mengatakan bahwa memang alat monitoring yang ada sekarang belum digital, sementara kita sekarang mau masuk era digitalisasi. Regulasi Penyiaran Evaluasi, 1
MEUTYA VIADA HAFID 22 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik, ini bukan hanya tanggapan Komisi I DPR RI bahwa media kita, Ketua Dewan Pers kemarin juga sudah mengakui bahwa sebagian dari media kita sakit setiap ada pemilihan kepala daerah, Presiden, Pileg dan lain-lain. Jadi ini bukannya mengarang-ngarang, opini, pendapat, masukan dari kami tapi ini fakta yang sudah diakui oleh Dewan Pers. KPI dan juga Kemkominfo jangan kemudian membiarkan ataupun mungkin menambah dari apa yang sudah sakit ini. Kalau dulu habisa sakit, habis Pemilu sembuh, sekarang karena Pemilu-nya berturut-turut jadi sakit terus menerus, tidak boleh kita biarkan.   Pak Alimin, silakan.Regulasi Penyiaran media sakit 1

MEUTYA VIADA HAFID 7 Golkar Sumatera Utara I Perempuan
Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.   
 Sebagaimana kita tahu hari Senin kami telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan KPI dan ketika itu KPI sudah menjelaskan terkait kebutuhan pengadaan sarana monitoring dengan catatan kesimpulan ketika itu Komisi I DPR RI meminta agar KPI menjelaskan lebih rinci dan terukur serta terencana mengenai tahapan-tahapan pengadaan monitoring yang diperlukan bagi KPI untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai juga mengawasi tayangan-tayangan atau isi siaran.   Mungkin saya akan minta dulu walaupun nanti penjelasannya lebih banyak di KPI, tapi saya minta Bapak Menteri dulu untuk membuka rapat ini dengan penjelasannya.   SilakanRegulasi Penyiaran monitoring 1

MEUTYA VIADA HAFID 40 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Ya Pak, nomor 2 ini terkait dengan nomor 1 jadi ketika kita memberikan green light itu konsekuensinya bahwa ada komitmen untuk mengedepankan prinsip adil, tegas, transparan dalam memberikan teguran dan sanksi. Kemudian point nomor 3 mengenai produk dalam negeri. Kalau memang ada penambahan point kita masukkan di point 4, kalau yang tidak terkait dengan pengadaan sarana monitoring.   Regulasi Penyiaran monitoring 1
MEUTYA VIADA HAFID 52 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Terima kasih.   Saya tawarkan untuk saya mungkin tanyakan dulu untuk sarana pengadaan monitoring ini apakah kita setujui? Kita setujui ya Pak Kamta, jadi kita hanya menambahkan satu point lagi ya.   Regulasi Penyiaran monitoring 1

MEUTYA VIADA HAFID 85 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Bapak dan Ibu sekalian,   
 Kita kembali kepada draft kesimpulan. Jadi sesungguhnya dari tadi kita sudah membahas kesimpulan lalu ada 5 point, kita tunggu dari Sekretariat untuk menyiapkan.   Saya bacakan saja point yang sudah disepakati.   
1. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk memperbaiki modal dan metode pelaksanaan pengawasan isi siaran dan memiliki komitmen untuk mengedepankan prinsip adil, tegas, transparan dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melalukan pelanggaran isi siaran dan iklan.   
Point ini telah disepakati.   
2. Komisi I DPR RI menyetujui penggunaan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat TA 2017 untuk mengadaan sarana monitoring isi siaran sebesar Rp11.504.892.000,- yang masuk dalam nomenklatur anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) TA 2017.   
3. Dalam pengadaan sarana monitoring isi siaran, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo dan KPI Pusat untuk memprioritaskan produk dalam negeri.   
Tadi 3 point ini sudah disepakati, saya belum ketok jadi saya ketok dulu untuk 3 point ini ya. Regulasi Penyiaran monitoring 1

MEUTYA VIADA HAFID 28 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Yang nanti di draft RUU Penyiaran kita sebut itu berkonsultasi juga dengan DPR RI, jadi untuk garis besar pemberian frekuensi seperti apa, dari Kementerian berkoordinasi dengan DPR RI. Bisa dilanjutkan teman-teman? Tadi dari KPI sudah selesai semua? Pak Menteri sebelum kita ke ini. Baik, kalau begitu saya akan tawarkan dari Pak Alimin yang banyak masukannya itu dijadikan catatan ke depan untuk menjadi lebih baik. Kita lihat dulu kesimpulan dari kita, pada prinsipnya tadi hampir semua Anggota menyetujui walaupun tadi banyak catatan-catatan yang saya rasa perlu oleh KPI dan Kominfo untuk benar-benar diingat bahwa ketika kita memberikan green light untuk pengadaan alat monitoring ini ada tugas yang lebih berat, ada tanggungjawab yang lebih besar kepada KPI dalam fungsi-fungsi pengawasan. Bukan hanya membuat lebih mudah saja tetapi membuat juga lebih banyak tanggungjawab. Regulasi Penyiaran Monitoring, 1

MEUTYA VIADA HAFID 33 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Baik, kita coba lihat draft kesimpulan, kalau memang sudah clear untuk saat ini. Saya akan bacakan.   
1. Komisi I DPR RI menyetujui penggunaan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat TA 2017 untuk mengadaan sarana monitoring isi siaran sebesar Rp11.504.892.000,- yang masuk dalam nomenklatur anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo TA 2017.   
2. Terkait dengan point 1 diatas, Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan ini siaran dan memiliki komitmen untuk mengedepankan prinsip adil, tegas dan transparan.   
Adil tadi masukan dari Kamta, Pak Rudi dan lain-lain yang mengatakan bahwa jangan hanya menghukum 1, 2 TV, KPI harus betul-betul netral, ini mau Pilkada, kalau KPI sampai tidak netral dan ketahuan atau diketahui dan kemudian menjadi hal yang besar yang sakit itu bukan hanya KPI, sudah medianya sebagian sakit, KPI tidak netral, dampaknya ke apa yang masuk di kepala 240 juta bangsa Indonesia.  Regulasi Penyiaran monitoring, netral 1

MEUTYA VIADA HAFID 55 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Dipoint 2 bisa tidak saya tambahkan “mengoptimalkan pelaksanaan”, jadi tidak usah mengoptimalkan pelaksanaan tugas, memperbaiki cara kerja. Memperbaiki model dan metode pelaksanaan pengawasan isi siaran.   Sambil nanti sebelum kita closing kita ketok ini, saya minta dari KPI entah siapa komitmen untuk tetap netral dan adil dalam bentuk pernyataan yang terekam, karena tadikan untuk bagian ini belum ada pernyataan bahwa kami KPI akan tetap adil dan lainnya. Jadi bahasanya seperti ini ya Pak Kamta, point 2 ya.  2. Terkait dengan point 1, Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk memperbaiki model dan metode pelaksanaan pengawasan isi siaran dan memiliki komitmen untuk mengedepankan prinsip adil, tegas dan transparan dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran isi siaran dan iklan.  3. Dalam pengadaan sarana monitoring isi siaran, Komisi I DPR RI meminta Kominfo dan KPI Pusat untuk memprioritaskan produk dalam negeri.  Point 4 saran saya karena sulit memformulasikan bahasanya kita hilangkan, kita ganti dengan pernyataan komitmen dari KPI terhadap kerisauan tadi Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI.   Regulasi Penyiaran monitoring, optimalkan 1
MEUTYA VIADA HAFID 89 Golkar Sumatera Utara I Laki-Laki Maksudnya apa sudah cukup itu apakah point netralitas mau dimasukkan juga atau sudah cukup. Jadi sudah cukup ya, intinya agar KPI paham betul kita keluar dari sini tahu kerisauan dan kegalauan yang membuat rapat ini akhrinya molor dari perkiraan adalah kami ingin yakin betul bahwa KPI independen, adil dan tegas.   Regulasi Penyiaran Netralisir 1
MEUTYA VIADA HAFID 60 Golkar Sumatera Utara I Perempuan  Mungkin karena perlu dipelajari kita masukkan kata “potensi keberpihakan”, karena kan mereka harus mengkaji dulu. Mungkin dimasukkan “alasan potensi keberpihakan”. Point 2 kalau mau dihapus tidak apa-apa. Pak Menteri harus jalan, Pak tunggu 5 menit lagi. Regulasi Penyiaran Potensi keberpihakkan 1
MEUTYA VIADA HAFID 26 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik, terima kasih Bapak Alimin.  Masukan ya baik dan kemarin sudah kita ketok, kita sepakati di rapat bahwa setiap 3 bulan KPI memberikan laporan hasil evaluasi termasuk teguran dan sanksi. Namun, tadi saran dari Bapak Alimin juga tadi Ibu Evita sempat bicara mungkin nanti kita akan buat semacam timnya, per Poksi ada satu yang diberikan akses kepada video-video tayangan dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh KPI.   Silakan.   Regulasi Penyiaran sanksi, KPI 1
MEUTYA VIADA HAFID 49 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik, Ibu Nuning. KPI melihat potensi pelanggaran terhadap SPS, yaitu ada keberpihakan hanya ada di 3 TV ini saja? KPI tidak melihat bahwa ada beberapa group TV yang memang dianggap berpihak pada pasangan calon.   Regulasi Penyiaran SPS 1
MEUTYA VIADA HAFID 6 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik, prinsipnya Pak Menteri bahwa setiap nanti kita kan ada Undang-Undang Penyiaran, kemudian ada Undang-Undang RTRI yang tentu kontroversinya lebih banyak dipublik sehingga ini memang harus seiring sejalan. Tidak boleh kemudian kalau ada yang kontroversial dibilang itu DPR RI, dan DPR RI pun tidak pernah mengatakan kalau ada yang kontroversial ini datang dari Pemerintah, karena etikanya memang undang-undang ini adalah produk bersama. Itu menjadi catatan sebelum rapat.   Kita beranjak sekarang untuk memulai rapat dengan agenda tadi yang saya sebutkan terkait permohonan persetujuan anggaran pengadaan sarana monitoring isi siaran pada anggaran KPI Pusat tahun 2017. Rapat kita buka, saya dari meja Pimpinan sarankan dengan sifat terbuka. Disepakati? Baik, rapat kita buka dan bersifatnya terbuka.   Regulasi Penyiaran UU RTRI 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Saya mungkin mulai dari RRI karena ini ada permintaan pergeseran pak ya? Kami sebetulnya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Rohan untuk adanya pergeseran dari surat Menteri Keuangan yang mengurangi belanja barang kemudian dimasukan ke belanja modal kemudian bapak RRI minta dikembalikan lagi kepada belanja barang. Meskipun demikian nanti dijelaskan lagi karena biasanya kalau surat dari Menteri Keuangan sudah keluar artinya yakin betul bahwa sebelumnya bisa ada penghematan dengan angka sekian-sekian di sini 61 miliar hampir 62 miliar. Walaupun tadi Pak Rohan sudah dengan sangat baik dan kami sangat berbangga dengan peliputan-peliputan terkait Palu dan Sulawesi Tengah. Tentu TVRI kami juga bangga dengan ASIAN Games-nya ya tetapi yang Palu itu bagus sekali. Jadi kita apresiasi betul apa yang Pak Rohan sudah lakukan. Hanya mungkin di penjelasan ini, sebelum kita berikan persetujuan untuk pergeseran kembali dijelaskan satu kali lagi. Tentunya sih kalau memang diperlukan kita akan dukung RRI, itu untuk RRI ya pak ya.RRI, TVRI Alokasi anggaran 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Kemudian apa lagi tadi yang belum Kominfo, ada perubahan pola yang cukup signifikan di tahun anggaran 2019 ini pak menteri. Kami juga pahami karena tunggu pak, tunggu pak sebelum ke Kominfo biar Kominfo jadi pamungkas KPI dahulu. Tadi belum ada laporan di KIP sudah ditambahi yah sama pak menteri, harusnya sudah ada penambahan 0,7 di sini ya. Untuk Komisi Informasi Daerah diterima dahulu ya. Jadi untuk saat ini saya rasa cukup karena kita masih melihat bagaimana perkembangan kinerja KIP yang baru ini. Komisionernya sudah lengkap? Satu sudah dilantik atau belum? Belum? Nanti tolong dijelaskan permasalahannya apa kenapa belum dilantik supaya running full semuanya. Kembali ke Kominfo, jadi sekali lagi ada perubahan pola yang besar dan juga cukup besar terutama di BSLDM ya? Tempatnya Pak Basuki ya? Kalau di Ibu Niken memang sudah beberapa kali kita lihat dan kita sudah pahami program-programnya yang memang kemudian perlu dijelaskan diawasi pak. Karena ini program baru, angkanya juga cukup besar pengalihannya. Lalu ada program yang kelihatannya sih sepintas ini bagus, prioritas digital talent. Kemudian ada hal-hal yang terkait pendidikan politik yang disiapkan oleh Komifo karena memang ini tahun pemilu. Hanya itu tadi untuk Pak Basuki dan untuk Ibu Niken mungkin tadi agak bicara sedikit pak menteri untuk meyakinkan kita kenapa kemudian angka itu perlu. Dan tentu ini nanti harus diawasi lebih dekat oleh teman-teman Komisi I DPR RI untuk dua program ini.RRI, TVRI Anggaran 2019 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Kemudian untuk KPI, cara penyampaiannya walaupun sekali lagi Komisi I DPR RI selalu mendukung kinerja KPI dan kita ingin selalu ditingkatkan mungkin coba tayangkan tadi ada slide-nya. Di mana rencana kerja tahun 2019, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ada 4 item yang disampaikan kemudian item terakhir dengan angka yang paling besar dari keseluruhan rencana kerja anggaran tahun 2019 adalah terwujudnya tata kelola KPI yang bersih, efesien dan efektif. Jadi seolah-olah masalah utama KPI ada di tata kelola kalau begitu. Walaupun saya tahu item di dalamnya besar, tetapi kan kalau dipaparkan terwujudnya pembinaan 5 koma sekian sekian. Terwujudnya isi siaran yang sehat saja yang menjadi topik utamanya 20 sekian sekian. Kemudian di bawahnya terwujudnya tata kelola KPI yang bersih. Jadi pembahasan ini walaupun saya tahu ada hal-hal belanja barang yang besar di situ, tetapi kalau seperti ini kan seolah-olah kalau bukan Komisi I DPR RI yang baca, ada apa dengan tata kelola KPI. Ini bahasanya bersih efesien tetapi angkanya paling besar begitu. Jadi memang ini tidak secara kepatutan untuk disetujui. Sebetulnya tulisannya ini kurang patut, tetapi karena kita bisa mengerti ya oke nanti kita akan pertimbangkan untuk kita setujui semuanya. Hanya mungkin pembahasannya diubah kalau barang ini keluar nanti tidak enak dilihat orang ya kalau orang luar.RRI, TVRI Rencana kerja 2019 1



MEUTYA VIADA HAFID 20 Golkar Sumatera Utara I Perempuan

Usulan dari kami silakan nanti kalau dirasa kurang tapi kirimkan ke sekretariat nanti kami cek. Kalau sudah dianggap oke ya sudah tidak usah kita panggil dulu, ini terkait dengan KPI. Kalau point-pointnya sudah oke ya sudah, tapi paling tidak kami diberi tahu Pak, kesepakatan-kesepakatannya apa saja. Dari situ kalau kami melihat nanti ada masalah kita akan panggil lagi KPI dan LSF. Sudah semua Bapak dan Ibu terjawab?   Kita akan lihat draft kesimpulan dari rapat kita hari ini, yang pertama saya bacakan sambil menunggu. Ini mengingatkan saja tugas dan fungsi utama.   
1. Komisi I DPR RI mendorong Lembaga Sensor Film untuk melakukan dapat melakukan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga independen yang dapat melindungi masyarakat dari pengaruh film negative untuk mempertahankan nilai dan karakter bangsa, serta mendorong industry perfilman yang berdaya saing tinggi.   
Ini kalau mau dimasukkan tadi masukan dari Bapak Alimin bisa kita tambahkan industry perfilman terutama perfilman nasional yang berdaya saing tinggi. Kurang lebih begitu ya Pak Alimin. Pak Alimin tadi ingin adanya peran juga dari LSF walaupun memang bukan fungsi utamanya, tapi komunikasi dengan Dirjendirjen mengenai adanya perfilman nasional itu juga penting.  Silakan Ibu Evita.   Sensor Film Lembaga sensor, film negatif 1

MEUTYA VIADA HAFID 4 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Baik, Bapak Ahmad Yani terima kasih. Kita kenapa rapat hari ini menjadi penting? karena kami menyakami bahwa LSF menjadi garda terakhir proses penyensoran itu pasti dari awal, kita yakin dari aktor, produser, pasti sudah mengadakan self sensor ship. Tapi garda terakhir sebelum konten itu dilihat, disaksikan oleh bangsa kita itu ada di LSF, itu kenapa kemudian ini menjadi sangat penting. Kekhawatiran yang masuk ke Komisi I DPR RI juga masukan-masukan misalnya banyak tayangan yang dianggap seharusnya tidak lulus sensor tapi bisa lolos sensor dan lain-lain itu juga menjadi konsen kami. Sensor Film sensor 1
MEUTYA VIADA HAFID 4 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Dan yang terakhir sebelum ke Anggota adalah yang Bapak sampaikan tadi bahwa katagorisasi umur dilapangan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalau di luar negeri mungkin ada aturannya, jadi sosialisasi tanpa aturan tidak akan berhasil juga. Sosialisasi tidak boleh membawa makanan ke bioskop malah lebih berhasil dilakukan oleh bioskop, tetapi biskop tidak menerapkan sosialisasi mengenai anak di bawah umur bisa masuk ke dalam satu bioskop.   Silakan Bapak dan Ibu Anggota, dicatatan saya ada Bapak Supiadin untuk mengawali dan bersiap-siap Ibu Evita Nursanty. Sensor Film Sosialisasi 1

MEUTYA VIADA HAFID 15 Golkar NTT I Perempuan
Terima kasih Pak Budi.   
Poin-poinnya menarik. Saya rasa memang untuk Jack Ma walaupun kita paham kemampuan Beliau di bidang tersebut, tapi kekhawatiran mengenai akan adanya konflik kepentingan karena Jack Ma juga mempunyai bisnis yang besar di Indonesia, dan kemudian jika menjadi penasehat Pemerintah ini akan dikhawatirkan seperti itu.  Poin yang baik juga mengenai kalau nanti, sekaligus menjawab Pak Sjarif, operatornya kita panggil saja, kita minta petakan. Kita pernah melakukan ini ketika mobile internet itu kita pernah panggil operatornya untuk mereka jabarkan dimana saja mereka melakukan atau mempersiapkan pelaksanaan-pelaksanaannya. Terakhir, sebelum ke Pak Menteri, Pak Dave silakanTIK Jack Ma, e-commerce, Mobile internet 1

MEUTYA VIADA HAFID 25 Golkar NTT I Perempuan  Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk secara terus menerus melaksanakan program literasi digital kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih informasi yang benar di media sosial serta meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi.   TIK Keamanan Informasi 1
MEUTYA VIADA HAFID 1 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Bapak dan Ibu, kami beri tambahan informasi bahwa pagu anggaran Kemkominfo adalah sebagai berikut, untuk TA 2016 sebesar Rp5.121.498.379.000,- Dan pagu anggaran TA 2017 sebesar Rp4.753.585.503.000,-. Jadi memang ada penurunan dari TA 2016. Untuk itu pada hari ini Komisi I DPR RI, ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Menteri terkait dengan agenda Raker yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami persilakan kepada Menkominfo.TIK Pagu anggaran 1
MEUTYA VIADA HAFID 43 Golkar Sumatera Utara I Perempuan Ya ini karena pers baru saja berulang tahun dan kemarin ketika di HPM kita dengarkan komitmennya untuk memperbaiki diri, ini bisa kita cabut tapi dengan kesepahaman bahwa memang kita perlu komunikasi dengan Dewan Pers untuk selalu melakukan verifikasi-verifikasi ataupun apa namanya pembenahan pembenahan di dalam.   Baik point 4 dicabut, digantikan dengan tadi tentang apa Pak Budi? Pemblokira. TIK Pemblokiran, HPM, Dewan pers 1
MOH. ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Setelah melakukan kajian dan melalui sebuah pembahasan yang komprehensif, maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan untuk dapat diambil keputusan tingkat I dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan tata tertib DPR RI.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui pembahasan RUU 1
MOH. ARWANI THOMAFI 5 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Beda dengan yang satu nomor HP untuk sekian follower, sekian akun twitter Mas Budi mungkin bisa menjawab. Beda ya?Data Pribadi Dukcapil Follower 1
MOH. ARWANI THOMAFI 1 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Soal KTP ini memang sebuah cita-cita besar kita Pak Dirjen ya, untuk bisa digunakan sebagai atau untuk memudahkan masyarakat, untuk memudahkan selama ini kita merasa baik dari sisi birokrasi maupun kebutuhan administrasi ini terlalu jelimet ya, ruwet ya. Ada KTP, ada SIM, ada paspor yang kadang juga berbeda-beda. Nah, kita dengan adanya e-KTP ini memudahkan masyarakat, tetapi kadang yang dimudahkan bukan hanya masyarakat, sebaliknya justru ada saja jurus-jurus dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan NIK, manfaatkan e-KTP dan sebagainya ini. Pada intinya terkait dengan data kependudukan yang berhubungan terkait dengan registrasi kartu prabayar ataupun juga di dunia telekomunikasi. Apakah menurut Pak Dirjen Pak Prof. Zudan perlu ada satu regulasi yang lebih khusus ya untuk mengantisipasi atau bukan antisipasi lagi tetapi sudah melakukan penegakan hukum terhadap beberapa kasus-kasus yang muncul. Seperti tadi misalnya ada satu NIK yang dimanfaatkan, digunakan untuk banyak sekali kartu. Dan menurut saya ke depan akan muncul lagi kecerdasan-kecerdasan yang di luar keinginan kita. Dari dulu kita menginginkan adanya kartu tanda penduduk yang sekarang ini. Jadi kalau butuh ada regulasi khusus seperti apa gitu. Karena kita juga melihat Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo sampai sekarang belum merespon. Atau belum menerbitkan Peraturan Menteri yang terkait dengan tentu ada pemikiran-pemikiran dari kami, duga-dugaan dari kami kenapa hal ini belum juga diterbitkan misalnya soal Peraturan Menteri yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang mungkin tadi sudah disinggung juga. Artinya banyak hal yang harus di lakukan dan bagaimana kedepan untuk ketertiban data pribadi. Ini bisa negara itu hadir di situ.Data Pribadi Dukcapil Penanganan penyalahgunaan data pribadi 1
MOH. ARWANI THOMAFI 4 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Satu nomor HP dia tercatat menjadi milik 84 juta orang bagaimana itu maksudnya.Data Pribadi Dukcapil Registrasi simcard 1
MOH. ARWANI THOMAFI 3 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Saya tadi sempat keluar, yang kolom rekap data NIK gunakan untuk meregistrasi 1 nomor HP sampai dengan lebih 10 nomor HP ini maksudnya bagaimana.Data Pribadi Dukcapil Sistem registrasi simcard 1
MOH. ARWANI THOMAFI 1 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Perkenankan  pada  pemandangan  umum  kali  ini  Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan menyampaikan   bahwa   antara   Indonesia   dan   Arab   Saudi   adalah middle power kekuatan menengah  yang  politik  luar  negeri  dan  implementasi  kebijakan  luar  negerinya  mempengaruhi konstalasi politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan di kawasan masing-masing. Kerjasama  pertahanan  Indonesia  dan  Arab  Saudi  diyakini  akan  memperkuat  stabilitas kawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia  Pasifik  serta  Timur  Tengah.  Bahkan  karena  kedua  negara merupakan  negara  berpengaruh  dalam  organisasi  kerjasama  Islam,  kerjasama  pertahanan  ini dapat memproyeksikan pengaruhnya secara global. Pertahanan Kerjasama pertahanan, kerjasama Indonesia-Arab Saudi1
MOH. ARWANI THOMAFI 1 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Begitu   juga   dengan   perjanjian   kerjasama   pertahanan   dengan   Kerajaan   Belanda merupakan  sebuah  perjanjian  kerjasama  dua  negara  yang  berpengaruh di  kawasan  masing-masing. Tentu ini akan memberikan support penting bagi posisi Belanda dan posisi Indonesia di kawasan  masing-masing.  Terlebih  Belanda  merupakan Anggota  NATO,  maka  peningkatan kerjasama  pertahanan  dengan  Belanda  akan  memperkuat  kapasitas  angkatan  bersenjata  dan industry pertahanan Indonesia agar mampu memenuhi standar NATO. Pertahanan Kerjasama pertahanan, kerjasama Indonesia-Belanda1
MOH. ARWANI THOMAFI 1 PPP Jawa Tengah III Laki-laki Oleh karena itu, atas beberapa pemahaman dan apa yang kami sampaikan di atas maka Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan  DPR  RI  dengan  ini  menyatakan setuju  dan  bersedia untuk membahas kedua RUU ini Bersama dengan Pemerintah. Demikianlah pemandangan  umum  Fraksi  PPP  DPR  RI  kami  sampaikan.  Atas  perhatian Pimpinan  Sidang,  para  Menteri  dan  Anggota  DPR  RI  yang  berbahagia  kami  ucapkan  terima kasih. Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 18 September 2018 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H. M. Arwani Thomafi Kapoksi I DPR RIPertahanan Menyetujui RUU 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Dan yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada pihak Pak Zudan. Kalau kita lihat bahwa ada sebuah perusahaan Telko yang sampai menggunakan 1 NIK saja itu bisa digunakan untuk 2 juta lebih, 2.221.656 simcard. Ini apakah ada semacam target buat Pemerintah untuk mengetahui siapa di balik ini Pak, karena sudah pasti ini adalah pihak-pihak yang tujuannya hanya untuk tujuan komersil. Jangan-jangan masih ada pihak-pihak yang tujuannya untuk melakukan berbagai macam hal lain misalnya ujaran kebencian dan lain-lain dan itu semuanya ujung-ujungnya pidana. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah pihak Pemerintah sudah pernah memproses secara serius untuk ke hal-hal seperti pidana Pak. Jadi kami mohon diupdate, mungkin karena ini adalah rapat terbuka kalau misalnya Bapak kurang merasa nyaman untuk menyebutkan orang atau pihak-pihak satu per satunya, mohon diri sebutkan sudah ada beberapa angkanya saja. Sehingga yang saya inginkan lebih kepada bagaimana kita semua dari DPR dan Pemerintah bersama-sama menciptakan deterent effect buat orang-orang yang sama sekali tidak memiliki penghormatan terhadap perlindungan data pribadi.Data Pribadi Dukcapil Penyalahgunaan NIK 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Saya hanya ingin melihat hasil implementasi dari Peraturan BRTI yang sudah dikeluarkan kalau tidak salah nomor 210/BRTI-III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pemblokiran kartu pelanggan yang diregistrasi secara tidak sah dan tanpa hak. Yang ingin saya tanyakan kurang lebih dari 317 juta yang sudah rekonsiliasi, ini apakah memang sudah bersih dari peraturan atau surat BRTI ini.Data Pribadi Dukcapil Peraturan BRTI 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 2 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin bertanya tadi yang Bapak Dirjen, apakah sudah ada yang dipidanakan khususnya pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tersebut.Data Pribadi Dukcapil Pidana pelanggar, penyalahgunaan data pribadi1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Pertanyaan dari saya, mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik dan saya minta agar dapat dirumuskan dengan jelas mengenai sikap dan pada Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan saya. Hanya ada empat, tiga saja.   Pertanyaan mengenai komitmen dari bangsa ini untuk memiliki keseimbangan baru dalam memiliki pola konsumsi media aksesnya di TV. Karena TV swasta dan TV publik saat ini memiliki ketimpangan yang sangat-sangat buruk. Dominasi TV swasta itu sangat kuat dalam market share maupun audience share. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-bapak sekalian adalah apa yang akan Bapak-bapak lakukan untuk  menyeimbangkan market share dengan audience share antara TV swasta dengan lembaga penyiaran publik dalam hal ini TVRI. KPI Market share 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Yang terakhir saya hanya menyampaikan saja tentang pesan politik di media. Kalau kita gunakan, tadi Bapak-bapak dari KPU ya? kalau kita gunakan elemen atau ketentuan normatif yang ada di KPU itu dimasa normal, di masa tidak pada pemilihan umum. Kadang-kadang kita merasa bahwa pesan politik itu terlalu marak dan itu bisa saja lolos kalau memang normatif nya tidak bisa mencakup itu semua. Yang ingin saya tanyakan apa yang Bapak akan sikapi tentang pesan-pesan politik yang berada di TV dan radio disaat situasi normal.  Lalu  apa yang ada dibenak. KPI Pesan politik 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Yang kedua tentang radio. Kalau kita melihat ekspend radio atau ardek ... makin lama makin menciut dan industrinya juga makin lama kalau kita lihat makin terkucilkan Pak. Dan kalau kita lihat LPP pun, LPP radio itu berjuang. RRI karena sekarang kita bisa lihat itu berjuang untuk  bisa tetap relevant. Yang menjadi pertanyaan saya adalah disaat kita mendapatkan situasi radio yang kurang baik wajahnya. Bahkan ada banyak sekali fenoma-fenoma radio yang kualitas siaran yang illegal. Lalu  menganggu iklim usaha dari industri radio, bahkan siaran-siaran radio illegal tersebut bahkan di Jawa Barat tempat pemilihan saya itu, memberikan atau menimbulkan potensi konflik horisontal, apalagi saat Pilkada.   Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-bapak adalah apa yang dilakukan, apa yang akan Bapak-bapak lakukan untuk  memperbaiki mengenai situasi ini dan bisa memberikan iklim berusaha buat radio yang lebih baik daripada hari ini. KPI Radio, RRI 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Lalu  apa yang akan Bapak-bapak lakukan sebagai komisioner KPI, untuk  melakukan revitalisasi terhadap lembaga penyiaran publik. Bagi saya sangat penting lembaga penyiaran publik yang besar. Karena ini merupakan wajah bangsa dan banyak sekali elemen-elemen bangsa ini ada dibalik misi dan keberadaan dari lembaga penyiaran publik. Dan saya ingin melihat komitmen dari Bapak-bapak sekalian terhadap apa yang dilakukan terhadap penyiaran publik yakni TVRIKPI Revitalisasi Penyiaran 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 3 Hanura Jawa Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.  Melihat 10 menit ternyata tidak bisa di-manage dengan baik oleh lima-lima nya. Ada pertanyaan-pertanyaan saya tentang revitalisasi LPP, peran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menyikapi bagaimana iklim pangsa radio yang sekarang compang camping. Lalu  bagaimana menyikapi pesan politik yang sekarang marak dimasa non Pemilu dan itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Bapak-bapak yang ada didepan kami . Maka saya akan mengulangi lagi apa yang akan menjadi komitmen Bapak-bapak tentang LPP, bagaimana revitalisasinya, bagaimana komitmen Bapak-bapak tentang nasib industri radio dan peradioan di Indonesia saat ini. lalu  juga bagaimana menghadapi pesan politik yang marak pada saat Pemilu dan bagaimana terobosan ditengah-tengah Bapak-bapak sekalian.  Saya ingin mendapatkan jawaban mengenai hal itu dan mudah-mudahan waktu yang tersisa pada Bapak dan Ibu sekalian dapat dimanfaatkan dengan baik.   Saya persilakan. KPI Revitalisasi Penyiaran 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya tanyakan soal SP yang akan dibangun dan untuk memerlukan anggaran extra yang di Papua itu, Maibrak di Papua Barat. Kalau melihat Maibrak dan Moa serta Waikabubak  kalau melihat  titik  prioritas  yang  Bapak  akan  perjuangkan  untuk bisa  mengcover  3T. Yang  ingin  saya  tanya  terlebih  dahulu  adalah  apakah  di  wilayah-wilayah  3T yang dimana  itu merupakan wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia khususnya di wilayah Kalimantan dan di wilayah  utara Indonesia yang  berbatasan  dengan Filipina karena  di  wilayah-wilayah  itu  populasi orang Indonesia banyak Pak. Apakah di wilayah tersebut sudah full covered, sudah tidak ada blank spot-nya lagi. Kalau misalnya itu masih banyak blank spot di Kalimantan apakah tidak lebih baik kita memprioritaskan disana  karena populasinya  ada.  Sementara  di  Pulau  Moa  itu  saya  kira  harus dipertanyakan  seberapa  efektif  kalau  misalnya  di  wilayah  Kalimantan  sendiri  masih  banyak bolongnya. RAPBN 2019 Daerah 3T 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Singkat saja pak. Pak menteri saya baru kembali dari dapil saya dan saya baru berbicara dengan  teman-teman pers lokal di  Bandung  dan  Cimahi  pak, ada  yang  dotcom, ada  yang  radio ada yang TV. Salah satu keluhan mereka adalah mereka belum terdaftar di Dewan Pers sebagai lembaga media yang terverifikasi dan itu amat sangat menganggu proses bisnis mereka dalam hal berpartner dengan lembaga-lembaga pemerintah. Dan waktu saya tanya kenapa tidak diverifikasi saja dan mereka bilang bahwa mereka menunggu giliran dari Dewan Pers. Karena Dewan Pers bilang ada daftar antrian. Nah  daftar antrian  ini  ternyata  tidak  semudah  yang  mereka harus  tunggu  karena  terlalu pak.  Sementara  bisnis  mereka  sangat  terhambat  gara-gara  penantian  ini.  Selidik  punya  selidik ternyata waktu mereka waktu mereka ingin mengakselerasi prosesnya dengan membantu Dewan Pers  untuk  melakukan  verifikasi  misalnya membiayai  ongkosnya  segala  macam  itu  ditolak  oleh Dewan Pers. Karena katanya itu harus mengunakan APBN. Tidak ya? Oke saya ingin konfirmasi itu dahulu pertama. Nah  yang  kedua  yang  ingin  saya  tanya  kurang  lebih  apa  yang  bisa  diberikan  oleh pemerintah  pak  kepada Dewan  Pers?  Agar  proses  ini  segera  terakselerasi  karena  lembaga-lembaga  yang  belum  terverifikasi  ini.  Selain terhambat  dalam  proses  mereka  menjalani  bisnis, mereka  juga  punya  potensi  nanti  malah  melakukan pemberitaan  yang  kurang  harmonis  atau kurang mendukung pembangunan di daerahnya. Kurang lebih itu.RAPBN 2019 Dewan Pers 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 2 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Izin pimpinan. Ini apakah berlaku juga untuk dotcom pak atau media yang non radio?RAPBN 2019 Dewan Pers 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 9 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Sudah bukan NMR lagi Ibu, sejak 2 tahun yang lalu.RAPBN 2019 NMR 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Nah, 10% itu Pak, sebagai orang yang menyadari bahwa radio hanya mendapatkan pangsa pasar  37%. Lalu  RRI  sekarang  berada  yang  paling  atas,  tapi  saya  mengetahui  juga  bahwa  yang namanya Prambors, Ramayana, Elshinta, I-Radio, itu memiliki juga network afiliasi daerah Pak. Nah, saya jadi agak ragu ini kalau Bapak meng-include afiliasi daerah Bapak tetapi yang saya tahu kayak I-Radio, El-Shinta ini kok di-exclude tidak disampaikan afiliasi daerahnya. Jangan-jangan ini siaran pusat saja sementara kita tahu industri radio itu siaran yang diproduksi secara pusat untuk bisa direlay  dan  juga  ada  siaran-siaran  lokal  yang dilakukan  oleh  afiliasi  terkait  mereka.  Jadi  yang  ingin saya tanya ini data bagaimana caramenghitungnya 10%, karena bagi saya kalau 10% PNBP Bapak seharusnya tidak segini. Dan tolong dijelaskan target 2019 seperti apa.RAPBN 2019 Pangsa pasar RRI 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Yang  kedua  Pak,  saya  ingin  satu  kali  lagi  mendapatkan  konfirmasi  dari  Bapak.  Ini  benar-benar gratis untuk Viva, karena setahu saya Viva ini menyerahkan kepada agency dan itu biasanya pure commercial. Dan di Indonesia untuk televisi saja kita berjuang mati-matian agar LPP misalnya TVRI itu bisa dapat sisanya saja susah. Ini Bapak jadi (soberkaster) Jadi saya tolong minta Komisi I DPR RI minta dipastikan sekali lagi jangan sampai nanti begitu siaran bola berlangsung tidak ada orang dengar bisa lewat RRI. Itu merupakan sebuah kekecewaan yang sangat besar dan saya ingin di forum yang terhormat ini Bapak men-declare bahwa siaran bola atau hak siar dari Piala Dunia itu benar-benar dipegang oleh kita dan dibayarkan nol atau gratis.RAPBN 2019 Siaran VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 3 Hanura Jawa Barat I Laki-laki 65 stasiun itu dengan RRI hubungannya apa, kontraknya apa? Hubungannya apa dalam kaitannya siaran sepak bola FIFA World Cup ini apa, apakah ada kontrak komersial atau apa. Karena itu yang pada dasarnya menjadi kekhawatiran saya, apapun yang pada dasarnya menjadi kegiatan komersial itu biasanya agency seperti halnya Densu yang memiliki right itu pasti akan menjadikan itu sebagai objek untuk mereka meminta imbalan. Dan sama sekali tidak ada anggaran disini yang disampaikan untuk hal tersebut. Jadi saya ingin tahu 65 local broadcaster itu dengan RRI punya hubungan apa, kontraknya jenisnya apa?RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 4 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Ada kontraknya ya Pak? Dan itu nanti siarannya dalam bentuk apa? Bahasa Indonesia atau nanti RRI sudah mempersiapkan tenaga-tenaga ahli yang akan bisa membawakan itu dalam, jadi jangan sampai relay dalam bahasa Inggris dibawakan laporan langsung dalam bahasa Inggris terus disiarkan ke daerah-daerah tidak ada yang mengerti juga.RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 5 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Pimpinan, 65 stasiun ini tidak melakukan kegiatan komersial?RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 6 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Yang ingin saya pastikan 65 stasiun lokal ini tidak melakukan kegiatan komersial kan.RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1



MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 7 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Bapak yakin itu? RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 8 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Artinya Bapak mengizinkan ada pihak ketiga yang melakukan kegiatan komersial atas izin satu-satunya RRI ini yang harus diyakinkan dari kami.RAPBN 2019 Status kerjasama VIVA 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Lalu yang kedua, sekitar klaim Pak Dirut tadi terkait dengan audience sharenya 10%. Kalau tadi  Bapak bilang  bahwa  10%  itu  didapat  dari TNC,  kita  sudah  tidak  bilang  AC Nielsen  lagi  Pak, namanya sudah ganti dua kali setelah itu. Jadi kalau bilang AC Nielsen ini istilah orang tahun 90-an. Namanya sudah ganti jadi Nielsen, jadi Nielsen Media Research dan sekarang TNC (The Nielsen Company).  Jadi  kalau  masih  bilang  AC  Nielsen  rasanya  kayaknya  ini  tahun  90-an  ngomong  gitu. Jangan-jangan Bapak dapat laporan bukan dari Nielsen. RAPBN 2019 Survey Nielsen 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 11 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Sebagai pihak yang menggunakan Nielsen dan hidup dengan data Nielsen. Saya justru ingin teman-teman RRI jujur kepada diri sendiri dan kita. Kalau hanya ingin menyenangkan Komisi I DPR RI tidak usah, karena pada akhirnya ilustrasi yang didapatkan tentang bagaimana kinerja RRI itu tidak kita tidak dapatkan seasli-aslinya. Kalau saya ingin bertanya, apakah data 10% itu data universe, data rating atau data share. Adakah yang bisa menjawab disini? Mana orang Litbangnya?RAPBN 2019 Survey Nielsen 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 12 Hanura Jawa Barat I Laki-laki 10% untuk RRI? RAPBN 2019 Survey Nielsen 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 13 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Artinya kalau 10% itu RRI tidak bisa kita artikan bahwa RRI top-nya radio atau menjadi top of main dari orang yang pendengar radio yang 37%, ini misleading sekali. Karena yang namanya rating itu fluktuatif, kecuali Bapak bilang dari periode sekarang ini sekian. Nah, itu tidak bisa Bapak intepretasikan dengan menjadikan RRI sebagai top broadcaster di radio. Jadi kalau Bapak mendapatkan data mentah, Bapak harus olah lagi, karena tiap tahun Nielsen itu menyelenggarakan Pers Conference Pak, untuk menjelaskan pangsa pasar, iklan dan segala macam yang pada dasarnya terjadi di Indonesia. Dan kalau 37% terus dibilang 10% RRI, saya pikir ini masih data mentah untuk sampai pada kesimpulan bahwa sekarang top broadcaster itu adalah RRI, itu saya pikir misleading. Jadi tolong diulangi lagi, tolong bicara sama Nielsen apakah benar sekarang RRI ini top broadcaster di Indonesia. Terima kasih.RAPBN 2019 Survey Nielsen 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 1 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Usulan  kebutuhan  anggaran  di  RRI  tahun  2019  yang  jumlahnya  total  lebih  dari  prioritas khusus dan prioritas nasional sejumlah 1,4 triliun. Saya dari Fraksi Hanura saya mencatat baik-baik. Namun,  ada beberapa  hal  yang  juga  ingin  saya  tanyakan  kepada  Bapak  untuk  kita  dapatkan klarifikasi bersama-sama. Pertama,  tentang  PNBP  kalau  Bapak  mengklaim bahwa  reportnya  Nielsen  itu  punya audience share sudah sampai 10%. Yang ingin saya tanyakan apakah 2019 akan ada perubahan target untuk PNBP. Karena kalau misalnya dengan angka 10% sampai di atas Elshinta kalau PNBP-nya  segitu  saja  ya  bagi  saya  itu  merupakan  langkah  jalan  di  tempat  dan  sama  sekali  tidak  boleh dilanjutkan. Jadi harus ada target bagaimana PNBP 2019 itu dikukuhkan nantinya.  RAPBN 2019 Target PNBP 1
MOHAMAD ARIEF SUDITOMO 2 Hanura Jawa Barat I Laki-laki Kalau tadi saya lihat dan dengar apa yang tadi diungkapkan oleh Bapak Ketua, tentang jumlah anggota panja dan siapa-siapa saja, dan melihat siapa saja yang hadir dan berapa orang yang hadir pada pagi hari ini, saya merasa bahwa dimasa mendatang setelah nanti kalau kita bahas melalui forum yang sekarang ini Pak Ketua, banyak hal yang kita akan terlewati, mengingat ada beberapa tokoh-tokoh atau beberapa orang yang memiliki dan mewakili beberapa pendapat Fraksi mereka masing-masing yang cukup penting dan sekarang tidak hadir.  Jadi saya pikir, apabila ini memungkinkan kita bahas di forum panja saja Pak. RUU ITE Panja, 1
MUHAMMAD AFDAL MAHFUZ [5] 1 Demokrat Sulawesi Barat Laki-Laki Pimpinan, sebentar saya interupsi. Saya tertarik dengan nondiscloseer agreement, kan perjanjian itu perjanjian kerahasian Pak. Sedangkan kalau kita bicara tarif tadi Bapak-bapak tanya, Ibu tanya, semua tanya indikatornya apa itukan seharusnya tidak boleh disembunyikan. Jadi untuk kedepannya mungkin ramuannay saja, formulanya saja diganti, karena Bapak bukan private company Pak, kalau private company perusahaan pribadi, PT biasa atau PT Tbk masih bisa buat no discloser, kalau publik company tidak boleh Pak, harus dibuka semuanya apalagi kalau yang minta Komisi I DPR RI sebagai lintas lembaga. Mungkin itu masukan sayaRegulasi Telekomunikasinondiscloseer agreement 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terkait dengan juga Lemhannas saya kira ada hal yang pernah kita tanyakan disini, yaitu kajian tentang masalah bebas visa. Sejauhmana kebijakan tentang bebas visa ini memang bermanfaat bagi Indonesia, menguatkan ketahanan Indonesia atau justru dia malah merugikan kepentingan Indonesia dengan begitu banyaknya orang-orang yang masuk tetapi tidak jelas apa yang mereka kerjakan disini. Dan juga tidak ada kita sebagai Panja terkait masalah bebas visa bisa berkunjung ke beberapa kantor imigrasi di daerah-daerah dan mereka mengatakan hampir tidak ada nilai tambah. Memang tambahanya dari sisi turis, tapi dari sisi ekonomi atau yang lainnya tidak ada sama sekali. Dalam kajian Lemhannas apakah hal semacam ini kemudian layak untuk dibiarkan saja atau dilakukan kajian terkait dengan kebijakan bebas visa. Kami di Komisi I DPR RI sudah menyampaikan agar melakukan moratorium, dikaji lagi tentang kebijakan bebas visa ini karena sangat potensial untuk kemudian membahayakan ketahanan negara ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang sama untuk Wantannas.Lemhannas, WantannasKajian bebas visa 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih atas penjelasan dari Gubernur Lemhannas dan juga Sesjen Wantannas. Ada beberapa yang ingin saya tindaklanjuti, pertama yang disebutkan disini dan disuratkan oleh Komisi I DPR RI adalah agar kita mendapatkan selain laporan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja baik dari Lemhannas mauoun juga dari Wantannas. Yang kami dapatkan disini memang laporan tentang pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program kerja, tapi evaluasinya kami belum mendapatkan yang memadai. Evaluasi itu tentu terkait dengan sejauhmana terlaksana, apa kendalanya, apa hasilnya. Ini yang kami belum mendapatkan laporannya disini. Disebutkan telah melaksanakan bla-bla, iya. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan target, apa hasilnya, kalau belum sesuai dengan target apa kendalanya. Ini yang kami belum mendapatkan. Saya berharap kita bisa mendapatkan evaluasi selain daripada laporan pelaksanaan program kerja.Lemhannas, WantannasLaporan evaluasi 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Di program daripada Lemhannas juga ada kajian tentang meningkatkan penanggulangan radikalisme. Tapi ada pertanyaan yang juga sesungguhnya kalau kita merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, radikalisme bermasalah iya akan tetapi sparatisme dan komunisme juga bermasalah, kalau rujukan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah apakah Lemhannas tidak melakukan kajian terhadap bahayanya separatisme dan komunisme. Ini juga pertanyaan kepada Wantannas, sejauhmana kemudian permasalahan yang terkait dengan separatisme, komunisme, sama bahayanya dengan radikalisme. Itu menjadi konsen lembaga-lembaga negara dikaji secara serius untuk kemudian memastikan bahwa ketahanan negara kita aman. Tapi sayangkan kami belum melihat program ini di dalam program Lemhannas maupun juga Wantannas. Apakah Lemhannas dan Wantannas melihat bahwa separatisme tidak ada masalah atau juga komunisme tidak ada masalah sehingga tidak perlu dilakukan kajian. Pada kenyataannya dilapangan OPM masih saja tetap, bahkan beberapa waktu yang lalu waktu saya melakukan kunjungan Pimpinan MPR ke Kesatuan Parlemen se-Afrika di Afrika Selatan, wakil ketua parlemen Uni Afrika menyampaikan bahwa beliau baru didatangi utusan dari OPM yang meminta dukungan dari negara-negara parlemen Afrika untuk perjuangan mereka, artinya mereka real masih bergerak untuk membahayakan NKRI kita. Tapi sayangnya kami tidak mendapatkan pernyataan bahwa ini akan menjadi program untuk menjadi kajian bagi Lemhannas. Jadi usulan saya agar hal ini juga menjadi hal yang dipentingkan.Lemhannas, WantannasPenanggulangan radikalisme 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Berikutnya dihalaman 8 di nomor 7 ada program mengatasi proxy war guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Yang ingin saya tanyakan adalah tahun yang lalu Jendral Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan kita menyampaikan bahwa diantara proxy war adalah LGBT. Yang kemarin oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan semacam itu. Pertanyaan saya adalah dalam konteks program Lemhannas yang akan melakukan kajian terkait mengatasi proxy war, sejauhmana posisi daripada LGBT ini. Karena bahkan Presiden Putin sudah tegas membuat satu Undang-Undang menolak LGBT dengan alasan itu adalah proxy war terhadap Rusia. Bagaimana Indonesia melihat ini dengan Pancasila dan dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa.Lemhannas, WantannasProxy war, LGBT 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terakhir sekali terkait dengan Lemhannas, kami mendapatkan beberapa istilah yang memang kawan-kawan mungkin dengan latar TNI banyak sekali membuat singkatan-singkatan yang tidak cepat mudah kami pahami Pak, seperti 800 orang Taplai, Taplai ini apa Pak? Dihalaman 3 Pak. Jadi kayaknya perlu ada kamus singkatan, sehingga kita paham tentang apa yang dihalaman 3 tulisan dari Lembaga Ketahanan Nasional itu ada kata Taplai. Ini mohon sebagusnya untuk hal-hal yang tidak khas atau yang khas Lemhannas dan belum menjadi istilah umum bagusnya diberikan penjelasan maksud daripada istilah-istilah itu apa. Saya kira demikian untuk Lemhannas.Lemhannas, WantannasSingkatan-singkatan 1
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Yang berikutnya, terkait dengan Lemhannas disini sebutkan adanya program untuk tahun 2018 di halaman 7 di nomor 1 ada revitalisasi etika politik Pancasila dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa pada sejak tahun kemarin Presiden membuat satu keputusan untuk menghadirkan satu lembaga baru bernama UKPIP. Pertanyaan saya adalah sejauhmana dilakukan kerjasama antara Lemhannas dan UKPIP terkait dengan masalah dan pengarusutamaan ideologi tentang Pancasila, tentang etikanya dan segala yang terkait dengan masalah itu. Saya kira itu penting juga untuk disampaikan disini sehingga kita juga bisa ikut memastikan seluruh lembaga negara betul-betul satu arah dalam konteks yang saling menguatkan agar Pancasila kita semakin eksis dan dipahami dan seterusnya.Lemhannas, WantannasUKPIP, ideologi Pancasila 1
NURDIN TAMPUBOLO 1 HANURA Sumatera I Laki-Laki Jadi ini menurut saya salah satu yang harus Pak Menteri dan DPR percepat dan menunjukkan kepada dunia, karena dari dunia yang dikatakan international telecommunication union sudah membuat kesepatan bahwa terakhir harus imigrasi dari analog kepada digital adalah 15 Juni 2015, sudah kita lewati itu. Kita hanya mengatur Undang-Undang saja tidak bisa kok, bagaimana kita berdaya saing TVRI ini. TVRI-nya kalau di-support itu saya yakin mereka bisa, saya sudah lihat fasilitas mereka. Pak Menteri tidak usah khawatir bahwa mereka tidak bisa, Mereka bisa seperti NHK kalau kita dukung. Tapi kalau kita menguasai mereka, kita kerdilkan, kita minta kinerja yang maksimal, optimal, menurut saya tidak akan bisa. Kita dukunglah dengan benar yang kita punya, punya bangsa ini marilah sebagai negarawan mengutamakan daripada kepentingan publik, kepentingan bangsa dan kepentingan republik untuk membangun bangsa ini ke depan.   Saya kira itu saja Pak Menteri, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.   Terima kasih.  Dewan Pengawas TVRI international telecommunication union, TVRI1
NURDIN TAMPUBOLO 1 HANURA Sumatera I Laki-Laki Nah, sekarang yang membuat ini lemah itu sebenarnya critical point-nya apa kenapa mereka sampai seperti ini. Apakah pemilihan dengan sistem Pansel atau dengan sistem daripada Dewas ini bisa mengoptimalisasi dari kinerja mereka sehingga mengangkat daya saing ini sesuai dengan diharapkan oleh Pak Menteri.  Karena ini NPP ini sudah ditentukan sejak tahun 90-an kalau enggak salah atau awal tahun 2000 saya enggak tahu persis sejak kapan dia menggunakan dari pada lembaga penyiaran publik. Tahun berapa Pak? 2002. Jadi tentunya pengalaman dari sudah sekitar kalau 5 tahun berarti 3 periode daripada Denwas ini menghasilkan apa yang menjadi keluhan Pak Menteri tadi, hasilnya ini. Nah, kalau hasilnya ini apakah sudah dievaluasi yang membuat dari persoalan itu apa critical point-nya, sehingga ditentukan apa menjadi solusinya. Karena kalau tidak ada solusinya….itu LPP yang credible dan berdaya saing. Karena ini juga mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi negara dari segi pendapatan finansial dan juga pendapatan daripada infact-nya terhadap masyarakat yang mendapat informasi dan juga yang didapat oleh TVRI dari daerah untuk disiarkan di seluruh Indonesia dari daerah-daerah termasuk sumber daya alam yang bisa dikelola. Nah, ini dia kalau memang belum ada critical point-nya untuk diperbaiki menurut saya ini harus perlu dipertanyakan lagi apakah nanti kinerja berikutnya ini akan semakin turun. Nah, setelah ini mungkin kita perlu mendengar apa solusi untuk peningkatan kinerja daripada TVRI sesuai dengan harapan menteri untuk bisa setara dengan NHK. Itu yang pertama. Dewan Pengawas TVRIcritical point. 1
NURDIN TAMPUBOLO 1 HANURA Sumatera I Laki-Laki Yang kedua adalah bagaimana pun sekarang penyiaran dunia ini sudah berubah digital, cuma Indonesia lah sekarang ada beberapa negara yang kecil-kecil mungkin tidak masuk. Bagaimanapun ini harus kita lakukan, tidak ada cerita bahwa kita terlambat ini. Kenapa? Karena digital deviden yang didapat Pemerintah itu dan sebagai Pak Menteri sudah tahu itu sejak awal itu harus diambil. Kemudian visi dan misi Presiden yang menyatakan penyiaran dari daerah itu harus membanguan bangsa dari daerah atau dari pinggiran itu harus kita jalankan. Jadi kalau itu berhenti karena undang-undangnya belum kita selesaikan sangat menurut saya sangat memalukan bangsa ini. Karena sejak 2007 sampai sekarang sudah 10 tahun lebih hampir 15 tahun ini tidak bisa selesai. Menurut saya adalah sesuatu yang sangat-sanga perlu kita pertanyakan, kenapa ini sampai saat ini tidak selesai. Nah, ini salah satu Pak Menteri dan juga rekan-rekan dari Anggota Komisi I DPR RI yang menjadi tugas kita semua. Dewan Pengawas TVRIdigita; dividen 1

NURDIN TAMPUBOLO 2 HANURA Sumatera I Laki-Laki

Belum lagi digital dividen yang ada, tapi apakah kita serius melakukannya?  Apakah kita berani melakukan dari pada gebrakan-gebrakan yang membuat izin of change? Apakah kita betul-betul mau membangun bangsa ini secara benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak atau memang kita hanya berpikir sesaat saja. Saya kira itu kuncinya Pak Menteri kalau menurut saya. 
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Nah, Pak Menteri tinggal 3 tahun lagi itu bukan waktu yang lama Pak Menteri, DPR ini juga tinggal 3 tahun lagi. Apakah produk kami yang kami buat kepada bapak untuk membangun bangsa ini, kami siap dari DPR RI, tidak mau kami balelo untuk mendukung rakyat. Kami di sini dipilih bagi rakyat, dibayar rakyat untuk itu, kalau enggak JNP kita, income percapita kita tetap harus makin turun lagi, sekarang ini 3.300, Korea sekarang sudah diatas 30, yang tadinya tahun 98 dibawah kita mereka bahkan sekarang Vietnam sudah di atas kita, mau kapan kita bisa tumbuh. Apakah ini sesuatu demokrasi atau sistem yang terus kita biarkan sama-sama kita membiarkanya.  Saya kira Pak Menteri terus terang saja saya bilang banyak yang bisa Bapak lakukan dan banyak yang bisa kami lakukan untuk sinergi melakukan perbaikan TVRI, Penyiaran Indonesia untuk bangsa dan negara kami akan dukung.   Terima kasih, Pak Menteri. Dewan Pengawas TVRIdigita; dividen 1

NURDIN TAMPUBOLO 3 PDIP DKI Jakarta III Laki-Laki Izin sedikit lagi. Saya kira sebelum ke SDM-nya menurut saya perlu dibenahi dulu struktur organisasi dan kebijakannya. Jadi tata kelolanya juga harus dilakukan. Kemudian sistem bisnisnya apakah dia dari konten atau dari sistem digital sekarang, ini saya kira Pak Menteri sudah punya konsep ini sebenarnya. Cuma belum bisa di apakan saya enggak tahu karena kesibukan Pak Menteri atau gimana. Tapi yang jelas, itu kalau menteri diberdayakan akan bermanfaat dan akan mendapatkan dividen yang besar bagi negara. Saya bisa tunjukan nanti perhitungan-perhitungannya Pak Menteri, karena di sanalah itu. Tetapi kita juga harus mendukung sistem dari pada Undang-Undang Penyiaran ini secara benar,  sehingga TVRi itu bisa diperkuat dan Pemerintah bisa lebih bisa mengatur dari pada penyiaran itu ke arah yang standar, berdaya saing secara global. Jadi bukan kita yang diatur oleh perusahaan-perusahaan yang penyiaran yang saat ini. Ini yang perlu saya sampaikan, sehingga Pak Menteri punya tangan, punya kebijakan yang bisa mengatur semuanya penyiaran secara komprehensif. Jangan pula kita buat satu Undang-Undang kita tidak bisa mengatur mereka ya sulit seperti ini.  Dewas itu kita buat tidak bisa diatur, dia seenak perutnya mengganti direksi, padahal direksi yang meran daripada bisnis, mengeran daripada organisasinya, bagaimana bisa mendapatkan uang, bagaimana bisa mendapatkan kinerja. Nah, ini yang saya bilang harus tata kelolanya dulu Pak, intinya itu disitu. Selama ini tidak diperbaiki di hulunya ini hilirnya akan rusak, tapi kalau hulunya sudah bagus, hilirnya bisa mengalir dengan benar.  Saya kira itu tambahan, Pak Menteri. Terima kasih.  Dewan Pengawas TVRIPembenahan SDM 1
NURDIN TAMPUBOLO 1 HANURA Sumatera I Laki-Laki Pertama-tama saya telah mendengar dari apa yang menjadi masalah di TVRI sesuai dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi Pak Menteri menyatakan bahwa TVRI itu apa daya saingnya sangat lemah, di mana peralatan-peralatannya masih jauhlah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan televisi yang lain.  Kemudian asetnya yang besar itu adalah cuma tanah dan bangunan mungkin ya Pak Menteri. Kemudian aspek bisnis pun mereka sangat lemah, konten juga lemah dan regulasi, tetapi Pak Menteri mengharapkan suatu saat bahwa TVRI ini sama dengan NHK yang Jepang atau BBC yang ada di Inggris kalau tidak salah BBC dan itu juga punya dari pada negaraDewan Pengawas TVRITVRI 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Yang kedua adalah masalah BSSN. Seperti kata teman-teman tadi bahwa ini sudah cukup lama, walaupun dia tanggal 23 September kalau tidak salah tadi disebutkan baru melakukan daripada keorganisasiannya/penyusunan organisasi. Sebenarnya ini juga sudah cukup terlambat untuk mengingat daripada siber ini menjadi ancaman seluruh negara di dunia saat ini. Teknologi siber ini sudah sangat dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga obyek-obyek vital dan juga keamanan-keamanan untuk bisa dilaksanakan dalam peningkatan tetap fokus Pemerintah di dalam pembangunan ekonomi maupun stabilitas. BSSN BSSN, cyber 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Kami di dari Fraksi Partai Hanura setuju agar Undang-Undang ini segera dapat jie bahas dan diundangkan, karena memang Undang-Undang ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara ini.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1

NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki

Kemudian masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak itu. Kalau saya lihat tadi dari penyiaran ini saya terus terang saya miris saya melihat hasil dari PNBN nya disana, sehingga kita sepakat Komisi I bagaimana meningkatkan itu dengan memberikan pengelolaan frekuensi itu 
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kepada Pemerintah, dengan begitu Pemerintah akan lebih fleksibel dan lebih mudah untuk mengaturnya dan membuat daripada Pendapatan Negara Bukan Pajak ini menjadi optimal, dan Pemerintah tidak di dikte oleh para pelaku-pelaku penyiaran itu sendiri karena sudah punya power, punya strategi, dan punya kuasa untuk melakukan itu. PNBP PNBP 1

NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, Pak Menteri, 86 miliar PNBP daripada penyiaran menurut saya ini adalah sangat-sangat kecil melihat daripada apa yang mereka lakukan dan aset mereka yang begitu besar, sedangkan internet sendiri 146. Bahkan radio bisa 9 miliar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Pak Menteri dan teman-teman Anggota Komisi I yang terhormat. Terima kasih. PNBP PNBP 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Jadi ini mungkin yang harus kita pikirkan. Untuk itu percepatan daripada penyelesaian undang-undang ini adalah menjadi penting sekali. Mudah-mudahan tanggal 30 ini bisa selesai dari Baleg untuk bisa kita tindaklanjuti kepada paripurna yang sekaligus nantinya kita bisa pembahasan dengan Pemerintah. Dan sebaliknya juga Pemerintah bisa juga melakukan apa yang bisa dilakukan menjadi tugas Pemerintah untuk mempercepat ini. Karena Pendapatan Negara Bukan Pajak tadi dari penyiaran itu, sementara kita lihat industri-industri penyiaran itu tumbuh begitu cepat, sementara pendapatan Pemerintah hanya sekitar 100 miliar, saya kira ini kurang relevan menurut saya. Mungkin saya salah. Sementara internet saja bisa menyumbang yang begitu besar, lumayan besar lah. Tapi kalau kita lihat antara broadband dengan penyiaran saya kira ini perlu diselaraskan sehingga Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Kemkominfo ini bisa mendukung pembangunan bangsa melalui APBN dan lain sebagainya. PNBP PNBP,APBN 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-Laki Jadi saya ingin tahu teknologi yang digunakan ini apakah teknologi akhir dan sudah dipakai dimana, karena kalau teknologi lama ini teknologi yang baru di IT ini cepat sekali untuk berubah. Jadi jangan sampai kita memakai yang sudah akan datang lagi generasi berikutnya. Di samping juga yang mau kita awasi itu harus sejalan, misalnya kalau sekarang kita sudah masuk digitalisasi bahan yang mengawasinya juga bahan yang bisa mengawasi digitalisasi. Jangan diambil lagi bahan yang mengawasi analog atau teknologi lama. Nah, ini harus sinkron disana. Jadi pertama, masalah teknis itu saja dulu, kalau masalah anggaran saya kira kita akan mendukungRegulasi Penyiaran digitalisasi 1

NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-Laki

Terus yang kedua, independensi daripada KPI ini harus cukup jelas ya. Jadi saya tidak tahu karena saya tidak ikut di dalam mengatur undang-undang, menyusun undang-undangnya. Jadi yang saya maksud independensi itu, KPI itu harus mampu menyatakan siaran ini tidak benar, tidak sesuai dengan aturan dan segala macam tanpa 
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ada penekanan dari institusi yang lain, sehingga hasil daripada pengawasan itu bisa maksimal, efektif dan efisien dan ke depan ini bisa terarah apa yang menjadi tujuan Pemerintah mendapatkan isi siaran yang mendukung pembangunan, yang mendukung stabilitas daripada warga, yang tidak menganggu daripada pendidikan kepada anak-anak dan tidak ada film-film yang menjadi membuat instability di dalam keluarga, karena itu yang menjadi tujuannya menurut saya. Dan undang-undang itu juga harus demikianRegulasi Penyiaran instablitily 1

NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-Laki  Saya kira di setiap pengawasan harus didukung daripada suatu peralatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun jumlah. Tentunya kalau pengawasan daripada KPI ini mau kita harapkan maksimal tentunya peralatan mereka juga harus optimal. Jadi artinya, bagaimana sebenarnya kita mendukung daripada programprogram yang dibutuhkan oleh KPI di dalam pengawasan konten siaran sesuai dengan amanah undang-undang yang mengatur daripada KPI. Regulasi Penyiaran KPI 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-Laki Yang menjadi pertanyaannya adalah sejauhmana pemilihan daripada teknologi yang diharapkan ini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi benchmark darimana yang sudah didapat. Kebetulan sekarang ini isi siaran kita inikan banyak yang bisa dikatakan kurang maksimal pengawasannya. Tentunya ini perlu ditingkatkan, kalau seperti itu Komisi I DPR RI pasti mendukung daripada pengawasan itu, karena kami juga bagian dari pengawasan. Pengawasan yang kami lakukan juga adalah mendukung bagaimana instansi atau institusi yang menjadi mitra Komisi I DPR RI juga berkompeten dan professional untuk melakukan pengawasan itu.   Regulasi Penyiaran Pengawasan, bechmant 1



NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Setelah mendengar penjelasan Menteri dan juga pembahasan kami di fraksi dan menurut kami Undang-Undang ini adalah sangat penting untuk segera bisa diselesaikan dan untuk bisa diaplikasikan. Sehingga kami dari Fraksi Hanura setuju agar Undang-Undang ini segera diselesaikan pada tahap berikutnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib DPR yang berlaku.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Saya melihat bahwa masih banyak daripada kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan terutama penggunaan teknologi ya. Sebagai contoh kita yang kita alami sekarang ini, bahwa penyiaran adalah sangat rendah sekali pendapatan negara bukan pajaknya. Nah, bagaimana peningkatannya itu? Tentunya sekarang dengan era digital itu, ini menjadi bisa ditingkatkan. Analog menggunakan atau mengkonsumsi daripada frekuensi itu sebesar hampir 180 megaheartz. Kemudian kalau dirubah menjadi digital itu perhitungannya sesuai juga dengan yang dihitung oleh Kemkominfo hanya sekitar plus minus 30 ribu megaheartz. Tentu disana ada saving sebanyak 150 ribu megaheartz yang bisa digunakan untuk keperluan lain, broadband, Pendidikan dan juga masalah bencana. Nah, ini jumlah uang yang bisa kita dapatkan dari sini cukup besar. Nah, kenapa ini tidak digali pertama dan utama, sehingga tidak kita mengurangi daripada ketergantungan utang dari luar negeri untuk mendukung daripada pembangunan infrastruktur yang sedang kita jalankan saat ini. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Kemudian bagaimana teknisnya supaya dapat digital deviden dan bagaimana teknisnya supaya kita bisa dapat pendapatan negara bukan pajak dari penyiaran ini yang lebih bagus, yaitu dengan menggunakan ada USO tadi, ada BHP dan lain sebagainya yang belum terimplementasikan pada penyiaran. Apabila ini dilakukan dengan tidak mengorbankan daripada industry penyiaran tetapi mereka terbantu, tetapi impact-nya pendapatan negara meningkat, baik melalui pajak maupun PNBP, maupun dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja yang kita sekarang cukup melimpah bahkan kita masih tingkat pengangguran kita sangat tinggi.Telekomunikasi APBN 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Jadi kondisi dan posisi dari Kemkominfo itu sangat strategis di dalam mengurangi daripada kondisi ketergantungan finansial kita dengan pihak luar. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu yang perlu kita lihat bagaimana caranya dengan seluruhnya win-win solution, dimana praktisi penyiaran itu adalah tidak problem bahkan menguntungkan, Pemerintah didapatkan, masyarakat kita sebagai pengguna jasa daripada industry penyiaran itu adalah menikmati hal yang bagaimana negara lain juga sudah menikmati. Contohnya negara-negara yang maju dan termasuk ASEAN. Negara-negara maju seperti Amerika, Eropa Barat dan lain sebagainya itu sudah analog sejak 2009. Kita sekarang sudah 2017 mau masuk 2019 tanda-tanda analog kita belum ada. Padahal negara ASEAN sudah harus pada tahun 2020. Dan ada digital deviden yang sangat besar yang ditinggalkan dalam golden frekuensi 700 megaheartz itu, yaitu plus minus 150 ribu megaheartz yang jumlahnya sangat besar. Apabila ini digunakan untuk seluruh Indonesia mulai dari kabupaten kota yang 514 ini yang 34 provinsi itu, ini luar biasa impact yang didapatkan oleh negara apabila ini disikapi dengan benar. Masalah kita sekarang ini apa di dalam industry penyiaran yang sekarang telekomunikasi bisa mendatangkan PNBP-nya saja sekitar 18 triliun. Padahal kalau penggunaan daripada frekuensinya sama dengan analog yang pendapatannya sekitar 80 miliar ini sebenarnya ada ketimpangan yang sangat jauh berbeda disini. Saya yakin Bapak Menteri sudah lihat ini dan juga dengan adanya Menteri Keuangan dan juga Bappenas disini bagaimana pun Bappenas akan mengalokasikan cost and benefit. Artinya, kalau kita membangun infrastruktur daripada penyiaran dan lain sebagainya apa benefit yang akan dipakai. Kita harus merubah mainset yang selama ini. Kalau selama ini kadang-kadang kalau Kementerian itu membangun suatu katakanlah infrastruktur dan lain sebagainya itu hanya karena kewajiban. Sekarang ini kita harus melihat cost and benefitnya kecuali itu adalah public service atau PSO. Nah, ini harus kita bedakan. Tetapi di negara manapun sekarang pemanfaatan frekuensi, pemanfaatan daripada telekomunikasi dan lain sebagainya itu sudah menjadi bisnis yang paling menarik di republik itu. Karena memang di udara ini banyak yang perlu kita tarik.Telekomunikasi Industri penyiaran 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Terima kasih Ketua. Ini dengan Bappenas, yang saya maksud tadi infrastruktur itu adalah infrastruktur TIK ini. Jadi kita tidak membahas daripada infrastruktur pertanian dan lain sebagainya. Jadi kita fokus terhadap industry-industry yang dibawah Kemkominfo. Infrastruktur apa yang harus dibangun untuk itu, costnya berapa, benefitnya berapa, sehingga nanti ada disitu efit value kalau kita lihat. Nah, kalau sekiranya kita mau membangun daripada infrastruktur digital kita-kira berapa lagi infrastrukturnya disana. Kira-kira seberapa revenue yang akan didapat. Jadi tidak seperti dulu-dulu memang, jadi infrastruktur itu ada yang …. Ada yang bagaimana sehingga tidak akan pernah dihitung daripada payback-nya. Jadi hal-hal seperti ini karena bagaimanapun Kemkominfo ini adalah merupakan suatu kementerian yang seksi sekarang ini dengan dapatnya frekuensi-frekuensi di udara ini yang dulu itu tidak pernah ditahu orang ternyata di udara ini duit semua kan. Kalau duit semua tentu infrastrukturnya ada untuk itu dibangun. Daripada tidak kita bangun, tidak kita ambil karena kita tidak mau mengeluarkan cost ya itu hilang atau ada teknologi yang tidak kita ikuti. Karena perkembangan teknologi jelas sekali bisa meningkatkan produktifitas, keuntungan. Kita lihat sekarang teknologi online misalnya, transportasi, itu banyak orang yang tiarap akibat tradisional ke digital atau katakanlah ke online. Nah, infrastrukturnya kan harus ada kalau pindah nanti akhirnya. Akhirnya taksi tradisional itu tidak akan bisa bertahan, kalau itu bertahan dia akan habis. Sama juga kalau kita bertahan di analog kita tidak akan bisa survive karena semua orang sudah digital, kan kira-kira begitu. Jadi kita ikut atau bagaimana. Nah, harusnya ikut karena keniscayaan. Jadi artinya, infrastruktur apa yang harus dibangun Indonesia untuk go digital penyiaran itu seluruhnya di wilayah NKRI. Itu yang saya maksudkan, apa benefitnya yang harus diambil. Mungkin orang Bapak bisa menghitung itu sehingga ini adalah merupakan suatu peroleh nasional yang harus tidak bisa kita biarkan. Terima kasih.Telekomunikasi Infrastruktur telekomunikasi 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Saya kira pertemuan kita hari ini sangat penting ya, karena kita membahas arah kebijakan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, PNBP telekomunikasi dan penyiaran. Yang jelas bahwa APBN kita meningkat tiap tahun, itu yang jelas. Saya kira Wakil Menteri sudah berulang lagi kita ketemu dalam menyusun APBN kita di Komisi XI DPR RI. Infrastruktur kita cukup besar pembangunannya, bahkan masalah pinjaman kita untuk membiayai infrastruktur itu juga cukup besar. Untungnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan negara, itu yang paling penting. Hanya dua sumber pendapatan negara, yang pertama adalah pajak yang hampir 70%-75% dan sisanya adalah pendapatan negara bukan pajak. Jadi tentunya Pemerintah harus menggali sumber-sumber yang potensial untuk membiayai anggaran rutin dan juga anggaran pembangunan terutama peningkatan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Kemkominfo adalah suatu kementerian yang sangat penting dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Saya melihat tadi kita masih berkutat terhadap apa yang sudah ada hari ini, artinya pendapatan hari ini itu yang mau dikotak-katik. Saya tidak melihat bahwa tren kedepan itu apa yang harus dilakukan, baik perbaikan dari segi kemajuan teknologi, baik pengembangan bisnisnya sehingga itu menjadi menarik untuk peningkatan pendapatan negara. Apakah itu melalui pajak atau tidak, atau PNBP. Yang penting adalah bagaimana strategi yang dilakukan Kemkominfo dalam mengikuti era yang sekarang ini untuk peningkatan penggunaan dari sumberdaya.Telekomunikasi Infrastruktur, APBN 1
NURDIN TAMPUBOLON 1 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Apa penyebab daripada Undang-Undang Penyiaran sampai saat ini belum bisa kita selesaikan, ini yang perlu dicari dan diselesaikan. Kita tidak bisa diatur oleh sekelompok atau segelintir daripada konglomerat yang bermain di bisnis itu di penyiaran ini. Justru kita harus cari kenapa hal itu terjadi, siapa yang melakukan itu supaya kita itu tegas-tegas bahwa kita sebagai negara kita harus menunjukkan kenegarawan kita dan Indonesia tidak bisa diatur oleh siapapun selama di negara kita ini. Mohon maaf saya harus mengatakan ini, karena saya melihat dan saya sudah mendalami terhadap Undang-Undang Penyiaran dan juga teknologi penyiaran ini adalah sesuatu yang daripada pendapatan negara apabila ini dikelola secara benar dan professional.Telekomunikasi, UU PenyiaranUU penyiaran 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian, bagaimanapun pasti banyak rintangan-rintangan untuk melakukan itu. Tetapi hal kita di dalam melakukan law enforcement ini juga punya strategi-strategi yang tepat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selama koridornya disana menurut saya untuk kepentingan bangsa dan negara kita semuanya akan mendukung. TIK law enforcoment 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Jadi kalau Pak Menteri tadi menyatakan harus stabilitas didahulukan, berarti Menkominfo ini yang paling berat sebenarnya disaming daripada law enforcement-nya. Tetapi hulunya kan informasi itu ada di Kominfo, sedangkan strategi integration dengan intelijen negara maupun keamanan ini masuknya dari hulu dulu, sehingga bagaimana nanti seperti BSSN ini lebih cepat bisa diaplikasikan di republik ini.  Menurut saya hal-hal untuk mendukung ini kalau pengalihan peralatan 23 Mei 2018. Tapi memang ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Tapi mungkin bisa Pemerintah lebih optimal di dalam menggunakan waktu untuk pengalihan ini, sehingga nanti operasionalisasinya bisa lebih cepat.  TIK law enforcoment 1
NURDIN TAMPUBOLON 2 Hanura Sumatera Utara I Laki-laki Pertama, walaupun terlambat saya mengapresiasi kerja Pemerintah dalam menemukan daripada Saracen yang baru-baru ini yang menurut saya ini adalah satu hal yang harus ditindaklanjuti dan diberikan efek jera terhadap pelaku-pelakunya. Karena kalau ini didiamkan, setelah ketemu didiamkan, akhirnya akan muncul lagi nanti hal yang sama. Jadi menurut saya aturannya sudah ada undang-undangnya, payung hukum untuk melaksanakan sudah ada, sehingga hal-hal ini tidak terulang ke depan. Karena masalah ini memang Pemerintah kan jadi repot ini kalau terus harus menjadi pemadam kebakaran, kapan mau kerjanya. Sementara Pemerintah itu bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Ini dibutuhkan suatu situasi yang harus kondusif. Kalau itu tidak kondisif bagaimana? Saya kira hal ini menjadi prioritas pertama buat Pemerintah bagaimana kondusifitas itu bisa di jaga untuk lebih fokus nantinya di dalam melakukan daripada peningkatan produktifitas bangsa. TIK Saracen, 1
NURHAYATI ALI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Saya ingin pendalaman mengenai ABU ini, karena kebetulan saya berada di badan antar parlemen, apa memang itu menjadi tugas kita. ABU ini yang ke-53 ya? general assembly ke-53. Kemudian apa peran Indonesia selama ini, khususnya Indonesia selama ini di ABU ini. Bisanya kan ada commiteenya, ada eksekutif commitee atau ada Presiden nya. Presiden nya ABU ini, Presiden nya siapa? Sekjen nya dari mana, kemudian apa peran. Selama ini kan sudah 53 tahun ya? sudah 53 tahun itu artinya sudah 53. Asia Pasific Broadcasting UnionABU 1
NURHAYATI ALI ASSEGAF 2 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Karena orang teriak-teriak kita juga memplopori climet changes itu. Karena kita yakin climet chages itu lebih berbahaya dari pada terorisme. Waktu tsunami di Aceh itu sekali tsunami membunuh 200 ribu. Kalau teroris lima tidak mungkin sampai seratus tidak ada. Makanya sekarang ini kalau bisa dipakai dengan fight againt climet changes, awarness of green radio, green the world itu penting. Karena dunia sedang, seharusnya harus dikaitkan kesana. Jadi saya kira itu yang harus saya luruskan.  Terima kasih Asia Pasific Broadcasting Unionclimet changes 1
NURHAYATI ALI ASSEGAF 2 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Ijin Pimpinan.   Masih ada yang sedikit ada koreksi Pak Fredi. Tadi saya bagus sebetulnya ya yang Bapak ungkapkan. Hanya tadi ketika Bapak menyebutkan green radio. Itu saya kira patut kalau ditindaklanjuti. Karena itu bukan Cuma kepentingan barat. Justru kepentingan kita nasional. Karena dengan adanya kebarakaran hutan dan lain sebagainya dan dengan adanya ketidak komitnya negara-negara barat terhadap global partnership yang seharusnya mereduksi ozon karbon itu, dia seharusnya tidak membayar tapi tidak membayar. Justru itu yang harus kita tagih. Jadi saya kira itu harus dilakukan dengan melanjutkan menggunakan senjata dari mereka tapi untuk  kepentingan untuk  Indonesia. Karena Indonesia ini terletak di ring of fire yang mana sekarang Bapak tahu, setiap hari kejadian itu gempa disana, gempa disini lah kemudian longsor lah dan lain sebagainya. Jadi justru itu bisa ditangkap bahwa bukan great ekonomi tapi green ekonomi. Kalau great ekonomi kan tetapi bukan great radio yang ready, tetapi justru green. Jadi itu saya kira bagus untuk  diambil untuk  kepentingan Indonesia. Asia Pasific Broadcasting UnionGreen radio, ring of fire 1
NURHAYATI ALI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Jadi tolong ini diperhatikan, karena disaat seperti ini, ini yang kita butuhkan adalah penegakan hukum. Jadi meskipun KPI belum segitunya tapi KPI harus punya kemampuan karena ada aduan, ada pengaduan publik harus punya kemampuan untuk mendesak Pemerintah untuk melakukan tadi menanggapi, melayani bersifat tegas terhadap pengaduan-pengaduan publik ini yang berdampak efek jera. Itu dari saya Pimpinan.   Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Regulasi Penyiaran KPI 1
NURHAYATI ALI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Saya tadi mendengarkan dan mengapresiasi apa yang dipaparkan. Yang ingin saya tawarkan, saya lihat inikan media center dan pengaduan publiknya luar biasa, kemudian ada juga lobby pelayanan publik. Saya ingin bahwa kira KPI dari dulu punya pelayanan publik, tapi yang kita belum pernah dengar ini pelayanan ini diapakan, tindak lanjut dari pelayanan publik itu sendiri, misalnya pengaduan itu sendiri. Kita ingin pengaduannya itu bukan sekedar ditampung orang ngadu banyak sekali tapi sekali lagi saya ingatkan sejak waktu itu saya sudah ingatkan bahwa tolong KPI ini harus juga bersikap tegas dalam arti kata tidak yang TV-TV, media-media yang sudah menyiarkan tidak baik, sudah mendapatkan sanksi kemudian diberikan award. Ini selalu menekankan kepada hal ini, pelayanan publik bagus, pengaduan itu diterima, tetapi tindak lanjutnya harus diberikan efek jera. Kalau KPI sudah memberikan award baguskan, tapi efek jera ini saya lihat belum.  Regulasi Penyiaran KPI, Award, media center 1
NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Berdasarkan data yang ada penguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai sekitar 90 juta orang. Indonesia merupakan negara dengan peringkat keenam tertinggi dunia sebagai penguna internet. Dipastikan peringkat ini bisa meningkat lagi. Pemanfaat internet yang berkembang secara pesat selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru juga melahirkan kemudahan aktifitas komunikasi dan interaksi antar manusia. RUU ITE Internet 1
NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah bagian dari esensi demokrasi yang telah secara bersama kita bangun untuk kemudian kita jaga dan kita pelihara. Namun demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang menghargai tatanan sosial dan norma-norma yang ada. Antara kebebasan dan keteraturan maka diciptakan hukum sebagai lampu. Hukum diciptakan untuk menjamin keteraturan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional.  RUU ITE Kebebasan 1

NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan
Saudara pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo dan Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami muliakan.  
 Dengan telah dilakukannya revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Partai Demokrat berharap tidak ada lagi pengekangan terhadap aspirasi rakyat dengan alasan pencemaran nama baik. Tidak ada lagi ibu rumah tangga, aktivis, blogger maupun masyarakat lain yang begitu mudahnya diseret ke pengadilan hanya karena curhat di media sosial. RUU ITE Revisi UU 1

NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Dengan telah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang ITE ini, Partai Demokrat ingin memastikan tetap terjaminnya dua hal. Pertama, adanya jaminan kebebasan berekspresi setiap warga negara Indonesia. Kedua, adanya jaminan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar. Sehingga dengan demikian inti dari revisi ini adalah adanya jaminan terhadap kebebasan individu yang bertanggung jawab serta perlindungan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar. RUU ITE Revisi UU 1
NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Sejak disahkan Undang-Undang ITE telah menimbulkan polemik di masyarakat terutama terkait erat dengan sejumlah rumusan pasal-pasal yang dinilai mengekang kebebasan sipil. Karena materinya menekankan kepada pembatasan kepada Hak Asasi Manusia.  Pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (3). Dari 74 kasus-kasus aduan terkait Undang-Undang ITE, 92% dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) tersebut. Sejatinya pasal tersebut merupakan cermin kebijakan yang merujuk kepada Convention of Cyber Crime, satu yang digagas oleh Council of Euro sejak tahun 2001 di Budapest. RUU ITE UU ITE 1
NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan Undang-Undang ITE yang diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam pemanfaatan teknologi internet justru telah menjadi alat represi baru terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Khususnya kebebasan berekspresi dalam media-media sosial dan dunia maya atau internet. Undang-Undang ITE kemudian berubah menjadi mata-mata yang mengawasi secara ketat kebebasan berekspresi. Undang-Undang ITE belum, bisa men-deliver keadilan dan memunculkan ketidakpuasaan, kekhawatiran dan ketakutan. Ajang curhat atau kritik di ranah media sosial tiba-tiba harus dibawa ke ranah hukum. Undang-Undang ITE ini dijadikan shock therapy digunakan untuk membungkam kritik, balas dendam atau barter kasus hukum. Hal seperti ini akan berbahaya karena mengarah ke bentuk anti demokrasiRUU ITE UU ITE 1

NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan

Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti Ecommerce, Egovernment dan Elearning. Namun keberadaan internet kemudian berubah bagaikan pedang bermata dua karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia ternyata dapat  menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana kejahatan berbagai bentuk kejahatan dengan memanfaatkan internet. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cyber crime. Hal seperti ini tentunya sudah diprediksi oleh pemerintah jauh-jauh hari. Karena itulah pemerintah dan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang yang kemudian dikenal sebagai  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang itu diharapkan menjadi cyber law bagi cyber crime di Indonesia. Saudara Pimpinan dan Anggota, Serta hadirin sekalian. RUU ITE UU ITE, Cyber law 1

NURHAYATI ASSEGAF 1 Demokrat Jawa Timur V Perempuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.  Demikian pendapat mini akhir dari Fraksi Demokrat ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya kepada kita semua.  
Sekian dan terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr Wb. 
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Jakarta, 20 Oktober 2016, Pimpinan Fraksi Demokrat DPRI RI, Ketua, Edy Baskoro Yudhoyono.,M.Se ditandatanggani, Sekertaris, Didik Mukrianto.,SH.,MH.  RUU ITE UU No. 11 Tahun 2008 1

RACHEL MARYAM SAYDINA 1 Gerindra Jawa Barat II Perempuan
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan.   
 Berdasarkan beberapa pertimbangan yang akan kami uraikan di dalam laporan kami yang akan disampaikan tertulis. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kami setuju untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui pembahasan RUU 1

ROY SURYO NOTODIPROJO 5 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Pimpinan, yang kita usulkan tadi kalau bisa masuk, misalnya dalam sebuah FGD gitu, jadi biar konkrit.Lemhannas, WantannasFGD, perumusan kesimpulan 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 6 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Ini salah satunya jadi bukan.Lemhannas, WantannasFGD, perumusan kesimpulan 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Mungkin kali ini mohon maaf saya khusus ke Lemhannas Pak Agus. Dalam paparan Bapak terutama di halaman 8, itu tercantum point nomor 7 termasuk pada persiapan terkait isu-isu aktual terkait persiapan Pilkada dalam bentuk naskah kajian dengan daftar judul sebagai berikut. Point 1 sampai dengan point 6, lebih banyak bersifat strategi atau kajian yang mungkin sifatnya adalah khas dari Lemhannas. Tetapi point nomor 7 saya ingin mendapatkan lebih dari penjelasannya, karena point nomor 7 itu dituliskan bagaimana mengatasi proxy war guna menjaga stabilitas keamanan dalam rangka ketahanan nasional. Karena kalau yang saya lihat izin kalau saya salah membaca atau mengerti Bapak Agus. Point 1 dan 6 itu lebih bersifat policy atau lebih bersifat sikap atau lebih bersifat teoritis yang sifatnya khas tadi, tetapi yang nomor 7 ini itu lebih bersifat action atau aksi, lebih bersifat kegiatan teknis. Saya ingin mendapatkan pendalaman atau penjelasan lebih lanjut tentang ini khususnya juga dengan Lembaga yang beberapa hari yang lalu dibentuk oleh Presiden Jokowi, yaitu BSSN dibawah Bapak Joko Setiadi. Jadi artinya bagaimana sinkronisasi juga antara Lembaga Ketahanan Nasional dengan BSSN, jangan sampai ada overlap dari dua Lembaga ini. Karena BSSN sendiri meskipun sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, belum kita dengar susunannya karena yang saya dengar dalam BSSN itu nanti akan ada 4 deputi juga, kemudian akan ada Anggota dan juga stafnya, sehingga lebih bersifat lembaga teknis. Akan tetapi sebenarnya aturan perundang-undangannya juga belum clear diselesaikan, karena baru ada nomenklaturnya tapi strukturnya semuanya belum terbentuk. Itu makanya Komisi I DPR RI juga beberapa waktu yang lalu sebelum terbentuk Ketua BSSN itu juga belum mengesahkan pointnya. Intinya Bapak Gubernur Lemhannas yang saya hormati, minta penjelasan lebih detail soal bagaimana proxy war ini dan juga karena ini saya memandangnya tidak bersifat semata-mata policy akan tetapi lebih bersifat teknis.Lemhannas, WantannasKetahanan nasional, BSSN 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 2 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Izin Pimpinan, sedikit tambahan. Jadi Bapak Nugroho terkait dengan terakhir saya setuju bahwa itu memang harus ada, tapi nanti kita bahas bagaimana itu bisa masuk di dalam apa yang tadi diusulkan untuk penambahannya. Tetapi yang lain sekaligus juga mumpung Bapak Gubernur juga ada disini, tadi untuk sosialisasi tadi Bapak Nugroho menyampaikan kalau tidak memiliki buku atau tidak memiliki majalah yang terdistribusi kepada masyarakat. Saya pun berpandangan secara pribadi lebih baik memang begitu, jadi tidak perlu membuat buku-buku secara khusus, misalnya nanti Lemhannas punya buku yang dijual kepada masyarakat, Wantannas mempunyai buku yang dijual kepada masyarakat. Itu malah akan menjadi tambahan biaya yang malah akan pembengkakan yang tidak perlu. Tapi bisa juga sekarang dengan tadi yang sudah disebut memiliki website, website pun tidak mungkin akan terbaca kalau tidak menggunakan cara yang cerdas yang sering digunakan. Saya mungkin menyampaikan contoh TMC Polda Metro Jaya daripada mereka membuat radio itu akan membuat izin radio khusus di DKI Jakarta, karena permasalahan frekeunsi dan tower pun dipangkas karena sudah tidak memungkinkan lagi. Mereka bekerjasama dengan salah satu swasta, saya sebut saja Elshinta. Demikian pula TMC yang bekerjasama dengan beberapa TV swasta yang lain tetapi tidak eksklusif satu TV, jadi bisa bergantian. Nah, mungkin website dari Wantannas ataupun juga nanti untuk Lemhannas yang juga akan mempublikasikan yang keluar tapi tidak keluar tadi, itu bekerjasama dengan website yang sudah diakses oleh masyarakat, sebut saja detik.com, okezone.com, inilah.com dan lain sebagainya dan tidak ekseklusif. Jadi mungkin periode ini berganti kepada satu media ini, berikutnya berganti lagi atau ditenderkan, sehingga dengan demikian akan tercapai tujuannya, murah, praktis akan tetapi cepat lebih kepada masyarakat dibandingkan dengan semuanya bikin sendiri. Tapi khusus Bapak Nugroho kalau untuk info memang harus di-maintenance sendiri. Dan itu tidak mahal sekali sebenarnya kalau kita bisa pas merancangnya. Terima kasih.Lemhannas, WantannasPublikasi kajian 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 3 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Maaf Pimpinan, singkatannya benar Sesjen atau Sekjen?Lemhannas, WantannasSesjen 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, jadi mungkin kita perlu juga mendapatkan nanti beberapa tambahan gitu ya posisi atau yang diharapkan dari teman-teman kepada kami dari narasumber adalah harus ke mana posisi dari Undang-Undang ini. Karena bukan hanya kita kemudian setuju ini harus ada gitu, karena di sisi lain seperti tadi perbandingan antara membandingkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan misalnya Undang-Undang Intelijen yang bisa kemudian mengambil data itu. Jadi mungkin kalau istilah tadi Ibu bahwa posisinya harus ada di mana, di tengah atau kemudian lebih ke kanan atau lebih ke kiri. RUU Perlindungan Data PribadiArah RUU 1



ROY SURYO NOTODIPROJO 3 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Mungkin saya ingin tambahkan pertanyaannya Pak Charles ya. Jadi Bapak kemarin saya monitor meskipun saya tidak diruangan ini. Artinya, Dukcapil mengakui kita akan mulai bongkar waktu dari Kementerian Kominfo menyampaikan ada perbedaan data yang sudah registrasi waktu itu, karena yang terdaftar di operator itu 300 juta nomor, yang terdaftar di Dukcapil 350 jutaan nomor, ada selisih 40 juta lebih. Dan salah satunya tadi yang disampaikan Bapak Charles atau yang disampaikan Ibu Evita dari satu KK didaftarkan oleh 2 juta nomor. Ini jelas bukan manual, saya sangat yakin ini dilakukan oleh robot atau dilakukan oleh sebuah sistem. Dan ini jelas sebenarnya latar belakangnya ekonomi yang sempat terbersit di kita, karena untuk supaya kartu-kartu yang sudah dicetak itu tidak hangus. Tapi mungkin dari Bapak-bapak ada pendapat yang lain. Jadi kalau pendapatnya soal bisnis ya kami ingin minta pendapat yang lain ya. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiJumlah data 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 4 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Tambahan sedikit Bapak Ketua, mungkin kami perlu masukan juga nanti dalam Undang-Undang ini karena kalau yang tadi dikatakan Bu Evita enggak melanggar, jelaskan counter-counter itu melanggar. Tapi beitu nomor itu misalnya dijual kepada orang lain itu jelas melanggar. Jadi mungkin nanti perlu ada masukan itu dalam draft yang disusun. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPenjualan simcard 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Tadi yang mungkin perlu katakanlah menarik untuk kita cermati adalah dari Elsam. Saya melihat banyak sekali temuan yang katakanlah melihat bahwa ada perbedaan antara negara-negara yang mungkin dikatakan suka mengambil data atau privasi dari masyarakat dan negara-negara yang menolak itu atau katakanlah tidak menyetujui ini. Padahal sebenarnya ini dilakukan seperti tadi yang Bu Evita cerita secara tidak sadar sistem ini sudah berlangsung kira-kira antara 10-15 tahun yang lalu. Artinya kita memang dikondisikan, jadi artinya ketika dulu jaman orang mulai menggunakan komputer, komputer dulu masih stand alone kita sangat aman karena data itu yang melindungi juga kita. Kita tidak terkoneksi dengan apapun. Kemudian orang membutuhkan perkembangan, orang butuhkan kemajuan, sehingga kemudian dari masing-masing data itu dihubungkan dengan ada yang lain. Dan betul tadi apa yang dikatakan teman-teman Elsam orang dibikin tidak sadar, karena seperti tadi juga sampaikan Bu Evita itu jadi begitu kita baca saking banyaknya term-nya kemudian kita yes-yes saja, padahal itu sangat berbahaya. Tapi tidak di yes-yes pun juga kita sekarang terjebak begitu Ibu, karena misalnya kalau dulu orang dibikin bisa menyimpan data dalam hardisk. Lama-lama hardisk itu dibuat tidak nyaman karena apa? Hardisk sudah tidak ada lagi. Orang sudah simpan semuanya di cloud, antah berantah disana yang kita tidak pernah ngerti. Dulu 10 tahun yang lalu kira-kira orang muali berkomunikasi kita dibuat dalam sebuah komunitas di dunia maya. Dulu awalnya e-group namanya. Saya jaman di Mastel dulu awal-awalnya juga e-group Namanya. Kemudian berkembang jadi yahoo group dan kemudian berkembang itu disadari atau tidak kita juga menyimpan data-data kita keluar. Dan memang gratis, tapi memang betul saya setuju tidak gratis karena itu sangat mahal, data kita di lempar keluar.RUU Perlindungan Data PribadiPerkembangan telekomunikasi 1

ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I.Yogyakarta Laki-laki

Terima kasih Pimpinan.   Saya ingin mempertegas, menambahkan apa yang tadi dikemukakan Bapak Sjarif dari Fraksi Partai Demokrat bahwa kenapa perlu ada kata “kepentingan”, nanti kalau kita sudah sampai kepada DIM Nomor 14 itu juga akan semakin jelas, karena di Nomor 14 itu ada kerjasama dibidang lain sesuai dengan 
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kepentingan Bersama. Jadi karena dibelakang sudah ada kepentingan maka didepan perlu juga diseburkan kepentingan Bersama, jadi supaya lebih jelas lagi. Jadi ini alasan kenapa tadi Bapak Sjarif menyampaikan.  Terima kasih Pimpinan. RUU Pertahanan dengan New ZealandKepentingan 1

ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Terima kasih pimpinan. Pak Menteri mungkin saya usul saja supaya tidak menimbulkan perdebatan. Karena mungkin istilah “tindak pidana politik” itu perlu kita cermati. Kalau kita tidak bisa merubah pasal di sini, kemungkinan bisa diberikan satu adendum atau tambahan atau keterangan. Tindak pidana politik itu definisinya apa? Karena tindak pidana itu kalau dalam hukum Belanda itu kan misalnya dia disebut sebagai strebar reich. Tetapi kalau tindak pidana politik terjemahannya apa? Sehingga kita bisa cari rujukannya. Itu saja mungkin supaya kita tidak terkunci di DIM ini. Itu pimpinan tambahan saya, terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 1 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Saya ingin langsung saja kepada presentasinya Bapak Deputi dari Bappenas di halaman 4. Simple sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah harapan kami agar terjadi perubahan mainset dari perencanaan ini, karena disitu ditulis pembangunan TIK ada Palaparing, itu semua kita setujui, kemudian ada rencana broadband atau pita lebar. Tapi kemudian disitu masih ditulis lagi, masih ada e-government, e-pendidikan, e-kesehatan dan bla-bla yang lain. Saya khawatir saja ini Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan Bapak Deputi. Definisi-definisi semacam ini akan membuat penganggaran yang tidak worth it, bahkan akan pemborosan penganggaran. Bagaimana kita pernah dengar dulu, mohon maaf harus saya sampaikan dulu kita mendengar tentang ada program revolusi mental. Kemudian revolusi mental meskipun sempat dibantah oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK, bahwa ada biaya situs 140 miliar waktu itu dari revolusi mental tapi akhirnya anggaran itu sudah ada dan akhirnya diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menurut saya agak tidak jelas. Kemudian ada pembuatan publikasi dimana-mana, pembuatan peta dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau tadi Bapak Deputi menyatakan bahwa ini pembangunan infrastruktur ya itulah pembangunan. Jadi artinya fokus saja kepada pembangunan infrastruktur, misalnya broadbandnya saja perlu tidak perencanaan yang matang di Kementerian Kominfo disini. Jadi saya yakin Bapak Rudiantara dan jajarannya bisa merancang misalnya untuk kegiatan kita katakanlah 2 tahun kedepan, sampai berakhirnya masa kabinet kerja 2019, kemudian tambah lagi 5 tahun kedepan, 2 plus 5 tahun sehingga clear. Aplikasi yang akan ditanamkan itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian menjadi penganggaran lagi. Ini masalah mainset saja, jadi saya menjaga saja agar Pemerintahan ini tidak kemudian timbul peluang untuk kemudian orang-orang menyalahgunakan anggaran ini karena percuma saja tadi sudah diupayakan oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan misalnya soal kantong kiri dan kantong kanan, sudah sedemikian itu untuk mempercepat tapi ternyata ada kebocoran di aplikasi. Jadi saya kira masalah mainset itu yang penting kami ingatkan, karena kita tidak mungkin masuk ke satuan 3, kita akan gariskan saja pada sisi kebijakannya. Saya percaya Bapak Menteri, Bapak Deputi, Bapak Wakil Menteri paham apa yang saya maksudkan soal mainset ini.Telekomunikasi Alokasi anggaran 1
ROY SURYO NOTODIPROJO 2 Demokrat D.I Yogyakarta Laki-laki Malah rugi Pak Budi, kalau bangunnya 3G lebih mahal 3G sekarang daripada 4G.Telekomunikasi BTS 1
RUDIANTO TJEN 1 PDIP Bangka Belitung Laki-laki Terus kemudian saya sangat mengapresiasi bahwa Wantannas dan Lemhannas ini telah melakukan kajian-kajian terutama yang actual tentang urusan efek Pilkada. Kita ketahu bahwa Pilkada DKI baru-baru ini menimbulkan efek yang menurut saya itu efek rusaknya yang luar biasa. Dan saya senang sekali hari ini bahwa saya lihat Wantannas itu sudah mengkaji bagaimana mengantisipasi untuk waktu yang akan datang, Pilkada 2018 dan saya lihat Lemhannas ini mengkaji bagaimana caranya untuk mengembalikan keadaan darurat ini ke jalan yang benar. Saya lihat di Wantannas ini antisipasi semua, inikan semuanya berbentuk judul ini kajian-kajiannya. Kajiannya sudah dilakukan atau belum ini saya tidak jelas, kalau saya baca disini kurang jelas sudah atau belum akan tetapi yang perlu saya tanyakan kira-kira setelah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Lemhannas dan Wantannas ini sesuai dengan porsinya saya lihat memang beda ini. Apa sih usulan konkritnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, oleh kita sebagai legislative juga dan mungkin di yudikatif tentu saja untuk melaksanakan ini semua. Real-nya apa Pak? Antisipasi itu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi di 2018. Dan yang untuk Lemhannas ini bagaimana caranya kita mengembalikan agar benar-benar seluruh masyarakat Indonesia itu mempunyai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang betul-betul dari hati yang dalam jangan sampai seakan-akan itu semua menjadi pemaksaan kita harus memahami Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan sebagainya. Ini saya butuh apa sih usulan riilnya untuk mengantisipasi dan meluruskan urusan-urusan yang seperti ini.Lemhannas, WantannasKajian Pilkada 1
RUDIANTO TJEN 1 PDIP Bangka Belitung Laki-laki Pertama-tama saya mungkin agak prihatin kalau kita lihat anggaran Lemhannas dan Wantannas ini, karena selain anggarannya kecil tetapi setiap ada perubahan anggaran biasanya selalu dilakukan didapatkan adalah bukannya penambahan akan tetapi pemotongan-pemotongan. Sebenarnya di Badan Anggaran kita juga sudah beberapa kali berbicara dengan Menteri Keuangan, kenapa sih anggaran yang sudah kecil di Wantannas dan Lemhannas ini selalu mendapatkan pemotongan-pemotongan seperti itu. Alasan daripada Menteri Keuangan bahwa kalau diteliti program-programnya katanya itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita efisiensikan untuk kedua badan ini. Untuk itu, saya pikir di bidang perencanaannya anggaranya, penganggaran itu perlu dilakukan atau kita bikin atau mungkin konsultasi juga dengan Kementerian Keuangan itu bagaimana cara mereka melihat anggaran kita supaya di waktu-waktu yang akan datang itu tidak ada lagi pengurangan anggaran di tempat kita. Dan beberapa kali kita juga berusaha untuk menambahkan anggaran ke Wantannas dan juga Lemhannas, selalu alasannya bolak-balik seperti itu Pak. Jadi saya pikir kita perlu membuat satu perencanaan yang lebih matang lagi dengan program yang lebih real lagi supaya benar-benar apa yang kita perjuangkan nanti itu penambahan bukan pengurangan itu bisa terealisasi di tempat Bapak-bapak ini.Lemhannas, WantannasPemotongan anggaran 1
SALIM MENGGA 1 Demokrat Sulawesi Barat Laki-Laki Yang kedua, rata-rata dinaskah yang Saudara sampaikan itu menyangkut persoalan LGBT. LGBT itu kan sebenarnya menyangkut soal kejiwaan. Kita sepertinya tidak memberikan mereka ruang, padahal mereka kan juga butuh hidup, dia itu kan warga negara Indonesia. Saya tidak menemukan didalam pembatasan terhadap aktifitas LGBT itu menunjukkan ada jalan keluar bagi mereka. Dia juga sebagai warga negara terlepas dari perilaku yang  kita anggap menyimpang dari norma agama. Tapi satu hal mereka adalah warga negara Indonesia. Saya tidak melihat satu naskah pun yang memberikan jalan keluar buat mereka. KPI LGBT 1
SALIM MENGGGA [6] 1 Demokrat Laki-Laki Saya kira sama saja dengan yang lain Ibu Ketua. Yang saya sedikit kritik. Saya banyak periode yang lalu  saya sering ke luar negeri, hampir 30, 40 negara. Banyak negara yang lebih kenal Bali dari Indonesia. Karena itu kalaupun itu dilaksanakan di Bali, simbol-simbol yang ditampilkan bukan hanya simbol Bali. Tapi simbol-simbol yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan demikian Indonesia juga bisa mendunia. Dan juga kita bisa menampilkan bahwa hal-hal yang indah di Indonesia itu juga bukan hanya Bali. Di banyak tempat ada hal-hal yang indah walaupun juga belum tergaid. Saya kira itu saja yang saya sampaikan.  Terima kasih   Asia Pasific Broadcasting UnionBali, Jawa Tengah 1
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terus yang kedua juga kita akan meminta kepada Kementerian Keuangan Pak, untuk supaya hadir sebetulnya didalam rapat ini, setelah saya melihat perkembangan daripada pembicaraan ini, sebetulnya Kementerian Keuangan harus ada. Percuma nanti, kita sudah ngotot gitu, Kementerian Keuangan bilang, wah kita nggak ada duit Pak, duitnya adalah menggunakan esensi daripada Undang-Undang BPJS itu sendiri, yang semua mempunyai equal-rights, ya, tidak membedakan 1 dengan yang lain. Nah ini yang kita gugat ini. Ya, antara keinginan Pemerintah melindungi warganya secara keseluruhan, sama keinginan kita memberikan perlakuan khusus kepada TNI-Polri, karena memang secara nature, mereka diminta untuk mempunyai 1 hal, termasuk misalkan medical-record-nya apa TNI-Polri, harusnya kan tidak, tidak bisa diperlakukan sama, gitu kira-kira. Ya kalau sekarang dengan filosofi yang melindungi seluruh warga negara, ya akhirnya semuanya bisa mendapatkan medical-record dengan enak Pak, kalau Bapak masukkan anak buah ke rumah sakit rujukan, memang mau bisa menjamin mereka, ndak. Nah inikan jadi hal, menjadi hal yang tidak kita harapkan sebetulnya. Nah ini mungkin kita hanya bisa melagkah, hampir sama lah semua kita punya pemikiran yang sama. Cuma sekarang gimana supaya kita masuknya itu enak gitu. Jadi Pemerintah menyadari, melindungi negaranya kita setuju, memberikan kekhususan kepada TNI-Polri, kita sepakat, karena itu ada dalam undang-undangnya. Lantas kita meminta, ini konsekuensinya didalam budget nanti. Ya kalau bisa budgetnya akan ditambahkan gitu. Kan itu anunya, ujung-ujungnya. Jangan sampai nanti kekhususan dikasih, ini dikasih, tetapi limited-budget Pak. Apa yang terjadi?, ya tetep saja nanti minimum-facility, yang diterima juga tetap saja tidak bisa menghasilkan hal yang maksimal gitu. Nah ini yang apa, mudah-mudahan ini bisa kita ambil jalan keluar, supaya kita betul-betul masuk ke dalam apa, permasalahan dan memang ada di tangan eksekutif, dan Presiden memang. Jadi kalau Presiden betul-betul dia apa, menangkap kekhususan ini, harus dipecahkan sistem hukumnya.BPJS, TNI Dana BPJS, pelayanan bagi TNI 1
SATYA WIDYA YUDHA 44 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya cukup saya pikir ya. Kita paham masalah mekanisme itu ya. Jadi saya tetap berkesimpulan bahwa rapat ini mengambil keputusan dan harus dijalankan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan kewenangannya gitu. Soal kalau tidak ini akan iya pasti akan ramai lah, inikan Ibu hadir disini dengan lembaga politik ini, iya DPR RI. Jadi saya pikir kita juga tidak elok sebetulnya kalau ini akan di blow up didepan dan lain sebagainya. Kita ini ini ada 1 solusi dan kesimpulan yang akan kita tulis disini, iya ditindaklanjuti. Sebetulnya akan sederhana, tadi sudah ada jalan keluar, Pak Sekjen Kemenkes juga, ditunda saja, ya, ditunda sementara daripada penggunaan sistem online untuk TNI. Saya pikir sudah, sudah jalan keluar yang, yang bisa kita laksanakan dalam hitungan beberapa jam dari sekarang. Nanti baru sempurnakan, kita mengetahui semualah, inikan juga kita nggak ingin cacat hukum Pak. Tapi kalau menunda pelaksanaan kan tidak ada masalah, karena ini masalah teknis kan, ya, tidak ada pelanggaran dalam hukum, kalau kita menunda dengan alasan teknis dan sambil kita sempurnakan nanti, apa yang menjadi catatan-catatan kita semua yang ada di sini. Saya rasa bisa kan Bu ya?.BPJS, TNI Keputusan BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sepengetahuan saya Pak, BPJS itukan dibentuk sebagai badan hukum publik yang bertanggung-jawab kepada Presiden. Sehingga harusnya, begitu Presiden mengatakan bahwa dia menginginkan untuk mengelola, yang dimaksud dengan social-welfare, dalam hal ini, termasuk di dalamnya ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Kan coverage-nya kalau bisa seluruh Indonesia. Sebetulnya bassis pikirnya kalau tidak salah, seperti itu gitu. Nah yang saya juga tadi sepakat sekali, kalau memang ada Undang-Undang lain yang sudah lahir lebih dulu, ya, yang mempunyai kekhususan, memang didalam Undang-Undang SJSN ya, yang mencakupi ini, saya melihat penyetaraannya semua sama, dianggap sama. Nah ini yang sebetulnya akhirnya menjadi akar permasalahan daripada komplikasi permasalahan ini gitu. Sehingga yang dimaksud dengan Undang-Undang Lex-spesialis tadi, menjadi tidak Lex-spesialis, dan di Indonesia itu banyak Undang-Undang Lex-spesialis yang kenyataannya tidak Lex-spesialis, didalam implementasinya. Maka yang paling penting adalah, kalau didalam penyusunan Undang-Undang, yang melakukan sinkronisasi itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, mustinya hal ini tidak terjadi kalau ini didalam tataran eksekutif Pak. Sebaliknya kalau di DPR yang melakukan sinkronisasi, bertabrakan atau tidak 1 dengan yang lain, itu Badan Legislasi atau BALEG. Nah kalau kita bisa bekerja sama, kalau mau menyempurnakan Undang-Undang ini, karena Undang-Undang ini napasnya kesetaraan. Nah ini sudah sesuatu hal yang fundamental, yang akhirnya menabrak daripada esensi yang sudah Lex-spesialis tadi di depan. Sementara saya mengetahui dengan pasti, pada waktu saya di Badan Anggaran, inikan semua tidak berpulang pada anggaran, pada duit gitu. Jadi kalau misalkan Kementerian Keuangan yang kebetulan juga tidak hadir di sini, disaat kita meminta kekhususan seperti ini, iya akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana gitu. Kan negara ini lagi menginginkan kalau bisa semua dijangkau, ya, orang yang tidak mampu didanai, dikasih subsidi. Ya sementara kalau yang setengah mampu atau pun yang mampu, dia disuruh membayar iuran, kan esensinya begitu. Ya sehingga kita harus melihat dari niat baik Pemerintah untuk mengcover, jadi coverage-ratio itu, kalau asuransi, ini 100% ini, ini luar biasa ini sebetulnya. Tetapi yang dilupakan itu adalah, bahwa ada elemen-elemen masyarakat, itu yang di dalamnya adalah TNI-Polri dan sebagainya, harusnya mendapatkan 1 perilaku khusus. Nah ini yang tidak nampak di dalam Undang-Undang bu. Jadi di dalam Undang-Undang apa, BPJS sendiri itu tidak, tidak nampak itu gitu. Makanya saya tidak yakin kalau ini hanya nanti dengan peraturan apa, Presiden ataupun apa, bisa menjembatani, karena terjemahan undang-undangnya begitu. Nah itu saya, saya menangkap ada 1 hal yang apa yang tidak mudah. Menteri Keuangan pasti tidak akan berani melaksanakan apa-apa. Karena tabrakan Undang-Undang ini justru harus ditengarai secara bersama-sama oleh eksekutif, paling tidak bisa menjadi inisiatif Pemerintah untuk mengajukan revisi Undang-Undang. Supaya kita clear saja Pak, bahwa TNI itu memang memerlukan perlakuan khusus di dalam hal ini, sebagaimana yang sudah diamanatkan sebelumnya. Nah tapi pada waktu penyusunan Undang-Undang yang 1 ini, yang lahir belakangan yang memunculkan BPJS Kesehatan dan juga apa, tenaga kerja, tidak mencerminkan itu, ini yang menjadi, menurut saya kita harus pikirkan betul, karena tadi Pak Charles tadi bagus, supaya kita berkirim surat kepada Presiden, supaya mendapatkan attention gitu, bahwa ini ada masalah loh, yang semua tidak bisa melangkah gitu. Jadi saya tidak yakin Kementerian, ini jantungnya di Kementerian Keuangan sebetulnya Pak, Kementerian Keuangan inilah yang, bukan Kementerian Kesehatan kalau menurut saya. Karena Kementerian Keuangan inilah yang sebetulnya mendispers semuanya ini, ini social-benefit kok sebetulnya bagi, bagi warga negara ini. Hanya kita di Komisi I menginginkan, ini putra-putri Yang ada di dalam TNI ini berbeda perilakunya, kan begitu. Karena esensinya memang sudah jelas berbeda Pak, dia hadir dengan apa, dengan harapan menjaga persatuan kesatuan bangsa ini, dengan posisi sehatkan tentunya, primalah, kira-kira begitulah. Nah ini yang menjadi hal yang tidak mudah, jadi menurut saya, mungkin kalau saya usul, tapi ini tidak ada kesimpulan rapat ya?, ada kesimpulan nggak? Ada? Nah, kalau ada dalam 1 kesimpulan rapat, kita masukkan, supaya, satu, Pemerintah mengkaji ya, antara Undang-Undang yang mengatur BPJS ini dengan Undang-Undang TNI, itu yang, yang, yang pertama.BPJS, TNI Lex-spesialis, regulasi, BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Boleh Pak. saya sepakat, cuma dasarnya harus berdasar dari rapat ini. Maka nanti itu harus masuk dalam kesimpulan, sebagai apa, action item kita gitu, jadi apa yang bisa kita sampaikan, misalkan Komisi I akan apa, berkirim surat kepada Presiden menyangkut mengenai kebuntuan hukum terhadap pengkhususan daripada pelayanan kesehatan TNI-Polri. Kan itu anunya apa…BPJS, TNI Lex-spesialis, regulasi, BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 28 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya kita tahu bu, kalau itu sih kita semua sepakat disini, kita betulkan payung hukum yang paling atas. Kan permasalahannya sekarang itu, adalah kita membutuhkan action yang lebih cepat, kita menyadari bahwa ada kekhususan, kan begitu. Ya tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan, dan kebetulan Ibu juga atau Bapak menyampaikan tadi, bahwa di Undang-Undang Otda ada kekhususan, berarti sebetulnya ada precedence-nya sebetulnya, tanpa harus membawa membetulkan payung yang di atas gitu loh. Nah itu kalau misalkan Otda ada, iya bawalah ke Board of Director meeting nanti. Supaya apa, peraturan apa Pak?, Permenhan ya?, Perpang TNI ya, Perpang TNI itu bisa disamakan dengan turunan daripada Undang-Undang Otda, ya, untuk masalah rujukan itu. Dan saya, saya yakin kalau itu, ya berarti yang itunya akan dijalankan Pak, sama BPJS. Inikan repotnya Bapak punya aturan nggak dijalankan. Iyakan?. Sementara disana yang Otda ada. Nah kita paling tidak menjembatani sambil ya, saya tetap sepakat Pak, karena kalau yang di atas tidak kita rubah, dia masih menyamakan warga negara Indonesia yang terdiri dari A, B, C, itukan saya baca tadi barusan disini, sampai rakyat biasa, itu semua sama, nggak ada tulisannya khusus, ini khusus, ndak ada. Nah itu memang harus kita betulkan, tapi betulkan Undang-Undang itu butuh waktu yang lumayan lama Pak. Nah maksud saya, terobosan ini harusnya bisa dipakai ya, dengan apa precedence-nya Otda tadi, harusnya bisa dijalankan. Nanti saya masukan dan kesimpulan rapat ini. Jadi kita minta waktu, di dalam BOD itu, paling tidak 2 minggu dari sekarang atau Ibu nanti menyampaikan ke kita, 3 minggu dari sekarang, itu bisa diputuskan ya, supaya betul-betul ada ininya, ada apa, ada manfaatnya kita rapat, kalau nggak percuma kita lama-lama ini Pak, lebih bagus saya ke dapil ini, daripada ketemu Bapak-Bapak semuanya, tapi ternyata nggak menyelesaikan masalah.BPJS, TNI Payung hukum 1
SATYA WIDYA YUDHA 30 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Silakan Pak, ini hak yang melekat secara konstitusi di kami semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi Youyastri tadi, tidak menutup kemungkinan, tapikan kita tidak ingin sampai Hak Angket dan lain sebagainya. Nah tadi saya mohon betul, untuk supaya bisa ditindaklanjuti gitu. Mungkin ada, dari tadi ingin bicara Pak Sekjen Kemenkes.BPJS, TNI Payung hukum 1
SATYA WIDYA YUDHA 31 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya sudah, makin meruncing sekarang ya, mengerucut bahwa ternyata peraturan itu jauh sudah ada sebelum BPJS, sehingga tidak mengatur rujukan secara detil. Ini yang bisa dirubah Pak ya?. Iya silakan, kalau ada yang lain.BPJS, TNI Payung hukum 1
SATYA WIDYA YUDHA 63 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kan ada payung hukum yang diatas yang sebetulnya sampai saat ini tidak memberikan privilege Pak. Jadi kita berbicara hukum, kalau yang dengan Presiden itu.BPJS, TNI Payung hukum 1
SATYA WIDYA YUDHA 48 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bukan, gini bu, intinya adalah saya tidak ingin pertengkaran didepan kita. Yang jelas bahwa permintaannya untuk seluruh TNI beserta keluarganya, sudah itu saja kita musti jalankan bu. Tinggal sekarang kita minta berapa lama? ini bisa dilakukan? Dan yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat itu adalah me-hold dulu, ya menunda pemberlakuan daripada sistem rujukan tadi. Gimana Bu? Nggak sebentar ini, bisakan kalau misalkan ditunda dulu pemberlakuannya? Berapa lama?, butuh waktu berapa lama?BPJS, TNI Pelayanan bagi keluarga TNI 1
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi gini, ini kita akan nyari jalan keluar ini sekarang ini. Harusnya bu, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, tidak bisa disamakan, memang ini sudah, sudah susah. Filosofi dasarnya Undang-Undang itu adalah menyamakan semua warga negara, itu yang membikin amburadul ini, sebetulnya. Karena begitu kita berbicara TNI dengan segala macam fasilitas yang dimiliki dan segala macam apa rumah yang ada di sekitar daripada fasilitas tersebut, menjadi seakan-akan ndak ada Pak.BPJS, TNI Pelayanan bagi TNI 1
SATYA WIDYA YUDHA 40 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ndak Pak, saya, saya tidak mau rapat ini seakan sia-sia Pak. Apa yang kita simpulkan harus dilaksanakan, Ibu harus lapor kepada Dirutnya, ya. Lantas Bapak-Bapak yang didepan ini pada atasannya masing-masing gitu.BPJS, TNI Pengambil keputusan BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Coba kita, kita akan cari mekanismenya yang baik Pak. Jadi yang jelas substansinya kita akan tangkap, mekanisme yang baik apakah tadi melalui Paripurna, diketok, iya menjadi 1 sikap daripada DPR yang diwakili Pimpinan DPR, atau bisa juga menggunakan mekanisme Pimpinan Komisi berkirim surat kepada Pimpinan DPR, karena ini merupakan hasil daripada Rapat Komisi, bisa juga demikian. Yang penting adalah intinya Pimpinan DPR berkirim surat lah, kepada apa, kepada Presiden.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Di Bapak kaya dipersamakan semua dengan apa, dengan masyarakat yang lain, ini yang sebetulnya menjadi hal yang menurut saya menjadi fondamental sekali. Nah sekarang dalam rapat Komisi I ini, kita meminta Itu, supaya ini dipertimbangkan ya, bagi institusi yang memiliki fasilitas kesehatan, yang kebanyakan daripada karyawannya ya, ataupun anggotanya berada pada lingkungan yang memang ada fasilitasnya itu, gitu loh bu. Jadi kalau itu bisa dipecahkan, paling tidak dengan membuka atau meng-unlock tadi yang di, yang bersifat umum tadi, Itu saya rasa akan sangat baik ya, paling tidak bisa mengakomodasi dari apa yang dikeluhkan oleh teman-teman dari TNI dan Kemhan tadi. Coba saya ingin dijawab dulu, mungkin atau tidak secara teknisnya ini.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nggak gini bu, kalau ini Undang-Undang, akan lama ini. Ini lama ini, undang-undang, ini karena filosofi undang-undangnya gitu, mengenai, ndak bisa bu. Permenkes malah akan salah nanti dengan, kalau undang-undangnya masih tidak, tidak apa, tidak dibetulkan. Tapi menurut saya, karena ini sifatnya teknis, ya pintar-pintar saja ditempatnya Ibu, misalkan, untuk memberikan kekhususan gitu, terhadap, inikan kita sambil ya, sambil kita betulkan payung hukum, sedangkan maksud saya, sekarang nanti kalau tidak, ada kelompok masyarakat, yang dia punya, mengetahui isi Undang-Undang ini Pak, dia nesu Pemerintah Pak. Dia bisa class-action ke Pemerintah, dia bilang apa bedanya?, saya bayar pajak kok, nah bisa begitu, jadi panjang lagi anunya. Padahal yang kita inginkan sekarang ini, tolong yang disampaikan oleh apa, dari Kemhan dan TNI itu diakomodasi ya, dengan cara yang kita, sambil kita betulkan payung hukumnya gitu.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi gini Pak, ini saya ingin apa, menyimpulkan ya, ini ada Undang-Undang Pertahanan, ya, ada Undang-Undang Otonomi Daerah ya. Semuanya ada hal yang menyangkut masalah kesehatan, iyakan. Yang Otda bisa jalan, iyakan, yang Otda bisa jalan, tapi yang Pertahanan ini tidak, berarti apa?, berarti sebetulnya pertahanan itu bisa dong kalau gitu mengatur, BPJS melaksanakan tidak?. Jangan sampai nanti dikeluarkan disini ya, peraturan Menhan misalkan, mengeluarkan mengenai sistem daripada rujukan tadi, nggak dijalankan sama BPJS.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 22 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki TNI dululah dengan keluarganya dululah.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nggak ini supaya tabrakan hukumnya tidak ada Pak, karena yang menurut penjelasan barusan ini, yang Otda, itu jalan itu, iyakan. Coba Undang-Undang Otda ini jalan, ya, ada regionalisasi gitu lho maksud saya, sehingga kalau seperti itu, berarti tidak usah kita merubah yang di atas. Karena kalau saya bisa bayangin Pak, yang di atas itu asasnya sama. Ini yang saya dari tadi itu, nangkepnya itu agak sedikit repot ini. Nah kalau Bapak sudah punya precedence-nya, bahwasanya ternyata dengan Undang-Undang Otda, regionalisasi itu bisa diberlakukan, ya sekarang kita minta, kalau sekarang apa, dari pihak TNI, ya Kemhan-TNI ini memberikan suatu aturan, sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan, BPJS menjalankan tidak?. Jangan nanti-nanti begitu ini masuk, Ibu berpikirnya, loh saya berpikir pakai payung hukum yang diatas, harus semuanya sama, nggak ketemu lagi.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 25 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nanti off-line sajalah disampaikan. Saya kembali lagi ya, kembali lagi kepada apa yang kita pengen capai kesepakatan pada sore hari ini. Jadi saya hanya meng-quote dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur BPJS. Jadi supaya ini ada pemecahannya pak ya, kalau Bapak nanti sudah ada Permenhan-nya ada nggak Pak?, yang mengatur seperti ini Pak?.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 26 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Perpang?, ada sudah?.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tinggal sekarang, sebentar Pak, saya ingin dari BPJS ya, karena ini masalah teknis itu, apakah di dalam penguncian-penguncian semacam itu sifatnya umum?, tanpa mempertimbangkan, misalkan TNI itu mempunyai banyak sekali rumah sakit, yang akhirnya menjadi lucu gitu, orang yang tinggal di dalam apa, kompleks TNI, ya karena BPJS menggunakan sistem penguncian itu yang sifatnya umum, yang seakan-akan menafikan bahwa apa, anggota TNI yang tinggal di sekitar situ menjadi sama gitu, dengan yang lain gitu, yang dia harus pergi ke provinsi mana, dia mesti, kaya-kaya diputar semacam itu, saya ingin jelas dulu dari apa, dari BPJS.BPJS, TNI Rujukan rumah sakit 1
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu sudah bisa ditangkap itu Pak. Esensinya Bapak sudah bisa tangkap.BPJS, TNI Sistem online 1
SATYA WIDYA YUDHA 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kepada Pak Dirjen, saya hanya ingin mengklarifikasi saja dari apa yang tadi sepintas dijelaskan. Bahwa cita-cita kita untuk single identity number itu Insya Allah akan bermuara di sinilah dari semua sistem pencatatan yang teregistrasi. Karena saya menganalogikan di Komisi saya yang sebelumnya kita mempunyai Namanya one map policy. Jadi peta satu itu, karena apa? Karena banyaknya sekali peta tematik di seluruh kementerian yang akhirnya begitu mereka di compare luasan Indonesia bisa lebih besar dari pada yang ada. Nah, saya bisa membayangkan kalau Dirjen Kependudukan ini sebagai poin kontek atau paling tidak sektor yang menangani ini, itu sudah menggu mengkompilasi dari seluruh segala macam registrasi kalau menyangkut masalah kependudukan. Jadi misalkan seperti ke Polisi gitu, mereka kan juga meregistrasi. Ya HP tadi juga disampaikan meregistrasi. Bayangan saya kalau itu tidak terkoordinasi dengan baik itu akhirnya jumlah penduduk kita bisa lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, saya ingin nanya mendapatkan penjelasan bagaimana Bapak mengatasi dari seluruh sektor yang juga melakukan registrasi kependudukan indirectly. Karena mereka juga perlu mencatat, perlu melakukan identifikasi-identifikasi.Data Pribadi Dukcapil Single identity number 1



SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pemerintah, ini kita sedang bahas Bersama. Jadi pembahasan tingkat I ini....Pertahanan Ahli bahasa 1
SATYA WIDYA YUDHA 37 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih masukannya. Tadi sudah saya ingatkan berkali-kali dan sudah disepakati Bersama bahwa pandangan Fraksi  Partai  Amanat  Nasional  kita  jadikan  catatan  yang  tidak  terpisahkan  dari  keputusan  kita, karena  mayoritas  daripada  Fraksi  sudah  menyepakati,  maka  kita  bisa  lanjutkan  pada  proses berikutnya. Yang jelas kita sampaikan bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional tidak menyepakati pada keputusan hari ini, tapi mayoritas Fraksi bisa menyepakati. Saya bisa menangkap nanti kita juga akan   lakukan   lobby   kepada   Fraksi   PAN   untuk   supaya   di   dalam   Paripurna   akan   lebih memudahkan di dalam proses pengambilan keputusan. Pertahanan Fraksi tidak sepakat, rapat paripurna 1
SATYA WIDYA YUDHA 41 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sekali  lagi  saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  saudara  Menteri  Pertahanan  yang  telah menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap: a. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. b. Rancangan    Undang-Undang tentang Nota    Kesepahaman    antara    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Untuk  selanjutnya dibahas pada  pembicaraan  tingkat  II dalam  Rapat  Paripurna  DPR  RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Kerjasama pertahanan 1
SATYA WIDYA YUDHA 35 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dengan  demikian  saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  juru  bicara  masing-masing  Fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir mini Fraksinya. Setelah mendengarkan pendapat akhir mini  fraksi-fraksi dapat  kita  simpulkan  bahwa  mayoritas Fraksi  di  Komisi  I  DPR  RI dapat menyetujui  walaupun  dengan  catatan  karena  ada  satu  fraksi  yang  tidak  menyepakati  Fraksi Partai  Amanat  Nasional,  maka  saya minta  untuk  tidak  dipisahkan  dalam  keputusan  pada  siang hari ini. Untuk itu, kami tegaskan kembali bahwa di Komisi I DPR RI dapat menyetujui: a. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. b. Rancangan    Undang-Undang    Tentang    Nota    Kesepahaman    antara    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Menyetujui RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 41 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Alhamdulillah dengan  disetujuinya  kedua  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  untuk selanjutnya  dibawa ke  pembicaraan  tingkat II  pada  Rapat  Paripurna  DPR  RI  untuk  disahkan menjadi  Undang-Undang.  Maka  acara  kita  selanjutnya  adalah  penandatanganan  naskah,  tapi mengingat kalau penandatanganan naskah nanti closing daripada rapat ini biasanya sudah bubar Pak. Jadi   sebelum   saya   menutup   rapat   ini   nanti   kita   akan   tetap   lanjutkan   dengan penandatanganan naskah, saya mohon Pemerintah untuk memberikan kata akhir. Pertahanan Menyetujui RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dengan   demikian   Fraksi-fraksi   menyepakati   kecuali   1   Fraksi   untuk   membahas Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  dan Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Belanda  tentang  Kerjasama  terkait Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah dalam Rapat Kerja hari ini. Pertahanan Menyetujui RUU, kerjasama pertahanan 1
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Fraksi  Partai  Hanura  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Kerajaan  Arab  Saudi  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Nota  Kesepahaman  antara Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian Pertahanan  Kerajaan  Belanda tentang   Kerjasama   terkait   Pertahanan untuk   selanjutnya   dibahas   Bersama-sama   dengan Pemerintah dalam Rapat Kerja hari ini. Pertahanan Menyetujui RUU, Partai Hanura 1
SATYA WIDYA YUDHA 35 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Fraksi  Partai  Hanura  menyetujui  Rancangan Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian Pertahanan   Republik   Indonesia   dan   Kementerian   Pertahanan   Kerajaan Belanda tentang Kerjasama   terkait   Pertahanan untuk selanjutnya   dibahas   dalam   pembicaraan   tingkat   II Pengambilan  Keputusan  dalam  Rapat  Paripurna  DPR  RI  untuk  disahkan  menjadi  Undang-Undang. Demikian pandangan mini Fraksi Partai Hanura. Pertahanan Pandangan akhir Hanura, menyetujui RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 31 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Fraksi  PAN menyatakan  belum  menyetujui  untuk  pengesahan  nota kesepahaman dan perjanjian  kedua Rancangan  Undang-Undang  tersebut  dan  meminta  agar  pengesahannya ditunda. Tentunya  ini merupakan  pandangan  Fraksi  yang  harus  kita  hargai  dan  merupakan pernyataan yang tidak terpisahkan dari semua pengambilan keputusan kita pada siang hari ini. Pertahanan Pandangan akhir PAN, menolak RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Selanjutnya  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional  yang  di  dalam  pemandangan  umumnya menyampaikan  kepada  Pimpinan  Komisi  I  DPR  RI  untuk  membacakan  karena  tidak  ada  yang mewakili. Hanya  perlu  kami  sampaikan  bahwa  di  dalam  pemahaman  dari  Fraksi  Partai  Amanat Nasional memandang  bahwa  substansi  dari  nota kesepahaman  dan  perjanjian  kedua  RUU tersebut  masih  perlu  dievaluasi.  Untuk  itu,  Fraksi  PAN  berpandangan hal  itu  diperlukan  seiring dengan perubahan dinamika politik dan keamanan dewasa ini. Demikian  pandangan  umum  daripada  Fraksi  PAN  yang  diminta  untuk  dibacakan  oleh Pimpinan. Pertahanan Pandangan umum PAN, RUU kerjasama 1

SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki
Kita  telah  mendengar  pemandangan  umum  Fraksi-fraksi,  maka  saya  bisa  simpulkan sementara disini bahwa ada 10 Fraksi ada 1 Fraksi yang tidak menyepakati. Memberikan catatan dan  tentunya  saya  akan  meminta  persetujuan  daripada  Anggota,  bahwa  catatan  tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam rapat pagi hari ini. Dari  10  Fraksi  dan  1  Fraksi  tidak  menyepakati  maka  kita  bisa  ambil  keputusan  bahwa mayoritas  adalah  menyepakati  untuk  diteruskan  pembahasannya sesuai  dengan  mekanisme yang berlaku. 
Bisa disepakati Bapak dan Ibu sekalian? Pertahanan Pandangan umum partai, menyetujui RUU 1

SATYA WIDYA YUDHA 41 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih Pak. Saya  pikir  kita  sudah  mengambil  satu  keputusan  bahwa  kita  mensepakati,  soal  nanti yang masih dipermasalahkan perlu ada catatan atau tidak. Jadi tanpa menghambat proses yang akan kita tempuh di dalam pola pengambilan keputusan Undang-Undang, nanti bisa kita pikirkan mekanisme berikutnya. Tapi yang jelas bahwa pada hari ini kita menyepakati. Fraksi yang hadir pada rapat yang sangat penting hari ini. Pertahanan Pembacaan pendapat fraksi, proses pengambilan keputusan1
SATYA WIDYA YUDHA 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang  diucapkan  atau  yang  disampaikan  oleh  pendapat  Fraksi  di  awal  itu  adalah mensepakati  untuk  dilanjutkan  pembahasan.  Sementara  yang  disampaikan  oleh  Pak  Budi  tadi lebih  kepada  substansi  pembahasan,  maka  kita  tidak  menghalangi  Pak  di  dalam  hal  mengenai pengesahan persetujuan  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan Korea  itu  sesuatu yang  kita bisa sepakati tetapi di dalam pembahasan nantinya sebetulnya itu akan ada konsen terhadap masalah yang  tadi  disampaikan.  Nah  ini  yang  mestinya  kita  carikan  karena  ini  tidak  bisa  kita exclude misalkan kita perkecualikan KFX IFX ini begitu. Jadi menurut saya, bukan berarti menghalangi dari persetujuan yang sudah kita berikan. Jadi yang menyetujui menurut saya tidak ada, bukan, untuk dilanjutkan, tadi kan persetujuannya semua mengatakan begitu, sepakat untuk dilanjutkan dalam pembahasan, untuk dibahas begitu karena mekanisme pembuatan Undang-Undang demikian. Nanti ada pendapat akhir fraksi untuk menyetujui untuk menjadi Undang-Undang begitu. Itu menurut saya tahapan ini sudah ditempuh pagi  hari  ini.  Tinggal  sekarang  kalau  sudah  masuk  di dalam  substansi  kita  akan kalau  memang perlu  kita  skors,  kita  sampaikan  kepada Pemerintah bagaimana kita  mendiskusikan  ini  sebelum kita  bawa  kepada  pandangan  akhir  daripada  mini  fraksi  berikutnya  nanti  Pak.  Saya  pikir  begitu saya  untuk  memberikan  satu  jalan  keluar  karena  ini menyangkut  masalah  hukum  dan  ikatan-ikatannya begitu. Kita tidak ingin bahwa ini akan juga justru akan membuat kita kesulitan sendiri mengartikan daripada ikatan-ikatan hukum tadi.Pertahanan Pembahasan substansi RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 42 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima  kasih  yang  mewakili  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Pertahanan  Bapak dan  Ibu sekalian  yang  hadir  yang  mewakili  Menteri  Luar  Negeri,  mewakili  Menteri  Hukum  dan HAM, serta Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati. Dengan  berakhirnya  acara  rapat  pada  hari  ini,  maka  resmi  rapat  ini saya  tutup  tetapi masih  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  naskah. Karena  pengalaman yang  sebelumnya kalau sudah menandatangani naskah susah sekali untuk menutup rapat sudah bubar. Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertahanan Penandatanganan naskah 1
SATYA WIDYA YUDHA 35 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Selanjutnya   kami   persilakan kepada   saudara   Menteri   Pertahanan   yang   mewakili Pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap: 1. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 2. Rancangan    Undang-Undang    Tentang    Nota    Kesepahaman    antara    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Silakan. Pertahanan Pendapat akhir pemerintah 1
SATYA WIDYA YUDHA 41 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dengan  selesainya  pembahasan terhadap  kedua  Rancangan  Undang-Undang  tersebut dan  setelah  mendengarkan  pendapat  akhir  mini  fraksi-fraksi  dan  pendapat  akhir  Pemerintah, maka sekali lagi saya meminta persetujuan yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah. Apakah   Rancangan   Undang-Undang   tentang   Pengesahan   Persetujuan   Kerjasama Pertahanan  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi dan Rancangan  Undang-Undang  Tentang Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda tentang  Kerjasama  terkait Pertahanan  dapat  kita setujui untuk  selanjutnya  dibawa  kepembicaraan  tingkat  II  pada  Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pertahanan Persetujuan RUU 1
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar, saya bisa menanggapi Pak Ketua. Jadi Pak begini pandangan kami. Saya bisa mencoba untuk memahami. Idealnya kan adalah kita punya ini dulu sebetulnya ya dengan  kita  mempunyai  Undang-Undang  Kerja  Sama  dengan  kedua  belah  pihak  dari  antar negara,    munculah    disini    adalah    kesepakatan-kesepakatan,    tetapi    yang    terjadi    adalah kesepakatan-kesepakata  kita  buat  dulu  baru  sekarang  kita  meratifikasi  ini  untuk  menjadikan Undang-Undang.  Nah  poin  yang  mesti  ditanyakan  kita  coba  melihat  di  Pasal  2  tentang  ruang lingkup kerja sama. Kita ambil misalkan itu masuk di dalam poin 7 yaitu kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh para pihak. Kan sebetulnya KFX IFX inikan, salah satu yang katakan ini sudah jadi Undang-Undang kira-kira kita menerapkan Pasal 2. Nah sekarang dengan semua konsekuensi mengenai masa depan daripada KFX IFX ini kita melanggar tidak dengan pasal-pasal yang lain begitu. Itu saja kita perlu klarifikasi disana. Itu yang sebetulnya yang tadi dikhawatirkan kalau ternyata kita merestui ini, tidak tahunya malah justru akan memperburuk posisi kita pada waktu kita melakukan realisasi daripada MoU yang dilakukan Indonesia dengan Korea dalam masalah KFX IFX begitu Pak. Itu sebetulnya yang kita perlu mendapatkan klarifikasi. Kalau ininya lebih berat, lebih luas itu  kita paham,  ada  tidak  potensi  bahwa  ini  diundangkan,  kita  sementara  punya  MoU  yang sebetulnya  idealnya  adalah  MoU  itu  merupakan  implementasi  daripada  Undang-Undang  ini  kan begitu.  Di  dalam  keberlanjutannya  MoU  tersebut  itu  akan  melanggar  pasal  yang  disepakati  di dalam  sini.  Kalau  itu tidak  ada  ya  berarti  tidak  ada  masalah  begitu.  Kekhawatiran  kita  kan  itu sebetulnya  tadi,  karena  ini  lahir  belakangan  Pak.  Kecuali,  saya  mungkin  kurang  mendapatkan informasi, Bapak bisa menjelaskan juga bahwa KFX IFX itu juga merefer kepada Undang-Undang misalkan  yang  mungkin  saya  tidak  tahu  silakan  dijelaskan  tetapi  sepengetahuan  saya  ini sebetulnya  lahir  bisa  memperkuat  serangkaian  MoU  yang  kita  buat,  kan  begitu  idealnya  tetapi kebetulan MoU yang satu ini agak unit kan begitu. Kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam MoU atau paling tidak melanggar time frame yang sudah ada. Nah itu dimungkinkan tidak itu kita melanggar pasal yang lain. Saya rasa perlu penjelasan itu Pak Pimpinan Rapat supaya kita semua intinya kan seperti Bapak tahu tadi seluruh fraksi tidak ada niatan untuk tidak mensepakati, kita semua memberikan suatu  indikasi  bahwa  melanjutkan  pada pembahasan,  melanjutkan  pada  pembahasan. Nah sehingga  kita  hanya  menjaga  jangan  sampai  nanti  DPR  ini  seakan-akan  kita  tidak  berpikir  kita mengetok begitu saja padahal ada konsekuensi hukum yang mengikat didalamnya begitu.Pertahanan Program KFX-IFX 1

SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki

Rapat  Kerja  Komisi  I  DPR  RI  dengan  Pemerintah  pada  hari  ini  dilaksanakan  dalam rangka pembicaraan tingkat I Pembahasan terhadap:
1.Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi (Defense cooperation   agreement   between   the government   of   the   Republic   of   Indonesia   and   the government of the Kingdom of Saudi Arabia).
2.Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia dan Kementerian  Pertahanan  Kerajaan  Belanda  tentang  Kerjasama  terkait  Pertahanan (Memorandum  of  Understanding  between  the  Ministry  of  Defence  of  the  Republic  of  Indonesia and   the   Ministry   of   Defence   of  The   Kingdom   of   the   Netherlands   on   Defence-Related Cooperation)Pertahanan RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1

SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki

Dapat  kami  jelaskan  bahwa  Presiden  Republik  Indonesia  telah  menyampaikan surat kepada  DPR  RI,  yaitu  surat  nomor  R53/Pres/XI/2017  tanggal  24  November  2017  dan  surat Nomor  R26/Pres/05/2018  tanggal  28  Mei  2018  perihal  penyampaian  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik Indonesia  dan  Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengesahan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tersebut Bersama dengan DPR RI. Berikutnya  surat  Presiden  tersebut  selanjutnya  telah  dibahas  dalam  Rapat  Konsultasi 
pengganti Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 5 Desember 2017 dan tanggal 2 Juli 2018, maka selanjutnya Rapat Konsultasi menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Menindaklanjuti  penugasan  Rapat  Konsultasi  pengganti  Rapat  Bamus  tersebut,  Rapat Internal  Komisi  I  DPR  RI  pada  tanggal  10  Januari  2018 dan  tanggal  18  Juli  2018  memutuskan untuk segera melaksanakan pembahasan terhadap kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya  tanggal  16  Januari  2018  dan  tanggal  27  Agustus  2018,  Komisi  I  DPR  RI telah  melaksanakan  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  dengan  para  pakar,  akademisi  dalam rangka  mendapatkan  masukan  terhadap Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian  Pertahanan  Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. Maka  dapat  kami  sampaikan  bahw
a  agenda  dalam  Rapat  Kerja  kita  pada  hari  ini  kita bagi dalam dua sesi. Jadi sesi pertama penjelasan Pemerintah yang sekaligus merangkum dua Rancangan  Undang-Undang  tersebut,  jadi  jangan  dipisah.  Lantas,  pemandangan  umum  fraksi-fraksi, dan pembahasan DIM RUU dan penjelasannya. Jadi  saya  juga  berharap  kepada  Fraksi-fraksi  untuk  memberikan  pemandangan  umum yang  langsung  mencakup  dua  Rancangan  Undang-Undang  tersebut.  Sesi  kedua,  akan  ada pendapat mini Fraksi-fraksi dengan menggabungkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di sesi  pertama.  Lantas  kedua,  pendapat  akhir  Pemerintah,  pengambilan  keputusan  terhadap Rancangan  Undang-Undang  dan  Penjelasannya  serta  penandatanganan  naskah  Rancangan Undang-Undang dan penjelasannya. Jadi  dua  sesi  itu  yang  akan  kita  laksanakan  di  dalam  rangka  meratifikasi  kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Dengan   demikian   kita   sekarang   kita   masukkan   kepada   sesi   I,   yaitu   penjelasan Pemerintah. Kami meminta kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia  untuk menyampaikan  penjelasan  terkait  dengan  dua  Rancangan  Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud. 
Waktu kami persilakan.Pertahanan RUU kerjasama pertahanan, RUU nota kesepahaman1

SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin begini  pak,  mungkin  perlu  saya tambahkan  juga.  Mungkin  perlu  interaktif  juga. Kementerian  lain  ya  misalkan  untuk  hasil-hasil  pembangunan,  itu  memang  menjadi  tupoksinya Kominfo  atau  di  sektor  yang  lain  juga  mereka  mempunyai  anggaran  untuk  mensosialisasikan hingga sampai ke bawah. Ya saya pengin tahu saya kalau itu tidak dikerjakan oleh mereka ya kita bisa meminta tambahan untuk substansial untuk dimasukan di sini begitu. Nah itu yang kita ingin tahu sebetulnya bagaimana saya menangkap kalau bapak bilang tadi pileg dan pilpres ya kita bisa memahami dari konteks itu. Karena tentunya misalnya menciptakan pileg damai misalkan itu kan spektrumnya banyak. Ya supaya yang disampaikan Ibu Evita tadi supaya tidak ada intoleransi. Itu kan  dalam  rangka  menciptakan  pemilu  lebih baik,  lebih  damai  karena  nanti  akan  keras benturannya pak. Nah kalau itu memang tupoksinya ada di Kominfo, bukan di Kementerian Dalam Negeri atau kita diberi beban yang besar dalam hal ini ya kita akan mintakan lebih pak. Saya pikir bisa diperjuangkan itu.RAPBN 2019 Anggaran government public relation 1
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Maaf pak. Itu yang aplikasi tik tok itu bagaimana ceritanya? Kita itu kecolongan.RAPBN 2019 Aplikasi Tiktok 1

SATYA WIDYA YUDHA 43 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki
Begini Pak, Bapak kebetulan menyampaikan kepada kami dalam bentuk tembusan Pak. Inikan berbeda bobotnya kalau disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat, merupakan satu permintaan RRI kepada kami. Ini jujur saja karena ini dalam bentuk tembusan ya, kan tidak semua Anggota bisa membaca ini juga. Jadikan tidak mempunyai satu pandangan yang mengkristal seperti siang hari ini. Jadi menurut saya mungkin atas persetujuan Anggota salah satu kesimpulan itu adalah kita akan meminta RRI mengumpulkan bukti-bukti situs, jadi mengumpulkan bukti-bukti situs bahwa areal yang diminta sebagaimana surat RRI kepada Presiden itu dibuktikan dengan situs resmi. Jadi itu supaya menjadi senjata terakhir bahwa itu memang ada, karena ini hebat sebetulnya ada surat diterima audiensi dengan Presiden, inikan luar biasa. Mungkin institusi yang lain surat dibalas surat atau mungkin yang balas juga bukan Presiden, biasanya Mensesneg. Kalau ini diterima audiensi dan kebetulan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena ada Wapres dan Menkeu dan sebagainya sebetulnya Bapak tunjukkan waktu itu foto-foto Bung Karno lagi tandatangan atau Bapak Harto lagi apa. Itu supaya meyakinkan, kalau pas di forum yang sangat bagus Bapak tidak mengatakan apa-apa ya agak berat ini, tapi kita coba ulang lah, kita ulang karena ini perjuangan situs, dengan bukti ya tentunya. Sekarang kira-kira Bapak berani tidak, jangan sampai nanti Komisi I DPR RI memperjuangkan, kita menggelorakan akan tetapi Bapak disana waduh terserah kalau ini sudah keputusan Bapak-bapak kami akan siap menjalankan, selesai urusan.

RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 48 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Betul-betul sudah, kita akan mengulang lagi supaya dari Rapat Dengar Pendapat ini nanti akan ada kesimpulan. Kesimpulannya kita akan minta Bapak untuk mengumpulkan bukti situs, bahwa itu akan punah. Jadi Bapak mengumpulkan, cuma ini direspon cepat oleh RRI supaya paling tidak besok Bapak sudah. Rapatnya besok, jadi sebelum kita rapat Bapak merespon daripada hasil ini.RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 49 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Foto-foto ada ya Pak?RAPBN 2019 Bukti sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 44 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak dari mana aslinya Pak?RAPBN 2019 Daerah asal 1
SATYA WIDYA YUDHA 45 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Apalagi Pak, ini malu betul ini. Saya tetangganya Madura Pak.RAPBN 2019 Daerah asal 1
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi tadi sudah jelas ya, kemungkinan yang related karena masalah informasi publik itu penting  sekali.  Jadi  kalau  kita  lihat  di  sini,  anggaran  daripada  IKP  pak  mungkin  bisa  di-review kembali  begitu.  Karena  jujur  saja  apa  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Evita  itu  sangat  substansial  ya, keberadaan   daripada Menkominfo   ini   akan   lebih   dirasakan   apabila   capaian-capaian   dari pemerintah itu bisa dikomunikasikan dengan baik di publik, itu bahasa koalisinya begitu ibu. Tetapi kita  harapkan  supaya  ini  menjadi  perhatian  pak  menteri  supaya  dilakukan  mungkin  evaluasi ulanglah terhadap besaran ini apabila memang dirasa perlu untuk penajaman dari sisi itu. Terima kasih.RAPBN 2019 Government public relation 1
SATYA WIDYA YUDHA 20 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sudah selesai belum Pak?RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tidak  bisa  lapor pak,  orang  itu  baru  merasa  bahwa  datanya  bocor dan  lain  sebagainya apabila dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Jadi kalau misalkan sekarang data saya diambil kita tidak akan   merasakan   bahwa   data   kita   sudah   terpapar.   Tetapi   begitu   dimanfaatkan ternyata menggunakan profile saya nah baru kita tahu. Jadi kalau kita menunggu laporan masyarakat saya yakin  tidak  akan  tahu.  Tetapi  kalau  misalkan  kita  mengetahui  katakan ada  lembaga  survei  atau lembaga apa yang digunakan untuk pemilu, mengunakan profile kita misalkan nah itu baru bisa. Pengertian awam saya begitu pak.RAPBN 2019 Kebocoran data 1
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ya silakan dicatat saja karena ini penting, aspirasi yang visioner pak.RAPBN 2019 Kedaulatan informasi, menangkal hoax 1



SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu  untuk  istilah  saja pak,  rasanya  kok  lebih  enak  kalau  layanan OVTT  (Over The  Top), kalau ott itu konotasinya jadi. Itu pernah kita omongkan juga waktu kunjungan itu.RAPBN 2019 Layanan OTT 1
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ott bisa dibayangkan pak, kalau di-quote di detik.com bagaimana layanan ott?RAPBN 2019 Layanan OTT 1
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Maksud saya kan bapak bicara tentang 4 pengendalian konten, apakah seperti kejadian itu  tidak  masuk  ke  dalam  itu?  Termasuk  penanganan  konten  bermuatan  negatif,  maksudnya jangkauannya maksud saya.RAPBN 2019 Pengendalian konten negatif 1
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini  Pak,  sebetulnya  aspek  hukumnya  Pak,  yang  kita  lihat.  Seakan-akan  sekarang peraturan institusi RRI itu membuat yang kita dengarkan sekarang ini menjadi terlalu ringan, padahal jelas  mereka melakukan tindakan  yang  dalam  kategori  sudah  menyalahi  administrasi,  sumpah jabatan dan lain-lainnya Pak. Ini mestinya tindakannya tidak itu Pak, tindakannya harus ditingkatkan betul,  sehingga  bisa  diproses  secara  hukum,  jadi  Polisi  masuk  disini.  Sementara  yang  Bapak sampaikan ini terlalu lunak menurut kami. RAPBN 2019 Penggelapan PNBP 1
SATYA WIDYA YUDHA 60 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Termasuk ini Pak, sektor ekonomi utang negara. Ini yang di hoax itukan luar biasa, tulisan Dahlan Iskan belakangan ini bagus sekali menurut saya, bagaimana Malaysia membatalkan projectnya yang sekian billion US Dolar kereta cepat, Cina yang ke Singapore itu. Bagus sekali ulasannya, maksud saya bagaimana ada satu program yang anti hoax lah, in directly ya paling tidak ada satu, karena apa? sarana apalagi negara yang punya, TVRI, RRI yang dibiayai oleh APBN. Jadi yang dikeluhkan Presiden itu sebetulnya bisa diterjemahkan dalam aksi-aksi seperti itu. Tidak apa-apa Pak, misalnya Bapak akan dimusuhi suatu saat tidak ada masalah. Memang kita instrumen negara yang harus menyampaikan pesan-pesan yang benar. Ini saya melihat tidak terlalu masif, itu mestinya disebutkan. Masalah utang itu penting sekali, yang ada dibenak kalau kita baca di whatsapp group ataupun apa yang sudah viral, itukan seakan-akan kita sudah mau bangkrut gitu. Padahal ratio kita itu dibawah 30%, Malaysia sampai 50 sekian persen. Nah, kayak gini-gini mestinya muncul di dalam diskusi atau didalam apa, supaya masyarakat itu ngerti kita tidak terlalu parah-parah amat. Apalagi ini kurs akan naik, terus dikaitkan lagi dengan Pilpres, dikaitkan lagi dengan Pilkada. Nah, ini harusnya RRI berkontribusi, jadi Bapak bisa menyebutkan paling tidak di dalam presentasi itu isu-isu aktual. Isu-isu aktual yang sebetulnya lebih menterjemahkan daripada pesan negara. Kita harapkan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya.RAPBN 2019 Penyebaran hoax 1
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi  kita  mesti  ngasih  kontingensi  di  sini  karena  kan  kita  tidak  tahu,  saat  ini  10  adalah menjadi prioritas. Begitu mendekati pemilu kurang beberapa saat mungkin akan ada muncul isu-isu  yang  lain.  Jadi  saya  pikir  perlu  kontingensi  berapa  persen  itu  dari  apa  yang  sudah  dimiliki sekarang. Karena tujuannya baik loh pak kita ini, kita kan kita bahas di sini bukan kita mengadakan ada. Tetapi justu memberikan penekanan supaya rule daripada Kominfo juga kelihatan kuat begitu di masyarakat.RAPBN 2019 Persiapan pemilu 1
SATYA WIDYA YUDHA 20 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi  begini  pak  menteri,  itu  sebenarnya  masukan  setiap  kali  kita  melakukan  kunjungan kerja. Jadi salah satunya misalkan pada waktu di Solo atau di mana yang saya perpustakaan pak. Itu ternyata yang pengunjung perpustakaan saja tidak bisa mengakses tetapi kantornya bisa. Itu yang kemarin kita waktu melakukan kunjungan ada masukan seperti itu. Waktu itu puskesmas juga dan  rumah  sakit  yang  kita  kunjungi.  Itu  semua  pada  mengatakan  kalau  bisa  ya  lebih  diperluas tetapi saya tahu ini menyangkut masalah anggaran dan menyangkut masalah komitmen yang tadi 2700 tadi. Jadi kalau misalkan itu bisa ditambahkan ya mungkin bisa lebihlah, memberikan service lebih. Jadi yang disampaikan itu sebenarnya masukan betul pak dari apa yang kita dapat sewaktu kita melakukan kunjungan kerja.RAPBN 2019 PLIK MPLIK 1
SATYA WIDYA YUDHA 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ya sudah kalau itu berarti lebih bagus.RAPBN 2019 PLIK MPLIK 1
SATYA WIDYA YUDHA 58 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, itu dari sisi kemasan saya sepakat. Justru yang saya maksud sebenarnya lebih kepada pemahaman bahwa Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara, itu clear menyebutkan itu sekian universitas, sekian persen menjadi, ini perlu disampaikan Pak. Jadi kalau Bapak tadikan lebih kepada persuasif. Tapi untuk menyampaikan pesan Pemerintah terhadap keadaan sekarang ini penting, itu yang menurut saya supaya bergaung. Coba bayangkan Universitas terbaik saya ambil 5 besar UI, ITB, ITS, itu semua terpapar dan 34% coba bayangkan. Ini kalau menurut saya sudah meresahkan sekali. Mereka termasuk anak didik yang mau masuk kesitu saja termasuk katagori orang yang bagus. Nah, ini bagaimana RRI itu menyampaikannya. Jadi supaya pesan Pemerintah itu menjadi keresahan Bersama, tindakan persuasinya saya sependapat tadi jadi lebih kepada bagaimana membuat supaya masyarakat menjadi paham dari yang dia tidak tahu sama sekali menjadi paham. Tidak secara langsung mereka akan menerima berita yang tidak hoax, karena kan saingannya RRI dengan hoax yang mungkin jauh lebih sering dibaca oleh masyarakat saat ini. Nah, ini counternya bagaimana gitu Pak, ini yang menurut saya perlu dipertajam dari sisi itunya.RAPBN 2019 Program anti-terorisme 1
SATYA WIDYA YUDHA 22 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar pak saya ingin mengkomentari. Pemerintah  itu  punya  namanya  program  sciene  techno  park jadi  ada  STP,  kebetulan kementeriannya  Kementerian  Ristek  DIKTI  oleh  BPPT.  Nah  itu  kita  juga merencanakan  ada  8 STPD di Indonesia. Sebetulnya ya itu semacam kalau kalimat mewahnya kaya silicon valley tetapi sebenarnya itu lebih kecil lagi. Jadi di salah satu daerah di mana nanti start up dan lain sebagainya dibantu  dan  difasilitasi  oleh  pemerintah  di  situ.  Nah  keterlibatan  Kominfo  terhadap  STP-STP  itu apa ada? Apa selama ini bapak juga baru dengar?RAPBN 2019 Science Techno Park 1
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tidak ada sama sekali ya?RAPBN 2019 Science Techno Park 1
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Harusnya ada itu pak.RAPBN 2019 Science Techno Park 1
SATYA WIDYA YUDHA 37 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Perihal situs, dibuatkan tulisan barangkali untuk masukan kepada kita, kita dukung mungkin nanti kita perlu rapat gabungan lagi tidak masalah buat kita. Tapi sekali lagi jangan yang melatarbelakangi adalah tuntutan kompensasi, kami tidak mau kalau tuntutan kompensasi. Tapi kalau urusan soal situs sejarah saya kira semua sepakat ya. Jadi begitu ya Pak.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 38 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi clear ya, bahwa ini ada dua hal yang berbeda, satu kompensasi dan satu lagi adalah mempertahankan situs. Penyikapan-penyikapan kita siang hari ini, itu mengarah kepada bagaimana mempertahankan situs, itu yang the last resort dari semua perjuangan ini yang harus kita dapatkan paling tidak. Bisa kita simpulkan seperti ini pendapat daripada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI. Silakan Pak.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 46 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya mungkin bisa membayangkan Pak, kalau pesannya yang nyampai atau kepada publik paling tidak. Itu adalah kompensasi, itu sudah beda Pak, itu komersial Pak. Jadi orang itu melihat ini ada apa lagi ini, kan kira-kira begitu. Kalau saya sebagai pengembang kalau saya lihat saya tekan, menggunakan kekuasaan saya akan menekan supaya saya dapat murah kan begitu. Sehingga pada waktu RRI mau masuk suasananya sudah suasana kompensasi ini. Tapi kalau Bapak suasananya sudah heroik mempertahankan situs kan beda Pak. Saya yakin beda sekali lah, kalau sampai tidak bisa waduh ini menurut saya hal yang tidak masuk akal. Sehingga ketika kita ketuk pintu kesiapa pun juga RRI itu betul-betul memperjuangkan ini, situsnya yang dilihat. Saya yakin kok bisa, saya merasa bisa Pak.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 52 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Banyak yang kebangun, kita bisa sampaikan saya Pak, saya bisa sampaikan betul tetapi itu tadi rujukan perjuangannya jelas, bahwa kita memperjuangkan situs, memperjuangkan sejarah. Ini saja dengan permintaan yang sangat minimum 20 hektar, jadi menurut saya ini kuat. Saya punya keyakinan kuat, asal Bapak bersatu disini menyajikan data-data yang baik supaya argumentasi kita betul-betul benar. Jangan sampai nanti ada berita ada orang ahli sejarah yang lain yang ceritanya berbeda yang mementahkan ini semua, akan berbeda nanti hasilnya.Jadi paham ya Pak, kita minta respon sebelum jam 12 siang dan kita akan sampaikan kepada Menkominfo untuk kita permasalahkan.RAPBN 2019 Situs sejarah 1
SATYA WIDYA YUDHA 40 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sekarang saya mau tanya ini surat tanggal 2 Januari 2018, dijawab atau tidak Pak?RAPBN 2019 Surat kepada Presiden 1
SATYA WIDYA YUDHA 42 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi begini ya, kalau saya lihat sebetulnya dari surat ini nafasnya sudah seperti yang kita gelorakan pada siang hari ini. Cuman sangat disayangkan betul pada waktu Bapak mempunyai kesempatan audiensi tidak bisa mempertahankan argumentasi, karena ketakutan Bapak tadi. Sebetulnya kalau misalkan seperti saya bilang di depan saya baru di Komisi I DPR RI tapi saya bisa menangkap bahwa ini sesuatu yang harus menjadi standing position. Kalau sampai ini gagal sejarah mencatat bahwa direksi ini sudah pernah berdarah-darah menyampaikan bahwa ini akan tetap kita pertahankan. Itu loh yang saya maksud. Sebetulnya pada waktu Bapak menghadap Presiden apapun resikonya Pak, Bapak sampaikan ini adalah seperti ini Pak. Ya kalau mau menghapus sejarah silakan saja, itu sebetulnya harusnya. Jadi Bapak sebetulnya tidak perlu pada posisi yang takut dan harusnya inipun harus masuk di dalam permintaan pada waktu Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI Pak. Jadi Bapak menyebutkan kalau saya berikan contoh Pak, Pemerintah itu di dalam melakukan Raker dan RDP itu selalu menyebutkan dukungan yang kita harapkan dari Komisi I DPR RI. Itu tidak salah Bapak menyebutkan, itu bentuk perjuangan Pak. Soal nanti ternyata kita tidak bisa memperjuangkan atau hasilnya sama itu adalah ya sudahlah kita sudah berjuang melalui mekanisme dan lembaga yang ada. Karena yang diperjuangkan ini adalah hal yang menurut saya bagus sekali, berbeda kalau tadi perjuangannya adalah meminta supaya kompensasinya lebih besar daripada apa itukan berbeda karena itu lebih kepada aspek komersial. Ini kalau saya baca surat Bapak sudah bagus ini, karena lebih menekankan kepada situs.RAPBN 2019 Surat kepada Presiden 1
SATYA WIDYA YUDHA 27 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi sudah clear ya Pak, harus ada posisi Pak. Kalau tidak nanti sejarah mencatat bahwa dibawah direksi Bapak Rohan ini ada aset hilang. Terlepas daripada Bapak bilang saya ditekan, saya diapakan, karena tidak ada posisi dari RRI untuk mempertahankan dengan justifikasi yang ada tadi. Saya saja yang tidak begitu paham sebetulnya biasanya kalau pas puasa ini kalau mimpin datar-datar saja tapi ini saya terkejut saya. Begitu Bapak cerita Voice of Indonesia tahu-tahu terus begitu saja, jangan Pak. Kita akan masukkan di dalam kesimpulan nanti Bapak respon secara tertulis menyampaikan kepada Komisi I DPR RI. RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
SATYA WIDYA YUDHA 32 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, terima kasih.Tadikan sudah ada reportase mengenai apa yang sudah pernah dibicarakan dan dilakukan. Tapi sampai sejauh inikan belum pernah ada surat dari LPP RRI kepada Komisi I DPR RI mengenai hal ini atau sudah pernah ada. RAPBN 2019 Tanah Cimanggis 1
SATYA WIDYA YUDHA 40 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Ini saya coba membacakan surat RRI kepada Presiden yang tembusannya kepada Komisi I DPR RI. Tanggal 2 Januari 2018 halnya pengalihan status tanah RRI di Cimanggis untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia. Dari semua latar belakang yang disampaikan disini disebutkan, berkenaan dengan hal tersebut bersamaan dengan ini kami sampaikan permohonan kiranya yang mulia Bapak Presiden berkenan membantu dan mempertimbangkan agar pemancar RRI tetap berada di Cimanggis dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: Poin satu menyebut mengenai situs, pemancar RRI di Cimanggis adalah situs bersejarah berdirinya stasiun siaran luar negeri atau Voice of Indonesia RRI yang merupakan ide Presiden Soekarno. Ide besar Bung Karno ini selanjutnya di update oleh Presiden Soeharto dan sampai saat ini mengudara sebagai alat diplomasi negara, melalui siaran radio sekaligus sebagai alat proganda Indonesia di tingkat internasional. Jadi ini menjadi alasan yang pertama. Lantas yang kedua, disebutkan bahwa semua negara besar di dunia sampai saat ini tetap mempertahankan siaran teristorial untuk siaran luar negerinya. Jadi ini memperkuat sebetulnya kepada alasan yang pertama tadi. Yang ketiga, Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi telah membentuk tim khusus untuk memenuhi kenutuhan teknologi teristorial baru bagi RRI yang tidak membutuhkan lahan area begitu luas. Ini mendukung dimintakannya luas hanya 20 hektar. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, beberapa pertimbangan dan keuntungan lain RRI tetap mengudara dan berada di Cimanggis adalah Pemerintah tidak perlu menyediakan dan mencarikan lahan pengganti baru dari RRI, berarti mereka tidak minta kompensasi sebetulnya dari pemahamannya. Karena persyaratan tanah area untuk pemancar membutuhkan tingkat kelembaban tanah yang khusus melalui survei dan pengujian tanah dan membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, lokasi pemancar harus jauh dari lokasi bandara. Jadi ini memperkuat daripada kebutuhan tanahnya tidak berubah hanya diciutkan. Lantas yang B, kedua insitusi baik Universitas Islam Internasional Indonesia maupun RRI dapat melakukan kerjasama permanen bermutual, simbiosis dalam bentuk siaran radio. Lantas pertimbangan yang berikutnya pertimbangan ini dapat menjadi solusi alternatif yang memiliki nilai efisiensi tinggi tanpa harus menghilangkan situs bersejarah berdirinya siaran luar negeri. Sebetulnya Bapak sudah ada pengulangan berkali-kali mengenai situs. Jadi heavy-nya sebetulnya disitus ini. Jadi kalau saya baca surat yang terakhir itu disitus dan mempertahankan tanah minimum 20 hektar. Maksudnya paling tidak 20 hektar, kan itu yang diminta ya. Karena tadi disebutkan bahwa tidak memerlukan lahan yang besar, mengacu kepada BBC dan lain sebagainya. Jadi saya rasa permohonan ini sebetulnya sudah bisa ditangkap dengan baik, karena disini tidak menyebutkan. Saya kurang paham tadi kalau itu rapat yang sebelumnya lebih kepada kompensasi, tetapi yang tertera di dalam surat kepada Presiden pada bulan Januari ini lebih kepada mempertahankan situs.RAPBN 2019 Tanah Cimanggis, UIII 1
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima  kasih  Dewan  Pengawas  dan  juga  Direksi  LPP  RRI  atas  pemaparannya  yang menyangkut   mengenai   anggaran   tahun   anggaran   2019.   Namun   demikian,   sebelum   saya menyerahkan nanti kepada Anggota Komisi I DPR RI karena ada beberapa yang sudah mendaftar sebagai  penanya.  Saya  hanya  ingin  menandaskan  saja  bahwa  di  Komisi  I  DPR  RI  mempunyai kontribusi  yang  besar terhadap  berhasilnya  disahkannya  Undang-Undang  mengenai  Terorisme. Saya melihat bahwa ini bisa menjadi satu materi atau konten di dalam penyiaran yang ada di RRI karena melalui media komunikasi lewat radio tentunya cara kita untuk mengatasi radikalisme dan itu saya  tidak  melihat  paling  tidak  di  dalam materi  yang  disampaikan  itu  isu-isu  strategis  yang  bisa dibawa yang bisa menjadi penajaman sehingga pemahaman mengenai radikalisme dan bagaimana kita menanggulangi akan bisa dijalankan secara efektif oleh RRI. Mudah-mudahan nanti akan bisa dipikirkan mengenai bagaimana melaksanakan itu, supaya betul-betul mengena apa yang menjadi tujuan daripada Pemerintah dan juga DPR RI.RAPBN 2019 UU Terorisme, deradikalisasi 1
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini  menarik  sekali,  sebetulnya  kalau  Bapak  mempunyai  posisi  seperti  itu  sampaikan  Pak, kepada kita. Inikan justifikasi yang objektif kan, kita melihat permasalahan dari sisi baik itu sejarah dan kekhususan. Ini yang menurut saya harusnya Direktur Utama menyampaikan di dalam Rapat Dengar Pendapat adalah mengenai pemikiran RRI terhadap permasalahan ini. Itu nanti DPR RI akan merespon  Pak,  jadi  bukan berarti  Bapak  melawan Pemerintah,  tapi  memberikan  argumentasi bahwasanya   ini   ada   hal-hal   yang   memang   patut   untuk   dipertahankan.   Karena   saya   baru mendengarkan  penjelasan  Bapak  saja  saya  melihat  loh,  ini  kenapa  Bapak  kok  seakan-akan  ya sudah  menerima  ini  keputusan  terus disampaikannya  disini  secara  tidak  tajam  begitu.  Dan  saya minta supaya itu disampaikan secara tertulis Pak, dengan argumentasi yang baik tentunya. Dasar-dasar pemikiran RRI untuk mempertahankan itu apa. Disampaikan saja Pak, nanti kita seperti yang tadi diminta dengan segala macam network dan juga apa yang bisa kita lakukan dari Komisi I DPR RI itu kita upayakan bersama. Karena ini saya pikir perjuangan yang baik Pak, dan jangan sampai kalau  Voice  of  Indonesia  yang  sudah  cukup  lama  kayak  begini  malah  tenggelam  hanya karena program-program jangka pendek mungkin dari kita kurang tahu yang akhirnya meniadakan hal yang seharusnya dipertahankan. RAPBN 2019 Voice of Indonesia 1
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tunggu sebentar pak. Itu  yang BAKTI, BAKTI itu  biar  kecil  tetapi  nambah  itu  3  triliun  168  jadi  170.  Jadi  ini mestinya dikasih tanda tambah.RAPBN 2019, BAKTI BAKTI 1
SATYA WIDYA YUDHA 25 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi ini kan masalah 3T ini dahulu pernah kita diskusikan juga dengan Bapenas. Memang ini perlu terobosan pak karena kalau kita kaku dengan apa yang tertera di situ memang tidak akan tembus,  hambatannya  kan  sebetulnya  masalah  dana  saja.  Kalau  misalkan  itu  nanti  dibuka, otomatis kan pasti tidak akan bisa sesuai dengan yang 2700 tadi. Ini kan paling tidak menjadi PR untuk ke depan itu untuk kita pikirkan bagaimana supaya daerah seperti Jawapun juga masih bisa, terutama daerah yang blank spot, daerah yang betul-betul belum ter-cover, belum terjangkaulah untuk itu.RAPBN 2019, Daerah 3TDaerah 3T 1
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini pak, saya ingin menanggapi betul supaya tidak rancu di luar. Jadi karena ini kan masalah quota, quota antara Baleg dengan pihak kementerian atau sektor yang mengajukan atas inisiatif  pemerintah  itu kan  dibatasi.  Jadi  saya  sarankan  menteri  bisa  ketemu  dengan  atau  bisa fasilitasi ketemu dengan pimpinan Baleg. Karena nanti yang mewakili pemerintah adalah Kumham jadi supaya kita mendapatkan quota. Apakah quotanya itu bisa ditambah satu tahun menjadi tiga misalkan.  Soalnya  kalau  misalkan  itu  kita  tidak  bisa  disisipi  sudah  ada  dua  yang  sudah diprioritaskan, ya bapak sampai kapanpun di tahun ini tidak bisa menjadi prioritas. Jadi saya pikir kita kerjasama, kalau di Baleg ini menjadi inisiatif DPR supaya kita bisa mencuri quota misalkan, saya  tidak  yakin  itu  bisa  dilakukan  pak.  Karena  kalau  sudah inisiatif  DPR  berarti  kita  harus menyiapkan  naskah  akademis,  kita  harus  mempersiapkan  betul  draft  awal  dan  disepakati  oleh fraksi-fraksi,  itu  pasti  makan  waktu  dan  dengan  suasana  tahun  politik  ini  kok  kelihatannya  tidak mungkin. Jadi  saya  lebih  mendorong  pemerintah  tinggal  nanti  pak  menteri  bisa  komunikasi  sama kami  di  pimpinan  1  sama  Baleg  pak,  untuk  supaya  kita  bagaimana  mensiasati  supaya  waktu Menteri Hukum Ham itu ketemu dengan Baleg ah itu bisa dimasukan. Kita coba pak mekanisme itu karena kalau tidak semua terbentur peraturan pak akhirnya tidak jalan.RAPBN 2019, RUU Perlindungan Data PribadiRUU Perlindungan Data Pribadi, kuota pembahasan RUU, Baleg1
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi  posisi  Pemerintah  itu  adalah  fix  disaat nota  keuangan  dibacakan,  tetapi  DPR  RI dengan  hak bugetnya  kita  bisa  mengusulkan.  Nanti  di  dalam  rapat  Badan  Anggaran  kita  lihat semuanya,  ada yang  ditekan  disana,  nanti  ada  satu  ruang  dimana  uang  itu  bisa  dialokasikan kepada yang memerlukan. Disini haknya adalah hak DPR RI Pak yang dipakai. Karena saya takut kalau  sudah  ada  nota  keuangan  terus  Bapak  mengajukan  lagi  kepada  kami  begitu  sebetulnya menjadi tidak tertib, karena ini harus ada keputusan dari Pemerintah. RRI & TVRI Hak budget DPR, tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kalau  saya  ingin  menambahkan  untuk  RRI  khususnya  supaya  bekerjasama  dengan seluruh radio-radio lokal Pak. Karena di tempat saya tidak masuk rupanya RRI Pak, coba Bapak cek, tidak bekerjasama juga dengan radio-radio yang ada disana. Sehingga suara daripada RRI tidak bisa  sampai  kebawah-bawah.  Coba  nanti  Bapak  cek  Tuban  dan  Bojonegoro.  Tentu  nanti Dapilnya teman-teman semuanya perlu ditanya, supaya itu paling tidak bekerjasama dengan radio-radio setempat atau apa supaya ada waktu dimana RRI bisa masuk. Dengan demikian program-program mendekatkan wakil dengan rakyatnya akan menjadi jalan. Jadi istilah di TVRI tadikan merupakan kaitan daripada menuju Senayan. Karena mood-nya adalah  Menuju  Senayan  dan  Menuju  Istana,  mudah-mudahan  RRI  nanti  juga  dengan  program yang  sama Menuju  Senayan  itu  adalah  mendekatkan  antara  para  wakil  dengan  masyarakatnya bagi yang sudah duduk sekarang. Tapi tentunya juga pasti harus menerima juga untuk calon-calon yang  lain  yang  akan  mendekatkan  diri  kepada  masyarakat  yang  diwakili.  Jadi  itu  menjadi permintaan paling tidak dalam kaitan dengan sekian jusrifikasi untuk penambahan anggaran Pak.RRI & TVRI Kerjasama radio lokal 1
SATYA WIDYA YUDHA 29 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk  ditindaklanjuti  sesuai dengan  mekanisme pembahasan anggaran  yang  ditetapkan oleh Badan Anggaran. Itu yang point 1 Pak, bisa kita sepakati? Sepakat ya? RRI & TVRI Mekanisme pembahasan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Karena begini, aturan tata negaranya Pak, begitu Bapak dibacakan nota keuangan maka eksekutif tidak boleh merubah apa-apa, karena itulah suara Presiden. Jadi yang bisa melakukan perubahan hanya DPR RI dengan hak bugetnya. Jadi sifatnya di dalam rapat ini apabila ada usulan di luar dari nota keuangan itu harus datang dari DPR RI. Jadi  kita  yang  menanyakan  kepada  DPR  RI apakah  anggaran  994  ini  cukup  atau  tidak, kira-kira  begitu.  Karena  pada  waktu  kita  membahas  pagu  indikatif  kemarin  muncul  angka 1.436 miliar, karena supaya Bapak tidak disalahkan, karena Menteri Keuangan sudah meminta kepada seluruh Menteri termasuk kementerian dan yang non kementerian untuk tidak melobby DPR RI, kira-kira begitu untuk melakukan perubahan anggaran. RRI & TVRI Mekanisme perubahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Bapak  Dirut  sebelum  saya  memberikan  waktu  kepada  Direktur  Utama  TVRI,  perlu klarifikasi ya Pak. Jadi pada waktu kita melakukan pagu indikatif, pembahasan pagu indikatif itu RRI Rp990.098.665.000,- lantas  pada  waktu  kita  diskusi  waktu  itu  maka  ada  usulan  tambahan anggaran  menjadi  Rp1.436.000.000.000,- Nota  Keuangan disini  menetapkan  Rp994  miliar  bisa dipahami ya. Jadi asalnya 990 diskusi dengan DPR RI pada waktu itu ya sebelum nota keuangan itu  muncul  angka  1,4 triliun  lantas  diputuskan  dalam  nota  keuangan  yang  dibacakan  itu  muncul angka Rp994.120.111.000,- Bisa dipahami kan Pak? RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya jadi lebih bingung lagi ini. Jadi  begini  Pak, jadi  angka  kita  urut  dulu.  Angka pertama  kali  Bapak  datang  kesini, pertama kali datang pada waktu kita melakukan pembahasan pagu indikatif, angka daripada RRI itu    Rp990.098.665.000,- itu    angkanya    RRI.    Lantas    kita    diskusi    munculkah    angka Rp1.436.578.000.000,- itu  ada  usulan  yang  bisa  kita terima. Keluarlah  nota  keuangan  Rp994 miliar. Tahukan  Pak,  jadi  antara  yang  satu aspirasi  Rp1,4 triliun  ternyata  nota  keuangan  Rp994 miliar. Nah,  terus  Bapak  membuat  presentasi  hari  ini  bahwa  usulan  kebutuhan  tambahan anggarannya Rp911 miliar. Ini yang membingungkan gitu, kalau Rp911 miliar itu bagian daripada anggaran utuhnya berarti Bapak minta turun. Karena nota keuangan memberikan Bapak itu Rp994 miliar, yang diminta Rp911 miliar. RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau ditotal itu berarti Rp2,3 triliun.RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oh, ini beda lagi ceritanya.RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 20 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu  beda  lagi,  berarti  Bapak  sekarang  yang  tadinya  mengusulkan  Rp1,4  triliun  sekarang mengusulkan  Rp991.  Jadi  Rp991  ini  ditambah  dengan  nota  keuangan  berarti  menjadi  Rp1,8 sekian. Tolong dikonfirmasi  Pak,  ini  Pak  Dirut  yang  punya  otoritas  untuk  mengkonfirmasi mengenai apa yang disampaikan oleh stafnya tadi. RRI & TVRI Nota keuangan 1



SATYA WIDYA YUDHA 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi tolong disampaikan dalam bentuk angka, karena ini direkam Pak. Jadi sekarang posisi RRI bagaimana? Pak Dirut yang harus bicara, boleh saja stafnya membantu akan tetapi yang bicara Pak Dirut. RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 22 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bagaimana Pak Dirut?RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah, kalau itu benar berarti presentasi Bapak salah. Karena di dalam presentasi Bapak, Bapak menyebutkan kebutuhan tambahan anggarannya sudah menciut dari Rp1,4 triliun menjadi Rp911 miliar. Nah, ini yang harus direvisi ini. Kita tidak bisa membuat satu kesimpulan nanti apabila bahan yang disampaikan kepada kami berbeda dengan apa yang diucapkan. RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi ini tolong ya kalau posisinya masih sama dengan pagu indikatif tambahannya berarti harus direvisi bahan presentasi ini. Karena kami tidak bisa mensepakati itu untuk mencantumkan angka Rp1,4 triliun tadi. RRI & TVRI Nota keuangan 1
SATYA WIDYA YUDHA 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Berdasarkan  penjadwalan  rapat dari  Badan  Anggaran DPR  RI  terkait  rancangan  jadwal pembicaraan tingkat  I pembahasan  RUU  tentang  APBN Tahun  Anggaran  2019.  Pada  hari  ini Komisi  I  DPR  RI  melaksanakan  Rapat  Dengar  Pendapat  dengan  Dirut  LPP  RRI  dan  Dirut LPP TVRI dengan  agenda pembahasan  pagu  anggaran  RKAKL  LPP  RRI  dan  LPP  TVRI  tahun anggaran 2019. Dapat kami sampaikan bahwa pagu indikatif LPP RRI pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 90.098.665.000,- beserta   usulan   tambahan   anggaran   tahun   anggaran   2019   sebesar Rp1.436.578.188.000,- yang kedua pagu indikatif LPP TVRI pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp866.520.371.000,- dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1.106.137.359.350,- Selanjutnya  sesuai  dengan  himpunan  RKAKL  Pemerintah  tahun  anggaran  2019  yang disampaikan Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2018 pada waktu membacakan nota  keuangan,  maka LPP  RRI  mendapatkan  pagu  anggaran  sebesar Rp994.120.111.000,- sedangkan  LPP  TVRI  mendapatkan  pagu  anggaran  sebesar  Rp951.021.692.000,-Jadi  antara yang   dimintakan   usulan   dengan   yang   disepakati   dibacakan   dalam   nota   keuangan   ada pengurangan dalam hal ini. Untuk itu, kami persilakan berurutan saja Direktur Utama LPP RRI dan LPP TVRI untuk memberikan penjelasan terkait agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Silakan dari Dirut LPP RRI dulu nanti digeser Dirut LPP TVRI. Silakan. RRI & TVRI Pagu anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya  ingin  mengingatkan  karena  ini  adalah  rapat  anggaran  terutama,  dan  nanti  akan masuk di dalam kesimpulan itu angka-angka. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa pada waktu itu kita melakukan pembahasan pagu indikatif muncul angka Rp1,4 triliun untuk RRI, lantas muncul Rp1,1 triliun untuk TVRI. Namun, di dalam presentasi yang diberikan oleh RRI disini usulan kebutuhan tambahan anggaranya menyusut  menjadi  Rp911  miliar,  yang  tadinya  di  dalam  pembahasan  pagu  indikatif kita  melihat  adanya  kebutuhan  Rp1,4  triliun.  Nanti  pasti  akan  saya  tawarkan  kepada  Anggota angka mana yang akan kita masukkan sebagai kesimpulan. Itu yang pertama, karena nanti kita harus mencantumkan angka di dalam kesimpulan rapat kita. Rapat hari ini akan kita bawa kepada Badan Anggaran untuk disetujui apabila angka tersebut tidak dirubah atau bahkan bisa naik atau turun. RRI & TVRI Pagu anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Lantas  yang  kedua,  untuk  TVRI  juga  hal  sama  jadi  saya  minta  konfirmasi  bahwa  pagu yang  pernah  kita  diskusikan  usulan tambahannya  itu  Rp1.106  miliar,  tambahan  itu diluar  dari pokok, jadi on top daripada yang disepakati sekarang Rp951. Jadi kalau ditotal hampir Rp2 triliun lebih  ya,  maaf  Rp1,9  ya.  Rp1.106  miliar  itu  tambahannya  ditambah  dengan  Rp951  miliar.  Tapi kalau  Bapak mengusulkan  disini  tambahannya  mungkin  apakah  sama. Rp2,57  triliun  ini  berarti antara nota keuangan ditambah dengan hasil pembahasan pada waktu pagu indikatif. Saya  minta  RRI  membuat  yang  sama  dengan  begitu  ini  bisa  menjadi  dasar  daripada pengambilan keputusan kita. Karena kita tadi dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh Anggota, kan  kita  melihat  adanya urgency daripada  penambahan  anggaran  dikedua  lembaga  ini,  TVRI maupun RRI dengan justifikasi yang macam-macam. RRI & TVRI Pagu anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 29 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya  bacakan  draft  kesimpulan  Rapat  Dengar  Pendapat  Komisi  I  DPR  RI  dengan  Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI, Rabu 13 September 2018. 1. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan LPP RRI dan LPP TVRI terkait pagu anggaran RKAKL LPP RRI dan LPP TVRI Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: a. Pagu Anggaran RKAKL LPP RRI adalah sebesar Rp 994.120.111.000,- dengan rincian sebagai berikut: - Dukungan  manajemen  dan  pelaksana  tugas teknis  lainnya  LPP  RRI  sebesar Rp165.710.269.000,- - Penyelenggaran dan peningkatan siaran radio publik sebesar Rp828.409.842.000,- b. Pagu  Anggaran  LPP  TVRI  adalah  sebesar  Rp951.021.692.000,- dengan  rincian sebagai berikut: -Program dukungan manajemen LPP TVRI sebesar Rp239.347.627.000,- -Program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran sebesar Rp599.521.709.000,-RRI & TVRI Pagu anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 29 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih penjelasannya Direktur Utama LPP RRI dan juga dengan TVRI. Kita berharap supaya tetap meningkatkan kinerjanya, karena apapun yang sudah dicapai sekarang ini tentunya menjadi cambuk untuk bisa lebih maju lagi. Karena itulah esensi daripada kita   bermitra   dimana   kita   dengan   semua kewenangan   konstitusionalnya   mendukung   dan dijalankan secara baik oleh lembaga-lembaga yang bermitra dengan kami. Dan pada pagi hari ini hingga siang kita bertemu dengan TVRI dan RRI kita berharap bisa meningkatkan kinerja dengan sempurna dan itu menjadi harapan kita semua. Sekarang sudah dipengjujung waktu saya akan tayankan draf kesimpulan, supaya nanti bisa disepakati Bersama. RRI & TVRI Peningkatan kinerja 1
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki RRI. RRI & TVRI Penyusutan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah, itu maksud saya. Saya hanya mengingatkan saja karena tadi saya dengarkan dari semua  pertanyaan  lebih  banyak  kepada fungsi  pengawasannya.  Supaya  rapat hari  ini  ada  satu kesimpulan  yang menyangkut  anggaran.  Jadi  kalau  memang  ada  pertanyaan  dari  Bapak  Dave mengenai  kenapa angkanya  911,  ini  di  dalam  materi  presentasi  di  halaman  19  itu  911  miliar. Sementara kita pada waktu melakukan pembahasan pagu indikatif kita bisa mensepakati atau bisa menerima adanya keinginan daripada RRI untuk tahun anggaran 2019 itu sebesar Rp1,4 triliun. Jadi mohon diberikan penjelasan.RRI & TVRI Penyusutan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya. Sekarang Bapak bilang bahwa di dalam anggaran itu menginginkan ada satu tambahan. Tambahan itu sudah masuk di dalam 994.120 ini atau belum? RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Belum masuk kan? RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Berarti yang disepakati dengan Menteri Keuangan 994 itu tidak termasuk.RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pertanyaannya  adalah  kenapa  tidak  Bapak  bicarakan  dengan  Menteri  Keuangan  pada waktu itu. Begitu Pak, aturan mainnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini disampaikan nanti dalam forumnya akan saya minta para Anggota Komisi I DPR RI untuk melihat apakah perlu atau tidak 1,4 yang kemarin kita diskusikan itu kok Cuma direalisasikan sama Menkeu hanya 994 gitu. Inikan tentunya banyak gap disini yang menurut hemat kami harusnya sedikit ini, tidak sekecil ini. Baru nanti kita diskusikan, kita masukkan dalam kesimpulan rapat. Itu Pak, maksud saya, jadi supaya kita clear bahwa 994 ini sejatinya Bapak masih kurang, kan itu yang mesti disepakati dulu Pak. Nanti  kita  akan  pertajam  apakah  DPR  RI  melihat bahwanya  ya  sudah  994  itu  saja belanjakan atau mungkin kita mempunyai kesimpulan berbeda, misalkan perlu ditambah karena kita pernah membahas hingga 1,4 triliun sebelumnya. Itu yang ingin saya tertibkan saja dalam arti kata pemahamannya harus sama dulu Pak, sebab kalau tidak eksekutif akan menjadi tidak disiplin karena nota keuangan itulah posisi Presiden kepada kami. Selebihnya adalah fungsi bugeting DPR RI kepada eksekutif. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, saya ingin klarifikasi betul. Jadi yang Rp1,4 triliun itu kebutuhan anggaran keseluruhan kan, bukan tambahan kan. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kalau tambahan saja berarti totalnya Rp1,4 triliun plus dengan 900 dong. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini Pak, sebentar ini supaya tertib saja. tulisan Bapak disini itu menyebutkan bahwa usulan kebutuhan tambahan anggaran 2019 itu Rp911 miliar, ini dipresentasi Bapak. Sementara nota  keuangan  memberikan  Bapak  Rp994  miliar.  Jadi  kalau  pengertian  Rp1,4  triliun  itu  sudah include keseluruhan  berarti  Rp911  miliar  ini include keseluruhan  berarti.  Kalau  Rp911  miliar  itu include keseluruhan berarti yang diberikan oleh Pemerintah lebih tinggi daripada usulan Rp911. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 16 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini Pak, inikan kita mau membantu supaya nanti kesimpulan rapatnya itu tertib Pak. Kita  tidak  mungkin menulis  dalam  kesimpulan  rapat  diluar  daripada  materi  presentasi,  tidak mungkin  Pak.  Saya  tadi ingin  mengklarifikasi  Rp1,4  triliun  ini  apakah  sudah  termasuk  daripada anggaran  yang  Rp990  sebagai  pagu  indikatif.  Kan  tadi  Bapak  bilang  termasuk,  kalau  sudah termasuk berarti tambahannya sejatinya hanya Rp500 atau Rp400 sekian. Nah, tapi di dalam materi presentasi Bapak bilang usulan kebutuhan tambahan anggaran Rp911 miliar. Kalau saya menggunakan analogi yang sama, Rp911 miliar itu termasuk daripada pagu indikatif berarti Bapak malah minta turun ini. Coba dibantu saya Pak, supaya kita tidak salah persepsi. RRI & TVRI Tambahan anggaran 1

SATYA WIDYA YUDHA 29 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki
Inikan penjelasan mereka, jadi yang point 1 kita menerima penjelasan dari pihak RRI dan TVRI. 
2. Komisi  I  DPR  RI dapat  menerima  penjelasan  LPP  RRI  dan  LPP  TVRI  yang  berkaitan dengan urgency atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran LPP  TVRI  dan  LPP  RRI  Tahun  Anggaran  2019,  sesuai usulan kebutuhan  tambahan anggaran dengan perincian sebagai berikut: a. Usulan  kebutuhan  tambahan  anggaran  LPP  RRI  tahun  anggaran  2019  sebesar Rp1.439.578.188.000,- Sehubungan  dengan hal  tersebut  Komisi  I  DPR  RI  meminta LPP RRI untuk menyampaikan perbaikan terkait usulan tambahan anggaran tersebut dan  selambat-lambatnya disampaikan  kepada  Komisi I  DPR  RI pada  hari  Jumat 14 September 2018. b. Usulan  kebutuhan  tambahan  anggaran  LPP  TVRI  sebesar  Rp1.106.137.349.350,- usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Jadi sudah clear ya Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi I DPR RI bisa kiat sepakati? Mungkin dari RRI bisa ada hal-hal yang perlu ditambahkan? RRI & TVRI Tambahan anggaran 1

SATYA WIDYA YUDHA 30 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi  Bapak  tetap  harus  menyampaikan  usulan  tambahan  anggaran  itu  di  dalam  materi presentasi atau  menyempurnakan  materi  presentasi  yang  ada  pada  siang  hari  ini  untuk disempurnakan, sehingga sesuai dengan pembahasan pada waktu kita membahas pagu indikatif. Dengan  demikian  total  daripada  kebutuhan  adalah  Rp1,4  triliun  ditambah  dengan  yang sudah dipresentasikan. Sebaliknya TVRI dari apa yang sudah dipresentasikan ditambah lagi Rp1,1 triliun sehingga tinggal menjumlah saja tentang kebutuhan riil daripada TVRI dan RRI. Bisa kita sepakati point 2 ya? RRI & TVRI Tambahan anggaran 1
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pada  waktu  kita  melakukan  pembahasan  pagu  indikatif  memang  di  dalam  diskusi  itu nampak  bahwa  kedua  lembaga  ini  memerlukan  tambahan  anggaran  sebagaimana  yang  kita maksudkan  didalam kata  pengantar  tadi,  TVRI  di  dalam  pagu  indikatif  itu  memerlukan  sektar Rp1.106.137.359.350,- ini sudah kita sepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI pada waktu itu. Dan RRI itu memerlukan hingga sampai Rp1.436.578.188.000,- Nota keuangan  jauh  di bawah  itu  semua.  Sehingga  disini  tersirat  bahwa  apa  yang  diberikan  oleh Pemerintah dalam nota keuangan tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Untuk  itu,  saya  mempersilakan  Anggota  Komisi  I  DPR  RI  untuk  mendalami  atau memberikan pandangan, tanggapan, dengan menggunakan hak bugetingnya sehingga kita nanti akan mencapai satu kesimpulan sebuah anggaran yang diperlukan oleh kedua lembaga ini untuk kita bawa ke Badan Anggaran. Selanjutnya Badan Anggaran nanti yang akan melihat sinkronisasi apabila ada keuangan yang memungkinkan itu bisa dimasukkan di dalam insitusi-institusi yang memang membutuhkan. RRI & TVRI Tambahan anggaran, hak budget DPR 1
SATYA WIDYA YUDHA 26 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dahulu pernah ada yang programnya Pak Todung Mulya Lubis, sekarang ke mana itu? Ada jam 10 malam waktu itu. Betul Pak Todungnya sudah jadi duta besar, tidak program itu sangat bagus itu pak.RRI, TVRI Todung Mulya Lubis 1
SATYA WIDYA YUDHA 27 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bukan semacam kaya pojok istana itu.RRI, TVRI Todung Mulya Lubis 1
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar saya ingin tambahkan sedikit. Inikan menyangkut masalah kesadaran, menyangkut masalah Pendidikan, menyangkut masalah segala macam aspek. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh pebisnis ini, kan ini sebetulnya bisnis ini sebagai bisnis bagaimana bisa membodohi orang saja. Dimanfaatkan dari tingkat ketidak tahuan itu untuk kepentingannya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ini semuanya nanti diundang-undang sebutkan saja defaultnya tidak boleh. Jadi defaultnya itu, sekarang kalau misalkan apa orang itu mengizinkan, mengikhlaskan dirinya untuk memang mau dibuka itu atas dasar persetujuan dia. Kalau sekarang tidak, sekarang tuh orang dihadapkan pada pilihan, orang kalau ngerti bahasa Inggris bagus, kalau lalu dia tidak ngerti yes, yes, yes, tadikan. Nah, itukan karena kelemahan, ini sebetulnya memanfaatkan saja saya lihat dan itu sudah berapa tahun sebetulnya sudah berapa tahun mereka-mereka itu sudah menikmati keuntungan ini luar biasa sudah. Tapi inilah ongkos kebodohan, kalau menurut saya yang mesti kita telan hari ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau bikin aturan, aturan kita bikin posisi yang paling rendah dimana kita dealing dengan masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran atau intelektual yang cukup lah. Jadi itu harusnya bisa menjadi basis kita, kita bikin semua begitu saja biar yang pinter nanti itulah yang baru mulai kita declair nanti, oke saya sepakat untuk dibuat, ini saya buka. Sehingga orang lain tidak dirugikan gitu, orang paling rendah itu tidak dirugikan. Saya cenderung untuk ke arah situ sebetulnya supaya itu masuk dalam 7 prinsipalnya Ibu tadi cara perlidungan itu. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPerlindungan data pribadi 1
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Berarti tahun 2019 tidak boleh milih kakek dan bapak, jadi milih anak muda dong.RUU Perlindungan Data PribadiPilpres 1
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kalau anak mudahnya maju kalau tidak maju ya tidak jadi. Terima kasih.RUU Perlindungan Data PribadiPilpres 1
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak dan Ibu sekalian, Saya ingin menambahkan kalau sudah tidak ada yang lain, bahwa memang naturenya Rapat Dengar Pendapat Umum itukan kita menerima masukan. Dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah para ahli, makanya kita harapkan hadir disini. Saya malah mengindikasikan sebetulnya kalau dari kebutuhan ini sudah luar biasa. Kita mendengarkan dari Rapat Dengar Pendapat Umum kemarin sampai hari ini kita luar biasa kebutuhannya. Tetapi dari sisi karena ini inisiatif dari Pemerintah, saya tidak melihat juga ada satu self urgency dari Pemerintah bahwa ini harus masuk diprioritaskan di dalam Prolegnas kita. Sudah masuk di Prolegnas 5 tahunan tetapi tidak masuk spefisik Prolegnas yang diusulkan per tahun. Inikan sebetulnya sudah tanda tanya buat saya, akan tetapi inilah PR kita semua supaya Bapak dan Ibu sekalian, menyadari apa yang sekarang terjadi. Karena justru di tengah-tengah kita tidak mempunyai perlindungan data pribadi yang baik disitulah ada satu pihak yang diuntungkan. Inikan sebetulnya ada yang memanfaatkan, tidak mungkin sebuah kebutuhan yang esensial akan tetapi tidak ada satu niatan secara Bersama atau kolektif yang bisa membuat ini menjadi satu hal yang harus kita tuju. Ini yang sebetulnya harus kita dalami kira-kira ada apa sebetulnya. Seperti begini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, e-votting itu kita sudah mengetahui kalau kita melakukan e-votting itu akan efisien, cepat dan kira-kira akuratlah. Jadi margin erornya bisa diperkecil akan tetapi kenapa tidak terjadi di Indonesia. Jadi ini simple saja berarti ada sesuatu yang diuntungkan dengan tidak menggunakan e-votting. Dari study mengenai e-votting itu sudah 5 tahun yang lalu, periode yang lalu, kebetulan di Komisi saya yang sebelumnya tapi tidak juga terjadi.RUU Perlindungan Data PribadiProlegnas, e-voting 1

SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki
Nah, ini sebetulnya hal yang demikian atau saya tadi kalau dari Elsam sudah memberikan masukan atau paling tidak branchmark semuanya. Kita butuh dari yang tadi disampaikan ada satu Undang-Undang terus kira-kira perlindungan datanya ada dimana, di pasal mana, kan tadi sudah dielaborasi banyak. Kita butuh bantuan Pak, setelah mereka yang diundang-undangnya yang berlaku disini sudah ada kaitannya paling tidak walaupun belum seperti yang kita harapkan, berikanlah masukan kepada kami Pak. Jadi kira-kira gap-nya ada dimana, karena saya lihat disini anda membuat branchmark itu kalau dilihat dari sektor perdagangan ada, keuangan ada, pertahanan ada, peradilan ada gitu. Jadi ada satu pasal-pasal paling tidak mengait. Dari sekian banyak pasal itu nanti kalau yang esensial yang tidak pernah ada atau gap paling tidak yang belum muncul itu apa. Tolong itu bisa diberikan masukan kepada Komisi I DPR RI supaya nanti kita betul-betul bisa melihat inilah disini. Sehingga keberadaan Undang-Undang yang baru nanti bisa menutupi itu semuanya. Itu saya pikir sangat perlu sekali, kalau dari Bapak Kris betul itu tadi mendesak di Undang-Undangkannya. Kita memang berusaha untuk supaya bisa masuk paling tidak nanti pertemuan Baleg dengan Bapak Laoly selaku Menkumham, mudah-mudahan bisa betul-betul dimasukkan ini sebagai prioritas sehingga kita paling tidak mendorong kita untuk melakukan itu. Yang lain yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa benar-benar melakukan atau mengobservasi semuanya. Kalau seluruh dunia sudah begini, sebetulnya nanti bayangan saya pasti akan ada satu konvensi Bersama bahkan sekarang negara yang tidak mempunyai perlindungan data pribadi dia tidak akan bisa berhubungan. Inikan menjadi hal yang trennya akan menjadi positif sebetulnya kalau itu sampai terjadi suatu saat. Kita berbicara kalau yang sudah berjalan sekarang inikan masalah pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi karbon menjadi urgency sekali daripada setiap negara sehingga setiap orang kalau kita menjual sesuatu yang kotor disingkirkan, tidak bisa kita melakukan trade. Nah, itu sudah menjadi kesadaran universal. Mudah-mudahan saya mendorong ini mengenai perlindungan data pribadi menjadi perlindungan yang universal. Yang pada gilirannya mungkin nanti dalam MEA itu juga bisa menjadi satu peraturan secara Bersama. Nah, in saya yang tidak tahu atau mungkin saya perlu tahu dari Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya ada kelompok apa yang menghalangi ini semua. Kalau dari sisi bisnis sudah kelihatan sih orang yang memanfaatkan, dari sisi politik sedikit banyak ada manfaatnya. Nah, inikan hal-hal yang harusnya kita cermati Bersama-sama karena kesadarannya saya lihat hampir satu ruangan ini tdak ada yang menolak dari perlunya perlindungan data pribadi, semua mengatakan perlu tapi tidak terjadi, itukan jadi lucu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, nanti diluar bisa memberikan satu moral force bahwa ini perlu kita lakukan sementara kita selesaikan PR DPR RI di Komisi I DPR RI agar hal-hal yang tadi paling tidak secara prosedur mendorong ini agar bisa kita selesaikan juga. Inisiatif Pemerintah atau DPR RI sama saja sulitnya, tapi kalau lihat fraksi-fraksi yang hadir sekarang ini kelihatannya luar biasa, sudah satu kesepahaman yang sama. Biasanya yang sulit itu kalau di DPR RI itu inisiatif DPR RI sulitnya didepan, mudahnya dibelakang. Tapi kalau inisiatif Pemerintah gampang di depan karena mereka sudah satu dan sulitnya dibelakang karena harus disepakati oleh 10 Fraksi. Mudah-mudahan ini nanti bisa mau inisiatif Pemerintah atau DPR RI nanti bisa mengambil over karena disana tidak jalan-jalan. Mudah-mudahan dengan satunya fraksi-fraksi yang seperti nampak pada sore hari ini bisa mempercepat juga proses itu.

RUU Perlindungan Data PribadiUU Perlindungan Data Pribadi 1
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, saya ingin menyambung sediikit saja. Kalau tanggungjawab itu diberikan pada operator dia mengembangkan sistemnya pasti nanti akan pada gilirannya pada waktu disinkronisasi. Peraturan satu NIK tiga nomor itu menjadi tidak pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian, pasti akan ada yang dimatiin. Tapi kalau misalkan ini ada yang supervise yang dari seluruh operator tadi atau sistemnya dibuat sama gitu, sehingga kalau ada yang mendaftar di satu operator sudah tiga kuotanya sudah habis, dia tidak bisa lagi di operator lain. Itu bagaimana sekarang caranya, kalau ini kan kita serahkan pada mereka nanti Bapak sinkronisasikan.UU Telekomunikasi Data pengguna seluler 1
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin saya ingin tambahkan sedikit saja Pak, menyangkut mengenai perlindungan data pribadi. Ini Undang-undang tadi sudah diceritakan mengenai tingkat, bukan kesulitan tetapi bagaimana strategi kita itu untuk masuk di dalam prioritas. Nanti kita akan coba Bapak juga point contect-nya adalah Menkumham, kita Baleg. Jadi begitu Menkumham nanti akan menyampaikan tolong kita juga dikasih tahu supaya dari Pimpinan paling tidak akan bisa ke Pimpinan Baleg untuk bisa menangkap itu, karena kalau tidak nanti saya yakin akan tenggelam lagi Pak. Inikan patut untuk kita menjadi perhatian bersama, karena PDP itu penting justru dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kebetulan penyalahgunaan daripada data pribadi yang ada di nasabah-nasabah bank Pak, karena banyak sekali justru ada online yang menjual data pribadi nasabah dan itu dijual 1000 data pribadi itu cuma sekitar 1 juta Pak, 1 juta sampai 700 ribu. Kebetulan online-nya itu sekarang sudah diblok, tapi itu berjalan cukup lama. Makanya kita ingin tahu sejauh ini dengan adanya perlindungan data pribadi yang hanya dilindungi oleh Permen. Kerjasama dengan instansi lain seperti Polri misalkan terhadap kejadian-kejadian yang banyak di tempat lain itu sejauhmana yang sudah dilakukan oleh Kominfo. Supaya kita juga bisa tahu karena kita juga dalam rangka menunggu Undang-Undang, tetapi kan tentu harus ada tindakan-tindakan untuk melindungi data pribadi tersebut. Di semua sector, karena saya melihat di dalam presentasi beberapa waktu yang lalu irisan daripada perlindungan data pribadi itu ada di berbagai macam Undang-Undang, tapi mereka hanya parsial-parsial saja gitu. Nah, kita harapkan nanti dengan Undang-Undang yang bakal akan diluncurkan ini bisa merangkum itu semuanya, sehingga lebih jelas aspek perlindungan hukumnya gitu terhadap data-data pribadi itu. UU Telekomunikasi Perlindungan data pribadi 1
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Maaf, karena saya lihat yang berhasil cuma Panglima TNI dengan para Kepala Staf Pak. Itu balihonya dimana-mana Asean Games itu, tapi yang lain tidak kita lihat, mungkin bisa diambil contoh. Dan kebetulan Panglima TNI dia bilang enggak ada yang berani mindahin baliho itu, tukang pajak juga tidak berani dia mau pajakin baliho itu yang hebatnya. Mudah-mudahan punya terobosan dari Pemerintah untuk apa yang disampaikan tadi saya juga ikut prihatin. Saya pikir bagus sekali Ibu Evita kita menyampaikannya.UU Telekomunikasi Promosi Asian Games 1
SATYA WIDYA YUDHA 26 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, saya ingin menambahkan. Jadi paling tidak ada dua pendekatan, pendekatan pertama pendekatan Komisi I DPR RI Pak. Yang terdiri dari berbagai macam Daerah Pemilihan, itu jamak di komisi mana juga melakukan hal yang sama. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah memang betul-betul mendefinisikan dengan tepat. Jadi kalau saya lihat di sini pada tanggal 28 November 2017 hari Selasa, Pak Rudiantara juga ada rapat waktu itu dihadiri dengan Wakil Menteri Keuangan Pak Mardiasmo dan Menteri Bappenas diwakili oleh Deputi bidang sarana dan prasarana Bappenas Bapak Wismana. Salah satu kesimpulannya adalah mendesak Pemerintah menetapkan prioritas desa kecamatan lokasi prioritas daerah 3T. Sampai sejauh ini bagaimana hasil daripada rapat ini, maksud saya koordinasi di dalam antar kementerian.UU Telekomunikasi, Daerah 3TDaerah prioritas 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barrat IX Laki-Laki Izin, Pimpinan.  Ada jalan tengah mungkin ini kita, pertama tidak ada acuan hukum kita untuk memperpanjang, jadi kalau kita paksakan ada salah disitu. Nah, sekarang kita lihat lanjutan siapa yang mengeluarkan SK Dewas? Presiden. Oleh karena itu, saran saya Pak, kita bikin surat saja hasil rapat ini kirim kepada Presiden prevision untuk memperpanjang tugas Dewas. Maka konsekuensi hukum ada itu dengan usulan hal-hal yang isi pelaksanaan tugastugasnya biar Presiden yang mengeluarkan Pak, kita bebas dari hukum. Jadi kalau terjadi apa-apa kita bebas, Pemerintah begitu saran saya.  Dewan Pengawas TVRISK Dewas 1



SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat IX Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.   Yang pertama kepada Pak Agung Supriyo, ada ya? saya hanya bertanya judulnya ini menggelitik. Menciptakan KPI yang lebih tenggrinas. Setahu saya kalau tenggrinas itu fisik ini. Nah ini bagaimana organisasi yang tenggrinas itu. Itu yang pertama.  Yang kedua secara menyeluruh, saya ingin tanya. Kita tahu TVRI itu kan dari pembiyaannya kan lemah tidak boleh pasang iklan sehingga seperti ini. Kira-kira pemikirannya itu bagaimana ini? Supaya TVRI itu bisa lebih bagus kedepan tanpa harus pasang iklan tapi dia bisa lebih bagus. Mungkin anda pernah mencari study banding ke negara-negara lain, misalnya ke Eropa. Ada di Eropa tidak perlu saya sebutkan. Ada di Eropa yang media itu media televisinya tidak pernah pasang iklan tetapi luar biasa. Darimana sumbernya tidak perlu saya sebutkan. Silakan coba.  Yang terakhir melihat KPI yang sekarang, apa yang anda lihat, dimana titiktitik lemahnya. Kemudian ada hal apa yang positif yang sudah dicapai dari KPI dilihat  dari tugas pokok dan komisinya.  Terima kasih KPI TVRI,  Teringginas 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat IX Laki-Laki UUD 1945 Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 D, 28 F, 28 G dan 28 J mewajibkan penyelenggara negara untuk memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mengunakan informasi untuk mengembangkan dirinya dan terlindungi harkat serta martabatnya dalam bingkai kesetaraan hukum dan pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga atas nama kemaslakatan masyarakat luas adalah kewajiban kita bersama untuk membahas segala hal yang diperlukan berkaitan dengan Rancangan Undang-undang ini. RUU ITE HAM 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat IX Laki-Laki Setelah membahas Rancangan Undang-undang perubahan No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan segala dinamikanya serta mempertimbangkan kepentingan rakyat Republik Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI dengan ini menyatakan menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  RUU ITE RUU ITE 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.   Saya sedikit saja Bapak Yani, saya melihat sebuah tayangan wawancara tentang film anak. Dimana disitu seorang pakar psikologi anak mengatakan hasil penelitian mereka 60% tayangan film anak-anak kita di Indonesia tidak mendidik. Artinya, film anak-anak kita yang dibuat itu lebih banyak sebagai tontonan daripada tuntunan. Ditambah yang kedua tadi, mengenai lesunya mungkin perlu dikoordinasikan mengapa ini para produser film-film anak-anak kita menjadi lesu, apakah karena birokrasinya yang rumit atau memang karena biaya yang begitu tinggi, masih terjadi pungli-pungli. Saya kira apakah memang peran LSF atau peran Depdikbud ini saya kurang jelas. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita. Andaikata mungkin biaya-biaya birokrasinya menjadi pendek, kemudian juga persyaratan dan segala macam tidak begitu besar saya kira gairah ini akan ada. Kecuali memang kita hanya pada profit oriented saja.   Jadi saya kira itu titipan saya, jadi memang ini perlu perhatian film anak-anak kita, kalau tidak selesai.  Sensor Film film anak-anak 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Oleh karena itu, saya minta ini menjadi perhatian LSF. Jadi tidak sekedar mengungkapkan data jumlah film sekian-sekian, tapi analisanya apa dampak terhadap anak-anak usia 13 sampai 21 tahun ini. Mereka generasi kita, harapan masa depan kita. Nah, kalau mora-moral mereka ini sudah hancur karena film, ini baru film yang tersensor belum kita lihat film yang mereka bawa sendiri ke rumah. Kita lihat Bapak Yani, di Lebak itu tidak ada bioskop, di Aceh tidak ada bioskop tapi berapa puluh film porno yang ada di rumah, video DVD. Jadi mereka tidak nonton dibioskop memang tidak boleh, tetapi karena larangan itu berapa film video yang tidak pantas mereka tonton dirumah. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, jadi saya pikir ini. Sensor Film film, analisis 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Yang kedua, sosialisasi ini saya minta jangan katakankan periodic tapi berlanjut terus. Kenapa saya katakan sosialisasi berlanjut, apapun mau undangundang, tentang apapun di bangsa ini sosialisasi itu harus dilaksanakan berlanjut. Kenapa? Kita tiap hari tumbuh generasi baru, tiap tahun ada generasi baru, kalau mereka-mereka ini tidak dilakukan sosialisasi kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, saya minta sosialisasi ini saya lihat tadi sudah ada layanan masyarakat. Nah, saya minta dimanfaatkan layanan masyarakat, kemudian apakah itu dalam bentuk iklan di televisi atau di radio, tetapi juga berbentuk pemasangan baliho-baliho agar masyarakat kita diingatkan terus. Kita tidak anti film impor, yang kita berbahaya itu ketika budaya asing yang tanda kutip negative dijadikan gaya hidup generasi muda kita. Kita perlu nonton film impor, tetapi harus benar-benar disensor bagaimana film itu yang katakanlah ada gaya atau budaya-budaya asing yang memang tidak pas untuk kita dan itu faktanya banyak dijadikan gaya hidup dan itu sudah menyentuh sampai tingkat pedesaan.Sensor Film film, impor 1
SIPUADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Belum lagi kita lihat, ini saya analogikan dengan di media sosial. Di media sosial itulah 70% pengguna media sosial adalah antara umur 20 sampai 40, berarti generasi muda memang yang disasar. Oleh karena itu, saya melihat peran LSF sangat strategis dalam menyelamatkan generasi muda kita. Oleh karena itu, saya minta kualitas dari pelaksanaan sensor itu harus lebih tajam lagi, karena kalau tidak kita tinggal tunggu waktu saja. Sensor Film Media sosial 1
SITI MUFATTAHAH 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Bapak dari ARSADA, ini temuan dari daerah. ARSADA ini kan Asosiasi Rumah Sakit Daerah, artinya seluruh rumah sakit tergabung jadi satu dalam ARSADA. Sejauh mana ARSADA ini mengawasi pelayanan rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah ini. Karena temuan saya di Dapil, minimal saja. Pertama berkaitan dengan pelayanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat yang menjadi Anggota BPJS atau JKN, yang nanti akan menjadi pusat atau apa pun istilahnya. Pelayan yang sering terjadi mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit itu. Salah satunya ada keluhan dari mereka bahwa obat habis, jadi mereka harus menebusnya diluar, kemudian kamar kelas 3 kosong jadi dia harus naikan menjadi kamar kelas 2 atau kelas 1. Kemudian ada keluhan dimana mereka harus memberikan DP dulu untuk bisa masuk. Ini khusus untuk peserta BPJS atau JKN atau yang asuransi dari Pemerintah. Nah ini pengawsannya bagaimana dari ARSADA karena sampai saat sangat marak hal ini di Dapil saya, karena kebetulan Dapilnya baru dengan Tasikmalaya, Bapak bisa kontrol ke sana di Garut terutama, kemarin di demo bahkan Bupatinya sendiri menyatakan bahwa pelayanan Rumah Sakit Daerah disitu sangat jelek. Kemudian kaitannya dengan Kartu Indonesia Sehat memang sudah marak kita dengar bahwa beberapa daerah sudah diberikan kartu KIS ini, nah sejauh mana ARSADA mengawasi apakah kartu KIS ini sudah digunakan atau sudah dilayani tidak di rumah sakit, ada tidak kasusnya yang seperti itu, siapa tau ARSADA mendapatkan informasi tentang itu di rumah sakit daerah khususnya. Kalau memang ini terjadi saya mohon kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX mungkin kita melakukan kunjungan spesifik untuk melihat sejauh mana KIS ini karena secara legalitas ini masih belum, kalau memang perlu kan harus dibicarakan lagi dengan DPR karena programnya masih BPJS dengan kartu JKN nya.BPJS, JKN, KIS BPJS, JKN, KIS 1
SITI MUFATTAHAH 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Saya punya ide, seandainya bisa ARSADA juga mengajukan anggaran kepada Kemenkes untuk membuat link antar rumah sakit, tidak hanya Rumah Sakit Umum Daerah tapi rumah sakit swasta, nah itu kemana itu kalau bisa Bapak mengajukan untuk program ini. Untuk bisa membuat Iayanan on line. Jadi bisa Bapak ajukan itu, sehingga tidak ada lagi pasien terlantar, saya masuk ke sini ternyata kamar penuh dan dia harus dipindahkan ke tempat lain, dan itu pun dia harus mencari nunggu lama. Itu mungkin untuk ARSADA, jadi yang paling utama adalah bagaimana kontrol dari ARSADA terdapa pelayan rumah sakit yang ada di daerah. Jadi kalau misalnya kalau memang ada pelanggaran tolong ARSADA tegur itu dan ARSADA memberikan punisment, entah bagaimana caranya agar mereka lebih mengutamakan pelayanan yang baik.BPJS, JKN, KIS Pengajuan anggaran 1
SITI MUFATTAHAH 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Untuk PPNI, sama juga yang salah satunya adalah bagaimana. Karena PPNI ini adalah persatuan perawat jadi ketunya wajib untuk mengawasi seluruh kinerja para perawatnya, seluruh Indonesia ini. Kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh PPNI sejauh mana, jangan sampai PPNI ini hanya mengawasi di kota-kota besar saja. Kembali lagi kepada Dapil saya, sejauh ini perawat yang melayani, banyak sekali keluhan dari masyarakat, kebetulan HP saya ini terbuka untuk masyarakat saya dan mereka banyak memberikan informasi bahwa bagaimana pelayanan mereka terhadap pasien, khususnya pasien yang kalau dulu Jamkesmas, kalau sekarang kan JKN tapi yang kelas 3, ini sangat luar biasa ketusnya, wajahnya dan lain sebagainya itu. Saya melihat sendiri ini, ada pasien yang bajunya dan penampilannya agak bagus, dengan senang hati dia melayani dengan baik dan dengan wajah yang sangat ramah berbeda dengan masyarakat yang penampilannya kumel. Nah itu juga bagaimana pengawasan dari PPNI, tolong benar-benar. Kalau dari Undang-Undang yang kami buat dulu memang harapannya PPNI berperan aktif untuk mengawasi kinerja para perawatnya sampai ke pelosok-pelosok daerah bukan hanya di kota-kota saja. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kaitannya bagaimana dengan pembayarannya untuk yang kaitannya dengan kapitasi atau yang menggunakan APBN istilahnya, jadi ini nanti mungkin kami bahas karena mungkin ini memang masih belum masuk ya, yang masuk hanya dokter. Ini nanti bisa kita lakukan pembahasan ulang untuk hal ini karena memang kalau dibandingkan negara maju lainnya itu sudah sangat-sangat jauh karena kita maklumi sekarang dalam pelayanan kesehatan yang ada saat ini masih banyak yang kurang apalagi juga fasilitasnya masih banyak yang kurang. Nah mungkin ide untuk menaikkan anggaran yang 5% sesuai dengan Undang-Undang itu sangat bagus kalau kita bisa perjuangkan di Komisi IX. Kalau selaam ini untuk perawat yang bekerja di rumah sakit mendapatkan semacam jasa tambahan, nah itu bagaimana pembayarannya apakah suka telat atau bagaimana? Mohon informasikan kepada kami karena itu menjadi evaluasi bagi kami.BPJS, JKN, KIS Pengawasan kinerja perawat, pembayaran perawat1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Sehubungan dengan hal itu, Pak Menteri, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi bahwa pembentukan BSSN ini kalau bisa dipercepat. Yang kedua, bukan BSSN saja, tetapi program Palapa Ring ini juga kalau bisa dipercepatBSSN BSSN 1
Sjarifuddin Hasan 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, saya belum melihat bahwa akan diperlukan penguatan terhadap kedua lembaga ini. Yang penting menurut saya harus dilakukan secara signifikan dulu, secara maksimal dulu, untuk itu saya ingin menyimak sendiri bahwa menurut keputusan MK Satuan 3 dari semua kementrian dan lembaga itu sudah tidak menjadi domain daripada DPR. Jadi saya menyarankan agar kerjasama di antara kedua lembaga ini ataupun dengan lembaga-lembaga yang terkait tentang fungsi dan tujuan daripada kedua lembaga ini perlu ditingkatkan. Perlu untuk dilakukan dan tentunya ini adalah tergantung daripada management Pak Ketua, untuk melakukan itu. Anda berdua diberikan ruang yang cukup luas untuk melakukan itu demi untuk kepentingan dan memaksimalkan kinerja 5 tahun ke depan. Itu yang paling penting dan bahwa belum sinergi antara LSF, belum maksimal maksud saya antara LSF dan KPI saya pikir itu merupakan bahan evaluasi untuk 5 tahun ke depan lagi. Dan tentunya kita menginginkan agar betul-betul yang penting adalah proaktif bukan menunggu di gawang, tetapi harus proaktif dalam arti kata ya lakukanlah kerjasama dengan semua kementrian, semua mitra termasuk mungkin adik-adik kita produser-produser itu fungsi dan tujuan LSF dan KPI itu akan secara maksimal. Yang terakhir, ingin saya hanya berikan masukan juga bahwa disamping dari pada apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya Anggota DPR yang kami muliakan, sudah begitu banyak tetapi perlu juga untuk disikapi bahwa selama ini mungkin ada secara eksplisif tidak melanggar peraturan, tetapi itu merugikan bagian dari suatu komunitas yang perlu juga untuk dilindungi. Nah, tentunya di mana kira-kira domain yang relatif agak subjektif untuk menilaiLSF, KPI Koordinasi KPI dan LSF 1
Sjarifuddin Hasan 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Bapak-bapak juga mengetahui bahwa selama 2 tahun sebelum Pemilu banyak stasiun televisi yang memberikan menayangkan program-program yang sifatnya tanda tanya, di satu sisi meng-upgrade posisi tertentu dan di sisi lain mendegradasi komunitas tertentu. Nah, ini juga harus dibaca karena ini juga tentunya akan merugikan masyarakat tertentu, karena ada kepentingan yang didominasi oleh pemilik stasiun televisi tertentu. Saya tidak perlu memberikan penjelasannya yang rinci, saya pikir Pak Ketua sudah bisa memaklumi apa yang saya sampaikan.LSF, KPI stasiun televisi 1
Sjarifuddin Hasan 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Seperti Pak Ketua sampaikan tadi ini adalah rapat perdana, tentunya saya juga hanya menyampaikan yang sifatnya juga perdana. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak perlu dijawab, hanya sekedar masukan untuk 5 tahun ke depan, karena Pak Ketua partai saya menginginkan agar kinerja 5 tahun ke depan ini lebih bagus daripada yang sudah kami lakukan. Itu semangatnya, sehingga saya mengatakan ini adalah merupakan sifatnya informasi saja tidak perlu dijawab, dan karena memang juga baru sifatnya perdana, terlalu awal rasanya untuk kita memberikan hal-hal yang sangat signifikan, karena masih panjang perjalanan kita. Tetapi tekadnya bahwa kita menginginkan agar fungsi daripada KPI dan LSF ini lebih maksimal.LSF, KPI Tupoksi KPI dan LSF 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Harapan saya, kalau Palapa Ring ini bisa dipercepat, ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau bisa dipercepat, di tarik ke belakang sedikit, sehingga target Pemerintah untuk sampai dengan 2019 itu akibat daripada kontribusi selesainya Palapa Ring ini akan sangat signifikan memberikan kontribusi yang tumbuh kepada ekonomi secara keseluruhan. Saya sadar bahwa ini ada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati/ditandatangani. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Pemerintah meminta dipercepat.  Harapan kita sebenarnya ini adalah demi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan Kementerian Kominfo disini tentu akan memberikan kontribusi yang begitu besar. Palapa Ring Palapa Ring 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Kita tahu ICBC inikan bank China yang terbesar yang sekarang berada di Indonesia. Pertanyaan kita sebenarnya, bank lokal kan juga kalau hanya sekitar 12 triliun itu masih bisa dibiayai dengan konsorsium perbankan. Saya tidak prejudice, tetapi mohon dijelaskan ini ICBC ini sebesar mana perannya dalam membiayai proyek Palapa Ring ini. Mudah-mudahan dengan demikian transparansi dan akuntabilitas dalam hal Palapa Ring ini yang memang dibiayai dan di jamin oleh Pemerintah. Kalau penjaminan Pemerintah inikan juga sangat luar biasa membebani beban APBN kita. Ini mohon supaya ada penjelasan yang lebih transparan dan terbuka secara mendetail. Ini dibutuhkan untuk transparansi kita bersama. Dan dari situ juga kita dapat mengetahui sejauhmana nanti kemampuan Pemerintah untuk mendesak mereka untuk mempercepat akselerasi penyelesaian proyek Palapa Ring ini. Palapa Ring Palapa Ring, ICBC, APBN 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Sehubungan dengan hal itu saya juga melihat tadi dari proses tentang Palapa Ring ini saya mohon penjelasan ini, ada kategori pemenang lelang dan ada badan usaha pelaksana. Ini apa hubungannya ini? Karena kalau tidak jelas, jangan-jangan pemenang lelang ini hanya sebagai mediator. Kalau dia hanya sebagai mediator, maka terbuka kemungkinan KPK bisa masuk. Sepengetahuan saya KPK tidak mentolerir adanya satu perusahaan yang pemenang lelang tetapi ada perusahaan lain sebagai pelaksana pekerjaan. Itu mohon penjelasan Pak Menteri, pemenang lelang dan badan usaha pelaksanaPalapa Ring Pemenang lelang, KPK 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki

Disini ada beberapa perusahaan. Mohon supaya transparan dan akuntabel, Konsorsium Mora ini siapa saja, telematik Indonesia ini siapa, perusahaannya apa, siapa CEO nya. 
27  
Begitupun Ketrosden. Apa Trelas, Triles, Mitra, juga ini siapa? Dan apa kaitannya dengan PT Palapa Ring Barat, baik di posisi Barat, Timur, dan Tengah. Ini supaya transparansinya bisa kita ketahui bersama. Dari situ kita bisa mengetahui sebenarnya kenapa tiba-tiba ICBC bisa masuk sebagai kreditur. Palapa Ring Transparan 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya apa sih advance yang akan kita peroleh dari Saudi Arabia sementara ya sekarang kita bisa melihat ada yang menilai bahwa kekuatan Arab Saudi nomor 4, tetapi dipertanyakan apakah itu efektif. Setahu saya sekarang ini ekonomi Saudi Arabia mengalami persoalan, mereka mengalami persoalan cashflow tentang budget mereka sehingga segala cara dilakukan untuk bagaimana untuk menyehatkan ekonomi mereka. Jadi persoalan ekonomi mereka sudah internal mereka juga menjadi persoalan bahkan kalau saya katakan ya saat ini Indonesia masih lebih bagus ekonominya. Nah memang betul rankingnya, spendingnya itu nomor 4 tetapi apa iya efektif, apakah tidak akan terjadi evaluasi ke depan. Menurut saya trendnya akan menurun, sementara di sisi lain trend negara-negara yang berkembang lainnya ataupun negara-negara maju lainnya itu akan semakin meningkat. Jadi sama dengan pandangan saya yang lain bahwa kelihatannya belum terlihat secara nyata kira-kira apa advantage yang kita peroleh dari kerja sama ini.Pertahanan Keuntungan kerjasama 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Terima kasih atas pemaparannya dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas pandangan dan saran-saran dan analisanya. Saya ingin menggabungkan pandangan Dr. Mahmudi dengan Dr. Teuku, bahwa ada 1 hipotesa yang disampaikan bahwa apabila kerja sama pertahanan ini diratifikasi oleh DPR akan merupakan pintu masuk untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di Timur Tengah. Itu hipotesanya tetapi sebelum melangkah kesitu seperti yang dipaparkan bahwa konflik di Timur Tengah ini sebenarnya sampai sekarang semakin tidak menentu. Tadi dipaparkan juga bahwa Arab Saudi menggalang 39 negara yang mayoritas Islam dari Suni sementara dari golongan lain yang berseberang dengan Arab Saudi yang mayoritas Syiah juga agasi konfrotatif dengan Saudi Arabia. Nah apakah ini yang dimaksud. Kalau hipotesanya itu apakah memang melalui organisasi-organisasi internasional dengan pendekatan diplomasi dengan kebijakan Indonesia yang bebas aktif itu tidak banyak membantu. Itu pertanyaan saya. Jangan sampai hipotesa itu kita ingin memperkuat suatu pandangan bahwa memang patut untuk kita ratifikasi. Nah itu yang pertama.Pertahanan Langkah politik Indonesia, konflik Timur-Tengah1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Saya sedikit lebih setuju maksud saya agar ini kita tidak terburu-buru untuk meratifikasi. Lebih bagus kita perdalam, karena kondisinya berbeda. 2014 dengan sekarang ini agak beda, sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya kalau 2014 pada saat ini memang lagi growing betul Arab Saudi itu. Sekarang ini tidak, jadi para koruptor di-excuse, di-excuse asalkan mengembalikan asset yang mereka ambil bahkan konon saya dengar hampir sampai 80 triliun itu bisa kembalikan, bisa dimaafkan, bisa dibebaskan sepanjang asetnya dikembalikan. Nah apakah itu yang akan kita kejar. Saya pikir mungkin tidak.Pertahanan Pedalaman sebelum ratifikasi 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Soal pelatihan, kalau kita meng-endorse pelatihan kerja sama pelatihan dengan negara-negara Arab Saudi. Pertanyaan saya, mungkin bisa dijawab apakah ini tidak ini akan memperuncing konflik yang terjadi. Kita memberikan pelatihan kepada mereka sementara negara-negara yang menganut Syiah akan mengklaim kepada kita. Jadi bukannya kita malah pintu masuk untuk menangani persoalan tetapi malah memperuncing, ada faktor-faktor jelousi karena disana persoalannya lebih banyak yang tidak bisa diselesaikan. Nah ini yang perlu pandangan dari para narasumber. Mudah-mudahan ini perlu mungkin pengkaji yang lebih dalam. Hari ini mungkin kalau memang belum cukup, mungkin pada lain kesempatan kita bisa memperdalam lagi dan saya pikir kalau saya melihat dari sisi ekonomi saja mungkin yang akan kita peroleh tetapi itupun agak hopeless karena kondisi mereka memang juga sedang dalam persoalan ada diseaster dalam hal keuangan mereka, ekonomi mereka. Dari sisi keahlian, saya pikir Indonesia jauh lebih matang dibandingkan mereka. Nah kalau itu kita implikasikan ke Arab Saudi, lagi-lagi saya katakan jelousi dari negara-negara lain yang notabenanya sahabat kita juga yang akan memperuncing persoalan yang akan terjadi. Persoalan di Timur Tengah ini bukannya akan semakin bagus, karena ini sudah akan sedikit lebih kepada penekanan hardware daripada softpower. Nah saya pikir ini tolong mungkin diberikan sedikit suatu pencerahan sehingga kami bisa menentukan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pada saat yang tepat.Pertahanan Pelatihan kerjasama, konflik Timur-Tengah 1

SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki

Pak Ketua, sedikit boleh.   Pak Menteri, saya pernah ketemu dengan salah satu Menteri Perekonomian Republik China. Dia mengatakan begitu banyak ahli-ahli ekonom dan begitu pun juga ahli teknologi yang memberikan masukan kepada kami. Dan kami tetap berpendirian bahwa bagaimana ingin 
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membangun Tiongkok, bagaimana ingin membangun memajukan Tiongkok adalah orang Tiongkok sendiri. PNBP Sejarah Tiongkok 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah yang ketiga adalah betul pak menteri, ada salah satu phobia yang dialami kami itu menyangkut masalah cost.  Mereka  itu  kan  sebenarnya  tidak  mengetahui  pasti  bahwa  begitu banyak   program   yang   ada   sama   pemerintah.   Mereka   itu   sangat   phobia terhadap cost, dianggapnya  kalau  ada  kerjasama dianggapnya  ada additional  cost.  Nah  itu  yang  menjadi handicap bagi mereka. Jadi kalau pak menteri sudah memberikan program dua prioritas ini ya ini harus disosialisasikan. Nah  kembali  lagi  apa  yang  disampaikan  oleh  teman-teman  tadi,  ini  merupakan  bagian daripada sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Karena yang UMKM yang start up itu lebih banyak di daerah daripada di Jakarta ya. Nah teman-teman dari anggota DPR saya pikir bisa  menjembatani  lagi-lagi  disamping  daripada  itu secara  nasional  ya  mungkin  juga  bisa mensosialisasikan  semua  keberhasilan  pemerintah.  Ya  kita  lihat  angka  positifnya  saja  semua keberhasilan pemerintah itu bisa juga menjadi bagian daripada sosialisas itu. Apalagi kalau dua program pak menteri ini sangat luar biasa, nah sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh rakyat. RAPBN 2019 Biaya kerjasama, sosialisasi program 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa Kementerian Informasi dan Komunikasi ini kan salah satu diantara sekian kementerian yang betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi  nasional.  Dan saya  tahu  pasti  bahwa beberapa  tahun  sebelumnya  itu  kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional termasuk yang tertinggi pak menteri. Nah  tetapi  saya  sedikit  ingin  mengingatkan  kembali  bahwa  salah  satu  dari  pengaruh agregate untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah spending pemerintah. Dalam hal ini penyerapan anggaran oleh setiap kementerian. Nah harapan saya  untuk tahun 2018 ini menjadi prioritas. Jadi pak menteri karena 2018 dan 2017 itu kelihatannya belum begitu mengembirakan, tetapi lagi-lagi saya lakukan ini bisa menjadi salah satu andalan pemerintah. Karena terus terang saja kalau kita mengharapkan  dari  pembangunan  infrastruktur,  saya  pikir  itu  untuk  jangka  panjang  mungkin sekitar 5 tahun, antara 5-10 tahun baru bisa memberikan feed back yang positif. Nah  saya  melihat  bahwa  kesempatan  untuk  mencapai  tujuan  itu  dari  sisi  anggaran kementerian  Menkominfo itu  kan  sudah  mulai  2019  ada peningkatan  kurang  lebih  10%.  Nah harapan  saya  adalah  perhatian  pak  menteri  terhadap start  up dan online UKM  itu  saya  sangat hargai dan saya harapkan kedua program itu bisa benar-benar men-trigger pertumbuhan ekonomi. Sekalipun  misalkan  katakanlah  terdapat  sedikit  pelambatan  di  bidang penyerapan.  Ya  mungkin karena birokrasi dan segala macam sebagainya, tetapi dengan dua program ini saya betul-betul mengharapkan ini bisa betul-betul bisa di-trigger secara maksimal.RAPBN 2019 Pertumbuhan ekonomi 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah   dengan   demikian   secara   keseluruhan   akan   kelihatan   lagi   bahwa   kontribusi Kementerian Menkominfo dalam hal pertumbuhan nasional itu bisa tercapai. Karena kalau tidak pak menteri saya khawatir target 2019 itu yang 5,3 itu tidak tercapai lagi. Apalagi sekarang ini ya mohon  maaf  semakin  tantangan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  itu  kan  semakin  sulit,  semakin banyak   tugas   pemerintah   yang   harus   diatasi.   Nah   salah   satunya   yang  bisa   men-trigger pertumbuhan  itu  adalah  dari  kementerian  yang  pak  menteri  pimpin.  Harapan  saya  sebenarnya kalau 5,3 itu sebenarnya masih rendah tetapi cukup realistis sepanjang kementerian Menkominfo, Kementerian  Perhubungan  dan  yang  lain-lain  BUMN  dan  sebagainya  betul-betul  maksimal  di dalam meningkatkan penyerapan anggaran.RAPBN 2019 Pertumbuhan ekonomi 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-Laki

Nah, itu sebenarnya yang salah satu indikator dari kami mengambil kesimpulan bahwa kinerja KPI ini belum memperlihatkan tanda-tanda yang sangat menjanjikan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang dan juga komitmen pada saat terpilih sebagai Anggota KPI.   Jadi Ibu Ketua, tentang permintaan equipment untuk monitoring sistem saya pikir perlu kita evaluasi lebih lanjut. Karena bagaimana pun juga basic performance yang kita harapkan itu sampai sekarang juga belum terlihat. Jadi apa yang disampaikan Anggota DPR RI lainnya kami khawatirkan ini justru malah memperburuk permasalahan yang ada, bukan malah memperbaiki tetapi malah memperburuk, akan lebih complicated.   Tetapi intinya kita akan tetap mendukung KPI sepanjang itu benar-benar dilakukan secara transparan dan sesuai dengan undang-undang yang diatur. Saya pikir demikian Ibu Ketua. 
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 Terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   Regulasi Penyiaran Evaluasi, 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-Laki Saya hanya sedikit ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa Anggota Komisi I DPR RI tentang komitmen KPI, sejauh ini saya belum melihat improvement-nya. Salah satu yang menjadi indikator kami menyatakan demikian karena pada saat Anggota KPI ini terpilih kami sudah mewanti-wanti, bahwa ke depan diperlukan ketegasan yang merupakan output daripada produk KPI Pusat tentang sikap dan kebijakannya menghadapi amanah yang diterima oleh para pemegang hak siar, dimana itu adalah merupakan frekuensi milik rakyat, sehingga khusus menyangkut masalah penggunaan daripada broadcasting ini, itu harus sesuai dengan aturan dan peratuan yang berlaku. Antara lain, tentang kampanye yang terselebung yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi yang belum boleh dilakukan, undang-undang secara tegas menyatakan hal itu. Dan sampai sekarang saya tegaskan itu masih berlangsung dan sampai sekarang pun saya melihat bahwa KPI tidak melakukan apa-apa. Saya melihat dari sisi output, bahwa ada prosedur yang para Anggota KPI lakukan itu hanya sekedar mungkin wacana, sekedar brainstorming ataupun sekedar konsolidasi. Yang jelas output daripada kebijakan itu tidak ada sama sekali, karena sampai sekarang itu masih berlangsung.   Regulasi Penyiaran KPI, Wacana, 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Pak Ketua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Syaifullah. Jadi kalau memang transkripnya begitu ya sudah kita ratifikasi, kita setujuinya saja sepanjang tidak memberikan suatu pengertian yang sangat substansi, berbeda. Jadi agak sulit memang jadi kita tetapkan saja kalau memang kita menyetujui sesuai dengan transkrip awal, kita tidak usah lagi memperhatikan tentang Undang-Undang yang diajukan. Kalau kita masih memperhatikan kita jadi ambivalen dalam hal bersikap.   Saya setuju dengan pandangan Bapak Tamliha itu.   Terima kasih.   RUU Pertahanan dengan New Zealand Retifikasi 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Saya mengingatkan juga perjanjian extradisi Singapura dengan Pemerintah Indonesia begitu lama, karena apa? Kepentingan Singapura yang mereka betul-betul menjadi prioritas sehingga bolak-balik, bahkan dikait-kaitkan dengan tempat latihan untuk militer dan sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan extradisi. Itu suatu sikap bahwa as long as itu kepentingan mereka didahulukan silakan, tetapi kalau kepentingannya tidak ada ya buat apa. RUU Pertahanan dengan New ZealandEkstradisi Singapura 1



SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Pimpinan, saya menghargai atas pandangan itu tapi bukankah Undang-Undang itu lebih kuat dari segala macam komitmen yang sudah dilakukan. Manakala itu tidak begitu substansi dan tidak berpihak pada kepentingan bangsa kita maka saya pikir tidak begitu maksimal apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau masih ada ruang untuk kita menekankan kepada kepentingan, maka saya usulkan supaya ini diberikan kesempatan kepada Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk menginformasikan bahwa lembaga legislative menginginkan itu diperkuat melalui kata-kata kepentingan. Mengapa? Karena ini implikasinya sangat luas kalau hanya isu ya saya pikir manfaatnya kurang begitu sangat signifikan bagi kita. Kita melihat kondisi sekarang ini apa yang terjadi itu menyangkut masalah kepentingan. Negara-negara Pasifik Selatan masih membuat satu maneuver yang menginginkan agar itu tidak bersentuhan dengan kepentingan kita. Nah, untuk itu saya usulkan supaya ini menjadi tambahan bagi kita toh pada akhirnya adalah untuk kepentingan kita.   Terima kasih. RUU Pertahanan dengan New ZealandKepentingan 1

SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki

Saya mungkin kurang sependapat kalau ini langsung disahkan, inikan bikin Undang-Undang tidak sama dengan bikin MoU atau bikin kontrak dan sebagainya. Mengapa saya ingin tekankan bahwa kepentingan Bersama inikan menyangkut masalah keamanan. Kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi geopolitik sekarang dengan tahun 2007 itu beda dengan yang sekarang. Sekarang sudah berkembang rumor bahwa ada beberapa satuan asing, negara-negara sahabat itu sudah mulai terjadi mobilisasi ke Australia. Ada pandangan mengatakan bahwa Papua Nugini itu rentan terhadap penyelundupan perlengkapan senjata yang sumbernya dari negara-negara lain melalui Papua Nugini untuk ke Papua. 
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Artinya apa? Geopolitiknya sudah berbeda, sehingga kita juga perlu untuk mendapatkan extra perhatian terhadap kepentingan bangsa kita.  RUU Pertahanan dengan New ZealandPapua Nugini 1

SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-Laki Bapak-bapak juga mengetahui bahwa selama 2 tahun sebelum Pemilu banyak stasiun televisi yang memberikan menayangkan program-program yang sifatnya tanda tanya, di satu sisi meng-upgrade posisi tertentu dan di sisi lain mendegradasi komunitas tertentu. Nah, ini juga harus dibaca karena ini juga tentunya akan merugikan masyarakat tertentu, karena ada kepentingan yang didominasi oleh pemilik stasiun televisi tertentu. Saya tidak perlu memberikan penjelasannya yang rinci, saya pikir Pak Ketua sudah bisa memaklumi apa yang saya sampaikan.   Sensor Film Pemilu 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-Laki Yang kedua, saya belum melihat bahwa akan diperlukan penguatan terhadap kedua lembaga ini. Yang penting menurut saya harus dilakukan secara signifikan dulu, secara maksimal dulu, untuk itu saya ingin menyimak sendiri bahwa menurut keputusan MK Satuan 3 dari semua kementrian dan lembaga itu sudah tidak menjadi domain daripada DPR. Jadi saya menyarankan agar kerjasama di antara kedua lembaga ini ataupun dengan lembaga-lembaga yang terkait tentang fungsi dan tujuan daripada kedua lembaga ini perlu ditingkatkan. Perlu untuk dilakukan dan tentunya ini adalah tergantung daripada management Pak Ketua, untuk melakukan itu. Anda berdua diberikan ruang yang cukup luas untuk melakukan itu demi untuk kepentingan dan memaksimalkan kinerja 5 tahun ke depan. Itu yang paling penting dan bahwa belum sinergi antara LSF, belum maksimal maksud saya antara LSF dan KPI saya pikir itu merupakan bahan evaluasi untuk 5 tahun ke depan lagi. Dan tentunya kita menginginkan agar betulbetul yang penting adalah proaktif bukan menunggu di gawang, tetapi harus proaktif dalam arti kata ya lakukanlah kerjasama dengan semua kementrian, semua mitra termasuk mungkin adik-adik kita produserproduser itu fungsi dan tujuan LSF dan KPI itu akan secara maksimal. Yang terakhir, ingin saya hanya berikan masukan juga bahwa disamping dari pada apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya Anggota DPR yang kami muliakan, sudah begitu banyak tetapi perlu juga untuk disikapi bahwa selama ini mungkin ada secara eksplisif tidak melanggar peraturan, tetapi itu merugikan bagian dari suatu komunitas yang perlu juga untuk dilindungi. Nah, tentunya di mana kira-kira domain yang relatif agak subjektif untuk menilai. Sensor Film Penguatan 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-Laki Nah, harapan saya sekali lagi ini untuk ke depan harapan saya tolong hal ini analisa secara dari semua aspek hukumnya, aspek masyarakat dan sosialnya dan aspek kepentingan komunitas tertentu tersebut. Nah, apakah ini juga ada betul-betul entry point untuk KPI bisa masuk, sehingga bisa dapat melegakan kita semua, khususnya di dalam hal menghadapi kondisi politik 5 tahun ke depan. Harapan saya ini kalau ini dilakukan, maka tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Kartika dari sisi aspek politik itupun juga terakomodir. Jadi bukan saja dari sisi aspek-aspek lainnya tetapi dari sisi aspek politik juga terakomodir, karena kalau kepentingan politik terganggu tentunya kepentingan-kepentingan lain juga ikut terganggu, karena ini kita kan merupakan satu bagian. Harapan saya itu dan mudah-mudahan kalau itu kita lakukan tentunya 5 tahun ke depan kita harapkan kinerja pemerintah ini akan lebih bagus.  Saya pikir itu saja Bapak Ketua. Terima kasih.  Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   Sensor Film Politik 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua kepada Bappenas, ini mohon maaf karena sekalipun ini skala domainnya di Komisi XI DPR RI tetapi seyogyanya mungkin menurut saya kalau ke komisi-komisi lain itu agak jangan sifatnya yang agak makro, sebaiknya lebih mikro sedikit. Jadi jangan yang sifatnya jangka Panjang, jangka Panjang itu nantilah di Komisi XI DPR RI mungkin. Kepada kami-kami ini yang sifatnya lebih mikro sedikit, artinya dalam hal kalau secara kepada mitranya itu bisa dalam untuk jangka Panjang bagaimana pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2020, sampai dengan tahun 2024 misalkan. Tetapi kalau kami disini mungkin akan lebih cenderung kepada year to year, bagaimana sampai dengan tahun 2019. Kami disini lebih fokus kepada itu, bagaimana 5 tahun Pemerintahan Bapak Presiden kita ini. Karena pada intinya kita ingin agar apa yang direncanakan Presiden kita ini benar-benar bisa dicapai dengan bagus. Kita bukan ingin melihat weaknessnya tetapi kita ingin melihatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh ini disampaikan dipemaparan Bapak Deputi ini tidak menggambarkan itu yang sebenarnya. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan disini adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata yang disini disampaikan itu kok rata-ratanya dikroscek, diambil dari tahun kebelakang, jauh tahun kebelakang. Itu adalah mohon maaf itu adalah bukan prestasi Pemerintahan sekarang. Kami ingin melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan sekarang dan apa yang bisa kami berikan kepada Pemerintahan sekarang, itu intinya disitu. Nah, ini belum tergambarkan sehingga data-data yang diberikan kepada kami agak sedikit miss leading menurut saya. Begitu juga dengan PDB yang disampaikan disini, agak rancu ini sampai tahun 2019 berapa sih targetnya sebenarnya, disini tidak tergambarkan. Yang tergambarkan adalah sampai dengan tahun 2020, masih jauh kedepan. Nah, dari situ kita juga dapat mengenali apa sebenarnya daya beli rakyat ini benar-benar menurun atau tidak sih, karena kan saya harapkan di Pemerintahan itu harus ada satu kata. Jangan sampai Menteri Keuangan mengatakan daya beli rakyat ini sebenarnya tidak turun, Tetapi Menteri Koordinator Ekonomi mengatakan memang terjadi daya beli yang menurun. Bappenas saya pikir harus bisa memberikan satu statement yang menyejukkan bagi masyarakat. Bappenas inilah yang tahu pembangunan ini sebenarnya, mungkin harus ada koordinasi yang sempurna disini. Kalau tidak sempurna ya mendekati sempurna. Intinya adalah begitu penguasa memberikan statement kepada masyarakat itu pasar menunggu. Begitu Menteri Keuangan mengatakan tahun depan akan terjadi krisis ekonomi lagi pasar akan bereaksi negative. Tetapi kalau Pemerintah mengatakan sekalipun tahun 2018 ekonomi kita akan mengalami tantangan yang berat, inikan bahasa politiknya begitu ya kita sudah siap untuk melakukan a, b, c, d, e, dan f. Kalau itu positif pelaku pasar. Nah, saya pikir kalau itu kena hal-hal yang demikian kepada kami di Komisi I DPR RI sebagai bukan spesialis di dalam mitra ini tentunya agak lebih mendetail bukan dalam bentuk secara makro. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kami untuk mencerna dan memberikan masukan kepada Pemerintah dengan satu tujuan agar Pemerintah bisa lebih bagus, lebih well performa sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.Telekomunikasi Pertumbuhan ekonomi 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Itulah kira-kira dan satu lagi bahwa dengan opportunity sebenarnya bagi Pemerintah ini sangat luar biasa, hanya mungkin targetnya yang perlu disesuaikan. Dan yang ketiga saya pikir apalagi defisit pajak yang sekarang belum bisa dipenuhi, ini saya pikir juga merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedepan. Dan secara tidak langsung harapan kita sebagaimana pengalaman-pengalaman beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya yang paling besar memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada di Kementerian Kominfo. Saya pikir itu. Nah, saya melihat Kementerian Kominfo ini sudah mulai bekerja bagus akan tetapi bagus tidak cukup, kita harus lebih bagus lagi kedepan.Telekomunikasi Pertumbuhan ekonomi, defisit pajak 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah, menyangkut masalah Jackma saya bisa mengatakan bahwa dengan diangkatnya Jackma sebagai penasehat di Kementerian Menkominfo ataupun di Kementerian Perekonomian, terus terang saja ini mendegradasi kualitas bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kita tahu semuanya sebenarnya banyak pakar-pakar ekonom, baik di bidang ekonomi global maupun teknologi yang cukup banyak berada di Indonesia. Perbedaannya adalah kesempatan yang mereka miliki untuk berkembang di dalam implementasi ekonomi itu tidak sebesar yang mereka peroleh dibandingkan dengan teman-teman yang di negara lain. TIK Degradasi, Jack Ma 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Saya pikir itu, untuk menghargai siapa lagi yang akan menghargai bangsa kita kalau bukan kita sendiri. Saya pikir masih banyaklah orang-orang yang pandai dari sisi keilmuan dibandingkan dengan Jakcma. Saya tidak mengatakan Jackma itu tidak besar, saya tidak mengatakan Jackma itu tidak smart dalam bisnis, tetapi saya ingin mengatakan siapa lagi yang menghargai bangsa kita, rakyat kita, ilmuwan kita kalau bukan kita sendiri.   Saya pikir itu saja Pak Menteri.   Terima kasih.   TIK Jack Ma, menghargai bangsa 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah, kalau pemikirannya secara simple sort cut demikian saya khawatir kalau ekonomi kita tidak tumbuh-tumbun menjadi 5,6% dan 6% akhirnya ada pemikiran untuk mengangkat lagi orang ahli ekonomi dari Amerika atau dari negara-negara maju lainnya. Nah, apakah persoalannya sampai disitu? Sebegitu sort cut yang diambil ini hanya pemikiran Pak Menteri, jadi sebenarnya ini kita sendiri yang tidak begitu menghargai ahi-ahli telekomunikasi kita. Perbedaannya ahli-ahli telekomunikasi kita itu tidak melakukan praktisi dalam usaha yang riil sehingga mereka tidak bisa tumbuh sekaliber JackmaTIK Jack Ma, short cut 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Yang terakhir saya pikir, saya mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah Pak Menteri pada saat menerima CEO dari Telegram. Saya pikir itu bagus sebagai langkah untuk memberi peringatan kepada provider-provider lainnya bahwa yang menentukan adalah Pemerintah Indonesia, bukan oleh mereka. Saya pikir langkah ini positif sekali memberikan pelajaran kepada mereka. Bukan saja kepada Telegram, tetapi kepada Google, kepada Twiter, kepada Facebook, dan sebagainya. Ini satu langkah yang bagus/positif dan patut. Saya pikir supaya ini diakselerasikan dan diperluas, sehingga membuat mereka warning bahwa mereka harus mengikuti peraturan dan aturan di negara kita. Saya pikir itu bagus. Dan terima kasih sekali lagi, saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya pikir itu, Ibu Ketua, terima kasihTIK Media sosial, telegram 1
SJARIFUDDIN HASAN 1 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Saya menyadari seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa tujuannya kan adalah untuk mendorong ekonomi seluruh Indonesia. Kalau targetnya itu 2019 selesai, berarti sampai dengan 2019 itu asumsi saya itu ekonomi kita akan tetap tidak akan begitu signifikan tumbuhnya. Seperti kita ketahui sekarang ini pertumbuhan ekonomi tidak lebih daripada 5,1 persen, dan itu sangat jauh daripada yang ditargetkan oleh Pemerintah sebelumnya. Tahun 2015 presiden sudah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket, ternyata meroketnya bukan ke atas tetapi stagnantTIK Pertumbuhan ekonomi 1
SJARIFUDDIN HASAN 2 Demokrat Jawa Barat III Laki-laki Nah, menurut hemat saya tidak perlulah mengangkat secara permanen. Kalau memang ingin menimbu ilmu ya lakukan secara seminar internasional, Presidential Lecture misalkan. President Lecture itu artinya kita menghargai tetapi tidak mengakui secara de facto bahwa dia adalah bagian daripada kita. Yang tahu ekonomi kita, yang tahu bagaimana membangun bangsa kita, yang tahu strage kita itu adalah kita sendiri. Jadi menurut hemat kami kalau masih bisa tetapi itu tergantung Bapak Menteri dan kabinetnya, tergantung Presiden Jokowi, itu menurut hemat kami itu kurang tepat dan itu mendegradasi kualitas bangsa kita sendiri. Tetapi lagi-lagi karena kami di luar Pemerintahan Pak Menteri, kami persilakan saja biarlah rakyat yang menilai dan terus terang saja kami kurang setuju dengan kebijakan itu. TIK Presidential Lecture, de facto 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Minta tolong nanti kepada Pak menteri untuk  didudukkan persoalannya terkait dengan dana blokir ini dan apa saja yang sudah dilakukan karena ini kalau tidak salah kan terkait dengan tunjangan ya? ada masalah dengan pemberlakuan ASN atau apa gitu. nah terus dampaknya kaya apa. Apakah pegawai jadi malas bekerja atau capaian jadi tidak tercapai atau bagaimana. Saya kira ini perlu untuk  kita paham supaya kita tidak ingin pendapatan negara yang makin susah ini dipersulit juga oleh persoalan-persoalan yang tidak terlalu esensial. Terus kedepan ini kira-kira bagaimana jalan keluar nya. Mungkin kita perlu mendapatkan pencerahan Pak menteri.  Anggaran KemenkominfoASN, Dana blokir 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki

Terima kasih Pimpinan.  
Bapak-bapak, Pak menteri Kominfo yang terhormat beserta seluruh Ketua lembaga dan jajarannya.  
 Yang pertama terkait dengan Kominfo. Saya mendengar bahwa di Dirjen SDPPI itu ada dana yang diblokir untuk  tahun anggaran 2015-2016, yang masuk mata anggaran biaya operasional, pencapaian target dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Kalau tidak salah ini dana terkait dengan supporting untuk  kelancaran pelayanan dan operasional pencapaian. Nah cuman persoalannya ini kami ini belum paham persoalannya Pak. Hanya kami tahu dan mendengar saja dari jauh, hanya tidak tahu persoalannya. Anggaran KemenkominfoDirjen SDPP 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Saya masuk ke dewan pers saja ya. Jadi kalau saya melihat profil anggaran dewan pers ini, saya jadi bertanya-tanya. Ini sebetulnya serius tidak eksistensi dewan pers ini dihadapan negara. Sebab sekarang ini semua orang sudah mengatakan dan sudah ada risetnya bahwa pilar demokrasi ini bukan hanya tiga, 
tidak hanya trias politika. Yang keempat ini pers. Sekarang ini Presiden mau membuat keputusan langsung diberitakan di media sosial saja, bukan media print out, nanti sore diubah keputusannya. Soal grab, soal apa lagi, soal grab, uber dan seterusnya, apalagi Presiden merubah putusan berkali-kali hanya karena opini media Pak, bukan opini DPR RI. Sementara lembaga trias politika ini punya alat saling cek dan balances. Ekskutif di cek oleh legislatif, legislatif dan eksekutif dicek oleh ada yudikatifnya. Nah pilar yang keempat yang sekarang ini mampu mengubah, mengambil keputusan penting negara, ini cek dan balances nya oleh siapa? kita berharap sebetulnya dewan pers ini menjadi lembaga yang kita berharap mampu membentuk pers media yang sekarang ini sedang mengalami proses penguatan  sangat luar biasa kuat ini agar jangan sampai out of control. Saya tidak mengatakan bahwa media harus dibatasi harus diini dan itu ya? karena dewan pers sekarang survey nya baru bicara tentang freedom of pers. Saya heran juga kenapa survey nya itu. Anggaran KemenkominfoOpini publi, trias politik 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Bukankah sekarang ini pers sudah tidak ada yang menghalangi. Penguasa mana diwilayah mana yang berani menghalangi pres sekarang ini, tidak ada Pak. Kenapa Bapak membuat survey mengenai freedom of pers. Menurut saya ini agak out of contack. Yang kedua, profil anggaran Bapak itu 55% itu untuk  acara seremonial. Apa itu pengaruhnya kira-kira terhadap kematangan media kita nanti bentuk akhir dari revolusi media ini dalam kontek demokrasi. Dari 36 miliar. 19,9 miliar sendiri kan yang untuk  world pers freedom day 2017Anggaran Kemenkominfopers freedom 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Nah ini, saya kira satu kehormatan di Indonesia menjadi tuan rumah ini. Don’t get me wrong dengan ini. Hanya saja maksud saya kalau kita ingin mendesaind sebuah pilar demokrasi yang besar di Indonesia, sebuah negara yang secara gerbang demokrasinya berkembang sangat besar di dunia saat ini. Tidak cukup Pak anggaran hanya 36 miliar dan itu pun yang 55% untuk  ceremonial Pak. Saya tidak yakin apakah karena Pemerintah memberikan kep anggaran anda dikasih yang segitu atau apakah karena program anggaran anda yang dibuat, saya tidak yakin ini program nya FGD, program nya lomba debat, program nya apalagi gitu. Yang akan bisa membuat out come pers kita menjadi pilar yang sehat dari demokrasi sebagaimana trias politika ini berkembang menjadi, mungkin catur politika nanti.   Saya berharap nanti dewan pers akan membuat lebih ber nas Pak. Kalau bab anggaran kalau itu masuk akal, saya akan berikan dukungan yang besar Pak. In Shaa Allah.  Terima kasih Pimpinan. Anggaran KemenkominfoProgram anggaran 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki

Terima kasih, Pimpinan.   
Pak Menteri dan semua jajaranya yang terhormat.   
Saya sepakat dengan Pak Effendi, TVRI ini ada persoalan model organisasi di situ. Jadi persoalannya sudah akut, ada persoalan SDM, ada persoalan management, tapi juga ada persoalan visi. Jadi dari Sabang sampai Merauke kalau kita ini Komisi I DPR RI sudah terlalu banyak kunker TVRI, RRI Pak. Dari seluruh daerah wilayah yang kita jelajahi maupun waktu kita rapat dengan TVRI disini enggak ada yang punya cita-cita besar Pak. Bagaimana mungkin kita ini mengharapkan TVRI ini menjadi lembaga besar, dulu cita-citanya paling tidak seperti NHK atau BBC. Dengan anggaran sedikit dari APBN tapi bisa mengembangkan acara-acara yang laku ditingkat dunia.  Jangankan mimpi begitu untuk menjadi seperti Channel News Asia saja enggak bisa.   Nah, TVRI kita ini enggak ada yang nonton lagi gitu loh padahal ini negara sebesar Indonesia mutu siarannya begitu, itupun rail run hampir 60%.   Dewan Pengawas TVRIAPBN, TVRI 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki RTRI kemarin kita diskusi cukup panjang ya, TVRI, RRI, Antara ini bagaimana supaya menjadi lembaga yang mencerahkan dan bisa diandalkan oleh bangsa ini.  Kita punya masalah akut ya TVRI, Antara yang sudah on the right track tiba-tiba saja ini menjadi masalah baru bagi Pak Menteri. saya kira bagi bangsa ini. Tiba-tiba Antara menjadi sangat partisan. Kemarin misalnya menyiarkan berita yang tidak faktual, demo pesertanya 100 orang dibilang 97 ribu, kan bisa digambar kayak Pak Kapolri menyarankan google kan, setelah di google ternyata mana yang 97 ribu hampir 100 ribu orang itu ternyata cuma 100 orang. Nah, begini-begini Antara ini kan milik negara Pak, bukan milik partai, bukan milik golongan, bukan juga milik Pemerintah. Dewan Pengawas TVRIPartisipan 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Kalau kita lihat keluhan tentang pegawai PNS yang tua-tua, recruitment baru yang tidak memenuhi syarat. Menurut saya ini di daur ulang Pak, TVRI ini. Jadi kalau HP itu mungkin atau komputer perlu diformat ulang. Sudah capek kita kalau hanya begini terus, setiap Rapat Dengar Pendapat kan isinya begini saja kan, masak Bapak tidak capek sih, kita di Komisi I DPR RI yang harus berkomentar capek juga gitu.   Nah, menurut saya sudah saatnya Undang-Undang RTRI segera kita kebut, kita selesaikan. Kemudian kalau toh ini sekarang harus kita buat Dewas, Dewas-nya sementara saja sampai RTRI-nya selesai. Begitu RTRI selesai harus ada organisasi Pak. Nah, sementara Dewas pakai Dewas sementara, kita cari orang-orang yang memang visioner untuk bisa mengantarkan nanti kalau Undang-Undang yang baru, kepada RTRI yang baru Pak. Selama ini kalau kita kunker ke daerah, kita dapati resistensi itu cukup tinggi. Mereka membayangkan RTRI itu ya wadahnya satu tapi TVRI sendiri, RRI sendiri. Kalau begini enggak akan jadi Pak.   Dewan Pengawas TVRIUU RTRI, Dewas 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Maka kalau saya usul Dewas ini kita cari orang yang punya visi yang bagus, yang bisa mengantarkan kepada organisasi baru nanti di bawah Undang-Undang RTRI yang baru. Tanpa upaya-upaya yang agak serius begini, TVRI ini akan sama saja mengulang barang rusak. Saya kira TVRI ini dari reformasi 98 seluruh lembaga, kementerian lembaga kita reformasi semua kecuali TVRI enggak kena reformasi.  Nah, ini saat yang baik setelah berjalan hampir 20 tahun kita reformasi TVRI. Jangan sampai nanti lembaga-lembaga di bawah Kominfo ini justru akan menjadi lembaga-lembaga yang menggerogoti reformasi.Dewan Pengawas TVRIUU RTRI, Dewas TVRI 1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Ketika kami berdialog dengan unsur pendidikan yang ada di negara itu, mereka mengatakan bahwa satu-satunya yang kami punya itu hanya manusia, sumberdaya alam kami tidak punya. Oleh karena itu, kami berusaha melindungi kuat anak-anak kami. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah yang sangat drastis, mereka tidak membolehkan yang namanya twitter, facebook, dan seterusnya itu hadir di negara itu dan mereka menggunakan mereka menciptakan produknya sendiri yang betul-betul sesuai dengan tujuan ketahanan nasional mereka.LSF, KPI ketahanan nasional 1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya kira secara umum sudah banyak disampaikan, oleh teman terdahulu dan semuanya menyinggung satu background umum dan saya kira kita juga Anggota Komisi I DPR RI Bapak-Bapak dari LSF dan KPI. Salah satu bidang di Komisi I DPR RI inikan terkait dengan ketahanan nasional dan kalau kita bicara ketahanan nasional salah satu yang paling penting adalah perlindungan terhadap sumberdaya manusia kita, karena mungkin dalam waktu beberapa puluh tahun lagi ini sumber daya alam kita habis dan kita ini tinggal mengandalkan sumber daya manusia kita. Pertanyaannya kan bagaimana kita melakukan design untuk mengarahkan sumber daya manusia kita ini betul-betul nanti bisa bermanfaat, berfungsi dan menambah ketahanan nasional kita. Kalau saya lihat KPI, LSF ini menjadi salah satu instrumen yang cukup penting walaupun tidak seluruh persoalan human resources ini menjadi kewenangan KPI dan LSF ya. Saya lihat juga dari berbagai negara ini mensikapi perkembangan media film mulai dari yang online seperti yang disampaikan Pimpinan tadi, media-media sosial facebook, twitter, dan segala macam media yang lain di media sosial ini berbeda beda.LSF, KPI ketahanan nasional, perkembangan media film1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Di Cina mereka menggunakan media sosial produk bangsanya sendiri untuk mengatasi dinamika media sosial global yang itu sudah menjadi barangkali ya kalau kita lihat alat bagi negara-negara tertentu yang sudah lebih advan untuk melakukan pemasaran dan propaganda mulai dari ideologi sampai berbudayanya. Saya juga tahu bahwa di Korea Selatan negara yang sangat pro Amerika dan mereka mengalami lompatan kemajuan ekonomi, budaya, yang sangat signifikan dibandingkan negara kita yang dulu merdekanya duluan kitaLSF, KPI Media sosial 1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Nah, tadi mulai dari yang TV berbayar sampai media online saya belum melihat yang ada kan baru televisi dan radio di dalam paparan yang tadi disampaikan juga baru televisi dan radio. Nah, saya kira ini memang harus ada desain sebenarnya, Bapak-Bapak ini mau menggunakan kewenangan sedalam apa, ikut partisipasi mengalahkan sumberdaya manusia kita itu. Yang kedua, yang teknis sekali terkait dengan televisi kita yang tidak berbayar, saya ingin tahu sebetulnya kalau Pimpinan tadi itu bertanya desain perfilman kita. Nah, saya ingin bertanya desain peta penyiaran kita itu seperti apa sebetulnya, apakah sudah ada atau belum, sebab TV kita ini kacau jam siarnya dan contentnya itu, saya tidak melihat ada desain di situ, apakah memang desainnya dibiarkan kacau begitu. Ada jam siar anak-anak ketika anak-anak belum berangkat sekolah, kemudian mestinya ada jam tayang ketika anak sudah di sekolah diisi dengan siaran-siaran yang sesuai dengan itu nanti anak pulang sekolah harus ada jam tayang yang sesuai dengan itu, kemudian sore hari ketika mestinya dulu kita punya tradisi anak-anak kita ini karena kita negara religius dan atau mayoritas kita beragama Islam banyak anak-anak kita itu waktu Ashar sampai Isya itu waktu untuk belajar agama, tapi isi tayangannya apakah sudah sinkron dengan budaya itu atau tidak gitu. Terus nanti setelah Isya itukan mestinya untuk keluarga, apakah jam tayangnya itu sudah dipikirkan isinya sesuai dengan konten keluarga.LSF, KPI Rencana induk perfilman dan penyiaran nasional1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Nah, yang saya lihat ini belum ada Pak. Waktu acara untuk anak-anak isinya orang dewasa, kalau toh ada film anak-anak isinya juga iklan dewasa gitu. Filmnya memang Tom And Jerry jam 4, jam 5 sore tapi begitu iklan pakaian dalam wanita, mohon maaf ya. Inikan tidak mendidik, jam 7 masih film keluarga adegannya ada adegan untuk 21 tahun ke atas menurut LSF tadi ya, atau kalau tidak iklannya iklan yang berkonotasi seksual. Nah, ini menurut saya harus ada desain apakah KPI juga sudah membuat desain itu bukan hanya wasit terhadap content kalau ada disemprit, kalau ada itu diberi peringatan, tapi harus adA desain itu dan kemudian karena KPI ini kewenangannya luar biasa, membuat regulasi sekaligus mengawasi dan kemudian memberi sebagai pengadil ya kan, kewenangannya melebihi trias politica ya. Jadi semua ngumpul di KPI, tolong ini digunakan dengan serius, sebab apa? sebab saya punya asumsi bahwa budaya yang ada di masyarakat itu memang mencerminkan nanti produk budayanya ada di dalam product product film dan hiburan televisi, tetapi produk hiburan dan televisi itu pada akhirnya mengarahkan membentuk budaya baru masyarakat, contoh praktis yang saya ingin ungkap misalnya mulai dari beberapa isu ya teknis, yang pertama misalnya isu ini no to every body perceraian setiap hari ada pemberitaan tentang kawin cerai ya dulu dizaman saya kecil pak, mendengar orang bercerai itu aib tapi karena itu terus di bombardir setiap hari dan itu bisa kata cerai itu mungkin bisa 10.000 kali sehari muncul di TV sehingga orang menjadi imun kebal akhirnya memaklumi menjadi sebagai suatu yang biasa mungkin kita sekarang memaklumi itu tapi ingat Pak apa yang akan terjadi di Indonesia kira-kira 20 tahun lagi kalau untuk urusan ini mungkin menjadi biasa di segmen masyarakat tertentu, tapi mungkin 20 tahun lagi akan menjadi persoalan bangsa tahun 2003 di Inggris itu ada survei tentang perceraian jadi di tahun itu waktu itu 11 tahun yang lalu di negara Inggris itu survei mengatakan 85% penduduk yang nikah itu mengalami perceraian mbak dan hanya 25% yang bercerai itu yang nikahnya lebih dari 5 tahun dan kini telah menjadi persoalan ketahanan nasional di sana karena ini mengakibatkan persoalan sosial yang sangat besar karena banyak anak-anak yang kemudian bermasalah karena keluarganya nah apakah kita Indonesia ini akan membiarkan ini menjadi persoalan dimasa yang akan datang karena ternyata mereka mengalami masa itu, itu belum lama, jadi ketika saya telusur itu kira-kira 30 tahun yang lalu dari disurvei itu, itu masih tabu perceraian itu pak, sama dengan perciuman di publik ya ciuman kissing, itu juga ternyata mulainya dari televisi pak jadi mula-mula tahun 70-an masih tabu orang cipika-cipiki, tapi kemudian tahun akhir 90-an itu orang ciuman berat dimuka publik itu sudah akseptable nah mulainya juga, sekali lagi dari infotainment televisi media massa cetak nah kira-kira design kembali kan, design kita ini mau seperti apa, dan saya kira ini tanggung jawab besar KPI yang punya tadi, amanah berat mulai dari regulasi sampai penghakiman nah saya mohon penjelasan dan kira-kira akan seperti apa designnya, kalau belum ada, kapan akan diadakan dan kalau sudah ada bagaimana penegakannya,karena ini persoalan yang sebetulnya bisa dianggap remeh tengah tetapi saya menganggap ini serius karena ini persoalan yang akan menggerus ketahana nasional kita kira-kira 20-30 tahun yang akan datang Bapak, karena ini mempengaruhi budaya dan sosial, psikologi anak-anak bangsa kedepan pak. Terima kasih.LSF, KPI Rencana induk perfilman dan penyiaran nasional1
Sukamta 1 PKS DI Yogyakarta Laki-laki Nah, saya kira ini juga penting untuk kita diskusikan kalau di negara kita ini kan boleh dibilang mengambil jalan yang sangat bebas dan hampir tidak ada kata tidak untuk urusan ini semuanya. Nah, tadi juga sudah banyak disinggung kira-kira kalau harus men-sensor semua ini kira-kira LSF itu apakah punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan apa usulnya, dan apa terobosannya, karena kalau dilihat dari kemenangannya ini kewenangan LSF untuk mengatasi ini. Nah, tetapi faktanya kita bisa melihat sepertinya ini belum masuk, belum dijangkau sama sekali, jadi LSF masih tradisional urusan film yang tayang di bioskop, yang di TV gitu kan, belum menyangkut masuk ke media online. Nah, KPI juga begitu karena saya berasumsi seluruh yang masuk ke dalam ruang-ruang kita baik itu menggunakan frekuensi atau media digital itu harus tetap peran negara tetap harus ada, karena ini untuk perlindungan SDM kita, manusia kita.LSF, KPI Tupoksi KPI dan LSF 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Setelah  kita  diskusikan  tentang  Rancangan  Undang-Undang  ini,  kami  dari Fraksi  PKS menyatakan RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Korea  tentang  Kerja  Sama  di bidang Pertahanan untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
SUKAMTA 13 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Sebelum ini Pak, jadi yang saya tangkap begini Pimpinan. Sepengetahuan  saya  dari  perbincangan  selama   ini.   Jadi  Bakti  inikan  mempunyai kewajiban untuk menyambungkan komunikasi, akses internet ke wilayah 3T saja, yang tidak 3T tidak. Bagaimana caranya agar blank spot itu bisa dikerjakan oleh Bakti juga Pak, dan Bakti tidak disalahkan secara hukum. Nah, itu pointnya sebenarnya itu karena kalau ini tidak dimasukkan di wilayah 3T Bakti tidak bisa menyentuh Pak. Sementara yang kita persoalkan kita ingin agar rakyat di luar 3T yang masih di blank spot itu juga mendapatkan asupan kerja negara. Itu pointnya Pak, jadi kalau Bapak mengatakan angkat tangan terus bagaimana kita rapat ini. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1



SUKAMTA 14 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi kembali kepada persoalan utama Pak, persoalan utamanya kan Bakti itu mengerjakan pekerjaan amanah  Undang-Undangnya  itu,  itu  ke  wilayah  3T.  3T  selama  ini  basisnya  selalu kabupaten Pak, bagaimana caranya sekarang agar basis kabupaten itu direduksi menjadi desa, sehingga itu bisa masuk atau minimal kecamatan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
SUKAMTA 15 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Ada dua persoalan disitu, satu adalah basis pembangunan tadi itu kabupaten itu supaya bisa direduksi kedepan. Yang kedua, kata Bakti ada wilayan blank spot yang tidak termasuk 28 ribu itu, itu loh persoalannya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
SUKAMTA 17 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Justru itu yang sedang saya persoalkan dengan Bappenas.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T, daerah blank spot 1
SUKAMTA 9 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Pimpinan, sebentar Pimpinan. Saya memastikan saja apakah seluruh wilayah blank spot yang ada di seluruh Indonesia Pak, itu sudah masuk di angka itu Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
SUKAMTA 10 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Pimpinan, jadi ada wilayah-wilayah yang saya sebut tadi yang Pak Andreas sebut tadi itu tidak masuk di angka itu Pak. Sehingga saya agak keberatan kalau pakai angka yang pasti dan mutlak seperti itu. Karena nanti pasti wilayah-wilayah yang ada di DKI, yang ada di DIY, di NTT yang tidak masuk itu, itu tidak bisa disentuh oleh anggaran. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot 1
SUKAMTA 10 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Pimpinan, terima kasih untuk memasukkan wilayah blank spot di point kedua. Saya fokus di  point  satu dulu  ya,  point  satu  ini  ada  dua  point  yang  penting.  Yang  point  pertama  adalah masuknya 28 ribu sekian desa 3T dan 7.666 desa tidak ada akses bergerak seluler, itu point satu. Point kedua adalah redefinisi tentang kriteria. Nah, saya berharap revisi tentang kriteria ini, itu bukan hanya menyangkut 7 ribu desa itu atau 28 ribu desa itu. Karena revisi kriteria inikan sebetulnya untuk memasukkan wilayah-wilayah yang secara  kabupaten  itu  sudah  maju,  tidak  masuk  kabupaten  3T  tetapi  memang  faktanya  itu memang  masih  ketinggalan  sambungan  telekomunikasi  Pak.  Nah,  bagaimana  caranya  agar redefinisi itu bisa bermanfaat untuk menambahkan cakupan jumlah desa, bukan hanya yang ada di kabupaten 3T itu. Jadi basisnya tidak lagi kabupaten 3T tapi betul-betul desa yang memenuhi kriteria baru itu nantinya, sehingga jumlahnya akan meningkat di 2020-2024. Karena nanti di point kedua  yang  blank  spot  itu  harapan  kita  bisa  dimulai  penyelesaiannya  tahun  ini  tidak  menunggu 2020. Tapi  itu  belum  tentu  selesai  di  tahun 2020,  kalau  itu  tidak  kita  selesaikan  hasil  rapat  kita inikan  hanya  mengikat  di  anggaran  sampai  2019  nanti.  Tapi  di  perencanaan  yang  dibuat  oleh Bappenas yang baru harapan kita itu masuk. Nah, sehingga kalau point satu tentang jumlah desa itu diakomodir  oke  tapi  point  kedua  tentang  masuknya  kriteria  baru  harapan  saya  itu  bisa menambah jumlah desa yang belum tercakup disitu akan tetapi sesungguhnya akan masuk kriteria baru itu Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot, definisi daerah 3T 1
SUKAMTA 16 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Saya  memahami yang  point  penting  yang  disampaikan  Bapak  Rudi  soal kewajiban terhadap  3T,  bahwa  kalau  kita  masukkan  wilayah  tadi  menjadi  wilayah  3T  itu  ada  kewajiban-kewajiban pembangunan yang lain. Terus satu point yang kita pahami Pak, tapi yang kita harapkan disini sebetulnya  bukan  pada  pembangunan  yang  bermacam-macam  itu,  yang  kita  inginkan sebetulnya  kan  sebatas  pada  penambahan  akses  informasi  digital. Masuknya  blank  spot  ini ditangani oleh Bakti inikan perlu payung hukum. Bakti sebagai alat negara untuk mengatasi kondisi darurat  komunikasi  ini,  ini  hanya  diamanahkan  untuk  membangun  wilayah  3T  itu  persoalannya. Tapi ada fakta bahwa ada daerah lain yang tidak masuk 3T itu juga wilayah darurat yang harus ditangani. Ini  tidak  perlu  uluran  khusus  soal infrastruktur,  soal  ekonomi,  soal  Pendidikan,  soal kesehatan atau apa seperti sebagaimana 3T. Nah, ini komprominya bagaimana Pak.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah blank spot, koordinasi antar institusi 1
SUKAMTA 11 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Agar desa-desa  yang  masuk  kriteria  baru  itu  bisa dimasukkan  di  dalam  ditambahkan  di dalam jumlah desa yang sekarang ada masuk di 3T itu Pak. Mungkin bahasanya bisa diedit. Terima kasih. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDefinisi daerah 3T 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Yang  ketiga,  kalau  kita  bicara  desa  tertinggal  dalam  kaitan dengan  digital,  komunikasi, internet kalau mau disempitkan lagi. Selama ini mungkin basisnya kabupaten dan peta yang ada disitu memang mayoritas itu di daerah-daerah 3T, tapi harus diingat bahwa bukan hanya pedesaan di 3T sana yang tidak punya akses terhadap digital Pak. Saya dari Dapil DIY di Dapil saya ini di Gunung  Kidul,  di  Kulon Progo,  di  Sleman  masih  ada  blank  spot.  Saya  kalau  sebut  kecamatan namanya kecamatan Payen, ini kecamatan terbesar di Gunung Kidul. Salah satu kecamatan paling makmur, kecamatan yang lumbung padinya Gunung Kidul. Dulu ibu kota Gunung Kidul lama, saya ada aktifitas disana seharian tanpa sambungan komunikasi sama sekali. Tidak ada sinyal sama sekali, padahal listrik berlimpah ruah. Kalau di daerah tertinggal kan alasannya tidak ada listrik ini. Itu listrik berlimpah ruah sudah sekian puluh tahun, tapi tidak ada sinyal RRI baru nyambung awal tahun  ini  setelah  kita  kejar  disini. Nah,  saya  berharap  sinyal  telekomunikasi  jaringan  internet  ini bisa segera masuk di wilayah itu. Selama  ini ketika  kita  komunikasi  dengan Kemenkominfo  selalu  mengatakan  tidak  bisa masuk Pak, basisnya kabupaten, Gunung Kidul bukan 3T. Tapi rakyat di desa-desa walaupun ini tidak  masuk  3T  mereka  punya  hak  yang  sama untuk disambungkan  ke  dunia  digital  dengan wilayah lain yang sudah lebih beruntung tersambung terlebih dahulu atau yang menjadi prioritas 3T.  Jadi  mohon  supaya  saya  mendengar  itu  hambatannya  peraturan.  Saya  mohon  semua peraturan yang menghambat sampainya hak rakyat atas negara itu direvisi, utamanya yang terkait dengan hak rakyat untuk dapat sambungan ke dunia digital. Karena ini sudah emergency, kalau kita dorong rakyat ekonomi analog lagi ketinggalan. Anak-anak muda sekarang sudah melompat jauh, tiba-tiba negara masih mendorong mengikuti langkah 10-20 tahun yang lalu. Itu sama juga kita mengajari rakyat untuk memakai roda gerombak yang masih kotak tidak lagi.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TGunung Kidul, sambungan komunikasi, peraturan menghambat1
SUKAMTA 7 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Komunikasi jangan dibatasi pada voice ya Pak.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TKomunikasi voice 1
SUKAMTA 18 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Isu  baru  Pak,  Cuma  butuh  diselesaikan  dan  Bakti  yang  bisa  menyelesaikan  tapi  Bakti butuh payung hukum, karena Bakti amanahnya hanya 3T. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TKoordinasi antar institusi 1
SUKAMTA 19 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Pimpinan, inikan subyeknya nanti Pemerintah. Itu mestinya bukan hanya menyiapkan tapi membuat  payung  hukum  ya  bahasanya  sampai  jadi.  Jangan  sampai  nanti  sudah  siap  untuk diketoknya kapan, jadi membuat payung hukum. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPayung hukum 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Yang kedua, sambungan yang sudah dikerjakan dengan dana USO itu ternyata juga butuh pemeliharaan. Rata-rata di tempat yang seperti Natuna sudah tersambung beberapa waktu yang lalu sekian tahun yang lalu, tapi sekarang ini mungkin lebih dari sepertiga dari peralatan itu rusak kembali. Nah, dana yang ada itu belum memasukkan pemeliharaan baru pembuatan, pengadaan. Nah, sehingga alat yang sudah terpasang, komunikasi yang sudah terjalin itu hilang kembali. Nah, saya kira pemeliharaan ini harus diusahakan sama baiknya dengan instalasi pemasangan. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPemeliharaan sambungan 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, sekali lagi kita ingin dunia digital ini menjadi alat untuk lompatan ekonomi. Siapa tahu saya yakin dan saya optimis dunia wisata di daerah Playen itu akan berkembang jauh lebih cepat manakala kita punya akses digital dengan baik. Nah, sebagaimana juga wilayah-wilayah yang lain. Nah,  tolong  kalau  masih  ada  aturan-aturan  yang  menghambat  segera  direvisi.  Dan  Bappenas tolong  juga  akomodatif  terhadap  yang  demikin  ini  Pak,  karena  kalau  kita  bicara  dengan  teman-teman  teknis  selalu  dilarikan  kepada perencanaan  Bappenas.  Seolah-olah  Bappenas  sebagai lembaga  perencana  nasional,  pembangunan  nasional  ini  ketinggalan  cara  berpikir  dan  data-datanya, saya tidak percaya itu. Tapi tolong buktikan ketidak percayaan saya atau keyakinan saya bahwa  Bappenas  ini  tidak  ketinggalan,  Bappenas  ini  unggul  dan  Bappenas  ini  ingin kedepan merancang  pembangunan  yang  kontekstual,  yang  membawa  Indonesia  maju  kedepan.  Jangan biarkan  Bappenas  menjadi  alasan  untuk  lembaga-lembaga  teknis  itu  tidak  bekerja  maksimal membantu masyarakat. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPeraturan menghambat, BAPPENAS 1
SUKAMTA 4 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Terima  kasih, saya  kira Bapak melihat  point yang  saya  sampaikan  dengan  sangat  pas, sangat  bagus  sekali.  Kita  paham  juga ada keterbatasan  anggaran  tetapi  saya minta supaya hambatan  peraturan, hambatan  birokrasi  itu  diangkat  dulu Pak.    Bahwa  nanti  teknisnya sesuai dengan anggaran yang ada itu mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu, nah itu biar menjadi apa namanya urusan teknis yang tidak lagi ada hambatan di tingkat peraturan Pak. Karena kita ingin walaupun Bappenas sedang merencanakan untuk 5 tahun ke depan 2020-2024 tetapi kan kebutuhan hari ini sebetulnya sudah cukup mendesak di tempat-tempat ini untuk pengembangan ekonomi  digital, sebab  kalau  kita  nungu katakanlah  3  tahun  lagi bisa  jadi  momentum  ini  sudah lewat Pak. Nah, kita tahun potensi anak muda, potensi daerah ini sangat luar biasa seperti yang Bapak gambarkan tadi. Di  wilayah  kami  di Gunung Kidul itu, ini  wilayah  wisata sekarang berkembang booming sangat luar biasa, tetapi lagi-lagi hambatan salah satunya adalah hambatan promosi, hambatan  pengembangan  atau  ekonomi  yang  lainnya, teknis-teknis  yang  lain  maksud saya  kalau  ini  bisa  di  fasilitasi  itu  sangat  saya  membayangkan  sangat  pesat  perkembangannya gitu. Nah, hambatan  dari  sisi  regulasi,  hambatan  dari  sisi birokrasi  tolong  diangkat  dulu. Masalah  teknis anggaran biarkan  nanti  teknis  yang  bicara Pak. Itu  harapan  kita  rapat  hari  ini, sehingga  itu  syukur menjadi  kesimpulan. Karena  berikutnya  yang  ini bab  lain sebetulnya  tapi mumpung bicara dengan sebagai perencana dan di situ memasukkan konektivitas dan digital, saya berharap kita ini punya roadmap digital yang baik dan mapan Pak. Kita baru bicara connectivity yang masih banyak PR seperti ini, kita belum bicara tentang pengembangan ekonomi digital secara lebih, kita belum bicara tentang artifisial intelijen, kita belum bicara robotic, kita belum bicara yang lain-lain sementara negara-negara maju, negara China yang sekarang ini mungkin menjadi one of the leader dari dunia digital ini, mereka sudah jauh sekali ke depan. Nah, kalau  kita  tidak  punya  roadmap  yang  mapan  dalam  hal  ini,  kita  akan  ketinggalan. Nanti ketika  dunia  ini  sudah beralih  kepada  digital  semua, kita  tergagap-gagap  lagi. Kita  masih nunggu  5  tahun  atau  3  tahun  dari  sekarang  baru  akan  mulai  implementasinya. Nah, saya  kira harapan kami ini bisa kita kejar secepatnya, kita punya road map yang bagus, kita beri ruang yang sama besarnya  antara  negara dan  swasta  untuk  pengembangan  itu  semuanya.  Minta  tolong supaya di Bappenas bisa di bantu untuk direncanakan itu semuanya.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPeraturan menghambat, Gunung Kidul 1
SUKAMTA 2 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Saya  mohon  supaya kesimpulan  yang  definitive supaya  jangan  ngambang bisa  jadi di-follow up dengan surat Pak Menteri. Saya minta supaya ada keputusan yang definitif supaya keluar dari sini ini nanti ada hal yang bisa kita bawa, kita kabarkan kepada masyarakat bahwa mereka sebentar lagi akan menikmati sambungan telekomunikasi, sambungan internet atau sambungan dunia digital sama dengan wilayah-wilayah lain Pak, jangan diambangkan lagi, karena kita butuh keputusan. Nanti kalau hanya diambangkan boleh jadi atau menunggu ini itu yang tidak pasti, kita jadi enggak ada gunanya rapat nanti.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPerumusan keismpulan 1
SUKAMTA 8 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Kalau bisa dieksplisitkan saja sekarang, jangan dihaluskan lagi nanti jadi kabur lagi nanti Pak. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPerumusan kesimpulan 1
SUKAMTA 20 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Sebentar  Pimpinan,  ini  editing  saja  supaya  tajam  gitu.  “Komisi  I  DPR  RI  mendesak Pemerintah dalam  hal  ini  Kementerian  PPN/Bappenas  dan  Kemkominfo  untuk  berkoordinasi membuat payung hukum”, kalau ada kata “dalam” membuat payung hukum ini seolah-olah  itu hanya  koordinasi  untuk  buat  payung  hukum  saja.  “Berkoordinasi  membuat  payung  hukum mengenai penggunaan data wilayah blank spot sebagai penunjang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur akses telekomunikasi dan akses data di wilayah NKRI yang masih blank spot”. Sudah cukup bagus. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TPerumusan kesimpulan 1
SUKAMTA 6 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Saya  kira  yang  diusulkan Pak Deputi  tadi  ya  itu  bagus,  artinya  ada  perubahan  definisi untuk  RPJMN  berikutnya. Itu bagus,  itu  mungkin bisa menjadi 1  poin.   Yang  kedua dibuat  point kedua, apa yang disampaikan Pak Andreas tadi soal daerah blank spot itu supaya bisa di akomodir di dalam peraturan yang ada dimasukkan saja di mana gitu, supaya ini bisa dimasukkan ke dalam penganggaran   berikutnya. Babnya   itukan   sebetulnya, bagaimana   caranya   agar   kita   bisa membantu masyarakat yang tidak punya koneksi ke dunia digital itu karena hambatan peraturan, ini bisa kita jadi lega dan bisa kita bantu masyarakat itu, tidak disalahkan kita dalam membantu itu gitu. Dimasukkan saja dalam pointer kedua nanti, jadi ada point 1 dan point 2. Begitu Pimpinan, usulan saya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TRPJMN, koneksi internet daerah 3T 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, kenapa kita sama-sama membuka akses tapi kita tidak perluas sekalian, sehingga kemanfaatan saluran komunikasi internet yang kita hadirkan kepada masyarakat tertinggal itu lebih luas.  Sebab, bagaimana  pun  juga  negara  ini  masyarakat  kita  itu  membutuhkan  ini,  sudah emergency  menurut  saya. Banyak  masyarakat membutuhkan  peran  negara,  tetapi  selalu  ada alasan  keterbatasan  anggaran  negara  untuk  melakukan  pembimbingan,  pembinaan  kepada masyarakat.  Contohnya  UKM,   UKM  ini  perlu  untuk  dibimbing  dari  sisi  kelayakan  usaha, manajemennya, tetapi juga kalau UKM makanan itu bimbingan teknis kesehatan dan seterusnya. Sementara   kemampuan   Kementerian   Kesehatan, Kementerian   Koperasi,   dan   seterusnya Kementerian-Kementerian terkait untuk membina UKM itu dengan alasan keterbatasan anggaran paling 200 setahun. Padahal UKM kita yang kita harapkan menjadi pelan-pelan nanti menjadi alat untuk mengungkit ekonomi masyarakat itu ada ratusan ribu mungkin jutaan UKM akan rampung berapa decade kalau model kerja pembinaan negara itu dengan cara manual seperti itu. Ada terobosan yang sebenarnya sangat mudah bisa dilakukan, yaitu dengan cara online, kursus  online. Kementerian  Kesehatan  melakukan kursus  pembinan  pembinaan  pengusaha makanan secara online. Sekali dilakukan kursus dalam waktu sebulan misalnya pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Seluruh UKM bisa langsung selesai. Ketika introduksi itu saya kasih ide itu mereka  mengatakan UKM-UKM  ini  tidk  ada  sambungan  internetnya  Pak,  yang  bisa  mengakses program online itu hanya perkotaan. Nah, ternyata memang betul di daerah-daerah tertinggal kita punya  program  Bakti  triliunan  anggarannya  yang  diberikan  akses  itu  memang  titik  online  bukan area  coveragenya  tetapi  titik.  Sehingga  sorry  to  say  itu  program  tapi  kenyataannya  manfaatnya minimal. Nah,  kami  ingin  perbaikannya  serius  ini  Ibu,  supaya  manfaat  yang  dihadirkan  oleh  Ibu dan Bapak dalam konteks menyambungkan masyarakat ini dengan negara itu juga serius. Mudah-mudahan menjadi amal sholeh Bapak dan Ibu semuanya. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan internet, NTT, UKM 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah,  harapan  kami  peningkatan  ini  lebih  bagus  termasuk  kunjungan  kita  ke  beberapa tempat ke NTT, Semarang, sambungan yang dilakukan oleh Bakti ke daerah-daerah 3T itu satu sisi kita bersyukur ada sambungan tetapi sayang sambungan itu sekedar menyambungkan di satu titik  saja.  Jadi  misalnya  kantor pembinaan  koperasi  atau  di  NTT  itu  Balai  Karantina.  Hanya tersambung  ke  satu  titik  situ, dan  radio sambungan  hanya  10  meter,  keluar dari ruangan  sudah tidak nyambung lagi. Sehingga ini biayanya besar, kalau kita lihat anggaran yang disampaikan itu besar sekali tetapi sampainya dilapangan itu kecil sekali. Saya tanya berapa ini bulanannya, yang di Semarang bulanannya itu hanya 800 ribu sampai 2 juta tergantung pemakaian. Di seluruh Jawa Tengah ada 34 titik, artinya bulanannya itu kira-kira hanya 64 juta saya hitung untuk satu anggaran Bakti  di  Jawa  Tengah.  Artinya,  sebetulnya  kan  kecil  sekali  yang dialokasikan  kesitu  sementara anggaran yang dilaporkan kepada kita inikan besar sekali ini. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan komunikasi, NTT 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Tadi  sudah  banyak  yang  disampaikan  teman-teman,  saya  simple  saja  sebetulnya yang pertama memang benar kita satu sisi sudah bagus ada sambungan komunikasi ke wilayah terluar akan  tetapi  memang  dengan  perkembangan  teknologi  dan  perkembangan  peradaban  yang  ada saudara-saudara kita diperbatasan ini satu sisi memang menginginkan supaya tidak hanya voice sambungannya, karena memang sekarang ini sudah tidak cukup lagi untuk kepentingan transaksi bisnis, untuk kepentingan Pemerintahan tidak cukup lagi dengan voice.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TSambungan komunikasi, voice 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evita dengan baik dan dengan terbuka saya kira itu cara yang terbaik. Saya hanya ingin nanya sedikit terkait dengan perkembangan yang di Jogja itu Pak,  yang  blank  spot  di  Gunung  Kidul  dan  Kulon  Progo  yang  kemarin  sudah  dianggarkan  Pak Direktur  kan  janji  Desember  tahun  lalu  pengadaan  tanah  sudah  selesai  ini  sudah  bulan  Mei pertengahan bagaimana perkembangannya ini sudah lewat 5 bulan ini sudah terealisasi atau belum. Apakah pemancarnya sudah berdiri, kita ingin tahu perkembangannya. RAPBN 2019 Gunung Kidul 1
SUKAMTA 2 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Ya, jadi sekarang sudah selesai urusan blank spot Pak?RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 3 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Sudah selesai belum masalahnya, tanahnya yang kemarin dijanjikan Desember dibebaskan sudah selesai semua? RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 4 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Sudah selesai? RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 5 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Jadi pemancar juga sudah terpasang ya. RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 6 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Ada dua tempat, Gunung Kidul, Kulon Progo yang sebelah barat itu blank spot juga disana di daerah pegunungan juga daerah Menoreh.  RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 7 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Terima kasih Pak. Saya nanti akan cek lagi dilapangan, mudah-mudahan semua beres. Terima kasih. RAPBN 2019 Gunung Kidul, sambungan komunikasi 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Sebetulnya tadi bahan dan pertanyaan saya sudah diwakili oleh Ibu Evita, karena sebagian besar  dari  yang  masuk  ke  Ibu  Evita  juga  masuk  ke  saya.  Sehingga  itu  menjadi  pertanyaan  yang bahwa  memang penjelasan  tadi  ada  yang  memuaskan  tetapi ada  yang  masih  mengganjal,  tetapi poinnya  saya  kira  poin terbesarnya  ini  RRI  perlu  pembenahan  secara  manajemen  Pak,  karena apalagi ini kalau kreatifitas sudah cukup bangus, tapi manajemen didalamnya tolong dibenahi secara serius. Pengelolaan keuangan juga tolong dibenahi, kemudian model prasmanan tadi cari sendiri, dianggarkan sendiri, itu saya kira diseluruh negara ini institusi yang melakukan tidak ada Pak, semua ada pola manajemennya kan. RAPBN 2019 Manajemen RRI 1
SUKAMTA 19 PKS Yogyakarta Laki-Laki Baik, saya ingin mengutib berita yang disampaikan di media massa pada hari Senin tanggal 30 Januari. Beritanya “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberikan teguran resmi kepada 3 stasiun televisi terkait penyiaran Pilkada”. KPI menyebut ada berpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Jadi ingat stasiun ini ditegur karena keberpihakan bukan soal iklan Pilkada, tidak ada hubungan dengan Bawaslu. KPI menyebutkan ada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, itu sebabnya dia ditegur.   Ada keberpihakan salah satu pasangan calon ada di 3 lembaga penyiaran dan itu sudah diberikan peringatan keras. Proses pasca peringatan sudah kita bina lembaga bersangkutan, Ujar Komisioner KPI. Kita harap kembali tidak berpihak, sudah ada teguran resmi, TV-nya disebutkan. Regulasi Penyiaran Keberpihakkan 1
SUKAMTA 19 PKS Yogyakarta Laki-Laki Nah, saya hanya meminta keadilan KPI yang berpihak tidak hanya 1 group ini kok, yang saya sebut 4 tadi itu berpihak juga kepada Paslon yang lain. Kenapa yang ditegur hanya yang berpihak pada calon itu, sementara kepada calon yang lain dibiarkan. Ini yang saya protes tadi, tidak ada hubungannya dengan aturan KPU, Bawaslu, ini soal sikap KPI, sikap politik KPI kok.  Regulasi Penyiaran Keberpihakkan 1
SUKAMTA 11 PKS Yogyakarta Laki-Laki Dulu dengan komitmen yang dibuat atas inisiatif Bapak Menteri dan DPR RI kemarin, kita berasumsi okelah karena KPI memberikan rekomendasi artinya KPI bertanggungjawab bahwa besok ini akan ditegakkan aturan. Tapi ternyata ini justru ketika angina politik, suasana politik memanas ikut berat sebelah gitu. Ini jadi masalah, dengan cara apalagi kita ini akan percaya bahwa KPI ini akan tegak diatas aturan. Kemarin dalam urusan perpanjangan DPR RI belum selesai, KPI nekat jalan terus kasih rekomendasi, bahkan ketika kita minta di forum ini berkali-kali KPI untuk mengubah cara penilaiannya KPI jalan terus, terus sekarang belum satu tahun ini anda sudah berlaku begitu. Melakukan pembiaran kepada stasiun yang mungkin itu dianggap menguntungkan pada frekuensi pribadi dan memberikan teguran kepada yang lain. Ini bagaimana ini?   Regulasi Penyiaran KPI 1
SUKAMTA 4 PKS Yogyakarta Laki-Laki Sekarang banyak lembaga yang terseret ke dalam pusaran politik Pilkada DKI. Saya ingin KPI ini benarbenar netral dalam sesuai dengan Tupoksinya. Saya yakin dulu ketika Pimpinan, Komisioner KPI ini dilantik sumpahnya juga begitu berdiri diatas semua golongan. Jadi power yang sangat besar ini, saya minta untuk digunakan secara benar-benar adil dengan political will yang kuat. Nanti kalau kita kasih alat yang begini canggih, tapi political will tidak kena ini bisa jadi masalah besar. Saya kira KPI perlu memberikan statement yang clear dan tegas menurut saya sebelum kita beri acc terhadap permintaan anggaran untuk mengadaan alat yang sangat powerfull ini. Jangan sampai alat yang powerfull ini justru nanti dipakai untuk kepentingan politik, karena kalau itu yang terjadi ini nanti kerusakannya akan semakin besar.  Regulasi Penyiaran KPI, Political will, 1
SUKAMTA 17 PKS Yogyakarta Laki-Laki Kalau tadi KPI itu mengatakan bahwa ada real time monitoring artinya sebetulnya pelanggaran itu diketahui treal time juga. Nah, mestinya dikasih batasan waktu, teguran itu maksimum 12 jam dari pelanggaran misalnya harus sudah diselesaikan. Karena ini Pilkada inikan hanya tinggal menghitung jam bukan menghitung minggu lagi.  Regulasi Penyiaran monitoring 1



SUKAMTA 11 PKS Yogyakarta Laki-Laki Jadi Bapak dan Ibu, ini soal amanah menjalankan negara ini. Very serious matter, mau sampai kapan kita akan begini dalam urusan penyiaran publik, dalam penggunaan frekuensi milik negara, milik rakyat dan anda adalah wakil rakyat. KPI itu wakil rakyat untuk melakukan pengendalian dan pengontrolan ini.   Jadi Pimpinan, saya ingin ada bukan hanya komitmen yang setengah-setengah, komitmen yang hanya lip service gitu, ini serius persoalan yang sangat serius. Mungkin bagi orang-orang di luar yang sedang terlibat dalam kontestsi politik “ah cuman kayak gitu”, tapi bagi orang yang sedang terlibat ini persoalan yang sangat serius. Nanti saya kira itu urusan Kominfo terus ada persoalan ini nanti ada gilirannya sendiri, saya kira ini KPI dulu tolong dibenahi, serius ini.   Terima kasih, Pimpinan.Regulasi Penyiaran pembenahan, kontesntan Politik 1
SUKAMTA 12 PKS Yogyakarta Laki-Laki Pimpinan, kalau hanya sekedar mengutamakan karena produk Indonesia untuk teknologi ini sebenarnya sudah cukup bagus. Sekarang ini Indonesia product dibandingkan dengan produk beberapa negara yang lain yang sudah lebih dahulu memproduksi itu lebih bagus kok, tinggal political will sebetulnya, sehingga apa yang disampaikan Bapak Supiadin itu masuk akal dan perlu. Regulasi Penyiaran politic will, produk Indonesia 1
SUKAMTA 11 PKS Yogyakarta Laki-Laki 4 TV yang kalau perlu disebut itu ada Metro TV, Kompas TV, ada CNN, ada Trans. Yang jelas-jelas itu mendukung pasangan calon, kenapa yang diperingatkan hanya satu. Bang Effendi tadi boleh protes TV itu iklan terus menerus untuk parpolnya. Mendingan seluruh Parpol kasih TV deh, daripada begitu yakan.   Nah, yang kedua kalau yang begitu diprotes kenapa yang lain melakukan hal yang sama dibiarin juga. Ini yang saya sebut KPI jangan menjadi alat politik kalau tidak mau berpolitik. Kalau mau berpolitik jangan di KPI, masuk partai politik jadi Anggota DPR RI. Nah, ini sekali lagi bukan soal persetujuan ini political will. Jadi saya minta KPI dengan bukti-bukti yang sudah berserakan begini lakukan tindakan yang tegas sesuai dengan kewenangan. Kalau memang tidak bisa melakukan sesuai dengan kewenangan atau itu sengaja sikap untuk berpihak, lebih baik mundur saja dari KPI, biar diganti orang dari anak bangsa yang siap untuk bertindak netral sesuai dengan undangundang karena ini situasi panas banget di DKI. Regulasi Penyiaran Political will, 1
SUKAMTA 4 PKS Yogyakarta Laki-Laki Terima kasih, Pimpinan.   Sebelum soal peralatan saya kira yang perlu jadi catatan dari KPI itu adalah political will, karena peralatan itu hanya sekedar teknis, dia hanya tools yang digunakan untuk memperlancar tugas dan pekerjaan untuk tercapainya visi, misi dan target. Nah, urusan political will ini menurut saya perlu serius dikedepankan oleh KPI. Saya melihat urusan monitoring dan yang disampaikan Ibu Nur tadi soal follow up, ini perlu transparan dan accountable. Kemarin KPI sudah mengeluarkan rilis bahwa KPI sudah melakukan teguran kepada beberapa stasiun televisi ada 3 Regulasi Penyiaran Political will, monitoring, Acountab;e 1
SUKAMTA 28 PKS Yogyakarta Laki-Laki Terima kasih Pimpinan.  Saya usul supaya semua bisa terakomodir, redaksional untuk point 4 dan 5 itu bisa seperti ini. “Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk bersikap secar adil dan tegas terhadap lembaga penyiaran dengan alasan potensi keberpihakan pada pasangan calon Pilkada DKI dan pemberitaan politik yang bias dan diskriminatif”.   Jadi stasiun yang hanya menyiarkan atau memberi porsi kepada satu partai politik yang sangat luar biasa besar, itukan jadi diskriminatif dan bias itu sudah terakomodir disitu.   Terima kasih, Pimpinan.   Regulasi Penyiaran Politik, diskriminasi 1
SUKAMTA 4 PKS Yogyakarta Laki-Laki Lembaga penyiaran walaupun ketiga-tiganya ini hanya bernaung di bawah satu grup, karena dianggap 3 stasiun itu berpihak kepada salah satu calon. Tapi KPI saya tidak tahu lupa atau teledor tidak menegur 4 stasiun yang lain juga jelas-jelas punya keberpihakan yang sama dalam proses Pilkada DKI. Pertanyaannya kenapa 3 ini ditegur yang 4 dibiarkan. Apakah KPI juga mulai berpolitik atau KPI juga mulai menjadi alat politik. Regulasi Penyiaran Teguran 1
SUKAMTA 10 PKS Yogyakarta Laki-Laki Topiknya sama, tadi pertanyaan saya apakah yang 4 TV itu sudah ditegur juga. Yang 4 TV yang saya tanyakan, kan yang ditegur baru 3 itu, apakah yang 4 sudah ditegur. Regulasi Penyiaran Teguran 1
SUKAMTA 11 PKS Yogyakarta Laki-Laki Kalau petugas atau aparat itu tidak tegas di dalam sikapnya ini akan menimbulkan agitasi kepada orang. Nah, alat-alat negara bukan alat Pemerintah ya, alat negara dengan kewenanganya itu harus tegas siapapun yang melanggar potong saja. Sekali anda memberikan toleransi anda tidak punya legitimasi lagi untuk menindak yang lain, pasti akan diprotes. Dan sekali kewibawaan ini runtuh sulit memulihkan. Kemarin persoalan izin dengan segala macam teguran anda jalankan terus beri izin, ternyata sekarang ini berlanjut-lanjut, proses dari izin yang anda beri perpanjangan rekomendasi perpanjangan dan tidak selesai itu masih berlanjut sampai sekarang dan tidak ada teguran. Ini maunya bagaimana KPI? Regulasi Penyiaran Teguran 1
SUKAMTA 3 PKS Yogyakarta Laki-Laki Menurut saya ini statement salah dalam beberapa hal. Pertama pasti itu tidak benar isinya, yang kedua ada proses di dalam pembuatan Undang-Undang ITE yang hasil dialog bersama. Etikanya menurut saya tidak perlu dibicarakan kepada media dinamika yang terjadi, karena itu proses memasak di dapur. Tidak perlu seorang koki tukang masak yang diberikan ruang kewenangan oleh manager hotel itu untuk membicarakan apa yang terjadi didapur. Regulasi Penyiaran UU ITE 1
SUKAMTA 23 PKS Yogyakarta Laki-Laki Pimpinan, terima kasih.  Di dalam Undang-Undang Penyiaran itu Pak, itu sudah jelas bahwa KPI itu harus bersikap berimbang. Nah, persoalannya kenapa saya complain karena ada yang sudah ditegur dan yang lain dibiarkan itu tidak berimbang. Kalau sama-sama belum ditegur ya kita tidak punya pretense, kita tidak ingin mengintervensi KPI, kita hanya ingin KPI ini bersikap adil dan berimbang sesuai dengan undang-undang.   Yang kedua, ini terkait dengan point kesimpulan ini Ibu Ketua. Saya usul supaya point 2 itu ditaruh nomor 1 dan nomor 1 taruh nomor 2. Terus untuk yang nomor 4, saya usul untuk ada tambahan jadi bukan dihapus. Redaksinya kira-kira begini “Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk bersikap secara adil dan tegas terhadap lembaga penyiaran dengan alasan potensi keberpihakan kepada pasangan calon Pilkada DKI”. Nah, itu usulan saya.   Terima kasih.   Regulasi Penyiaran UU Penyiaran 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Termasuk saya berharap walaupun dulu sempat kita diskusikan soal penguatan lembaga dan  mungkin  akan  ada  penyesuaian  kelembagaan.  Dan  kalau  ada  Undang-Undang  baru  tapi ternyata Undang-Undang barunya kan masih lama ini, karena ngantrinya ternyata Pak Pimpinan dan Bapak Ketua ini masih kayaknya masih PR-nya masih banyak belum bisa nembus di Baleg nah  ini  PR  kita  Bersama.  Artinya,  saya membayangkan  kalau  Undang-Undangnya  masih  lama mungkin periode depan, berarti kira-kira lembaga TVRI dan RRI mau tidak mau eksistensi hari ini, ini masih harus dipertahankan, sehingga mau tidak mau harus ada penguatan dari eksisting Pak. Sampai nanti what ever kata Undang-Undang yang baru tetapi eksisting ini harus diperkuat mau tidak mau. RRI & TVRI Eksistensi TVRI & RRI 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Namun  demikian,  saya  kira  beberapa  catatan  seperti acara  yang  tadi  disampaikan  oleh Bapak Hidayat  relan inikan  kasus  lama  sudah  sekian  tahun.  Nah,  kami  mohon  supaya  ada perbaikan mungkin  anggaran  yang  ada  ini  kalau  bisa  diatur-atur  supaya  acara-acara  ini  ada perbaikan, perbaruan, supaya acara relan itu dikurangi dan saya kira kombinasi komposisinya juga supaya  seimbang  semuanya  ini,  supaya  TVRI  ini  semakin  bagus,  semakin  menarik  bagi  semua kalangan. Nyatanya bagi masyarakat dipedesaan tempat konstituen kami rujukan utama tetap saja RRI dan TVRI walaupun stasiun televisi ini banyak sekali, ternyata yang dilihat masyarakat itu tetap rujukan  utamanya  itu  TVRI  dan  RRI. Nah,  sehingga  kami  berharap  TVRI  dan  RRI  ini  bisa  lebih bagus,  lebih  seimbang  di  dalam  menampilkan  komposisi  isi  siarannya.  Termasuk  upaya  untuk menjaga kebhinekaan ini kalau bisa terus dijaga baik dari sisi komposisi siaran maupun dari sisi kalau dulu di jaman Orde Baru, di jaman saya kecil dulu, komposisi etnis penyiar itu diperhatikan sampai. Nah, sekarang ini saya juga sebenarnya berharap begitu. Penyiar ini dari Papua sampai Aceh ada kalau perlu penyiara pembawa berita itu pakai pakaian adat dari kadang pakai Papua, kadang  Dayak,  kadang  Melayu,  kadang  Aceh,  kadang  Jawa,  sehingga  TVRI  itu  menampilkan kebhinekaan  walaupun  beda-beda  pakaiannya,  beda-beda  penampilannya,  beda  kulit   dan rambutnya  akan tetapi  tetap  saja  itu  sebagai milik  bangsa  Indonesia  dan  ini  menjadi  kekayaan yang  diterima  untuk  saling  memperkuat.  Nah,  harapkan  kami  mudah-mudahan  ini  bisa  gestur seperti ini bisa semakin bagus ya ditampilkan. RRI & TVRI Komposisi siaran 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Mohon  maaf  tadi  harus  ada  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu,  namun demikian ada beberapa hal terkait dengan catatan, terkait dengan TVRI dan RRI yang saya lihat perkembangannya  secara  umum  sudah  bagus  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya. Dan harapan kita pengelolaan managerialnya juga lebih baik dan kalau melihat semangatnya untuk mendapatkan WTP inikan sudah juga cukup bagus. RRI & TVRI Pengelolaan manajerial 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, sementara dimana-mana kita selalu mendapatkan keluhan soal pegawai. Mulai dari komposisi  yang tidak  seimbang,  PNS,  Non  PNS,  usia  yang  sudah  masa  pensiun,  keterampilan yang  macam-macam.  Soal  manajemen,  soal  penggajian,  dan  seterusnya.  Saya  kira  ini  menjadi PR Bapak Direktur TVRI maupun RRI hari ini untuk mengembangkan SDM dan pola manajemen agar RRI dan TVRI ini bisa berkembang di dalam dunia yang saya kira dunia digital ini semakin keras terhadap dunia penyiaran. Apalagi penyiaran yang masih analog, jadi semakin keras ini saya ingin  melihat  ada  satu  terobosan  Pak, terobosan  manajemen  atau  terobosan  pengelolaan  SDM sehingga SDM yang ada ini bisa mungkin bisa diberdayakan dengan cara-cara tertentu. Kalau bisa diberdayakan  bagaimana  caranya  mendapatkan solusi  yang  terbaik,  tapi  jangan  sampai  nanti lembaga ini menjadi korban karena kondisi SDM yang ada atau pola manajemen yang ada. Sekali  lagi  apapun  yang  dimiliki  yaitu  kekayaan  aset  yang  Bapak  warisi  dari  kondisi sebelumnya  yang  ini  mau  tidak  mau  memang  harus  dipelihara  atau  dikembangkan  tidak  bisa dikesampingkan, karena bagaimanapun juga sekali lagi RRI dan TVRI mungkin sampai 5 tahun, mungkin  juga  bisa  10  tahun  tergantung Undang-Undang  yang  baru  nanti  kapan  selesainya  dan kita tidak tahu kapan itu. Nah, kalau 5 tahun, 10 tahun itu waktu yang cukup panjang lebih panjang dari periode jabatan yang ada sekarang entah nanti diperpanjang atau tidak. Sehingga harapan kami  sekali  lagi  tolong  SDM  yang  ada  ini  diberdayakan  sebaik  mungkin dan  manajemennya diperbaiki sebaik mungkin. RRI & TVRI Pengelolaan SDM 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Yang  berikutnya saya  juga  berharap  TVRI  walaupun  dipaparan  sebelumnya  untuk paparan  hari  ini saya  belum  sempat  membaca  memang  tapi  paparan  sebelumnya  kan  saya membaca TVRI sempat akan menghayer lembaga rating tertentu. Nah, memang ini pilihan-pilihan yang saya pikir bisa kontroversial, karena memang kita sebetulnya berharap TVRI ini tidak harus terlalu  memperhatikan  rating  seperti swasta,  karena  kalau  swasta  kan  rating  dikaitkan  dengan iklan. Kalau  TVRI  kan  mengembang  misi  bangsa,  misi  negara,  sehingga  tidak  harus  mencari program  yang  paling  populer  akan  tetapi  mana  yang paling  diperlukan  oleh  bangsa,  bahwa kemasannya perlu dikemas dengan cara yang populer saya kira itu harus dan itu penting bagus. Nah, kalau memang diperlukan semacam alat untuk evaluasi bagus juga kalau TVRI ini justru mendorong ada lembaga rating dari anak bangsa. Saya tidak mengerti apakah mungkin atau tidak, itu bukan dunia saya. Tetapi rasanya saya terusik secara nasionalisme itu kenapa sih semua ikut Neilson, sorry kalau saya menyebut brand. Kenapa sih kita tidak buat sendiri, siapa lagi yang akan memulai kalau tidak TVRI atau RRI gitu. Toh ini milik bangsa sendiri, kita create sendiri, kita pakai sendiri dulu, nanti harapan kita mudah-mudahan cepat atau lambat lembaga yang lain juga akan ikut. Nah, saya pikir kalau TVRI bisa mempelopori itu, itu mungkin akan bisa menjadi tinggalan Bapak  Direktur dan  jajaran  dalam  kepengurusan  sekarang  ini.  Bahwa  ada  lembaga  rating  yang dibuat oleh anak-anak bangsa sendiri di jaman Bapak-bapak sekalian yang memimpin TVRI. Jadi semangatnya adalah semangat untuk memperdayakan anak-anak bangsa.RRI & TVRI Rating, lembaga rating lokal 1
SUKAMTA 1 PKS D.I Yogyakarta Laki-laki Nah, saya setuju urusan kenaikan gaji, penambahan tunjangan apalah gitu yang membuat karyawan itu semangat bekerja dilapangan yang dulu saya mengkritik adalah komponen tunjangan itu jangan sampai tampak terlalu dominan. Kasihlah proporsi program yang lebih besar, kalau anda mengharapkan  tunjangan  300  miliar  lagi  dibuatlah  program  yang  isinya  500  miliar,  sehingga tampak tunjangan itu hanya 30% dari kebutuhan. Kalau tunjangannya 200 terus programnya 50 kan  tampak  terlalu  dominan.  Nah,  ini  saya berharap  mudah-mudahan  nanti  TVRI  dan  RRI  bisa berkembang lebih baik lagi. RRI & TVRI Tunjangan pegawai 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Jadi itu bukan khayalan lagi, kalau urusan mematikan alarm, mematikan listrik, menyalakan printer, menyalakan pendingin, menyalakan microwave, dia mobile phone di sini, alatnya di rumah kita, itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi urusan cyber crime yang sangat luar biasa kompleks itu tidak bisa lagi memang harus kita cakup, either dengan Undang-Undang yang ada ini atau nanti dengan UndangUndang sendiri. Karena di KUHP yang ada kan entah selesainya kapan komunikasinya. Nah menurut saya itu dari sekarang perlu kita konstruksi. Yang saya khawatir pak ketika membuat Undang-Undang ini, ini konstruktornya ini analog, yang ada di pikirannya masih analog, belum membayangkan dunia digital sampai kemajuan yang palinga advanced sekarang ini. Sehingga ini beberapa point yang disampaikan Pak Budi tadi sangat valid.Termasuk misalnya bagaimana daripada kita mengekang-ngekang terus warga negara kita, tidak boleh ini tidak boleh itu. Kenapa di dalam aturan kita tidak kita tuntut supaya membuat, pemilik lisensi pembuat comply terhadap requirement kita begituloh. Misalnya bagaimana Whatsapp, bagaimana line. Itu kan tools teknologi, bisa semua yang disampaikan Pak Budi tadi memang benarRUU ITE cyber crim 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Persoalan dan isu penting yang berkaitan dengan dunia informasi dan transaksi elektronik telah membuat kita berkomitmen melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada saat yang sama, hal ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang menuntut adanya perbaikan terhadap Undang-Undang ini. Banyak isu penting yang menjadi topik hangat dalam setiap pembahasan di rapat-rapat panja khususnya terkait dengan persoalan kerahasiaan data pribadi, pencemaran nama baik, intersepsi, pemutusan akses terhadap konten ilegal, proses pemeriksaan dari mulai penyidikan, pengeledahan, penahanan dan penangkapan serta ancaman sanksi pidana yang dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi yang diatur di dalam KUHP. RUU ITE Perbaikan  RUU ITE 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Pak menteri, Dan pak pimpinan yang terhormat.  
 Terkait dengan apa yang disampaikan apa yang disampaikan Pak Budi, Ibu Evita, memang saya melihat di dalam Rancangan Undang-undang kita ini kan agak simple ya. Ini Rancangan Undang-undang pertama yang dibuat tahun 2008 UndangUndang dahulu, itu kan untuk mengejar karena kita masuk ecommerce kemudian harus ada perlindungan konsumen kita membuat, tetapi di dalam waktu 8 tahun itu kan perkembangan teknologinya sudah luar biasa bukan hanya deret hitung. Jadi sudah tidak bisa dibayangkan lagi pak. Nah saya melihat Undang-Undang ini kayanya memang perlu direkonstruksi ulang begitu. Apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu bukan khayalan loh, bahwa orang bisa membuat hubungan sorry ya, laki perempuan virtual itu bukan sesuatu yang imajiner bukan sesuatu yang fiction, itu bagian dari perkembangan teknologi begitu. Kita bisa meng-off kan atau menghidupkan alat-alat rumah sakit sehingga mungkin pasien akan mati yang mengunakan alat-alat tertentu, ya bagian dari perkembangan cyber, teknologi dan itu bisa begitu. RUU ITE RUU 2008, Cyber, teknologi 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki

Jadi menurut saya coba nanti kita dalami dengan lebih terbuka, lebih open mind, mudah-mudahan perlindungan warga negara kita lebih verm, lebih bagus tetapi juga sebagaimana perlindungan negara kita lebih bagus.  Kasus Prita itu menurut saya kasus yang sudah agak purba dalam konteks digital ya. Nah kita harus jauh lebih maju dari itu tetapi juga negara harus lebih open mind bahwa persoalan kejahatan digital itu limitless dan itu bisa dilakukan oleh warga negara sebagaimana juga bisa dilakukan oleh negara atau corporate. Kalau 
dalam konstruksi kita ini, kita ingin melindungi negara dari kejahatan warga, mungkin juga harus kita konstruksi juga bagaimana kalau negara nanti suatu saat diselewengkan oleh penyelenggara negara melakukan kejahatan terhadap warga, bagaimana kita mengkonstruksi hukumnya? Sehingga nanti dalam realitas maya, virtual reality itu kan, itu betul-betul bisa kita jangkau itu kan. Walaupun namanya virtual reality kan sebetulnya itu real juga begitu, dampaknya itu real. Itu bisa kita jangkau dan kemudian Undang-Undang ini bisa bertahan. Kalau dugaan saya bertahan 5 tahun itu sudah bagus kalau digital ini, apalagi kalau bisa 10 tahun.  
Terima kasih. RUU ITE Virtual reality, kasus prita 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Nah, yang saya lihat ini belum ada Pak. Waktu acara untuk anak-anak isinya orang dewasa, kalau toh ada film anak-anak isinya juga iklan dewasa gitu. Filmnya memang Tom And Jerry jam 4, jam 5 sore tapi begitu iklan pakaian dalam wanita, mohon maaf ya. Inikan tidak mendidik, jam 7 masih film keluarga adegannya ada adegan untuk 21 tahun ke atas menurut LSF tadi ya, atau kalau tidak iklannya iklan yang berkonotasi seksual. Nah, ini menurut saya harus ada desain apakah KPI juga sudah membuat desain itu bukan hanya wasit terhadap content kalau ada disemprit, kalau ada itu diberi peringatan, tapi harus ada 
desain itu dan kemudian karena KPI ini kewenangannya luar biasa, membuat regulasi sekaligus mengawasi dan kemudian memberi sebagai pengadil ya kan, kewenangannya melebihi trias politica ya. Jadi semua ngumpul di KPI, tolong ini digunakan dengan serius, sebab apa? sebab saya punya asumsi bahwa budaya yang ada di masyarakat itu memang mencerminkan nanti produk budayanya ada di dalam product product film dan hiburan televisi, tetapi produk hiburan dan televisi itu pada akhirnya mengarahkan membentuk budaya baru masyarakat, contoh praktis yang saya ingin ungkap misalnya mulai dari beberapa isu ya teknis, yang pertama misalnya isu ini no to every body perceraian setiap hari ada pemberitaan tentang kawin cerai ya dulu dizaman saya kecil pak, mendengar orang bercerai itu aib tapi karena itu terus di bombardir setiap hari dan itu bisa kata cerai itu mungkin bisa 10.000 kali sehari muncul di TV sehingga orang menjadi imun kebal akhirnya memaklumi menjadi sebagai suatu yang biasa mungkin kita sekarang memaklumi itu tapi ingat Pak apa yang akan terjadi di Indonesia kira-kira 20 tahun lagi kalau untuk urusan ini mungkin menjadi biasa di segmen masyarakat tertentu, tapi mungkin 20 tahun lagi akan menjadi persoalan bangsa tahun 2003 di Inggris itu ada survei tentang perceraian jadi di tahun itu waktu itu 11 tahun yang lalu di negara Inggris itu survei mengatakan 85% penduduk yang nikah itu mengalami perceraian mbak dan hanya 25% yang bercerai itu yang nikahnya lebih dari 5 tahun dan kini telah menjadi persoalan ketahanan nasional di sana karena ini mengakibatkan persoalan sosial yang sangat besar karena banyak anak-anak yang kemudian bermasalah karena keluarganya nah apakah kita Indonesia ini akan membiarkan ini menjadi persoalan dimasa yang akan datang karena ternyata mereka mengalami masa itu, itu belum lama, jadi ketika saya telusur itu kira-kira 30 tahun yang lalu dari disurvei itu, itu masih tabu perceraian itu pak, sama dengan perciuman di publik ya ciuman kissing, itu juga ternyata mulainya dari televisi pak jadi mula-mula tahun 70-an masih tabu orang cipika-cipiki, tapi kemudian tahun akhir 90-an itu orang ciuman berat dimuka publik itu sudah akseptable nah mulainya juga, sekali lagi dari infotainment televisi media massa cetak nah kira-kira design kembali kan, design kita ini mau seperti apa, dan saya kira ini tanggung jawab besar KPI yang punya tadi, amanah berat mulai dari regulasi sampai penghakiman nah saya mohon penjelasan dan kira-kira akan seperti apa designnya, kalau belum ada, kapan akan diadakan dan kalau sudah ada bagaimana penegakannya,karena ini persoalan yang sebetulnya bisa dianggap remeh tengah tetapi saya menganggap ini serius karena ini persoalan yang akan menggerus ketahana nasional kita kira-kira 20-30 tahun yang akan datang Bapak, karena ini mempengaruhi budaya dan sosial, psikologi anak-anak bangsa kedepan pak. Terima kasih.   Sensor Film Iklan, film, sensor 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki
Terima kasih Pimpinan.  Saya kira secara umum sudah banyak disampaikan, oleh teman terdahulu dan semuanya menyinggung satu background umum dan saya kira kita juga Anggota Komisi I DPR RI Bapak-Bapak dari LSF dan KPI.  
Salah satu bidang di Komisi I DPR RI inikan terkait dengan ketahanan nasional dan kalau kita bicara ketahanan nasional salah satu yang paling penting adalah perlindungan terhadap sumberdaya manusia kita, karena mungkin dalam waktu beberapa puluh tahun lagi ini sumber daya alam kita habis dan kita ini tinggal mengandalkan sumber daya manusia kita. Pertanyaannya kan bagaimana kita melakukan design untuk mengarahkan sumber daya manusia kita ini betul-betul nanti bisa bermanfaat, berfungsi dan menambah ketahanan nasional kita. Kalau saya lihat KPI, LSF ini menjadi salah satu instrumen yang cukup penting walaupun tidak seluruh persoalan human resources ini menjadi kewenangan KPI dan LSF ya. Saya lihat juga dari berbagai negara ini mensikapi perkembangan media film mulai dari yang online seperti yang disampaikan Pimpinan tadi, media-media sosial facebook, twitter, dan segala macam media yang lain di media sosial ini berbeda beda.   Sensor Film Media sosial 1

SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Di Cina mereka menggunakan media sosial produk bangsanya sendiri untuk mengatasi dinamika media sosial global yang itu sudah menjadi barangkali ya kalau kita lihat alat bagi negara-negara tertentu yang sudah lebih advan untuk melakukan pemasaran dan propaganda mulai dari ideologi sampai berbudayanya. Saya juga tahu bahwa di Korea Selatan negara yang sangat pro Amerika dan mereka mengalami lompatan kemajuan ekonomi, budaya, yang sangat signifikan dibandingkan negara kita yang dulu merdekanya duluan kita.   Sensor Film Media sosial, Cina 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Ketika kami berdialog dengan unsur pendidikan yang ada di negara itu, mereka mengatakan bahwa satu-satunya yang kami punya itu hanya manusia, sumberdaya alam kami tidak punya. Oleh karena itu, kami berusaha melindungi kuat anak-anak kami. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah yang sangat drastis, mereka tidak membolehkan yang namanya twitter, facebook, dan seterusnya itu hadir di negara itu dan mereka menggunakan mereka menciptakan produknya sendiri yang betul-betul sesuai dengan tujuan ketahanan nasional mereka.   Sensor Film SDM 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Nah, saya kira ini juga penting untuk kita diskusikan kalau di negara kita ini kan boleh dibilang mengambil jalan yang sangat bebas dan hampir tidak ada kata tidak untuk urusan ini semuanya. Nah, tadi juga sudah banyak disinggung kira-kira kalau harus men-sensor semua ini kira-kira LSF itu apakah punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan apa usulnya, dan apa terobosannya, karena kalau dilihat dari kemenangannya ini kewenangan LSF untuk mengatasi ini. Nah, tetapi faktanya kita bisa melihat sepertinya ini belum masuk, belum dijangkau sama sekali, jadi LSF masih tradisional urusan film yang tayang di bioskop, yang di TV gitu kan, belum menyangkut masuk ke media online. Nah, KPI juga begitu karena saya berasumsi seluruh yang masuk ke dalam ruang-ruang kita baik itu menggunakan frekuensi atau media digital itu harus tetap peran negara tetap harus ada, karena ini untuk perlindungan SDM kita, manusia kita.Sensor Film SDM 1
SUKAMTA 1 PKS Yogyakarta Laki-Laki Nah, tadi mulai dari yang TV berbayar sampai media online saya belum melihat yang ada kan baru televisi dan radio di dalam paparan yang tadi disampaikan juga baru televisi dan radio. Nah, saya kira ini memang harus ada desain sebenarnya, Bapak-Bapak ini mau menggunakan kewenangan sedalam apa, ikut partisipasi mengalahkan sumberdaya manusia kita itu. Yang kedua, yang teknis sekali terkait dengan televisi kita yang tidak berbayar, saya ingin tahu sebetulnya kalau Pimpinan tadi itu bertanya desain perfilman kita. Nah, saya ingin bertanya desain peta penyiaran kita itu seperti apa sebetulnya, apakah sudah ada atau belum, sebab TV kita ini kacau jam siarnya dan contentnya itu, saya tidak melihat ada desain di situ, apakah memang desainnya dibiarkan kacau begitu. Ada jam siar anak-anak ketika anakanak belum berangkat sekolah, kemudian mestinya ada jam tayang ketika anak sudah di sekolah diisi dengan siaran-siaran yang sesuai dengan itu nanti anak pulang sekolah harus ada jam tayang yang sesuai dengan itu, kemudian sore hari ketika mestinya dulu kita punya tradisi anak-anak kita ini karena kita negara religius dan atau mayoritas kita beragama Islam banyak anak-anak kita itu waktu Ashar sampai Isya itu waktu untuk belajar agama, tapi isi tayangannya apakah sudah sinkron dengan budaya itu atau tidak gitu. Terus nanti setelah Isya itukan mestinya untuk keluarga, apakah jam tayangnya itu sudah dipikirkan isinya sesuai dengan konten keluarga.Sensor Film TV online, media sosial 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pertama, saya ingin sampaikan dan ini sudah sering saya sampaikan, bahwa dimanapun di dunia ini, tentara itu dibentuk untuk menghadapi keadaan krisis, tidak ada tentara itu dibentuk untuk menghadiri keadaan damai. Nah karena tentara itu dibentuk dalam keadaan krisis, maka dia dituntut kesiap-siagaannya 24 jam, termasuk masalah dukungan-dukungan moril dan moralnya. Oleh karena itu dibentuklah untuk menghadapi misalnya kesehatan yang prima, dibentuk rumah sakit tentara ya. Sebagai implementasi kesiapan lembaga TNI untuk menyiapkan prajuritnya 24 jam dia siaga penuh. Nah dalam keadaan damai, tentara itu tugasnya berlatih. Untuk dia bisa berlatih, dia juga dituntut harus prima. Nah kondisi inilah yang kita sebut dengan Lexspesialis. Di negara manapun itu ada Lex-spesialis, ada Lex-generalis, ada Lex-spesialis. Nah karena tuntutan tugas yang begitu tinggi, maka juga diperlukan suatu pelayanan yang Lex-specialis. Aceh saja kita beri Lex-spesialis, dalam rangka membangun perdamaian di Aceh, kita beri Lex-spesialis, untuk dia membangun yang namanya menegakkan syariat Islam. Dan itu tidak berlaku di provinsi lain, kita beri Lex-spesialis. Nah oleh karena itu perlu diatur, nah semua aturan itukan yang membuat kita, bukan datang dari langit sana. Nah selama aturan-aturan yang mengatur itu dibuat oleh kita, saya rasa tidak ada yang sulit untuk dilakukan revisi. Jadi kita tidak, semua kita mengacu pada aturan, tetapi ketika aturan ini membatasi prosedur, mempersulit pelayanan kan begitu, maka kita harus robah itu. Saya ingat betul pidatonya Perdana Menteri Inggris, ketika dia kena bom, para penggiat HAM menuntut, untuk tetap memperhatikan apa, masalah HAM, tapi Perdana Menteri Inggris mengatakan, Undang-Undang terorisme akan kami robah, tetapi kalau Undang-Undang HAM-nya menghambat Pemerintah dalam mengatasi terorisme, maka Undang-Undang HAM-nya yang kami robah, nah itu. Jadi, jadi ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Nah menurut saya Ibu-Bapak sekalian, iya Komisi I, saya kira sudah banyak ini hasil temuan kita, selama 4 tahun ini, temuan kita tentang bagaimana pelayanan kesehatan terhadap keluarga besar TNI. Ada suaminya sedang latihan, rumah sakit di sebelah rumahnya, disebelah rumahnya rumah sakit tentara, tapi dia tinggal melangkah 5 meter masuk rumah sakit, harus keliling dulu, minta rujukan ke kecamatan, karena persyaratannya untuk rumah sakit itu harus ada rujukan. Padahal dia bawa, suaminya sedang tugas, anaknya 2, tidak ada yang punya pembantu, dia bawa semua, dia gendong itu, naik motor. Padahal rumah sakitnya, saya bilang, 5 menit dia jalan sudah masuk di klinik rumah sakit tentara. Nah artinya apa ini semua, untuk BPJS tolong ini kembali, saya lihat juga rekomendasi Menteri Pertahanan, tanda petik disini, tidak terlalu banyak manfaatnya, ada tapi tidak terlalu banyak. Tapi justru setelah kita buka BPJS, kalau saya pergi ke RSPAD, itu paling banyak justru masyarakat di luar TNI yang berobat. Itu bagus sebenarnya, itu menunjukkan tentaranya sehat semua, karena yang banyak berobat itu bukan, bukan tentaranya. Nah kalau tentara banyak berobat, cilaka itu ya. Jadi melaksanakannya, tapi alangkah sekali lagi saya katakan bu, keberadaan rumah sakit tentara, itu analog dengan keberadaan pengadilan militer. Orang banyak menuntut pengadilan militer menjadi pengadilan umum. Mereka tidak tahu, kalau diadili di pengadilan umum, dengan Hakim umum, maka tidak bisa dikeluarkan yang namanya hukuman tambahan. Kalau di pengadilan umum, tentara melakukan pelanggaran seksual, ya hanya dihukum 6 bulan, 2 tahun. Tapi di pengadilan militer ada tambahan, dipecat dari dinas aktif sebagai militer. Kalau di pengadilan umum tidak mungkin dia dipecat. Nah ini contohnya. Jadi saya kira ini mari kita berpikir jernih semuanya. Ini sebuah masalah, maka harus ada problem-solving. Kata kunci problem-solving itu 3, satu kenali masalahnya, yang kedua cari penyebabnya, yang ketiga ya hilangkan penyebabnya, baru masalahnya selesai. Jadi tidak mungkin masalah selesai, selama penyebab dari masalah itu tidak kita hilangkan. Dan ini kalau kita tidak selesaikan, menurut saya ini akan terus bergulir, setiap kita rapat BPJS, begini saja keluhannya. Nah oleh karena itu, sekali lagi, aturan kita yang membuat, maka sebaiknya kita juga bisa melakukan revisi. Supaya semua berjalan dengan baik, BPJS juga jalan, tetapi juga kondisi Prajuritnya juga terus berjalan baik untuk melaksanakan tugasnya. Saya kira itu pandangan saya, Bapak-Ibu sekalian. Ambil kita jalan tengah segera, supaya ini nggak berlarut-larut. Kita tiap tahun rapat begini terus ini saya lihat, nggak ada penyelesaian. Kemenhan juga sudah mengatakan merekomendasi tidak terlalu banyak manfaatnya, tetapi juga terus berjalan. Kita patuh hukum, tapi selama aturan itu membuat kita menjadi sulit, maka ya sebaik aturannya yang kita sesuaikan dengan kondisi nyata perkembangan.BPJS, TNI Lex-spesialis, BPJS, TNI 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Ini saya lihat berapa kali kita rapat, karena tidak dihadiri oleh decision-maker, oleh karena itu saya sarankan, ini semua masukkan untuk kita, dan kita agendakan untuk rapat dengan pengambil keputusan. Jadi Menhan hadir disini, Menteri Kesehatan hadir disini, Direktur Utama BPJS hadir disini, saya kira itu akan menghasilkan keputusan. Saran saya itu, jadi para pengambil keputusan yang terkait dengan pelayanan BPJS ini, untuk hadir diruangan ini, kalau tidak kita selamanya akan berlarut-larut.BPJS, TNI Pengambil keputusan BPJS 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Kami  lakukan secara transparan, hari ini ditandatangan dan besoknya sudah ada di website. Agar semua masyarakat tahu, agar semua yang meminta ijin tahu posisinya ada dimana Pak, itu yang coba kami lakukan. Memang kalau dihitung ijin ini ya Pak.  Hampir satu tahun ijin evaluasi, sampai FRB, forum rapat bersama dan lain sebagainya. Kami  coba melihat mungkin Kemkominfo memperpendek proses Kemkominfo lakukan. Tapi kalau secara keseluruhan kami  harus konsultasi juga dengan KPI dan KPID dimana kita harus memotong mata rantai perijinan ini Pak.Palapa Ring, USO FRB, KPI, KPID 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Terus Pak Elnino, lamanya ijin. Ini kami  dari Kemkominfo sudah lakukan perbaikan. Karena ijin apakah televisi maupun radio itu dari KPI. KPID diusulkan kepada KPI, KPI juga (suara tidak jelas).  Namun demikian pada saat keputusan ijin ditandatangan, karena saya menandatangan ijin sampai hari ini, begitu ijin tandangan besoknya harus sudah diekspos di website. Dan setelah ijin prinsip itu diikuti dengan namanya evaluasi uji coba sistem untuk  menjadi ijin tetap. Saya perbolehkan, kami perbolehkan yang mendaftar untuk  mengajukan ijin begitu ijin prinsip sudah saya tandatangani boleh menggunakan copynya untuk proses evaluasi dan uji coba sistem, tanpa harus menunggu ijin aslinya. Karena ijin asli itu dari Kemkominfo diserahkan kepada KPI dan KPI nanti diserahkan kepada KPID dan nanti baru KPID serahkan kepada yang mengajukan ijin. Jadi ini kami  coba percepat prosesnya dengan memperbolehkan menggunakan fotocopy yang sudah saya tanda tangan untuk  mulai melakukan proses evaluasi dan uji coba sistem. Biasanya itu menggunakan aslinya Pak dan itu memerlukan waktu dan lewat kebeberapa pihak lagi.  Palapa Ring, USO KPI, KPID 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Pimpinan,  Saya hanya satu saja ini, berdasarkan tentang penundaan LPS digital. Termasuk di dapil saya. Ada 9 TV, sudah mengajukan dia terkena LPS digital tertunda ini, karena ada SK ada putusan dari pengadilan. Terus apa upaya mereka, kita Pak. Sementara mereka harus berjalan tetapi mereka tidak punya sumber dana dan mereka harus terus melakukan uji coba siaran kan? iklan tidak boleh, apakah mereka harus pergi saja gitu, mati saja deh kamu kira-kira gitu ya? sampai tunggu keluar ijin resmi ya?  Sementara menurut direkturnya, ijin yang bersamaan saya tidak tahu, Cianjur lolos. Pada posisi yang sama, Cianjur keluar ijinnya dan Garut tidak. Ini saja pertanyaan dari saya.  Terima kasih   Palapa Ring, USO LPS Digital, 9 TV 1



SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat X Laki-Laki

Ijin Ketua   
Pak menteri,  
 Mudah-mudahan ini kan Jawa Barat tidak ada, ah satu. Iya saya mau tanya saja karena kan daftarnya tidak ada. Lebih khusus Pak, dapil saya Garut. Itu kalau Bapak pernah jalan-jalan ke Ranca Buaya. Itu ada hotel Pak menteri, Ranca Buaya dipinggir pantai terbuka, tapi kita tidak bisa menelepon di dalam kamar, kita harus nongkrong di pinggir pantai Pak. Itu operator apapun tidak bisa, mau XL, mau mentari, mau apapun itu tidak bisa Pak. Itu satu.   Palapa Ring, USO Sinyal 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua, Maluku, kota Ambon Pak. Saya kebetulan krowil Maluku. Jadi kebetulan kita pertemuan dengan tokoh, kami tidak butuh beli pulsa, kami  butuh beli sinyal. Jadi kalau kita jalan dari bandara Ambon sampai pelabuhan itu, bahkan di kota Ambon itu sulit sekali. Karena kondisi geografi yang, tapi sulit sekali sehingga muncullah anekdot dari tokoh-tokoh itu. Pak Kami  tidak butuh beli pulsa kalau ada yang jual sinyal kami beli lah Pak. Begitu sulitnya. Itu saja masukan.  Terima kasih Pak. Palapa Ring, USO Susah sinyal 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam kesempatan ini setelah tadi menerima penjelasan Ibu Menteri dan membaca naskah yang ada, Fraksi Nasdem memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Trafficking manusia dan khususnya perempuan dan anak ini sangat penting dan kita melihat dengan, kita tidak bisa berdiri sendiri ternyata, karena, oleh karena itu perlu dibuat Rancangan Undang-Undang tingkat ASEAN ini. Oleh karena itu karena memandang pentingnya RUU ini maka Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU ini untuk dibahas bersama-sama di Komisi I.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Setelah melalui pembahasan tadi, maka Fraksi Nasdem menyatakan setuju untuk RUU ini disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kita gunakan saja terminologi hukum, ya. Apakah dalam kaidah-kaidah hukum Undang-Undang, ada istilah hukuman yang setimpal, selama ini yang saya tahu itu hukuman yang adil. Kalau setimpal itu berarti kalau dia membunuh, kalau setimpal dia harus dibunuh lagi, itu pengertian setimpal. Kalau adil belum tentu, karena kalau adil itu dalam terminologi Bahasa Indonesia, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu arti kata dasar adil. Jadi kalau topi kita pakai di kaki, itu tidak adil. Topi itu pantasnya dipakai di kepala, itu pengertian adil yang saya baca di KBBI bu. Jadi menurut saya bahasa hukum, setahu saya saya bukan hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal itu kaidah agama, kita selalu berdoa mudah-mudahan mendapat hukuman yang setimpal, kan begitu. Tapi dalam kaidah hukum, menurut saya hukuman yang adil, artinya adil itu ya silakan, hakim yang memutuskan, bukan kita. Hakim itu memutuskan apa saja, benar, tidak ada yang salah. Kalau kita tidak, kalau kita keberatan, iya ajukan banding, ada, ada proses hukum. Tapi hakim itu memutuskan berdasarkan keadilan bukan berdasarkan setimpal. Saya kira ini, kita tidak pernah Hakim memutuskan berdasarkan setimpal saya hukum sekian, nggak ada, berdasarkan keadilan, ya, maka saya jatuhkan hukuman sekian. Tidak pernah ada kata-kata berdasarkan setimpal, gitu. Itu pendapat saya, tetapi kalau memang ini iya silakan dilihat lagi bu, kita pending boleh, tapi setimpal jarang digunakan. Terima kasih.Perempuan dan anak Terminologi hukum, penerjemahan pasal RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 5 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Tanpa mengurangi, disini kan ada Ahli Bahasa ini. Ibu,Pertahanan Ahli bahasa 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Bapak Narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Kerja Sama antara Indonesia dan Arab Saudi. Yang pertama, saya melihat memang MoU itu ditandatangani antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014 Januari. Hari ini kita baru menginjak 2018 ini baru 4 tahun. Nah dalam pandangan Bapak-bapak tadi saya belum melihat pemikiran apakah memang perlu segera, Bapak hanya mengatakan ini penting-penting tetapi memang apakah perlu kita baru 4 tahun kemudian kita setujui langsung untuk menjadi Undang-Undang kan begitu, karena memang dalam 4 tahun ini juga terjadi katakanlah ada semacam pasang surut. Memang kita terikat masalah haji misalnya, minyak dan lain-lain tetapi 1 tahun terakhir ini ada kekecewaan di Pemerintahan kita. Pertama, kekecewaan Presiden tadi sempat disampaikan oleh Pak Hanafi. Dia datang ke Indonesia, bermalam sampai 1 minggu di Bali, berikan bantuan, tiba-tiba dia datang lagi kehabis ke China, bantuannya lebih besar dari kita sementara pelayanan kita sangat luar biasa. Nah itu sempat dinyatakan oleh Presiden. Apa ini kita sudah cape, 1 minggu, melayani 1 minggu, melayani segala macam, cuman kasih bantuan sekian, tiba-tiba datang ke China lebih besar katanya. Itu satu. Itu pernyataan Presiden langsung. Yang kedua, terakhir masalah Yerusallem. Kita melihat, kita semua negara Islam bekerja sama untuk menolak statement trump tetapi justru Arab Saudi berpihak kepada Amerika. Nah ini dengan dasar 2 ini menurut saya apakah kita perlu segera menurut Bapak-bapak atau kita perlu melakukan suatu kajian-kajian lagi, mempelajari lagi begitu karena setahu saya yang lama-lama MoU yang dibuat itu bidang pertahanannya cukup lama Pak, cukup lama ditandatangani, dibuat lagi menjadi RUU, kita dengan Papua Nugini misalnya itu cukup lama itu. Nah, apakah dengan Arab Saudi ini menurut Bapak perlu segera atau kita harus melakukan semacam pemantauan kembali terutama perlu tidak kita menunggu penyelesaian dengan penyelesaian misalnya Palestina ini tentang sikap Arab ini terhadap penyelesaian Palestina yang terakhir ini karena menurut saya sih terburu-buru kalau kita baru 4 tahun untuk menjadikan ini sebagai Undang-Undang begitu. Kita masih harus mempelajari kembali, katakanlah mungkin 1 tahun ini kita mencoba melihat perkembangan situasi terakhir antara kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi itu.Pertahanan Bantuan Arab Saudi, China 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pimpinan, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan mengingat ini. Mengapa Undang-Undang  Pertahanan  tidak  menjadi  salah  satu dasar  mengingat  atau  memang  dalam  Undang-Undang Pertahanan kita sama sekali tidak mengatur tentang kerjasama pertahanan dengan luar negeri, sehingga tidak dimasukan disini. Pertahanan Dasar RUU, UU Pertahanan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 5 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Coba poin nomor 4 ya, DIM Nomor 4. Saya  agak  masih  masalah  tata  bahasa  saja.  Poin  nomor  4  itu  huruf  b  Bahwa  untuk meningkatkan  kerja  sama  di  bidang  pertahanan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan Pemerintah Republik Korea koma pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jakarta koma, selanjutnya ada Indonesia telah ditandatangani. Nah ini yang saya bahasa. Apakah  Indonesia  itu menjelaskan  tentang  Jakarta  atau  bagaimana  kalimatnya,  benar tidak ini Indonesia kan koma Indonesia telah ditandatangani. Itu yang saya agak bingung dari tata bahasa. Indonesia telah ditandatangani, itu rangkaian ke depan maksudnya. Apakah Indonesia, di belakang Indonesia itu tidak koma? Ini silakan, itu saja masalah tata bahasa saja Pimpinan.Pertahanan Koreksi bahasa 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Berdasarkan  konsultasi  dengan  para  pakar  pertahanan  dan  setelah  mendengarkan amanat  dari  Menteri  Pertahanan,  maka  Fraksi  Partai  Nasdem  DPR  RI menyetujui  untuk membahas kedua RUU, yaitu: 1. RUU  tentang  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. 2. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Fraksi   Partai   Nasional   Demokrat DPR   RI   menggarisbawahi   bahwa pembicaraan mengenai ratifikasi  ini  harus  berjalan  dengan bingkai  asas  kedaulatan,  kesetaraan,  timbal  balik, saling  menghormati,  itikad  baik,  konsosialisme,  kepastian  hukum  dan  saling  manfaat  sehingga ratifikasi ini betul-betul berkontribusi positif kepada Indonesia. Pertahanan Menyetujui RUU 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Setelah  membahas  RUU  tersebut  serta  mempertimbangkan  kepentingan  Pemerintah Republik Indonesia  maka  Fraksi  Partai  Nasdem  DPR  RI  menyetujui  untuk  disahkannya  dua RUU, yaitu: 1. Rancangan Undang-Undang Tentang    Nota    Kesepahaman    antara    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan. 2. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kerjasama  Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Fraksi Partai Nasdem DPR RI tidak lupa mengingatkan bahwa ratifikasi ini harus segera diikuti  dengan  sejumlah  aturan  turunan  yang  memudahkan  keberlangsungan dan  keberlanjutan kerjasama strategis ini kepada wilayah operasional. Diharapkan  bahwa  kerjasama  ini  dapat  menegaskan  kepada  dunia  tentang  partisipasi Indonesia dalam ikut memelihara ketertiban dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pertahanan Menyetujui RUU 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pandangan  Umum  Fraksi  Partai  Nasdem  secara  umum  sebagai  berikut,  saya  tidak bacakan  lengkap.  Pertama,  bahwa  perjanjian pertahanan  antara  Indonesia  dengan  Korea  itulah telah  ditandatangani  pada  Tahun  2013  dan  hari  ini  adalah  Tahun  2018.  Dengan  demikian, perjanjian itu selama 11 tahun. Yang kedua, kami berpandangan bahwa konsep RUU ini sudah dibahas oleh Pemerintah dengan jajaran secara komprehensif. Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem berpandangan setuju RUU ini untuk dibahas pada pagi hari ini.Pertahanan Menyetujui RUU 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 5 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Setelah mendengarkan pembahasan ini dan membaca dinamika yang terjadi maka Fraksi Nasdem   menyetujui   untuk   disahkannya   RUU   ini   dengan   catatan   kepada   Bapak   Menteri Pertahanan  agar  hal-hal  yang  mall-mall  terjadi  itu  untuk  ke  depan  tidak  terjadi  lagi  karena  ini menyangkut kredibilitas dan citra negara kita sebagai negara yang berdaulat ini. Itu saja perhatiannya. Terima kasih.Pertahanan Menyetujui RUU 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 4 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Kalau boleh kita mereview ya, perjanjian pembelian alutsista KFX dan IFX maupun kapal selam itu menurut saya adalah tindak lanjut dari kerja sama di bidang pertahanan (MoU). Jadi MoU itu  ada  kemudian  dibikini.  Nah  Pemerintah  menginginkan  agar  ke  depan  kerja  sama  di  bidang pertahanan  menjadi  kuat  maka  dia  perlu  dilindungi  oleh  Undang-Undang.  Saya  kira  begitu. Memang  ada  2  hal,  kita  mengambil  contoh.  Kebetulan  saja  sekarang  ini  perjanjian  tentang pembelian alutsista KFX, IFX dan kapal selam itu setelah MoU kan begitu. Nah ada hal lain. Kita punya  MoU  kerja  sama  pertahanan  tetapi  kita  belum melakukan pembelian  alutsista.  Kemudian juga  kita  bikin  dengan  Undang-Undang  ini,  kan  banyak  yang  lain  kan?  Kerja  sama  pertahanan misalnya dengan kita dengan PNG, dengan yang lain-lain itu sampai hari ini kan belum ada kerja sama dengan pembelian alutsista. Jadi menurut  saya  kalau  terjadi  mal  dalam  teknis  bisnisnya  itu  tadi,  misalnya  kita  telat memenuhi  perjanjian  itu,  terlambat  membayar  atau  segala  macamnya  maka  yang  dilanggar  itu menurut saya MoU kerjasamanya itu dilanggar, bukan Undang-Undangnya yang dilanggar. Dia batalkan  misalnya  dibatalkan  itu  pembelian  alutsista  itu,  juga  tidak  melanggar  Undang-Undang, yang dilanggar adalah perjanjian MoU-nya itu kerja sama pembelian alutsista itu. Menurut saya itu. Jadi  menurut  saya  harus  dibedakan  Undang-Undang inilah memperkuat,  mengcover, kalau  ditarik-tarik  ya  pastilah  kan  begitu, karena  dalam  Undang-Undang  ini  tidak  mengatur  soal teknis perdagangan tidak diatur, soal bisnis pembelian alutsista tidak diatur tetapi dia melindungi MoU Kerja Sama Pertahanan ini dilindungi oleh Undang-Undang ini begitu Pak. Jadi menurut saya ya tetap ini harus kita bahas Undang-Undang ini kemudian kita sahkan. Kalau  nanti  terjadi  mall terhadap  perjanjian  itu  maka  yang dilanggar  adalah  MoU-nya,  bukan Undang-Undangnya  yang dilanggar  menurut  saya.  Jadi  ini  memang  ada  hal  yang  harus  kita bedakan,  pembahasan harus  tetap dilanjutkan.  Sekali  lagi  menurut  saya  pembahasan  tetap dilanjutkan.  Soal  perjanjian  itu  perjanjian,  yang  dilanggar  bukan  Undang-Undangnya  tetapi perjanjian dan itu dasarnya kenapa menurut saya karena kita punya hubungan diplomatic. Andai kata kita tidak punya hubungan diplomatic, saya kira Pemerintah tidak akan melakukan kerja sama atau MoU pembelian alutsista itu tidak mungkin terjadi. Pemerintah ini, kecuali bisnis to bisnis itu lain persoalan tetapi kalau antar Pemerintah ada saya kira tidak akan terjadi kalau kita tidak punya hubungan diplomatic ya.Pertahanan Program KFX-IFX, MoU kesepakatan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Saya  hanya  mau  tanya  kepada  Kumham,  inikan  perjanjian  kerja  sama  pesawat  tempur kita IFX KFX dan kapal selam inikan dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama pertahanan, bukan berdasarkan  Undang-Undang.  Sekarang  kita  baru  bikin  Undang-Undangnya.  Pertanyaan  saya, ketika perjanjian kerja sama pembuatan atau pembangunan pesawat tempur dan kapal selam tadi ada hal-hal teknis menyangkut kewajiban yang tidak dilaksanakan, dia melanggar perjanjian atau melanggar Undang-Undang?  Perjanjian  kan?  Sementara  Undang-Undangnya  belum  ada.  Nah inikan  memang  kebiasaan  di  kita  itu  bikin  anaknya  dulu,  Bapaknya  belakangan.  Kita  Undang-Undang Pertahanan kita baru lahir, pertama Tahun 1982, kemudian direvisi diperbaharui menjadi 2002 sementara TNI-nya sudah lahir sejak 1945 karena hampir semua ini, hampir semua. Nah  oleh  karena  itu,  tadi  saya  tanyakan  apakah  perjanjian  itu  jadi  atau tidak  jadi berpengaruh tidak terhadap Undang-Undang ini? Tidak? Berarti kan dia berdiri sendiri dia. Artinya, tidak ada alasan kan untuk Undang-Undang yang tidak disahkan kan?Pertahanan UU Pertahanan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Dari  para   pakar  memang  saya  tanya  memang  tidak  ada  dalam  Undang-Undang Pertahanan  kita.  Sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  kerjasama  pertahanan  dengan  negara sahabat.  Jadi  hanya  bicara  tentang  pertahanan  ke  dalam  negeri saja. Tetapi  sementara ini  kita bicara  tentang  kerjasama  pertahanan  dengan  luar  negeri,  artinya  apa?  seharusnya  memang kerjasama pertahanan luar negeri itu menggunakan dasar Undang-Undang Pertahanan kita. Pertahanan UU Pertahanan, kerjasama pertahanan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Dengan demikian mungkin Bapak Menteri Pertahanan, Undang-Undang Pertahanan kita perlu  direvisi  terkait  dengan  tambahan  pasal  tentang  kerjasama  dengan  negara  sahabat. Kerjasama  pertahanan  dengan  negara  sahabat,  itu  kalau  memang  iya,  tapi  kalau  memang filosofinya  tidak  perlu  ya  sudah  berarti kita  hanya  menggunakan Undang-Undang  tentang Perjanjian Internasional saja. Pertahanan UU Pertahanan, kerjasama pertahanan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Saya minta tolong kepada Bapak Rohan kalau RRI bisa saya tidak tahu sudah dilaksanakan apa belum, bikin program RRI goes to campus. Ini bagus, karena begini beberapa waktu yang lalu Kepala BNPT itu mengumpulkan sekitar 3000 rektor perguruan tinggi di Bali Bersama Menteri Pendidikan. Disitulah beliau menyampaikan secara jelas data hampir mayoritas perguruan tinggi hanya tingkat kadarnya saja. Ternyata kemarin temuan di Riau itu ternyata kampus itu kegiatannya itu sulit dideteksi kalau tidak ada laporan dari dalam. Saya selalu katakan Undang-Undang Terorisme yang ada, TNI ada Polri, itu hanya bagian dari ketahanan politik untuk menghadapi terorisme. Bentuk deterrent kita kepada itu, Undang-Undang yang baru itu luar biasa. Nah, tetapi ini yang juga perlu peran RRI. Undang-Undang, aparat tidak cukup Pak, kita butuh partisipasi aktif masyarakat. Saya ingin Mendagri mengeluarkan instruksi agar Kepala Daerah sampai kebawah itu menginstruksikan kembali, menghidupkan kembali yang namanya early warning system. Dimana ujung tombaknya apa kegiatannya? Tamu wajib lapor 1 X 24 jam. Kenapa saya ingin begini Pak? Teroris itu tidak hidup diruang hampa dan dia tidak hidup di dasar laut, dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Bisa dideteksi. Kejadian yang ada sekarang ini begitu terjadi bom, rakyat diwawancarai kan tetangganya, “Iya Pak, orang ini jarang bergaul, shoat jamaah tidak pernah, senyum pun tidak”, tidak ada manfaatnya omongan ini, karena apa? Orang sudah mati, bom sudah meledak. Yang kita perlukan itu Pak, itu di rumah itu saya lihat asal malam orang ramai kumpul disitu, rumah itu tertutup terus dan selalu terdengar yang aneh-aneh. Ini yang penting justru. Nah, kedepan RRI tentunya kita sudah memberikan kewenangan yang penuh kepada aparat untuk melakukan langkah pencegahan. Apa itu pencegahannya? Aparat bisa menangkap seseorang dengan catatan punya bukti permulaan yang cukup, apa itu? orang itu diduga, terduga berdasarkan data fakta laporan-laporan intelijen, laporan masyarakat, orang itu sedang merencanakan dan mempersiapkan sebuah aksi terorisme. Ini kalau tidak kita bolak-balik “dar der dor dar der dor”, Undang-Undang yang lama itu hanya tunggu bom meledak baru turun, itu Undang-Undang lama maka kita buat Undang-Undang yang baru yang lebih komprehensif. Nah, ini mungkin program RRI perlu dilakukan. Saya gembira karena RRI tidak pernah luput itu selama proses pembuatan itu saya diminta terus bicara di Pro 3 saya selalu bicara secara komprehensif saya sampaikan. Jadi ini menurut saya kalau ada program goes to campus supaya mahasiswa itu punya kesibukan lain dengan itu. Ini bagus sekali goes to campus. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.RAPBN 2019 Paparan terorisme, PTN 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Bapak Dirut. Jadi  begini,  saya  pernah  menyampaikan  masalah  ini.  Hanya  memang  masalahnya  pada waktu  kita  membahas  dengan  Bapak  Komarudin  Hidayat  itu  fakta  ini  tidak  ada  pada  kita,  itu persoalannya.  Waktu  kami  membahas  dengan  Bapak  Komarudin  Hidayat  yang  menjadi  inisiator mendirikan UIII ini tidak ada. Waktu itu kita hanya bicara ini sekian hektar, butuhnya berapa hektar, itu saja. Sehingga pada waktu itu kita oke kalau itu, tapi tidak pernah dilampirkan diberikan kepada kami  fakta,  sementara  kita  tahu  di  tanah  Cimanggis  itu  juga  masih  ada  persoalan  dengan  rakyat yang belum tuntas. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi di saya Pak Ketua. Pertama, saya melihat RRI menurut saya sudah tidak layak lagi kondisi RRI sekarang ini. Ruang parkir susah kalau ada acara disitu, parkir sampai ke pinggir-pinggir jalan di jalan raya itu. Kemudian ruangan segala macam itu menurut saya kurang. Yang kedua, di Cimanggis itu tadi oleh Bapak Rohan tadi dijelaskan, di Cimanggis itu ada prasasti  yang  ditandatangani oleh  Bung  Karno  tentang  berdirinya  RRI.  Jadi  awal  sejarah  RRI  itu disana, prasasti tidak boleh hilang. Apalagi dapat informasi justru peresmian UIII itu di prasasti itu. Menurut  saya  yang  bagian  ada  prasasti  itu  saran  saya  Pimpinan,  itu  tetap  menjadi  milik  RRI, sehingga untuk mengembangkan Voice of Indonesia itu. Oleh karena itu, saya minta RRI coba bikin satu analisa yang komprehensif untuk bahan kita nanti. Kita bicara lagi dengan Bapak Komarudin Hidayat kita minta lagi sebelum ini diresmikan kita minta bicara lagi, karena itu tidak bisa karena faktanya mau diambil semua tapi ternyata yang dipakai hanya sebagian. Terus sisanya untuk apa ini, sementara kalau itu dia diambil oleh UIII mampu tidak dia  menyelesaikan  persoalannya  yang  dengan  rakyat  itu.  Inikan  persoalan  rakyat  dia  tahunya dengan RRI, jadi persoalan-persoalan ini menurut saya sangat prinsip. Kita boleh, ini adalah milik negara, dialih statuskan dari RRI ke Departemen Agama, tapi proses-proses hukumnya tidak boleh menyalahi. Jangan sampai dikemudian hari penyerahannya itu dianggap tidak sah menyalahi aturan, menyalahi  hukum  yang  berlaku.  Tanah  milik  negara  tetapi  kan  diberikan  penguasaan  siapa  yang mengelola kan begitu. Semua saya kira tanah negara, ada yang dikelola oleh TNI, ada yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, ada yang dikelola oleh lain-lain kan begitu, tapi statusnya harus jelas. Tetap dia tanag milik negara hanya siapa yang mengelolanya.RAPBN 2019 Tanah Cimanggis, UIII 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barta XI Laki-Laki Masukan tambahan seperti apa yang saya sampaikan tadi penekanan. Kita setuju tetapi KPI harus mengutamakan produk dalam negeri seoptimal mungkin. Jadi alat-alat monitoring itu seoptimal mungkin bisa menggunakan produk dalam negeri, artinya boleh luar negeri tetapi seoptimal mungkin. Itu perlu menjadi catatan.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran monitoring, 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Yang begini-gini maksud saya benar-benar bagaimana kita membangun kenyamanan para operator yang memonitor, dia 6 jam harus konsentrasi di layar monitor mengamati tulisan, gambar, itu kalau tidak diimbangi dengan kondisi yang nyaman, enak, kemudian pelayanan ruang-ruang untuk pelayanan disitu seperti yang kemarin saya katakan, bagaimana mereka dengan mudah untuk misalnya rest room ini perlu.   Saya kira itu masukan dari saya Pimpinan, agar benar-benar ini sekali lagi saya bangga kalau kita bisa memprediksi misalnya 70% adalah produk dalam negeri, apalagi kalau 100%.   Saya kira itu Pimpinan, terima kasih. Regulasi Penyiaran operator, 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki

Terima kasih, Pimpinan.   Pertama yang ingin saya sampaikan adalah masalah pengadaan alat-alat ini. Diupayakan semaksimal mungkin produk dalam negeri, kalau memungkinkan ada catatan berkualitas bukan sekedar produk dalam negeri tapi tidak berkualitas. Saya kira kalau masalah teknologi negara kita ini sudah mampu, Bandung itu sudah banyak sekali industri masalah-masalah elektronik telekomunikasi itu banyak sekali, tinggal kita bagaimana.  
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 Mungkin kalau kita mengambil produk-produk dalam negeri, bisa ditekan sedikit biayanya. Dan kalau ini terjadi kita boleh bangga ini loh KPI menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan amanat Presiden semaksimal mungkin kita menggunakan produk-produk industri dalam negeri. Kita industri pertahanan saja menggunakan produk dalam negeri, kecuali yang memang belum ada produknya di dalam negeri. Saya kira itu dari saya yang pertama. Regulasi Penyiaran Produk dalam negeri 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 6 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Nah, artinya apa? Harus ada tindakan, langkah-langkah tindakan yang tegas secara berurutan. Kalau sekarang misalnya aturan tindakan itu menurut KPI kurang tegas perbaiki. Jadi kalau sudah dilarang, sudah disensor, masih dia putar lagi itu, ini apa sanksinya. Kalau dia tidak melaksanakan apa, tapi kalau dia mengulangi malah tanda petik melawan sanksi dari KPI ini apa. Ini kita perlu, jadi jangan misalnya seperti Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas itu sanksinya tidak ada, dia mulai teguran tertulis, hentikan bantuannya, kemudian dibekukan, tapi tidak ada kalimat yang mengatakan kalau dia tidak mau dibekukan diapain, kan begitu. “Kalau gue tidak mau bubar mau apa loh”, kira-kira begitu bahasa Undang-Undang Ormas, makanya banyak Ormas yang dibubarkan tidak bubar. Karena ketika dia tidak mau bubar tidak ada sanksinya hanya dibekukan. Harusnya kan dicabut izinnya misalnya kan begitu, sehingga dia menjadi ilegal.  Nah, saya pikir KPI ini tolong kalau memang itu dirasa prosedur atau langkah-langkah tindakan penegakan hukum itu masih kurang kuat tambah yang lebih keras pada point terakhir.   Saya kira itu Ketua, terima kasih.   Regulasi Penyiaran sanksi, KPI 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 6 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Saya menambahkan sedikit saja, satu penekanan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan kita ingin KPI konsisten dengan aturan yang sudah ditegakkan. Teguran itukan hanya bagian dari sebuah tindakan tegas, sanksi, karena KPI sendiri pernah menyampaikan kepada Komisi I DPR RI waktu kita berkunjung ke KPI, itu ada industri penyiaran sudah ditegur, sudah disensor filmnya, tapi diputar ulang dengan lengkap, ada itu. Dia tidak terima kemudian dia putar ulang dalam keadaan tanpa sensor tadi itu. Regulasi Penyiaran sensor, 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-Laki Yang kedua, sekali lagi saya ingin desain ruangan. Desain ruangan itu membuat anggota yang memonitor kalau tidak salah 4 shift sekarang, berarti kan rata-rata 1 orang 6 jam. Saya kira 6 jam itu sangat manusiawi bagi seseorang duduk disebuah kursi dengan layar monitor yang itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Bayangkan kita kalau naik pesawat, kalau 2 jam itu enak terasa joknya itu empuk, tapi kalau sudah lebih dari 3 jam itu lama-lama kursi itu terasa keras, lama-lama juga panas. Nah, ini artinya tadi analogi dengan itu jadi juga termasuk tempat duduknya didesain yang baik. Jangan sampai nanti saya misalnya teknis kualitas busanya, baru duduk sebulan sudah ketemu papan, busanya sudah tidak ada lagi.   Regulasi Penyiaran shift 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian untuk KPI, saya minta laporan untuk perkembangan pembangunan gedung yang baru. Apakah dana yang baru itu sudah memenuhi atau tidak? Kan begitu ini belum dilaporkan. Saya kira ini hal-hal penting, nanti kalau terjadi pendalaman lebih lanjut tentang hal ini, tetapi sekali lagi saya sangat menaruh atensi kepada Kominfo yang menjadi ujung tombak di dalam mem-blow up hasil-hasil pembangunan negara ini, itu harus terus, TVRI juga, semua saya pikir. Media-media mitra kerja pemerintah ini harus terus mem-blow up apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa melihat kepentingan siapapun tetapi untuk rakyat bahwa pemerintah ini bekerja. Jangan sampai pemerintah dianggap tidak bekerja dan itu saya anggap untuk rakyat saya kira.RRI, TVRI Dana pembangunan gedung 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 5 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Sebentar dahulu, Pak Kemkominfo untuk Direktorat Keamanan sudah validasi? Sudah pindah ke BSSN?RRI, TVRI Direktorat keamanan 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Ya oleh karena itu mungkin pak yang pernah saya sampaikan bisa tidak kita membangun komunitas radio ini yang ada di Garut dan Tasik ini komunitas pendengar radio swasta. Karena dia tidak ada RRI Bandung, tidak tahu ada RRI protiga. Yang dia tahu itu radio swasta yang lokal-lokal itu. Nah menurut saya mungkin perlu program yang saya pernah sebutkan radionisasi. Jadi pasang dahulu radio, minimal pak percobaan pasang di kantor kecamatan. Bukan hanya TV tetapi radio yang radio ini kan 24 jam dia, mereka kalau ke kebun bisa bawa radio. Tidak mungkin dia ke kebun bawa TV sambil bawa aki itukan dipikul-pikul. Tetapi kalau radio, ya siang pas siang makan siang, makan di saung itu sambil dengar radio kan semuanya. Jadi ini saya kira bagus pak kalau bisa terjadi, ya saya beruntung selalu diminta wawancara lewat RRI protiga. Jadi asal ada masalah-masalah faktual saya minta, walaupun sedang di jalan saya layani saja. Paksa minggir dahulu ke rest area ngobrol dahulu. Itu pak masalah RRI mungkin jadi tantangan.RRI, TVRI Komunitas pendengar radio 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 6 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pimpinan saya setuju dengan Pak Elnino, karena kita 1 November sudah reses. Jadi sebelum 1 November sudah kita ketok.RRI, TVRI Koordinasi Kominfo-KIP 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 7 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Ya paling tidak dalam minggu ini sudah harus selesai itu, kasih batas waktu saja.RRI, TVRI Koordinasi Kominfo-KIP 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian untuk TVRI juga mungkin perlu juga pak sekali-sekali safari ke wilayah selatan. Jangan safarinya hanya pas idul fitri, tahun baru sepanjang jalan itu dipatroli terus dipantau terus, tetapi secara khusus bagaimana TVRI memonitor, rakyat yang di selatan itu, hampir semua yang di selatan Jawa itu tertinggal semua, hampir semua tertinggal. Nah ini mungkin perlu RRI sekali-sekali naik ke gunung begitu kan, TVRI kalau perlu bersama sayalah ke gunung biar tahu begitu bagaimana kehidupan masyarakat di atas gunung. Yang udah jaranglah kedatangan anggota DPR, DPRD, bupatinya saja jarang turun. Jadi lengkaplah penderitaan rakyat itu.RRI, TVRI Liputan masyarakat 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 4 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Pak Helmi kalau di daerah saya selalu karena saya orang Komisi I DPR RI. Semua mitra kerja pasti saya pakai terutama acara yang terdekat, ada wayang, ada literasi dari KPI, masalah dengan Bakti, masalah dengan programnya Ibu Niken. Karena mereka mitra kerja, dia wajib tahu bahwa mitra kerjanya sedang ada di dapil. Tidak untuk cari popularita tetapi paling tidak rakyat itu tahulah bahwa wakilnya ada di tengah-tengah rakyat, itu saja.RRI, TVRI Mitra kerja program 1



SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian narasumber pak, saya juga jarang melihat anggota Komisi I DPR RI menjadi narasumber di Komisi I DPR RI. Apakah mungkin karena Komisi I DPR RI tidak punya program di dapil begitu ya? Kan 1,2,3,11 ini tidak punya program di dapil. Kalau Komisi IV dia bawa traktor, Komisi V dia bawa program infrastruktur, 6 bawa BUMN, 7 ESDM, 8 agama, 9 kesehatan dan perburuhan, 10 dia bawa program pendidikan dan kebudayaan. Komisi I DPR RI ini tidak, saya dalam satu tahun ini cuman 1 kali jadi narasumber di TVRI. Itupun cuman 15 menit setelah itu bubar. Padahal Komisi I DPR RI ini komisinya pembina Kominfo kan begitu atau memang tidak ada program Komisi I DPR RI yang penting untuk disiarkan begitu ya?RRI, TVRI Narasumber DPR 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian saya ingin tahu pak TVRI ini masalah PBPNS ini sudah selesai belum termasuk RRI. PBPNS itu masih bermasalah atau tidak kan begitu PBPNS. Kemudian saya lihat TVRI ini juga, saya hampir tiap hari. Pokoknya kalau pulang ke rumah ini saya mesti saya patroli mulai dari TVRI. Karena TVRI ini ada di channel depan, saya hapal betul itu mulai 78. Frekuensi 78 di Indovision itu saya hapal sampai ratusan dan saya patroli. Anggap saja saya sebagai KPI itu patroli tiap hari. Jadi saya tahu persis berita-berita TVRI, termasuk misalnya sumbangan tadi Pak Helmi, kalau radio Elshinta itu paling tinggi 200 juta sampai hari ini. Tadi Pak Helmi bilang, TVRI jelas 1 miliar kan begitu. Yang terbesar itu Metro TV 26 miliar hari ini sumbangan untuk Palu, Lombok kemarin juga sekitar itu. Jadi di mana sebetulnya masalahnya itu?RRI, TVRI PBPNS 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian nah tadi bapak laporan tentang menara TV ya pak ya? Eh menara pemancar yang di Palu, mungkin ini dalam rangka recorvery atau renovasi atau pembangunan ulang. Tolong konstruksinya diperhatikan tentang tahan gempa, jadi harus jadi basic konstruksi yang tahan gempa. Tahannya berapa menit itu silakan, cukup 1 menit saja tahan gempanya kan lewat. Karena gempa tidak mungkin sampai 15 menit terus menerus, habis dunia ini kalau 15 menit. Paling 2-3 menit tetapi itu menghancurkan semuanya.RRI, TVRI Pemancar sinyal 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Saya tidak banyak, pertama untuk menghimpun jadi kita masih menemukan berita-berita kebohongan, pemalsuan berita. Yang terakhir yaitu tentang bahwa pembangunan infrastruktur sampai dengan 45 triliun, ternyata itu berita kerugian infrastruktur tahun 2011. Tadi pagi secara khusus ketua bidang 4 BPK mengatakan, BPK tidak pernah membuat pernyataan itu, tetapi itu jadi bahan gorengan. Oleh karena itu saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo membuat berita-berita tandingan, saya kira ini perlu terus dikembangkan itu. Karena kasihan, kita tidak mau melihat siapa presidennya, presiden yang sudah bekerja dengan lelah dianggap tidak bekerja malah dianggap merugikan negara. Ini kan repot juga, ada yang rakyat itu bingung itu jalan tol tidak ada manfaatnya jalan tol itu yang tadinya desa itu satu dipisahkan sama jalan tol kan begitu. Nah ini kan cara-cara berpikir yang kurang pas. Oleh karena itu untunglah tadi saya mendengar dari BPK langsung di TV dan si pihak online ini sudah minta maaf. Bayangkan masa rugi sampai 45 triliun, sementara BPK itu belum melakukan pemeriksaan terhadap proyek 2018. Dan malah mengatakan selama 2017 tidak ada proyek yang mangkrak. Nah inilah jadi artinya apa di sini, dilakukan kejelian-kejelian dari Kominfo untuk memonitor terus. Kadang-kadang kan kita tahunya di WA, tetapi di media mainstream malah tidak ada, yang muncul di media-media online ini. Dan juga untuk perhatian dari Dewan Pers tentang hal-hal ini. Kemudian RRI pak, ini memang yang perlu kerja keras. Jadi terus terang saja, saya sudah bolak balik sedang kita bangun pemancar di Bayongbong sama di Bungbulang itu saya sudah bolak balik tanya sama rakyat, informasikan ini loh frekuensinya untuk selatan. Ini loh frekuensinya untuk Tasik. Saya tanya sudah pernah dengar radio? Tidak, padahal saya bilang ini bisa diakses melalui radio streaming saya beri tahu. Tetapi maklumlah pak di kampung itu kan tidak semua punya Hp.RRI, TVRI Penanganan hoax 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Barangkali begini pak, kita punya perusahaan elektrik Panasonic dan itu punya warga negara kita, punya putra Indonesia, Rachmat Gobel. Nah coba pak koordinasi sama beliau khusus bikin radio kecil yang murah meriah untuk rakyat sekaligus bisa pamor dari Rachmat Gobel. Sayang pak kalau kita tidak manfaatkan ini Panasonic.RRI, TVRI Radionisasi 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Saya coba nanti ya diskusi dengan Rachmat Gobel kebetulan dia ini dari Nasdem.RRI, TVRI Radionisasi 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat IX Laki-Laki Jadi ini luar biasa pak, jadi sekarang di Facebook itu luar biasa, kekasarankekasarannya itu. Nah kenapa China bisa mengkontrol? Sekarang WA itu sekarang ada enskripsi, orang tidak bisa mendengar. Facebook sekarang membuat suatu produk baru, jadi kalau kita buat foto itu akan muncul dari Facebook, apakah anda akan meng-upgrade foto ini? Hanya anda yang tahu, orang lain tidak tahu, di situ ada tulisannya, tetapi Facebook sendiri pak saya lihat itu privacy sudah kita atur sedemikian rupa, ada pertanyaan siapa saja yang boleh melihat gambar anda, foto anda? Kita jawab di situ hanya saya, ternyata tidak juga, setiap teman kita yang baru masuk semua foto kita dia tahu. Terbukti pak, setiap lembar foto kita dia like like. Padahal kita bilang di situ pengaturannya kecuali saya yang boleh lihat. RUU ITE Privasi, Facebook 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat IX Laki-Laki

Izin pimpinan saya tambah sedikit, maaf saya terlambat.  
 Sekarang ini saya melihat memang kita sedang memasuki zaman anomali, semua serba anomali. Sekarang ini orang benar tetapi karena dia cuman sendirian jadi salah, tetapi orang salah karena banyak malah jadi benar, anomali.  Yang kedua, saya pikir Undang-Undang ini tidak boleh, dia harus tegas, karena kalau tidak kita jadi korban terus. Ada bahasa yang mengatakan begini pak ungkapan, kejahatan itu terjadi atau negara ini rusak bukan karena penjahat tetapi karena banyak orang baik yang diam tidak bertindak. Jadi bukan karena sekelompok penjahat negara ini rusak tetapi karena banyaknya orang baik dia tidak bertindak. Nah kita mau ke mana sekarang? Apakah kita mau jadi orang baik yang diam, menjadi korban dari orang-orang yang sedikit merusak itu. Sekarang kalau bapak lihat Facebook perang antara Teman Ahok sama lawannya, ternyata itu kelompok Teman Ahok sama omongannya dengan Ahok, lebih keras. Kalau kemarin ada yang 
katakan, ada ahli psikologi mengatakan kalau Ahok begitu itu karena tidak terlepas dari perilaku orang tuanya. RUU ITE Teman Ahok 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal diatas Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui Pembahasan RUU 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Jadi, ini menurut saya hasil pembicaraan Menteri Pertahanan, kita tinggal mengesahkan saja. Nanti impelementasi ada apa-apa ya saya kira Menteri Pertahanan dalam latihan militer dan segala macam.   Jadi saya pikir Pimpinan,  ya sudah kita sahkan saja ini. Jadi tidak terlalu terbelit-belit karena saya pikir tidak ada resiko yang terlalu besar yang kita hadapi disini. Resikonya Menteri Pertahanan yang menghadapi itu dilapangan, mewakili Pemerintah.   Saya kira begitu Pimpinan.   Terima kasih. RUU Pertahanan dengan New ZealandPengesahan, Menteri pertahanan 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki

 Saya ambil contoh Pimpinan, ketika saya memimpin tim TNI di Hawai waktu itu, waktu itu Asia Pasifik minta dan bertanya kepada saya. Dia bilang “jenderal boleh tidak kalau saya mengirim latihan 
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Bersama Kopasus tetapi levelnya bukan Kopasus?”, langsung saya jawab “tidak bisa, karena kita ada kesetaran, kalau prajurit anda ingin berlatih dengan Kopasus saya minta levelnya Kopasus”. Nah, itu saya lakukan dalam pembicaraan itu dengan Asia Pasific kemarin di Hawai. Saya bilang tidak bisa karena itu sudah hasil pembicaraan sebelumnya. Tapi dalam pertemuan mereka mencoba menawar, saya bilang tidak bisa perjanjian kita harus setara.  RUU Pertahanan dengan New ZealandSetara 1

SUPIADIN ARIES SAPUTRA 1 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Setelah mendengarkan penjelasan dari MenkumHAM dan mengingat betapa pentingnya Undang-Undang ekstradisi ini untuk ditetapkan segera maka dengan ini Fraksi Nasdem setuju Rancangan Undang-undang ini untuk segera dibahas pada hari ini dan pada akhirnya untuk ditetapkan lagi.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 4 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Setelah kita melakukan pembahasan tentang penjelasan dan menerima penjelasan dari Bapak Menkumham dan yang kedua bahwa Rancangan Undang-undang ini memang dipandang penting untuk segera disahkan dan ditetapkan. Oleh karena itu, Fraksi Nasdem berpendapat menyetujui untuk Rancangan Undang-undang ini segera ditetapkan dan disahkan.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 2 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Izin pimpinan. Saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Alimin, memang kita ini perlu penjelasan ini Pak Menteri. Apakah ada pembicaraan dengan pemerintah China apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik? Karena menurut saya yang namanya tindak pidana itu dasarnya KUHP. Siapapun yang melanggar pasal-pasal itulah tindak pidana. Jadi kita agak sulit juga tindak pidana politik. Apakah ada politik begitu? Nah ini yang mungkin saya tidak mengerti ya, apakah yang dimaksud ini dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 itu misalnya yang menyangkut ideologi pak. Kan kita ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang ancaman terhadap keamanan negara. Nah apakah itu termasuk pidana politik? Jadi ini memang kalimat ini menurut saya jadi tanda tanya pak, jadi diskusi. Jadi tolong kalau memang tidak perlu kalimat ini dan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah China, saya pikir ini bisa dihilangkan kata-kata “tindak pidana politik”. Mungkin tindak pidananya atau apalah. Karena ini tanda tanya besar ini tindak pidana politik. Saya kira begitu pimpinan, terima kasih.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
SUPIADIN ARIES SAPUTRA 3 Nasdem Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin pendalaman Pak Menteri. Saya berasumsi kalimat ini muncul pasti sudah dalam pembicaraan. Artinya ada case, pernah ada kasus yang terjadi. Nah mungkin kalau bolehlah Pak Menteri bisa menjelaskan atau siapa yang ikut membahas perjanjian ini. Mungkin pernah diungkapkan muncul kasus sehingga munculah yang dimaksud dengan tindak pidana politik. Nah kalau itu ada lebih mudah kita memahami yang dimaksud dengan tindak pidana politik itu. Nah kalau tidak kita nanti, contoh misalnya saya ingin penjelasan. Misalnya ada warga negara kita, terlibat misalnya kasus di China kan pak misalnya kemudian oleh China diminta ke sana untuk diadili karena dia terlibat di sana. Nah ini bagaimana begitu loh? Kita bilang, oh tidak bisa itu politik begitu kan. Nah oleh karena itu mohon Pak Menteri ketika suasana batin ketika pembahasan itu kita perlu tahulah, supaya kita punya gambaran yang jelas apa yang dimaksudkan “tindak pidana”. Terima kasih pimpinan.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiTindak pidana politik 1
SYAFRUDIN 2 PAN NTB Laki-Laki Yang kedua, di rumah-rumah kita ada Indovision dan First Media, itu juga monopoli dan mungkin saya tahu misalnya Bapak dan Ibu cek, pada saat pendaftaran itu ada 50 channel tapi coba Bapak dan Ibu panggil teknisinya itu tidak sampai 50 channel. Disitu saya tidak tahu apakah dispute yang berakibat itu berdampak positif buat dia dan merugikan kita. Sementara sama kalau sudah lewat waktu untuk tidak membayar maka dia langsung off. Itu tolong teman-teman KPI perhatikan dan saya akan menangih pada saat rapat yang akan datang terutama yang M2V itu, kemudian Indovision dan First Media. Regulasi Penyiaran Indovision, M2V,First Media. 1
SYAFRUDIN 2 PAN NTB Laki-Laki Dan yang terakhir, yang disampaikan oleh Abang saya tadi Abang Effendi. Saya nonton Ibu tadi dibawabawa salah satu partai itu bukan partai saya sedih juga mendengar seperti itu. Anak-anak kecil sudah bisa nyanyi mendengarkan itu kok Ibu bilang kayak gitu. Tolong ke depan kalau bisa tetap kami tagih agar bukan berarti KPI harus tapi ya memang harus seperti itu juga Ibu. Jadi jangan galak-galak tetapi kita tunjukkan keseriusan untuk mengabdi itu yang paling penting.   Terima kasih. Regulasi Penyiaran KPI, Parrtai 1
SYAFRUDIN 2 PAN NTB Laki-Laki Jadi kalau M2V itu hanya meng-coverage Bogor sama Airport, tapi alhamdulillah itu bisa ditonton di Jakarta kalau macet. Tapi saya tidak tahu KPI apa sudah sempat monitor tentang operasional ini karena sangat penting dan monopoli. Monopolinya beberapa televisi tidak di-cover sama dia, saya tidak tahu ada apa, tapi setelah saya tanya sama teknisinya itu urusan management. Tolong KPI ini monitor, kami pelanggan-pelanggan itu agak telat sedikit saja itu langsung dimatikan sama dia tidak bisa menonton. Ini KPI juga harus melihat M2V ya itu monopoli sekali. Itu 90 ribu satu bulan per mobil kalau tidak salah, begitu anda telat membayar dia langsung off, tapi tidak semua channel televisi yang di-cover sama dia, apa itu? Saya minta kalau memang masih semua televisi bisa dicover terutaam TVRI. Saya tidak tahu prosedurnya bagaimana, mungkin Bapak dan Ibu tahuRegulasi Penyiaran Mobil M2V, 1
SYAFRUDIN [7] 2 PAN NTB Laki-Laki Saya ingin menambahkan saja mungkin ini KPI atau Kominfo, tapi ini saya sampaikan penting. Di Indonesia khususnya di Jakarta ini mungkin Bapak dan Ibu tahu ada TV Mobile yang dioperasikan oleh M2V, saya tidak tahu kalau mobil-mobilnya ibu-ibu juga ada atau mungkin teman-teman di KPI belum sempat monitor berapa channel yang bisa dia kuasai dan tidak semua televisi tapi dia monopoli disitu. Saya minta dimonitor kalau bisa semua channel televisi itu harus ada disitu, terutama TVRI kalau Bapak dan Ibu KPI melihat ini punya kepentingan bangsa. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Regulasi Penyiaran mobil MV2 1
SYAFRUDIN 1 PAN NTB Laki-laki Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, Fraksi PAN sepakat agar pembahasan RUU ini dapat dilanjutkan dan dituntaskan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui Pembahasan RUU 1
SYAIFUL BAHRI ANSHORI 1 PKB Jawa Timur IV Laki-laki Saya ingin memberikan saran Pak, kalau ingin agar lebih mulus pengelolaan RRI ini saya kira perlu ada transparansi. Yang kedua, saya melihat program ini tidak memberikan ruang kepada hal-hal yang sifatnya sensitive Pak. Misal ini ada dua isu yang sangat jadi pembicaraan masyarakat, yang pertama soal teroris dan yang kedua soal narkoba. Tapi disini tidak ada bagaimana RRI untuk mengeliminir  narkoba  masuk  ke  Indonesia  dan  segala  macam,  tapi  justru  program-program  yang sesaat  yang banyak,  kayak  model  Viva,  kayak  model  Pemilu.  Oleh  karena itu,  itu  perlu  dipikirkan bersama-sama karena bagaimana pun RRI punya publik sehingga perlu bagaimana terlibat dalam masalah-masalah ini.RAPBN 2019 Masalah nasional 1
SYAIFUL BAHRI ANSHORI 1 PKB Jawa Timur IV Laki-laki Yang  ketiga,  disini  ada  disebut  quick  respon  itu  apa Pak?  Mohon  diperjelas,  karena  saya khawatir ini quick count, kalau quick count kayak tahun kemarin jadi masalah juga di publik karena dianggap RRI memihak salah satu partai. Saya kira ini harus diperjelas. RAPBN 2019 Quick respond 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 2 PPP Kalsel I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan  Saya hanya menyarankan saja bahwa kalau sudah terpilih, sebaiknya mengatur waktu itu baik sekali. Dari lima orang yang tampil disini hanya dua yang bisa menjawab dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertanyaan semua fraksi. Tiga orang yang sebelah sana sama sekali tidak memberikan secara tuntas jawaban sehingga menurut saya tidak bisa mengatur waktu yang baik. Jika Saudara terpilih saya harap Saudara bisa mengatur waktu yang lebih baik.  Terima kasih Pimpinan. KPI Waktu 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 1 PPP Kalimantan Selatan I Laki-laki Ketika  saya  di  Komisi  I  periode  yang  lalu,  kami  mendapatkan  penjelasan  dari  Menteri Pertahanan tanggal  20  Mei  2013.  Acuannya  adalah  perjanjian  itu  ditandatangani  9  Maret  2009. KFX sebenarnya, 2009. Dan memakan waktu 10 tahun. Jadi kalau kita tidak segera mengesahkan Undang-Undang  ini,  ini tinggal  1  tahun  lagi  akan  berakhir  perjanjian  ini.  Saya  ada  dokumennya Pak. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan untuk kita segera sahkan saja Undang-Undangnya sebagai bentuk komitmen kita kepada negara lain, siapapun Presidennya ketika itu. Jadi  oleh  karena  itu,  menurut  saya  kita  harus  secara  tegas  melaksanakan  perjanjian dengan  Korea  Selatan itu  karena  kita  sudah  menghabiskan  sampai  dengan  20  Mei  Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana share sebesar 10 Juta US Dollar, 2,7 US Dollar pada Tahun 2011 dan 7,3 juta US Dollar pada Tahun 2012. Nah oleh karena itu, karena ini sudah kita keluar duit dalam rangka perjanjian kerja sama itu, maka menurut saya alangkah baiknya kita setujui saja Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang.Pertahanan Menyetujui RUU 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 1 PPP Kalimantan Selatan I Laki-laki Terima kasih pimpinan. Izin menambahkan Ibu Evita saja, kalau Komisi I DPR RI ini aspirasinya tidak disalurkan pak itu menjadi 4T tertinggal, terluar, terdepan dan yang keempat terdampar. Pada pemilu 2019 pak terdampar, jadi kalau bisa sebelum pemilu ini sudah bereslah Pak Anang, pak menteri.RAPBN 2019, Daerah 3TDaerah 3T 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Kalau saya membaca yang DIM 8 inikan hanya sekedar dialog dan konsultasi bilateral. Saya baru pulang dari Turki, Mexico, Indonesia, Korea, Turki dan Australia. 5 negara ini berbeda-beda, tapi kalau perbedaan pendapat itu tidak bisa disamakan yaitu sekedar untuk berdialog kemudian konsultasi bilateral. Misalnya kita sama Turki, Turki berkeinginan bantuan kemanusiaan itu setiap negara menganggarkan 6.000 US Dolar. Australia hanya sanggup 200 juta US Dolar, tidak ada titik temunya, sedangkan bicara bilateral diantara negara berdua termasuk Indonesia dengan Turki misalnyaRUU Pertahanan dengan New ZealandBilateral 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Minta maaf, karena sudah diketok. Menurut saya isu-isu ini tetap saja isu-isu, kan banyak isu-isu, kalau isu saja satu saja, tapi kalau isu-isu berapa orang Menteri Luar Negeri di Komisi I DPR RI itu selalu mengatakan isu-isu. Karena sesuai dengan teks aslinya ya kita terima sesuai dengan teks aslinyaRUU Pertahanan dengan New ZealandIsu 1
SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Menurut pendapat saya perhatian dan kepentingan itu berbeda. Kepentingan belum tentu Papua Nugini tidak punya kepentingan untuk menguasai Papua dikemudian hari. Karena ini hanya pembahasan isu-isu, saya usulkan jalan tengahnya “dan/atau kepentingan Bersama”. Siapa tahu kita mau bicara tentang Papua yang sekarang, Papua Nugini punya kepentingan lain dia tidak mau bicara. Saya tidak ngeri juru bahasa apakah atau saja atau kepentingan. Inikan yang namanya diplomasi politik luar negeri saya paham betul, bahwa belum tentu isu-isu yang dibahas itu disepakati Bersama. Misalnya kasus Rohignya Myanmar, kita di Manila antar parlemen tidak ada yang mereka mau membahas. Negara Indonesia saja yang menyampaikan itu.   Oleh karena itu, menurut saya jalan tengahnya adalah “dan/atau kepentingan Bersama”. Kalau tidak ada kepentingan ya isu Bersama yang menjadi perhatian.   Itu Pimpinan, terima kasih.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKepentingan bersama 1

SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki

Dengan rahmat Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan 
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Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.  Atas perhatian Pimpinan, para Menteri dan segenap Anggota Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih.   RUU Pertahanan dengan New ZealandMenyetujui Pembahasan RUU 1

SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Menurut saya karena ini kita pengesahan ya kita sahkan hari ini sesuai dengan teks yang ada ini. Kemudian ini menjadi catatan bagi Komisi I DPR RI kalau ada suatu saat kunjungan ke Papua Nugini maka akan kita bicarakan antar parlemen dengan Indonesia dan Papua Nugini. Itu mungkin jalan terbaik agar ini bisa disahkan lebih dahulu.   Terima kasih.  RUU Pertahanan dengan New ZealandPapua Nugini 1



SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Pimpinan, saya belum bisa menyetujui ini. Kita kan pernah kerjasama dengan Australia, tiba-tiba disana diajarkan tentang kayak pelecehan terhadap Pancasila dan sebagainya. Apakah ini bisa dimasukkan di peralihan atau catatan atau bagaimana? Jangan sampai kita kerjasama tapi kemudian mereka menghina personil kita, itu membuat kita tersinggung.  Terima kasih Pimpinan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandPelecehan 1

SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki

Pimpinan, sebelum lanjut saya ingin tanya dulu.  
28  
 Itu waktu penandatanganan ada tidak teks dalam bahasa Indonesia dan teks bahasa Papua Nugini. Kalau tidak ada tolong segera Bapak sampaikan kembali rancangan Undang-Undang Perjanjian Internasional yang pernah nyampai disini periode yang lalu tetapi tidak dibahas lagi dalam periode yang sekarang. Supaya ada dua bahasa di negara masing-masing.   RUU Pertahanan dengan New ZealandRUU Perjanjian Internasional 1

SYAIFULLAH TAMLIHA 4 PPP Kalsel I Laki-laki Saya ingin mengingatkan ini jangan sampai nanti ada orang yang berpikiran menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa teks Proklamasi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini yang berbahaya Pak, inikan kita sudah hafal dari dulu. Jadi oleh karena itu, kalau itu sudah begitu jangan lagi teksnya kalau sudah yang lama.   RUU Pertahanan dengan New ZealandUU no 12 Tahun 2011 1
TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian sisanya itu kan berarti menjadi kewajiban dari Pemerintah kan begitu Pak menteri ya? Nah kewajiban Pemerintah itu, alokasi anggaran nya itu kemana? Apakah masuk dianggarannya Kemkominfo atau dialokasikan dianggaran yang lain. Ingin sekali tahu kira-kira berapa persen, sisa fee dengan kemampuan dari pada APBN waktunya nanti.  Palapa Ring, USO Alokasi Anggaran 1
TANTOWI YAHYA 1 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ijin Pimpinan.   Mumpung belum terlalu jauh. Pak menteri tadi BOOT build operate own transfer. Own nya itu dimana? Palapa Ring, USO BOOT build operate own transfer 1

TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki
Nah yang ketiga Pak menteri. Ini juga yang bikin kita terkaget-kaget posifit sih ya? kaget tapi positif, kaget tapi bagus. Nah ini nih, halaman berapa tuh. Skema kerjasama proyek atau availability payment atau dibuka saja deh. Yang pertama itu CAPEC selama masa konstruksi dan OPEC selama masa kerjasama menjadi beban dan usaha. Betul kami  sepakat dengan itu karena pola yang kita pakai adalah boot itu. Nah yang  kedua, pembayaran ketersediaan layanan oleh kementerian akan 
dilaksanakan setelah comercial operation date hingga periode kerjasama berakhir 15 tahun. Nah ini kami  tidak pernah tahu Pak menteri proses persetujuannya itu seperti apa, sehingga Pemerintah dalam hal ini langsung menetapkan kerjasamanya 15 tahun. Palapa Ring, USO CAPEC, OPEC 1

TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, proyek palapa ring ini sesungguhnya sangat mulia. Ini adalah inisiatif Pemerintah dalam membangun konektifitas diseluruh negara kesatuan republik Indonesia dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Ini adalah ide yang menurut kami  sangat baik yang dibadi oleh tiga wilayah. Tolong dijelaskan oleh Pak menteri, berapa persen target itu yang akan dibangun oleh pihak swasta. Berapa persen ini sampai dengan I Januari 2019 itu, berapa persen keterlibatan swasta dengan pola kerjasama pola BOOT, kalau koboi itu boot itu sepatunya itu.Palapa Ring, USO Palapa Ring 1
TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang poin ketiga, menggunakan PNBP USO dari BP3TI. Nah ini juga selama ini baru kita singgung-singgung saja kan, tapi belum dalam rapat formal seperti ini bahwa pembiyaan ini akan menggunakan PNBP USO dari BP3TI. Tapi yang krusial itu adalah poin kedua itu. Yang apa namanya itu, COD 15 tahun. Demikian Ibu Ketua dari saya.  Terima kasih Palapa Ring, USO PNBP USO, BP3TI 1
TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Pak menteri, saya sepakat dengan Ibu Evita. Jadi penjelasan pada siang ini terkait dengan USO, dasar hukum. opersional dan penggunaan anggaran itu lebih jelas daripada rapat-rapat USO sebelumnya. Saking jelasnya, banyak informasi yang kami  baru tahu sekarang. Nah kemudian apakah ini bisa kita artikan nasi sudah menjadi bubur atau bubur itu bisa jadi nasi lagi. Jadi nasi akik ya. Palapa Ring, USO USO 1
TANTOWI YAHYA 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ada beberapa hal Pak menteri, saya ingin penjelasan mengenai daerah penggunaan atau utilisasi USO itu terkait pembangunan jaring utilisasi. Yang pertama tadi Pak menteri menyebut, daerah pesisir, daerah pedalaman dan daerah pertanian. Dalam kontek kami  di Komisi I, yang sangat strategis itu dibidangnya pertanian itu tidak ada Pak menteri. Nah jadi apakah Pak menteri salah kutip atau memang ada itu daerah pertanian. Ketika daerah pertanian ini masuk, mengapa bukan daerah terluar atau terdepan yang selama ini juga mengalami kesulitan konektifitas. Katakanlah ketika kami  ke kepulauan Nias, itu nyata betul konektifitas itu hanya di Nias selatan. Di gunung Sitoli. Ketika kita terus berjalan, maka konektifitas itu menjadi satu permasalahan sendiri. Nah kenapa ini tidak masuk dalam salah satu daerah peruntukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak menteri  tadi. Mudah-mudahan Pak menteri salah kutip, gitu ya? Palapa Ring, USO USO, Pembangunan utilisasi 1
TANTOWI YAHYA  Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih. Saya tidak bermaksud untuk menghambat, tapi ketika undangan ini disebar kepada para Anggota Komisi I, ini bukan undangan panja, sehingga banyak anggota tidak mementingkan untuk hadir. Tapi kalau undangan itu adalah undangan panja, membahas DIM di dalam RUU ITE, itu suasananya itu akan berbeda. Kita semua sepakat bahwa amandemen UU ITE ini adalah sesuatu yang sangat krusial dan sangat mendesak ya. Nah oleh karena itu, bagi kami, pembahasan secara komprehensif pada level panja yang dihadiri oleh lebih banyak dari pada anggota yang hadir pada saat ini, itu legal bindingnya jauh akan lebih kuat. Jadi legal standingnya juga akan jauh lebih kuat jika dibandiangkan dengan apa yang hadir pada pagi hari ini. RUU ITE DIM, RUU ITE, Panja 1
TANTOWI YAHYA  Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi mohon digarisbawahi, ini bukan bermaksud untuk menghambat, tapi saya berbicara mengenai legal binding dari sebuah keputusan besar yang akan kita buat. Terima kasih. RUU ITE Legal banding 1
TANTOWI YAHYA 1 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian jika komitmen itu tidak ada, lebh bagus kita bawa ke rapat panja, karena rapat panja itu jumlahnya jauh lebih banyak dari pada yang hadir pada rapat ini. Mengapa jumlah kuorum minimal itu saya anggap penting, karena yang akan kita bahas ini bukan persoalan sepele. Jadi jangan sampai 50 DIM yang menentukan nasib bangsa, yang menentukan nasib warga Indonesia ke depan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri terkait ITE itu hanya ditetapkan nanti diputuskan hanya 3 atau 4 orang saja. Menurut saya resikonya terlalu besar untuk kita ambil. RUU ITE Panja, ITE, 50 DIM 1
TANTOWI YAHYA 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Paripurna kemarin membahas mengenai peraturan DPR tentang tata cara prolegnas. Disitu dijelaskan mohon dibaca kalau misalnya ada yang bawa, tata cara pembahasan undangundang itu adalah melalui panja ya, tolong dibahas kalau tidak salah. Jadi pembahasan krusial komprehensif mengenai rancangan undang-undang itu dilakukan dalam rapat panja, mohon dicek. Terima kasih. RUU ITE Prolegnas 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 1 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Mencermati paparan-paparan yang tadi disampaikan, lalu akhirnya saya menyimpulkan, bahwa Ini persoalannya rumit, tapi penyebabnya sederhana. Kalau Pak Supiadin menyampaikan kenali masalah, kita sudah mengenali masalah, dan itu menjadi problem besar bagi TNI khususnya. Tapi penyebabnya sangat simple. Hanya soal regulasi, yang regulasi itu menjadi kewenangan Bapak-Bapak didepan. Sangat sederhana, sangat simple. Ini soal good-will. Ini adalah dalam tahap yang, yang operasional atau ya ini, ini cukup kok di Kementerian Kesehatan. Cukup Menteri Kesehatan saya kira, nggak perlu Perpres. Sangat sederhana menurut saya. Jadi kalau pedoman kerja sampai hari tidak selesai, saya sangat memaklumi. Ini bukan wilayahnya BPJS untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi kita tidak bisa menghakimi BPJS, yang harus dihakimi adalah Kementerian Kesehatan. BPJS hanya sekedar pelaksana, levelnya itu jauh sekali dibawah, Presiden, Menteri baru BPJS. Kemenhan ini sejajar dengan Kementerian Kesehatan. Dalam konteks pelayanan, BPJS memang dia menjadi orang yang dilayani. Jadi menurut saya sekarang tinggal good-will dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana membikin aturan di atas pedoman yang kerja yang sedang dibahas dan tidak selesai-selesai itu. Apapun namanya, ya mungkin yang tepat adalah Peraturan Menteri Kesehatan. Sebab nanti kalau Perpres juga lama, karena Perpres harus melibatkan banyak pihak. Jadi saya sarankan, sederhana saja, karena persoalannya hanya bagaimana pasien dari TNI mendapatkan pelayanan secara khusus, itu saja.BPJS, TNI Lex-spesialis, regulasi, BPJS 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 2 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Pimpinan. Saya setuju itu.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 3 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Saya kira tidak perlu di bawa ke Paripurna. Cukup Pimpinan DPR saja nanti yang bersurat. Yang kedua, yang kedua saya menegaskan ulang, bahwa Regulasi soal kesehatan itu adalah kewenangan secara operasional itu di Kementerian Kesehatan, memang Presiden dan DPR ya, tapi Kementerian Kesehatan. Jadi saya justru masih tetap meminta, jika memungkinkan justru agar lebih simpel, itu adalah Kementerian Kesehatan sendiri. Karena inikan kebijakan operasional, sangat teknis. Bukan soal anggaran Pak, bukan soal anggaran. Karena itu jika memungkinkan, justru di Kementerian Kesehatan cukup bisa dialihkan. Ini juga, anggaran saya kira tetap saja, ini cuma lewatnya saja, lewat mana? keuangan yang dibutuhkan tetap saja tidak ada perubahan apapun. Terima kasih.BPJS, TNI Regulasi BPJS 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 2 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Saya  pikir  proses  pengambilan  keputusan  ada  dua,  satu  votting  dan  yang  kedua aklamasi.   Jadi ketika   ada   satu   yang   tidak   setuju   tapi   yang   bersangkutan   tidak   ada, sesungguhnya  ketika  kita  sepakati  secara  aklamasi  itu  sudah  sah  sebagai  sebutan  sebagai sebuah   keputusan   bulat.   Jadi menurut   saya   Pimpinan   tadi   sudah   menawarkan   apakah Rancangan  Undang-Undang  ini  kita tetapkan  sebagai  sebuah  rancangan  yang  akan  dibawa kepada  Paripurna  saya  pikir  sudah  cukup  bahwa  ini  adalah  keputusan  Komisi  I  DPR  RI  untuk menetapkan sebagai sebuah rancangan. Terima kasih, tidak ada catatan.Pertahanan Proses pengambilan keputusan 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 2 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Inikan jumlah kabupaten tertinggal itu berapa Pak.PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 3 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Oke, jadi data desa ini ada pertanyaan begini 3T itu basisnya desa atau kabupaten. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 4 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Artinya  dari  data  desa  itu,  itu  sesungguhnya  sudah  termasuk  desa  diluar  kabupaten tertinggal. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 5 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Oke, itu artinya clear ya. Mungkin  kita  tidak  usah  debat  soal  itu  lagi,  karena  desa  di  luar kabupaten  tertinggal  itu sudah tercakup disini. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
TAUFIQ R. ABDULLAH 6 PKB Jawa Tengah VII Laki-laki Oke, itu yang pertama. Yang  kedua,  pada  point  yang  kedua  biasanya  dalam  kasus-kasus  seperti  ini  DPR  RI mendesak  kepada  Badan atau  Kementerin  teknis  atau  badan-badan  teknis  itu  selalu alasannya bahwa kami tidak berdaya, kami harus mendapatkan endorcement dari ini dari itu. Biasanya kalau dari  pengalaman  kami  di  Komisi  kami  sebelumnya  itu  Komisi  dalam  hal  ini  Komisi  I  DPR  RI meminta atau mendesak kepada Pemerintah, biasanya begitu Pak. Implementasinya adalah pada badan-badan teknis ini, sehingga dengan demikian ini bisa tidak terlalu ribet disini. Kalau begini nanti lempar-lemparan terus jadinya. Bappenas merasa kami tidak berdaya kalau tidak ada endorcement darimana atasannya. Hanya saya tidak tahu pengalaman di Komisi I DPR RI, kalau dengan keputusan seperti itu tingkat efektifitasnya  seperti apa. Kalau  selama  ini  mohon  maaf  saya  dari  Komisi  IV  DPR  RI  itu efektif, artinya  kita  bisa  menagih  ketika  misalnya di  dalam  pelaksanaanya  tidak  bisa dijalankan dengan maksimal. PNBP Sektor Telekomunikasi di 3TDaerah 3T 1
TB. HASANUDDIN 38 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Ya kami  membuat kesimpulan itu berdasarkan bahan yang Bapak-bapak berikan kepada kami. Dalam catatan kami  ya, Kominfo, KIP, dewan pers itu tidak membicarakan perubahan, tidak ada. Kemudian usulan APBNP hanya diusulkan oleh KPI tapi tidak diusulkan oleh Kominfo sebagai induknya. Sehingga kesimpulan itu baik KPI, Kominfo, KIP maupun dewan pers tidak mengajukan P pada hari ini. Anggaran KemenkominfoAPBNP, KIP 1
TB. HASANUDDIN 39 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Baik, jadi kalau saya catat, itu kembali lagi. Kominfo hanya memberikan ini saja. Disinipun hanya masalah konversi sumber dana dari PNBP dari rupiah murni sebesar 477 miliar. Tadi disampaikan sekilas saja. Kemudian KIP dan dewan pers tidak membicarakan perubahan.   Usulan APBNP dari KPI tidak diusulkan oleh Kominfo, artinya diruang ini tidak ada, sehingga kalau mau berbicara pagi ini kita soal APBNP maka hanya meminta persetujuan soal konversi sumber dana dari PNBP ke rupiah murni sebesar 477 miliar yang merupakan konsekuensi berkurangnya atau pemotongan dari APBN 2016 kurang 1% atau tidak salah 10%. Anggaran KemenkominfoAPBNP, PNBP, 1
TB. HASANUDDIN 7 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Terima kasih, ini dari KIP belum tersebar. Kita barangkali break dulu ya barang lima menit ya? Anggaran KemenkominfoDiskors 1

TB. HASANUDDIN 36 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki

Baik, tadi itu tambahan.   
Bapak dan Ibu yang kami hormati,  
 Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo kemudian rapat dengar pendapat dengan KPI pusat, komisioner KIP dan ketua dewan pers, Jakarta 8 Juni 2016.  Saya akan bacakan untuk  draft kesimpulan. 1. Komisi I DPR RI dapat menerima, jadi belum menyetujui karena kami  akan mambawanya ke Banggar baru dapat menerima dan mendengar tentunya penjelasan menteri komunikasi dan informasi informatika, terkait pagu indikatif, baru indikatif saja. rencana kerja anggaran dan rencana kerja Pemerintah kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.087.000.000 yang didalamnya tercakup anggaran, sudah termasuk didalamnya,  a. Komisi penyiaran Indonesia pusat sebesar 48.863.900.000 b. Dewan pers sebesar 36.072.200.000 c. Komisi informasi pusat sebesar 22.945.800.000 Anggaran KemenkominfoPagu anggaran 1

TB. HASANUDDIN 40 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Ya baik. Sudah ini.   Sehubungan dengan adanya perubahaan pagu anggaran kemkominfo pagu anggaran 2016 yang semula sebesar ini pakai angka lah. Tidak maksud saya 5.185, memang segini?   Nah ini betul 5 triliun atau 5,1 triliun saja, tidak ada ekornya. Pasti ada tidak ada mungkin. Anggaran KemenkominfoPagu anggaran 1
TB. HASANUDDIN 21 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Kalau PLIK/MPLIK itu sejak jaman nabi Adam dari awal sudah disampaikan. Memang bukan anggaran itu, tetapi uang itu tidak ujug-ujug datang. Tapi uang rakyat uang negara. Apakah melalui USO, melalui yang lain-lain. Tetapi kira-kira sama sumber nya.   Ini kita sepakati saja dulu begitu, karena ya mau dari mana ini sekian triliun PLIK/MPLIK itu tidak mungkin hasil uang dari SDSB, ya dari uang negara.  Silakan dilanjutkan lagi. Anggaran KemenkominfoUSO, 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian sudah melewati acara-acara, saya kira dari sekian ratus nanti akan hadir 27 orang. Yang akan dilaksanakan pada hari ini adalah lima, lima, lima belas dan besok enam, enam dua belas. Seluruhnya 27. Besok sore kita akan masuk kepada keputusan.  Calon anggota KPI pusat adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yaitu ada 10 persyaratan. Saya ingin dulu memperjelas kepada Saudara-Saudara. KPI Caang Anggota KPI 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Ijinkan saya mengingatkan dulu tentang aturan-aturan yang ingin kita pakai. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang selanjutnya disebut Undang-Undang penyiaran menyebutkan Anggota KPI pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia dan KPI daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah  Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dan kita akan laksanakan itu saya kira secara terbuka. KPI Pemilihan Anggota KPI 1



TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani, apakah Bapak-Bapak yang lima orang ini dalam kondisi sakit? Saya kira semua sakit ya? oke. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Apakah diantara Saudara-Saudara ini yang memiliki keterkaitan ya nanti disampaikan. Kemudian bukan anggota legislatif dan yudikatif, bukan ya? Kemudian bukan pejabat Pemerintah, saya kira saya tidak melihat tadi yang masuk bawa ajudan atau pakai mobil camry, jadi bukan pejabat Pemerintah. Dan yang terakhir Bapak adalah seharusnya non keartisan ya? KPI Persyaratan 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki tu tambahan pada saat tanya jawab.  Berikutnya untuk  sesi pertama nanti akan ada dilakukan pendalaman atau tanya jawab. Masing-masing fraksi dapat mengajukan pertanyaan selama 3 menit. Apakah satu orang, dua orang atau masing-masing satu menit sehingga menjadi 3 orang. Silkan saja.  Kemudian dijawab oleh masing-masing setelah semua bertanya tiga menit, tiga menit, tiga menit, 10 fraksi. Kemudian nanti Bapak bapak akan mejawab masing-masing 10 menit. 10 menit itu untuk  menjawab 10 fraksi. Sehingga harus dengan tangkas. Kalau masih kurang nanti akan pendalaman berikutnya. Sama seperti pertanyaan tiga menit, tiga menit, dijawab 10 menit lagi. Sehingga mohon setidaknya kalau belum hapal namanya fraksinya saja. Sehingga pertanyaan tadi ada pertanyaan dari fraksi a, fraksi b dan dari fraksi a dan fraksi b akan diguide dari sini. Saya kira cukup jelas. KPI Sesi Arahan 1

TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki
Bapak dan Ibu yang kami  hormati,  
 Hari ini telah hadir. Yaitu yang pertama Pak Ade Bujenrini, Kemudian Pak Ardiyanto Korga, kemudian Pak Agung Supriyo, keempat Pak Agus Sudibyo dan terakhir yang kelima adalah Pak Arief Adi Kuswardono.   Pelaksanaan uji kepatutan saya ulangi lagi, yang pertama Bapak bapak nanti masing-masing calon agar menyampaikan visi dan misi paling lama 7 menit. Kami  begitu akan mulai dan pada menit keenam kami  akan mengingatkan dan menit ke-7 kami  akan stop. Seperti dan dimanapun paparan itu. Dan nanti bisa disampaikan misi itu tambahan pada saat tanya jawab. KPI Uji kepatutan 1

TB. HASANUDDIN 36 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik kita ke DIM nomor 5, yang lama, “Bahwa globalisasi  informasi telah menemptakan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara  optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. RUU ITE DIM 5 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada pagi ini saya kira sudah ada di hadapan Bapak, yang akan kita bicarakan adalah jadwal.  kita ketahui, DPR khususnya Komisi I akan juga akan melaksanakan reses, reses mulai tanggal 30, sehingga hari ini terakhir, maksudnya hari terakhir sidang, kami hanya sampai tanggal 29, karena tanggal 29 hari Jumat pagi itu sudah merupakan penutuan masa persidangan IV. Sehingga kita hanya butuh satu kali, masih tersedia satu kali rapat kerja membahas masalah RUU ini di rencanakan pada hari Rabu tanggal 20 April. Jadi barangkali minggu depan ya, hari Rabu tanggal 20 April.  Kemudian selesai itu, ada pembahasan setelah ini, sehingga saya mohon persetujuan dalam masa sidang ini kita hanya satu kali saja, kira-kira sepakat jadwalnya? Dari pemerintah? Hanya tinggal satu kali, barangkali sampai dengan tanggal 29 itu. Setuju ya? Baik.  RUU ITE Reses 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian rencana jadwal pembahasan RUU tentang perubahan atas undang-undang pada masa sidang yang akan datang, setelah kembali reses pada tanggal 17 Mei. Yang pertama hari Senin tanggal 23 Mei kita akan rapat panja. Jadi kita akan sudah masuk kepada rapat panja. Kemudian kalau sepakat dalam rapat panja itu kita menyerahkannya kepada rapat atau pada tim perumus, maka rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei. Dan kalau kemudian tidak ada masalah, pada siangnya langsung dibawa ke rapat panja. RUU ITE RUU, 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada hari ini merupakan Raker kedua dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita juga sudah pernah melaksanakan Raker, yang pertama pada tanggal 14 Maret 2016 yang lalu. Kemudian pada saat itu kita telah mengagendakan beberapa hal.  RUU ITE RUU, UU No 11 Tahun 2008 1
TB. HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Yang pertama, sudah dilaksanakan penjealsan dari pemerintah. Kemudian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU. Dan dari itu semua sepakat bahwa Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membentuk panja pembahasan RUU tentang perubahan atas undangundang ITE yang bertugas untuk membahas materi RUU yang ditugaskan oleh Raker. Bapak dan Ibu yang kami hormati. RUU ITE UU ITE 1
TB. HASANUDDIN 25 PDIP Jawa Tengah IV  Laki-laki  Rapat setuju. Baik Bapak dan ibu yang kami hormati, dengan seijin Allah ya, kita mulai dengan DIM nomor 4. Saya bacakan. 4. Bahwa pembangunan nasional adalah sesuatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Naskah RUU dari Pemerintah. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban dan kepastian. RUU ITE UU No 11 Tahun 2008 1
TB. HASANUDDIN 42 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Maaf sebentar, kalau, kalau tadi kosong maka pernyataan Pak Budi itu tidak relevan, tapi kalau sama relevan, kan begitu ya Pak Budi?  Ya. Ini kosong ini maksudnya ditiadakan atau sama? (Suara kecil tidak jelas) Sebentar, kita harus luruskan dulu. Ya, Undang-undang Nomor 11 itu, ini kan yang sebelah kiri itu lajurnya undang-undang yang sekarang. Yang kanan itu ya kalau mau ditambahkan ya ditulis lagi, ditulis lagi, jangan kosong, kalau kosong itu berarti ditiadakan. RUU ITE UU No 11 Tahun 2008 1
TB. HASANUDDIN 2 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik, DIM Nomor 11 d. pertukaran intelijen antara intansi terkait dari para pihak. RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 11 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 13, f. mendorong kerjasama introprabilitas angkatan bersenjata kedua belah pihak dan operasi terkoordinasi dan latihan.  
37  
 Ini silakan mungkin dari Kemhan bisa dijelaskan. Pengertian introprabilitas angkatan bersenjata itu apa ya.   Silakan Pak.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 13 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 4  
 Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.   Lanjut?   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 4 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 8  
a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 8 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 1  
“Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …. Tahun…. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)”  . Setuju?
 RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 1 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 14  
 Pasal 2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 14 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 4  
16  
 : b. bahwa untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)”  
 RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 4 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 6  
 : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)”  RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 6 1

TB. HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 8 
    2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.  
 Cukup mungkin ya?   RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 8 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Saya mohon maaf ini sebentar pendalaman. Pak, Republik Rakyat China itu apakah mengenal dwi kebangsaan atau tidak? Dwi kewarganegaraan-lah.  Ada?  Kalau dwi kewarganegaraan, berarti dia warga negara dia lari ke Indonesia. Kemudian kan dia bukan ekstradisi karena dia juga warga negara Indonesia. Nah ini mungkin perlu diperdalam. Saya mohon bantuan dari aspek hukumnya bagaimana.  Terima kasih.  RUU Ekstradisi dengan ChinaDwi kewarganeraan 1
TB.HASANUDDIN 2 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Nah kemudian dari situ ya sudah, kita mungkin harus menghormati keputusan politik itu dan kalau ditekan Beliau supaya keluar bicara, mungkin harus mencari introgator. Ya karena memang tidak tahu mungkin ya itu, tetapi mungkin dari Beliau sebagai masukan saja, mungkin masih ada yang perlu diratifikasi lagi, mungkin dibuka-buka supaya tadi itu manfaatnya banyak begitu untuk negara dan bangsa. Tujuan Beliau itu kira-kira seperti itu.  Itu mungkin tambahan dari saya.   Kira-kira begitu kan Pak ya.  Baik mungkin Pak Pimpinan. RUU Ekstradisi dengan ChinaIntrogator 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Dengan sekarang inikan gonjang-ganjing soal isu komunis, kemudian Pemerintah itu dekat dengan China dan sebagainya, menurut hemat kami dengan nanti diratifikasinya ini bagus. Lalu lintas perdagangan ya kalau nanti terjadi hal-hal, kasus-kasus menyangkut itu, menyangkut keuangan dan sebagainya dan kemudian pelanggaran hukum yang dilakukan di Indonesia, lalu kabur tidak ketahuan, ya mungkin ini bisa dilakukan. Jadi menurut hemat kami cukup bagus ratifikasi ini dalam rangka menunjang itu dan pada umumnya negara-negara yang akan maju ke dunia ekonomi yang lebih bagus itu ratifikasi-ratifikasi itu akan terus banyak terutama masalah-masalah ekstradisi, karena bagaimana pun ini adalah salah satu cara penyelesaian atau solusi hukum. Mungkin ini juga akan sangat menguntungkan kalau dilihat dari jumlah mungkin, jumlah orang Indonesia yang lari kemudian dan dikejar oleh negara China, akan lebih sedikit mungkin daripada yang ada di Indonesia melarikan diri ke China, padahal itu warga negara kita dan lain sebagainya.   RUU Ekstradisi dengan ChinaRatifikasi, extradisi 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Karakteristik virtualitas ruang cyber, memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudiaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dana atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebenciaan atau permusuhan berdasarkan suku, agama dan ras dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakluti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dan dideseminasi kembali dari mana saja dan kapan sajaRUU ITE  virtualitas ruang cyber, konten ilegal 1



TB.HASANUDDIN 11 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki
Jadi menurut prof, kalau bercinta jangan dipakai selfie lah.  
Ya silakan RUU ITE Bercinta 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Sebagaimana diketahui panja melakukan pembahasan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) dari segi rumusan berdasarkan substansi yang diputuskan di tingkat Raker setelah itu hasil panja diserahkan kepada tim perumus, tim sinkronisasi, Timus dan Timsin untuk melakukan penyempurnaan rumusan dan redaksional sebagaimana yang ditugaskan oleh panja serta membahas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Timus, Timsin juga melakukan sinkronisasi terhadap seluruh pasal dan ayat sehingga menjadi suatu Rancangan Undang-undang yang sistematis. Pada akhirnya Timus, Timsin telah melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja tanggal 17 Oktober 2016. RUU ITE DIM 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki
Nah ini juga kan hak asasi, nah begini apakah mau diteruskan, itu dibiarkan saja atau kita buang. Nah karena itu terus menganggu, mungkin besok mohon maaf beliau sudah meninggal buyutnya main Google, wah ternyata moyang kita itu begitu, wah itu 7 turunan, nah begitu, itu HAM di mana? Padahal yang ngomong itu sudah ganti BB ataupun sudah dijual karena tidak punya untuk biaya makan, bisa jadi BBnya yang mem-bully di situ. Mungkin harus menjadi pemikiran kita semua dan bisa  jadi menimpa kita semua.  
Terima kasih pak menteri. Silakan.   RUU ITE HAM 1

TB.HASANUDDIN 5 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki
Dan kemudian saya mencoba menelpon ke sana dan ya biasa-biasa saja, mungkin ada jutaan politikus yang poligami bukan hanya 2,3,4 dan mungkin selingkuhannya 2 jadi 6 mungkin tetapi tidak sampai masuk ke TV dan TV semacam qoute and qoute itu tidak intervensi, harus bersikap begitu, itu kan urusan pribadi dia dengan Tuhannya, dia dengan istrinya, nah itu akan terus itu nanti, jadi memang harus hati-hati. 
 Saya kurang sepakat kalau kemudian melakukan ujar kebencian itu dianggap biasa karena medsos sekarang itu sudah seperti begini. RUU ITE intervensi, masalah pribadi 1

TB.HASANUDDIN 6 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki

Karena apa medsos ini kan dibaca oleh jutaan orang, 300an ribu orang, apalagi kalau oh ya TB Hasanuddin itu, itu bisa masuk dan terus terkenang. Kalau kebaikannya dilupakan tetapi kalau kebaikannya seperti apapun dia tidak bisa kemudian ah itu biasa dalam medsos, tidak. Kalau tidak maka kata arif, kata sopan santun dan kata menjadi bangsa yang beradab itu hilang menurut hemat saya. Karena sekarang keterbukaan sudah ke mana-mana. Kalau kita dibuat orang katakanlah dengan ujar kebenciaan di sini di ruangan ini mungkin bisa dihitung 5060 orang tetapi kalau ujar kebenciaan dalam medsos masuk ke toilet, masuk ke tempat tidur, masuk ke gudang dan semua lini bisa terbaca, pembantupun jadi bertanya-tanya padahal itu masalah intern dan lain sebagainya. Ini barangkali sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita bersama, artinya HAM, kebebasan juga harus ada batasnya. Ini mungkin yang harus kita pikirkan bersama tetapi juga hukumannya seperti yang kita hampir sepakat itu, mungkin ya batasannya supaya tidak langsung, begitu pelaporan langsung dicokok, harus ada sebuah proses hukum yang benar, saya kira itu.  
Bapak dan ibu yang saya hormati.  
 Mungkin ada lagi?RUU ITE Kebebasan HAM 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum, tindak pidana di bidang teknologi di bidang informasi dan transaksi elektronikRUU ITE Konten ilegal 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki

Selain hasil pembahasan dalam rapat Panja yang telah kami sebutkan tadi, berdasarkan hasil pembahasan dengan rapat Timus, Timsin ada beberapa perubahan perumusan yang sifatnya substantif tetapi lebih disetujui oleh panja pada tanggal 17 Oktober 2016. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penambahan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada konsideran mengingat angka 1 sehingga berbunyi sebagai berikut; “mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Penambahan definisi, penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 1 menjadi angka 6A berbunyi sebagai berikut; “penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama
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sama kepada penguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. 3. Perubahan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut;   “Ayat (1) bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberi kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam hal pembuktiaan dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik”   “Ayat (2), khusus untuk informasi elekronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisiaan, Kejaksaan dan atau Insistusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.  
4. Penambahan 3 ayat dalam Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;  

 (3), setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.  (4), setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (5), ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
5. Penambahan rumusan penjelasan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut:  

 Ayat (1) yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu  pihak lain melalui sistem elektronik. yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.  Ayat (4), ketentuan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
6. Penyisipan dua ayat dalam Pasal 40 yakni 2A dan ayat 2B berserta penjelasannya. Perubahan ketentuan ayat (6) dan penjelasan ayat (1) Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:  

 2A, pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan dan pengunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan cukup jelas.  2B, dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Penjelasan cukup jelas.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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Penjelasan Pasal 40 ayat (1). Ayat (1), “fasilitas pemanfaatan teknologi informasi termasuk tata kelola teknologi informasi dan transaksi elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa teknologi informasi dan komunikasi”.  
7. Penambahan rumusan penjelasan Pasal 43 ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah pejabat pegawai negeri sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
8. Perubahan Pasal 45B dan penjelasannya sehingga berbunyi sebagai berikut; “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta”. Penjelasan, ketentuan dalam pasal ini termasuk juga perlindungan di dunia cyber guling yang mengandung unsur kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, fisis dan atau kerugiaan materiil.  
9. Perubahan rumusan penjelasan umum sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai beriku: “bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui pengunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi penguna dan penyelenggara sistem elektronik”. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  
10. Undang-Undang  No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pioner yang meletakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dalam Undang-Undang ITE mengalami persoalan-persoalan:  Terhadap Undang-Undang ini telah beberapa kali diajukan uji materiil di MK dengan putusan MK No.50/PUU/VI/2008 No.2/PUU/VII/2009, No.5/PUU/VIII/2010 dan No.20/PUU/XIV/2016. Berdasarkan putusan MK No.50/PUU/VI/2008 dan No.2/PUU/VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan. Penegasan sebagai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.  Berdasarkan putusan MK No.5/PUU/VIII/2010, MK berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu pengaturan mengenai legalitas mengenai penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945. Di samping itu Mahkamah berpendapat bahwa penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat 
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(2) UUD  Negara Republik Indonesia 1945 sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpan privacy hak warga negara tersebut. Oleh karena itu negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.   Selain itu berdasarkan putusan MK No.20/PUU/XIV/2016, MK berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE, mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah. Terlebih lagi dalam rangka menegakan hukum. Oleh karena itu mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang ITE.  RUU ITE Perubahan rumusan 1

TB.HASANUDDIN 7 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Pak Budi mungkin tadi menyeleweng ya, artinya perzinahan dengan handphone itulah intinya. Kalau saya yang tahu pembunuhan bisa terjadi kalau dipaksa nelen handphone-nya. Cuman kalau perzinahan ini yang saya tahu malammalam bertelepon dengan pacarnya begitu, lagi apa, lagi ini ini dan sebagainya. Lalu bersama-sama imajinasi, phone sex, tetapi kalau ada tuntutan karena di medsos kasus tadi itu perzinahan mungkin saya mohon dijelaskan ini. Sehingga nanti bisa dijelaskan di sebelah mana, oh pidananya ini tetapi bukan perzinahannya atau bukan pembunuhannya, niatnya mungkin iya, begitu kira-kira. RUU ITE Phone Sex 1
TB.HASANUDDIN 5 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Prof saya ini prajurit tempur, yang tidak berani itu saya hanya poligami saja, takut sama istri saya. RUU ITE Poligami 1

TB.HASANUDDIN 6 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki

Baik saya akan menambahkan juga, kebetulan tadi pagi saya dengar seorang aparat intelejen dalam proses juga menyempurnakan juga Rancangan Undangundang Anti Teroris, kalau tadi ada grup WA itu adalah hanya untuk tertutup, bagaimana kalau grup WA itu adalah grupnya teroris? Lalu ada seorang aparat intelejen yang bisa masuk ke dalam grup teroris. Kemudian mereka diskusi tentang perencanaan untuk mengebom, membicarakan pemerintah jahat, harus dibom bahwa kalau perlu kita harus ambil duitnya, karena ini termasuk unimah, korupsi itu adalah mengambil unimah. Dan ini perencanaan sebuah kejahatan lalu oleh aparat intelejen yang dianggap adalah simpatisan teroris itu dilaporkan kan juga kena sanksi, tidak bisa ini hanya khusus di dalam grup ini saja, satu. 
 Kalau tadi juga soal private, antara yang satu dengan yang lain kemudian melakukan kejahatan, membicarakan sesuatu sampai dengan memerintahkan untuk melakukan bom dan lain sebagainya, saya kira tidak juga kita berbicara private tetapi harus ada hal-hal lain yang mungkin lebih luas dari itu.  Nah sekalian saya mohon penjelasannya.  
Terima kasih.  RUU ITE RUU Anti Teroris 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki
Bapak/Ibu yang kami hormati,  
 Berdasarkan keputusan Raker pada tanggal 20 April 2016, Panja Rancangan Undangundang perubahan Undang-Undang ITE dibentuk dengan beranggotakan 30 orang, termasuk  pimpinan Komisi I DPR RI. Panja Rancangan Undang-undang perubahan Undang-Undang ITE bersama dengan tim panja pemerintah secara efektif mulai melaksanakan tugasnya pada masa persidangan kelima tahun 2015-2016. Panja telah melaksanakan rapat-rapat yaitu pada tanggal 14 Juni, 22 Juni dan 25 Juli 2016 serta dilanjutkan pada masa persidangan pertama tahun 20162017 yaitu pada tanggal 24 Agustus, 29 Agustus dan 30 Agustus 2016. Serta terakhir tanggal 17 Oktober 2016. RUU ITE RUU ITE 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Demikian laporan hasil kerja Panja Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang ITE selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Kerja pada hari ini. Apabila hasil kerja Panja disetujui maka berakhir pula tugas Panja pada hari ini.  Sebelum kami mengakhiri laporan kami pada hari ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja DPR RI dan Tim Panja pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan perumusan Undang-Undang Rancangan Undang-undang ini dengan optimal.  Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sekertariat Komisi I DPR RI dan tim pendamping pembahasan Rancangan Undang-undang yaitu para peneliti, legal drafter dan tenaga ahli, termasuk di dalamnya juru bahasa, ahli bahasa yang telah membantu tugas panja.  Demikian laporan Panja Rancangan Undang-undang tentang perubahan UndangUndang ITE, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuataan lahir batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebaik-baiknya.  RUU ITE RUU, Perubahan UU ITE 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. RUU ITE UU ITE 1

TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam penjelasan Pasal 5. Menambah ketentuan kewajiban penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasiaan penyusunan tata cara intersepsi ke dalam Undang-Undang. Menambah peran pemerintah di dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan pengunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40. Mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.  
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Mengatur kembali Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana pendistribusiaan, pentransmisiaan dan perbuatan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana material yang materil yang diatur di Indonesia.  RUU ITE UU No. 11 Tahun 2008 1



TB.HASANUDDIN 3  PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik, saya kira itu dalam sesungguhnya itukan masalah etika. Dan ini saya kira tidak harus dimasukkan kesini, mestinya misalnya saja begini. Ketika perwira kita sekolah di luar negeri, itukan berlaku juga perlengkapan-perlengkapan yang seperti diluar negeri, tetapi milik Indonesia. Kita kan tidak pernah pakai PDUI, tapi di ruang kelas di luar negeri selalu pakai PDUI. Artinya ada kesepakatan yang tidak tertulis bahwa etikanya seperti ini. Nah, tapi memang tidak pernah dimasukkan di dalam yang namanya perjanjian ini, misalnya harus berpakaian rapi, menggunakan ini dan sebagainya, memperhatikan etika. Tapi ada baiknya mungkin Pak Menteri Pertahanan mungkin menjelaskannya kasus yang special ituRUU Pertahanan dengan New Zealand Etika 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Sebelum dimulai saya izin memperkenalkan dulu disini ada daftar Anggota Komisi I DPR RI yang baru, sebetulnya Anggota DPR RI sudah lama tetapi baru masuk ke Komisi I DPR RI yang pertama Teuku Rifky Harsa belum hadir, Kemudian Bapak Hari Kartana dari Fraksi Partai Demokrat, kemudian yang sudah tidak asing lagi Bapak Roy Suryo Notodiprojo. RUU Pertahanan dengan New ZealandAnggota baru 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

Baik.   
a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian dan kepentingan Bersama.   
Ini ada teksnya tidak yang aslinya?   Pak Wamenlu? RUU Pertahanan dengan New ZealandBilateral 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 1  
Rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor…. Tahun…. Tentang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Setuju?   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 1 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki DIM Nomor 12, e. kerjasama di bidang logisticRUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 12 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
Bapak dan Ibu yang kami hormati.   
 Jadi begini, DIM ini adalah translate dari teks sesungguhnya. Saya yakin pada tahun 2010, 7 tahun yang lalu para perwakilan yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang jeli. Yakin dan percaya itu, Pak Martin kalau tidak salah Menlu-nya. Nah, itu di dalam DIM Nomor 14 G jelas ini “kerjasama dibidang lain”, apa saja begitu sesuai kepentingan Bersama, ada sudah. Tapi ada baiknya kami tambahkan silakan Bapak Wamen, kemudian ditambahkan mungkin dari Kemhan yang urusan hukum. RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 14 G, Kerjasama di bidang lain 1

TB.HASANUDDIN 4  PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki DIM Nomor 15. 2. Pembentukan komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan.   Cukup? RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 15.2 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki DIM Nomor 16. 3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan. RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 16.3 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki DIM Nomor 18. 5. Pembiayaan pelaksanaan persetujuan disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan persetujuan.   Ini masing-masing sudah betul ya? RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 18.5 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki DIM Nomor 19. 6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaikan melalui Menteri Pertahanan masingmasing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatikRUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 19.6 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 2 Umum  
 Saya kira setuju ya?  RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 2 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

Baik, sudah diikuti, dicocokkan.   
(RAPAT: SETUJU)  
 DIM Nomor 20. II. Pasal Demi Pasal.    Ini sudah cukup ya dari sisi bahasa Pasal Demi Pasal, ada dua pasal soalnya ini.  
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(RAPAT: SETUJU)  
 DIM Nomor 21. Pasal 1 cukup jelas.   
(RAPAT: SETUJU)  
 DIM Nomor 22. Pasal 2 cukup jelas.  
(RAPAT: SETUJU)  
 DIM Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor….  
(RAPAT: SETUJU)  RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 20.II, DIM 21Pasal 1, DIM 22 Pasal 2,DIM 231

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 3   
 Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.   Mungkin ada tambahan?   
( RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 3 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 5  
 Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan persetujuan perlu disahkan dengan Undang-Undang.   Cukup?RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 5 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 6  
 Materi muatan dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan, antara lain:  Cukup ini?   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 6 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 7  
1. Ruang lingkup kerjasama meliputi…Oke. 1. Ruang lingkup kerjasama, meliputi… Oke, itu ya.RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM 7 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Bapak dan Ibu yang kami hormati,   Sesi kita akan bagi dua, sesi yang pertama penjelasan dari Pemerintah kemudian nanti pandangan umum Fraksi-Fraksi. Dalam pandangan umum barangkali walaupun bersifat umum nanti sekilas saja. Kemudian kalau ada hasil karya tulisnya dapat diserahkan kepada Sekretaris Komisi. Kemudian pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan. Setelah itu baru kita masuk ke sesi dua pendapat akhir mini fraksi-fraksi.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM RUU 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik, selesailah sudah Bapak-bapak.   Sekarang kita masuk ke penjelasannya, DIM penjelasan.   Bapak-bapak mungkin dicek dulu, kalau sudah ada semua.   Baik, jadi ada tambahan kami koreksi, DIM Nomor 1 itu menyangkut naskah penjelasan Rancangan Undang-Undang. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun…tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence).  RUU Pertahanan dengan New ZealandDIM RUU 1



TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 10  
 “Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence)”.  Saya kira tidak ada perbedaan.  RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 10 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 11  
 Pasal 1.  RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 11 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 12  
(1) Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby Papua Nugini.  FRUU Pertahanan dengan New ZealandDM 12 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 13  
(2) Salinan naskah asli persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan (agreement between of the government of Republic of Indonesia and government of the independence state of Papua New Guinea concerning coorperation activities in the field of defence). Dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 13 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 15  
 Disahkan di Jakarta pada tanggal…. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 15 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 16  
 Diundangkan di Jakarta pada tanggal…. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.  RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 16 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 17  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…. Nomor…. RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 17 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 2  
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia”.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 2 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 3  
Menimbang : a. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.   
 Ini ahli bahasa? Oke. RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 3 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 5  
 : c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pengesahan Perjanjian Internasional berkenan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang
 RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 5 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

DIM Nomor 7  
Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Nah, saya mau tanya sekarang karena saya hafal betul ini Pasal 30 Ayat (2) ini. Ini setahu saya itu Sishankamrata, coba mungkin ada yang bawa Undang-Undang. Betul, pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat (2) “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Nah, dalam konteks Undang-Undang ini dimana relevansinya.   Saya hafal betul karena ini lagi ramai soal senjata Polisi kemarin. Saya membuka Undang-Undang Dasar. Mohon penjelasan ini mungkin dari Kumham atau mungkin Kemhan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 7 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
DIM Nomor 9  
 “Dengan persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan”.  Cukup ya?   RUU Pertahanan dengan New ZealandDM 9 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Kalau saya bertugas sebagai intelijen ini mencari informasi disusupkan keluar negeri, saya ini intelijen atau manusia orangnya atau pengumpul data intelijen. Yang pasti manusia saya. Jadi kalau intelijen menurut saya informasi sesuai dengan ini. Mari kita lihat substansinya tidak usah terlalu banyak untuk yang titikRUU Pertahanan dengan New ZealandIntelijen 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Seperti kita ketahui berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hadir sudah dinyatakan kuorum. Kemudian Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.   RUU Pertahanan dengan New ZealandKerjasama pertahanan 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Mari kita lihat, ruang lingkup kerjasama meliputi ada a, b, c, d, e, f, g ada 7 point. Point pertama jangan dihubung-hubungkan dulu mari kita lihat, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian Bersama, baru perhatian Bersama saja pada point satu. Pada point dua, pertukaran personil dalam rangka Pendidikan, pelatian personil dan saling kunjung, pasti disitu ruhnya kepentingan Bersama. Untuk apa kita kirim pelatihan kalau tidak ada kepentingan, untuk apa mereka kirim sekolah di Seskowan kalau tidak ada kepentingan, jadi intinya kepentingan BersamaRUU Pertahanan dengan New ZealandKonsultasi bilateral 1
TB.HASANUDDIN 3 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik, sesungguhnya ini tidak terlalu prinsip. A. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian. Ada saran ditambahkan “kepentingan Bersama”. Pasti ya sudah nanti Kemenhan dengan jajarannya kalau mau menggunakan label ini maksudnya itu adalah demi kepentingan, kalau tidak ada kepentingan pasti tidak mungkin.   Bagaimana ketok kita? RUU Pertahanan dengan New ZealandKonsultasi bilateral, kepentingan bersama1
TB.HASANUDDIN 3 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Oke, kita kembali saja ke Undang-Undang. “Operasi terkoordinasi dan latihan”, maksudnya itu walaupun beberapa kali latihan kita cukup ditulis satu kali saja “dan kerjasama dibidang lain sesuai dengan kepentingan Bersama”. Jadi latihannya satu kali saja.   Ada saran?   RUU Pertahanan dengan New ZealandOperasi terkoordinasi dan latihan 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki
Bapak dan Ibu yang kami hormati,   
 Kalau sudah selesai kita lanjutkan mari kita sekarang membahas DIM. Di depan Bapak-bapak baik dilingkungan Pemerintah maupun Komisi I DPR RI disini ada 5 halaman DIM. Saya akan bacakan satu per satu dengan runtut dan kemudian mohon kesepakatannya. Kalau nanti ada hal yang perlu dikoreksi kita koreksi bersama, disini juga ada ahli bahasa.  RUU Pertahanan dengan New ZealandPembahasan DIM 1

TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki “Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaikan melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik”. RUU Pertahanan dengan New ZealandPenyelesaian 1
TB.HASANUDDIN 1 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Kami sampaikan bahwa pertama Presiden Republik Indonesia telah mengirim surat kepada DPR RI, yaitu surat Nomor R40/Pres08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. Dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut. RUU Pertahanan dengan New ZealandRUU Pengesahan 1
TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 30 Agustus telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan tersebut.  RUU Pertahanan dengan New ZealandRUU Pengesahan 1



TB.HASANUDDIN 4 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan.  
Bapak dan Ibu yang kami hormati.   
 Setelah mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi-fraksi dan pendapat akhir Pemerintah, maka sekali lagi kami meminta persetujuan Bapak dan Ibu. Apakah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan, dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang?   RUU Pertahanan dengan New ZealandRUU Pengesahan Persetujuan 1

TB.HASANUDDIN 3 PDIP Jawa Tengah IV Laki-laki Baik, saya hanya ingin menekankan ini translate dari yang asli ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, kita buka saja Bahasa Inggrisnya, apakah hal lain atau hal-hal lain, atau isu atau datadata.   RUU Pertahanan dengan New ZealandTranslate bahasa 1
TUBAGUS HASANUDDIN 7 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Lanjut sekarang ke Fraksi PKB, disini di meja Pimpinan sudah tersedia, dari Fraksi PKB menyetujui untuk membawa RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children, Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
TUBAGUS HASANUDDIN 9 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Selanjutnya dari Fraksi PKS, saya jin menyampaikan pada prinsipnya menyetujui untuk membahas RUU ini bersama-sama dengan Pemerintah.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
TUBAGUS HASANUDDIN 9 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Bapak dan Ibu, dari Fraksi PPP pada prinsipnya juga menyetujui untuk membahas RUU ini bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
TUBAGUS HASANUDDIN 34 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Hanura saya kira sudah sepakat untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rangka Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
TUBAGUS HASANUDDIN 36 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Sepakat dan menyetujui untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
TUBAGUS HASANUDDIN 7 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Yang di depan kami sudah ada Fraksi PKS menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi bersama-sama dengan pemerintah pada hari ini.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
TUBAGUS HASANUDDIN 24 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Fraksi Partai Hanura menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
TUBAGUS HASANUDDIN 24 PDIP Jawa Barat IX Laki-laki Kemudian berikutnya Fraksi PKS di sini sudah ada juga, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang EkstradisiMenyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan RRC tentang Ekstradisi1
VENNY DEVIANTI 1 Golkar Jawa Barat IX Perempuan Kami Fraksi Partai Golkar menyambut dengan antusias dan menganggap penting hadirnya ASEAN Convention Againts Trafficking in Person especially Women and Children, Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama pada Perempuan dan Anak ini yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut perlu di ratifikasi agar stabilitas regional dapat tetap terjaga, khusus dalam rangka memerangi perdagangan orang di kawasan ASEAN. Maka dengan ini kami Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang ASEAN Convention Againts Trafficking in Person especially Women and Children, Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama pada Perempuan dan Anak, untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
VENNY DEVIANTI 3 Golkar Jawa Barat IX Perempuan Berdasarkan pandangan dan beberapa poin penting, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children (Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak) untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna terdekat.Perempuan dan anak Menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak1
VENNY DEVIANTI 1 Golkar Jawa Barat IX Perempuan Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, pertumbuhan dunia cyber telah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan. Baik kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan maupun keamanan. Selain itu kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan perkembangan yang besar bagi perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik. Tidak dapat dipungkuri kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkah bagi kemanusiaan. Namun demikian di sisi lain juga dapat membawa kerugiaan bagi kemanusiaan. Untuk menyikapi karakteristik aktifitas di dunia cyber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk kepada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional dianggap perlu payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan dalam dunia cyber. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai dalam menjawab persoalan hukum yang timbul akibat aktifitas di dunia cyber. Di samping itu payung hukum tersebut juga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. RUU ITE cyber 1
VENNY DEVIANTI 1 Golkar Jawa Barat IX Perempuan Ada beberapa pasal yang masih menimbulkan kontroversi di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan dianggap merugikan khususnya terkait pencemaran nama baik. Untuk itu Fraksi Partai Golkar memandang bahwa revisi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dapat mengatur secara lebih tugas segala bentuk kegiatan dunia cyber. Dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu dan kemerdekaan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia. RUU ITE Revisi UU 1

VENNY DEVIANTI 1 Golkar Jawa Barat IX Perempuan
Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia,  
 Berdasarkan pertimbangan di atas, Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan bismillahirohmannirohim dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang  dalam sidang paripurna.  Setelah melalui proses yang panjang dalam pembahasan Rancangan Undang-undang ini, Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses perancangan dan pembahasan Rancangan Undang-undang ini sehingga Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat selesai dengan baik.  RUU ITE RUU ITE 1

VENNY DEVIANTI 1 Golkar Jawa Barat IX Perempuan

Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,  
 Terkait perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fraksi Partai Golkar menggarisbawahi atas hal penting sebagai berikut, yaitu:  
1. Pengurangan ancaman hukuman pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) perihal penghinaan dan pencemaran nama baik diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap dapat berekspresi di dunia maya. 2. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak semata-mata sebagai tindak pidana melainkan delik aduan untuk penghindaran terjadinya pasal-pasal karet dengan tetap memperhatikan KUHP sebagai acuan. 3. Tata cara intersepsi atau penyadapan dipandang perlu diatur dalam Undang-Undang khusus sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) dalam Rancangan Undang-undang ITE. Mengingat penyadapan sangat berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang. 4. Penyediaan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3), (4) dan (5) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memulihkan nama baik bagi pelaku maupun korban yang merasa dirugikan hak-hak privacy-nya, right to be forgetten. RUU ITE UU ITE 1

Y. JACKI ULY 1 Nasdem Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Memang kita sudah bicarakan tadi mengenai regulasi. Regulasi ini juga tidak kaku. Kalau kita bicara regulasi yang kaku, itu adalah suatu situasi yang tidak bisa diubah lagi. Ada 2 prinsip hukum, Lex-spesialis derogat Lex-generalis, memang yang khusus itu akan mengenyampingkan yang umum, dan ada 2 lagi, sayang satunya lagi, hukum yang bersifat mengatur lebih tinggi tidak bisa dikalahkan oleh yang dibawah, itu kita pegang. Jadi sepanjang itu bisa dilaksanakan, saya rasa ndak perlu kita terlalu banyak menuntut untuk membuat aturan baru lagi. Undang-Undang dibuat itu, pertama biaya mahal dan kemudian memakan waktu yang lama, itu pasti, karena ini Undang-Undang dibuat oleh Pemerintah dan Badan DPR. Nah untuk itu, untuk menembus daripada aturan-aturan yang ada, ada baiknya pada peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan di bawah, itu diminta untuk bisa diadakan perlakuan khusus, terutama pada rumah sakit TNI dan Polri. Karena ini menyangkut, ini pensiunan, veteran itu mereka mau masuk disitu, mereka sampai tidak punya apa-apa lagi kalau mereka kita lihat. Kita yang sudah pensiun tahu, bahwa begitu kita pensiun, gaji kita langsung rendah Pak. Rendah, rendah sekali, jauh, sedangkan ada rekan kita di Komisi I ini saja Pak Menteri, bekas Menteri-lah, itu mengatakan langsung drop, langsung kita begitu pensiun, tidak jadi Menteri lagi. Jadi kita bisa bayangkan kalau mereka musti mengambil jalan seperti rujukan itu, demikian berputar-putar, itu bukan kita mensejahterakan lagi, menyengsarakan rakyat itu namanya. Jadi saya rasa terobosan itu yang bisa ditembus adalah peraturan pelaksanaannya kalau perlu. Dengan memberi laporan, misalnya itu kita mau bikin laporan, misal tembusan kepada Presiden, dan sebagainya. Banyakkan dilaksanakan disini peraturan pelaksanaan yang tidak kita akan mengingkari daripada Undang-Undang yang bersifat baku, tapi khusus ini kita perlakukan peraturan yang khusus.BPJS, TNI Lex-spesialis, regulasi, BPJS 1
Y. JACKI ULY 1 Nasdem Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya tidak menguasai masalah ini sebelumnya, tapi setelah penjelasan rupanya ada hal-hal penting yang mesti kita apakah ini bentuk revisi atau usulan ataupun tambahan masukan dari kita. Kalau melihat apa yang dibicarakan tadi sebenarnya ada hal-hal prinsip, kita bagi saja bahwa dulu tidak pernah dibicarakan masalah situs yang cukup bersejarah, sekarang kita bicarakan pada saat ini. Sedangkan sebelumnya sudah diambil keputusan yang sebelumnya. Tentunya  disini  perlu  ada  satu  terobosan  dari DPR  RI,  memang  kita  tidak  mungkin mencampuri  urusan  Pemerintah.  Kita  adalah  hanya  bisa memberikan  usulan  apakah  perlu untuk ditinjau  kembali  atau  memberikan  usulan  kepada  Presiden melalui  kita  juga  bagaimana  caranya untuk kita tetap menyelematkan situs yang ada saat ini. Karena di dalam perjuangan 45 peran RRI itu  luar  biasa  besarnya,  karena  inilah  yang  mendengungkan kemerdekaan  kita  dimana-mana  di Indonesia  waktu  itu.  Sehingga  keberadaan  mereka  dalam  situs yang  sekarang  sudah  dibuat  kita perlu hargai. Itu dilakukan dan ditandatangani oleh Bung Karno dan untuk itulah dari pihak parlemen juga perlu kita perhatikan untuk memberikan masukan-masukan. Kalau soal kealpaan yang selama ini kita lakukan tidak menyinggung situs kita anggap sudah kita tutup, kita coba maju lebih kedepan. Terima kasih. RAPBN 2019 Situs sejarah 1
ZULFUKAR ACHMAD 1 Demokrat Jambi Laki-laki Dan juga rumah sakit itu merupakan rumah sakit rujuk dari Padang, dari kabupatenm lain, semuanya di rujuk ke situ. Kenapa, karena saya sudah melaksanakan dengan uang APBD, saya sekolhaklan dokter umum, tulang, syaraf, penyakit dalam. Yang anehnya yang sudah sya terima dokternya itu, yang duluan penyakit dalam 1 orang,tidak boleh. Pak janganlah disekolahkan, perangai dokter seperti itu. Jangan disekolahkan nanti ini, ada dokter lain mau pindah ke tempat saya, saya mau terima datang dia, jangan diterima. Saya bilang kalau kamu nanti mati siapa yang akan mengganti kamu sebagai dokter ahli penyakit dalam. Sampai saya bilang kasar seperti itu. Nah inilah, kadang dokter-dokter ini tidak sosial lagi tetapi sudah bisnis. Itu dokter yang pertama kali kaya nya luar biasa itu, dokter Susi namanya, rukonya mungkin sudah 10, pokoknya luar biasalah. Nah sekartang dengan ada yang saya sekolahkan dan sudah itu saya tarik dari Palembang yang mau masuk ke Bungo itu kan berebut masuk ke Kabupaten saya. Nah jadi sekarang sudah ada ahli penyakit dalam kalau tidak salah 3 atau 4. Dokter THT sudah saya sekolahkan, dokter mata 11 orang yang saya sekolahkan selama saya menjabat sebagai Bupati untuk mengisikan itu. Tapi ya itu tadi alatnya tidak ada, baru untuk THT yang sudah ada. Nah ini saya mohon dari ARSADA ada rekomendasi kita sek bersama, oh ya benar ini rumah sakit ini belum ada isinya, bagaimana Ibu Menteri. Kalau Ibu Siti Fadillah dulu enak, saya senang kalau Menteri Kesehatan ini perempuan semua, gampang bujuknya. Dari Ibu Siti Fadillah saya dapat 30 Miliar. Jadi itu harapan saya kepada ARSADA dan kepada PPNI memang tidak adil kalau dokter yang bekerja dapat uang tambahan kalau perawat tidak dapat, nanti di Komisi IX akan saya usulkan utuk dapat.BPJS, JKN, KIS Kompetensi dokter, gaji tambahan pelayan medis1
ZULFUKAR ACHMAD 1 Demokrat Jambi Laki-laki Sebanrnya hampir sama saja dengan ibu Siti tadi, apa yang telah disampaikan. Yang mau saya sampaikan seperti itu juga. Jadi saya nambah saja, pengalaman saya di daerah, 10 tahun saya menjadi Bupati, memang fungsi dari Kepala Daerah itu menjadi sangat penting. Contoh saja, paling lama 1 bulan saya kontrol ke rumah sakit, paling cepat 1 minggu. Itu terus bergulir selama 10 tahun, karena pengaduan masyarakat banyak sekali. Sama dengan yang disampaikan Ibu Siti tadi, bahwa kalau bajunya mentereng pelayanannya baik, kalau yang agak kumel-kumel tidak dilayani dengan baik. Makanya saya tertarik kontrol dan langsung saya tegur. Juga kadang dokternya suka praktek diluar kalau yang spesialis. Padahal saya yang menyekolahkan dan membiayai untuk spesialis, tapi mereka masih teteap seperti itu. Jadi pelayanan dokternya kurang, selain itu perawatnya juga tidak ada senyum. Pernah saya panggil direktur rumah sakitnya, saya suruh pasang emblem di dada, kami senyum menghadapi pasien-pasien. Saya ancam juga bahwa mereka akan saya pindahkan ke desa-desa, tapi tetap saja masih seperti itu. Jadi peranan dari pada ARSADA ini apakah membuat asosiasi ini hanya untuk dipusat saja atau apakah ada kontrolnya sampai ke bawah, nah ini yang perlu saya tanyakan. Kalau memang ada, ya syukur. Tetapi selama 10 tahun saya menjabat Bupati di Kabupaten saya, itu belum pernah saya mendengar ARSADA atau PPNI ini kunjungan, untuk sampai dimana anggota saya ini, apa yang dibuatnya dan bagaimana pelayanannya terhadap pasien-pasien. Nah ini belum pernah, atau mungkin karena saya tidak ada di tempat mumngkin pernah datang, saya juga tidak tahu, tapi saya belum pernah dengar. Harapan saya ke depan supaya ARSADA ini harus turun ke daerah-daerah, kalau perlu kami dari Komisi IX ini diajak, bersama-sama kita. Jadi untuk melihat rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah. Sudah itu ornag datang ke rumah sakit mau berobat dan mau sembuh, rumah sakit yang d tempat lain ya Pak, kalau di rumah sakit saya yang terbagus di seluruh Sumatera saya bikin, hanya isinya yang belum ada. Karena sudah habis masa jabatan saya maka belum sempat saya mengisinya karena isinya lebih mahal dari harga bangunannya. Jadi ini perlu juga ARSADA ini sama¬sama dengan Menteri Kesehatan itu ada membuat rekomendasi dari ARSADA kepada Kepala Daerah, nanti apa proposalnya untuk mengajukan supaya dapat di isi. Kalau gedungnya bagus tapi isinya tidak ada, ya tidak bisa digunakan hanya sekedar. Saya bangun ini tahun 2005 atau 2006 kalau tidak salah di Kabupaten Bungo, Direkturnya dr. Saparudin. Saya sudah sampaikan kepada beliau agar membuat proposal nanti saya akan coba menghadap Menteri Kesehatan minta dana dari situ supaya bisa terisi alat-alat yang agak modern.BPJS, JKN, KIS Pengawasan pelayanan rumah sakit, pengajuan anggaran1
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Saya langsung masuk kepada catatan-catatan yang ingin disampaikan dalam forum ini. Pertama adalah tentang PKB setuju dengan upaya untuk memperkuat bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kota kabupaten, menjadi pelaksana atau penyelenggara dari pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk ke periode selanjutnya. Alasan kami karena sampai sekarang belum ada lembaga atau institusi yang lebih kompeten dibanding komisi penyelenggara atau Komisi Pemilu Umum.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang kedua tentang syarat pendidikan dan umur, sejak awal PKB bersetuju dan bersepakat bahwa umur tetap seperti Perpu minimal 30 tahun untuk gubernur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati dan calon walikota.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat usia calon 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang kedua untuk Pendidikan, PKB juga tetap setuju bahwa pendidikan tetap seperti di Perpu untuk semua SLTA baik calon gubernur, calon Bupati, maupun calon walikota, dan semuanya faham bahwa masalah study atau masalah tingkat pendidikan itu tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kematangan atau tingkat kompetensi seseorang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat pendidikan calon 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang ketiga tentang syarat perserorangan, sejak awal PKB tetap memberikan tempat khusus kepada calon independen atau calon perseorangan, namun demikian bahwa PKB setuju untuk bukan memperberat, tetapi untuk membuat agar calon perseorangan itu lebih berkualitas, yang terpenting juga lebih serius, agar tidak main-main, karena itu PKB setuju untuk menaikkan trashhold dari sekian persen menjadi 3 sampai 3,5 persen mengikuti kuota atau jumlah penduduk di daerah masing-masing, meskipun PKB tetap memberikan catatan bahwa calon perseorangan harus serius untuk diingatkan agar tidak kemudian berpindah hati kira-kira begitu pimpinan, ketika dia menjadi seorang ke gubernur, bupati, ataupun walikota.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat dukungan calon perseorangan 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang keempat catatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang uji publik, sebetulnya PKB tertarik dengan gagasan baru tentang uji publik tetapi setelah kita cek, kita lihat ternyata uji publik yang ada di Perpu itu sama sekali tidak kemudian membuat nilai tambah, yang terjadi justru uji publik yang ada di Perpu itu hanya sifatnya formalitas, karena itu bagi PKB setuju uji publik kita percayakan pada partai politik. Partai politik kita percaya untuk menjadi sumber rekruitmen pemimpin-pemimpin bangsa ini termasuk pemimpin baik itu gubernur, bupati, maupun walikota dan karenanya uji publik suatu saat mungkin kita coba bikin kita buat formasi atau formula yang lebih baik. Karena itu saya sepakat untuk dihapus karena itu PKB kemudian sepakat untuk menghapus tahapan bakal calon kepala daerah atau bakal calon gubernur, bupati, dan walikota. Karena dari uji publik itulah kemudian muncul satu tahapan lagi yaitu tahapan bakal calon, penghapusan bakal calon dan uji publik menurut saya membuat efisien pilkada, yang kedua adalah membuat efisiensi waktu dan saya kira kita bisa memotong waktu 3 sampai 4 bulan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang berikutnya bahwa tentang ambang batas kemenangan nol persen, sejak awal PKB telah mencoba untuk mengusulkan meskipun dulu usul kita di tolak oleh yang terhormat Pak Arif dan temanteman di, saya sebetulnya tetap i love you full kepada pak Arif, dan kita merasa berbahagia karena sarat satu putaran atau ambang batas kemenangan 0% itu akhirnya diterima, maksud kita sekali lagi sama sekali bukan untuk mengurangi legitimasi politik, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita sejak awal berkomitmen untuk membuat sebuah sebuah proses pilkada yang sederhana kita sejak awal ingin membuat sebuah proses pilkada yang efisien, dan kita ingin membuat sebuah pilkada yang tidak liberal itu, nol persen bukan berarti tidak liberal.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Yang berikutnya adalah sengketa Mahkamah Konstitusi, PKB sangat setuju bahwa MK menjadi sebuah institusi yang paling kompeten, paling otoritatif, dan paling fair, kalaupun kemudian ada peristiwa kemarin itu karena kasuistik dan mudah-mudahan ke depan Mahkamah Konstitusi lebih firm dan lebih pasti dan lebih bersih untuk mengatasi pemutusan masalah sengketa pilkada.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Abdul Malik Haramain 1 PKB Jawa Timur II Laki-Laki Nah terakhir pimpinan saya memberikan catatan khusus mohon maaf sekali lagi pimpinan mungkin saya dianggap agak bawel terutama masalah Pasal 201 tentang Peralihan. PKB sampai sekarang berprinsip tetap berkeyakinan bahwa pilkada serentak nasional harus dilakukan serentak, harus dilakukan segera dan secepatnya, kami tidak berfikir untuk membuat pilkada serentak nasional itu diulur-ulur, kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, padahal kita bisa melakukan pilkada serentak lebih cepat, jadi lebih cepat lebih baik, asalkan norma-normanya tetap dan kuat, karena itu sekali lagi kalau misalkan kami diberi kesempatan untuk meninjau ulang pasal peralihan, jadi kami minta PKB sepakat 2015 menjadi pilkada serentak pertama kita, kemudian yang kedua pilkada 2017, menjadi pilkada serentak kedua, kemudian tahun 2018 menjadi pilkada serentak ketiga. Selanjutnya PKB mengusulkan 2022 kita bisa melaksanakan pilkada serentak secara nasional begitu, kenapa karena pertimbangan kami: Yang pertama tentu saja prinsip untuk melakukan pilkada serantak pasti akan memunculkan LPT. Yang kedua mendesign pilkada serentak nasional itu juga pasti akan memotong periode seorang kepala daerah apakah itu gubernur, apakah itu bupati, ataupun walikota. Jadi menurut kami lebih cepat kalau kita menggagas pilkada serentak nasional di 2022 saya kira itu lebih baik ketimbang kita mengulur mengulur, mohon maaf apalagi kemudian, kita menunda sampai 2027 toh alasannya sama, sama-sama PLT, sama-sama memotong. Jadi mohon ini menjadi catatan pimpinan kata orang-orang di luar itu, "please deh".RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada serentak 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Kemudian terkait dengan kurikulm ajar, tadi ada bibagi menjadi 3 diantaranya pola asuh dan juga diarahkan pada persoalan-persoalan empirik, sejauhmana tingkat keberhasilan penerapan kurikulum ini karena maaf seperti Pak Dadang dan teman-teman yang lain anggota Komisi II yang kebetulan pernah menjadi user di pemerintahan daerah, kami belum melihat bahwa alumni ini belum semuanya maksimal. Utamanya adalah didalam rangka merespon persoalan-persoalan aktual di tingkat pemerintahan daerah, pemahaman terhadap aturan-aturan yang baru misalkan pada waktu itu dana alokasi desa. Ketika ditanya ditail masalahnya bahkan aturannya sendiri belum tahu kalau tidak salah sekitar angkatan 13 kesini pak, padahal itu kan baru.IPDN kurikulum ajar 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Kami langsung pada pertanyaan melihat paparan tadi kami punya pemikiran IPDN ini adalah pabriknya Birokrat kami akan kolaborasi dengan Pak Budiman Sudjatmiko sebelum dilakukan pembagian pola pendidikan untuk menyediakan Birokrat di tingkat daerah maupun di tingkat Pusat, kami ingin mengetahui rasio kecukupan seorang pegawai negeri melayani masyarakat ini satu berbanding berapa? Seperti halnya di dunia pendidikan tingkat dasar, menengah, maupun atas. Disana ada hitung-hitungannya 1:40 atau idealnya 1:20 begitu. Nah pertanyaannya terkait dengan hal ini apakah selama ini setiap tahun output capaian kelulusan ini sudah memenuhi target yang diharapkan.IPDN rasio kecukupan pns, output kelulusan 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Kemudian tadi sudah disampaikan juga kondisi Perguruan Tinggi tersebut dengan segala fasilitasnya. Pertanyaan berikutnya tentang tenaga ajar. Apakah juga disana diberlakukan sistem sertifikasi seperti halnya tenaga pendidikan yang lain, karena kita tahu bahwa pola sertifikasi ini kemampuan itu selalu diasah dan ditingkat.IPDN tenaga pengajar 2



Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Terima kasih, Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Sederhana saja Pak, kami ingin tanya tidak galak-galak seperti mas Budiman dan pertanyaan Pak Budiman tadi tolong nanti dijawab Pak Menteri, jangan Pak Arif yang jawab begitu pak. Kami meskipun terlambat, tadi mencoba mengikuti paparan visi dan misi yang sudah sampaikan oleh Menseskab, dalam pemahaman kami yang cukup sederhana Menseskab beserta jajarannya ini adalah pikiran, mata, telingga, ucapan, dan tindakan presiden, Suporting Yudith penuh, dalam mata anggaran yang ada ini kami lihat ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Untuk program kegiatan pengelolaan pengembangan pegawai serta pengkajian penyusunan kelembagaan organisasi dan tata laksana dilingkungan Seskab ini sampai dengan 100 milyar lebih, pada bagian lain kami melihat bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan kepegawaian, di Republik Indonesia ini masih belum ada tanda-tanda menuju ke arah kebaikan, kasus Honorer K2 dan sebagainya. Anggaran sebesar 111 milyar lebih ini kalau kami lihat sifatnya studi ya, pengembanganpengembangan, kira-kira anggaran ini apakah nanti memiliki ukuran-ukuran kinerja yang menuju ke arah kebaikan itu, itu satu.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Kemudian yang kedua di tabel 5 ini pertanyaan titipan dari fraksi sebelah, tetangga sebelah, karena tidak sampai hati katanya mau tanya. Di tabel 5 halaman 14 di sana ada pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, yang nominalnya hanya Rp. 2,440.000,- kalau tidak salah baca dan menafsirkan, ini mohon penjelasan barangnya di mana, gedung apa, luas nya berapa? kok semurah itu. Kalau memang benar dan tidak salah baca tetangga saya sebelah ini mau sewa gedung kantor itu, jangan sampai dijual seperti isu yang berkembang mengenai gedung Kementerian itu. Saya rasa sementara itu pak, terima kasih.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Agung Widyantoro 4 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Pimpinan, yang pendapatan sewa Rp. 2 juta ituRencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Agung Widyantoro 1 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Agung Widyantoro, A-279, membawa mandat dari rekan-rekan honorer K2 yang ingin menjadi PNS. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Dari Partai Beringin Sakti atau Partai Golkar.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021Honorer 2
Agung Widyantoro 2 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Tadi terkait implikasi dari kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat politis, saya tertarik dengan pernyataan dari deputi tadi ada syarat yang mengikat. Aturan memang tertulis selama 2 tahun belum boleh dipindah, itu terorinya tetapi prakteknya Bapak Menteri bisa datang ke tetangga sebelah di Kabupaten Brebes banyak sekali di sana, cek di situ banyak pimpinan dinas yang dipindah, ada Kepala RSU yang dijadikan fungsional biasa, kemudian ada juga Kepala Kabid dari Dikdasmen kalau tidak salah dijadikan fungsional biasa, sekarang pindah di pemerintah lain dan Alhamdulillah di sana diangkat lagi kecuali Kabid. Saya rasa itu Pak, aturanya sudah bagus tetap implementasinya yang perlu dicek. Kalau perlu nanti kita kunjungan spesifik. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021jabatan fungsional 2
Agung Widyantoro 3 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Sebentar Pimpinan, saya kira selama inikan kita membuat Undang-Undang itu antara Pemerintah sama Komisi II DPR RI misalnya ASN, mengenai peraturan-peraturan turunan itu kadang-kadang tidak terkoordinasikan dengan baik Pimpinan. Nah, terhadap aspirasi yang berkembang tidak termaktub dalam peraturan turunan itu. Nah, saran saya sebenarnya kalau tidak menjadi aturan dan Bapak Menteri bisa berkenan setiap peraturan turunan itu sebaiknya dikonsultasikan minimal kita diinformasikanlah untuk mendapatkan masukan. Jangan sampai PP sudah beredar kita juga tidak tahu, ditanya sama konsituen kita juga tidak tahu makna dan isinya itu, padahal Undang-Undang itu kitalah yang menjiwai. Jadi saya usul di point 4 itu kalau bisa itu dikonsultasikan atau diinformasikan atau diajak bicara kira-kira begitu bahasanya saya tidak ngerti saya, koordinasi atau apalah, jadi intinya jangan kita ini membuat Undang-Undang tapi turunannya kita tidak ngerti.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021konsultasi peraturan ASN 2
Agung Widyantoro 4 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Pimpinan, kalau boleh bahasanya dikajii ulang.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengkajian ulang moratorium 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Berdasarkan surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan surat Presiden Nomor R.13/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI pada tanggal 10 Februari 2015 yang menugaskan kepada komisi II DPR RI melalui surat PW/02279/DPR RI/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Konsiderat perubahan RUU 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dapat kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut oleh komisi II DPR RI sebagai berikut: Satu Rapat Kerja awal di lakukan pada tanggal 11 Februari 2015 dengan agenda keterangan komisi II DPR RI sebagai pengusul atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang. Dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 menjadi Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Tanggapan Pemerintah/Presiden dan DPD pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap 2 RUU dan pembentukan Panja. Dua selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 secara konsinyir dapat dilanjutkan dalam tahapan Panja dengan Pemerintah dengan agenda pembahasan draft RUU dengan membagi pembahasan ke dalam 2 Panja. Dan hari ini pada tanggal 16 Februari 2015 diagendakan untuk dilakukan pengambilan keputusan akhir Tingkat I antara komisi II DPR RI dengan pemerintah terhadap kedua draf RUU dimaksud agenda pengambilan keputusan Tingkat I, Pandangan mini fraksi fraksi dan pemerintah serta Penandatanganan Draft RUU.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015rangkaian pembahasan RUU 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Secara umum apa yang dihasilkan dalam pembahasan dalam rapat komisi II dengan pemerintah yang diwakili Mendagri dan Menkumham serta DPD RI telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut: Dalam pembahasan di tingkat Panja pembahasan RUU ini lebih sebagai implikasi dari adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu pembahasannya paralel dengan serta sangat tergantung atas hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pembahasan RUU 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Penyesuaian awal dilanjutkan terhadap judul RUU yang berubah menjadi RUU pembahasan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Alasannya karena isi Perpu Nomor 2 tahun 2014 hanya menyebut satu pasal yang diubah yaitu tentang tugas DPRD dalam memilih kepala daerah sehingga RUU ini menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pembahasan RUU 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Adapun beberapa materi yang harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 adalah terkait dengan peran wakil kepala daerah akibat diputuskannya bahwa pemilihan kepada daerah diikuti oleh pasangan calon yang terdiri atas kepala daerah dan wakil kepal daerah. Dengan demikian ada beberapa pasal yang harus menyesuaikan dengan hasil tersebut.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Peran wakil kepala daerah 2
Ahmad Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Selain itu juga RUU ini mencoba merumuskan agar hubungan antara kepala daerah dan wakil kepada daerah berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan. Sehingga diatur adanya kewajiban bagi wakil kepal daerah, menandatangani fakta integritas serta melakukan tugasnya bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Hubungan kepala dan wakil kepala daerah2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Oleh sebab itu tahun ini perlu kajian yang benar jangan sampai kita hanya terjebak dengan konsep penghematan di satu sisi itu tidak salah tetapi ada tujuan kita yang besar mensejahterakan bangsa tentu ekonominya harus menjadi fokus, kalau fenomena sepinya ekonomi masyarakat di daerah ini ini harus menjadi kehati-hatian kita, karena kembalinya pasti tudingan kepada aparatur, kalau kembali kepada aparatur ini bukan penghematan lagi, kalau tudingan atau sebentar yang dibakar kantor, yang didemo ini dan lain sebagainya, kita hemat di satu sisi tapi kita mahal membayar daripada efek-efek domino lainnya.APBNP 2015 Anggaran 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri yang kami hormati, Ombudsman dan Kepala BKN serta seluruh jajaran dan teman-teman sekalian. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan BKN, Ombudsman dengan gagasan dan program-program yang dituangkan tercermin dalam anggaran yang tadi sudah kita dengar bersama, cuman ada fenomena yang mungkin perlu menjadi catatan kita saat ini ekonomi di daerah itu melemah, ya melemah agak sepi beberapa komponen-komponen masyarakat ini mengeluh, ini apa ada kaitannya dengan BBM atau penghematan belanja di Aparatur Negara ya? atau ada kebijakan batas bawah tiket dan lain sebagainya, karena kalau kita lihat bahwa kita sepakat komisi II perlu mendukung mitra kerja dalam bagaimana penganggarannya tahun 2015 ini saya kita kita tidak bisa terlalu banyak, karena ini dalam konteks APBN-P tetapi ini bisa menjadi catatan dan masukanmasukan fenomena ini perlu kita baca. Di sisi lain pajak ini digenjot baik itu aparatur masyarakat biasa mereka adalah wajib Pajak, tentu dengan genjotan pajak ini pasti pengeluaran bertambah. Di satu sisi ini aparatur pendapatannya ini pasti berkurang karena mungkin honor, perjalanan dan lain sebagainya, serta untuk kita menentukan gaji mungkin ini akan berdampak kalau kita naikkan gaji, pasti berdampak besar, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk yang akan datang.APBNP 2015 ekonomi daerah, anggaran, gaji aparatur 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Oleh sebab itu saya kira kita perlu mendukung utamanyaOmbudsman agar Ombudsman tahun 2015 ini bisa melihat sejauh mana pelayanan public ini dan bagaimana efek domino yang lain dan ini harus menjadi masukan-masukan untuk kita, nanti menyusul tahun 2016, saya kira ini untuk menjadi catatan-catatan penting menjadi perhatian, karena Pak Menteri tidak sedikit kita dapat teman-teman "eh kenapa" ini ada masalah lain kalian tidak ke sini sini" gimana pak lumsum kami cuma sekian ya? ini masih ada cicilannya ini yang belum kita terselesaikan, kemudian ada batas bawah, tiketnya sudah naik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga kinerja aparatur ini tidak akan optimal saya kira demikian. Terima kasih. Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.APBNP 2015 pelayanan publik 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Jadi mungkin saran saya, Pak Rektor, mungkin ini diinventaris kembali, mereka sudah ada di posisi mana, karena memang pendidikan yang ditanamkan itu mereka ingin menjadi pamong yang baik dan memang mereka lakukan sehingga ketika ada proses pemilihan Pilkada, mereka netral, karena kenetralannya tidak dapat jabatan, karena yang jabat ya itu tim sukses, itu korban daripada kenetralan. Yang ingin saya maksudkan mereka diinventarisir, didata kembali, karena ini menjadi tantangan, Pak Rektor, ketika nanti jabatan-jabatan ini semua dilelang, pengikut lelangnya termasuk alumni sini, kemudian tidak lulus, itu memberikan dampak terhadap penilaian pendidikan kita ini. Oleh sebab itu mereka diinventarisir bagaimana dicarikan pola mereka diajak kembali dibekal kembali, katakanlah mungkin acara reuni satu minggu tapi dibekali mereka untuk ada penanaman-penanaman apa, karena kalau tidak, mereka ini bisa menjadi korban daripada ketatnya seleksi untuk persaingan di masa yang akan datang.IPDN Alumni IPDN 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang lain saya kira sama dengan teman-teman semua, tadi saya lihat Pak Rektor punya paparan rektor disamakan dengan eselon I tetapi kelihatannya seperti UPT. Saya tidak tahu bahwa rektor yang disamakan eselon I begitu Pak Rektor mungkin berhenti, jangan sampai dikembalikan di eselon II, iya kan, kalau pola ini kita mainkan, tidak jelas statusnya, ini repot, sehingga seorang rektor tidak punya motivasi untuk paling ya kalau jadi rektor ya memenuhi syarat saja bagaimana ini routing jalan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa mempunyai motivasi lain.IPDN eselon 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian yang kedua, mungkin Pak Rektor, dari pengalaman kami lihat di lapangan karena saya juga pernah jadi camat, pernah Kepala Dinas Pendapatan, pernah Kepala Biro sudah kemudian pernah Walikota yang sekarang Alhamdulillah jadi DPR ya, tapi skema yang dulu dipolakan tamatan apakah itu APDN, STPDN itu pola skemanya itu jenjang karirnya sampai dengan eselon I di Kementerian Dalam Negeri, itu pola dulu. Saya tidak tahu sekarang apa masih dipolakan seperti itu. Kalau dipolakan seperti itu tentu kan harus ada suatu pola juga mengikuti bagaimana mereka setelah keluar dari pendidikan dan bagaimana perjalanan karir. Pengalaman yang kita lihat bahwa angkatan pertama, kedua, tidak tahu sampai ke berapa mungkin sampai ketiga STPDN itu, itu bagus, itu baik, setelah itu, itu hampir-hampir kita tidak punya kebanggaan untuk menempatkan mereka pada jabatanjabatan yang sesuai skema tadi. Katakanlah kalau mereka tamat kan mereka itu kalau dulu yang angkatan pertama malah itu hanya 2b ya, kalau sekarang kan 3a, 2b dulu itu susah kita mau tempatkan mau job apa dia, tetapi kalau kita kasih jabatan untuk jabatan apa saja, itu bisa, setelah kita lihat ternyata inputnya yang bagus, karena dulu selektifnya itu merupakan IP-Ipnya yang bagus itu yang diterima. Kemudian yang di pertengahan itu mungkin itu banyak ...(suara tidak jelas) anaknya ini, ponakannya ini, tingginya malah ada yang tidak cukup, sehingga itu yang merusak.IPDN jenjang karir lulusan 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian selanjutnya saya kira kalau kita skemakan karirnya, karena kalau dulu itu skemanya kasih dia ke kelurahan kemudian dia jadi lurah, jadi Sekcam, jadi camat, kepala bagian, asisten, kepala-kepala dinas, Sekda, mereka pindah di provinsi, kepala dinas, Sekda di Provinsi karir sampai ke pusat, malah diharapkan bagaimana mereka bisa jadi kepala daerah, tapi saya lihat mungkin kita semua tidak berjuang. Sekarang Undang-Undang ASN ketika mau jadi kepala daerah, berhenti jadi pegawai negeri. Ini juga mungkin kalau PPP ini ingin mengajukan agar mungkin kita mengamandemen pasal itu agar hak pegawai negeri, TNI/Polri itu bisa jadi kepala daerah, tidak harus berhenti, mungkin juga itu Pak Ketua, di Undang-Undang Pilkada kita lihat ya, karena jangan sampai, ini kan sudah masuk suatu suasana persaingan, bayangkan kalau memimpin daerah yang membatasi dari TNI/Polri pegawai negeri, ini 500 kabupaten kota Pak, berapa titik itu salah memilih, tidak punya wawasan tentang pemerintahan dan lain sebagainya, mau punya daya saing apa bangsa ini? Saya kira ini perlu kita pertimbangkan semua bahwa hak warga negara termasuk pegawai negeri TNI/Polri ini ... mungkin kampus, rektor perlu memberikan bagaimana menyuarakan ini juga dengan tentu argumenargumennya yang ini.IPDN jenjang karir lulusan, kepala daerah 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Saya Amirul Tamim, Nomor Anggota A-544 asal Sulawesi Tenggara. Jadi saya kira saya sama juga Pak ...(suara tidak jelas) saya alumni APDN tahun 80 Pak, Makassar, IT tahun 86. Jadi memang kalau melihat perjalanan IPDN atau yang dulu STPDN dan lain sebagainya, saya kira ini tidak bisa kita abaikan dengan langkah-langkah yang diambil Pak Rudini . Saya kira ketika Pak Rudini jadi Mendagri ada program itu bagaimana agar pamong-pamong praja itu mempunyai wawasan nasional yang kuat sehingga kami dulu para camat itu dibuat suatu program Suspim di ...(suara tidak jelas) Bandung waktu itu angkatan berapa, saya kira Pak Rektor juga masuk dalam program itu.IPDN perkembangan IPDN 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Jadi mungkin yang ingin saya kemukakan disini tentu dari pengalaman. Kalau dulu kita ikut pendidikan di APDN itu yang ditanamkan itu bagaimana kita menjadi kader pemerintahan dan pemerintahan itu ditanamkan itu bahwa pemerintahan itu seni sehingga kita ditanamkan dalam kondisi apapun suatu kader itu bisa memainkan peran karena melihat pemerintahan itu sebagai seni, itu yang pertama.IPDN pola pendidikan 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian terkait dengan soal untuk menghindari gratifikasi dalam urusan-urusan pertanahan ini perlu mungkin agar pembayaran ini tidak melalui tatap muka, ini mungkin memanfaatkan bank-bank sehingga nanti ini menghindari terjadinya gratifikasi. Kemudian perlu mungkin regenerasi dari PPAT ini karena ini PPAT sebenarnya kalau diberikan fasilitas, kemudahan, dan didukung dengan peratuiranperaturan yang kuat dan sosialisasinya kepada masyarakat termasuk biaya murah, saya kira ini peluang-peluang yang baik untuk jadinya peralihan-peralihan hak dan lain sebagainya dan masyarakat bias memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya masyarakat kita ini tidak miskin pak, kaya cuma pendapatannya yang rendah. Karena rata-rata masyarakat kita khususnya di luar Jawa itu tanahnya lebih dari 5 hektar, 10 hektar, tapi tidak punya nilai ekonomis, jadi kalau ini bisa kita dukung pensertifikatan, kemudian didukung dengan tadi Tata Ruang yang bisa memberikan bagaimana gambaran, potensi, karakter, keunggulan daeran itu dan didukung dengan infrastruktur saya kira masyarakat kita seperti mimpi Pak Menteri, ini bisa terwujud.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruanggratifikasi, PPAT 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian ada fenomena baru Pak Menteri ada beberapa mungkin dengan isu-isu untuk mengungkap lagi ini menyangkut hak-hak adat, jadi ini satu isu yang ingin menarik kita ke belakang, padahal sebenarnya ini kita ingin kedepan, adat yang kita maksud kedepan ini tetap juga adat, tapi adat sesuai dengan kesamaan dan kondisi, tadi dari teman Gerindra mencoba mengungkap soal untuk menunjukkan adat ini, menurut hemat kami juga kemungkinan ini potensi baru untuk bibit-bibit konflik akan datang, kalau ini kita tidak pertegas, karena amasalah adat ini terlalu peka untuk kita bicarakan. Fenomenanya ada pihak-pihak yang ingin mengangkat bahwa ini hak-hak mungkin turunan, adat atau ulayat yang ingin dia gugat ke pengadilan negeri ditolak karena tidak mempunyai bukti-bukti formal atau bukti-bukti tidak cukup, maka ada fenomena baru ini kepengadilan tata usaha Negara. Ini mendingan memanfaatkan bahwa persoalan ini belum diketahui oleh pengadilan tata usaha Negara itu belum cukup 90 hari, sehingga ini dipersoalkan di tata usaha Negara.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruanghak adat 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian persoalan lain tidak sedikit pelanggaran terhadap tata ruang yang sudah disepakati ada di beberapa daerah dan ini terjadi baru saja di daerah kami ini tataruang yang baru disusun 1 tahun lalu, karena adanya kepentingan sesuatu itu terpaksa tataruang di paksakan untuk direvisi, itu belum cukup 2 tahun jadi sepakat bahwa untuk merevisi tataruang saya kira itu harus setelah 5 tahun, itu saya kira setelah itu harus ditegaskan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpelanggaran tata ruang 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kamudian soal kasuistis seperti bagaimana menata sebentar ini tata ruang atau wilayah atau menyangkut masalah-masalah tapal batas dan lain sebagainya, kasus-kasus yang seperti di daerah Sulawesi Tenggara ini karena mungkin dulu program-program patok kehutanan itu orientasinya proyek patok hutan, jadi seberapa jauh saja dipikul oleh petugas untuk memikul patok itu, begitu di capai disitu dia tancap, sehingga ketika daerah Sulawesi Tenggara itu berkembang memnjadi daerah sasaran Transmigrasi dan lain sebagainya tidak sedikit kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan pemukiman dan lain sebagainya itu ditengah-tengahnya ada patok hutan, ini mungkin perlu dilakukan bagaimana untuk perbaikan-perbaikan kedepan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangproyek patoh hutan 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Dari apa yang sudah disampaikan teman-teman dan saya kira ini sudah cukup banyak, pada sore hari ini mungkin dari Partai Persatuan Pembangunan 6tentunya memberikan apresiasi kepada kehadiran kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan. Karena sebelumnya kalau kita bicara tentang Agraria hanya ke tingkat BPN Badan demikian halnya kalau kita menyangkut masalah tata ruang dulunya hanya ditangani satu dirjen di ke PU an. Pengalaman-pengalaman yang ada mungkin saya mulai dengan tata ruang. Secara umum ini kita tidak konsekwen dengan Undangundang Tata Ruang yang sudah pernah kita adakan. Dimana tidak berbasis pada karakter dan potensi tentang keunggulan-keunggulan wilayah dan daerah, sehingga ketika program-program ingin masuk sesuai dengan potensi dan karakter yang dimiliki oleh wilayah dan daerah itu terbentur karena tidak sesuai dengan tata ruang. Jadi untuk memberikan apresiasi kalau Pak Menteri mungkin memberikan prioritas terhadap revisi rencana tata ruang wilayah nasional.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpusat kegiatan kewilayahan 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian juga tidak sedikit karena mungkin ini petugas-petugas kita di lapangan, dilihat ah ini masih tanah kosong, tidak ada orangnya dan lain sebagainya, dan sebagainya tidak dipenuhi syaratsyarat formal, Cuma mendengarkan keterangan secarik, mungkin satu dua saksi langsung pergi ukur, keluar sertifikat, setelah orang punya datang terus juga jual kepada pihak lain, ketika diukur sudah ada sertifikat di dalamnya. Ini tidak sedikit, ini mungkin perlu bagaimana pembenahan kalau mau diproses di pengadilan biaya lagi, tetapi kalau mungkin dengan bukti-bukti lain pertanahan bias melakukan eksekusi pembatalan daripada sertifikat-sertifikat itu untuk mengurangi kasus-kasus pertanahan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsertifikat tanah 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Ada kecurigaan masyarakat kemungkinan ini yang ada permainan antara oknum dengan orang BPN agar bisa membatalkan sertifikat-sertifikat yang sudah diterbitkan melalui Prona-Prona beberapa tahun sebelumnya, mungkin ada yang sudah 10 tahun lebih dan lain sebagainya, urusan itu kelihatannya ingin dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negera, kemudian ini bagaimana tanah-tanah ini nanti yang setelah dibatalkan. Ini mungkin sebagai informasi untuk mungkin menjadi masukanmasukan bisa di cek lebih lanjut.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsertifikat tanah 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Dari apa yang sudah disampaikan teman-teman dan saya kira ini sudah cukup banyak, pada sore hari ini mungkin dari Partai Persatuan Pembangunan 6tentunya memberikan apresiasi kepada kehadiran kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan. Karena sebelumnya kalau kita bicara tentang Agraria hanya ke tingkat BPN Badan demikian halnya kalau kita menyangkut masalah tata ruang dulunya hanya ditangani satu dirjen di ke PU an. Pengalaman-pengalaman yang ada mungkin saya mulai dengan tata ruang. Secara umum ini kita tidak konsekwen dengan Undangundang Tata Ruang yang sudah pernah kita adakan. Dimana tidak berbasis pada karakter dan potensi tentang keunggulan-keunggulan wilayah dan daerah, sehingga ketika program-program ingin masuk sesuai dengan potensi dan karakter yang dimiliki oleh wilayah dan daerah itu terbentur karena tidak sesuai dengan tata ruang. Jadi untuk memberikan apresiasi kalau Pak Menteri mungkin memberikan prioritas terhadap revisi rencana tata ruang wilayah nasional.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtata ruang nasional 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang pertama, saya kira kita sependapat semua untuk menyelesaikan para pegawai honorer ini. Dan mungkin di ruangan ini teman-teman yang di Komisi II DPR RI ini masih ikut bertanggungjawab sebenarnya. Ada beberapa mantan bupati yang tentunya pada waktu itu ikut menandatangani pegawaipegawai honorer ini atau bagaimana dulu mendata. Jadi kalau dilihat dari sisi pengalaman di beberapa daerah khususnya seperti yang pernah kami alami, bahwa pegawai honorer ini merupakan pegawai yang sebenarnya lebih disiplin dari pegawai yang kita terima pada waktu tes-tes PNS. Yang pertama, karena mungkin mereka dari awal ketika sekolah ini sudah mempunyai minat yang besar untuk mengabdi, baik itu sebagai guru maupun tenaga-tenaga birokrasi di daerah. Kalau mereka ini kita tidak selesaikan sementara Pak Menteri tadi katakana bahwa biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur itu cukup besar. Persoalannya tadi kita lihat bahwa masih ada 400 ribu lebih yang belum selesai.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kemudian pengalaman yang lalu kita lakukan tes dan tadi ada 195 ribu yang selesai tes. Kalau kita lihat lakukan tes biaya juga, oleh sebab itu untuk menyelesaikan kedua ini tidak perlu lagi tes. Sebaiknya kita selesaikan tahun 2015 ini, karena kalau ini tidak diselesaikan tetap masalah Pak. Masalahnya dan efeknya di tempat lain, mereka menjadi pengangguran tidak ada kepastian, kemudian propokator masuk, kemungkinan ada yang masuk ISIS. Jadi itu biaya lebih besar, dampak lebih besar. Kemudian efek lainnya kalau mereka ini tidak diangkat pengalaman yang ada mereka ini banyak yang memegang dokumendokumen di daerah, mereka banyak yang memberikan pelayanan langsung di daerah, kalau ini mereka hilang dokumen itu juga sebagian akan hilang dan itu akan mahal Pak. Oleh sebab itu, tahun ini harus diselesaikan, persoalannya yang kita dengar tadi Pak Sukiman bahwa anggaran di Menpan itu tidak termasuk.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Persoalan yang kedua, saya curiga bahwa banyak bupati dan kepala daerah yang datang ke Menpan yang mungkin mengusulkan agar tidak ada penerimaan ini, karena berdampak terhadap besarnya pengeluaran belanja pegawai di APBD, karena di beberapa daerah sudah 80% lebih untuk belanja pegawai. Kenapa ini terjadi? karena itu yang disinggung oleh teman-teman, ketika tim sukses menuntut, ketika dilantik itu merekrut pegawai dari luar yang menjadi tim sukses, sehingga bahwa ini memberikan dampak terhadap belanja pegawai, sehingga belanja-belanja untuk pelayanan publik yang lain semakin kurang. Tentu jalan keluarnya jangan ada penerimaan pegawai.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021penerimaan PNS 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Kalau ini terus kita menjadikan polemik, saya kira bangsa ini dan khususnya di daerah ini tidak akan selesai persoalan. Mari kita coba selesaikan yang K2 ini tanpa tes, kemudian seleksi ketat terhadap dokumen administrasi, karena tidak menutup kemungkinan dan pengalaman-pengalaman yang ada di tengah jalan itu diganti dengan orang-orang yang tidak pernah menjadi honorer, itu yang pertama.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2



Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang kedua, ini Bapak Menteri terkait dengan disiplin dan bagaimana terkait dengan birokrasi di daerah. Banyak kaus-kasus di daerah ketika terjadi mutasi atau serah terima kepala daerah itu rata-rata aparaturnya diganti. Tidak ada salahnya para kepala dinas itu status nonjok, kemudian mereka mengadu ke Pemerintah Pusat masuk, kemudian ada turun tim dari pusat tetapi tidak ada tindak lanjut sehingga ini menjadi model, model pembinaan aparatur di tingkat daerah. Tidak sedikit dari sekian ratus daerah otonomi ini, ini menjadi model di dalam pembinaan aparatur, rata-rata yang menduduki jabatan itu adalah tim-tim sukses atau mungkin seperti yang disampaikan tadi ada teman bahwa tidak menutup kemungkinan membayar jabatan itu, sehingga mereka walaupun ada masalah tidak berani di mutasi, karena sudah pernah setor. Pertanyaan saya Pak Menteri, bagaimana terobhosan Pak Menteri agar bisa menembus ini karena terkait dengan otonomi daerah, kepala daerah menjadi pembinan pegawai di daerah yang tidak bisa langsung aparat pusat melakukan tindakan, tetapi mungkin dengan tadi ada beberapa Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah maksud saya ini bisa mungkin ditembus agar tanggungjawab pembianaan pegawai ini tidak terlepas dari peran Presiden yang di mana pembantunya adalah Menteri Aparatur Negara, sehingga pegawai yang ada pada tingkat yang ada di bawah ini bisa tidak semena-mena untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan yang ada, itu yang kedua.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pembinaan aparatur daerah 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang ketiga, terkait dengan moratorium setuju kita tetapi ada persoalan. Persoalannya setiap tahun kita mengeluarkan anak-anak kita yang menjadi sarjana, mereka biasanya dan kita pengalaman semua mungkin anak-anak kita, keluarga kita atau teman-teman kita. Kita dari kecil itu sudah punya obsesi , ada yang mau jadi pengusaha, ada yang menjadi Jaksa, ada yang menjadi Tentara, Polisi, tapi ada juga yang ingin jadi Pegawai Negeri, Kepala Dinas ini, Kepala Dinas itu, kalau ini tidak ada lagi penerimaan pegawai, ini mau dikemanakan sarjana-sarjana yang setiap tahun ini yang selesai, oleh sebab itu perlu ada pertimbangan kembali dalam moratorium ini, ini setiap tahun harus ada tes-tes Pegawai Negari, yang bisa mengakomodir putra-putra yang ada didaerah untuk menjadi Pegawai Negeri. Itu yang ketiga.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium CPNS 2
Amirul Tamim 2 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang keempat, saya kira terkait dengan isu penghematan ini, ini memang banyak keresahan di daerah, kita lihat bahwa kunjungan kita kemarin di Jogja bersama pak Ketua Komisi, itu disarankan juga harusnya proporsionallah kita melihat ini, terkait soal, karena ada beberapa daerah kalau tidak ada kegiatan-kegiatan di hotel itu berdampak terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di lapangan. Nah ini. Yang kedua, di daerah banyak hotel hadir itu karena ada komitmen Kepala Daerah, silahkan bangun hotel disini, sebentar kegiatan pemerintahan ini kita akan kesana dan kita sudah hitung berapa yang bisa berdampak terhadap penerimaan pegawai maupun seperti efek yang lain. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan terkait dengan penghematan, dan lain-lain saya kira seperti teman-teman yang lain, kita perlu dukung bagaimana penguatan daripada Menteri Aparatur Negara ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021penghematan anggaran 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Pimpinan komisi II; Saudara Menteri; dan Pimpinan Komite I DPD RI yang kami hormati. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghendaki agar kepala daerah dalam hal ini Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Melalui pemilihan yang demokratis itulah konstitusi meletakkan dasar-dasar yang kuat dan menegaskan betapa berdaulatnya rakyat dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan di daerah, sehingga diharapkan melalui mekanisme pemilihan yang demokratis itulah akan lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka itulah maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai sangat beralasan apabila kita terus berupaya melahirkan landasan hukum Undang-undang yang menjamin pemilihan kepala daerah sejalan dengan amanat konstitusi, dengan melakukan revisi menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota Undang Undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan revisi ini sangat jelas yaitu memperbaiki kelemahan yang ada, sehingga dapat lebih menjamin bagi terselenggaranya pilkada yang benar-benar demokratis dan berkualitas. Baik dalam aspek prosedural maupun substansial.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Setelah melalui pembahasan yang intens di tingkat Panja telah tercapai kesepakatan penting dalam rangka penyempurnaan tersebut antara lain mengenai pasangan calon kepala daerah, persyaratan calon, thrashold pengajuan pasangan calon, kepastian pilkada hanya satu putaran, yang akan menjamin efisiensi dalam pelaksanaannya. Selain itu juga menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan nantinya akan ditangani oleh satu badan peradilan khusus namun sebelum terbentuk akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selama ini telah menangani sengketa pilkada. Berkaitan dengan kalender penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilakukan secara bertahap dalam 3 putaran yaitu tahun 2015, tahun 2027 dan tahun 2018, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya menginginkan serentak tahun 2022.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Fraksi kami sangat memahami sebagai langkah untuk menata secara berkelanjutan pelaksanaan pilkada sehingga nantinya terselenggara secara serentak untuk seluruh daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan kecermantan dan secara seksama serta seraya memohon Ridho Allah SWT, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui hasil Panja Rancangan Undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 tahun 2014 bentang pemilihan GUbernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 untuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya agar segera diajukan pada rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UndangUndang sebab kehadiran Undang-Undang ini sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Pilkada.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Sebagai akhir dari pandangan kami Fraksi Partai Persatuan memberikan catatan agar hasil Panja ini tetap konsisten pada hal-hal yang disepakati untuk dibahas, selain itu dalam rangka sinkronisasi antar norma juga perlu dilakukan agar tidak kontradiksi yang akan menimbulkan ketidakpastian, dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengingatkan agar pilkada yang akan kita lakukan ke depan, mencerminkan suatu penghematan yang tentu signifikan, dari segi pembiayaan dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Hasil panja, pilkada hemat 2
Amirul Tamim 1 PPP Sulawesi Tenggara Laki-Laki Yang kedua, kita mengharapkan bahwa partisipasi pemilih jauh lebih meningkat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, juga kita harapan dan tentu kita semua sependapat bahwa pemilihan yang berpasangan ini kita tidak temukan lagi disharmonisasi, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kita mengharapkan bahwa KPU akan menjadi penyelenggara yang baik dan Bawaslu akan menjadi pengawas yang baik.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015partisipasi pemilih, pemilihan berpasagan, lembaga penyelenggara pilkada2
Ammy Amalia Fatma S 2 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Nah kemudian yang kedua, untuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia saya rasa untuk memperkuat lembaga itu sendiri tidak cukup hanya untuk menambah anggaran saja pimpinan, saya usul Undang-undangnya tetap harus direvisi. Beberapa kewenangan Ombudsman yang sifatnya hanya sebatas rekomendasi harus ditingkatkan sampai dalam tahap eksekutorial itu baru kuat. Selain anggarannya yang ditambah. Kira-kira itu dari saya cukup, Terima kasih. Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.APBNP 2015 Anggaran Ombudsman, revisi uu 2
Ammy Amalia Fatma S 2 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Terima kasih Pimpinan. Bapak Menteri Men-PAN yang saya hormati, BKN dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Saya tidak panjang lebar juga ini karena yang antri masih banyak pimpinan, saya pada prinsipnya untuk masalah K2 ini hampir sama seperti yang lain Pak. Cuma harapan saya Pak Menteri untuk penyelesaianya mungkin bisa diusahakan untuk lebih cepat, tidak menunggu Desember 2015, karena begini bayangkan saja ya untuk pengusaha-pengusaha swasta saja Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan bahwa masa percobaan itu hanya 3 bulan lho Pak. Tapi kenapa negara sendiri tidak bisa berbuat itu, itu bayangkan saja guru-guru honorer itu sudah banyak yang menunggu bahkan sampai belasan tahun mereka tidak pernah diangkat menjadi status pegawai tetap ini prinsipnya seperti itu Pak ya. Jadi kalau bisa kita juga siap kok bekerja keras. Nah saya juga sudah biasa bekerja keras ini kebetulan saya senang sekali kalau ternyata di situ ada Bu Rahma jadi staf khusus Bapak, karena beliau ini ibu kedua saya. Saya ini termasuk alumni kantor beliau ini, hasil gemblengannya beliau ini sekarang, makanya saya sudah jadi berhasil begini.APBNP 2015 honorer K2 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Pertama sekali yang ingin saya tanggapi adalah mengenai susunan nomenklatur yang baru Pak Menteri, dimana disitu lembaganya terbentuk kementerian/Badan Pertanahan Nasional. Ini efeknya nanti dalam penyusunan birokrasi sampai di tingkat kabupaten apakah mau memakai pola kementerian atau badan? Nah dari sini mungkin bias menjadi potensi timbulnya permasalahan baru karena di beberapa wilayah Pak Menteri itu masih ada yang Pemdanya memiliki Dinas Pertanahan dan ini seringkali bentrok dengan kantor pertanahannya, khususnya pada penerimaan pendaftaran hak atas tanah yang seharusnya menjadi domain kantor pertanahan tetapi tetap diterima dan dilayani oleh dinas pertanahan. Jadi harapan saya tentunya sebagai Pimpinan yang ada di posisi paling atas bisa lebih menyeragamkan dan tidak terjadi dualisme seperti ini, itu yang pertama.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangnomenklatur kementerian 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Contoh ini yang asaya mengalami sendiri, waktu itu saya menandatangani akte APHB pembagian waris begitu ya? Untuk pembagian waris hak bersama, kebetulan kita sudah punya wasiat yang ditandatangi oleh seluruh ahli waris, jadi saat hadir di hadapan notaries mereka semua setuju, tapi pada saat mau pemecahan tanah tiba-tiba ada salah salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dan memasukkan keberatan kepada BPN, ini diterima pak, sehingga akhirnya proses pemecahan ini tidak dapat berjalan, padahal seharusnya ini menurut saya kalau Badan Pertanahan Nasional memang sudahj memegang dokumen yang lengkap, dokumen yang legitimate seharusnya pengaduan-pengaduan ini bisa ditolak, intinya seperti itu, termasuk mengenai blokir tanah ini Pak Menteri, pemblokiran tanah. Tapi ada blokir permanen. Ada blokir sementara yang 30 hari itu ya pak ya? Tapi pada kenyataannya di lapangan blokir sementara sudah lewat jangka waktunya 30 hari masih tetap diblokir tanahnya karena BPN katanya takut dan tidak berani, padahal seharusnya lewat kalau perkara itu tidak masuk ke pengadilan, seharusnya blokirnya itu gugur dalam waktu 30 hari, nah ini juga perlu menjadi perhatian.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpembagian waris, sengketa tanah 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Kemudian yang kedua saya sebetulnya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rufinus mengenaio pengadilan tersendiri untuk sengketa-sengketa pertanahan, karena begini pak, terkadang hakim-hakim di Pengadilan negeri itu tidak terlalu menguasai tentang hukum-hukum pertanahan, betul ya? lebih baik kalau memang ditangani oleh Badan atau Lembaga yang memang menguasai betul untuk itu, karena permasalahan-permasalahan pertanahan ini tidak sederhana Pak Menteri, tidak seperti orang hutang piutang yang kemudian diambil keputusan, tanah ini komplikasi sendiri, sangat kompleks pernasalahan-permasalahannya karena disitu juga menyangkut waris, saya juga sedikit mengjkritisi mengenai lembaga mediasi pertanahan yang ada di BPN, terkadang masalahmasalah yang seharusnya tidak menjadi masalah tetap diterima oleh BPN sebagai suatu masalah.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpengadilan sengketa tanah 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Kemudian mengenai pelayanan ini Pak Menteri, saya sebetulnya senang sekali dengan programnya Pak Jokowi tentang revolusi mental, itu masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan pungli pak, kemarin juga kita sudah mengundang Ombudsman mengani pelayanan public itu, beliau punya report dan data memang kejadian pungli-pungli terbesar itu ada di Badan Pertanahan betul ya? Jadi ini juga harus menjadi perhatian khusus ini pak, di kantornya memang tidak minta pak, nanti diluar pak di sebrang ada warung kopi, nah di situ iu pak, jadi kalau di BPN nya bersih di CCTV tidak ada transaksi tetapi di luar nanti, kalau kita juga menjadi serba salah, dikasih mahal, tidak dikasih tidak lanjut prosesnya, ini juga perlu menjadi perhatian.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpungli BPN 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Kemudian ini yang terakhir, mengenai RUU Pertanahan Pak Menteri tadi juga sudah beberapa yang menyampaikan termasuk dari rekan saya Pak Yandri, apakah menurut bapak bagaimana, apakan menurut bapak ini lebih baik membuat RUU Pertanahan atau lebih baik mengamandemen UU PA nya saja? Karena kalau mau diikuti dimanapun juga UU PA kan peraturan lama banyak di situ poin-poin yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, semenatara kalau kita membuat UU Pertanahan kan tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya, harus sinkron ini juga menjadi kesulitan tersendiri, apa tidak lebih baik UU PA nya saja yang diamandemen.Mungkin orang-orang pertanahan bisa bilang kalau UU PA itu sacral ya? Karena Undang-undang yang punya ulang tahun sepertinya hanya UU PA saja lainnya tidak, tidak ada perayaan ulang tahunnya, tapi kalau kita lihat UUD 45 saja bisa diamandemen mungkin UU PA itu juga bisa kita amandemen menyesuaikan dengan kondisi-kondsi ang ada saat ini, kira-kira begitu, ya sinkronisasi hokum karena nanti kaitannya kan juga di peraturan tentang kehutanan, semua kan juga harus sinkron.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangruu pertanahan 2
Ammy Amalia Fatma S 3 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Kemudian, eh tadi saya sudah bilang terakhir ya, Satu lagi deh Pak Menteri, satu lagi, mengenai kebijakan yang sudah pernah bapak keluarkan tentang wilayah jabatan regional PPAT ya pak? Kemudian yang pembatasan pembuatan akta hanya 15 hari ya pak ya? Belum jadi ya? Oh tidak ada. Mengenai Jabatan Regional PPAT, begini pak kalau menurut saya sebetulnya kesulitan-kesulitan di depan, permasalah akan lebih banyak timbul, karena pengecekan sertifikat itu seharusnya kan kita menyampaikan data fisik ya, sertifikatnya yang dicek, sementara kalau regional contoh taruhlah regional Pulau Jawa, misalkan saya ini Notaris Jakarta missal, PPAT Jakarta mau mengecek tanah di Surabaya ini bukankah prosedurnya nanti akan memakan waktu lama, kemudian sertifikat ini kan surat berharga tidak boleh diberikan pada sembarang orang, atau melalui kurir, sebetulnya begitu, jadi mohon dipertimbangkan lagi ini pak. Sedangkan PPAT yang ada di satu wilayah saja, satu wilayah kabupaten terkadang proses pengecekan, pendaftaran saja belum mulus ya.? Kira-kira begitu Pak Menteri dari saya, terima kasih banyak. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangwilayah jabatan regional 2
Ammy Amalia Fatma S 2 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Terima kasih, Pimpinan yang saya hormati; Bapak Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati beserta jajarannya. Mumpung ini belum akan dibawa ke Paripurna, jadi saya ingin sedikit mengulas Pak Menteri ini ada di pasal 7 kemarin sebetulnya kemarin sudah sempat perdebatan di Baleg yaitu antara poin g dan i, poin g yang menyebutkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacam dalam pidana penjara 5 tahun atau lebih, berarti kalau pidananya 2 tahun ibaratnya begitu ya? Kemudian sudah selesai menjalani pidana kan bisa menjadi calon, asal yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat calon pidana 2
Ammy Amalia Fatma S 2 PAN Jawa Tengah VIII Perempuan Kemudian di huruf i ini ada sedikit kurang sinkron, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, batasan tercela itu ruang lingkupnya sampai mana? apakah tindakan pidana yang 2 tahun itu tadi termasuk tindakan tercela, atau bukan jadi saya usul saja ini, saran pemikiran saja untuk redaksionalnya “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan” itu dicoret saja diganti dengan “memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku” begitu saja pimpinan kira-kira dari saya, mungkin nanti Bapak Menteri bisa juga turut menanggapi terkait 2 point ini poin di Pasal 7 ini, terima kasih.Wassalammualaikum Warohmatullahi WabarokatuhRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat calon pidana 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Pimpinan, sedikit saja Pimpinan. Ya, sedikit saja. Tadi kalau disampaikan tadi oleh Direktur Pengelolaan Gelora Bung Karno, kalau perjanjian itu dianggap bahwa itu ada menganggap bahwa itu adalah sebagai undang-undang, maka saya kira perlu kita pikirkan Pak Ketua di komisi ini itu bagaimana kita membuat sebuah Undang-Undang Pengelolaan Aset Negara, supaya menggugurkan apa yang disampaikan oleh Direktur tadi bahwa perjanjian itu dianggap sebagai undang-undang. Kita bikin sebagai Undang-Undang Pengelolaan Aset Negara, saya kira itu Pimpinan.APBN uu aset negara 2
Amran 3 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Terima kasih pimpinan, Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Mungkin saya hanya fokus pada persoalan anggaran, menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sudjatmiko dengan rekan saya di belakang tadi tentang penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, ini ada anggaran di sini sekitar 20 milyar, kemudian kalau saya lihat di lampiran itu di halaman 2 itu sudah dirinci di sini ya ada berapa di sini, di antaranya penyelenggaraan dukungan kebijakan presiden di bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang perancang Undang-Undang, untuk bidang kesejahteraan rakyat.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Amran 3 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kadang kala Pak Menteri saya bertanya tanya dari tahun ke tahun anggaran bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat itu, itu puluhan trilyun, bahkan kalau tidak salah di 2013-2014 itu hampir sekitar 90 trilyun, yang tersebar di 16 atau 17 kementerian atau lembaga.Yang menjadi pertanyaan kemana saja anggaran yang sebesar itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? apakah sering saya bertanya apakah ada apa namanya signifikansi antara anggaran dengan pengurangan angka kemiskinan, nah siapa yang men sinkronisasi anggaran anggaran bantuan sosial itu yang tersebar di kementrian yang ada. Setelah saya lihat di sini ini yang memberikan dukungan kebijakan Presiden, dibidang pemberdayaan masyarakat apakah ini masuk dalam poin itu, memberikan sinkronisasi ya kandukungan kebijakan ya, kan ini dukungan kebijakan, kadang kala saya bertanya, siapa yang bisa memberikan sinkronisasi.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran bantuan sosial 2
Amran 3 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Di Bappenas juga pernah saya tanya dia tidak bisa menjawab. Sehingga kita tahu betul bahwa program dijalankan oleh pemerintah ini betul-betul katakanlah dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan pemberdayaan itu bisa tepat sasaran. Salah satu contoh lagi untuk bidang pemberdayaan misalnya yang tehnis di lapangan katakanlah di kementrian A, katakanlah di Kementerian Pertanian itu punya pemberdayaan masyarakat, di Kementrian Sosial punya pemeran masyarakat, di kementrian yang lain juga pemberdayaan masyarakat, pada pelaksanaan di lapangan, itu satu apa namanya satu obyek itu bisa mendapat lebih dari 3 program sedangkan yang lain tidak mendapat ya ini, sehingga saya kata oh mungkin karena ada ego sektoral di antara kementrian lembaga yang masing-masing menjalankan programnya dan tidak ada koordinasi apakah Setkab masuk dalam posisi ini, kalau masuk dalam posisi ini, ini dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan presiden ini, ini saya minta penjelasan dalam bentuk apa? untuk anggaran yang ada ini, sebesar 20, ya sekitar 20 milyar ini. Saya kira itu saja pimpinan. Bilahittaufiq Walhidayah Wassalami'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran bantuan sosial 2
Amran 1 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi II dan Menteri beserta seluruh jajaran. Nama saya Amran, Nomor Anggota 503 dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III sama dengan Pak Lutfhi meliputi 9 kabupaten dan kota, agak banyak juga Pak Menteri dan kalau persoalan salah satu mungkin akan dibicarakan disini adalah persoalan tenaga honorer itu sudah menjadi perdebatan dan perbincangan waktu saya berada di Komisi VIII karena banyak juga persoalan tenaga honorer di Kementerian Agama. Saya kira begitu Pimpinan. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021Honorer 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Ya pertama, tambahan. Pak Menteri, Ini yang saya ingin kritisi pertama mengenai agenda prioritas pembangunan RPJM. Nawacita 9 agenda. Yang pertama, menghadirkan kembali negara, ini menjadi pertanyaan saya, tanda tanya saya apakah sebelumnya itu negara tidak hadir. Ini saya mengkritis mengenai bahasa menghadirkan kembali. Saya kalau bisa saya ingin memberikan masukan, bukan menghadirkan kembali negara tetapi mempertegas kehadiran negara atau meningkatkan kualitas kehadiran negara, karena kalau kita memakai menghadirkan kembali, seakan-akan negara tidak pernah hadir selama ini. Itu pertama.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021RPJM, kehadiran negara 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian yang kedua, jika kalau umpamanya tetap ingin menghadirkan kembali, saya ingin minta penjelasan dari Pak Menteri, bagaimana sih penjelasan tentang menghadirkan kembali, apakah sengaja tidak pernah hadir. Kalau umpamanya menghadirkan kembali bisa dimaknai bahwa tenaga honorer itu kita selesaikan pada 2015 itu, itu barangkali, itu salah satu barangkali, karena selama ini Pak Menteri, kami ingin menyinggung sedikit tentang honorer, tenaga honorer ini sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara, memberikan tenaganya semaksimal mungkin untuk negara, dan kadangkala dia mengindahkan atau meninggalkan keluarga yang harus dia ingin perhatikan. Kalau umpamanya ini negara tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka maka negara dzalim kepada mereka, maka negara akan dzalim kepada tenaga-tenaga honorer. Tadi sudah disampaikan bahwa disanjung-sanjung Pak Menteri, teduh wajahnya, yah wajah kayak ustad, kyai. Nah saya kira ini supaya tidak ada rasa mendzalimi terhadap mereka, maka ini harus diambil jalan keluar. Posisi sekarang Pak Menteri itu di sebelah kanan kiri negara, sebelah kanan kiri neraka. Kalau yang didzalimi itu ternyata tidak diberikan haknya, maka saya tidak menjawabnya itu, yang di atas memberikan jawaban tetapi kalau betul maka akan masuk surga.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021kehadiran negara, honorer 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Saya singgung sedikit Pak Menteri, ini di Komisi VIII itu terjadi perdebatan dan kajian yang sangat mendalam terhadap tenaga honorer. Kenapa? 30% itu sekolah itu pendidikan itu di bawah kementerian agama dan dari 30% sekolah atau pendidikan di bawah kementerian agama itu 80% itu adalah sekolah swasta dan sekolah swasta itu rata-rata adalah tenaga honorer, sangat sedikit 1 atau 2 PNS-nya. Ini akan berimplikasi sangat besar terhadap kualitas terhadap anak didik dan itu adalah anak didik, anak-anak kita atau adik-adik kita atau anak-anak tetangga kita. Ini perlu menjadi perhatian. Baru-baru pengangkatan kategori 2, saya turun reses Pak Menteri yang banyak diangkat itu adalah pegawai honorer tenaga honorer yang ada kalau di sekolah itu yang sekolah DP, sekolah-sekolah swasta itu rata-rata tidak diangkat jadi PNS. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi ada 2 daerah yang saya dapatkan itu tidak ada yang berada di sekolah. Ini menjadi pertanyaan, apakah kita akan biarkan secara terus menerus seperti ini. Jangan sampai negara dzalim kepada mereka dan yang dzalim itu tentu adalah penyelenggara negara dan saya kira penyelenggaraan itu adalah termasuk Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri tidak dzalim kepada mereka.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021tenaga honorer sekolah 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian yang selanjutnya mengenai moratorium CPNS. Saya kira ini perlu ada sebuah koordinasi dengan Kementerian yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Menteri sarjana di Indonesia sekarang itu, itu termasuk urutan 5 besar dunia setelah China, India, Amerika, Rusia, baru Indonesia. Nah ini perlu betul diperhatikan terhadap lulusan-lulusan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua baik itu DPR maupun itu di pemerintahan dan termasuk Kemenpan untuk bisa mengkoordinasikan bagaimana mencari jalan keluar. Ini juga perlu diperhatikan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium CPNS 2
Amran 2 PAN Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian, mengenai revolusi mental. Saya kira revolusi mental ini ada 2 Pak Menteri yang saya bisa melihat secara garis besar. Pertama persoalan sistem, kemudian kedua persoalan perilaku. Perilakunya baik, bagus tetapi kalau sistemnya tidak mendukung itu akan agak sulit dilakukan. Sistemnya bagus, tetapi perilakunya kurang bagus, saya kira juga tidak bisa jalan. Nah untuk ini, untuk rapat berikutnya saya kira saya ingin mendapatkan sebuah gambaran yang secara jelas tentang sistem yang ingin dibangun oleh Kemenpan terhadap bagaimana kalau katakanlah itu ada revolusi mental. Nah bagaimana sistemnya itu yang ingin dibangun, apakah kemudian di dalam sistem itu apakah itu sudah masuk dalam bagian bisa mengubah perilaku.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental 2
Arif Wibowo 2 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Ya Pak, Saya Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bapak Sekretaris Kabinet serta jajaran yang kami hormati. Para Anggota yang mulia. Dimulai dari apa yang disampaikan Pak Saan tadi selama menjadi Anggota Komisi II, 5 tahun lebih sampai sekarang, saya baru mendengar pertanyaan jenius tersebut dari Pak Saan ini. Ya memang pertanyaan yang menurut saya pertanyaan penting, tapi tidak bisa dijawab itu. Yang saya ingin katakan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rufinus tadi, Sekretaris Kabinet ini pembantu Presiden, yang mengambil keputusan semuanya Presiden. Nah karena itu sifatnya Sekretaris Kabinet ya memang memberikan dukungan. Nah dukungannya kira-kira bentuknya ya seperti ini. Dulu sama ketika zaman Pak Dipo Alam kita tanya Pak tentang berbagai hal yang itu menjadi Tupoksinya dari Sekretaris Kabinet, jawabannya juga sederhana. Kami sampaikan kepada Komisi II, tapi tentu tidak semua bisa kami sampaikan, karena ada yang bersifat sekedar masukan dan itu keputusannya ada di Presiden.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Arif Wibowo 2 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Jadi artinya supaya nanti tidak salah tafsir. Kalau Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara memberikan masukan itu kan belum tentu mencerminkan sikap pemerintah secara utuh. Loh iya, jadi ini ketatanegaraan, kecuali kita memang bermaksud mengadu domba antara menteri dengan Presiden, lah itu masalah ya kan. Masalah nanti begitu.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Arif Wibowo 2 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Nah saya kira apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet itu tentang tugas pokok dan fungsinya memang sudah seperti yang diatur di dalam Perpres dan sebagaimana lazimnya selama ini bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya tersebut. Nah saya kira kisi-kisi saja yang paling penting dan penegasan tentang kedudukan, posisi, peran tugas dari Sekretaris Kabinet yang membedakan dengan Sekretaris Negara. Nah saya kira ini penting karena dulu ada ide bahwa Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara itu jadi satu saja gitu, nah kadang kala juga pada masa yang lalu kita juga bingung, mungkin sebagian juga masyarakat tidak atau diantara kita tidak clear apa yang menjadi porsi dan peran ya. Tentang berbagai isu yang ada di pemerintahan dan mana yang memang porsinya itu menjadi kewajiban dari Sekretaris Kabinet untuk menjelaskan, Sekretaris Negara untuk menjelaskan, Menteri Hukum dan HAM untuk menjelaskan, seperti itu kira-kira.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020perbedaan sekretaris kabinet dengan sekretaris negara2
Arif Wibowo 3 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Nah itulah melalui Ketua kepada Pak Sekretaris Kabinet, saya kira perlu memang ditegaskan batas-batas mana Sekretaris Kabinet itu memang memiliki peran-peran tertentu, pada batas mana memang bukan menjadi perannya, termasuk apakah semua masukkan dukungan analisis kebijakan dan sebagainya memang harus disampaikan kepada publik atau tidak, supaya clear karena toh kalau toh disampaikan kepada publik, itu juga harus dipahami dengan baik bahwa itu bukan merupakan keputusan. Keputusan tetap ada di Persiden. Jadi saya kira dalam konteks menjaga keselarasan pemerintahan dan menghormati serta menghargai sistem presidentil, kekuasaan itu ada di Presiden, seluruh menteri dan lain sebagainya adalah membantu Presiden, maka keputusan akhir ada di Presiden, penjelasan yang resmi ada di Presiden, kecuali memang didelegasikan kepada para pembantu. Demikian Pimpinan Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Arif Wibowo 1 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Aryaduta mana Ketua?RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Arif Wibowo 2 PDIP Jawa Timur IV Laki-Laki Bukan yang di New York.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Pimpinan,Itu yang disampaikan Pak Rufinus itu juga sangat tepat. Pertama, kita juga ingin tahu, dari KPU maupun Bawaslu, ini critical issuenya apa ini, disamping isu strategis. Kita juga ingin melihat,bagaimana sensitifity teman-teman KPU dan Bawaslu mencermati kondisi objektif yang ada pada saat ini.KPU, Bawaslu Critical issue 2



Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian juga ada istilah pemilu dan pemilihan terakhir. Ini apa pula ini, istilah-istilah yang  baru,Pak. Istilah yang sudah ada saja, teman-teman Saya yakin juga, belum memahami secara penuh mengenai rezim hukum pemilu. Bapak tambahin lagi istilah yang baru-baru seperti ini.KPU, Bawaslu Definisi istilah dalam peraturan 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian lagi bicara mengenai apabila kita sepakat nanti, kita sepati dimulai dengan peraturan apa Undang-undang No. 8 Tahun 2015, itu baru mulai diundangkan tanggal 18 Maret. Pertanyaannya adalah, apakah jadwal tahapan ini akan mulai 18 Maret? Dan kalaupun itu mulai 18 Maret, pastinya, itu akan merubah jadwal tahapan yang tadi itu. Nah kalau berubah jadwal tahapan yang tadi, tengat waktu 6 bulan pembentukannya, bagaimana Pak? Ada waktu untuk pembentukan alat kelengkapan Bapak-Bapak disini. Nah kemudian lagi mengenai masalah penelitian jumlah minimal dukungan. Ini kendala kami Pak, pada saat kita di MK dulu, pasangan calon perseorangan yang menang, pasti dipermasalahkan mengenai dukungan itu. Apakah bisa difasilitasi nantinya, gugatan itu hanya berlaku efektif pada saat apa? Itu kan bisa diatur di PKPU tadi. Kenapa dibuat kolom analisis dukungan ganda itu Pak? Padahal, dan kenapa tidak diberikan tanggal? Itu kan bisa dalam satu hembusan nafas dilakukan verifikasi pada saat itu. Nah bagaimana dengan penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa? Ini sangat-sangat, Bapak-Bapak harus hati-hati disini, ini potensinya konfliknya,luar biasa. Bagaimana kalau ternyata kurang? Yang menentukan kurang itu apakah PPS atau KPU? Kalau PPSnya bisa bayar, ini PPSnya semua, Pak. Ya kan? Kalau KPU, KPU tidak melihat fakta hukum, kok bisa menentukan? Nah ini kan sesuatu yang harus kita bahas, iniKPU, Bawaslu Jadwal tahapan, Jumlah minimal dukungan, Penelitian administrasi dan faktual2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Nah kemudian juga tahapan persiapan di undang-undang, jangan sampai kejadian Pak Ketua Bawaslu, semuanya ini harus ada yang namanya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pak.Jangan sampai ada proses atau kinerja KPU yang tidak diawasi sama teman-teman di Bawaslu. Mungkin itu saja, Pimpinan.KPU, Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi Pimpinan, KPU bahwa selama ini pelaksana undang-undang, bukan penerjemah undang-undang. Artinya apa? Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini penting, Pak. Kemudian juga apa? Tidak boleh ada aturan yang memberatkan atau imperatif, seperti yang tadi keluh-kesah teman-teman yang mengenai masalah incumbent, mengenai masalah garis samping, kiri, kanan dan sebagainya, itu bisa terhindari hatinya, Pak. Bapak membuat norma baru, yang mungkin kita katakan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi melanggar konstitusi itu sendiri, Pak.KPU, Bawaslu Pelaksana Undang-Undang 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian juga masalah pelantikan. Undang-undang ini Pak, bukan kami yang mengatakan,pelantikan itu harus dalam forum sidang Paripurna DPRD. Mendagri, kalau itu namanya gubernur ya, kalau gubernur untuk bupati. Ini juga tidak bisa Bapak tentukan seenaknya, ada juga Bapak kasih ruang disini. Jadi kalau mau buat jadwal tahapan pun, ya, buat jadwal tahapan pun setidaknya dikasih gambaran ini, ada perubahan sistem pemilu yang serentak. Jangan di copy paste kayak yang kemarin.KPU, Bawaslu Pelantikan 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian juga, mengenai masalah pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan juga harus dilihat. Tidak sembarang itu Pak, pemantau. Nanti pada saat kita akan komplain, pemantau juga dilibatkan, dong. Ini juga sangat penting ini.KPU, Bawaslu Pemantau Pemilihan 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian yang kita lihat lagi, ini apakah ini mempertajam atau mengelaborate atau justru menambah norma baru, Pimpinan. Karena yang kita lihat ini tidak hanya mempertajam, tapi menambah norma baru ini. Kalaupun menambah norma baru, coba dikasih tahu ke kami, apakah ini bertentangan dengan norma yang ada di undang-undang apa tidak? Ya terbuka saja itu. Menambah norma,bertentangan dengan undang-undang apa tidak. Kalaupun ada penambahan norma yang bertentangan dengan undang-undang, coba dijelaskan ke kita. Alasannya apa, sehingga harus dibuat norma itu.KPU, Bawaslu Penambahan Norma 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Eh satu lagi, Pimpinan, masalah pendanaan, kami support untuk KPU dan Bawaslu. Yang penting kerjanya bagus. Terima kasih PimpinanKPU, Bawaslu Pendanaan 2

Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki
Kemudian di butir 11 ya, ini perbaikan permohonan, itu 3 hari. Bapak-Bapak sudah berapa kali ikut di MK. Tidak ada kekuasaan kita untuk menentukan 3 hari, Pak. Yang ada adalah kekuasaan kita untuk menentukan permohonan masuk itu 3 hari, dalam konteks penetapan hasil penghitungan tahap akhir. Selanjutnya, jangka waktunya ditetapkan sama Mahkamah. Apalagi saat ini adalah
 persidangannya, pemilunya serentak. Mahkamah akan bilang, kita bagi rincianlah, untuk Indonesia  Barat tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi sidang pertama dimulai pada saat bukan sidang pertama. Jadi jadwal tahapannyapun juga tolong disesuaikan ini. Ini sama sekali jauh dari fakta nantinya Pak. Saya hanya ingin menggambarkan kepada Bapak-BapakKPU, Bawaslu Penetapan Hasil Penghitungan 2

Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Nah kemudian juga penting, ini kaitannya sama F-PPP. KPU berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mendapatkan salinan putusan tentang pengesahan kepengurusan parpol. Pertanyaannya adalah, ini bahasanya sudah tidak bahasa hukum sekali dan ini pasti menimbulkan konflik ini. Jadi yang tidak dikasih sama Menkumham, artinya apakah itu tidak sah? Bagaimana kalau ada keberatan terhadap SK Menkumham? Ini luar biasa, Pak. Karena apa? Sangsinya, ini pemilunya diulang. Kita bicara efisiensi disini. Bapak salah menentukan, pemilunya diulang. Kalau pemilunya cukup diulang. Kalau keributan bagaimana? Tugas Bapak-Bapak ini, KPU, untuk melaksanakan pemilu secara baik, aman, tentram. Kemudian juga bagaimana kalau Menkumham, kita tidak tahu, tiba-tiba menerbitkan dua surat yang berbeda sebelum jangka waktu 2 bulan. Misalnya, ini misalnya. Ini kan juga hal-hal yang harus diantisipasi, begitu.KPU, Bawaslu Pengesahan Kepengurusan Parpol 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Nah begitu juga masalah jadwal tahapan. Saya kasih contoh lagi, pengumuman di TPS itu tanggal 9-15 Desember. Tapi penyampaian hasil perhitungan ditetapkan hanya tanggal 9. Rasio atau logika hukumnya darimana ini, Bapak tentukan seperti ini?KPU, Bawaslu Pengumuman TPS 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian juga ada beberapa hal yang menurut kami, Pimpinan, KPU sudah membuat PKPU  ada 10. Tapi ada beberapa isu-isu kritikal yang kita lihat, mengenai jadwal tahapan. Tadi Saya akan  laporkan, satu contoh PKPU. Kemudian juga masalah data dan daftar pemilih. Kemudian masalah kepengurusan parpol. Sebelum bicara kepengurusan parpol, kita bicara lagi yang namanya partai  politik itu tidak diulas secara detail, begitu. Padahal ini jadi fakta yang akan jadi permasalahan nantinya. Begitu juga masalah rekomendasi parpol. Siapa yang punya hak untuk mendaftar. Ini juga bicara lagi mengenai persyaratan pasangan calon. Baru kita nanti derivatifnya ada incumbent lah, kemudian ada apa, ada apa, masalah kesehatan dan sebagainyaKPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian yang kedua Pimpinan, disini sudah ada yang namanya PKPU. Ini juga perlu dijelaskan sama KPU, dan nanti ada peraturan Bawaslu ya, norma apa yang dijadikan, kenapa sih mesti dijadikan atau dituangkan lebih lanjut ke dalam PKPU atau peraturan Bawaslu? Kenapa itu perlu dari versinya KPU dan Bawaslu.KPU, Bawaslu PKPU, Peraturan Bawaslu 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki ah bicara lagi mengenai masalah, Bapak coba untuk membuka ruang untuk mengenai masalah sengketa TUN, padahal di kehidupan yang kemarin Pak, rezim Pemilu yang kemarin,  sengketa TUN sudah ada dan tidak perlu diberikan ruang disini. Ini kan akhirnya apa? Orang begitu setiap ada apa, dia pasti akan gugat. Tidak dikasih ruang saja, dia gugat, Pak. Ini Bapak sediakan ini ruangnya untuk, kok bisa-bisanya dilakukan estimasi sengketa TUN 2 bulan? Mungkin ada temanteman yang pengacara. Ini domainnya pengadilan, Bapak tidak bisa intervensi. Mungkin saran Saya, tidak perlu dimasukkan ke jadwal tahapan itu. Yang menggugat monggo,yang tidak gugat, ya tidak apa-apa, itu.KPU, Bawaslu Sengketa TUN 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Disamping itu, bicara mengenai champaign.Champaign yang diulas, apa sih bedanya sama yang tahun kemarin? Kita adakan Bapak hadir disini untuk perubahan. Perubahan yang lebih baik,tentunya. Ya coba carikan dan kasih gambaran ke kami. Solusinya apa? Kita lihat ada Pilpres, Pileg yang bermasalah, harusnya ada solusi yang bagus. Ini tidak ada bedanya sama yang kemarin, Pak. Kemudian juga masalah terkait dengan Bapak sudah mencoba untuk membuka isu yang namanya sengketa. Kenapa tidak dicoba ke dalam suatu PKUP tersendiri? Karena apa? Ada sengketa TUN, ada sengketa mahkamah nantinya. Sebelum itu, Saya akan ingatkan juga Pak, banyak hal. Ini Bawaslu juga kita ingatkan, 6 bulan sebelumnya sudah harus ada Panwas. Pertanyaan Saya, apakah sudah dibuat belum? Baru bicara peraturan BawasluKPU, Bawaslu Sengketa, Panwas 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian masalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini sangat penting, Bapak-Bapak. Kenapa? Tahapan persiapan, kita tidak punya yang namanya pasangan calon, pada tahapan persiapan. Kalaupun ada permasalahan dalam tahapan persiapan, siapa subjek hukum yang bisa mengajukan keberatan? Tidak ada Pak. Tahapan persiapan. Saya kasih contoh, terkait dengan masalah sosialisasi, masalah penyuluhan, masalah bintek yang awal, masalah pembentukan PPK, Bapak-Bapak ini punya PPK nantinya, punya PPS. Kami, pasangan calon atau partai pengusung,keberatan. Kenapa? Misalnya PPK-PPKnya dibilang itu orangnya pak bupati. Kami belum punya legal standing pada saat itu. Kenapa tidak coba diatur di PKPU? Pada saat tahapan persiapan, siapa yang diberikan ruang untuk komplain? Ini adalah terobosan, Pak. Bapak hadir untuk terobosan, jangan lakukan pengulangan kesalahan. Demokrasi kemarin, demokrasi yang biadab itu.KPU, Bawaslu Tahap persiapan 2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian Saya akan kasih contoh mengenai masalah tahapan dan program. Di tahapan dan program, undang-undang baru mulai ini tanggal 18 Maret, Bapak sudah buat itu bulan Februari. Kemudian masalah persyaratan dukungan, kok hanya persyaratan pasangan calon yang Bapak verifydi awal. Pasangan partai politik diverified pada saat pendaftaran. Nanti konsekuensinya kayak kemarin,Ibu Ida, kita bicara masalah party, kita bisa masalah apa, masalah lagi, kenapa tidak dari awal? Begitu dia tidak cocok, kita pangkas di depan. Jadi belum, masih statusnya sebagai balon itu. Bukan sebagai pasangan calon yang terdaftar. Ini juga penting. Ini pemulangan lagi yang dilakukan.KPU, Bawaslu Tahapan dan program, persyaratan dukungan2
Arteria Dahlan 1 PDIP Jawa Timur VI Laki-laki Kemudian juga Pak, ini Saya kasih contoh Pak, Bapak menciptakan norma baru. Pemilihan berdasarkan undang-undang, dilaksanakan 2 tahapan. Tahapan persiapan, dan tahapan penyelenggaraan. Tapi di PKPU, Bapak katakan ada 3 tahapan, ditambah lagi namanya tahapan pelaporan. Nanti domain dan sangsinya berbeda. Pada saat persiapan, tidak ada yang namanya pasangan calon. Partai politiknya pun belum jelas. Legal standing, orang mengajukan keberatan pun,harus kita tentukan. Jadi hati-hati juga pada saat kita menentukan, membuat norma-norma yang seperti ini Pak.KPU, Bawaslu Tahapapan PKPU 2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Nah saya berharap program kementrian ini juga bisa mendorong, bisa meminimalisir dari tahun ketahuan jumlah keterlibatan kepala daerah dan juga para aparatur birokrasi di bawahnya terkait dengan kasus-kasus korupsi terutama.APBNP 2015 akuntabilitas kinerja 2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Yang kedua soal beberapa kebijakan yang terbaru dari Pak Menteri saya kira patut diapresiasi, saya ingin menekankan satu hal terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja, yang selama ini memang sudah dilakukan melalui penerapan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini kalau berjalan dengan baik saya kira tidak hanya pada tataran formal saja tetapi bagaimana soal etika ya, ini juga menjadi satu cakupan, katakanlah program penguatan akuntabilitas ini akan bisa membantu mengurangi kalau kita lihat sekarang ini ratusan 320-an kepala daerah yang sudah terlibat kasus hukum, ini juga tidak hanya kepala daerah nya saja, tetapi juga keterlibatan aparat-aparat Birokrasi di bawahnya saya kira tidak sendirian kepala daerah itu terlibat dalam kasus-kasus hukum terutama di korupsi ya 320-an.APBNP 2015 akuntabilitas kinerja, 2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Yang ketiga soal penyerapan anggaran saya kira masih cukup wajar lah ya, apalagi juga adanya kebijakan penghematan terkait perjalanan dinas dan juga paket meeting konsinyering walaupun teman-teman dibawah juga sambat bahasa Jawanya, sambat kepada kami, wah ini sekarang sudah harus tirakat, harus tirakat teman-teman tidak hanya para birokrat tetapi juga teman-teman anggota DPRD seperti tadi disampaikan Pak Bambang bahwa memang ada nuansa bagaimana pengetatan anggaran itu bisa berjalan dengan baik, nah maksud saya kebijakan penghematan itu betul-betul harus diikuti oleh tadi ya. Out put dari penguatan akuntabilitas nyambung gitu, antara keinginan kita untuk memaksimalkan kinerja birokrasi dengan afisiensi yang kebijakan efisiensi ini harus nyambung jangan sampai nanti ada satu hal yang tidak nyambung sehingga out putnya di kinerja menjadi lemah dan sebagainya, tetapi saya optimis bahwa kebijakan ini adalah yang baik, tentu karena larinya nanti juga kita melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.APBNP 2015 akuntabilitas kinerja, anggaran 2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Yang pertama saya ingin menegaskan kembali soal K2 saya optimis ya, kalau melihat dari paparan yang disampaikan dan juga beberapa kebijakan dari Menpan dan tentu Komisi II akan terus memberikan dorongan pada pemerintah untuk secara bertahap tentu secara bertahap, menyelesaikan persoalan ini. Kami di Dapil yang memang sering berhadapan dengan teman-teman secara langsung membutuhkan solusi yang cepat ya dari pemerintah untuk persoalan ini. Kalaupun kita memahami di satu sisi di beberapa daerah juga kita sudah melihat ada progres yang membaik dari tahun ke tahun seperti yang saya dilihat, saya kawal di Kabupaten Rembang Alhamdulillah juga mulai dari tahun ke tahun terus ada perbaikan, tetapi tolong juga di daerah-daerah yang lain, saya kira juga harus mendapatkan pelayanan yang sama sehingga ada kepastian dari masyarakat dari seluruh eleman Negara ini bahwa persoalan K2, persoalan kepegawaian ini semakin hari semakin bisa membaik.APBNP 2015 honorer K2 2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Lalu yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak tahu apakah Menpan ini juga menaungi karena kami anggota baru di sini, menaungi atau melakukan pengawasan, atau supervisi terhadap seluruh kegiatan kementerian yang ada gitu ya. Soal pelayanan publik, intinya soal pelayanan publik, pelayanan birokrasi, saya mendengar ada kebijakan di salah satu kementrian yaitu kementrian agama yang melarang guru, guru Pegawai Kementerian Agama, PNS Kementerian Agama mengajar di lembaga pendidikan swasta, jadi mereka yang selama ini ditugaskan ke Madrasah Aliyah. Madrasah Tsanawiyah atau SMP atau SMA Swasta itu di tarik kembali, tidak ada pelarangan sih, tetapi prakteknya ditarik kembali mereka ditarik kembali, lalu ditugaskan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, ke sekolah Negeri dengan diberi jam yang penuh ya, full, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bisa mengabdi di lembaga pendidikan yang swasta, ini saya mendapatkan laporan di daerah pemilihan kami di Kabupaten Rembang terjadi semacam ini jadi kami mohon juga apakah ini tidak justru memberikan satu diskriminasi, terhadap pelayanan dalam hal ini dunia pendidikan terhadap masyarakat. Karena negara ini kan belum mampu sepenuhnya untuk mengcover, memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga warga secara sukarela mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, mendirikan lembaga pendidikan, tanpa diberikan jaminan mau dikasih bantuan sekolah, dan bantuan gedung, dan sebagainya, mereka dengan sukarela tetapi ketika ada PNS, Guru PNS yang mengajar di situ lalu ditarik kembali, bahkan ada semacam larangan karena ini menjadi semacam pertanyaan dari teman-teman pelaku pendidikan, terutama teman-teman Swasta di bawah. Mohon Bapak Menteri juga bisa memperhatikan hal ini.APBNP 2015 pelayanan publik, kebijakan pegawai kementerian2
Arwani Thomafi 2 PPP Jawa Tengah III Laki-Laki Yang terakhirsaya kira sepakat ORI, memang kalau dalam posisi seperti ini kita tidak bisa mengharapkan kerja yang lebih ya? dari ORI, mesti memang harus ada upaya perubahan, kita lakukan evaluasi secara menyeluruh bagaimana agar ORI ini bisa betul-betul bertaji, karena kita lihat semakin banyak juga sebenarnya yang menjadi tugas dari ORI ini tetapi karena keterbatasan dari regulasi saya kira yah mungkin hanya itu yang bisa kita lihat dari kerja ORI itu. Saya kira demikian Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.APBNP 2015 regulasi Ombudsman 2
Asep Ahmad MA 2 PPP Jawa Barat X Laki-Laki Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Sebetulnya intisarinya sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, tapi saya pikir semua itu bermuara kepada personalnya. Artinya tentang rencana Pak Menteri mengenai penataan organisasi kementerian ini, itu tidak bisa dianggap sepele, artinya ini perlu penanganan yang secara serius berdasarkan kebutuhan, dan juga tentunya juga merupakan hasil dari pada evaluasi dan analisa. Apabila memang perlu dibentuk yang baru, ya bentuk yang baru. Atau bila yang ada, bila perlu dihapus ya hapuskan saja kalau memang itu tidak manfaat. Nah dengan demikian apabila penataan organisasinya ini sangat tepat, tentu saja itu juga akan berakibat kepada penganggarannya. Sehingga anggarannya juga bisa efisien dan efektif. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.APBN organisasi kementerian 2
Asep Ahmad Maoshul E 2 PPP Jawa Barat X Laki-Laki Sedikit saja terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hampir seluruh pembicara itu bercerita tentang honorer, ini saya pikir berikut ini juga akan honorer lagi, gitu kan, pasti begitu. Lalu sebagaimana tadi juga pak Jazuli, hendaknya dibuat sebuah kesepakatan, kalau menurut saya jangan tanggung-tanggung, bikin saja tim khusus supaya segera selesai tahun ini, kalau tadi terus membebankan kepada pak menteri, satu itu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Asep Ahmad Maoshul E 2 PPP Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua pak menteri, tentang pengurangan atau tidak ada pengangkatan PNS baru. Bagaimana dengan, maaf saya dari Dapil Jabar X, itu ada otonomi baru, Kabupaten Pangandaran, nah bagaimana mengisi birokrasinya disitu kalau tidak ada pengangkatan PNS baru. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengangkatan PNS 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua Pak Menteri yang kami hormati. Bagi kami terus terang kami sampaikan bahwa apa yang di sampaikan teman-teman terkait dengan K2 tidak ada pilihan lain untuk mundur kecuali maju terus dan saya yakin teman-teman di DPR akan memberikan dukungan untuk menyiapkan anggaran demi kepentingan bangsa yang tercinta khususnya yang ada di K2. Kami tidak punya nilai lagi kalau kami kembali karena K2 ini tidak terselesaikan oleh sebab itu bagi kami anggota DPR yang ada di sini pertaruhan kepercayaan kami di masyarakat terkait dengan K2 tersebut.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Oleh sebab itu Pak Menteri, walaupun Pak Menteri tadi katakan kita akan bicara secara teknis tapi saya pikir hal ini harus ditangani memang oleh Pak Menteri dan Kepala BKN kalau memang belum jelas posisi kelulusan yang bersangkutan, jangan diumumkan, kalau memang belum jelas anggarannya, belum jelas dan lain sebagainya, jangan diumumkan. Karena ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.APBNP 2015 kelulusan uji kepegawaian 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang terakhir Pak Menteri aspirasi dari teman-teman bupati, tidak tahu tidak tahu siapa yang mengatur ini, pensiun bupati, pensiun bupati ini sangat tidak rasional menurut mereka kalau dibandingkan dengan pensiun-pensiun lain, apalagi terobsesi dengan adanya kebijakan Pak Ahok yang menaikkan gaji berapa kali lipat bagi Pegawai Negeri ya, 1,2 juta yang 10 tahun itu berapa? 1,7 juta?APBNP 2015 pensiun bupati 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Kalau di Jakarta mau hidup 1,7 juta setengah mati ini pensiun bupati semua ya? kalau toh nilai rupiahnya kurang ya kasihlah dia penghargaan ya. Ini mungkin, saya tidak tahu apakah Pak Men-PAN atau BKN yang mengatur ini mungkin ini perlu ditinjau kembali. Terima kasih. Billahi fisabilhaq Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.APBNP 2015 pensiun bupati 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Beberapa bulan yang lalu kami ditugaskan untuk melaksanakan reses di beberapa Kabupaten, khususnya di Dapil kami tujuannya adalah menjaring aspirasi masyarakat ini perintah konstitusi. Kami melaksanakan tugas itu kurang lebih 20 hari. Dari hasil reses kami aspirasi yang kami bawa ke tempat ini antara lain apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan K2 dan K1. Yang menjadi masalah Pak Menteri ada Kabupaten yang kami terima beberapa hari yang lalu, dengan Pak Arman yang diatar langsung oleh Ketua DPR nya dan Sekdanya di tempat ini, yaitu Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan ini Selayar Pak, sudah bisa menjadi negara karena dia kepulauan tersendiri.Permasalahannya saya nggak tahu apakah BKN, atau ada pihak ketiga yang melaksanakan uji kepegawaian itu dia telah mengumumkan K2 yang sudah lulus dan sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah terhadap kelulusan tersebut.APBNP 2015 uji kepegawaian honorer K2 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua, yang ketiga Pak Menteri, terkait dengan dana Desa kami reses kurang lebih 20 hari di daerah, sekarang sudah gejolak antara kepala Desa dengan Kepala Daerah terkait dengan dana Desa, karena kepala Desa mengetahui bahwa dana Desa yang dijanjikan oleh Presiden, calon presiden pada waktu itu adalah Rp.1,4 milyar, sementara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, mungkin jauh lebih kurang, bahkan dana yang tersedia sekarang setelah dihitung APBD itu hanya sekitar 120 juta sampai dengan 200 juta. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Kemendagri agar segera mengeluarkan surat edaran melakukan kordinasi dengan kepentingan desa, memberikan plafon yang sebenarnya yang tersedia di APBN. Dan merupakan break down yang ada di APBD masing-masing Kabupaten. Ini mungkin beberapa hal yang sangat penting kami sampaikan kepada Mendagri dan Insya Allah sebentar malam kita akan bahas bersama Perpu nomor I dan II yang sangat mempunyai masalah yang berat, terima kasih. Bihahit Bisabilhaq Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.Desa anggaran desa 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang ketiga saya harapkan kepada Pak Rektor bahwa sistim pengembangan karier para pengasuh yang saya tahu betul bahwa 10 besar terbaik yang lulus STPDN itu ditahan untuk menjadi pengasuh di IPDN, saya melihat teman-teman itu sudah 3 kali berganti di Eselon II/a Kepala Dinas di daerah yang lain masih tinggal, saya tahu betul 05, 06, bahkan ada 04 mungkin yang masih tinggal, bahkan ada 02 yang masih tinggal, 01 masih ada ya? Ini mungkin perlu dibicarakan secara internal khususnya dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, agar jenjang karier para pengasuh itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus untuk dia ditempatkan di luar pendidikan setelah dia mengabdi 10 tahun bahkan lebih 5 tahun. Kasihan kalau dia terus berputar sekitar kampus tidak akan mungkin dia bisa menikmati bagaiman nikmmatnya sebagai seorang Birokrat yang ada di daerah. Di daerah kan banyak pemandangan pak, kalau di kampus kan pemandangannya di dalam kampus ya? Yang ketiga sebagaimana disampaikan Pak Rektor bahwa kondisi makanan juga sudah bagus, mensa-mensa, masih mensa ya namanya? Mensa itu tempat makan namanya. Mensa karena informasi yang kami terima bahwa 2 tahun 3 tahun yang lalu kondisi mensa itu sangat tidak layak, artinya perbandingan antara energi yang dikeluarkan dengan jumlah makanan yang diterima itu tidak seimbang sehingga tidak mungkin kita akan menciptakan kader-kader pamong praja yang berkualitas.IPDN jenjang karir pengasuh, makanan 2



Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Bapak Pimpinan yang saya hormati. Saya teringat tahun 1980, waktu ditawar kepada Pegawai Negeri untuk ditugaskan ke Timor Timur dan Irian Jaya tidak ada Pegawai Negeri yang siap kecuali alumni IPDN yang sudah mendapatkan latihan kemiliteran yang kita sebut Pacad (Perwira Cadangan). Tidak ada satu orangpun pegawai negeri yang siap ke Timor Timur, bahkan teman-teman saya angkatan 77 itu yang ditugaskan di sana kalau saya telpon letusan itu kira-kira jarak-jarak 10 meter tempat tinggalnya, sehingga saya menganggap bahwa memang kurikulum STPDN yang memberikan pemahaman terhadap pentingnya disiplin dalam arti kata penyesuaian abtar aturan dan tindakan itu sangat penting. Walaupun saya sependapat dengan bapak-bapak kita bahwa jangan dia menjadi militer bahkan lebih militer dari pada militer, tapi patut untuk mengetahui dasar-dasar kemiliteran untuk mewaspadai dirinya apabila ditugaskan ditempat-tempat yang rawan gangguan keamanannya, itu yang pertama.IPDN kurikulum ajar 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua Bapak Pimpinan kita ketahui bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini baru 3 Menteri Dalam Negeri yang menjabat Menteri Dalam Negeri dari partai Politik yaitu Syahrir dari Partai Sosial Indonesia, yang kedua Sukiman dari Partai Muslim Masyumi, dan sekarang Pak Cahyo Kumolo dari PDIP. Saya tahu betul bahwa Pak Cahyo Kumolo adalah seorang kader bangsa mulai dari masa Pemuda, memimpin KNPI sehingga kita harapkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Cahyo Komolo menjadi Mendagri ini dapat memberikan dorongan kepada STPDN untuk lebih meningkatkan dia punya kualitas sebagaimana masukan yang disampaikan kepada bapak dan teman-teman tadi, terutama sistem rekruitmen.IPDN pengembangan IPDN 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang keempat yang terakhir, mungkin sistim pengawasanyang dilakukan oleh para senior kepada para mahasiswa, betul-betul lebih diperketat sehingga kondisi-kondisi yang bisa mencoreng nama baik diperguruan kita di lembaga IPDN ini tidak terulang lagi, antara lain batas yang tegas antara praja lelaki dengan praja wanita. Ini disamping kami sebagai anggota Komisi II juga mungkin isi kami sebagai seorang alumni yang membahasakan kepada Pak Rektor.IPDN sistem pengawasan senior 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Pertama-tama perkenan menyampaikan terima kasih karena Bapak Menteri Dalam Negeri telah memberikan khusus kepada STPDN, kami tahun betul bahwa selama ini kondisi STPDN sangat parah, mulai dari sistim rekrutmen para kaderkader pamong praja, sampai kondisi dalam asrama, termasuk bagaimana kondisi makanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Menteri kami harapkan agar kondisi STPDN ini betul-betul dipulihkan sebagaimana awal didirikannya STPDN itu sebagai Candradimuka kader-kader pamong praja di Indonesia. Tentu teman-teman para alumni APDN STPDN, IPDN, IIP sangat mengetahui bagaimana hancurnya sistim rekrutmen dan para kader-kader pamong praja kita. Saya takut kalau kondisi itu melekat di plain masing-masing kader pamong praja kita akhirnya dipilih camat, jadi lurah, jadi bupati, itu yang melekat di pikirannya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.IPDN, STPDN IPDN, STPDN 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua Fasum dijadikan hal milik, ada beberapa daerah Fasilitas Umum itu tiba-tiba disertifikatkan, hal ini mungkin akan menjadi perhatian Pak Menteri terutama di Kanwil dengan Kepala Kantor yang ada di kabupaten kota. Memang kondisi calo di BPN sampai saat ini masih ada, tapi saya yakin dengan integritas Pak Menteri akan mampu membasmi hal tersebut. Keberadaan calo tentu tidak terlepas dari ikatan-ikatan Kepala Kantor Pertanahan. Rumah saya pak, 300 meter dari kantor pertanahan, sangat dekat, sehingga saya tahu bagaimana kondisi kantor pertanahan di beberapa daerah. Dan Insya Allah Pak Menteri kami akan reses pada bulan Februari yamg akan datang, kami akan mencoba kembali mengunjungi bagaimana kondisi tersebut.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangfasum, praktek calo 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Selanjutnya terkait dengan juru ukur, 8 tahun yang lalu saya mengirim tamatan SMA yang terbaik untuk sekolah di Yogyakarta kalau tidak salah, menjadi juru ukur, dan itu sampai sekarang masih kerja di Badan Pertanahan, tapi kasihan sampai saat ini dia belum terangkat menjadi Pegawai Negeri, saya rasa tidak akan mungkin kita bisa menuntut disiplin yang baik, baik bagi pegawai negeri tanpa memikirkan kesejahteraan bagi mereka. Bayangkan kalau sudah hamper 10 tahun belum terangkat, saya waktu itu masih bupati merekomendasikan tamatan yang terbaik SMA untuk menjadi juru ukur, dia berada sekarang di Kantor Pertanahan Makasar.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangjuru ukur 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang keempat terkait dengan PTP, hampir seluruh daerah persoalan PTP dengan masyarakat ini tetap memicu pertentangan antara pemerintah dan masyarakat, di Dapil saya pak, ada PTP 18 Pabrik Gula Takalar yang sudah mengorbankan jiwa masyarakat karena tanah-tanah yang ada di pinggiran PTPdianggap diakupasi oleh masyarakat, padahal setelah kita lihat, bahwa tanah itu sebagian P2 sebagian C1 yang pada waktu itu diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan kebun oleh PTP, dengan catatan bahwa masyarakat yang ada disekitarnya itu dipekerjakan di PTP tersebut. Tapi setelah berganti sekian lama, masyarakat tidak lagi diperkerjakan di tempat itu sehingga masyarakat melakukan akupasi, hal-hal ini lah mungkin yang perlu ditangani oleh Pak Menteri apalagi Kementerian Agraria ini mendapatkan 2 predikat kementerian dan badan. Mungkin tidak ada kementerian yang ada di tingkat nasional ini mendapat 2 predikat, saya tidak tahu bagaimana kanwilnya nanti apakah dia Kanwil atau Ketua Badan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangPTP 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Bapak Menteri yang kami hormati. Selanjutnya beberapa hari yang lalu Menpan Reformasi Birokrasi telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan kami bahwa salah satu program yang ada di sana dan saya anggap sangat menarik, adalah revolusi mental Aparatur Sipil Negara, kalau ini juga bisa diterapkan disemua kementerian saya kira bisa menghapuskan adanya sertifikat ganda di beberapa daerah.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsertifikat ganda 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memang usianya sudah 55 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan oleh Pemerintah Daerah, kalau toh suatu saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu diganti, maka kita harapkan agar dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Sekarang ini sementara kencang-kemcangnya tuntutan Dewan Adat untuk mengembalikan tanah-tanah adat yang dikuasai dan telah didistribusikan kepada masyarakat, kalau ini tidak diwaspadai maka bias terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, bahwa tanah itu akan menjadi potensi untuk terjadinya konflik horizontal di daerah, hamper setiap saat dewan adat itu memberikan desakan agar tanah-tanah adat dikembalikan kepada Dewan Adat padahal itu tidak mungkin. Untuk dipertahankan Pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 5 bahwa yang berhak memiliki hak milik adalah Warga Negara Indonesia, ada hal yang menarik Pak Menteri, tanah-tanah milik itu digadaikan di bank asing, kalau suatu saat itu disita maka tentu bertentangan dengan pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruanguu pokok agraria 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Pak Menteri yang kami hormati. Setelah kami membaca visi dari Sekretariat Kabinet, antara lain akan membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagaimana kita ketahui bahwa good governance ini memunyai beberapa indikator, Bappenas menetapkan 14 indikator, Bank Dunia lebih banyak lagi indikatornya, yang antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabel. Saya ingin penjelasan dari Pak Menteri atau Staf indikator-indikator mana yang digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Tata kelola pemerintahan 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua Pak Menteri kami usulkan sarankan agar yang memberikan penjelasan atas nama Presiden sebaiknya dapat ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet karena selama ini terlalu banyak kementrian yang sering memberikan penjelasan di media atas nama Presiden, karena selama ini kami lihat belum ada juru bicara Presiden yang tetap. Katakanlah kemarin Sekretaris Kabinet menyampaikan informasi tentang Kapolri yang diminta untuk mengundurkan diri di media elektronik ya, Mensesneg sorry Mensesneg ya. Maaf ya.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Juru bicara presiden 2
Azikin Solthan 1 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang ketiga Pak Menteri, alangkah indahnya ya. Yang ketiga Pak Menteri, mungkin bisa kami dapat informasi job description antara Sekretaris Kabinet dengan Sekretaris Negara. Terima kasih. Bilahitbisabilhaq Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Kami bersyukur karena hari ini Bapak Menteri telah memberikan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat hal yang sangat prinsip yaitu …(suara tidak jelas) yang salah satu hal yang sangat diidam-idamkan oleh aparatur sipil negara. Deskresi sebetulnya di Bahasa Italia dan sebelumnya adalah …(suara tidak jelas) yang kita bahasakan dalam membahas Perpu yang baru lalu. Deskresi adalah penerimaan seorang pejabat publik untuk melakukan suatu tindakan dimana aturan atau ketentuan yang ada dalam kondisi terdesak dan memaksa. Biasanya dilakukan dalam rangka menggeser APBD di daerah kalau terjadi bencana alam. Namun Bapak Pimpinan dan Pak Menteri, deskresi ini tidak bisa efektif kita laksanakan kalau para penuntut yang ada di Kejaksaan dengan Kepolisian itu hanya mempunyai latar belakang ilmu pidana perdata dan tidak memiliki basic administrasi negara atau hukum tata negara, karena sebagian yang terjadi Pak Menteri saya lama di Inspektorat, bekerja sama dengan Menpan menangani persoalan wilayah dinas provinsi yang merupakan program lintas di daerah, saya melakukan hal-hal itu. Memang hasil temuan Inspektorat kadangkala bertentangan dengan tindakan aparat hukum, di satu sisi menggunakan hukum pidana, di sisi lain tidak pernah menggunakan hukum administrasi negara, sehingga kebijakan yang bersifat deskresi biasa dikaitkan bahwa ini pelanggaran pidana, memang ada kelemahan aparatur sipil negara, karena kadangkala mengambil kebijakan yang diikuti dengan surat keputusan kepala daerah, memang terjadi kondisi darurat pada waktu itu yang harus dijadikan payung bagi aparatur Pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat deskresi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021deskresi 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua, Bapak Menteri juga kami memberikan apresiasi atas dilaksanakannya revolusi mental aparatur negara. Ini revolusi ya sangat ekstrim dibandingkan dengan evolusi, cuman saja pengalaman saya Pak Menteri sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, memang yang harus diutamakan bagaimana para Pimpinan-Pimpinan di tingkat atas itu bisa memberikan uswatum hasanah atau teladan, tidak akan mungkin Pak, saya pengalaman kurang lebih 5 tahun Inspektorat, tidak mungkin itu bisa dilaksanakan aturan kalau tidak ada yang bisa menjadi contoh di tingkat atas. Birokrasi inikan hadir karena demokrasi ya kita semua Pak Menteri ini hadir karena demokrasi. Demokrasi itu melahirkan birokrasi. Nah sistem rekrutmen birokrasi ini harus diperbaiki termasuk bagaimana rekrutmen pejabat-pejabat publik, ya sekarang ini ada Undang-Undang Pilkada yang baru mudah-mudahan bisa memperbaiki sistem rekrutmen dari Kepala Daerah, karena teman-teman tadi menyampaikan ada tamatan sarjana kesehatan diangkat jadi camat, dimana asas kompetensi, dimana married system yang kita kedepankan. Selama ini semua sistem berlaku di beberapa daerah karena sistem rekrutmen Pak, kalau dia menjadi Tim Sukses, tidak tahu apa latar belakangnya pasti dapat gerakan, yang tidak masuk Tim Sukses punya kompetensi yang bagus, pasti hilang jabatan itu dan ini harus diberikan contoh, mulai dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Jangan lagi ada ganti menteri ganti deputi, ganti sekjen. Kalau Kepala Biro Umum okelah, karena itu terkait dengan dapurnya Pak Menteri, tetapi kalau deputi-deputi yang lain kan kacau Pak. Sayang hari ini saya tidak dengar ada Lembaga Deskresi Negara yang hadir sebagai salah satu laboratorium peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai negeri. Ini juga kami harapkan Bapak Menteri akan diberikan penguatan yang lebih besar sehingga lembaga administrasi negara betul-betul mampu mengupgrade kemampuan pegawai negeri berdasarkan kondisi-kondisi yang aktual sekarang. Misalnya contohnya, kita punya Penyuluh Pertanian tidak bisa lagi mengetahui bagaimana teknologi pertanian yang terakhir yang lebih mutakhir, dia masih menggunakan urea set a padahal alhamdulillah tidak ada lagi. Nah inilah mungkin yang kita harapkan dalam rangka mensukseskan program Bapak Presiden meningkatkan produksi pertanian, tentu yang harus diupgrade adalah Penyuluh Pertanian.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental, rekrutmen pejabat publik 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Terkait dengan Moratorium Pegawai Negeri, Pak Menteri saya sependapat kalau dilakukan zerro growth, jadi peningkatannya tetap enol, peningkatannya tetap, tetapi seribu pensiun yang diterima juga seribu. Berarti zerro growth, saya sependapat itu. Cuman saja Pak Menteri ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain tenaga medis. Tenaga medis itu setiap tahun penduduk Indonesia bertambah. Kalau ini tidak ditambah dan punya pelayan medis, maka banyak masyarakat di daerahdaerah itu akan mendapatkan kesulitan dalam rangka pelaksanaan medis termasuk juga menyangkut masalah guru. Ini juga sangat penting dan yang terakhir adalah K2. K2 ini sekali baru reses, kurang lebih 20 hari, saya akan bawa Pak Menteri daftar nama-nama diusulkan dan saya akan cek apakah yang diusulkan itu yang turun ke daerah, karena ada kejadian a, b, c diusulkan, bukan a, b, c yang turun ke daerah, dia hilang di tengah jalan atas permainan-permainan lembaga yang ditunjuk untuk melakukan ujian pegawai negeri pada waktu itu, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya Inspektorat dulu, saya tahu bagaimana kasusnya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium PNS, K2 tenaga medis 2
Azikin Solthan 2 Gerindra Sulawesi Selatan I Laki-Laki Yang kedua Pak Menteri, saya harapkan agar surat edaran Kementerian Dalam Negeri terhadap pemotongan biaya perjalanan dapat ditinjau kembali, khususnya kepada para dosen-dosen STPDN, karena dosen STPDN yang ada di daerah dia akan terbang ke Bandung menjadi pembimbing dan menguji di STPDN. Kalau itu dipotong dan diperintahkan untuk melakukan telekonferensi dengan sistim bimbingan kepada mahasiswa sementara daerah kondisi listrik hidup mati. Ini tidak akan mungkin efektif dilaksanakan pembimbingan tersebut, sekali lagi kami mohon pada Menteri Dalam Negeri agar melakukan evaluasi terhadap pemotongan biaya perjalanan kepada dosen-dosen STPDN yang berada di beberapa wilayah.STPDN pemotongan biaya perjalanan 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan tentang K2 tadi saya mendengar statement dari Menpan saya mengapresiasi cuman saya agak khawatir manakala nanti pengangkatannya hanya di dasarkan pada usia pengangkatan CPNS sampai 35 tahun, saya khawatir sekali karena mereka saat ini masa kritisnya sudah banyak Pak Menteri ada yang sudah berusia 54 tahun. Kalaupun ini nanti diangkat, itu kan tinggal beberapa tahun lagi. Tapi beri kesempatan mereka untuk bisa mengenyam sebagai Pegawai Negeri Sipil. Harapan saya tanpa klasifikasi karena semakin tua mereka pengabdiannya semakin banyak. Tolonglah dikasih nilai, sehingga harapan saya ketika mereka lolos seleksi administrasi angkat saja. Anggaran tinggal nanti kita komunikasikan dengan Komisi II. Komisi II semua pasti akan sepakat, nah saya khawatir.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Kemudian yang kedua Pak Menteri hari ini masuk koran lokal kalau saya beri judul SE Menpan menelan korban, jadi ceriteranya demikian anggota DPRD mengadakan kegiatan membuat jadwal tahunan di luar propinsi, hari ini pula mereka harus mengembalikan apa yang diterimanya. Para Anggota DPRD itu 3,9 juta masuk koran lokal. Harapan saya kalaupun toh itu dilaksanakan itu kita yang konsisten jangan tajam di bawah tapi tumpul di atas, saya pun juga kaget kawan-kawan membahas di Millenium, Milenium sementara ini saya tahu kan di Jakarta, kita kan punya kantor kenapa harus di bahas di sana, kalaupun memang itu diterapkan tolonglah jangan tajam di bawah tetapi tumpul di atas, konsisten saja Pak Menteri terima kasih Pak.APBNP 2015 SE Menpan 2
Bambang Riyanto 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Terima kasih Pimpinan, kawan-kawan yang dari Indragiri Hilir ya? kalau tidak salah dulu Bupatinya saya kenal itu masyarakat, kakaknya Pak Menteri ini ya? satu masa saya jadi bupati Sukoarjo itu tahun 2005, kemudian berlanjut 2005-2010 saya jadi anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra itu dengan keinginan yang tulus hati yang tulus, saya memang terkaget-kaget hari ini baru ketemu bahasanya sudah meledak-ledak, seakan-akan kami ini berdosa, saya merasa demikian, Bapak dan Ibu ya, padahal saya kesini juga dengan niat tulus, kawan-kawan juga seperti itu. Latar belakang apa saja sudahlah kita tutup, kita buka lembaran baru kami sudah tahu maksud kedatangan Bapak Bu ke sini, bahwa kesini itu adalah tempat yang tepat untuk menyampaikan sebuah keinginan, sayapun dengan hati tulus dengan ucapan yang ikhhas saya sampaikan tolong dicatat baik-baik, kami tidak ada komitmen apapun terkait dengan finansial, kami tidak butuh cukong, kami tidak butuh amplop, kami pun akan menolak setiap pemberian dari panjenengan semua, itu komitmen kami. Bahwa disini memberikan berkas yang lalu, saya belum tahu apa apa, pemekaran yang dimaksud itu untuk 1, 2 atau 3 Kabupaten yang disampaikan, tadi kan juga belum jelas, ada Indragiri Hilir Selatan, ada Utara itu yang akan dipecah jadi satu Kabupaten menjadi 3 Kabupaten, begitu mungkin lebih simple di sampaikan itu selesai.Daerah Otonom pemekaran kabupaten indragiri hilir 2
Bambang Riyanto 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Sehingga kesimpulan saya kalian panjenengan semua datang ke sini untuk menyampaikan pemekaran satu Kabupaten menjadi 3 Kabupaten. Kabupaten induk adalah Indragiri Hilir, menjadi Indragiri Hilir, Indragiri Selatan dan Indragiri Utara mungkin ini sebagai kesimpulan kami karena kebetulan anggota komisi II yang di Baleg sedang membahas Prolegnas, hari ini Pak Rufinus itu nanti biar masukan atau kesimpulan ini di bawa Pak Rufinus untuk di bahas di Baleg akan masuk dalam Prolegnas, ini gratis tidak usah mengeluarkan biaya apapun, tolong itu dicatat baik-baik, yang lalu sudah kita anggap selesai untuk ke depannya jangan sampai ada statement, pernyataan seperti tadi siap ya Bapak dan Ibu ya? Terima kasih pimpinan.Daerah Otonom pemekaran kabupaten indragiri hilir 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya Bambang Riyanto dari Jawa Timur Dapil Jawa V menyambung apa yang disampaikan Pak Yandri, dalam kaitan pencalonan, ketika saya di Papua saya ditanya mengenai kaitan dengan pertahanan ini apakah tidak lebih baik sesuai tingkatannya saja, jadi kalau calon Bupati ya calon Bupati dan di wilayahnya, di tingkat kabupaten, kalau calon walikota ya di tingkat Pemerintah Kotanya, dan itu sangat simple sehingga tidak perlu sampai kepada... itu kan pusing sekali, karena di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota dalam satu provinsi, itu tidak signifikan sekali walau itu prosesnya terjadi jarang, kemudian kabupaten yang belum siap anggaran tentu saja KPU ada datanya Pak dan saya yakin kalau pilkada di 2015 itu pasti kabupaten kota bisa menganggarkan, itu terjadi ketika 2016, tapi yang kita sadari setiap kabupaten cadangan itu pasti ada, tapi syaratnya pembiayaan itu Rp 20 miliar dan kabupaten kota itu masih, masih ada kesempatan di dalam APBD, itu nanti bisa dianggarkan disitu, itu saja masukan dari kami daerah mana yang sekiranya belum dianggarkan, dan demikian itu yang disampaikan Pak Rufinus. Dua hal itu saja yang disampaikan Pak Rufinus, terima kasih Pimpinan.KPU, Bawaslu Pencalonan, Anggaran 2
Bambang Riyanto 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Izin Pimpinan. Jadi kami terkena virus Partai Golkar. Saya hanya menambahkan Pak, ada beberapa poin. Saya pernah menjabat Kepala Daerah selaku bupati 2 periode, dengan 2 sistem pemilihan yang berbeda pak menteri. Kawan-kawan saya ajak bersama-sama bahwa saat ini adalah RDP yang sangat istimewa, saya menganggap itu karena kawan-kawan honorer K2 hadir ditengah-tengah kita bersama, tentunya saya berharap siang atau sore ini minimal ada statement daripada menteri, akan dikemanakan mereka, nah setelah RDP ini baru ada tindak lanjut. Kami dari Partai Gerindra pak menteri, hadir dengan kekuatan penuh 6 Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra lengkap hadir, ini menunjukkan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan persoalan honorer K2. Kami sudah melakukan ketika kami menjabat, kawan-kawan tadi sampaikan bahwa ada sebuah dilema atau persoalan dan ketika kami mengajukan untuk pengangkatan honorer itu juga masih ada yang bodong ketika itu, 17 dari 1093 yang kami ajukan, 17 diantaranya bodong dan 1 diantaranya itu masuk proses Kejaksaan, tapi akhirnya sudah bisa terselesaikan. Harapan saya sore ini ada langkah-langkah yang harus diambil atau paling tidak komitmen antara Pemerintah dengan DPR RI, beberapa aspirasi yang masuk ditempat kami adalah satu pertanyaan, akankah honorer K2 itu ada seleksi lagi, seleksi tentang pengetahuan yang menurut saya kalaupun ada seleksi cukup dengan seleksi administrasi saja. Ini akan mempermudah karena bagaimanapun juga mereka sudah berjasa kepada Pemerintah Daerah, mereka juga sudah berjasa, artinya jasa ini ada nilai tersendiri, karena mereka dulu kemajuan tekhnologi kalau dibandingkan dengan kemajuan tekhnologi anak-anak sekarang kemungkinan agak tertinggal, tapi tolonglah ada nilai pointnya, nilai point mereka, pengalamannya paling tidak ada nilai 50% kalau dinilai dengan hasil seleksi. Itu yang perlu saya sampaikan yang pertama.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer 2
Bambang Riyanto 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Kemudian kedua pak menteri, kemarin DPR sudah sepakat menetapkan Perpu 01, Perpu 02 2014 ditetapkan sebagai Undang-undang, walaupun ada revisi, tetapi prakteknya pak menteri sebagai konsekwensi Pilkada langsung, sangat banyak terjadi adanya politisasi birokrasi, dan kami sejak dulu sudah sampaikan, ini Menpan bagaimana?. Nah akankah didalam Undang-undang Pegawai Negeri Sipil yang netral ini benar-benar mereka netral atau tidak, pada umumnya mereka takut pada Kepala Daerah, saya juga merasakan ini walaupun kemarin saya juga Kepala Daerah sekaligus Ketua Partai juga pak, tetapi kamipun itu tidak sedasyat sekarang pak untuk politisasi birokrasi. Mohon nanti peran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa optimal mengawasi bagaimana kiprah Kepala-Kepala Daerah. Modusnya adalah dijatah, setiap PNS didalam TPSnya harus 10 orang didalam TPS nya, ada yang keras lagi sampai 50 orang. Itu masukan kami.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021politisasi birokrasi 2
Bambang Riyanto 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Dan selanjutnya untuk Renstra yang telah disampaikan tadi oleh Menpan, kami menunggu nanti implementasinya di lapangan. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021renstra kementerian 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Pimpinan dan anggota komisi II yang saya hormati; Saudara Menteri Dalam Negeri; dan Saudara Menkumham yang kami hormati. Dengan ditetapkannya Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, ketentuan Pasal 18 Ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, menjadi UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati walikota, menjadi Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki Pimpinan dan anggota komisi II yang terhormat; Saudara Menteri Dalam Negeri; dan Saudara Menhumham yang kami hormati. Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan sehingga perlu disempurnakan, mencermati betapa mendesak dan pentingnya Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut, fraksi Partai Gerindra menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berserta jajarannya masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakan kode etik sebagai satu-kesatuan dalam penyelenggaraan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, dan dengan peraturan perundang-UndanganRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung agar tahapan pelaksanaan dan penyelenggaran Pilkada lebih disederhanakan, tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada yang cukup lama dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain persaingan antar kandidat semakin panas, sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung, biayanya semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Penyelenggaraan Pilkada 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 3. Pasangan calon Fraksi Partai Gerindra mendukung calon kepala daerah dipilih secara paket, sehingga memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara bersama-sama oleh rakyat.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pemilihan Berpasangan 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 4. Persyaratan calon perseorangan, Fraksi Partai Gerindra berpandangan untuk penambahan syarat dukungan atau prosentase bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat, sehingga bekal untuk maju ke ajang pemilihan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat dukungan calon perseorangan 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 5. Penetapan calon terpilih, Fraksi Partai Gerindra berpendapat penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak sehingga pemilihan cukup satu putaran saja.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 6. Persyaratan calon, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar persyaratan calon mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon agar memiliki kompetensi integritas dan kapabilitas dalam memenuhi unsur akseptabilitas.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat calon 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 7. Pemungutan suara secara serentak, Fraksi Partai Gerindra berpandangan agar menuju pemilu serentak nasional mempertimbangan pemotongan periode masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama, kesiapan penyelenggaraan pemilihan serta dengan memperhatikan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pemilu serentak nasional 2
Bambang Riyanto 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-Laki 8. Perselisihan hasil pemilihan. Fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada, sebelum pelaksanaan pemilihan Pilkada secara serentak nasional.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Tadi disebutkan salah satu tugas dari Kementerian Sekretariat Negara Sinkronisasi penguatan secara vertikal horisontal dalam pelaksanaan Undang-undang, di kita sekarang ini banyak sekali Undang-undang saling tumpang tindih Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Desa, Undangan Pertanahan, Undangan Keistimewaan, dan segala macam. Saya barusan dari Jogja mendapatkan kasus menemui kasus ketika antara Undang Undang Desa, Undang Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Keistimewaan mengalami tumpang tindih, dalam soal sultan ground nah gak, saya ini gak masuk kepada kasusnya, tapi bagaimana Kementrian Sekretaris Negara menentukan sikap dan memberikan nasihat kepada presiden juga arahan kepada gubenur-gubernur, terutama provinsi-provinsi yang memiliki Undang Undang keistimewaan atau kekhususan, ketika satu Undang-Undang yang bersifat umum ketika diterapkan pada daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan teryata secara diametral folosofinya bertentangan.APBN sinkronisasi uu 2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Misal contoh antara tanah kas Desa yang betul-betul itu adalah milik desa tapi dalam kasus keistimewaan atau sultan ground dia menjadi tidak punya kuasa Desa dan itu sekarang namanya sudah menjadi isu, minggu lalu saya bertemu dengan Pak Sultan dan bertemu dengan Kepala Desa, menjadi isu yang dalam waktu dekat bisa saja akan menjadi permasalahan, jadi saya pikir karena pak Sesnegnya juga kebetulan dari Jogja, yang pasti familiar betul dalam soal-soal seperti ini, tapi saya tidak masuk kasusnya. Saya ingin bertanya bagaimana Sekneg memberikan masukan pada presiden untuk melaksanakan Undang-Undang yang secara diametral filosofinya bertentangan, saya kira itu saja. Terima kasih.APBN sinkronisasi uu 2



Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Misal contoh antara tanah kas Desa yang betul-betul itu adalah milik desa tapi dalam kasus keistimewaan atau sultan ground dia menjadi tidak punya kuasa Desa dan itu sekarang namanya sudah menjadi isu, minggu lalu saya bertemu dengan Pak Sultan dan bertemu dengan Kepala Desa, menjadi isu yang dalam waktu dekat bisa saja akan menjadi permasalahan, jadi saya pikir karena pak Sesnegnya juga kebetulan dari Jogja, yang pasti familiar betul dalam soal-soal seperti ini, tapi saya tidak masuk kasusnya. Saya ingin bertanya bagaimana Sekneg memberikan masukan pada presiden untuk melaksanakan Undang-Undang yang secara diametral filosofinya bertentangan, saya kira itu saja. Terima kasih.APBN sinkronisasi uu 2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Dirjen PMD dalam programnya menyatakan penyiapan desa yang sampai saat ini masih sebesar Rp...(suara tidak jelas) triliun. Ketiga, penyelesaian strategi dan program-program yang sifatnya nasional untuk memajukan pedesaan, PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri generasi sehat dan cerdas. Serta agenda Prioritas tahun 2015 yaitu menyiapan aparat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pendamping desa dalam implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pertanyaannya konkrit Pak Mendagri apa yang dilakukan oleh Kemendagri menyikapi Rp 10,4 triliun aset dana bergulir, Rp 26 triliun secara fisik dan 1,4 trilyun yang belum terserap. Sementara kontrak dari para fasilitator sudah berhenti tanggal 31 Desember kemarin, artinya bagaimana prospek dari 16.000 fasilitator, 300.000 kader sumber daya di 365 kabupaten, 4.762 kecamatan dan 46.413 desa. Karena tiba-tiba semuanya berhenti begitu saja, padahal masih ada dana yang belum terserap Rp 1,4 triliun dan berkaitan dengan poin ketiga agenda prioritas mengenai penyiapan aparat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dan pendaping desa dalam implenatasi Undang-undang Nomor 6. Apakah Kementerian Dalam Negeri punya rencana strategi untuk mendayagunakan 16.000 fasilitator dengan 300.000 kader di masing-masing Desa ini. Karena ini adalah sebuah kerjaan yang menuntut sustainability dan pengalaman tentu saja kita membutuhkan itu, dan tentu saja ada reformasi dan cara berfikir namun ini pengalamanan yang menurut saya kekayaan sivil society yang tidak boleh di bunuh begitu, jadi menurut saya, apa rencana Mendagri untuk menangani sumber daya manusia ini. Terima kasih.Desa anggaran desa, renstra fasilitator 2
Budiman Sudjatmiko 1 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Cuma satu Pak pimpinan ...(suara tidak jelas) sudah lama saya bayangkan kampus ini bisa berperan ...(suara tidak jelas) alumnus-alumnusnya enak, dimana alumnus-alumnusnya bukan sekedar dokumen ini, tetapi juga dimungkinkan untuk memasuk politisi, jabatan politik maka dimungkinkan ........(suara tidak jelas tanpa mic) politisi yang kualifikasinya menurut saya ...(suara tidak jelas) lagi. Untuk kebutuhan pamong praja tingkat daerah bisa saja ini diserahkan kepada daerah-daerah ...(suara tidak jelas) mengurus standar pejabat publik yang ...(suara tidak jelas) di birokrasi agar dia memenuhi standar nasional maupun Internasional. Jadi kira-kira IPDN Pusat itu adalah ...(suara tidak jelas) yang menyediakan birokrat-birokrat ...(suara tidak jelas) untuk menghadapi situasi globalisasi. Dengan ...(suara tidak jelas) dan standartnya adalah standart yang tinggi.IPDN Alumni IPDN 2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terakhir berkaitan soal, lalu anggaran pak Menteri bagaimana, ini kita minta tolong, jadi supaya jelas anggaran dimana, yang paling akhir soal daerah perbatasan itu gagasan kita sama Pak Menteri, bahwa kita ingin daerah perbatasan itu menjadi etalase terdepan dan martabat bangsa, jadi kita berharap daerah berbatasan yang tipologinya ada 3, kita lebih baik dari mereka, mereka lebih baik dari kita, dan yang ketiga win win, karena itu disampaikan di rapat kabinet, bagaimana kalau daerah badan pengelola ini tidak akan efektif kalau tidak satu waktu,tidak satu manajemen, tidak satu anggaran, itu susah, karena itu kita berharap daerah perbatasan itu diubah sehingga penanganannya bisa jadi dalam bentuk otoritas dan sebagainya, jadi dalam 5 tahun ini daerah perbatasan itu menjadi daerah garda terdepan, dan etalase negara itu adalah martabat bangsa kelihatan di daerah perbatasan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruanganggaran daerah perbatasan 2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, struktur organisasi segera sampai ke daerah dan biasanya meletak dengan pemda, yaitu ciptaru dan banyak persoalan disana kalau tidak diselesaikan nomenklatur ini. Yang ketiga, sama dengan pak Dadang lebih mengedepankan mediasi, jadi mediasi di tengah ini, dan saya kira bagus sekali, banyak sekali yang dia tanahnya punya sejarah yang luar biasa tapi formalitas administratifnya kalah, kalau Pak Dadang ada di Kerawang di daerah saya di semarang yang pelebaran bandara itu sampai sekarang masih menjadi masalah, dan belum selesai termasuk mungkin tambah kita juga, itu masa tanah sekarang dihargai 2000/meter itu di belakangnya bandara, kalau kuatkuatan data itu kalah, mbah saya yang sudah ada disitu sbelum ada bandara sama sekali.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangstruktur kementerian, mediasi sengketa tanah2
Budiman Sudjatmiko 2 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, pertama ini soal yang khusus di jawab kasus tanah pengkok, dan lebih tua dan tanah ini lebih tua dari negara, tapi tanah bengkok ini tidak bisa disertifikasi juga, karena kalau disertifikasi siapa yang mau tanda tangan, lurahnya terbatas waktunya, tapi ini tanah yang bermanfaat dan terus-menerus dikelola oleh desa, dan ini kelihatannya ini ada khawatir isu bahwa tanah bengkok ini akan menjadi khas daerah, kalau itu menjadi khas desa ada ketentuan kalau itu kas desa kalau 30% yang bisa digunakan untuk memberikan insentif atau apa namanya pada perangkat desa.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtanah bengkok 2
Budiman Sudjatmiko 1 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih. Pimpinan dan Sekretaris Kabinet serta jajarannya; Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Saya Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah 8, kebetulan di sini di scrin ini ada visi dan misi Setkab saya tertarik ingin mengutip misinya memberikan dukungan manejemen, manajemen kabinet pada presiden kok malah dimatikan, ya nyalain memberikan dukungan, manejemen kabinet kepada presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, beberapa kali saya membuat pernyataan bahwa Presiden seharusnya menjadi pemimpin dan Menteri-menterinya menjadi manajer dan saya kira juga pada awalawal Pak Jokowi, Pak Presiden mengatakan tidak ada namanya program Menteri, adanya program pemerintahan Jokowi-JK artinya jelas bahkan pada program pun Menteri dia hanya menjadi sub dari visi misi presiden. Karenanya tentu saja, kabinet ini harus lebih ketat lagi wong program sendiri saja tidak boleh pernyatan politik terlebih-lebih juga tidak boleh seharusnya, baru-baru ini saja, kita mendengarkan kabar 2 Menteri, salah satu Menterinya Pak Sesneg berbicara, saya tida bicara kasusnya berbicara tentang soal Calon Kapolri, saya tidak mau bicara kasusnya, tak lama kemudian ditanggapi oleh Menteri Polhukam yang kontradiktif itu tidak ngomong program, itu ngomong yang lebih rendah lagi dari pada program, sikap politik bahkan mungkin selera politik wong program sendiri saja tidak boleh ini kok selera politik, terhadap satu isu dari 2 menteri yang menurut saya strategis, semua Menteri Strategis, tapi Sesneg bersama dengan Menko PolhukamRencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tata kelola pemerintahan, manajemen kabinet2
Budiman Sudjatmiko 1 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh Setkab untuk menjadikan peristiwa kemarin terakhir tidak terulang lagi, apalagi sekarang ini bisa menegement karena Menteri kan seperti yang saya katakan tadi harus disiplin, beda dengan kami. DPR ini kan dalam tanda kutip "kita punya hak konstitusional untuk membully dan ngomong apapun" ya kan, punya hak konstitusional untuk membully, itu juga hak Menteri juga untuk tidak menjawab juga kalau memang tidak pas. Ya, tapi hak Mmenteri juga untuk tidak menjawab, kalau ireleva, itu benar saya sepakat dengan anda kok, tenang saja, tapi intinya adalah, intinya adalah bagaimana ini dicegah ke depannya, tidak, ini harus di cegah untuk tidak terjadi lagi selera politik membantu-bantu presiden di kemukakan dan bahkan saya kira tidak baik, saya kita itu saja, terima kasih. Wassalamua'laikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tata kelola pemerintahan 2
Budiman Sudjatmiko 3 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Sedikit mau memberikan masukan saja untuk Pak Seskab untuk pembagian kerja diantara Kementrian Desa dan Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mengurusi pemerintahan, Kementrian Desa mengurusi pembangunan dan pemberdayaan, meskipun kalau menurut aturan Undang-Undang soal pemberdayaan itu berjenjang ya, dia bukan cuma tanggung jawab Pemerintah pusat, tapi juga propinsi dan Kabupaten.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020pembagian kerja kementerian 2
Budiman Sudjatmiko 3 PDIP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah kabupaten tugas conccurent kabupaten itu kan juga berkaitan dengan dengan Kementerian Dalam Negeri, nah ini agak overlapping karena pemberdayaan disebutkan bagian dari Kementerian Desa, tapi pemberdayaan itu tersendiri dalam bentuk pendampingan itu tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten, yang kebetulan ini juga urusannya Kementerian Dalam Negeri, jadi memang ini sebenarnya belum menjawab sepenuhnya benang kusut beberapa fungsi ini, jadi saya kira saya hanya memberi masukan saja, menyampaikan kira kira apa kira-kira yang nanti akan menjadi persoalan. Terima kasih.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020pemberdayaan 2
Dadang Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Izin. Terima kasih. Saya mewakili yang pertama Partai Golkar, tetapi saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh PDIP Pak Abubakar. Tentunya sama berniatan yang baik, kalau lihat paparan menteri ya bagus itu, karena itu akademis ya dan itu disusun oleh para doktor, ahli tentang bagaimana membangun tentang aparatur negara ini. Jadi jangan mati duluan Pak Abubakar demi perjuangan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021aparatur negara 2
Dadang Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Begini Pak Menteri, saya kebetulan ini pengalamannya saya bupati ini sampai 5 presiden ya, dari mulai Pak Harto sampai pada Pak SBY. Ini kondisinya nyata di kabupaten-kabupaten. Kalau kita lihat disini bagus sekali tujuan revolusi mental aparatur negara. Ini kondisional dulu perlu diketahui oleh seorang menteri, PNS itu ngekor Pak. Sekarang Bapak pakai baju putih tanpa dimasukan, semua ikut semua itu staf, itu contoh, PNS itu semua begitu, hanya ngekor doang, bagaimana Pimpinannya. Besok Menterinya pakai rapi, necis, ikut. Besok bupatinya senang balab motor semua beli motor. Jadi ini kunci dulu. Jadi kondisional di lapangan, kunci pokok dalam revolusi mental maupun memberantas korupsi, saya ceramah dimana-mana ini ya, kuncinya para leader di unit-unit masing. Jadi artinya yang akan direvolusi mental ini para bupati, gubernur, walikota dan presiden menjadi satu kesatuan bersama-sama. PNS itu akan ngekor ke pelayanan publik disiplin macam-macam itu ngekor saja, karena saya pernah lakukan. Saya terus terang saja saya jadi bupati 2 kali tetapi penggal wakt ya. Saya kebetulan dari TNI, begitu disiplin kuat, saya jamin Kepala Desa sudah ada di kantor, takut semua karena kami pun jam 7 sudah di kantor, saya turun ganti bupati, amburadul lagi. Saya masuk lagi, kembali disiplin lagi, kuat, masuk diganti bupati lain lagi, amburadul lagi. Ini kuncinya, ini kondisional. Jadi kalau Bapak gerakan revolusi mental, yuk 1 langkah, 1 gerakan, pemimpinnya dulu, presiden, gubernur, bupati, walikota bebas KKN yang diceritakan sana tadi Pak Abubakar. Pak Bupatinya bersih dari KKN, saya jamin itu bisa diminimalis dan itu pernah saya lakukan, saya jadi pemimpin sepotong anak puteri saya tidak pernah ada di pemerintahan, tidak pernah ikut campur urusan proyek, tidak pernah ikut campur lagi, pasti bersih. Baik, ini yang pertama.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pimpinan ASN 2
Dadang Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kedua, kondisi PNS ini Pak, kondisi karyawan di Pemda itu. Ini kondisi pemda rata-rata zaman saya jadi bupati itu kurang lebih 15 ribu, 16 ribu PNS. Itu 10 ribu itu guru Pak, 10 ribu itu PNS guru, dan honorer itu imbang dengan PNS ini jumlahnya. Jadi kalau tadi PNS-nya 15 ribu, honorernya itu 9 ribu Pak. Nah kenapa terjadi seperti itu, karena tadi kalau bupatinya, gubernurnya tidak tegas, tidak ada lagi semua UPTD apapun mengangkat honorer, yang celaka itu di sekolah-sekolah. Semua SK-nya para kepala sekolah, begitu honornya kurang, begitu mau diajukan PNS minta pertanggungjawaban bupati, padahal SK itu oleh para kepala dinas. Ini menjadi pengetahuan bersama. Ini kondisi-kondisi nyata yang ada di pemerintahan daerah. Jadi PNS dengan itu banyak sekali jumlahnya dengan honorer.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021Honorer 2
Dadang Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Saya kira itu yang pokok untuk saya berikan masukan. Jadi memang tidak gampang bicara personil, saya pun pernah menjadi Kepala Biro Personil ya. Personil itu mengurusin orang lahir sampai mati Pak. Nah kelemahan di organisasi pemerintah ini tidak ada seperti TNI, ada tabel organisasi personil. Apa itu artinya tabel ...(suara tidak jelas), sampai unit kerja berapa dibutuhkan orang itu disitu ada jumlahnya, berapa spesifiknya dan khusus kalau di TNI itu ada Kepala Biro yang menghitung jumlah input dan output. Tahun ini pensiun berapa, dia keahlian jurusan hukum, jurusan dokter, jurusan apa, itu dihitung oleh mereka tiap tahun, begitu mau rekrutmen berikan kepada Kepala Biro yang merekrutmen. Kalau kita kan tidak, dari BKN minta formasi, dari pemda-pemda mengajukan, ya pemda ngarang, saya pernah jadi bupati juga ngarang akhirnya kan, ini jujur saja. Ini mungkin ada titip ini-titip ini Pak, ya sudah saja kebutuhan untuk sarjana ini masukan, padahal tidak ada itu. Ini yang terjadi di lapangan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021organisasi personil 2
Dadang Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Saya kira ini saja. Saya hanya memberikan masukan saja. Jadi kalau Pak Menteri berniat untuk nanti revolusi mental, saya minta Bapak bersama Mendagri khususnya, bersama Menteri Aparatur Pemerintah Daerah menyamakan dulu ini 1 langkah bagaimana ini bupati, walikota, gubernur menjadi utuh, mari kita sama revolusi mental. Susah, saya ini menjadi anggota dewan baru ya, terus terang saja, saya berkeliling ke daerah-daerah saya mau tanyakan juga apakah Bapak Gubernur sudah bisa membersihkan dirinya dari KKN, apakah ada pejabat di daerah Bapak itu tidak Saudaranya, tidak adiknya, tidak ada yang berani jawab. Kalau saya berani jawab dulu, memang tidak ada kakak, adik, keluarga. Ini kunci Pak. Jadi saya berikan masukan sama Bapak Menteri, mudah-mudahan programnya bagus sekali, didukung oleh staf dan kembali saya ingatkan PNS itu hanya ngekor, pakai baju putih semuanya tidak dimasukin, bagaimana mau disiplin? Baju saja tidak dimasukin ngomong disiplin. Ini Pak Bapak cek ke pemda-pemda, ada yang tidak ada apel, saya di Karawang sana apel hanya Senin sama Jumat, bagaimana bicara disiplin. Coba Hari Senin, Hari Jumat Hari Olahraga kan, ini tidak ada keseragaman, bagaimana kesatuan itu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pimpinan ASN, revolusi mental 2
Dadang S Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Karena waktunya hanya 10 menit padahal persoalan, 5 menit, oh diambil sendiri ya maaf 10 menit begitu kan. Baiklah singkat kata saja. Jadi Karawang ini penuh persoalan tanah. Saya kebetulan adalah mantan bupati, 2 kali jadi bupati. Yang akan saya sangat hormat kepada Pak Menteri tadi, bahwa masihlah BPN akan menjadi mediasi penyelesaian tanah. Nah ini yang harus dan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ada 2 persoalan kasus tanah di Karawang. Yang pertama adalah antara PT Sam dengan Masyarakat, yang kedua adalah hak pejuang, ini pejuang, para veteran yang tadi Pak Menteri mengatakan jangan melalui hukum, saya akan berterima kasih karena ini melalui jalur hukum, siapa yang mau menghargai para pejuang yang umurnnya sudah 80 tahun, masa sih kita sebagai yang muda tidak mau memberikan itu. 2 hal itu saja Pak, tetapi yang penting karena nanti berkasnya sudah saya kasihkan ke Pak Menteri. Kalau yang veteran nanti saya kasih. Tolong tayangkan, jangan terjadi lagi, kita ini negara dikuasai oleh orang yang berkuasa sehingga rakyat saya di belakang, silakan berdiri rakyat saya di belakang, hanya menyelesaikan eksekusi tanah demi kekuasaan itu menggunakan polisi sebanyak 7 ribu polisi, ini sudah tidak benar, dan tanahnya sekarang dijaga oleh Polisi. Nah pada saat sebelum eksekusi, saya dipanggil kakak saya sendiri, tidak saya sebutkan orangnya, pejabat negara “Dang, tolong ikut aku. Kamu mau kekuatan kekuasaan, gue penguasa juga, karena ini orang yang top juga di kementerian. Jadi sudahlah ngalah kau, kau habis duit kau kalah, aku diam”, tetapi begitu saya dilantik jadi Anggota Dewan rasanya hati saya terjerit itu rakyat saya yang harus saya belain. Jadi ini gambaran bayangkan Pak mengeksekusi tanah Polisi digunakan, dilatih, dididik dengan biaya negara, hanya untuk urusi, 100 Milyar ini eksekusi, 100 Milyar, boleh tanah Bapak tanya kepada para BPN Karawang.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah 2
Dadang S Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi harapan saya itu saja nanti. Singkat kata karena 5 menit Pak, saya mohon dukungan emosional yang dekat saya dengan Pak Menteri, ini saya titip selesaikan dengan musyawarah mufakat kita mediasi, karena itu tanah itu, jalannya saya buat saya, itu harusnya namanya jalan itu namanya Dadang Muchtar tetapi karena Pimpronya seorang Pangdam, Mantan Pangdam, 1 sekolah, “Dang, belum mati kamu jangan pakai tanah, tetapi walaupun ini jalan diresmikan tetap laporannya sama kamu walaupun kamu belum, kau sudah berhenti jadi Bupati”, karena ini 300 hektar, harga tanah sekarang 2 juta Pak, sudah 6 Trilyun dia jual kosong saja. Kalau untuk menyelesaikan ini tidak kurang dari 1 Trilyun kok selesai, kenapa sih jadi pengusaha yang sudah kaya raya seperti itu, konglomerat dengan menggunakan kekuasaan uang dan sebagainya seperti itu.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah, mediasi 2
Dadang S Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Saya kira mungkin itu. Barangkali nanti ditambahkan oleh Saan, karena 5 menit ini Pak. Jadi berkasnya saya serahkan Pak Menteri. Tolong ini mediasi 2 persoalan antara sengketa PT Sam dan rakyat, jangan dikatakan bahwa disitu di belakang ada punya orang, itu yang menjadi saya sedihnya, setelah dieksekusi baru diukur dan itu perintah Menteri, Kepala BPPN diam, mana ada setelah dieksekusi yang seyogyanya menurut Kepala BPPN tentu dulu batas patoknya barulah dieksekusi, ini setelah dieksekusi dengan dijaga oleh Brimob, baru dia gambar, gambarnya baru jadi, itu perintah menteri, saya bukan menjelekan Pak Menteri, maaf, waduh begitu sedihnya saya. Menteri Agraria Pak, tetapi bukan Bapak, bukan, kalau Pak Menteri saya sudah tahu jiwanya, jelas.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah, mediasi 2
Dadang S Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi mungkin itu saja Pak. Nanti berkas saya serahkan, ini cepat bisa diselesaikan mediasi, itu rakyat dengarin, ini saya Pak Saan, semuanya akan belain Saudara demi kepentingan, dia bayar pajak selama 20 tahun lebih Pak, saya bupatinya tahu, di letter c kepala desa tanah itu milik mereka dan mereka punya sertifikat dan bukan rakyat saja Pak pemilik, rekaman terputus.....Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah, mediasi 2
Dadang S. Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki 1,7 juta. APBNP 2015 pensiun bupati 2
Dadang S. Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kedua adalah tadi anggarannya cuma berapa pak? Indek 1 tahun untuk mendidik praja ini berapa sih? Tentunya itu yang perhitungan pokok operasional pendidikan kan itu dulu yang menjadi, karena kan bapak dapat anggaran 500 milyar ternyata kalau kita conver banyaknya pada pembangunan proyek atau pembangunan atau pembangunan apa? Tapi kita lihat ini indek perorangan kan ada standartnya itu, untuk satu praja satu tahun adalah berapa ratus juta atau berapa puluh juta ini tentunya saya cuma ingin tahu.IPDN Anggaran IPDN 2
Dadang S. Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Kita saling mengisi seperti tadi ditambahkan oleh Pak Agung, jadi pengalaman kita menjadi Bupati itu ini tentang kualitas ya? mungkin karena soal pola penempatan pegawai yang tidak seragam, dimana dulu tapi, kalau sekarang mungkin sudah berbeda, karena sekarang, dulu orang menjadi Camat sampai 10 tahun, 8 tahun dan semuanya lulusan IPDN, inginnya menjadi camat terus-menerus, nah sehingga kalau kita bertemu dengan suatu Forum ilmiah katakan membuat suatu kajian atau membuat suatu makalah itu mesti ketinggalan ilmunya ini, jadi banyak kita gunakan kalau kita membentuk satu Tim kajian mesti yang kita ambil dari sekolah luar karena tadi, mungkin karena sistem tadi kurikulum yang ada kurang pembekalan atau saking banyaknya tadi, cara belajar siswa aktif atau mahasiswa aktif sehingga mereka itu diharapkan berkembang sendiri tapi kenyataannya di lapangan kalau diadu soal pemikiran yang bersifat ilmiah itu kita ketinggalan. Mesti saya ngambilnya yang dari Unpad dari mana, ini jujur saya katakan. Jadi untuk itu tentunya ini yang perlu nanti kurikulum itu dilihat. Karena saya lihat tadi ini pola pelajaran yang tiada hentinya, pengalaman kita di kelasnya ngantuk begitu. Dari jam sekian sampai sore belajar terus, sehingga akhirnya apa saat menerima pelajaran dia tidur, itu yang pertama.IPDN kurikulum ajar 2
Dadang S. Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Kalau tadi dikatakan oleh Pak Yoso bahwa pola pengasuhan yang menimbulkan ya sebetulnya sekarang Pak Yoso di Tentaranya sudah tidak ada, kalau kita lihat LSM saja sekarang lebih gaya LMS di detasemen ini, detasemen ini gaya, gaya militer, justru militernya tidak ada, tetapi dulu saya adalah korban pertama, ini terus terang saja, dulu juga terjadi bahwa taruna itu sampai sekali masa transisi, masa orientasi itu 4 meninggal karena kerasnya senior ini, nah pada saat saya itu tahun 1975 itu dicelentik saja turun tingkat, akhirnnya tidak ada yang berani, itu karena kebetulan pada saat itu adalah salah satu tarunanya adalah calon menantunya Gubernur. Sehingga saya termasuk taruna yang paling dimanja ketahuan saja memberikan hukuman push up berlebihan itu langsung turun tingkat si praja yang senior ini atau Praja yang senior ini.IPDN pola pengasuhan 2
Dadang S. Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi tentunya ini nanti dilihat pola-pola pengasuhan yang didelegasikan pada Praja senior, terjadinya katakan kasus-kasus ini adalah terjadi pada jam-jam tertentu yang diberikan pola pengasuhan itu kepada organisasi praja yang ada. Mungkin itu saja pak tambahan dari kami, mudahmudahan sih dan sekarang lemahnya di pemerintahan, lulusan IPDN itu tidak ditempatkan jadi camat, kalau kemarin yang cerita para Bupati, itu malah sekolah perawat jadi camat, sekolah ini jadi camat, ini juga referensi birokrasi yang seperti ini juga banyak yang dari IPDN. Tapi saya dulu karena sama-sama merasakan tadi menjadi taruna, saya tidak pernah menjadi bupati 2 kali, camat adalah IPDN, diluar IPDN saya keluarkan dari camat, selama saya 2 periode menjadi bupati seperti itu. Terima kasih.IPDN pola pengasuhan 2
Dadang S. Muchtar 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Tambahan saja Pak satu masukan saja 2 menit. Pak Rektor, Tadi kan kita sepakat bahwa ditanyakan tentang tes, tentang mentalitas lah katakan ya atau wawasan tentang ketakwaan dan sebagainya. Saya kira Bapak kan sudah punya perangkat tadi Dinas Psikologi yang ...(suara tidak jelas) apa tinggal Bapak minta saja kok, contohnya begini AKABRI ya, karena saya ...(suara tidak jelas) tes AKABRI ya, bahwa AKABRI minta bahan bakunya untuk perwira, setelah sudah jadi untuk perwira dia lulus, kita tes kedua adalah bagaimana perwira ini ke matra, darat, laut, udara, polisi, dia dapat juga angka itu, artinya parameter itu ada. Jadi katakan pada tes psikologi Bapak minta persyaratan ini praja ini, calon praja ini apa disamakan dengan persyaratan mencari calon perwira seperti AKABRI itu, kan tinggal minta, maksudnya tinggal minta ke Dinas Psikologi Angkatan Darat sehingga bisa mendapatkan kualitas ini, ini saran Pak ya, tapi sampai hari ini saya dengan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat pernah berdebat bahwa ini adalah lulus untuk calon perwira, begitu dites kematraan, dia tidak lulus, jadi tadi yang lulus ini perwira apa? Begitu dipilah mana darat, mana laut, mana udara, mana polisi, dia gugur tidak lulus.IPDN tes psikologi 2
Dadang S. Muchtar 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi artinya gunakanlah parameter ini koordinasikan dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat mencari itu, tetapi kalau di TS TNI masih ada tes mental ideologi, tidak tahu masih ada atau tidak sekarang, saya tidak tahu, wawasan kebangsaan sehingga yakin betul, karena kalau diambil dari KPK hanya untuk mengetes integritas dan ini, saya kira bukan bidangnya itu dan umum, tapi kalau itu dinas psikologi itu sudah ada parameternya masing-masing, matriknya itu ada.IPDN tes psikologi 2
Dadang S. Muchtar 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi ini saran Pak, jadi akan mendapatkan praja yang bagaimana diskusikan dulu dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat, nanti Dinas Psikologi Angkatan Darat akan mengeluarkan matriknya dari mulai IQ-nya, dari mulai mentalnya, kalau di TNI, orang mau jadi komandan harus ada unsur komandan, begitu jadi komandan ternyata gagal di pertempuran, bisa dilihat itu tesnya, ada tidak komandannya, ada tidak pendidiknya, ada tidak jiwa teritorialnya. Jadi saran kalau bisa tambah 3 menit ini, koordinasikan dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat karena sudah kontrak itu. Terima kasih.IPDN tes psikologi 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya hormati, Undang-undang tentangn Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Undang Undang Pemerintahan Daerah bagi Partai Golkar diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntable, efektif dan efisien, oleh karena itu bagi Fraksi Partai Golkar membahas Rencana Undang undang ini Rencana Inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal sekaligus sebagai upaya penguatan terhadap NKRI sebagai amanat konstitusi kita dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan keadilan dan kesehatan rakyat Indonesia.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Sebelum menyampaikan Pandangan Mini Fraksi kami ingin mengingatkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimasa akhir jabatannya. Perppu ini dibuat menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, yang didalamnya mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang semula dipilih oleh DPRD kembali dipilih langsung oleh rakyat. Perpu Nomor 1 tahun 2004 ini sempat menjadi perdebatan alot dan melahirkan pro dan kontra tidak hanya di masyarakat, tetapi juga antar fraksi di DPR RI, akan tetapi setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan mendalam di Komisi II, masing-masing Fraksi DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah akhirnya pada tanggal 20 Januari 2015 Perppu ini disahkan menjadi Undang Undang meski demikian semua fraksi sepakat bahwa Perppu Nomor 1 tahun 2014 yang telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, terdapat kelemahan yang harus disempurnakan dan segera diperbaiki sebagaimana Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI supaya Undang-Undang ini dapat diterapkan dengan baik.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Kemudian Komisi II DPR RI telah melakukan tahapan-tahapan perbaikan dengan membentuk Panja Rencana Undang-Undang usul inisiatif DPR RI sebagai upaya untuk menyempurnakan pasalpasal yang dianggap penting dan krusial, Panja RUU tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang gubernur, bupati, walikota dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 12-15 Februari 2015 di Hotel Aryaduta telah melakukan konsinyering dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pemerintah dalam hal diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merumuskan sekaligus menyampaikan pasal-pasal penting dan krusial.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pemerintah Daerah 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Pimpinan sidang hadirin yang kami hormati.  Atas dasar itu perkenankkanlah, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan dan pendapat atas Rencana Undang Undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Rencana Undang-undang usul inisiatif DPR RI tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Kedua rencana Undang-Undang usul inisiatif tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang akan pembahasannya memakan waktu yang sangat panjang dan perdebatan alot antara komisi II DPR RI, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri terkait poin-poin penting sebagai berikut: Satu penyelenggaraan Pilkada meskipun Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 97 bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu, namun Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penyelenggaraan pilkada sebaiknya ditetapkan, dipercayakan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang secara kelembagaan paling siap untuk melaksanakan pemilu dibanding dengan membentuk lembaga lain.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kedua Sengketa Pilkada. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 c ayat (1) memberikan amanat kepada MK untuk menyelesaikan masalah sengketa Pilkada, namun MK menerbitkan putusan Nomor 97 pada tanggal 9 Mei 2014 yang salah satu putusan mengatakan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu dan karena MK tidak berkewenang menyelesaikan sengketa Pilkada, akan tetapi dalam amar putusan MK pada poin 2 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menagadili perselisihan hasil pemilihan umum, kepala daerah selama belum ada Undang undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Atas dasar itu pula Fraksi Partai Golkar memandang untuk saat ini sengketa Pilkada sebaiknya tetap diserahkan kepada MK yang lebih siap dalam menangani sengketa Pilkada dibandingkan Mahkamah Agung.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Yang ketiga pelaksanaan Pilkada secara serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak nasional merupakan harapan rakyat sebagaimana pemilu presiden dan legislatif, akan tetapi pelaksanaan Pilkada serentak nasional sulit diwujudkan dalam waktu dekat mengingat waktu berakhirnya masa jabatan tiap-tiap kepala Daerah tidak bersamaan. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar menteyetujui adanya tahapan pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional dalam beberapa gelombang. Pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015, pelaksana serentak gelombang kedua pada Februari 2017, pelaksana pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018, dan pelaksanaan Pilkada secara nasional, Pak Malik pada Februari 2027, untuk sementara, karena Pak Malik tetap minta 2004.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada serentak 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Keempat pengangkatan penjabat kepala daerah dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan gubernur, bupati, walikota, sebagaimana konsekuensi dari adanya design gelombang pelaksanaan Pikada serentak menuju pilkada serentak nasional Fraksi Partai Golkar menyetujui pejabat Gubernur dijabat kalau dulu dalam Eselon I atau pembina Madya, sedangkan untuk pejabat bupati, dan walikota, dijabat pada eselon II pembina pratama.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pejabat kepala daerah 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kelima pencalonan paket pasangan, dalam Perpu Nomor 1 tahun 2014 yang telah disahkan dijadikan Undang-undang Nomor 1 tahun 20015 spirit utamanya adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dipilih oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi pesoalan ketika Gubernur, Bupati dan Walikota berhalangan tetap.  Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap karena wakil tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pasal 174 disebutkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berhalangan tetap seperti tersebut diatas, dipilih melalui DPRD, hal ini sangat bertentangan dengan spirit Undang-undang bahwa kepala daerah dipilih lansung oleh rakyat, atas dasar itu Fraksi Partai Golkar menyetujui pencalonan dilakukan secara berpasangan, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota, untuk menghindari terjadinya disharmoni antara keduanya fraksi Partai Golkar meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pemilihan Berpasangan 2



Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Kemenangan pasangan calon Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa kemenangan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, ditentukan oleh suara terbanyak. Hal ini didasarkan pada semangat efisiensi baik dari segi anggaran maupun dari segi waktu berpijak pada pengalaman pelaksanaan pilkada selama satu dasawarsa belakangan ini adanya pelaksanaan pilkada 2 putaran sangat menyita waktu dan anggaran yang cukup besarRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Kemenangan pasangan calon 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Ketujuh Ambang batas. Dalam hal ambang batas calon dari partai atau gabungan partai fraksi Partai Golkar menyetujui tidak ada perubahan, yakni sebesar 20 persen dari sejumlah kursi DPRD atau 25 persendari akumulasi perolehan suara sah pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Sementara untuk ambang batas pendaftaran calon perseorangan independen fraksi Partai Golkar menyetujui penambahan persentase sebesar 3 1/2 persen yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kabupaten kota untuk propinsi dan lebih dari 50 persen jumlah kecamatan atau Kabupaten atau kota. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi calon perseorangan, legimimasi legit wong jowonya legit, atau independen di masyarakatRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Delapan uji publik. Spirit utama uji publik adalah untuk mengetahui secara lebih lengkap dan kompetensi seseorang calon, sayangnya output dari uji publik hanya keterangan telah mengikuti uji publik yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat, pemberian sertifikat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi seorang calon, oleh karena itu fraksi Partai Golkar sependapat supaya pasal tentang uji publik di hapus, karena tidak memberikan efek apapun terhadap calon. Selain itu dengan dihapusnya pasal uji publik ini tahapan perseorangan tidak terlalu panjang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Dadang S. Muchtar 1 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Sembilan pendanaan pilkada. Fraksi Partai Golkar setuju pendanaan pelaksanaan pilkada dibebankan kepada APBD dan didukung oleh APBN dari dana hibah, saya ulangi sekali lagi, Fraksi Partai Golkar setuju pendanaan pelaksanaan pilkada dibebankan kepada APBD dan didukung oleh APBN dari dana hibah. Adapun terkait dengan Rencana Undang-Undang Unsul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyesuaikan daripada apa yang sudah diubah pada Undang-Undang Nomor 1, namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dipisah kan dan harus menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota mengingat keduanya memang ditujukan sebagai dasar hukum pelaksanaan hak dan pemerintahan daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pendanaan pilkada 2
Dadang S.Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Saya singkat saja Pak Menteri, jadi ini apa namanya sharing saja, saya sangat memberikan apresiasi tadi tentang sistim pengawasan, tolong dulu samakan dulu persepsi Bupati, Walikota, ini perlu selalu di brifing dulu, khusus tentang pengawasan. Saya ambil contoh saja tentang pemahaman tentang anggaran, itu belum semuanya bupati walikota mengerti tentang anggaran, tadi Pak Menteri sekilas menjelaskan pembagian mana untuk belanja pegawai, mana untuk belanja pembangunan. Kalau Bupati dan Walikota di breaf tentang mengerti tentang anggaran tadi, dalam aturan main Bupati mengeluarkan kebijakan KUA, Kebijakan Uang Anggaran, disitulah kalau Bupati mengerti betul, dia bagi itu uang itu untuk saja, setelah tahu dia bagi mana yang uang untuk belanja pegawai, mana untuk belanja publik, bagi untuk apa, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk apa, ini perlu ada penataran khusus, ini maaf shering. Pengalaman saya tadi empirik bahwa, kalau digit-digit anggaran itu semua yang mengoreksi Bupati, dan Bupati hapal betul itu efektif dan efisien, itu yang pernah saya lakukan, dan itu mengurangi kebocoran, tapi bupatinya bersih dulu tadi dari KKN, ini yang pertama.Anggaran kebijakan uang anggaran 2
Dadang S.Muchtar 3 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Interupsi Pimpinan, sebentar ikut bertanya pak, sebentar pada kasus ini, saya cuma bertanya saja dulu karena saya kebetulan di personalia angkatan darat, dulu itu ada kerjasama antara Depdagri dengan asisten personel angkatan darat tentang seleksi untuk warping IPDN ini yang menyangkut tadi, apa itu mesti dilakukan maksud saya, karena dulu artinya kita kan perangkatnya lengkap ya, angkatan darat dulu perangkatnya lengkap jadi yang disebut tes kesehatan, tes jasmani, dan tes psikologi, itu dulu kita meminta toatnya Depdagri minta tolong kepada Angkatan Darat agar mendapatkan para praja-praja yang sesuai, sedangkan untuk akademis saya kira itu bekerjasama tadi yang sudah disebutkan dengan Departmen Pendidikan kan? Matrik-matrik yang harus dilakukan. Ini yang saya tanyakan kerjasama ini masih ada tidak?IPDN kerjasama seleksi IPDN 2
Dadang S.Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Sharing yang kedua, tentang KPU ini pelaksanaan pilkada untuk efektif dan efisien, saya dulu pernah mengajukan, saya menguji coba dan sudah saya sampaikan kepada KPU, pada saat itu menggunakan cluster, cluster artinya apa, karena Pilkades khususnya di daerah Jawa tidak ada 5 TPS, 2 TPS, dimana-mana Pilkades itu di satu alun-alun pak, jadi tidak merobah Undang-Undang cukup Menteri mengeluarkan juklak atau juknis atau PP tentang pelaksanaan Pilkada bupati, walikota, secara serentak tadi dibikin cluster.Pilkada KPU, pilkada 2
Dadang S.Muchtar 2 Golkar Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi contohnya begini, di satu lapangan bola yang penduduknya lebih dari 5 juta, pintu 1 itu TPS 2,3,4,5 dan pintu 2 itu TPS 6,7,8 dan seterusnya itu hemat 50% dari pengajuan alokasi anggaran yang ada di kabupaten-kabupaten. Satu sedikit lagi ini pak, soalnya ini penting, karena efektif dan efisien, itu sudah saya uji coba, saya panggil semua KPU pusat, provinsi, daerah pada saat itu, Dirjennya masih Tantri Bali, tidak ada yang hadir, begitu sebulan kemudian Tantri Bali datang ke ruangan saya, "Dang, loe jangan bikin cilaka, itu rejekinya KPU, semua berontak, ngeri dengan konsep itu, ini tolong laksanakan, nanti gampang ngomong-ngomong berikutnya”, saya kira ini. Terima kasih Pak Menteri.Pilkada TPS, anggaran 2
Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat III Perempuan Saya akan coba singkat. Jadi Setneg ini kan punya, punya satu dimensi strategis dan taktis ya untuk menjalankan tugas kepresidenan. Pertanyaan saya itu apakah ada terobosan-terobosan kalau tadi dikatakan berfikir out of the box dalam menjalankan visi misi politik Pak Jokowi yang tentu karakternya berbeda dengan pemerintahan zaman Pak SBY, atau hanya merespons kebutuhankebutuhan yang sifatnya normatif saja dari Kantor Kepresidenan, maksud saya di sini apakah Setneg mengembangkan satu strategi baru dalam mengimplementasikan visi misi politik kepresidenan atau cuma merespons seperti halnya birokrasi saja day to day gitu Pak. Terima kasih.APBN strategi setneg 2
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Lalu yang kedua saya minta tolong dijelaskan juga tentang adanya save bloking anggaran ini Pak, yang sebesar 23 milyar untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja, dan sisanya untuk penajaman ke program kegiatan, jadi satu sisi ada efisiensi, tapi satu sisi ada agenda penambahan anggaran atau save bloking, berartia ada kebutuhan anggaran yang bisa belum terpenuhi akibat efisiensi itu. Terima kasih.APBNP 2015 anggaran 2
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Terima kasih Pimpinan, Yang saya hormati Menteri PAN, Kepala BKN dan Ombudsman RI, saya pikir sangat menarik sekali mengenai program efisiensi ini tapi satu hal yang perlu di catat di sini menurut saya, efisiensi itu tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah anggaran mengurangi atau menambah jumlah pegawai, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana sebenarnya negara membangun satu strategy managemen sumber daya manusia dalam birokrasi, dalam aparatur negara, menurut saya ini tantangan yang cukup besar bagi pemerintahan sekarang. Sebetulnya bagaimana strateginya, kenapa dilakukan efisiensi dan korelasinya dengan pembangunan kinerja, untuk mengoptimalkan pelayanan publik outputnya.APBNP 2015 anggaran, reformasi birokrasi 2
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Mengingat besok sudah masuk tanggal 1 April dan proses Pilkada ini mulai dari penjadwalannya mulai pembentukan PPK dan PPS, sementara pada PKPU yang disusun yang masih representasif, karena juga peraturan pilkadanya baru kalau dilihat dari pasalnya masih banyak perbincangan lagi, bisa memakan waktu satu bulan atau tidak, karena bicara PKPU hari ini yang materi bilang ada beberapa hal yang menjadi intervensi terhadap perubahan itu sendiri, yang seharusnya bicara teknis, dan saya ingin menanyakan bagaimana rencana bila PKPU nya masih dalam diskusi dan beberapa daerah, apakah dilakukan komunikasi melihat tahapannya harus dimulai April, tahapan ini seperti penyediaan logistik itu mau tidak mau perihal teknis, yang sangat bergantung pada peraturan PKPU yang nantinya akan disetujui karena akan berimplikasi, saya ingin menanyakan rencana KPU molor dari jadwal yang direncanakan. Terima kasih.KPU, Bawaslu PKPU, rencana jadwal KPU 2
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Menteri beserta jajarannya. Nama saya Diah Pitaloka, saya dari Dapil Jabar III, Bogor, Kota Bogor dan Cianjur dari Fraksi PDI Perjuangan, A-154. Ya saya setuju dengan teman-teman yang lain atau seluruh yang hadir disini bahwa honorer itu memang menjadi persoalan yang banyak sekali ditemukan ketika kita reses kemarin. Jadi mungkin akan jadi diskusi yang menarik hari ini. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021Honorer 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Yang kedua yang ingin juga kami titik beratkan adalah bahwa dengan adanya pencapaian yang 85 persen ini salah satu yang menjadi, yang disampaikan adalah adanya penguranganpengurangan yang dilaksanakan atas kebijakan pemerintah salah satunya perjalanan dinas kemudian, rapat-rapat di hotel dan sebagainya yang kita tahu bahwa dengan adanya rapat di hotel ini, maraknya adalah di 2 bulan terakhir ini, ketika kebijakan Menteri mengeluarkan itu, sehingga kita juga nanti mengharapkan dengan adanya 2 bulan saja sudah menghasilkan suatu segnifikan untuk anggaran ini, mudah-mudahan yang kedepan akan lebih baik lagi karena apa? karena kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan pembelanjaan ini kita antara pembelanjaan modal dan pembelanjaan kerja ini sekarang masih membutuhkan untuk kegiatan lebih lanjut. Saya kira itu, terima kasih.APBN Anggaran 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Ya, terima kasih Ketua. Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Juga kita dari Partai Gerindra menyoroti adanya beberapa overlaphing di dalam Kementerian ini dan juga mengharapkan bahwa dengan adanya overlapping ini bisa dibenahi yang lebih lanjut agar supaya nantinya lebih efisien.APBN overlapping kementerian 2
Endro Hermono 1 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Pak Rektor yang kami hormati melihat paparan tadi dan juga arah dan tujuan dan sebagainya tadi, bagus sekali dan juga kalau itu kita ibaratkan nanti Pimpinan-pimpinan di Indonesia seperti itu nantikan kita bisa mengharapkan Indonesia akan lebih baik nantinya dan tadi salah satunya Pak Azikin dan temen-teman yang lain itu adalah alumni dari IPDN dan berhasil. Pertanyaannya yang ingin saya sampaikan yang pertama dari lulusan yang hampir 20.000 ini alumni-alumni terpantau, dipantau oleh IPDN atau tidak? Dalam arti yang berhasil menduduki jabatan yang sampai Bupati dan sebagainya itu kira-kira berapa persen? Konon katanya dilapangan juga ditemukan bahwa alumni IPDN bekerja tidak sama dengan keahliannya, itu juga banyak juga, jadi ini untuk kita bahwa out put dari IPDN ini berjalan, ini yang pertama.IPDN Alumni IPDN 2
Endro Hermono 1 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kalau tidak salah di sini tadi di dalam tes kebohongan dan tes-tes lain mengandeng KPK dan memang hari-hari ini KPK lagi in ini, pertanyaannya adalah alasan mengapa mengandeng KPK, karena kita tahu bahwa banyak persoalan-persoalan yang KPK belum terselesaikan atau tertunda ini konon katanya adalah tenaganya yang kurang. Tenaganya kurang di KPK sendiri, kalau nanti banyak instansi-instansi menggunakan KPK, otomatik KPK semakin berkurang lagi, biarlah KPK itu mengurusi tentang korupsi dan sebagainya, tidak usah dikaitkan sebagai litsus disamakan dengan instansi lain mengeluarkan surat kelakuan baik, DASK dan lain sebagainya ini, alasannya kenapa gandeng KPK yang kerjaanya sudah begitu banyak, hanya untuk ngurusi seperti ini.IPDN tes kebohongan KPK 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Bapak Menteri yang beserta rombongan yang saya hormati. Salah satu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Menteri bahwa tugas dari Sekretariat Kabinet ini sesuai dengan Keppres Nomor 82 ini adalah memberikan dukungan staf administrasi teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Mohon maaf Pak Menteri, saya sebagai wakil dari rakyat tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari rakyat, khususnya yang di Dapil saya yang saya perlu sampaikan karena saya tidak bisa menjawab.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Pertanyaan dari rakyat ini adalah bahwa menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, kemudian dari sini juga data-data yang tentunya adalah orang pakar-pakar, pintar-pintar dan jago-jago di dalam hal ini, tetapi menghadapi permasalahan akhir-akhir ini, kenapa Pak Presiden dibiarkan cari sendiri seolaholah Tim 9, tokoh masyarakat, kemudian ke tokoh-tokoh yang lainnya kok yang namanya kabinet tidak mendukung, apakah karena memang tidak disiarkan atau bagaimana ini adalah pertanyaan dari masyarakat, seolah-olah bahwa kabinet itu membiarkan Pak Jokowi ini berjalan sendiri, diputusi sendiri, minta ini dan sebagainya. Nah ini yang perlu saya mendapat, sehingga nantinya saya bisa menjelaskan kepada masyarakat, ini yang pertama.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020menteri Jokowi 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur VI Laki-Laki Yang kedua bahwa sebagai Sekretaris Kabinet tentunya tugas-tugasnya adalah mengkoordinasi Menteri-menteri dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tentunya di sini titik beratnya adalah rapat-rapat meeting dan sebagainya, tetapi di sini kelihatannya seperti yang dilaporkan tadi bahwa biaya-biaya meeting dan sebagainya malah dikurangi, sedangkan para pakar mengatakan bahwa kelemahan dari kita ini bangsa Indonesia ini dan juga jajaran pemerintahan maupun swasta ini adalah koordinasi yang masih lemah, dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu ketika anggaran ini dikurangi, nantinya yang terjadi apakah tingkat koordinasi nanti lebih lemah daripada tahun yang lalu atau sama atau bahkan lebih baik, ini yang pertanyaan yang kedua.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Endro Hermono 2 Gerindra Jawa Timur Vi Laki-Laki Yang ketiga yang terakhir, bahwa di dalam anggaran menyampaikan menunjukkan bahwa pendapatan yang bukan pajak ya, pendapatan yang bukan pajak ini Tahun 2014 itu tidak dianggarkan karena memang bukan penghasil, bukan penghasil. Nah tapi kenyataannya di tahun yang lalu ini sudah ada Rp.145 juta. Apakah itu merupakan suatu kealfaan karena memang sudah ada kemudian tentunya lanjutannya pasti ada? Ini sehingga Tahun 2015 ini muncul lagi sehingga berjumlah menjadi 160. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2

Epyardi Asda 2 PPP Sumatera Barat I Laki-laki
Saya sudah mendengarkan bahwa semua fraksi menjelaskan bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, saya bangga dengan adinda saya yang masih muda... dan saya  juga sepakat bahwa apapun itu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, ... karena sesungguhnya ini lebih dari separuh kabupaten kota yang ada di Indonesia, jangan salah langkah karena ini sangat berbahaya sekali, makanya saya setuju bahwa banyak hal yang mesti kita bicarakan makanya itu mari kita bentuk Panja dan saya rasa Ketua bahwa sekretariat sudah punya daftar namanamanya yang akan mau di panja dan saya setuju secepatnya kita gunakan ini, jika perlu sampai malam kita rapat Pak, minggu ini Panjanya harus selesai, karena daerah sudah lelah sudah menunggu, apalagi bagi daerah-daerah teretntu yang sudah habis masa jabatannya kita tidak mau terlalu lama Pak, untuk itu saya mendukung kawan-kawan sepakat dan saya senang sekali posisi ini prinsipnya kita menginginkan pelaksanaan pilkada nanti berkesinambungan dan damai semuanya, tidak ada yang dirugikan , itu prinsip yang saya gunakan, jadi tidak ada lagi ini kami semuanya sama anggota Komisi II, bahwa fraksi inginkan dilaksanakan damai dan adil semuanya, saya lihat kami bersama kita
 bukakan pikiran agar tidak dirugikan, cuma ada beberapa hal yang itu menyangkut ketahanan itu, jangan merugikan orang lain, setiap Undang-undang menjadi setiap orang berhak untuk maju, dipilih dan memilih, walaupun ada dampak, dimana sesuai dengan Undang-undang Pilkada bagi calon kandidat yang diancam kekuatan hukum 5 tahun itu yang tidak boleh, apakah sama dengan aturan yang sama atau berbeda, karena sekarang yang namanya KPK itu lex special, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, apakah layak seorang narapidana menjabat, itu kita bicarakan lagi, untuk itu marikita bicarakan sebaik-baiknya, prinsipnya kalau seorang sudah dibebaskan berarti dia sama dengan yang lain, saya rasa begitu Ketua, terima kasih.KPU, Bawaslu Calon Kandidat Narapidana 2

Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Interupsi sedikit dulu, Pak Ketua, sedikit saja. Kita sudah mendengarkan secara ringkas apa yang dilontarkan oleh Pak Husni, selaku Ketua KPU Memang kita sebetulnya berharap, Beliau itu menjelaskan hal-hal yang strategis sebagai pembuka. Sehingga ini menarik perhatian kawan-kawan untuk menyimak dan juga untuk menanggapi. Tetapi, berhubung kita juga akan membentuk panja, jadi Saya agak setuju juga dengan Pak usni, jangan kita berlama-lama disini, kita dengarkan sedikit, habis itu kita bicarakan di panja lebih erarah, karena di panja itu kita langsung berhadapanKPU, Bawaslu Panja 2
Epyardi Asda 2 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Saya sudah mendengarkan bahwa semua fraksi menjelaskan bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, saya bangga dengan adinda saya yang masih muda... dan saya juga sepakat bahwa apapun itu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, ... karena sesungguhnya ini lebih dari separuh kabupaten kota yang ada di Indonesia, jangan salah langkah karena ini sangat berbahaya sekali, makanya saya setuju bahwa banyak hal yang mesti kita bicarakan makanya itu mari kita bentuk Panja dan saya rasa Ketua bahwa sekretariat sudah punya daftar namanamanya yang akan mau di panja dan saya setuju secepatnya kita gunakan ini, jika perlu sampai malam kita rapat Pak, minggu ini Panjanya harus selesai, karena daerah sudah lelah sudah menunggu, apalagi bagi daerah-daerah teretntu yang sudah habis masa jabatannya kita tidak mau terlalu lama Pak, untuk itu saya mendukung kawan-kawan sepakat dan saya senang sekali posisi ini prinsipnya kita menginginkan pelaksanaan pilkada nanti berkesinambungan dan damai semuanya, tidak ada yang dirugikan , itu prinsip yang saya gunakan, jadi tidak ada lagi ini kami semuanya sama anggota Komisi II, bahwa fraksi inginkan dilaksanakan damai dan adil semuanya, saya lihat kami bersama kita bukakan pikiran agar tidak dirugikan, cuma ada beberapa hal yang itu menyangkut ketahanan itu, jangan merugikan orang lain, setiap Undang-undang menjadi setiap orang berhak untuk maju, dipilih dan memilih, walaupun ada dampak, dimana sesuai dengan Undang-undang Pilkada bagi calon kandidat yang diancam kekuatan hukum 5 tahun itu yang tidak boleh, apakah sama dengan aturan yang sama atau berbeda, karena sekarang yang namanya KPK itu lex special, sebuah kekuatan yangsangat luar biasa, apakah layak seorang narapidana menjabat, itu kita bicarakan lagi, untuk itu mari kita bicarakan sebaik-baiknya, prinsipnya kalau seorang sudah dibebaskan berarti dia sama dengan yang lain, saya rasa begitu Ketua, terima kasih.KPU, Bawaslu Panja, Calon Kandidat Narapidana 2
Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Dan karena Pak Ketua minta kita selesainya waktu jam 13.00 WIB, mungkin Saya minta juga ke Pak Husni, sedikit saja, ada beberapa point kira-kira yang menjadi perhatian kawan-kawan sehinggakawan-kawan bisa melihat rancangan ini, yang kira-kira urgensi apa sih yang ada diantara tengahtengah masyarakat saat ini. Kalau Saya mencontohkan itu beberapa hal, seperti yang Bapak katakan disini, peraturan KPU ini dilaksanakan tanggal Februari, tetapi draftnya ini dibuat bulan Februari,sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 itu diberlakukannya tanggal 18 Maret. Jadi bagaimana ini,Bapak sudah membuat draft, sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 baru diundangkan 18 Maret.Jadi Bapak membuat peraturan ini sebelum undang-undang itu ada? Ini mohon juga penjelasan kepada kami. Apa itunya. Nanti, walaupun itu nanti di Panja. Itu maksud Saya yang pertama.KPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Dan karena Pak Ketua minta kita selesainya waktu jam 13.00 WIB, mungkin Saya minta juga ke Pak Husni, sedikit saja, ada beberapa point kira-kira yang menjadi perhatian kawan-kawan sehingga awan-kawan bisa melihat rancangan ini, yang kira-kira urgensi apa sih yang ada diantara tengahtengah masyarakat saat ini. Kalau Saya mencontohkan itu beberapa hal, seperti yang Bapak katakan disini, peraturan KPU ini dilaksanakan tanggal Februari, tetapi draftnya ini dibuat bulan Februari, sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 itu diberlakukannya tanggal 18 Maret. Jadi bagaimana ini,Bapak sudah membuat draft, sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 baru diundangkan 18 Maret.Jadi Bapak membuat peraturan ini sebelum undang-undang itu ada? Ini mohon juga penjelasan kepada kami. Apa itunya. Nanti, walaupun itu nanti di Panja. Itu maksud Saya yang pertama.KPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Itu maksud Saya, warning dari kita semua, karena kebetulan ada beberapa partai yang lagi bermasalah. Dan ini partai ini, pengaruhnya sangat luas sekali ke daerah, semua. Seperti Golkar, Saya rasa sekarang ini bagaimana keadaan mereka? Di daerah itu luas sekali pengaruhnya Pak. Siapa yang sah? Apalagi di partai saya, kan begitu. Apalagi di partai saya, PTUN memenangkan kami, Pak. Jadiitu perlu Bapak perhatikan. Jangan dianggap beda hanya undang-undang, Bapak dengarkan denganKumham saja. Kumham, menurut aturannya, peranannya Kumham itu, hanya mencatatkan, bukan untuk intervensi, Pak.KPU, Bawaslu PTUN, Kemenkumham 2
Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Dan yang kedua, apa disini hanya berbicara tentang normatif? Tidak ada menyimak tentang keadaan, situasi saat ini. Salah satu contoh, Bapak mengatakan disini, bahwa Bapak mengakomodir Pasal 42 Undang-undang Pilkada, yaitu minta keterangan kepada Menkumham. Iya, aturan. Tetapibagaimana bagi partai-partai yang sedang bermasalah, yang sedang di PTUN sekarang ini. Nah itukan perlu kita bahas, itulah salah satu highlightnya, begitu kan Pak ya? Harusnya Pak Husni embicarakan juga disini, supaya kawan-kawan itu menarik perhatiannya untuk datang. Kadang9 kadang panja ini kan Pak, kawan-kawan kan tidak begitu ngeh. Nah kalau seandainya kita sebagai wakil rakyat, tidak betul-betul menyimak peraturan KPU ini, ini bisa berdampak yang sangat luaskepada masyarakat. Dimana ada beberapa partai, yang dualisme kepengurusan itu sangat dalam sekali. Dan ini bisa menimbulkan huru-hara di Indonesia, Pak. Saya yakin, 269 daerah ini, kalauseandainya KPU, DPR, dan Pemerintah tidak hati-hati menghadapinya ini, Saya jamin Pak, ini pasti akan terjadi huru-hara diseluruh daerah. Apakah ini yang akan kita inginkan di negara yang kita cintaiini? Cukup Pak, BBM naik setiap saat rakyat menderita. Pilkada, yang kita harapkan nanti terlaksana dengan baik, juga akan saya jamin terjadi huru-hara, kalau Bapak tidak hati-hati toh, memahami undang-undang yang ada di Pilkada ini.KPU, Bawaslu Undang-Undang Pilkada 2
Epyardi Asda 1 PPP Sumatera Barat I Laki-laki Dan yang kedua, apa disini hanya berbicara tentang normatif? Tidak ada menyimak tentangkeadaan, situasi saat ini. Salah satu contoh, Bapak mengatakan disini, bahwa Bapak mengakomodirPasal 42 Undang-undang Pilkada, yaitu minta keterangan kepada Menkumham. Iya, aturan. Tetapibagaimana bagi partai-partai yang sedang bermasalah, yang sedang di PTUN sekarang ini. Nah itukan perlu kita bahas, itulah salah satu highlightnya, begitu kan Pak ya? Harusnya Pak Husni membicarakan juga disini, supaya kawan-kawan itu menarik perhatiannya untuk datang. Kadang9 kadang panja ini kan Pak, kawan-kawan kan tidak begitu ngeh. Nah kalau seandainya kita sebagaiwakil rakyat, tidak betul-betul menyimak peraturan KPU ini, ini bisa berdampak yang sangat luaskepada masyarakat. Dimana ada beberapa partai, yang dualisme kepengurusan itu sangat dalam sekali. Dan ini bisa menimbulkan huru-hara di Indonesia, Pak. Saya yakin, 269 daerah ini, kalau seandainya KPU, DPR, dan Pemerintah tidak hati-hati menghadapinya ini, Saya jamin Pak, ini pasti akan terjadi huru-hara diseluruh daerah. Apakah ini yang akan kita inginkan di negara yang kita cintai ini? Cukup Pak, BBM naik setiap saat rakyat menderita. Pilkada, yang kita harapkan nanti terlaksanadengan baik, juga akan saya jamin terjadi huru-hara, kalau Bapak tidak hati-hati toh, memahamiundang-undang yang ada di Pilkada ini.KPU, Bawaslu Undang-Undang Pilkada 2
Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-Laki Kemudian sudah ditanyakan juga tadi rasio pembina, pengasuh dibandingkan dengan yang diasuh atau yang dibina rasionya sudah cukup, menurut pendapat saya, setelah dipaparkan kelihatannya masih permasalahan, masih ada masalah, ini mungkin perlu dalam tataran tadi Bapak, rektor hanya mengatakan masalah, how to solved the problem mungkin kita bisa sebagai mitra kita akan coba sama-sama atasi masalah, akreditasi institusi, pola karir pengasuh, belum proporsional yang sebaran dosen dan sebagainya dan itu saya lihat banyak masalah bagaimana menyelesaikan saya kira perlu diajukan supaya kita bisa bantu menyelesaikan permasalahan senada, begitu pula kendala-kendala dan berbagai aspek yang saya baca di sini banyak sekali. Saya sarankan kalau boleh how to solved the problem, jadi kita sama-sama pecahkan, kalau sendirian tetap masalah, tetap kendala terus, harus ada mitra, mitra saya kira Komisi II mendukung, bila perlu dengan anggaran yang diperlukan kita akan coba bantu karena harapan kita pendidikan tertinggi kepamongprajaan ada di IPDN ini harus berhasil dan lebih berhasil di masa yang akan datang, menjawab yang Pak Budiman katakan, bukan hanya kewenangan pemerintah saja, pejabat publik dan sudah output looking oriented, itu sudah menghadapi globalisasi dan sebagainya, jangan sampai jago kandang saja kira-kira begitu ... itu dan lain sebagainya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan sekian terima kasih.IPDN pengembangan IPDN 2
Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-LakiTerima kasih, Mangindaan A-448 Partai Demokrat Dapil SulawesicUtara. Setelah mendengarkan presentasi dari rektor, mulai dari apa itu IPDN sekarang sebagai perguruan tertinggi di bidang kepamongprajaan dari situ kami bertolak bahwa nalar berfikirnya sejak rekrut sampai dengan output saya lihat sudah banyak perubahan dibandingkan 2007 yang pada saat itu kami Komisi II mati-matian supaya pendidikan tertinggi yang kita dambakan itu bisa mengeluarkan output yang bagusIPDN perkembangan IPDN 2
Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-Laki Kemudian selama berada di pendidikan, sudah bagus, banyak majunya, ada pengasuhan pendekatan humanis tadi, dinamis kemitraan ya itu bagus itu juga sebenarnya yang dipakai di akademi militer yang dijelaskan Pak Dadang tadi itu, itu sudah bagus, sehingga yang ingin kami titipkan didalam pengasuhan seperti ini, mau di dalam kampus, tidak ada problem kelihatannya, tapi pada waktu keluar kampus, ini yang biasa terjadi. Saya ambil contoh ...(suara tidak jelas) saya di Kementerian Perhubungan yang lalu, pendidikan di Perhubungan itu justru terjadi di luar, berkelahi di luar, karena mereka juga dilatih kesmapaan tadi dan sebagainya, tidak mau kalah, akhirnya terjadi permasalahannya dengan luar, ini akan membuat citra IPDN itu akan terganggu. Jadi mungkin saran saya pengawasan ketika mereka keluar kampus, kalau di dalam saya lihat sudah bagus, saran saya itu demikian.IPDN perkembangan IPDN 2
Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin kami, sebenarnya sudah di tanyakan kita ulangi, rekrut dalam rangka memenuhi kemampuan teoritik, kemampuan menguasai kalau tidak salah perundang-undangan tadi, kemudian empirik, mungkin aplikatif dari di lapangan bagaimana mereka sudah mulai mencerna apa yang akan dihadapi setelah keluar dari pendidikan yaitu atau empirik. Hanya pada waktu di tes masuk rekruitmen, tadi saya sama dengan Pak ...(suara tidak jelas) tadi, betul administrasi oke, ...(suara tidak jelas) kemudian psikotest ternyata masih pakai ...(suara tidak jelas) yang saya masih perlu tanya ...(suara tidak jelas) tes apa yang dipakai untuk kejujuran dan integritas yang oleh KPK sehingga ini harus menjadi standard karena standard ini akan menjawab tadi ya outputnya kemana lulusan IPDN yang sekarang ini, itu yang kami ingin tanyakan, tes kesehatan biasa TKD dan ...(suara tidak jelas) sama jadi itu yang kita ingin materi tesnya agar supaya menjadi standard mampu menjawab output dari IPDN yang kita cintai ini, itu pola rekrut.IPDN pola rekrutmen IPDN 2
Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-laki Ya, atasan Saya sekarang, Zulkifli, Pak. Saya sangat setuju tadi Pak, ketika Pimpinan KPU mengatakan, dukungan dari Pemerintah belum ada. Pertanyaan Saya, sudah sampai dimana, dan Saya sejalan dengan Pak Yandri tadi, bila perlu kita rapat dengan Mendagri dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan. Kasihan,KPU sudah membuat peraturan dan sebagainya, tapi dukungannya sendiri masih nol, tadi katanya.KPU, Bawaslu Dukungan Pemerintah 2



Evert Ernest Mangindaan 1 Demokrat Sulawesi Utara Laki-laki Berarti tugas kita, karena kita juga anggaran kita punya program, program anggaran dari Komisi II harus dukung ini, jangan sampai terbengkalai. Ini masalah nasional, bahkan sangat terkaii dengan internasional karena berdemokrasi di Indonesia berjalan atau tidak. Kalau hanya karena itu kita  tidak perjuangkan, Saya sarankan Pak Yandri itu, bukan hanya 65 itu saja, tetapi juga dukungan dari pusat kepada KPU tadi. Ya tempatnya Bapak mengeluh kan ke kita juga. Jadi Saya kira itu saran kami, supaya bisa clear. Ini ada tambahan dari Pak Rufinus ini Pak.KPU, Bawaslu Program Anggaran 2
Evert Ernest Mangindaan 2 Demokrat Sulawesi Utara Laki-Laki Tambahkan sedikit Pak. Pak Menteri dan seluruh jajaran terutama tentang pertanahan yang sudah panjang lebar dijelaskan konsepsi. Ada 1 yang sub-sub sistem mungkin tetapi menjadi masalah. Persoalan tanah dan sebagainya selalu kita terbentur pada juru ukur dan dari dulu Pak Ferry masih menjadi Anggota Komisi II kita selalu kejar juru ukur, kalau tidak selesai-selesainya, mungkin ada konsep-konsep baru yang kira-kira kalau tidak salah dulu kita pernah menggunakan, kita berikan anggaran, kita gunakan mahasiswa di setiap daerah dengan dicode dulu atau diberikan, mungkin itu salah satu jalan di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri dari ... kalau tidak salah dan itu tetap jalan kan itu nanti mereka yang profesional betul tetapi jangan sampai hanya gara-gara tidak ada juru ukur ketika kami kunjungan kerja kemarin ke Sulawesi Utara, permasalahannya itu-itu juga. Jadi mungkin ada konsep baru, terobosan dalam rangka peningkatan atau baik kualita maupun kuantita juru ukur karena disitu saya lihat meskipun sub-sub sistem dari suatu persoalan sangat menentukan dia putuskan kalau tidak ada juru ukur termasuk alat-alatnya tentunya dan kami akan mendukung disini persoalanpersoalan yang akan ditemukan. Terima kasih Pak.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangjuru ukur 2
Fandi Utomo 2 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Terima kasih. Pimpinan dan anggota yang terhormat, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan satu pikiran sebetulnya yang sudah dimulai dari UKP 4 pak, bagaimana supaya Preseden office policy itu ada di dilingkungan Setneg. Saya kira kalau Bappenas dan Dirjen Anggaran itu menyangkut aspek-aspek pembangunan dan itu cenderung tehnikley tetapi yang bersifat policy kepala negara, yang bersifat policy president, ini saya kira dibutuhkan satu proses sinkronisasi yang sebenarnya tidak mudah terutama pada tingkatan bagaimana tujuan-tujuan negara dan tujuan-tujuan visi presiden itu bisa dicapai.APBN UKP 4 2
Fandi Utomo 2 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Oleh karena itu keberadaan UKP 4 itu yang sekarang berubah menjadi Kepala Staf mestinya, semestinya itu di pikirkan dikembangkan menjadi semacam president office policy begitu, dan saya tidak tahu apakah Setneg punya ruang yang cukup untuk membuka diri terhadap kemungkinan sinkronisasi ini mengingat peran sekretaris apa Setneg yang sebetulnya bisa melakukan kordinasi tidak sebatas pada tingkatan pembangunan, tetapi juga pada tindakan politik dan tingkatan yang lain saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih.APBN UKP 4 2
Fandi Utomo 2 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Dan yang terakhir, sebelum saya sampaikan kepada Pak Mangindaan. Yang terakhir Pak, kita tahu kontribusi BPN itu pasti luar biasa kepada negara. Kalau tidak ada sertifikatnya itu cenderung tidak bayar pajak PBB Pak. Kalau transaksi juga PBB 10 tahun terakhir, cenderung tidak kebayar, belum yang lain-lain. Saya lihat Bapak punya peluang ini, tetapi apakah kewenangannya ada di Kementerian Agraria, paling sedikit mengentaskan kemiskinan 10 juta dari 26 juta rakyat miskin Indonesia khususnya di pedesaan jawa, karena saya keliling dari Bayuwangi sampai sebagian Jawa Barat lewat darat, saya lihat sebagian besar lahan Perhutani itu dikerjakan oleh Masyarakat. Jadi kalau misalnya di luar yang konservasi dan di luar yang cadangan khusus itu kalau 1 juta hektar sudah bisa kita dapat, saya kira paling sedikit 10 juta orang yang bisa kita tuntaskan sekaligus dari kemiskinan. Persoalannya memang saya tidak tahu apakah itu BPN apa Kementerian Agraria punya kewenangan sampai kesana, tetapi kalau dikaitkan dengan tata ruang sekaligus saya kira peluangnya menjadi terbuka.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangkewenangan kementerian agraria/Bpn 2
Fandi Utomo 2 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Saya membawa pesan dari Dapil kami Pak, satu surat hijau. Saya kira itu tinggal satu-satunya di Surabaya belum terselesaikan. Pemerintah Daerah malah berencana by back dari masyarakat, saya kira ini perlu kejelasan dari tetapi saya tidak tahu Bapak ini pemutus akhir atau tidak. Ini penting Pak. Yang kedua, saya ikut Bapak ke Surabaya itu. Saya kira dari segi pelayanan, Surabaya Barat memang bagus sekali tetapi saya lihat disparitas pelayanan di wilayah lain juga perlu meningkat tetapi ada suatu kasus ketika kami reses kunjungan kerja ke Banjarmasin, saya temukan suatu kabupaten, kota baru kalau tidak salah, luas wilayahnya kalau kita bandingkan misalnya dengan Banjar Baru Pak, luas wilayahnya jauh lebih luas, jumlah penduduknya hampir 2,5 kali, jumlah bidangnya hampir 10 kali, jumlah pegawainya kota baru itu cuman 19 dibandingkan dengan kota baru yang 49 tetapi semua kinerja di kota baru itu terpenuhi, semua kinerjanya itu hampir 100%. Artinya, di dalam konteks pelayanan hampir semua yang kalau kita datang ke Kantor BPN Pak kita kurang pegawai, kita kurang pegawai, tetapi kita menemukan suatu contoh kasus yang menarik di Kotabaru kalau misalnya kita bandingkan saja dengan Banjarbaru, itu saya kira ada persoalan manajerial yang perlu kita lihat lebih jauh, detail dan saya kira setan itu ada pada diri kita sehingga setannya bisa ketemu itu Pak.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpelayanan BPN 2
Fandi Utomo 1 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Puji syukur kehadirat Allah SWT ketika rakyat menginginkan pilkada langsung kita dapat menghadirkan Pilkada langsung kepada rakyat Indonesia, rakyat menghendaki pilkada langsung, dan kita menyediakan Pilkada langsung itu, namun demikian kita semuanya memahami bahwa pilkada langsung di dalam prakteknya selama ini terdapat ekses-ekses yang tentu kiranya menjadi pemikiran kita semua untuk melakukan koreksi terhadapnya. Koreksi terhadap praktek Pilkada langsung di dalam Perpu Nomor 1 tahun 2015 di dalam pembahasan kita di dalam RUU tentang perubahan UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada 2

Fandi Utomo 1 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki
Sesungguhnya Perpu itu telah mengakomodir 10 berkonsep perbaikan terhadap rakyat pilkada secara langsung. Fraksi Partai Demokrat tetap memandang perlu hal-hal yang berkaitan dengan 10 perbaikan tersebut tetap bisa diakomodir dalam revisi Undang-Undang ini. Hal-hal yang di dalam Perpu sudah diakomodir dan kemudian di hilangkan di dalam revisi ini antara lain : 
 1. Adalah uji publik, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan supaya masyarakat dapat mengenali dan memastikan dan memahami dengan baik bakal calon kepala daerahnya sekaligus dapat memberikan masukan kepada partai-partai pengusung.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2

Fandi Utomo 1 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki 2. Perbaikan yang sudah diatur di dalam Perpu Nomor 1 namun kemudian tidak bisa diakomodir di dalam revisi ini adalah konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat tetap berpandangan bahwa apa yang sudah dimaksudkan oleh Perpu Nomor 1 itu tetap bisa diakomodir, 2 hal ini ia telah menyangkut aspek-aspek perbaikan di dalam praktek pilkada langsung oleh rakyat kita.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Konflik kepala daerah dengan wakil 2
Fandi Utomo 1 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Di dalam pembahasan revisi Undang-Undang ini ada juga hal yang berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas, Fraksi Partai Demokrat berpandangan ketentuan pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tidak ada ketentuan wakil dan sekaligus mengatur bahwa pilkada ini bukan rezim pemilu, dan selanjutnya kebutuhan wakil kepala daerah dicukupi dengan penunjukan wakil oleh kepala daerah terpilih dengan jumlah wakil sesuai dengan kebutuhan daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Jumlah wakil calon 2
Fandi Utomo 1 Demokrat Jawa Timur I Laki-Laki Hal yang berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas yang lain adalah penunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada. Sungguhpun pihak pemerintah pada akhirnya luluh dengan sikap asalnya yang mempertahankan agar sengketa hasil pilkada menjadi ranah Mahkamah Agung, yang pada akhirnya menyepakati menjadi ranah Mahkamah Konstitusi bagi kami pada prinsipnya, proses sengketa pilkada harus memenuhi standar konstitusionalitas yang sesuai dengan tugas dan kewenangan cabang lembaga yudikatif. Terlebih bila kita meyakini bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintah daerah bukan rezim pemilu. Fraksi walaupun demikian sikap dasar Fraksi Partai Demokrat tidak mempersoalkan apakah penyelesaian sengketa hasil Pilkada ini dilaksanakan di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi namun proses penunjukan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dengan proses konsultasi baik dengan MA maupun dengan Mahkamah Konstitusi Fraksi Partai Demokrat menginginkan kejelasan terlebih dahulu melalui pernyataan resmi di Mahkamah Konstitusi, secara institusional akan kesiapannya kembali untuk menangani sengketa hasil pilkada dimaksud, sehingga dengan demikian prinsip kehati hatian dan prinsip kepastian ......di dalam saat penyusunan Undang-Undang ini dapat kita penuhi.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Frans Agung Mula P 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada BKN yaitu terkait data best kepegawaian, seharusnya itu database itu hanya satu di BKN pak, jadi pemerintah harus memiliki sistim normatif terintegrasi, jangan masing-masing membangun aplikasi jangan membangun aplikasi sendiri-sendiri nah itu pemborosan besar-besaran, dan nantinya jadi ajang korupsi, nah ini sekedar masukan saja kepada Kepala BKN.APBNP 2015 administrasi kepegawaian 2
Frans Agung Mula P 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Selanjutnya mengenai Ombudsman itu Ombudsman di Lampung itu kurang greget Pak kenapa, ini ada kasus dan ini kasus nyata semenjak Gubernur Lampung dilantik perpindahan pejabat kabupaten kota ke Provinsi Lampung bahkan itu ada Kepala Dinas PU, kepala dinas pengairan, itu golongannya IV/b nah ya sudah sudah Golongan IV/d, IV/c jadi banyak pegawai-pegawai pejabat eselon, ee golongan IV/d yang tidak punya job di propinsi itu. Nah karena mereka membawa pejabatpejabat dari kabupaten kota. Sehinga terjadi kecemburuan sosial dan psikologis terhadap senior-senior di propinsi Lampung itu.APBNP 2015 Ombudsman Lampung 2
Frans Agung Mula P 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Jadi harapan kami Ombudsman di Lampung untuk melakukan evaluasi dan mensidak terhadap, kepangkatan dan status pegawai termasuk juga formasi pegawai yang ditetapkan oleh para bupati, walikota dan gubernur dan ini rame Pak Menteri lagi dibahas di kalangan birokrasi yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan ada seorang Kabag Golongannya III/d itu anak buahnya IV/a ada, nah ini mohon menjadi perhatian Pak Menteri, syukur-syukur nanti Pak Menteri bisa hadir ke Lampung karena Pak Menteri kan belum hadir ke Lampung, kebetulan di Komisi II ini ada 4 orang orang Lampung, satu dari Demokrat, satu dari Nasdem, satu dari PDIP, satu dari Hanura jadi Pak Menteri bisa hadir ke Lampung karena Pak Faisal Tamim, Pak Mangindaan, dulu pernah ke Lampung Pak Menteri, karena dari dulu saya juga masuk Menpan itu tahun 2002, SK saya SK Pak Faisal Tamim, Nah ini sekedar masukan saja Pak Menteri, mohon disikapi. Terima kasih Pak Menteri.APBNP 2015 Ombudsman Lampung 2
Frans Agung Mula Putra 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Saya membawa aspirasi dari masyarakat tulang bawang, Lampung I, terkait HGU, jadi HGU ini informasi dari orangtua kami yang pernah menjadi Bupati Tulang Bawang yaitu HGU 86000, dan berakhirnya tahun ini 2016 sama seperti yang dikatakan tadi, permasalahannya mereka garap 124.000 Ha, dan HGU mereka hanya 86.000 Ha, kelebihannya adalah itu tanah adat nelayan dari masyarakat Tulang Bawang, dimana orangtua sendiri yang masa berlakunya 50 tahun, terjadi konflik luar biasa karena dengan adanya masalah tanah ini masyarakat terjadi tekanan luar biasa termasuk pilgub, pilkada, pada saat orangtua menjadi Bupati Tulang Bawang sudah ada perjanjian tertulis bahwa ini akan memberikan cash care 1 desa 1 miliar, dan pada saat jatuh tempo tidak diberikan itu, disitulah memuncaknya orangtua kami, karena orang tua kami merasa dilecehkan oleh para Muspida saat itu, dan ini berbeda luas lahan berdasarkan ijinyang terbit tahun 2004, hal ini sesuai dengan surat yang dilakukan BPN tanggal 8 Maret 2007, PT Sumar Grup memiliki total hak HGU 86.000 ha, jumlah total yang dimiliki Sumar Grup 124.000 ha, jadi ada selisih sekitar 34000 sekian, kalau kita aturannya melalui Pphnya negara dirugikan 16,7 triliun, untuk itu harapan Tulang Bawang meminta dengan Pak Menteri supaya diukur ulang HGU, karena luar biasa pemilik liberal Yusuf ini, PT SGC ini, bayangkan Pak Menteri masa Tulang Bawang tanah-tanah kramatnya itu masuk HGU Tulang Bawang, tidak masuk akal Pak Menteri, penyandang dana para bupati walikota di Lampung termasuk juga Gubernur yang jadi sekarang ini, saya sudah kirim surat ke Pak SBY kalangkabut karena apa disitu ada salah satu ada Gubernurnya, yang mana Bapak kandung si Ridho Gubernur Lampung, luar biasa, jadi perkiraan saya 2016-2017 ini penanggulangan semua, itu jadi harapan saya Pak Menteri jadi saya mohon Pak Menteri datang ke Lampung, karena itu dapil saja juga, kampung saja juga, termasuk juga kampungnya Pak Hendy Yoso, kampungnya Pak Tamanuri juga, cek lokasi disana, permasalahan HGU 30 tahun berbagai daerah provinsi ada 25 tahun dan segala macam, apa hasil HGU yang diberikan masyarakat sekitar selama 30 tahun itu kalau bisa kita urutkan dulu selama 30 tahun itu HGU yang diberikan Pemerintah apa hasilnya tidak ada khususnya Tulang Bawang ini, jadi harapan saya mohon diukur ulang, dan kami pernah menanyakan termasuk juga Tulang Bawang mereka tutup mulut karena Sumar Grup ini bermainnya di BPPN pusat juga, karena ini libatannya terkait juga dengan kepentingan negara ini, kalau negara ini mau benar ya dari sekarang kita benahi negara ini, kalau mau hancur ya hancur saja sekalian, itu saja kasihan masyarakat saya, bapak saya itu sampai dibawa ke Sumar group, begitu bapak saya tahu mendukung …apa mendukung pemerintah, mendukung rakyat ada beberapa lambang mereka baru tahu, ternyata selama ini yang diisukan bapak saya dibawa ke Sumar group ternyata bohong belaka.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangHGU, sengketa tanah 2
Frans Agung Mula Putra 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Nah itu Pak Menteri permasalahannya, jadi harapan saya Pak Menteri bisa hadir ke Lampung, cek HGU ada berapa, ukur ulang kalau memang aturan dari BPN, BPN tidak bisa ukur ulang karena harus ada permintaan dari perusahaan aturannya dari mana, kalau memang itu, iya berarti masyarakat akan sokongan meminta persetujuan dari BPN Pusat dalam hal ini Kanwil BPN Lampung dan Kanwil BPN Tulang Bawang untuk mengukur ulang, masyarakat sana siap sokongan dana, tapi kalau dibawa ke ranah hukum dia kalah Pak Menteri sesuai dengan yang dikatakan abang saya Pak Lukman Edi, kalah Pak Menteri, pembalasan Pilkada mereka tidak bisa keluar digali 2 meter, kedalaman 2 meter, panjang 2 meter tidak bisa mereka keluar dari sana, pintu masuk saja dijaga ketat di …group itu, 70 kilo kedalaman, lebar 25 kilo, berapa? Setiap tahun itu 11 bulan sekali mereka panen 500.000 ton gula, memang penghasil gula 20 persen untuk Negara, tapi untuk masyarakat sekitar tidak ada kontribusinya kesejahteraan kemakmurannya.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangHGU, sengketa tanah 2
Frans Agung Mula Putra 1 Hanura Lampung I Laki-Laki Janjinya aspal mau dijalanin mau di hotmic ternyata tidak Pak Menteri, betul Pak Menteri saya tidak bohong itu, Pak Tamanuri tahu, ini kita bicara serius ya, karena terus terang saja karena Tulang Bawang ini wilayah saya Pak Menteri, leluhur saya ada di sini Pak Menteri, kalau saya tidak bisa membawa ini saya marah dikeluarga saya. Pak Yuswan itu orang Tulang Bawang Pak Menteri, jangan diam saja beliau itu, kita seolah-olah membantu orang Lampung, ini Pak Menteri saya sedih juga. 16,7 trilyun pengeluaran pajak di SGC, luar biasa Pak Menteri, jadi intinya saya mohon dengan sangat Pak Menteri kapan ada waktu bias hadir ke Lampung Tulang Bawang ke ….Group, bila perlu kami juga Komisi II bisa hadir mendampingi Pak Menteri kita ukur ulang berapa tanahnya SGC, berapa tanahnya tanah ulayat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangHGU, sengketa tanah 2
Frans Agung Mula Putra 2 Hanura Lampung I Laki-Laki Baik, langsung saja Bapak Ketua. Yang saya hormati Bapak Menteri dan jajarannya. Jadi saya mendengar dari beberapa teman-teman di Fraksi saya di Komisi II DPR RI, intinya kami semua ini memohon kepada Bapak Menteri, supaya saudara kita yang hadir di sini termasuk juga yang ada di Indonesia supaya hajat hidup mereka bisa dibantu oleh Bapak Menteri, dibantu oleh Bapak Presiden Jokowi, supaya diangkat menjadi CPNS. Karena mereka semua memiliki anak dan istri, memiliki suami dan anak, dan utang mereka pasti banyak, tapi kalau mereka diangkat menjadi CPNS dan dianggarkan tentunya SK mereka bisa digadaikan di bank dan lunas hutang-hutang mereka. Terus terang saja di Lampung banyak juga honorer kami yang belum diangkat. Nah, itu kuncinya ada di para bupati, walikota dan semuanya. Jadi jikamana Bapak Menteri izinkan honorer yang belum lulus tes yang sekitar 450 ribu sekian yang belum lulus tes ini bisa diberikan penjasaan yang khusus untuk Bapak Menteri supaya mereka bisa diangkat, karena inilah harapan kita satu-satunya Bapak Menteri.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021CPNS 2
Frans Agung Mula Putra 2 Hanura Lampung I Laki-Laki Selanjutnya ada Surat Edaran Menteri zaman Pak Faisal yang mana guru yang golongan IVA mau naik ke IVB itu harus buat 3 karya ilmiah dan itu harus diuji. Nah, ternyata ini kendalanya banyak sekali terhadap guru-guru ini, karena apa? Mereka tidak ada waktu lagi untuk membuat karya ilmiah ini dan diuji. Nah, sehingga banyak guru-guru di daerah di Indonesia ini yang mentok sampai IVA sampai 6-12 tahun, kalau 12 tahun berarti mereka golongannya IVD. Nah, ini saya minta dengan sangat kepada Bapak Menteri supaya SE ini zaman Bapak Faisal dicabut, karena guru-guru yang belum IVA ini sudah mentok golongannya, karena harus buat karya ilmiah dan diuji.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021golongan guru 2
Frans Agung Mula Putra 2 Hanura Lampung I Laki-Laki Selanjutnya terkait dengan masalah pejabat negara termasuk juga bupati, walikota, di sini banyak saudara-saudara saya paman saya mantan bupati, mantan walikota, gaji Pak Walikota dan Bupati ini Rp5.900.000,- bilamana Pak Menteri izinkan diusulkan kepada Bapak Presiden untuk dinaikkan gajinya. Begitu mereka setelah pensiun setelah mengabdi sebagai bupati dan walikota selama 5-10 tahun uang pensiun mereka hanya Rp1.200.000,- ini sangat miris sekali kasian sekali. Tolonglah Bapak Menteri, supaya pensiunan bupati dan walikota ini mereka berhubungan langsung dengan masyarakat, belum terjadi masalah sosial di kabupaten mereka masing-masing, benturannya sangat besar sekali dan ujung korupsi itu sangat dekat sekali oleh pejabat negara ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021gaji kepala daerah 2
Frans Agung Mula Putra 2 Hanura Lampung I Laki-Laki Selanjutnya Bapak Menteri, saya lihat di pejabat eselon I ini ada senior saya Mbak Arini dan Ibu Endang sudah menjadi Deputi, tapi ada keanehan di Kementerian PAN ini, contohnya Pak Ate, Pak Ate ini dulu beliau ini Kepala Inspektorat, tiba-tiba naik Deputi, hitungannya itu staf ahli dulu Pak Menteri tidak ada Deputi, dan beliau 1-nya baru kemarin 2014, begitu beliau Umroh staf ahli zamannya Pak taufik Effendy, karena beliau pintar mungkin penampilan juga bagus langsung naik Deputi SDM jadi Sesmen. Banyak juga pejabat-pejabat Menpan teman-teman saya yang sudah 5 tahun eselon III, 5 tahun eselon IV sampai sekarang mentok, apakah karena tidak dekat dengan Pimpinan atau bagaimana ataupun kurang lobby, yang tesnya tinggi tidak ada jabatan, justru yang tesnya rendah malah dapat jabatan. Dan Pak Ate ini saya tahu persis, bawa orang-orang PPKP untuk ke Menpan staf-stafnya, ini yang saya tidak suka di Menpan ini, karena apa? Lebih baik kita berdayakan staf-staf Menpan, yang belum pintar kita pintarkan, berikan ilmu. Inilah titipan dari teman-teman saya di Menpan Pak Menteri, supaya Bapak Menteri lebih tahu masalah pengangkatan K2 ini bukan karena beban Pak Yudi saja, ada Pak Abu Bakar, ada Pak Mangindaan, Pak Taufik Effendy, kemena kemarin mereka tidak bisa mengangkat yang K2, sekarang diganti Pak Yudi, sekarang Pak Yudi harus menyelesaikan masalah honorer K2 ini. 3 menteri kemarin kemana kok tidak bisa menyelesaikan ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Frans Agung Mula Putra 2 Hanura Lampung I Laki-Laki Jadi harapan saya kita dukung sama-sama program Pak Menteri dan bagaimana caranya sisanya 454 ribu orang honorer K2 ini untuk segera diangkat bedasarkan persyaratan yang sudah mereka miliki. Dan saya setuju honorer K2 ini yang diangkat ini benar-benar honorer yang bekerja kepada Pemerintah, karena mereka sudah banyak membantu Pemerintah. Dan honorer swasta untuk diangkat menjadi PNS tidak mungkin, masa seorang honor yang bekerja di swasta diangkat menjadi PNS ya tidak masuk akal, yang Pemerintah saja banyak yang belum diangkat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Menteri. Bilamana ada kata saya yang salah Bapak Menteri, saya mohon maaf tapi semata-mata ini untuk perbaikan Bapak Menteri dan kami semua intinya mendukung kebijakan Bapak Menteri 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Henry Yosodiningrat 8 PDIP Lampung II Laki-Laki Oh tidak, kalau yang dikelola seperti misalnya ada tadi yang dibangun oleh TV RI dan sebagainya, itu kan masuk dalam wilayah yang aset negara yang berada di dalam pengawasan atau apa istilahnya oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang saya pertanyakan, yang saya persoalkan, saya tidak tahu dari fraksi yang lain, khusus dengan tanah-tanah yang dibangun mall, dibangun pertokoan, dibangun hotel, nah itu yang saya maksud yang lain saya tidak persoalkan itu.APBN aset negara 2
Henry Yosodiningrat 5 PDIP Lampung II Laki-Laki Coba kembali yang tadi itu menyelesaikan permasalahan terkait aset negara dalam di dalam maupun di luar, khususnya mengenai aset yang dikerjasamakan atau istilah apa itu tadi ada yang KSO, ada yang BOT, jadi yang dikerjasamakan dengan pihak luar yang dibisniskanlah begitu itu saja.APBN aset negara, BOT, KSO 2
Henry Yosodiningrat 3 PDIP Lampung II Laki-Laki Pimpinan, begini, saya tertarik bahwa ada beberapa areal yang dengan sistem BOT dan KSO dengan mitra istilahnya, inilah yang sebetulnya saya ingin pertanyakan. Kalau seperti Kantor DPR, yang lain-lain itu tidak saya pertanyakan itu. Justru barusan seakan curhat bahwa ini sudah terikat dengan perjanjian sejak Tahun 1981 dan sebagainya, ada yang mau dan ada yang tidak, ini negara hukum, coba kepada Komisi II pun diinformasikan itu kami perlu tahu kontraknya itu seperti apa? Kami pun berhak untuk menilai apa yang harus kita lakukan, bila perlu gugat pembatalan. Jadi jangan karena oh yang ini tidak mau, kita sedang approach kami tahu nilainya itu ratusan milyar. Nah ini yang supaya transparan mungkin pada kesempatan berikutnya bisa kita bicarakan secara khusus terkait dengan hal itu dan nanti akan terbuka apa sih yang sedang terjadi, di mana sih letak kesulitannya, siapa sih yang turut bermain dalam hal ini. Terima kasih.APBN BOT, KSO 2
Henry Yosodiningrat 2 PDIP Lampung II Laki-Laki Sebentar, yang memberikan penjelasan supaya siapa jabatannya apa, supaya kami catat di sini siapa yang memberikan penjelasan. Terima kasih.APBN Dirut gelora bung karno 2
Henry Yosodiningrat 4 PDIP Lampung II Laki-Laki Koreksi sedikit Pimpinan.APBN koreksi 2
Henry Yosodiningrat 1 PDIP Lampung II Laki-Laki Pertama, dalam kaitannya dengan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengelolaan atas asset-asset yang berada di sekitar Gelora Bung Karno yang disewa untuk hotel, bangunan hotel, yang disewa untuk bangunan mall, termasuk yang di Kemayoran. Mengenai hal ini kami minta supaya dibuat suatu laporan secara transparan, karena kalau ini sudah berpuluh tahun menimbulkan atau menyisakan pernyataan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, kiranya untuk pemerintahan sekarang, pemerintahan yang bersih kami minta supaya kamipun bisa mengetahuinya secara gamblang dan bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan terang. Terima kasih Pimpinan.APBN PNBP 2
Henry Yosodiningrat 1 PDIP Lampung II Laki-Laki Ya terima kasih, kalau saya lihat tahapan pembinaan pengasuhan Praja dilakukan dengan 3 pendekatan, kemudian terakhir ada kekerasan dilingkungan itu tahun 2007. Pertanyaan saya apakah memang tidak ada kekerasan lagi? atau Ada tapi tidak terungkap? Tidak mencuat seperti peristiwa peristiwa sebelumnya. Kalau memang sudah tidak ada lagi apakah karena ada perubahan tentang pola atau pendekatan terhadap para Praja ini. Karena saya mengalamai dalam hal ini saya pernah menjadi pembela di persidangan ketika saya masih menjadi advokat ada 2 kali peristiwa. Pada umumnya atau setiap peristiwa itu dilakukan oleh senior artinya mereka yang sudah mengikuti pendidikan bertahuntahun tapi masih melakukan kekerasan. Bahkan ketika itu Akademi Kepolisian, Akademi Militer dan sebagainya tidak ada lagi tapi justru IPDN masih terjadi kekerasan-kekerasan.IPDN kekerasan 2
Henry Yosodiningrat 1 PDIP Lampung II Laki-Laki Kalau pola pendekatan ini memang sejak sebelum 2007 artinya ada apa kok belakangan ini masih dengan pola pendekatan yang sama kok sudah tidak ada kekerasan, atau memang pola ini baru ditemukan kemudian saya melihat ketika ada paparan bahwa ada satu pelatihan semacam keselamatan yang dilakukan oleh TNI, saya tidak melihat urgensinya untuk mencapai tujuan dari IPDN. Coba kita perhatikan tujuannya adalah untuk menciptakan segala macam itu kan tadi tidak ada urgensinya pelatihan-pelatihan kekerasan seperti itu. Karena dampaknya juga yang kita lihat melahirkan para yang tamatan dari IPDN ini ketika lulus, ketika terjun ke masyarakat gayanya bukan gaya sipil, tapi lebih kentara dari Kopasus begitu. Dari pakaiannya, dan tidak mencerminkan pamong, di situ jelas keprajaan, kepamongprajaan, kalau menurut pemahaman saya namanya Pamong itu, artinya ngemong, melindungi, melayani, tapi karakter yang terlihat di beberapa tempat justru karakter dari calon pemimpin yang ingin di layani, nah ini kami mohon sedikit penjelasan dari pihak IPDN. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.IPDN pola pendidikan, kekerasan 2
Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Nah dalam kontek ini dsaya kita Pak Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi II kita harus dukung penuh pengadaan tentang juru ukur. Bagaimana mungkin kita bias meminta sertifikat selesai cepatr keluar, kalau yang ngukur tidak ada, rasanya sulit itu memberikan beban tetapi ttidak memberikan solusi. Nah kalau juru ukur sudah semuanya selesai, kerjanya masih lemot juga ya disitulah mungkin kita patut evaluasi secara serius. Jadi juru ukur ini menurut saya memang harus serius kita selesaikan. Kemudian Prona saya tertarik tadi, jangan lagi pendekatan persolan subyektif, tapi harus territorial, sehingga merata tanah-tanah itu memang terdistribusi pembiayaan pengurusan suratnya berdasarkan teritorial, bahkan mungkin di target provinsi ini berapa, provinsi ini berapa, jangan personal karena kalau personal, bisa saja disalahgunakan juga akhirnya pak, ternyata yang ikut program Prona itu orang-orang yang sesungguhnya mampu dia mengurus surat, tapi Prona ini digulirkan untuk mereka yang tidak memapu sesungguhnya, supaya memiliki surat dengan biaya yang ringan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangjuru ukur, prona 2
Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Saya termasuk orang yang setuju dengan salah satu cara penyelesaian dengan mediasi, saya memaknainya mediasi ini berbeda dengan intervensi, kalau yang mau diselesaikan secara hukum dan memang sudah maju secara hukum silakan selesaikan secara hukum, tapi ada kasus-kasus yang memang tidak bisa dipaksa diselesaikan secara hukum pak. Dan saya amati 3 periode di Komisi II ini, hamper bisa dipastikan ketika rakyat berlawanan dengan pengusaha besar ditempuh secara hokum tepar semua rakyat. Tidak akan berdaya pak, jangankan membayar pengacaranya pak, ongkos datang ke pengadilan untuk lapor saja mungkin tidak kuat, jadi ini menurut saya saya setuju tidak semua diselesaikan yang paling penting mediasi itu harus tuntas, bahwa keputusan mediasi harus diikui dengan diterbitkannya surat sertifikat itu, memang kalau cuma mediasi ngomong kanan kiri, kanan kiri tidak selesai pada saat itu, tapinitu akan menjadi bom waktu, tapi kalau mediasi menghasilkan sebuah keputusan dan keputusannya diterbitkannya sertifikat berdasarkan kesepakatan, menurut saya tidak ada yang salah di situ, justru disini yang harus menjadi prioritas sengketa-sengketa antara rakyatrakyat yang tidak mampu itu dengan menghadapi pemilik-pemilik modal perusahaan besar itu yang harus di selesaikan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangmediasi sengketa tanah 2
Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Nah yang terakhir, saya kira Pak Menteri juga tahu pernah di publish di media oleh salah satu kepala BPN sebelum pak Menteri, aka nada pembagian tanah 9 juta hektar, dan itu semua media terbuka mendengar sampai saat ini, distribusi dan pembagian itu semacam iklan panter, nyaris tak terdengar begitu, macam iklan panter pak, nyaris tak terdengar dia. Bagaimana nasibnya itu yang 9 hektar itu dimana, apa sudah habis di bagi-bagi di lingkungan BPN, atau seperti apa begitu, jadi menurut saya ini yang harus dipertanggungjawabkan secara public.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpembagian tanah 2
Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Saya setuju di era keterbukaan perlu disampikan seperti saudara saya dari PKB tadi, tapi itu harus ada koordinasi Pak Menteri kalau tidak hati-hati pak, bias nanti rakyat menyerbu membabi buta, tanpa aturan kalau HGU nya sudah habis ini 9 hektar umpamanya, kalau beluam ada koordinasi dan penyiapan pembagian saya kira itu juha hars hati-hati, bias jadi konflik luar biasa itu karena semua orang merasa ah ini sudah habis ini hak saya di sini, hak saya disini. Jadi saya kira bagaimanapun transparansi harus diimbangi dengan juga penertiban dan pengaturan yang tuntas supaya kita menyelesaikan persoalan memang tutas tidak melahirkan persoalan-persoalan baru.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpembagian tanah 2



Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Yang kedua, saya punya harapan besar dengan pemaparan Pak Menteri tadi, dari yang sudah dipaparkan kepada kita, saya apresiasi dan optimis bahwa persoalan-persoalan pertanahan yang selama ini tersisa dan sisasnya itu jauh lebih besar dari pada yang diselesaikan sebelum-sebelumnya, itu akan bias dituntaskan selama beliau memimpin lembaga ini. Bapak tentu tahu 2004-2009 saya di Komisi II ini diamanahi sebagai Ketua Timja Pertanahan, di meja saya ada 2.700 kasus tanah, sampai 5 tahun selesai tidak ada satupun yang mampu diselesaikan oleh BPN pada saat itu, tentu yang bertanggung jawab bukan Pak Menteri, tapi Kepala BPN, BPN yang sebelumnya tetapi PR ini pak Menteri tahu, bahkan ada di daerah yang saudara saya tadi sebutkan sengketa tanah rakyat dengan perusahaan, bupati dan DPRD nya hadir di tempat ini siap menganggarkan biaya ukur, disepakati di ruangan ini itu sampai sekarangpun belum diukur. Jadi ini juga persoalan-persoalan menurut saya saya sangat memprihatinkan sesungguhnya. Tapi dari pemaparan Pak Menteri tadi saya punya harapan besar banyak hal-hal yang bisa diselesaikan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah 2
Jazuli Juwaini 1 PKS Banten III Laki-Laki Pertama saya harus mengucapkan selamat kepada Pak Menteri yang telah mendapat amanah baru jadi Menteri Agraria dan Kepala BPN, saya punya harapan besar, saya kira tidak perlu banyak diceramahi pak Menteri ini karena sebelum saya menjadi anggota Komisi II beliau sudah menjadi Ketua Komisi di ruangan ini, dia paham betul pasti tentang persoalan-persoalan khususnya tentang masalah pertanahan ini.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangucapan selamat 2
Jazuli Juwaini 2 PKS Banten III Laki-Laki Yang kedua, kami harus mengapresiasi semangat Bapak untuk melakukan berbagai macam terobosan, saya lihat di dalam paper Bapak atau juga dalam statement yang kami baca di media. Wallahu Alam tingkat kebenarannya, tetapi setidaknya di situ tercermin seorang Yudi yang gagah, ganteng dan pintar itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama tentang moratorium CPNS, apakah moratorium CPNS yang Bapak gulirkan ini sudah berdasarkan kajian yang dalam, data yang objektif, karena data ini juga masih ditemukan orangnya sudah di alam barzah tetapi SK-nya masih hidup. Ini juga terjadi di PNS Republik Indonesia ini, orangnya sudah bersama malaikat Munkar dan Nakir, tapi gaji dan SK-nya masih hidup. Ini artinya pembenahan dari sisi data saja inikan masih bermasalah kalau dilihat di situ. Yang kedua pemetaannya, PNS dan birokrasi yang ada di Republik Indonesia ini petanya apa sudah dilakukan sedemikian rupa, sehingga ibarat perahu atau ibarat kendaraan ini memang sudah lengkap seluruh terdistribusi sesuai dengan fungsi. Kemudian proporsionalitas rakyat Indonesia ini ada 240 juta, PNS kita itu kurang lebih 4 juta, apakah seimbang 240 juta dilayani oleh 4 juta PNS. Kami berharap dan kami menghormati kebijakan moratorium, tetapi kami berharap berdasarkan kajian, berdasarkan pemetaan yang objektif dan kebutuhan yang jelas dilapangan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium cpns, pemetaan pns 2
Jazuli Juwaini 2 PKS Banten III Laki-Laki Terkait dengan tenaga honorer, saya ikuti kalau Fraksi ini adalah Fraksi yang ke-7 Pak Ketua, kalau pembicara ini adalah pembicara yang ke-11. Dari 11 pembicara tidak ada satu pun yang mengatakan jangan angkat itu honorer, tapi angkat itu honorer dalam waktu secepat-cepatnya. Dan mengangkat honorer ini Pak, jangan karena takur mereka demo Pak, kalau mereka demo bisa diselesaikan sama Polisi, jangan juga karena kasihan, mereka tidak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu, mereka sudah mengabdi berkorban untuk bangsa dan negara ini tapi mana penghormatan bangsa dan negara kepada mereka. Itu sebenarnya yang mereka butuhkan. Karena itu, sudah hampir ketiga kali dengan 3 menteri diruangan ini bikin kesepakatan pak, honorer itu harus diselesaikan, ganti menteri ganti pula kebijakannya. Karena itu kalau tadi teman-teman menginginkan tahun ini harus selesai itu cukup bisa dimaklumi Pak, karena kita khawatir berlarut-larut persoalannya tidak selesai lagi, ini persoalan yang harus serius menurut saya. dan yang harus dikontrol oleh Menpan, oleh BKN sampai ke bawah itu data objektifnya honorer ini Pak, karena saya temukan dilapangan ada orang jadi tenaga honorer puluhan tahun tapi begitu pengangkatan yang diangkat adalah tim sukses kepala daerah yang menang, yang mengabadi puluhan tahun itu hilang, datanya pun hilang, yang baru mengabdi baru sebulan atau dua bulan atau baru jadi tim sukses masuklah datanya jadi PNS. Yang puluhan tahun jerih payah dengan gaji yang tidak jelas, keringat, meskipun Bapak melarang rapat di hotel, kantor kita pejabat negara ini masih pakai AC, rapat masih pakai makanan, tenaga honorer itu gajinya tidak jelas, honor pun juga kadang-kadang terlambat, kerjanya diperas. Karena itu tidak ada cara lain untuk ke-11 orang di forum ini dan Bapak Ketua harus menjadi kesimpulan rapat. Percuma juga Anggota Komisi II DPR RI ngomong berapi-api di tempat ini kalau nanti tidak ada kesimpulan rapat bahwa honorer ini harus selesai pada tahun ini juga, itu harus ada kesimpulannya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Komarudin Watubun 3 PDIP Papua Laki-Laki Pimpinan sidang dan tadi bukan menteri ya, Seskab, Pak Seskab yang saya hormati.Saya ada usul-usul perbatasan saya tahu Pak Jokowi sangat konsern soal perbatasan, tapi kemarin saya lihat usulan Menteri Dalam Negeri soal kegiatan di perbatasan itu bikin tugu ada speed boat itu saya fikir tidak menyelesaikan soal, saya ada usul konkrit kalau bisa di daerah perbatasan status kota Kabupaten maupun kota di daerah-daerah perbatasan itu diangkat status dibawah pengawaasan langsung Menteri Dalam Negeri tidak lewat Gubernur, jadi ada penanganan yang fokus terhadap kota-kota di perbatasan itu, supaya satu saat daerah-daerah itu ada harapan kalau tidak, saya pikir ini hanya lebih ke soal ada perhatian apa prihatin tapi tinggal implementasinya saya ragu untuk diselesaikan. Jadi status kota-kota perbatasan mungkin sekarang tidak semua tapi paling tidak di Sabang, Merauke ada titik mulai dikasih baik statusnya, kemudian tingkatkan aktivitas ekonomi di sana, kalau hanya sekedar untuk bikin tugu, bantuan speedboat, itu dari waktu ke waktu sama saja, karena pengawasan pemerintah pusat kesana lemah sekali. Terima kasihRencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020daerah perbatasan 2
Komarudin Watubun 1 PDIP Papua Laki-Laki Setelah mencermati secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Sesingkat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesingkat pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR RI, dan sesingkat pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut yang dalam kesempatan ini akan diambil keputusan untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi UndangUndang.  Maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkesimpulan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 hasil pembahasan komisi II DPR RI bersama pemerintah telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan secara signifikan khususnya terkait keinginan lebih mengintensifkan waktu dan mengefisienkan biaya penyelenggaraan Pilkada langsung. Sehubungan dengan itu menurut fraksi PDI Perjuangan DPR RI patut di apresiasi dan disyukuri seluruh substansi krusial akhirnya dapat ditemukan jalan keluarnya dengan musyawarah untuk mufakat hal ini menunjukkan spirit alenia keempat Undang-undang Dasar 1945 atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dia dorong oleh keinginan yang luhur kembali lahir dalam sanubari penyelenggara negara yang dalam hal ini di apresiasikan fraksi-fraksi DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. Setelah mencermati secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Sesingkat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesingkat pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR RI, dan sesingkat pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut yang dalam kesempatan ini akan diambil keputusan untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi UndangUndang. Maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkesimpulan bahwa RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan RUU Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 hasil pembahasan komisi II DPR RI bersama pemerintah telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan secara signifikan khususnya terkait keinginan lebih mengintensifkan waktu dan mengefisienkan biaya penyelenggaraan Pilkada langsung. Sehubungan dengan itu menurut fraksi PDI Perjuangan DPR RI patut di apresiasi dan disyukuri seluruh substansi krusial akhirnya dapat ditemukan jalan keluarnya dengan musyawarah untuk mufakat hal ini menunjukkan spirit alenia keempat Undang-undang Dasar 1945 atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dia dorong oleh keinginan yang luhur kembali lahir dalam sanubari penyelenggara negara yang dalam hal ini di apresiasikan fraksi-fraksi DPR RI, DPD RI, dan pemerintah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Komarudin Watubun 1 PDIP Papua Laki-Laki Alenia kedua, alenia ketiga Undang Undang Dasar tahun 1945 dalam konteks kelancaran pembahasan dan penyelesaian kedua RUU dimaksud memuat petunjuk sebagai berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan memuat motivasi spiritual didorong oleh keinginan yang luhur, latar belakang sebagaimana nantinya dalam prakteknya. Lantas pertanyaannya bagaimana nanti dalam prakteknya? Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengajak kita semua merenungkan kembali pernyataan Profesor Soepomo dalam pidatonya mengakhiri penjelasan Rancangan Undang Undang Dasar Tahun 1945, segala sistim ada baiknya, ada jeleknya, sistim mana saja tidak sempurna, yang sangat penting adalah pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat-semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintah, pernyataan Prof Supamo menjadi relevan ditengah ikhtiar kita melakukan bongkar pasang manajemen penyelenggaraan pilkada langsung untuk menemukan sistim yang format ideal.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada Langsung 2
Komarudin Watubun 1 PDIP Papua Laki-Laki Saudara pimpinan, dan anggota; Saudara Menteri Dalam Negeri; Saudara Menteri Hukum dan HAM; Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili.  Berdasar pada pandangan dan renungan sebagaimana dimaksud dikemukakan di atas Praksi PDI Perjuangan DPR RI sependapat agar RUU Perubahan Nomor 1 tahun 2015 dan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan pandangan dan renungan tersebut juga, tidak berlebihan jika rakyat menaruhkan harapan agar gubernur, bupati, walikota, terpilih dari pilkada langsung berdasar Undang-Undang hasil perubahan ini nantinya memenuhi kredo bung Karno tentang trilogi daya cinta kepemimpinan, yakni yang memiliki spritual kebangsaan, tekad kebangsaan, dan perbuatan kebangsaan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Komarudin Watubun 2 PDIP Papua Laki-Laki Pak Ketua itu sering dipakai, karena itu salam kebangsaan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Salam kebangsaan 2
Libert Kristo Ibo 2 Demokrat Papua Laki-Laki Pimpinan, maaf saya cuma mau klarifiasi pembicaraan menteri tadi. Tadi dia ambil sample di Bandung, sedankan di Papua kantor-kantor semua itu pada tidak ada semua itu. Jadi kalau misalnya bicara…jangan bicara hal-hal yang samplenya yang di Jawa saja, saya kira anda harus ke Papua dan lihat kondisi di sana bahwa tidak ada hotel dan tidak ada kantor di sana itu. Jadi ini klarifikasi saja Pak Ketua. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kita mulai ya Pak ya? sambil menunggu temen-temen yang lain, berangsur-angsur masuk lagi makan siang, ada yang sholat.  (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB) Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan ini kami Komisi II menerima surat dari pemerintah Kabupati Negeri Hilir Seminggu yang lalu, bahwa ditanda tangani oleh Pak Bupati bahwa permohonan audiensi dengan komisi II berkenaan dengan pemekaran Kabupaten Negeri Hilir, setelah itu kemudian ke komisi II menjawab dengan mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di komisi II kemudian pimpinan menunjuk, kami untuk mewakili pimpinan yang lain untuk menerima bapak dan ibu sekalian.- Pemekeran Kabupaten Indragiri Hilir 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Masa sidang ini Komisi II serius membahas APBNP 2015 karena pemerintahan ini pemerintahan baru, seharusnya APBNP itu pertengahan tahun baru mulai dibahas ini di dimajukan karena pemerintahan baru ini ingin menyesuaikan dengan visi dan misi baru tergambar dalam APBN, oleh karena itu masa sidang ini mungikin hampir tidak ada pembahasan Komisi II berkenaan kebijakan DOB maupun berkenaan dengan daerah-daerah yang minta dimekarkan, tetapi paling tidak secara internal memang kami akan membuka persoalan ini DOB ini, bahkan dalam satu tahun 2015 ini memang belum ada kesepakatan secara penuh tetapi paling tidak sudah ada pembicaraanpembicaraan di Komisi II paling tidak bisa menyelesaikan 25 DOB. Selama tahun 2015 ini. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak harapkan nanti bisa masuk dalam kualifikasikualifikasi yang kami sampaikan tadi.Daerah Otonom APBNP, daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Ini kami perkenalkan salah satu Pimpinan komisi II juga namanya Pak Achmad Riza Patria dari Partai Amanat Nasional eh mohon maaf dari Gerindra, ini orang dekat Prabowo, sebelumnya DKI Pak ya? dapilnya DKI. Hari ini memang banyak sekali kabupaten-kabupaten yang menunggu bukan saja 87 DOB yang sudah menjadi peninggalan komisi II sebelumnya tetapi juga DOB-DOB yang baru yang menunggu kesempatan untuk dimekarkan juga, sedang menunggu informasi keputusan dan kesepakatan komisi II terhadap pembahasan lanjut tentang DOB di seperti apa? nah sebelumnya komisi II juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan melakuan pembicaraan secara khusus tentang kebijakan untuk BOD ya? mudah-mudahan masa sidang berikutnya sudah bisa dibicarakan karena masa sidang sekarang ini kemungkinan Kita tidak punya waktu untuk bicarakan secara komprehensif, karena komisi II dipenuhi dengan agenda.Daerah Otonom Kebijakan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kami lanjutkan hingga berakhirnya periode keanggotaan 2009-2014 pembahasan terhadap 65 RUU belum dapat diselesaikan dan komisi II DPR RI dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2014 merekomendasikan agar 65 RUU yang belum selesai pembahasannya maupun 22 RUU yang belum sempat dibahas dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI periode sekarang, dengan pemerintahan yang baru. Cuma ini yang terakhir ini pantas juga untuk diketahui.Daerah Otonom pembahasan RUU 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Selanjutnya komisi II DPR RI dan pemerintah dengan melibatkan pula DPD telah bersepakat untuk membahas ke-65 usulan tersebut, nah balik lagi dia balik lagi dia, 65 nya dibahas, dimana dalam pembahasan tersebut ketiga pihak dalam rangka untuk menentukan daerah-daerah yang layak untuk dimekarkan, maka akan mempertimbangkan pula faktor geografis, geopolitis, dan geostrategis, dari masing-masing daerah dan tidak semata-mata hanya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2007.Daerah Otonom pemekaran daerah 2
Lukman Edy 11 PKB Riau II Laki-Laki Terima kasih Pak Bambang, khas Surakarta ya, itu kalau orang Solo menyampaikan Pak Riza, Pak Wakil Ketua, sudah cukup ya? saya kira kita semua dukung ini, dan kami menyatakan bahwa Bapak-bapak dan Ibu hari ini ke Komisi II ini adalah jalan yang tepat, on the track saya kira baru sekali ini soal pemekaran di Komisi II ya kan? sebelumnya tidak pernah. Dulu-dulu pernah karena dalam apa namanya catatan kita, Inhil Selatan, Inhil Utara belum pernah dimasukan, Inhil Selatan sudah masuk tapi lewat Baleg, dari kementrian Dalam Negeri tidak diusulkan, muncul dari Baleg, dari Baleg kemudian masuklah 22 itu.Daerah Otonom pemekaran kabupaten indragiri hilir 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Karena maksud dan tujuan bapak-abapak adalah untuk membicarakan soal Pemekaran Kabupaten Negeri Hilir mungkin kami membacakan dulu selintas soal perkembangan terakhir soal daerah Otonom Baru ini sehingga bisa menjadi gambaran secara komprehensif bagi bapak-bapak, nanti untuk menyampaikan apa yang perlu diketahui dan perlu disampaikan kepada komisi II ya.Daerah Otonom Pemekeran Kabupaten Indragiri Hilir, daerah OtonomBaru2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Pertama menyelesaikan agenda perubahan Perpu Pemilihan Kepala Daerah Bupati Walikota Dan Gubernur, mungkin tidak termasuk ini Indragiri Hilir masih lama ya? yamasih lama tetapi tetap menjadi tahun berapa kalau Indragiri Hilir 2018 itu gabungnya ke 2018, tetap tahun 2018, jadi ada penggabungan dalam rangka mengejar pemilu serentak secara nasional.Daerah Otonom perpu pemilihan kepala daerah 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian dari hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah terkait persyaratan teknis fisik kewilayahan dan administrasi terhadap 65 daerah terdapat 32 daerah yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan pada ketiga aspek tersebut di atas. Dan dianggap layak untuk dimekarkan, sedangkan 33 daerah lainnya masih dianggap belum memenuhi kriteria kelayakan, jadi dari 65 itu kemudian oleh DPOD atau oleh pemerintah dilakukan kajian secara teknis fisik kewilayahannya, hanya separuhnya, hanya 32 yang dinyatakan layak sementara 33 tidak dianggap layak.Daerah Otonom persyaratan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Nah terhadap hasil kajian pemerintah terkait pengkriteriaan tersebut komisi II DPR RI belum dapat menerima dimana komisi II DPR RI juga meminta agar pemerintah dalam melakukan pengkajian harus mempertimbangkan pula faktor geografis, geo politis, dan geostrategis, dari masing-masing daerah, jadi tidak hanya soal teknis, ya persyaratan tehnis, tidak hanya soal fisik kewilayahan dan administrasi, tetapi juga DPR atau Komisi II DPR diharapkan mempertimbangkan juga faktor geografisnya, artinya kalau memang geografisnya itu luas, susah dijangkau, ya pelayanan publik itu terlalu jauh terhadap pusat pemerintahan, itu juga harus menjadi pertimbangan jangan hanya soal kemampuan keuangan, jumlah penduduk, tapi juga faktor-faktor geografis, geopolitis juga, itu harus dipertimbangkan.Daerah Otonom persyaratan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Terhadap rekomendasi mengenai kelanjutan dari 87 RUU pembentukan DOB yang belum dapat di tetapkan menjadi Undang-Undang tersebut komisi II DPR RI belum, eh Komisi II DPR RI mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. DPR RI tidak menganut sistem carry over dalam pembahasan Undang-Undang, sehingga diperlukan adanya payung hukum atau kebijakan tersendiri terkait rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPR RI periode 2009-2014. Jadi tidak ada carry over, harus mulai dari awal lagi nah begitu. Dan begitu berakhir masa jabatan pereode yang lalu ya habis, nah ini harus kita mulai dari awal lagi kecuali misalnya komisi II bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya. b. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana akibat dari perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka ketentuanketentuan yang mengatur tentang pemekaran maupun penggabungan daerah juga mengalami perubahan. Kemudian sehubungan dengan hal ini.Daerah Otonom rekomendasi usulan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Selama kurun waktu periode keanggotaan DPR RI periode yang lalu komisi II menerima sebanyak 142 usulan pembentukan daerah otonom baru yang selanjutnya dalam prosesnya oleh komisi II DPR RI sesuai dengan fungsi yang ada melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh masing-masing daerah, kemudian setelah melalui proses verifikasi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan strategis lainnya, Komisi II pada akhirnya menyetujui sebanyak 87 usulan untuk ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR, yaitu 65 usulan ditetapkan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Oktober 2013 dan 22 usulan ditetapkan pada Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2014 menjelang akhir masa jabatan, ini keliru ini, bukan 17 Desember ini, 17 September karena Desember itu sudah ini sudah tidak menjabat lagi, 1 Oktober kan sudah berakhir.Daerah Otonom usulan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Selanjutnya dalam rangka merespons dan menindaklanjuti RUU usul inisiatif DPR RI tersebut, Presiden mengeluarkan surat presiden yang intinya menyetujui untuk dilakukannya pembahasan terhadap RUU dimaksud yakni melalui surat Presiden Nomor R.66Pres 2013 tanggal 27 Desember 2013 untuk pembahasan terhadap 65 RUU dan surat Presiden Nomor R.13 Press 02/2014 tanggal 27 Februari 2014 untuk pembahasan terhadap 22 RUU, kalau Negeri Hilir Selatan itu masuk yang di 22, kelompok 22 bukan yang di 65, sejalan dengan surat presiden dan juga kesepakatan antara komisi II DPR RI dengan pemerintah, Kementrian Dalam Negeri, maka pembahasan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pembahasan terhadap 65 RUU usulan pembentukan DOB terlebih dahulu, sedangkan pembahasan terhadap 22 RUU lainnya akan dilakukan setelah 65 RUU ditetapkan menjadi Undang-Undang.Daerah Otonom usulan daerah otonom baru 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Nah jadi Pak Menteri disamping menjaga kesehatan, ya santai-santailah pak, jangan terlalu serius-serius yang mengerenyitkan dahi terus ya? santai gitu tapi serius ya. Seperti katanya apa namanya Warung Kopi, Warkop itu santai tapi serius sersan, karena negara dan bangsa ini membutuhkan peran serta Pak Menteri itu besar sekali, tanggungjawab dan supporting kepada Bapak Presiden tentu yang utama dari Pak Menseskab.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020dukungan menteri 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Yang kedua Pak Menteri paling tidak akhir-akhir ini ada 2 momentum yang gaduh, yang gaduh sebagian publik menilai, adalah kurangnya suport dari jajaran Kesekretariatan Kabinet memberikan pertimbangan yang matang kepada presiden, sehingga presiden mengeluarkan kebijakan yang gaduh itu. Kegaduhan pertama adalah ketika awal-awal soal nomenklatur sebelum Presiden mengumumkan jajaran kabinetnya sehingga kemudian terjadi pingpong Istana, Senayan, Istana, Senayan.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kebijakan presiden 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Kegaduhan kedua seperti teman-teman bilang tadi soal yang akhir-akhir ini, saya kira mudahmudahan ke depan tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang menyita perhatian publik mengeluarkan energi yang begitu besar untuk membahas persoalan ini. Walaupun media menjadi ratingnya menjadi tinggi tapi paling tidak sebagai seorang yang membantu Presiden tentu berharap tidak seperti ini, kedepan mudah-mudahan keharmonisan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden tentu dengan pertimbangan pertama, tangan pertama, ring pertama memberikan pertimbangan adalah Saudara Menteri Sekretaris Kabinet.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kebijakan presiden 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu murni adalah soal apa namanya soal pertimbangan politis misalnya, pertimbangan politis misalnya, ya mungkin apa namanya sepenuhnya kita menyatakan itu menjadi tanggung jawab Presiden, tapi kalau kemudian kebijakan-kebijakan itu ada salah satu yang memberikan kontribusi timbulnya implikasi adalah karena kekeliruang kita dalam mempertimbangkan soal administrasi saya kira itu menjadi tanggung jawab Menteri Sekretaris Kabinet ya menjadi tanggung jawab Sekretaris Kabinet. Nah oleh sebab itu saya kira ke depan mudah-mudahan dengan kesehatan yang prima ya, dengan kecerdasan Pak Menteri, dan dukungan dari staf-staf Kementerian Sekretaris Kabinet ini, itu ke depan kita bisa perbaiki lagi, supaya kegaduhan-kegaduhan itu semakin lama yang tidak produktif ya, kalau gaduhnya produktif saya kira kita support jugalah, tapi kalau gaduhnya tidak produktif saya kira ini tidak perlu kita ulangi lagi.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kebijakan presiden, tupoksi sekretariat kabinet2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Terus yang kedua soal anggaran ya kami mudah membaca dan memperhatikan tadi apa disampaikan oleh Pak Menteri dan kita memberikan dukungan lah, memberikan dukungan termasuk upaya secara terus menerus dari jajaran Kementerian Sekretaris Kabinet untuk melakukan efisiensi yah, sedikit memang efisiensinya, kecil memang kalau dilihat dari jumlah rupiahnya, tetapi pengaruhnya yang besar. Karena begitu jajaran Sekretaris Kabinet punya visi, efisiensi, itu akan menjadi contoh bagi jajaran-jajaran yang lain ya? memberikan tauladan bagi jajaran-jajaran yang lain, efisiensinya kalau dari angka ini ya, 10 milyar, 20 milyar, itu kecil sekali tetapi ini akan memberi pengaruh yang multiplier efek kepada jajaran sampai kepada jajaran pemerintahan daerah kalau apa namanya Kementerian Sekretaris Kabinet ini bisa melakukannya dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita memberikan dukungan lah dan saya pikir tidak ada usulan penambahan anggaran ya? tidak ada ususlan penambahan anggaran, ya kita apa namanya, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu apa, sulit kita untuk menyetujuinya.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Nah yang ketiga kemaren soal ini juga belum mendapat tanggapan dan belum mendapat jawaban yang yang pas dari Menteri Sekretaris Mensesneg. Oleh sebab itu kami ingin menanyakan juga kepada Pak Menseskab ini, mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang bagus yang pas ya, soal staf kepresidenan ini pak, karena di anggarannya Sekretaris Mensesneg itu tidak muncul juga di anggaran Menbseskab ini bagaimana? supporting untuk staf kepresidenan ini. Saya kira Bapak Menteri perlu menjelaskan bukan saja soal anggarannya yang seperti saya pertanyakan tadi, tapi juga dimana rencana strukturnya ini seperti apa? ya memang kepala stafnya yang ditunjuk itu konglomerat, tapi kan tetap harus didukung oleh anggaran, anggaran negara ya, dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Presiden, yang diberikan oleh Presiden, enggak, sekarang lebih terkenal konglomerat daripada mantan jenderalnya pak, tidak ada artinya mungkin supporting dari APBN, tapi tetap sebagai seorang yang di tugaskan oleh Presiden tentu apa namanya berimplikasi kepada beban negara melalui APBN ini perlu dijelaskan, perlu di jelaskan kami justru curiga kalau misalnya diangkat sebagai kepala staf kepresidenan tetapi tidak muncul di anggaran, karena mungkin sudah mampu membiayai sendiri, tapi ini menuruti kami penyimpangan kelau kemudian apa nama tugas-tugas kalau staf Kepresidenan dibiayai oleh sendiri, nah ini kan justru berbahaya. Nah mungkin saya silap atau tidak bisa membaca secara mendalam tapi tolong ini dijelaskan, termasuk struktur, rencana struktur dan segala macam posisinya di manakah?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran, rencana struktur 2
Lukman Edy 2 PKB Riau II Laki-Laki Yang keempat kembali ke soal tadi, kami mengapresiasi bahwa hari ini presiden tidak mengangkat staf khusus, tidak mengangkat utusan khusus, sehingga mampu melakukan penghematan puluhan milyar begitu struktur ini ditiadakan dalam struktur kepresidenan kita. Nah, fungsi-fungsinya saya kira ini kita apresiasi lah, kita dukung ya? kita dukung. Karena selama ini juga ya itu tadi kegaduhan sering juga muncul dari situ saya kira pertimbangan Pak Presiden salah satunya yang bisa saya tangkap adalah dalam rangka untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan dari ruang itu dari ruang staf khusus. Dari ruang utusan-utusan khusus ya? Nah ini tentunya dengan tujuan untuk membangun keharmonisan selama 5 tahun kepemimpinan Presiden sekarang.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020anggaran staf khusus 2
Lukman Edy 3 PKB Riau II Laki-Laki Sedikit Ketua, soal perbatasan ini juga nyambung Pak Komaruddin ini, apresiasi kita terhadap keseriusan presiden untuk daerah perbatasan, cuma ini kita sampaikan kemarin ke hadapan Menteri Dalam Negeri juga tolong sampaikan kepada presiden ini anggarannya tidak berubah signifikan Pak, ya antara presiden sebelumnya kabinet yang lalu, dengan yang sekarang dan dulu 8,7 trilyun sekarang cuma Rp 9 sekian trilyun, jadi kita masih belum melihat akan ada perubahan satu tahun ini ke depan berkenaan dengan pembangunan perbatasan dari sisi anggaran Pak ya.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020daerah perbatasan, anggaran 2
Lukman Edy 4 PKB Riau II Laki-Laki Begini Pak Menteri eh Pak Seskab yang saya sebutkan tadi Rp 8,7 triliun dan Rp 9 triliun itu justru di sektoral itu Pak, bukan di Mendagri, di sektoral jadi kita melihat sedikit sekali naiknya, pada visi presiden kan luar biasa untuk perubahan di perbatasan tolong ini di sampaikan juga mungkin Pak Presidennya belum mendapatkan laporan soal ini.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020daerah perbatasan, anggaran 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Terus yang kedua, termasuk fasilitas mau perpustakaan atau apa wajar Pak, Bapak minta perpustakaan tidak dikabul-kabulkan Mendagri ini harus kita jelaskan juga kepada Mendagri ini bahwa perpustakaan itu penting, kalau tidak ya tetap C, tetap D ini tidak akan bertambah ini akreditasinya.IPDN akreditas IPDN, perpustaakan 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Pertama, ini memang harus dikerjakan secara serius ini sama rektor soal akreditasi. Sebuah perguruan tinggi milik negara uangnya disiapkan oleh negara, dibiayai oleh negara yang para alumnialumninya itu diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah akreditasinya C, tidak masuk ini dalam pikiran saya ini ya dan sudah berdiri semenjak tahun 1956, tambah tidak masuk dalam pikiran saya Pak Rektor, ini tantangan ini, tantangan. Pendidikan IPDN ini tidak boleh terlepas dari sistem pendidikan nasional, IPDN bukan eksklusif, bukan eksklusif yang hanya mempunyai misi, visi dan tujuan sendiri, tetapi IPDN adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dengan misi-misi yang khusus.IPDN akreditasi IPDN 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Oleh sebab itu tidak ada menurut saya kesimpulan yang paling harus kita sepakati dalam rapat hari ini yaitu kita minta IPDN menaikkan akreditasinya dari C menuju B dan B menuju A. Sekolahsekolah swasta saja yang didirikan baru tahun 80-an banyak yang sudah akreditasi B dan akreditasi A ya, uangnya cari sendiri mereka, ini soal saya kira syarat-syarat kemudian persoalan-persoalan yang Pak Rektor bentangkan didalam presentasi ini, ini semua bagian dari syarat-syarat ngisi borang di akreditasi itu Pak yang tidak terpenuhi yang Bapak bilang ini kurang ini, ini kurang ini, yang semua didalam ini, inilah syarat-syarat sebenarnya ketika kita mengurus akreditasi IPDN ini supaya meningkat.IPDN akreditasi IPDN 2



M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Oleh sebab itu, Pak Rektor, ini tidak bisa, kita harus ada batas waktu ini IPDN ini supaya ada ... program untuk mengejar akreditasi ini, kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan kualitas seperti ini kita support, kita dukung, butuh biaya berapa, butuh dana berapa, malu kita Pak punya perguruan tinggi yang alumninya luar biasa banyaknya tapi ternyata masih C, butuh satu jurusan lagi, buat satu jurusan, kenapa mesti bertahan di dua jurusan ya, cari satu jurusan lagi, tambah, kalau perlu tambah lagi dua jurusan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini.IPDN akreditasi IPDN, pengembangan IPDN 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Jadi tolong Pak, kalau perlu IPDN ini buat tim khusus konsultan yang secara detail mempelototi orang yang harus diisi itu seperti apa, apa syarat-syarat yang perlu dilengkapi, saya kira tidak ada kesulitan, Bapak cari guru besar, siapa sih yang tidak mau jadi guru besar IPDN, banyak yang mau asal ditawari mau supaya memenuhi persyaratan itu, kurang fasilitas fisik, tinggal bicara sama Komisi II dengan Mendagri, jadi harus ada, kalau tidak kami ini bisa bubar karena tidak mungkin Pak itu ancaman dari Dirjen Dikti itu benar supaya kita ini bisa bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi bukan saja secara nasional tetapi juga secara internasional ya, jangan ini eksklusif, hari ini saya kaget Pak, sebuah perguruan tinggi milik negara yang lahir semenjak 1956 akreditasinya masih C, 2..., lembaganya B, kalau Prodinya yang 8 B, kita minta target akreditasi A lah ini ya, targetnya harus akreditasi A, apapun kebutuhan untuk menjadikan IPDN menjadi sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi A, harus kita berikan support, begitu.IPDN akreditasi IPDN, pengembangan IPDN 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Yang terakhir soal budaya anti korupsi, Pak Rektor tadi membentangkan sekian kepala daerah, sekian pejabat-pejabat eselon yang sudah dihasilkan oleh IPDN kita juga ingin tahu dari sekian pejabat-pejabat daerah itu berapa yang masuk bui karena korupsi. Ini harus dibentangkan juga jangan yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek ini harus dibentangkan, mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada supaya ini menjadi kebanggaan, bangga kampus anti korupsi karena semua lulusan IPDN tidak ada yang korupsi, Insya Alloh seperti itu, nanti kalau ada korupsi ini harus kita perbaiki karena budaya anti korupsi ini memang harus ditumbuhkembangkan semenjak awal. Demikian Ketua, terima kasih. Wallahulmuwafiq Ilaa Aqwamiththoriq, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.IPDN budaya anti korupsi 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Yang keempat ini saran teman-teman dari PKB tadi saya ingin menambahkan, saya kira membangun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita ya membangun karakter bangsa ini, saya kira ada 3 hal yang mesti dipenuhi, bukan hanya IPDN ini tapi semua juga, semua lembaga-lembaga pendidikan. Satu adalah, ini sesuai dengan konstitusi, Pak Rektor, satu adalah agama, pembangunan pemahaman dan kehidupan beragama supaya menjadi benteng bagi anak-anak ini, outputnya sederhana sebenarnya diminta oleh masyarakat, para lulusan IPDN begitu tamat menjadi sekretaris lurah, diminta orang menjadi khatib Jumat, dia bisa menjadi khatib. Ada yang meninggal diminta memimpin doa, dia bisa memimpin doa ya sederhana Pak.IPDN kecerdasan agama 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian yang ketiga, tolong Pak Rektor, bentangkan ini soal revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 ini, apa ini? Supaya kita juga bisa membantu untuk perbaikan-perbaikan ini. Kami ngobrol tadi sama Pak Wahidin ya bahwa IPDN ini kan karena bagian dari sisi pendidikan nasional bayangan kita ya menjadi sebuah perguruan tinggi dengan kultur kampusnya yang kuat ya, kita dorong kearah sana menjadi sebuah kampus produksinya adalah calon-calon birokrat yang handal tetapi kultur kampusnya itu tebal ya tidak menjadi kultur sendiri begitu ya.IPDN pengembangan IPDN 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian yang kedua, menyangkut karakter bangsa ini adalah soal budaya. IPDN ini harus kental ini muatan budayanya ya saya melihat ini prestasinya di bidang marching band sementara ada perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang tidak seperti IPDN ini mempunyai beban misi kebangsaan yang luar biasa, sudah keliling dunia misalnya membawa kebudayaan dari Jawa Barat angklung menjadi alat musik dunia, IPDN ini harus ada, karena begini Pak, soal budaya ini tidak sederhana, makanya kemudian masuk soal budaya ini dalam konstitusi kita, tidak sederhana, karena para founding fathers kita meyakini melalui kebudayaan inilah benteng kita menghadapi pengaruh buruk budaya luar, tanpa bisa kita menyiapkan anak-anak muda kita dengan pemahaman dan kemampuan tentang budaya nasional, budaya lokalnya maka kita tidak bisa membentengi anak-anak muda kita, kader-kader bangsa kita ini terhadap pengaruh buruk dunia, jangan sampai nanti anak IPDN lebih tahu gamnam style daripada tari Saman begitu ya, ini bukan soal sederhana, bukan hanya soal kreativitas kemahasiswaan, bukan, tapi ini adalah rekayasa sosial terhadap anak-anak bangsa, harus memahami betul tentang kebudayaan dalam rangka untuk membentengi pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan-kebudayaan trans nasional, kekerasan dan kebebasan yang tidak terbatas ya, kebebasan dari barat, kekerasan dari timur, ini harus ada bentengnya sebagai anak muda Indonesia yang toleran. Ini saya kira itu yang kedua.IPDN pengembangan kebudayaan 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Yang ketiga mungkin ini sudah dilakukan oleh IPDN soal semangat kebangsaan, sudah ada, kesamaptaan itu bagus, kita angkat jempol lah itu supaya bisa mengawal NKRI ini sampai kapanpun mengawal Bhinneka Tunggal Ika saya suka tadi ada visi kebhinnekaannya itu, itu bagus, cuma itu tadi, soal agama dan soal budaya itu harus kental di IPDN ini, jangan sampai kampus-kampus swasta yang kental dengan misi kebudayaannya sementara IPDN yang milik bangsa, milik negara, dibiayai negara tidak kelihatan misi kebudayaannya itu.IPDN semangat kebangsaan 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Yang kedua, khususnya antara perusahaan dan rakyat, saya sepakat bahwa ada kebijakan dari Pemerintahan ini untuk meninjau kembali HGU yang sudah berakhir, tapi saya kasih catatan bahwa selektifitas meninjau kembali HGU ini bukan saja kepada swasta tapi BUMN jangan sampai BUMN dianggap malaikat, di tempat saya sudah digelari Belanda baru karena perlakukannya lebih sadis dari swasta-swasta karena membawa atas nama negara, dan praktek menindas rakyat seperti yang ditampilkan Pak Dadang itu nyata dan perlu Pak Menteri ketahui bahwa Riau ini kan perkebunan luas dan ini adalah tahun-tahun berakhirnya HGU yang ada di Riau karena sudah 30 tahun nanam sawit disana, 30 tahun wajar karena masyarakat disana belum ramai dan belum ada kultur perkebunan dan hari ini masyarakat kita sudah banyak sehingga kalau diberi kepercayaan oleh masyarakat insya Allah kultur sudah terbentuk, dan sudah saatnya kemudian Pemerintah melihat sebagai prioritas utama dan masyarakat di Riau, di Sumatera yang umumnya masa tanam pertama dan harus reflending, dan ini perlu di perhatikan betul, dan kita minta transparan seperti Pak Menteri katakan tadi bahwa ada pihak yang mengetahui lebih banyak karena Kementerian BPN mengumumkan saja kepada publik, bahwa ini persoalan yang berakhir daripada menimbulkan sengketa pada masyarakat, sehingga kemudian terjadi konflik di masyarakat, dan sebenarnya informasi ini bukan informasi rahasia tapi milik publik, ini perusahaan perkebunan ini ada 50.000 ha, masa tanam sudah habis biar Pemerintah disana dan masyarakat bisa merencakan untuk apa selanjutnya dan nanti perusahaan swasta dan BUMN berlindung dari ketidaktransparan nanti, mengurus 1-2 tahun belum berakhir, ketika masalah berakhir ini masyarakat dan Pemerintah disana tidak punya solusi apa-apa untuk menjadikan lahan ini menjadi lahan rakyat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangHGU, sengketa tanah 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian yang kelima, saya sepakat soal program pendampingan masyarakat, karena kasus rakyat dan perusahaan pasti kalah rakyatnya, jangan mimpi untuk menang karena rakyat tidak bisa bayar pengacara, penasehat umum, mereka tida tahu mereka mau ngadu ke siapa, jadi Kementerian ini harus buat institusi dalam rangka mendampingi masyarakat biar masyarakat ini menyewa pengacara untuk bayar Pak Rufinus ini, kecuali Pak Rufinus mau menggratiskan, ini harus konkrit, apakah dalam bentuk badan, lembaga yang memberikan tugas untuk mengadvokasi kasus rakyat baik yang punya sertifkat dan yang tidak punya sertifikat, ini preman-preman yang disurun tekan rakyat, di Riau kasusnya banyak.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpendampingan masyarakat 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian yang keempat, soal perona, ini terus terang ini ditunggu oleh masyarakat, saya kira Pak Menteri harus punya keberpihakan yang kuat mensukseskan perona ini jangan ditahan-tahan, dan kita akan senang kalau kemudian di periode awal ini, ada kebijakan yang progresif dari Kementerian ini dan umumkan pada masyarakat bahwa kami ingin bagikan prona sehingga ada angin surga di tengah masyarakat, di tengah kebuntuan, tidak jelas masa depannya.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperona 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Ketiga, saya tertarik betul ini soal keinginan Pak Menteri untuk mensukseskan program redistribusi lahan, dan mulai dari inventarisasi dan kemudian ini harus diselesaikan segera cepat, dan ini jgua kita minta Pak Menteri transparan dengan kita lagi, dan kita susun bersama langkah-langkah untuk kesejahteraan rakyat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangredistribusi lahan 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Mohon dukungan Pak Menteri agar Undang-undang Pertanahan agar diselesaikan, karena ini amanah TAP MPR terutama TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan reformasi agraria ini harus dilakukan, TAP MPR untuk memperbaharui Undang-undang Agraria ini, walau pro kontra di luar, kami tahu pro kontra di luar, ada yang menghendaki segera dilakukan perubahan, ada yang takut melakukan perubahan, ini soalnya banyak kepentingan di belakangnya, tapi kami juga minta komitmen mumpung komisi II juga belum menyelesaikan menjadi Rancangan Undang-undang pertanahan ini, dimana Pak Menteri hari ini dan ketuanya Pak Rambe kita bisa menyelesaikan dalam satu tahun. Terakhir soal BPN, ini aspirasi daerah, kita tidak tahu apa sebabnya BPN Ini semakin lama semakin sentralistik, padahal ini bukan kewenangan pusat, soal pertanahan ini, otonomi daerah kenapa semakin lama urusan sentralistik, kadang kepala BPN di Indragiri hilir sana pindah ke Papua di mutasi, dan ini bagaiaman urusan ini dan perlu dipertegas, dan karena dasarnya urusan pertanahan ini urusan daerah bagian dari otonomi daerah, kalau di daerah belum siap mungkin kewajiban Pak Menteri untuk melakukan kesiapannya.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangruu pertanahan, kewenangan BPN 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Kemudian keenam, soal tata ruang ini Presiden besar bagi Pak Menteri karena tata ruang ini kadang zalim juga, kuburan orang dibilang hutan, kampung dapur orang dibilang hutan, nenek moyang sudah berkubur disitu, karena itu bagaimana koordinasi Pak Menteri berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan menghambat pembangunan dan hak-hak rakyat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtata ruang, kehutanan 2
M Lukman Edy 1 PKB Riau II Laki-Laki Ada 8 poin, saya mungkin tidak menjelaskan bunga-bunganya tapi langsung pada substansi, pertama soal visi dan misi Kementerian agraria, kita ingin visi Kementerian Agraria ini menonjol visi kesejahteraan, karena terus terang Pak Menteri tidak ada kesejahteraan bisa dicapai tanpa memiliki tanah, jadi tanah itu penting sekali, soal tanah itu soal agraria, dan bukan saja penolakan atau kepastian hukum tapi dalam rangka memperbaiki nasib rakyat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangvisi misi kementerian 2
Muchtar Luthfi 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, Saya hanya mau menyampaikan titipan dari KPU Toraja Utara, beberapa waktu yang lalu terbakar habis, gedungnya rata dengan tanah sehingga saya akan serahkan ketua ada beberapa permasalahan.KPU, Bawaslu Gedung KPU terbakar 2
Muchtar Luthfi 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-laki Kedua, kita berharap pilkada yang akan datang ini akan berjalan lebih demokratis, lebih beradab, efisien, jauh dari campur tangan penguasa, PKPU yang ada ini saya belum melihat ada rancangan PKPU yang mengeliminir campur tangan penguasa, itu memang tidak diatur di Undang-undang Pilkada, ini bapak ukan hal pertama saya sampaikan di forum semacam ini, apakah hal yang diatur dalam Undang-undang tetapi faktual terjadi selama ini dimanfaatkan penguasa untuk memenangkan calon tertentu itu bisa kita antisipasi, misalnya larangan membawa hp dalam bilik suara, saya pernah SMS Pak Muhamaad pada PILEK yang lalu karena di Sulawesi Selatan itu gubernur, bupati, walikota dengan menggunakan PNS memerintahkan orang-orang memotret siapa yang dicoblos, boleh tidak ini diatur, kalau tidak salah H-2 baru mereka terima, sehingga waktu saya datang ke TPS, saya melihat orang-orang datang ke TPS membawa HP, saya tanya kepada pengawas kenapa ini bisa terjadi dia bilang aturan terlambat, saya berharap ini supaya hal semacam ini diaturdalam PKPU kalau memang bisa. Itu saja Pimpinan, terima kasih.KPU, Bawaslu PKPU 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Yang kedua, untuk BKN dan Men-PAN ini mengenai administrasi kepegawaian. Orang kalau mau pensiun itu ribetnya setengah mati apakah Menpan bersama BKN tidak bisa membuat suatu sistem kepegawaian dari sejak diangkat, mutasi, promosi sampai pensiun itu sifatnya otomatis? karena waktu saya reses kemarin banyak sekali teman yang tidak menerima gaji sudah sekian lama pensiun karena persoalan-persoalan administrasi. Saya kira setiap kali orang atau orang begitu diangkat jadi pegawai pertama kali, tembusannya kan ada ke BKN, dia naik pangkat ada ke BKN, mutasi ada ke BKN, promosi ada ke BKN. Kenapa yang bersangkutan harus diminta lagi memfotokopi segala macam itu barang? semua kan arsipnya ada di BKN! Apakah mumpung sekarang Pak Menteri ini melakukan reformasi birokrasi apa tidak bisa kita siapkan anggaran secara bertahap supaya begitu orang mencapai usia pensiun langsung datang SK nya. Jadi tidak perlu lagi mengurus segala macam. Nah saya tidak tahu apa di negara lain terjadi hal seperti itu? karena kita ini, kita sudah melakukan komputerisasi di satu sisi, sistem kepegawaian elektronik di satu sisi, tetapi kita masih mengelola kepegawaian kita secara primitif. Masih diperlukan fotokopi segala macam, ada KTP ada ini, ada ini, ribet sekali itu Pak Menteri. Banyak sekali orang yang sudah pensiun bertahun-tahun tidak terima gaji pensiun. Nah saya harapkan ini perlu disusun ini Pak Menteri.APBNP 2015 administrasi kepegawaian 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Pimpinan itu secepatnya atau paling lambat 2015APBNP 2015 Anggaran 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 7 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Sebelum anggaran Pak kan mau disisir dulu ini siapa-siapa yang berhak kan tidak semua usulan K2 itu seperti dikatakan oleh Bang Tagor tadi akan diangkat.APBNP 2015 Anggaran 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian untuk Ombudsman saya kira kinerja pemerintah secara keseluruhan di ukur dari tingkat kepuasan masyarakat, kan ada dua sistem adminisrasi besar di dunia ini: ada sistim administrasi publik ada sistim administrasi bisnis. Kalau sistem administrasi bisnis ukuran kinerjanya itu adalah seberapa banyak dia memperoleh keuntungan mengakumulasi modal. Administrasi publik ukuran kinerjanya seberapa jauh masyarakat puas dengan pelayanan itu, dan institusi instansi atau lembaga yang bisa mengawal, mengontrol, tingkat kepuasan publik itu adalah Ombudsman. Tapi kalau Ombudsman dengan anggaran yang sangat minim ini, saya sanksi ini Pak Danang. Saya sangsi apakah Ombudsman bisa mengawal, bisa mengontrol, bisa mengedukasi masyarakat, untuk mengetahui hak-haknya sebagai rakyat yang harus dilayani dengan baik oleh pemerintah. Saya kira perlu ada anggaran yang memadai untuk Ombudsman, untuk melakukan fungsi-fungsinya, agar supaya masyarakat memiliki tingkat kepuasan kepada negara. Saya kira itu saja Pimpinan. terima kasih.APBNP 2015 Anggaran Ombudmsan 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Pertama mengenai K2, saya ulangi lagi sedikit. Kita sepakat bahwa persoalan K2 ini harus diselesaikan, sekaligus kita selesaikan kita akhiri rejim tenaga honorer. Ini point pertama. Jadi K2 harus selesai, sekaligus mengakhiri rejim tenaga honorer. Tetapi saya punya persepektif lain dengan temanteman Pak menteri, artinya penyelesaian K2 itu jangan diartikan semua K2 yang diusulkan oleh pemda akan diangkat itu tidak benar, karena kita akan menjebak negara ini menjadi negara pegawai, negara tidak punya uang untuk membayar seluruh orang-orang yang mau jadi pegawai. Di satu sisi masyarakat teriak, pemda teriak infrastrukturnya buruk. Jadi perlu ada verifikasi yang betul-betul hanya orang yang berhak yang memenuhi syarat yang boleh diangkat menjadi tenaga honorer, CPNS dari tenaga honorer. Jadi ini poin penting. Kita jangan menjadikan itu bahwa semua yang di usulkan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan pada rapat yang lalu, banyak sekali tenaga honorer siluman diangkat oleh kepala daerah incumbent yang maju lagi menjadi calon bupati merekrut orang untuk menjadi tim sukses dan dijanji untuk jadi pegawai. Ini lah yang banyak menjadi diselundupkan menjadi tenaga honorer K2. Itu yang pertama.APBNP 2015 honorer K2 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 5 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Tadi ada dari Pak Menteri bahwa dalam rangka penyelesaian masalah K2 itu akan dilakukan pembahasan secara tertutup begitu antara Timnya Pak Menteri dengan Komisi II.APBNP 2015 honorer K2 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 6 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Tadi Pak menteri mengatakan bahwa dalam rangka penyelesaian masalah honorer Komisi II DPR RI, Tim Pak Menteri akan dibahas secara tertutup antara Timnya Kemenpan dengan dari komisi II saya kira itu perlu masuk di kesimpulan PakAPBNP 2015 honorer K2 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 8 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kita jangan mendorong negara ini menjadi negara pegawai, hanya yang berhak saja gitu. Yang kedua bahwa setelah nanti K2 ini dianggap tuntas harus ada penegasan dari Pak Menteri kepada semua KL, kepada semua Pemda, sudah haram hukumnya mengangkat tenaga honorer, jadi kalau ada tenaga honorer itu harus ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Itu harus kita tegakkan Pak, supaya jangan lagi terulang seperti ini. Ini kan kejadian seperti ini, karena kita yang memulai kita juga yang harus mengakhiri dulu, kita lagi yang mengakhiri, sudah ada PP 48 melarang mengangkat tenaga honorer, Pasal 8 sudah tegas mengatakan tidak boleh mengangkat, tapi karena dorongan dari gedung ini, dari ruangan ini kepada Kemenpan, maka itu kemudian dilanggar. Jadi saya minta itu tidak boleh lagi terulang. Makanya perlu ditegaskan di sini juga, di masukan itu bahwa setelah K2 selesai maka tidak boleh lagi dengan dalih dan rupa apapun juga KL dan Pemda mengangkat tenaga honorer. Perlu masuk kesimpulan juga itu. Sekaligus juga dengan apa namanya ada tim terpadu ini antara Tim Teknis dengan dari Komisi II itu Pak pimpinan.APBNP 2015 honorer K2 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Pertama saya langsung saja, megenai kedudukan Forkom Pemda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), di Kabupaten ini institusi ilegal karena Forkom Pemda itu hanya diatur dalam Inpres Nomor 19 tahun 2010 itu hanya ada di provinsi dan berbeda dengan kedudukan Muspida yang secara tegas diatur dalam PP Nomor 10 tahun 88. Forkom Pemda ini diatur dalam PP tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Berdasarkan PP ini maka salah satu pasal mengatakan untuk mendukung kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dapat dibentuk forkom Pemda. Permasalahannya adalah kalau di PP nomor 10 tahun 1988, sumber pembiayaannya jelas dibebankan pada APBD. Tetapi di Forkom Pemda yang ada di Provinsi sumber pembiayaan tidak jelas. Sehingga kalau gubernur mengeluarkan biaya untuk kegiatan forkom Pemda ini akan menjadi temuan bagi BPK, yang lebih celaka lagi karena forkom Pemda ini hanya mengakomodir kedudukan atau mengatur kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sementara Bupati dengan Walikota bukan Wakil Pemerintah pusat, maka Forkom Pemda sebagai pengganti Muspida itu jadi ilegal. Akibatnya maka sumber pembiayaan pun jadi masalah, ini perlu dipertegas oleh Mendagri apakah Forkom Pemda sebagai pengganti Muspida ini masih diperlukan atau tidak, kalau diperlukan maka perlu payung hukum yang jelas sehingga hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari itu yang pertama.Forkom Pemda Forkom Pemda 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Yang ketiga menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Azikin tadi mengenai IPDN. Ada keluhan dari Para Purnapraja atau alumni IPDN yang tidak diberdayakan maksimal di daerah, pertanyaan saya adalah apabila Purna praja ini tidak bisa diberdayakan dengan baik apa dipertimbangkan lembaga pendidikan ditutup saja, daripada dia di cetak tetapi tidak bertempatkan pada posisi-posisi sebagaimana yang seharusnya mereka tempati, misalnya kalau tidak salah di Undang-Undang pemda yang baru untuk menduduki jabatan camat itu dipersyaratkan memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan. Tapi di banyak daerah, dia tamatan non pendidikan pemerintahan dia sarjana agama, saya mohon maaf bukan membeda-bedakan latar belakang kesarjanaan, dia sarjana keperawatan, sarjana pendidikan, menduduki jabatan-jabatan seperti ini, sementara purna praja tidak dimanfaatkan secara maksimal, ini menjadi keluhan dari temanteman alumni sekolah Pamong Praja di daerah. Demikian Pak Menteri, terima kasih.IPDN pamong praja IPDN 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Interupsi Pimpinan, Pimpinan terkait dengan IPDN Pak Menteri, ini dalam beberapa kampus yang sempat saya kunjungi, di situ kelihatan bahwa kampus daerah itu menjadi tempat pelemparan orang-orang yang pensiun pak, orang yang sudah pensiun di struktural, di Pemda dikirim ke IPDN menjadi pejabat struktural disana, saya mohon penjelasan dari Pak Mendagri apakah ini kebijakan seperti akan dipertahankan atau akan segera diakhiri artinya memberi kesempatan kepada dosen-dosen muda yang berkualifikasi doktor, di situ yang berkualifikasi Profesor untuk menduduki jabatan- jabatan ini agar ada transfer ilmu yang lebih bagus kepada anak-anak didik. Terima kasih Pak Menteri.IPDN pejabat struktural IPDN 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Yang kedua mengenai penempatan pejabat, mantan napi koruptor menjadi pimpinan SKPD, apalagi menjadi kepala inspektorat, persoalan ini sudah saya sampaikan ketika saya menjadi staf khusus wakil presiden 5 tahun lalu. Saya sampaikan kepada Mendagri, kepada Menpan, waktu itu Menpan berjanji akan melakukan evaluasi, tapi pada masa reses kemarin pejabat yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala inspektorat dan mantan napi, bagaimana mungkin kepala inspektorat yang mantan napi yang harusnya menertibkan proses administrasi keuangan atau admiinistrasi di daerah, diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah lembaga yang sangat apa namanya yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sebuah lembaga pemerintahan.Koruptor pejabat mantan napi 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kedua, mengenai persepsi masyarakat berurusan dengan kantor pertanahan itu lama dan mahal, saya temukan waktu reses ada oknum yang bertindak jadi calo, saya tidak melihat paparan Pak Menteri karena menangani praktek percaloan di kantor pertanahan, itu bagian dari reformasi, kemudian dulu saya dengan Pak Yus pernah di kantor wapres ada pertemuan mengatakan penanganan konflik pertanahan yang berdampak luas, saya tidak tahu Pak Yus sampai dimana hasil pertemuan yang lalu karena ada ribuan konflik pertanahan berdasarkan hasil inventarisasi dari pihak pertanahan sendiri yang berdampak luas di Indonesia, berapa persen yang selesai dan berapa yang belum.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpraktek calo, konflik tanah 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian program Larasita, apakah masih berlanjut program itu, itu waktu saya berkunjung pas reses ada mobil-mobil Larasita yang mangkrek disitu, kemudian peralatan di mobil itu sudah tidak berfungsi, saya kira itu menjadi pertimbagan kalau Kementerian Agraria mau melakukan program seperti ini ke depan perlu dipertimbangkan seperti ini.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangprogram larasita 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Terakhri, program reformasi agraria yang berjalan lama, apakah sudah ada evaluasi, dan sejauhmana ini berjasil meningkatkan kesjahteraan rakyat, artinya jangan diterjemahkan untuk pengsertifikatan tanah, kalau dia pengsertifikatan tanah maka dia bukan bagian dari regormasi, tapi apa vedanya dengan perona, jadi harus ada upaya lanjut dari Kementerian agraria orang yang telah disertifikatkan tanahnya itu dibrdyakan sedemikian rupa sehingga aset yang berupa tanah bisa berhubungan dengan bank untuk urusan mpdal, Kementerian Pertanian di daerah untuk peningkatan produksi, apakah ada program ke arah itu, itu saja Pak Menteri, terima kasih.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangreforma agraria 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian sertifikasi untuk orang miskin, ini sangat bagus, tapi pertanyaannya, ada komponen yang harus dibayar ke Pemda, perolehan tanah dan bangunan, Undang-undang pajak restribusi yang baru menyatakan bahwa diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah, bagaimana mengkomunikasikan ini, apakah penghapusan BPHTB karena sertifikat gratis akan diganti polanya subsidi dari Pemerintah pusat, kalau tidak akan berhadapan dengan Pemerintah daeah, dan Indonesia is kira.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsertifikasi, pajak daerah 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 2 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Saya mau mulai dari yang teknis, ini titipan yang disampaikan teman-teman, dulu wakt pak Jono ada aturan pegawai BPN yang suami istri tidak boleh satu kantor, apakah itu masih berlanjut, karena ada istrinya di kabupaten sulawesi selatan suaminya di Gorontalo, apakah masih berlanjut.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsuami istri sekantor BPN 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Bapak Menteri dan segenap jajaran, Pertama, mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ini perlu dipertegas agar ini P3K ini tidak diplintir menjadi tenaga honorer nantinya. Saya waktu reses kemarin, sudah ada persepsi itu muncul, bahwa mereka yang tidak terakomodir atau kemungkinan tidak diangkat menjadi CPNS dari Tenaga Honorer ini bisa dialihkan menjadi P3K, saya kira ini perlu segera ada penegasan dari Menteri ke daerah, apa itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Saya waktu masih ikut di Tim …(suara tidak jelas) ikut membahas RUU Aparatur Sipil Negara ini saya terlibat dalam pembahasan ini, yang saya tangkap ketika itu, P3K ini adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus yang tidak bisa disiapkan oleh pemerintah, sehingga orang-orang seperti inilah yang direkrut, kalau persepsi yang mengatakan bahwa tenaga honorer itu akan ditransfer menjadi P3K, ini amburadul lagi ini pak, semakin amburadul, karena itu saya mohon Pimpinan, pak Menteri, segera buat penegasan, apa kriteria yang boleh disebut dengan P3K itu, supaya tidak amburadul dikemudian hari, apalagi beberapa waktu lalu saya membaca di koran, saya lupa siapa yang memberi statement, dari pejabat di Menpan kalau nggak salah itu mengatakan bahwa tentaga honorer K2 itu bisa ditransfer ke P3K, saya baca di Kompas kalau nggak salah saya baca itu pak, nah ini perlu hati-hati.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021P3K 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Yang kedua, mengenai KASN, saya mengusulkan KASN ini segera melakukan yang namanya audit marine, audit jabatan, kenapa? Ini keluhan dari semua pembicara terdahulu, terkait dengan 2 hal,. Terlalu pejabat di daerah yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, terlalu banyak, karena itu KASN kerja pertamanya, saya minta pak Menteri, tugaskan mereka melakukan audit marine. Seberapa banyak pejabat-pejabat didaerah yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tidak sesuai dengan latar belakang pengalaman, tadi sudah disebut Sarjana Agama jadi Camat, apa itu, Sarjana Perawat jadi Camat, Sarjana Sosial jadi Kepala Dinas PU, Sarjana Hukum jadi Kepala, sementara Sarjana Tekhnis Sipil jadi Kepala Dinas Perkebunan. Ini semua harus dibenahi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN 2



Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian mengenai reformasi birokrasi, dari hasil reses kemarin, keluhan terjadi didaerah, mengenai PMPRB, saya tidak tamu apa masih jalan apa tidak ini, Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi, habis waktu pejabat didaerah untuk melakukan asesment. Tidak ada lagi, syukurlah kalau tidak ada lagi, ini pekerjaan yang sia-sia pak menteri ini. Saya bersyukur kalau saya tidak, tapi itu keluhan yang saya terima dulu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021PMRB 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian yang selanjutnya mengenai istilah hak prerogatif Kepala Daerah, apa yang dikeluhkan teman-teman tadi terlalu banyak orang yang diangkat tidak sesuai dengan kompetensi itu berlindung dibalik hak prerogatif Kepala Daerah, sepanjang yang saya ketahui, saya juga bekas Kepala Daerah, 11 tahun jadi Bupati saya, itu karena 1 tahun jadi Kerteker, kemudian terpilih 2 kali, jadi 3 kali dilantik, itu Kepala Daerah tidak punya hak prerogatif, karena yang mau diangkat ini adalah pejabat-pejabat tekhnis yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, makanya ada Baperjakat, Baperjakat mengusulkan 3 orang, Bupati memang memilih dari apa yang diusulkan, tapi itu bukan hak prerogatif ketika sebelum diusulkan oleh Baperjakat. Nah ini yang banyak salah dimengerti, jadi saya kira juga perlu ada petunjuk ke daerah mengingatkan mereka bahwa Kepala Daerah tidak punya hak prerogatif. Hak prerogatif Kepala Daerah menentukan setelah ada 3 nama yang diajukan oleh Baperjakat, ini perlu juga diluruskan pak menteri. Nah istilah saya, kenapa banyak terjadi hal seperti ini, orang diangkat tidak sesuai kompetensi, bekas Nara Pidana diangkat menjadi pejabat struktural, istilah saya mohon maaf, agak kasar saya katakan, ini karena terlalu banyak Kepala Daerah, pejabat di daerah itu bersetubuh dengan jabatan, ini saya mohon maaf. Kenapa? Kalau Kepala Daerah digelar 0:1, istrinya 0:0, istrinya lebih berkuasa daripada Kepala Daerah, anaknya lebih berkuasa dari Kepala Daerah, ajudannya bahkan lebih berkuasa dari Kepala Daerah, ini semua perlu diatur ini, perlu diatur, perlu penegasan agar supaya pejabat-pejabat kita di daerah tidak semakin banyak yang bersetubuh dengan jabatannya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021hak prerogatif kepala daerah 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Kemudian mengenai standar kompetensi, persoalan yang dihadapi oleh daerah adalah jabatanjabaran yang ada itu tidak memiliki standar, jadi kalau kita mau melakukan uji kompetensi kita nggak punya standar. Nah saya kira Kemenpan atau standar kompetensi ini adalah domain dari Kemenpan untuk menentukan, kalau di daerah mungkin ada asisten, mana standar kompetensi itu didasarkan pada rumpun kompetensi, ada rumpun kompetensi pemerintahan sesuai dengan asisten I, ada rumpun kompetensi administrasi pembangunan, ada rumpun administrasi keuangan. Saya tidak tahu apa yang harus diisi dalam rumpun itu, sehingga ketika ada nanti audit marine dari KASN, ada acuan, ada acuan orang ini tidak sesuai, tidak sesuai, ini penting pak, karena sampai sekarang belum ada itu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021standar kompetensi 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Nah terkait dengan tenaga honorer, tenaga honorer ini masalahnya ada 2, masalah utama, banyak yang memenuhi syarat tapi tidak diangkat, banyak yang tidak memenuhi syarat tapi diangkat jadi CPNS, ini masalah pokok, sebenarnya sudah ada PP yang terbit, PP 48 tahun 2005, di Pasal 8 tegas mengatakan Pejabat Pembina Kepagawaian dilarang mengangkat tenaga honorer dan ada sangsi administrasi dan pidana, ini penting, tetapi saya heran kenapa tiba-tiba Pemerintah yang membuat PP ini pemerintah sendiri yang melanggar, ada apa ini. Dulu waktu saya masih di tim quality assurance, waktu Menterinya masih pak Mangindaan, saya berdebat dihadapan pak Wapres, saya protes itu pak, saya protes ketika pemerintah akan melanggar sendiri PP yang akan dia buat, karena ini membuka kotak vendora, kita sendiri membuka kotak vendora, saya bekas Bupati Luwu Utara, saya bersurat waktu itu ke BKN, saya bersurat ke Menpan, saya berani jamin tidak ada lagi tanaga honorer tercecer didaerah saya, karena saya konsisten kepada Pasal 8 itu, kalau dia tercecer 10,20, 50 orang oke lah, kalau sampai 6000 orang tercecer sangat tidak masuk akal, jadi bukan saya tidak setuju tenaga honorer diangkat jadi CPNS, tapi harus benar-benar yang memenuhi syarat. Kita mau negara ini dipenuhi oleh pegawai, kemudian fasilitas publik tidak jadi terabaikan, ini kan soal pilihan pak, ini soal pilihan, saya bukan sekali lagi, saya bukan tidak setuju tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, tapi sepanjang itu memenuhi syarat. Waktu itu saya bikin surat ke BKN, sebagai staf khusus Wakil Presiden, saya bikin surat ke Menpan, saya sebut nama-nama ini tidak memanuhi syarat dan saya berani jamin sampai ke Pengadilan, tetap diangkat itu pak Eko, tetap orang itu diangkat. Nah pertanyaan saya adalah apakah ini tidak ada latar belakang apa yang disebut tadi itu orang mau, orang mau jadi pegawai testing dari umum saja yang belum tentu lulus mau bayar pak, apalagi ini sudah pasti diterima, tidak ada makan siang gratis itu, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau orang testing umum saja belum tentu lulus mau bayar, apalagi ini, sudah pasti diterima, berapapun dia akan bayar, jadi Pimpinan, bukan saya tidak setuju mau diangkat jadi PNS, tetapi harus betul-betul yang memenuhi syarat dan saya berani jamin untuk daerah saya tidak ada lagi yang bodong pak, tidak ada lagi yang tercecer.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 3 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Ada satu pertanyaan paling gampang, ketika berdasarkan PP 48, dilakukan pendataan seluruh pegawai, waktu itu kemana orang yang 200 orang itu kok tidak ikut testing, kemana dia, persiapan untuk melaksanakan pendataan pegawai tahun 2005 itu, yang namanya testing tidak 1 minggu persiapannya, berbulan-bulan disampaikan, diumumkan, sehingga mereka yang menjadi tenaga honorer tidak akan diminta tidak akan meninggalkan tempat, jadi kalau pada saat ada testing dia tidak ada, pertanyaannya kemana dia, kalau dia mengaku sakit, cari di rumah sakit, ada nggak datanya di rumah sakit, kalau kita mau kerja benar, coba buka data di rumah sakit, apa betul dia sakit, karena ada mengatakan saya waktu itu bersalin, cek apa betul dia bersalin. Kalau ada penugasan, siapa yang tugaskan dia, sudah ada penyampaian dari Bupati, tidak boleh meninggalkan tempat. Jadi ini perlu diluruskan, kita sepakat, tenaga honorer kira angkat semua, tetapi, tetapi jangan yang tidak memenuhi syarat pun diangkat, tenaga honorer pak menteri, ini marak terjadi di daerah kalau incumbent ikut dalam pemilihan Kepala Daerah, dia merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi tim sukses, sekaligus hadiahnya menjadi tenaga honorer, apakah orang ini yang akan diangkat.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 4 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Bukan persoalan itu pak. Jadi pak Menteri, di daerah coba cek, di daerah-daerah yang Kepala Daerah incumbent ikut Pilkada pasti tenaga honorer membengkak, itu pasti. Nah, apakah orang seperti inipun akan diangkat jadi CPNS, apa akan diangkat, kalau saya pribadi tidak setuju karena ini akan menjadi beban buat Pemerintah Daerah, akan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena uang yang seharusnya untuk pelayanan publik dipakai untuk membayar orang yang tidak berhak, jadi ini perlu dipertimbangkan. Saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, harus diangkat semua, tidak harus semua diangkat pak, .... rusak negara ini kalau semua diangkat, tapi yang memenuhi syarat angkat dia, tidak ada jalan lain. Nah sekarang yang memenuhi syarat ini tugas kita semua, kalau sudah ada jaminan dari saya misalnya bahwa disana tidak ada lagi tenaga honorer tercecer, kenapa tetap diangkat, kemarin tenaga honorer K2, saya pulang, tenaga honorer K2 siapa yang ngisi, istri pejabat, anak pejabat, saudara pejabat, itulah mayoritas yang mengisi tenaga honorer K2 dibeberapa daerah. Nah pertanyaan saya, apakah orang seperti ini kalau saya temukan dan saya laporkan, pak Menteri akan membatalkan SK nya. Ini pertanyaan saya. Karena dulu saya laporkan tidak ada tindakan. Saya sebagai staf khusus Wakil Presiden waktu itu bersurat resmi, pakai kop kantor Wakil Presiden, tapi nama-nama yang saya sebutkan tetap terangkat, tetap terangkat.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 4 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Yang terakhir pak Menteri. Mengenai surat pertanggungjawaban mutlak, beberapa daerah, Kepala Daerahnya sudah membuat SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), SPTJM yang diterbit ketika limit waktu sudah berakhir untuk mengangkat tenaga K2 itu menjadi CPNS. Bagaimana nasib SPTJM ini, apakah dia dinyatakan Innalillahi Wainalilahi Rojiun atau tetap akan dipertimbangkan. Kami dijaminan Pak, masa kita tidak percaya Walikota, dia sudah membuat SPTJM yang sanksinya adalah tidak ada dana administrasi. Itu saja Pak Menteri, terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021STPJM 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 5 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Interupsi Pimpinan, sebentar Pimpinan, mohon izin Pimpinan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021interupsi 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 6 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Ini mengenai hot line antara…. dulu pada waktu Mendagri datang kesini itu seluruh nomor telepon esselon I diserahkan ke kita, apakah itu juga bisa berlaku di sini. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021nomer telepon eselon 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 6 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Saya mohon di point 6 ini dimasukkan sanksi terhadap K2 yang tidak memenuhi tetapi sudah diproses, itu yang pertama. Yang kedua, sanksi terhadap pejabat yang membuat orang itu menjadi K2, harus dimasukkan di sini, supaya kita ini bernegara jangan main-main. Kita sendiri yang buat aturan, kita sendiri yang melanggar aturan itu, jadi perlu ada sanksi ini Pak Menteri. Mengenai kalimatnya saya tidak tahu tetapi 2 point itu harus ada sanksi orang yang sudah dinyatakan lulus tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat harus diberikan sanksi dan orang yang membuat orang itu menjadi lolos juga dikasih sanksi. Terima kasih Pak.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021sanksi K2 honorer 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Meskipun waktu yang tersedia untuk membahas revisi atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sangat singkat, ditambah lagi dengan padatnya agenda kerja yang harus diselesaikan baik oleh DPR, DPD, maupun oleh pemerintah, namun karena adanya semangat kebersamaan dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menghadirkan aturan Pilkada dan Pemda yang lebih demokratis maka Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 dapat dirampungkan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki 2. Jika sebuah Rancangan Undang-Undang yang dibahas dengan waktu yang luas dan tidak terburuburu saja hasilnya sering tidak memuaskan dan jauh dari kesempurnaan, apalagi kedua Rancangan Undang-Undang ini yang dikebut dengan target waktu yang sangat ketat, salah satu hal yang menurut pandangan fraksi Partai Nasdem luput dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang ini dalam rangka menghadirkan Pilkada yang lebih berkualitas, bebas dari segala macam praktek kecurangan dan manipulasi, yang belum diatur secara maksimal dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah, adalah larangan membawa Handphone ke dalam bilik suara saat pencoblosan padahal, dalam praktek pemilihan baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada penggunaaan kamera Handphone sangat efektif digunakan untuk memobilisasi masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara untuk memilih calon sesuai instruksi pimpinan, atau memastikan bahwa mereka yang telah memilih berjuang beras, baju, dan uang, memilih calon tertentu. Oleh karena itu fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar larangan membawa handphone ke dalam bilik suara diatur dalam peraturan KPU dengan sanksi yang berat.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015larangan membawa handphone 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki 3. Kepala Daerah yang lahir dari proses Pilkada langsung diharapkan selain memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang mumpuni, juga harus memiliki legitimasi yang kuat dengan dukungan suara yang signifikan. Oleh karena itu fraksi Partai Nasdem tetap mempertahankan pendapat seperti yang telah disampaikan pada pendapat fraksi pada saat penyampaian pendapat atas persetujuan atas usul perubahan RUU dimaksud pada tanggal 6 Februari 2015 yang lalu. Yakni ambang batas perolehan suara untuk pemenang adalah mayoratitas mutlak atau 50 persen plus 1.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Muchtar Luthfi A.Mutty 1 Nasdem Sulawesi Selatan III Laki-Laki 4. Mengusulkan agar ketentuan pada Pasal 7 huruf T, yakni kata "Pegawai Negeri Sipil" diganti dengan "Aparatur Sipil Negara" dengan demikian, maka baik PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara harus berhenti sejak mendaftar sebagai calon.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pegawai pemerintah 2
Mujib Rahmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Kemudian juga terkait dengan APBNP ini juga tak permohonan Pak Menteri 209 dengan sekian program nya tapi kemudian oleh Menteri Keuangan disetujui hanya 29 ya Pak Menteri ya? 29 itu pun peruntukkannya bukan peruntukkan yang direncanakan oleh Pak Menteri, nah saya pikir apakah ini waktu itu perencanaannya kurang komunikasi atau apa sehingga dengan demikian, lalu yang muncul adalah persejuannya hanya 29 dan itu bukan untuk rencana kerja Pak Menteri. Karena itu barangkali pada saat nanti kita membicarakan detail mengenai usulan Pak Menteri tadi apakah Pak Menteri juga akan tetap mengajukan ini di 209 untuk APBN-P mumpung kita masih di tingkat apa namanya belum selesai pembicaraan mengenai APBNP ini.APBN APBNP 2
Mujib Rahmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Pertama terkait dengan soal organisasi di lingkungan Presiden atau organisasi-organisasi, badan-badan yang tadi saya sepakat dengan Pak Menteri tadi untuk melakukan evaluasi terhadap sebegitu banyaknya badan, lembaga, komisi-komisi yang barangkali ini kelihatannya ada overlap overlap juga di kaitkan dengan prinsip efisiensi, dikaitkan juga dengan ini Pak Menteri, dikaitkan dengan semangat kita untuk Desentralisasi, semangat kita untuk Otonomi dan sebagainya, harusnya lembaga-lembaga, badan-badan yang di pusat itu harusnya semakin kecil, tapi kemudian kita melihat dari bertahun-tahun itu ternyata masih cukup besar juga, saya kira mungkin perlu ada limitasi waktu oleh Pak Menteri kapan kira-kira hasil devaluasi terhadap masing-masing badan, kemudian bisa lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya juga muncul jangan sampai nanti setiap saat muncul yang baru lagi, misalnya ini kasus ada Wantimpres kemudian lalu muncul tim 9 meskipun sampai sekarang juga kita belum tahu apakah di-kepres-kan atau tidak. Nah ini jangan sampai suatu saat, kasus tertentu ada lembaga lagi, kasus tertentu ada lembaga lagi, dan ini menjadi trend di masa-masa yang dulu kalau ada masalah dibuatkan lembaganya saya kira, saya setuju dengan Pak Menteri tadi ingin melakukan evaluasi cuma barangkali kami minta informasi kira-kira kapan hal-hal tersebut bisa dilakukan.APBN organisasi lingkungan presiden 2
Mujib Rahmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan APBN saya melihat PNBP nya pada tahun 2014 bagus sekali Pak Menteri, yaitu ada lebih besar dari targetnya di 258 menjadi 362, tapi kemudian pada tahun 2015 apakah ini memang sengaja dibikin agak apa namanya Tawadhu Pak Menteri, jadi agak pelan-pelan saja tapi nanti hasilnya sama gitu, karena ini turun dari 362 yang dihasilkan pada PNBP 2014 menjadi 288, ini apakah gaya Pak Menteri kaya gaya Jogja, alon-alon nanti kemudian hasilnya bagus, moga-moga itu Pak Menteri.APBN PNBP 2
Mujib Rahmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Kemudian juga di kaitan dengan PNBP tadi Pak Menteri bagaimana kelihatannya tadi yang direncanakan itu pun tadi lebih banyak hanya dari 2 sektor saja, yaitu GBK dengan Kemayoran lalu bagaimana dengan istana-istana kita Pak Menteri, apakah tidak ada rencana yang bagaimana kira-kira istana-istana kita itu ikut memberikan pencerdasan kepada masyarakat dengan inovasi-inovasi tertentu sehingga orang-orang yang datang ke sana ke istana-istana kita itu lebih banyak dan tentu akan melahirkan juga tambahan dari PNBP kita. Saya belum melihat rencana kerja itu padahal menurut saya kalau ini dimasukkan dalam realistis, ini saya kira juga menarik Pak Menteri, apakah yang ada di Bogor, apakah yang ada di Cipanas, apakah yang ada di Tampak Siring dan lain sebagainya, kok kelihatannya tidak ada gaungnya istana-istana kita itu, barangkali itu menjadi catatan penting yang ingin saya sampaikan.APBN PNBP 2
Mujib Rahmat 3 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Sekalian Pak Ketua, sekalian Pak. Kenapa PNBP tadi itu 2015 malah turun targetnya itu tolong dijelaskan. Yang kedua adalah permohonan APBNP yang 209 ditolak yang ada hanya 29, lalu besok kita ini mau bicara tentang anggaran sekalian mohon dijelaskan Pak Menteri.APBN PNBP, APBNP 2
Mujib Rahmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Yang terakhir saya sama dengan mas Budiman tadi ketika di Jogja ketemu itu, ketika di tempat lain juga ketemu yang lainnya, yaitu tentang program konstitensi regulasi horisontal dan vertikal, ini tidak hanya di Undang undangnya Pak Menteri apalagi di PP nya, teman-teman daerah itu yang terkait dengan keuangan ini luar biasa Pak begitu salah sedikit nanti salah administratif yang turun adalah Kejaksaan Pak, yang turun adalah KPK, ini mengkhawatirkan sekali posisi mereka kasihan sekali, kalau sampai misalnya PP nya itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu usulan kami Pak yang disebut dengan regulasi itu tidak hanya Undang undangnya tetapi juga masuk ke dalam PP nya, saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.APBN sinkronisasi uu 2
Mujib Rahmat 4 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Ketua sebentar Ketua. Tadi yang rumusannya Pak Menteri itu bagus itu yang horizontal dan vertikalnya. Itu tadi yang mau disinkronisasi itu baik yang horisontal maupun yang vertikal itu apa namanya rumusan dari Pak Menteri saya kira bagus untuk dimasukkan.APBN sinkronisasi uu 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan yang tersisa pak, yaitu isu tentang moratorium CPNS. Memang ini barangkali itu domain-nya bisa jadi di Kementerian Menpan. Tetapi efeknya adalah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan di daerah. Di beberapa daerah resah sekali dengan ini, salah satu daerah pun dia menyebutkan bahwa kami sekarang ini Pak Mijib sudah kekurangan 2.000 PNS, bahkan dia yang menyebutkan bahwa ada satu eselon III, IV tidak punya staf pak, karena ada isu tentang itu, sementara itu juga sebenarnya sedang dalam proses pengkajian. Karena itu apalagi yang berkaitan dengan CPNS keahlian Pak, ini saya kira mungkin pertanian, mungkin penyuluh, dan lain sebagainya ini semua sangat meresahkan temen-temen di daerah.CPNS moratorium cpns 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Yang kedua Pak menteri soal daerah perbatasan, kira-kira 2004 dulu yang lalu, pernah menyampaikan gagasan bahwa daerah perbatasan itu kalau bisa kita jadikan sebagai daerah garda terdepan, sekaligus etalase daripada kehormatan dan martabat bangsa. Karena itu daerah perbatasan yang kita ketahui, ada daerah dimana kita lebih baik dari daerah seberang, ada daerah yang kita lebih jelek daripada daerah seberang. Ada juga daerah yang win-win, nah karena itu daerahdaerah yang seperti ini bagaimana kita ciptakan suasana menjadi sebagai daerah yang garda terdepan sekaligus juga etalase kehormatan bangsa. Sarannya adalah salah satunya apakah memungkinkan untuk kita bahas nanti secara khusus terutama bagaimana merubah managemen pemerintahan, kalau ini badan-badan koordinasi, misalnya PBN ini bisa jadi efektif bisa jadi enggak Pak Menteri. Kenapa? itu aja bisa dekrit apabila ada one manajemen ada one program dan yang ketiga one budget itu baru bisa dilakukan baru perubahan yang mendasar kalau masih sifatnya nya kordinasi-koordinasi antara sektoral kapan jadwalnya itu beda-beda. Dan kapan anggarannya juga beda-beda. Oleh karena itu saya kira kita punya tekad bersama sama untuk menjadikan daerah perbatasan itu sekali lagi, sebagai garda terdepan kita, sebagai etalase martabat dan kehormatan bangsa ini. Untuk hal ini saya nanti mengusulkan pada Pak Menteri perlu ada pembahasan khusus berkaitan dengan soal daerah perbatasan ini.Daerah 3T daerah perbatasan 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Tanah itu milik mereka, bukan rakyat saja, Pak Tomy winata pun 20 ha tanah yang sekarang dikuasai, tapi jamannya Pak Tarman sehingga untuk...(suara tidak jelas), perang dunia kan, di pakai hanya mengusir rakyat, ini jangan terulang di jaman Pak Jokowi ini, alat negara digunakan untuk kepentingan orang yang punya duit, dan berkas ini sudah ada, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtanah 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Yang terakhir agar guyon sedikit pak Menteri pada periode-periode yang lalu kalau saya lihat di depan sini Pak Meenteri, yang di depan kemudian di barisan belakang itu ada yang agak rambut panjang-panjang Pak menteri ini, ini kok tidak ada yang rambut panjang pak, tidak ada yang ibu-ibunya, saya kira jangan sampai ini adalah bagian daripada melanggar apa kuota perempuan, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.Perempuan Keterwakilan perempuan 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Ini to be continue. Pak Menteri yang saya hormati, Saya kira bahasa Pak Dadang ini dan Pak Yudi sudah kenal betul dengan Pak Dadang, saya kira betul semuanya dan sebelumnya juga Pak Tagore juga bupati, sama-sama bupatinya. Saya kira represinya jelas begitu Pak dan yang saya mau sampaikan adalah betul saya kira soal keteladanan. Kalau bahasanya Pak Yudi adalah uswatun hasanah. Saya kira ini menjadi catatan yang pertama untuk bupatinya dan juga kemudian adalah untuk PNS-nya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pimpinan ASN 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Saya ingin menyoroti dari sisi yang lain lagi, bahwa PNS itu luar biasa susahnya masuk ke PNS. Mulai dari dia kalau di STPDN, ada IPDN dan sebagainya, sarjana dan sebagainya, kemudian mengikuti , begitu masuk mengikuti pendidikan berjenjang luar biasa, pengalaman juga luar biasa, di sisi lain adalah bupatinya kenapa syaratnya itu rendah sekali, sehingga dengan demikian yang menjadi masalah adalah PNS itu menurut saya Pak setelah saya reses ini ketemu bahasa yang menarik buat mereka, PNS itu harus tetap mulio, harus mulio, tetap mulio tanpa bakti, mulio kehidupannya, mulio juga pekerjaannya, karena itu jangan sampai PNS ini juga merasa dikuyoh-kuyoh juga oleh Bupatinya yang kemudian ternyata bupatinya tidak banyak pengalamannya. Lalu kemudian dipindah sana-sini, tidak menggunakan married system, suka-suka saja karena dia adalah bagian daripada Tim Sukses dan lain sebagainya. Ini saya kira kita tetap setuju dengan Pak Yudi bahwa ini harus dilakukan perbaikan it’s oke tetapi jangan dikuyoh-kuyoh, jangan dihinokan lagi, karena itu saya berharap moga-moga besok itu match antara PNS yang sudah terdidik, setuju dengan capacity building setuju, tetapi juga harusnya Pimpinan Daerah pun harusnya juga sama, syukur-syukur bisa 1 langkah di atas daripada PNS-nya. Karena itu kalau tadi Pak Dadang mengatakan uswatun hasanah saya kira ini menjadi kunci, yakinlah teman-teman teman-teman PNS itu punya capacity yang cukup memadai, hanya tinggal persoalannya adalah bagaimana tadi mentalmental yang tadi itu, tetapi jangan distigma Pak, karena stigma yang dianggap jelek, semua saya kira juga tidak setuju karena PNS ini juga bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mungkin ada yang lukroh, itu juga barangkali karena keteladannya tidak menonjol disitu. Saya kira ini menjadi catatan yang pertama.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021PNS 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Yang kedua adalah KASN-nya Pak. Posisinya KASN ini karena di pusat saja, kira-kira bagaimana mereka mengawasi terhadap proses mutasi, promosi dan lain sebagainya di daerah yang sedemikian banyaknya, apakah dia juga akan dibantu di daerah kalau KASN-nya hanya jumlahnya terbatas seperti itu dan KASN-nya itu apakah juga merangkup mahkamah juga untuk bisa mengadili mereka, tidak hanya sekedar kayak Bawaslu hanya memberikan rekomendasi, lalu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau ini dilaporkan kepada Gubernurnya atau kepada atasannya lagi, tetapi ternyata adalah suatu warna yang sama tidak akan dilakukan penindakan apa-apa. Oleh karena itu, barangkali KASN-nya ini juga harus ada empowering, harus ada penguatan terhadap KASN-nya untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih tidak sekedar rekomendasi, tetapi bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN 2
Mujib Rohmat 2 Golkar Jawa Tengah I Laki-Laki Yang ketiga, saya kira ini karena, yang ketiga adalah soal moratorium. Saya senang dengan jawaban pengantar tadi Pak Yudi, saya berikan apresiasi. Ini memang dilakukan dengan sangat hati-hati Pak. Di daerah saya ketika saya sebutkan moratorium birokrasi, moratorium CPNS itu dia mengatakan Pak Mujib sekarang kami di kabupaten minus 2.000 orang Pak, yang tadinya 11 ribu menjadi tinggal 9 ribu. Saya tidak tahu persis apakah 11 ribu itu karena memang kebanyakan, yang rasional justru 9 ribu tetapi dia menyebutkan ada Esselon IV yang tidak punya staf dan ini manajemennya kayak manajemen tukang jajan, ya ke pasar sendiri, dia pasarkan sendiri, dia olah sendiri dan lain sebagainya. Nah saya kira soal moratorium ini yang paling utama memang moratorium keahlian, saya kira ini memang yang harus dicermati dengan sungguh-sungguh baik kemarin kita kunjungan spesifik ke Bali, ke Jogja, kemudian ke daerah reses dapil kita masing-masing. Saya kira itu terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium CPNS 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Selanjutnya kami akan mengusulkan jadwal rapat pada hari sederhana saja mudah-mudahan kita bisa bikin efisien karena padat sekali hari ini dengan agenda pembicaraan awal pembahasan APBNP 2015 dan evaluasi APBN tahun anggaran 2014 apakah kita bisa setujui?APBNP 2015 Agenda rapat 2
Mustafa Kamal 38 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan, lalu kita lanjut saja kepada jawaban,saya kira jawaban yang utama memang kaitannya dengan anggaran, karena memang bab kita anggaran, meskipun melambung ke mana-mana ujungnya ini masalahnya adalah di anggaran supaya bisa ditindaklanjuti segera dalam kesimpulan, terima kasih Pak Menteri, silakan.APBNP 2015 Anggara 2
Mustafa Kamal 41 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang pertama komisi II DPR RI dapat menerima aporan realisasi pelaksanaan APBN tahun 2014 dengan tingkat penyerapan masing-masing adalah Kementerian PAN RB tingkat penyerapannya sebesar 80 %, BKN tingkat menyerapan sebesar 91,92 persen, ORI tingkat penyerapan sebesar 94,17 persen, bisa disetuju ya ini, informatif sifatnya?APBNP 2015 Anggaran 2
Mustafa Kamal 41 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang kedua terhadap anggaranKementrian PAN RB, BKN dan ORI pada RAPBN Perubahan 2015 Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang mendatang dan komisi II DPR RI juga meminta agar dilakukan kordinasi antar Kementerian - LPNK agar terjadi keterpaduan program atau tidak tumpang tindihnya anggaran setuju ya? saya kira ya?APBNP 2015 Anggaran 2
Mustafa Kamal 41 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terhadap usulan tambahan anggaran BKN sebesar Rp.11.400.000.000,- ORI sebesar Rp.185.793.487.600,- Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahas lebih lanjut dalam RDP yang akan datang. Setuju pak ya?APBNP 2015 Anggaran 2
Mustafa Kamal 42 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Tadi sudah Pak Menteri pakai istilah paling lambat ya kalau tidak salah, ya, ya, paling lambat ya? tadi Pak Menteri juga memakai istilah paling lambat ya, Desember 2015 tapi bukan berarti bulan Desember bisa juga sebelumnya secara bertahap, jadi paling lambat pada tahun 2015, pakai kata-kata Pak Menteri ya? komprehensif, paling lambat pada Desember tahun 2015APBNP 2015 Anggaran 2



Mustafa Kamal 55 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ya jadi terkait komitmen itu kita sudah pernah putuskan di rapat sebelumnya secara normatif nah sekarang kita menyepakati mekanisme pembahasannya untuk kemudian menjadi anggaran begitu.APBNP 2015 Anggaran 2
Mustafa Kamal 58 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, Tentu semangat itu kita bisa pahami bersama, saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa pada hari ini kita fokusnya dianggaran Pak. Jadi kita memang kesimpulannya mungkin lebih mengarah pada bagaimana mekanisme ini bisa kemudian dianggarkan. Mengenai kesepakatan yang di sampaikan oleh Pak Lutfi itu mungkin bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya, untuk menjadi komitmen kita bersama kedepan, karena ini ini kajiannya tentu akan ada tersendiri dari Pak Menteri, dari Kepala BKN dan juga dari rekan-rekan Komisi II ini masih banyak masukan-masukan jadi saya mungkin bisa, apa namanya, menjadikan itu sebagai satu catatan penting pada hari ini tapi pada hari ini kita kaitannya dengan ini. Ada masukan juga dari pimpinan silakan.APBNP 2015 Anggaran 2
Mustafa Kamal 41 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang keempat nih yang penting menjadi isu yang besar pada hari ini komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN RB dan BKN untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran tahun 2015 bagi penanganan permasalahan tenaga honorer K2 yang ditargetkan diselesaikan secara komprehensif secepatnya pada tahun 2015 ini Komisi II DPR RI juga menugaskan kepada Banggar.APBNP 2015 Anggaran, banggar 2
Mustafa Kamal 60 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Alhamdulilah pada ini kita sudah menyepakati satu kesimpulan yang penting dan bersejarah bagi saudara-saudara kita yang berjuang di K2 khususnya, yang hadir sini nanti kita akan buat simulasinya lebih detil untuk menjadi anggaran real ini ya? terima kasih juga kepada BKN dan ORI yang sudah hadir dan rekan-rekan Komisi II yang lainnya. Dan dengan ini kami tutup acara pada hari. Nanti kita akan ada pengumuman sedikit untuk Komisi II tapi agar rapat ini bisa kita selesaikan saya tutup dulu dengan membaca Hamdalah Terima kasih Pak Menteri. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Mustafa Kamal 7 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih, Pimpinan ORI untuk, mempersingkat waktu kita punya 35 menit ke depan untuk memperdalam dan mohon para anggota dewan yang terhormat dalam pendalaman ini mungkin lebih kepada hal-hal yang strategik terkait anggaran. Nanti yang lebih teknis kita bahas pada rapat konsinyering pada tanggal 6, 7, 8. Saya bebas saja karena ini tidak usah per fraksi. Sebelah kanan dulu saya Pak Yandri dulu, tadi Pak Yandri, lalu sebelah kiri nya Pak Sirmaji ya. Ini 2 dulu nanti lanjut kita.APBNP 2015 Anggota dpr 2
Mustafa Kamal 46 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ya nanti ini, justru Pak Subarna ini nanti yang akan memperjuangkannya sebagai Banggar komisi II,APBNP 2015 Banggar 2
Mustafa Kamal 47 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Jadi nanti kita di Konsiyering pak itu kita akan membuat simulasi sampai detil kualifikasi dari apa namanya PNS yang akan di terima seperti apa, di sana di kita nanti bikin simulasi sampai angkanya Pak, mudah-mudahan Pak Subarna nanti di badan anggaran juga Pak Sirmadji juga bisa memperjuangkannya supaya ini nyantol kata kata Pak Menteri, karena nyantolnya di menteri-menteri terkait ya? kalau tidak nyantol ya kita di komisi II sudah berjuang lalu kemudian di Banggar besarterkena angin ribut ini ke mana-mana kan. Oleh karena itu saya kira.APBNP 2015 Banggar 2
Mustafa Kamal 52 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ya itulah makanya, menjadi catatan yang tidak terpisahkan dalam rapat ini tetapi memang biasanya kita tidak langsung kepada nomenklatur ya? yang penting kita sudah menjadi kesepakatan bersama di sini kita arahkan di sana karena nanti akan banyak lagi yang masuk itu kan ada beberapa ketentuan ya sekretaris desa, itu kan semuanya nanti jadi panjang sekali kesimpulan kita ini kalau disebutkan tapi yakinlah, Pak Subarna bahwa itu akan dibahas dalam rapat konsinyering kita ini. Sayakira begitu ya Pak Menteri ya? Pak Menteri juga sudah mendengar nanti bahkan Pak Subarna sendiri yang akan menyuarakannya kembali di di Badan Anggaran jadi itu, justru kita sekarang ini sangat mengandalkan Pak Subarna, Pak Sirmadji ya untuk menyebutkan detilnya kita nanti komisi II di Sub konsinyering menyepakati, bagaimana simulasinya dan disuarakan oleh Bapak-bapak Badan Anggaran Komisi II DPR RI di badan anggaran besar, jadi saya kira kalau ini disetujui, sudah selesai ya?APBNP 2015 Banggar 2
Mustafa Kamal 50 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Selanjutnya komisi II DPR RI juga menugaskan kepada Banggar DPR RI untuk memperjuangkan pengalokasian anggaran terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2 tersebut.APBNP 2015 banggar, honorer K2 2
Mustafa Kamal 5 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ya memang tradisinya sudah begitu Pak Menteri ya. Jadi kita nanti bahas pada tanggal 6 7, 8. Terima kasih. Berikutnya, mungkin Kepala BKN, dan lebih nyambung dulu. Ini unik ini harus direkam dalam sejarah ini jadi pembicaranya mundur ke belakang dan itu kalau dipublikasi itu mungkin ada keprihatinan kepada DPR untuk pertama kalinya gitu ya Iya. Biar rasa masyarakat juga lihat kita ini prihatin. Silakan PakAPBNP 2015 Kepala BKN 2
Mustafa Kamal 39 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih Pak Menteri Nah dari Kepala BKN silakan.APBNP 2015 Kepala BKN 2
Mustafa Kamal 6 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih Bapak Kepala BKN, jadi kita lanjutkan saja untuk secepatnya pada Ombudsman Republik Indonesia monggo Pak. Ini naik pangkat ke atas Pak.APBNP 2015 Kepala Ombudsman RI 2
Mustafa Kamal 40 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih, Pak Kepala BKN. Pak Danang silakan.APBNP 2015 Ketua Ombudsman RI 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Sesuai dengan laporan sekretariat sudah hadir dua puluh satu dan terus bertambah ini nampaknya mendekati kuorum dengan ada yang izin dan fraksi sudah 8 saya kira sambil berjalan saja kita buka rapat ini ya? setuju Pak?APBNP 2015 Kuorum 2
Mustafa Kamal 59 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ya oke, ya jadi ada kebersamaan ya kita, Pak Menteri mengajak sama-sama, kita juga begitu dari Komisi II. Oke perbaikannya cukupya? Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sekalian kita setujui?APBNP 2015 persetujuan 2
Mustafa Kamal 41 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Terima kasih, jawaban yang singkat dan di kita tunggu louchingnya, mudah-mudahan kita bisa ini, dan juga maintenance nya juga penting itu nanti di pikirkan. Baik kita langsung kepada kesimpulan, oh ya Bu Ammy tadi mengusulkan juga merevisi Undang-undang ya? ya boleh juga dipikirkan nanti, apakah dari ORI yang mem-propose atau Bu Ammy juga bisa itu membuatProposal atas nama anggota secara pribadi, kalau didukung komisi II juga bisa juga kita dukung semuanya, nanti siapa duluan saja, ini pencerahan yang bagus dari bu Ammy, sudah bisa tayang? saya sudah mulai khawatir lagi, habis itu tiba-tiba ada kerusakan lagi, ada istimewa pada hari ini terima kasihnya ini ada data-data juga, ini partai Golkar ini tidak ada yang bertanya satupun, ini luar biasa ya bersama PKB, tapi PKB ada yang hadir juga disini Pimpinan baik, ya.APBNP 2015 regulasi Ombudsman 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Rapat kita selesaikan jam 12.00 ya? yah saya kira kita bikin dengan penuh semangat atau pakai kaidahnya Pak Ketua kemarin sampai Zuhur katanya dan Zuhur itu bisa sampai jam 3 Sore, itu Zuhur juga jadi,APBNP 2015 waktu selesai rapat 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ini sedikit sebetulnya harusnya pindah ke belakang dulu ya? tapi ini sebagai pimpinan lebih kepada bagaimana korelasikan dengan rapat-rapat sebelumnya dari kementrian yang terkait, dan saya coba supaya kerangkanya tidak ke luar dari apa yang diisampaikan Pak Arif dan Pak Budiman Sudjatmiko. Jadi betul-betul kepada substansi materinya. Pertama panggilan Pak Andi ini sekarang jadi ini Pak Menteri atau Pak Setkab atau Seskab, Seskab, nomonklatur ini penting Pak, bapak ibu sekalian tadi ada yang menyebut Menteri, ada yang menyebut apa. Jadi Seskab (Sekretaris Kabinet) ini nomenklatur yang resmi, dan saya kira kebetulan saya dulu membahas Undang-Undang Kementrian Negara, jadi memang sudah dibuat ketat dulu, semangatnya adalah untuk melakukan dorongan ke arah Zaken kabinet yang ramping sebetulnya, dalam rangka pemerintahan yang lebih efisien dan efektif ada Kementrian di Pasal 12 yang harus ada, tersirat begitu Menlu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Lalu di Pasal 13 memang di buka untuk perkembangan lingkungan strategis tingkat global, kementerian-kementerian dengan nomenklatur yang lebih antisipatif ya?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Nomenklatur sekretaris kabinet 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Di Pasal 14 itu disebut dapat membentuk Menko dulu hampir-hampir dalam pembahasannya kita ingin menghilangkan, tidak perlu lagi ada Menko, kenapa? karena supaya Presiden dan Wakil Presiden langsung. Bersentuhan dengan Menterinya, tidak lagi dibuat jarak-jarak yang berkepanjangan, tapi kemudian komprominya akhirnya tulis dengan kata “dapat” dan kali ini dapat ini kelihatannya memang dimanfaatkan pada postur kabinet sekarang menjadi bahkan Menko nya ada ada 4, tapi dikunci di Pasal 15 memang Kementrian itu harus paling banyak 34 apakah penamaan Seskab ini karena memang sudah tidak boleh lagi, ada nama kementrian lalu disebut Seskab atau ada alasan lain itu pertanyaan saya yang pertamaRencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Menko, sekretaris kabinet 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Karena ini dari nomenklatur ini nanti akan kemudian kita mencoba memahami bersama di komisi II ini jadi Seskab ini kira-kira dia apakah setara Kementerian atau bagaimana? atau bagaimana itu tolong dijelaskan oleh Pak Menteri. Yang pertama, Pak Seskab. Ya Pak Seskab, ini mohon maaf.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Nomenklatur sekretaris kabinet 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Kemudian yang kedua Pak Jokowi dalam arahannya di kabinet yang pertama kali, di rapat Paripurna Kabinet itu yang saya dengar beliau menekankan sekali agar tidak terjadinya ego sektoral. Kebetulan di Komisi II ini ada 2 Kementrian yang kita sedang berusaha memahaminya kiri kira bidang kerjanya seperti apa? dan kemarin salah satu kementriannya, Kementrian Dalam Negeri sudah minta dukungan komisi II untuk anggaran terkait Desa itu agar tidak berpindah dari Direktorat Jendralnya.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kementerian 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Kebetulan kami belum mengundang kementrian yang terkait lainnya yaitu kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mungkin akan dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan, mumpung ada Pak Seskab di sini, kami juga ingin, mendapatkan, informasi, dalam menejemen kekabinet, ini manejemen bukan politisnya, saya tidak mau masuk itu sesuai dengan arahan Pak Arif dan Pak Budiman ya, jadi menejemen ini sepertinya seperti aman, seperti apa sebetulnya? jadi pembagian tugas yang sudah diputuskan melalui Keppres itu seperti apa yang sebenarnya, lalu kemudian kira-kira nanti koordinasi kerjanya depan seperti apa? Kedua kementrian ini apakah ada dalam satu Menko atau tersebar di beberapa Menko, jangan-jangan koordinasi hanya di komisi II ini nanti, karena kalau di pemerintahan tidak bisa koordinasi ya misalnya, jangan-jangan kan ini. Janganjangan ini mumpung bisa diklarifikasi .Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020manajemen kabinet, menko 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Lalu Yang terakhir karena struktur kabinet sekarang ini cukup besar ya? dengan 4 Menko itu maka alur pengelolaannya seperti apa sehingga nanti dalam menejemen pengelolaan kabinet ini presiden bisa mempunyai rentang kendali yang optimal, terhadap menteri-menteri di bawahnya. Saya ingatkan sekali lagi dulu dalam semangat pembahasan di Undang-Undang Kementrian Negara itu sebetulnya menginginkan kabinet yang ramping, di mana presiden bisa bersentuhan, berkomunikasi secara intensif dengan menteri, teknis langsung. Nah sekarang dengan tadi saya katakan sudah ada Menko "dapat" dapat ya jadi 4 bahkan sekarang ini lalu ditambah lagi, nah ini sekaligus saya juga tanya ada Mensekneg, Mensesneg ya? lalu kemudian ada Staf Kepresidenan begitu ya? disebut bagaimana Kepala Staf Kepresidenan, nah kemarin Pak Mensesneg kita sudah tanya di sini, dan jawabannya ya ada 3 saya sebut, yang pertama itu ya tapi masih ada tumpang tindih dengan Seskab beliau menyatakan sendiri, yang kedua saya agak lupa, tapi yang terakhir ini beliau sebut ya kira-kira begitulah. Jadi saya garis bawahi, ada kira-kira begitulah, biasanya kalau orang Jawa itu bukan kirakira kan? tapi saya rasa, begitu kan, kalau orang Jawa, kalau orang Sumatera seperti Pak Lukman Edy, tadi saya kira, saya kira, kan harusnya kalau orang Jawa, saya rasa tapi kemarin beliau tidak pakai perasaan kira-kira begitu kira-kira itu ya begitulah, saya kira ini kan, nah pakai kira saya juga akhirnya ini ini karena saya dari Sumatera Selatan, ini kan harus tegas, kebetulan sekarang ini Pak Setkab, Pak Seskab saya kira di sini harus dijelaskan supaya kita nanti tahu definisi masing-masing dan mudah-mudahan tidak pakai rasa dan kira-kira lagi begitu. Terima kasih Pak Ketua.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020manajemen kabinet, menko 2
Mustafa Kamal 4 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Ini nyambung dengan beliau kalau Menko yang ada itu mengkoordinasi 2 kementrian ini atau terpisah pak ya? Cluster yang terpisah atau mereka tergabung.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Menko 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Salam kenal juga dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan erat ke depan. Kebetulan kami Komisi II DPR RI kemarin melakukan Kunjungan Spesifik ke Jawa Timur, kalau tidak salah Bapak Menteri sebelumnya juga ke Jawa Timur ke Kota Surabaya dan mengunjungi ATM Samsat ini, ini karya anak bangsa yang luar biasa. Lalu saya tanya siapa yang buat, mana orangnya? Lalu dengan malu-malu karena orang Jawa dia datang ke depan ternyata mereka adalah satu tim, pimpinanya adalah bernama Donny tenaga honorer Pak. Mereka sudah bekerja menjadi Sub dari Samsat Jawa Timur ini sejak lama, mereka programmer dan membuat produk ini. Dan saya tanya teman-teman yang ikut pimpinan-pimpinan kepala daerah di masa lalu, di daerah-daerah yang lain belum ada. Lalu saya tanya kepada Donny apa yang anda cita-citakan? Dia bercita-cita menjadi PNS Pak, jadi cita-cita yang sederhana, saya tanya kenapa tidak jadi pengusaha saja, kalau anda punya produk ini, anda jaminkan patennya, ini berapa anda menjadi swasta yang me-maintenance saja produk ini sudah berapa biayanya. Tetapi dia tidak mau, dia hanya ingin jadi PNS katanya. Nah, persoalannya waktu itu ada Pak Mangindaan juga, apakah ada terobosan bagi anak-anak bangsa yang punya karya yang sudah nyata seperti ini dan rasanya ini tidak perlu di tes lagi produknya sudah ada. ada dulu atlet-atlet yang berprestasi menjadi PNS, apakah ada peluang bagi anak-anak bangsa tenaga honorer seperti ini yang bisa menjadi PNS. Itu saja pertanyaan saya, karena ini janji tim kita ke Surabaya kemarin. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Mustafa Kamal 2 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang punya karya yang dia bisa bikin ATM Samsat ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Mustafa Kamal 3 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Tidak diukur dengan akademik tetapi dengan karya nyata dan sudah aplikasi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Berdasarkan surat Presiden Nomor R12-Pres-02-2015 tanggal 10 Februari 2015 dan surat Presiden Nomor R13-Pres- 02-2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI tanggal 10 Februari tahun 2015 yang menugaskan kepada komisi II DPR RI melalui surat PW./02279/DPR RI/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk membahas Perppu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Konsiderat perubahan RUU 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dapat kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut oleh komisi II DPR RI sebagai berikut: Yang pertama Rapat Kerja awal dilakukan pada tanggal 11 Februari 2015, dengan agenda keterangan komisi II DPR RI sebagai pengusul atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 dan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Tanggapan Pemerintah/Presiden dan DPD, pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap 2 RUU dan pembentukan Panja. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 secara konsinyir rapat dilanjutkan dalam tahapan Panja dengan pemerintah dengan agenda pembahasan draf Rancangan Undang-Undang. Dan yang ketiga hari ini pada tanggal 16 Februari 2015 diagendakan untuk dilakukan pengambilan keputusan akhir Tingkat I antara komisi II DPR RI dengan pemerintah terhadap 2 draft RUU dimaksud, dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah, dan juga pandangan DPD RI, serta penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015rangkaian pembahasan RUU 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Secara umum apa yang dihasilkan dalam pembahasan dalam rapat komisi II dengan pemerintah yang diwakili Mendagri dan Menkumham serta DPD RI telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut: Beberapa materi yang menjadi fokus pembahasan RUU ini dilakukan dalam bentuk pengelompokan substansi, Pak Ketua komisi menyebutnya bonggol sebagai bentuk penyederhanaan model pembahasan. Adapun kelompok substansi tersebut adalah sebagai berikut:  Yang pertama pemilihan secara berpasangan atau tidak.  Yang kedua uji publik atau sosialisasi  Yang ketiga penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Yang keempat persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan. Yang kelima persyaratan calon terkait dengan usia  Yang keenam syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan  Yang ketujuh penentuan pemenang dalam pemilihan kepala daerah  Yang kedelapan penentuan jumlah wakil Yang kesembilan time frame pelaksanaan pilkada serentak Yang kesepuluh pejabat kepala daerah, penjabat kepala daerah Yang kesebelas tambahan syarat calon kepada kepala daerah Yang kedua belas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Yang terakhir 13 pembiayaan penyelenggaraan pilkada.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Bonggol pembahasan RUU 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Sebagai mana pengelompokan substansi di atas dapat dijelaskan kondisi dan hasil yang dicapai dalam pembicaraan panitia kerja tanggal 12 sampai 15 Februari 2015 lalu yaitu sebagai berikut: Yang pertama tentang pemilihan secara berpasangan atau tidak Panja berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan yaitu seorang calon gubernur, bupati, walikota, dan seorang wakil gubernur, bupati, walikota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam pembahasan terdapat beberapa pilihan yaitu seperti di Perpu yang wakilnya hanya ditunjuk dan diangkat setelah terpilihnya kepala daerah dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, lalu pilihan berpasangan dengan satu wakil, serta paket dengan wakil lebih dari 1 bisa 2 atau 3, namun demikian musyawarah mencapai mufakat Panja menyepakati bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan, seperti yang selama ini sudah terjadi. Jadi proposal berpasang-pasangan ini gagal diajukan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pemilihan Berpasangan 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang kedua tentang uji publik atau sosialisasi Panja menyepakati bahwa proses ini dihapus dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut termasuk calon perseorangan yang juga harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dengan mengingat bahwa partai politik atau gabungan partai politik adalah institusi yang memiliki fungsi, melakukan seleksi atau rekruitmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara akuntable dan demokratisRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang ketiga tentang penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan, Panja menyepakati bahwa KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan disertai dengan penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh Undang-Undang ini untuk menegaskan bahwa pemilihan gubenur, bupati, dan walikota, ini adalah rejim pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang keempat tentang persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan Panja menyepakati tetap menggunakan syarat yang ditentukan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 yaitu minimal SLTA atau sederajat.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat pendidikan calon 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang kelima tentang persyaratan calon terkait usia, Panja menyepakati tetap menggunakan syarat yang ditentukan Perppu Nomor 1 tahun 2014, yaitu minimal 30 tahun untuk calon gubernur, Wakil gubernur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati, Wakil Bupati serta calon walikota, dan wakil walikota.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat usia calon 2



Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang keenam tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan, Panja menyepakati ditingkatkan sebesar tiga setengah persen dari jumlah penduduk dengan alasan utama ini harus disesuaikan dengan syarat dukungan bagi calon yang diusulkan partai politik, atau gabungan partai politik, yaitu minimal sebesar 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara pada saat pemilu. Selain itu terkait dengan substansi lain tentang penentuan pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, maka peningkatan syarat dukungan bagi calon perseorangan ini menjadi relevan agar setiap calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup melalui dukungan tersebut.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat dukungan calon perseorangan 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang ketujuh tentang ambang batas kemenangan bagi calon, Panja menyepakati bahwa kemenangan pasangan calon ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah efisiensi baik dari sisi waktu maupun anggaran, selain itu juga dengan syarat dukungan baik dari partai politik, atau gabungan partai politik, maupun perseorangan yang sudah ditingkatkan, maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup dengan demikian proses pemilihan menjadi lebih sederhana, namun jika kondisi diperoleh kondisi hasil yang sama antar calon, maka kemenangannya di tentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang ke-8 tentang jumlah wakil sangat terkait dengan materi apakah paket atau tidak paket, berpasangan atau tidak, yang sudah dikemukakan di atas bahwa calon dilakukan secara berpasangan yaitu satu orang calon kepala daerah, dan satu calon wakil kepada kepala daerah, sehingga substansi atau materi ini di konkordan kan dengan materi sebelumnya tentang berpasangan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Jumlah wakil calon 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang kesembilan tentang pilkada serentak Panja berhasil menyepakati bahwa akan dilaksanakan pilkada serentak dalam beberapa tahap yang dimulai Desember 2015 ini dengan peserta AMJ 2015, serta AMJ semester satu tahun 2016. Lalu tahap kedua dilakukan pada Februari 2017 dengan peserta AMJ semester 2, 2016 dan AMJ 2017 Tahap ketiga dilaksanakan pada Juli 2018 dengan peserta AMJ 2018 dan AMJ 2019 untuk selanjutnya pada akhirnya akan dilaksanakan pemilihan serentak nasional pada tahun 2027.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada serentak 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Kesepuluh tentang pejabat, penjabat kepala daerah Panja menyepakati bahwa akan diisi oleh pejabat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bagi penjabat gubernur diisi oleh pejabat tinggi mandya dan pejabat dan penjabat bupati atau walikota diisi oleh pejabat tinggi Pratama.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pejabat kepala daerah 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang kesebelas tentang tambahan syarat calon kepala daerah yang terkait dengan syarat tidak pernah dipidana, Panja bersepakat bahwa rumusannya disesuaikan dengan putusan MK sebagaimana tercantum dalam rumusan Perppu.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat calon pidana 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang keduabelas tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Panja bersepakat bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yang menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selambat-lambatnya peradilan khusus ini dibentuk sebelum tahun 2027 dimana diselenggarakan pemilihan serentak nasional.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Yang terakhir 13 tentang pendanaan Pilkada, Panja sepakat bahwa anggaran penyelenggaraan dibebankan kepada APBD serta dapat didukung oleh APBN.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pendanaan pilkada 2
Mustafa Kamal 1 PKS Sumatera Selatan I Laki-Laki Selain dari substansi yang tersebut dalam pengelompokan substansi di atas juga berkembang hal-hal lain yang masih dalam lingkup RUU ini seperti terkait teknis pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan KPU secara hierarkis yaitu jenjang rekapitalisasi yang tidak dilakukan oleh PPS. Penyesuaian tentang penyusunan daftar pemilih dan lain-lain, juga masukan dari Bawaslu yang terkait dengan peran Bawaslu.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Peran Kpu dan Bawaslu 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karena itu, pertemuan ini 2 hal mungkin pengawasannya nanti tidak akan seberapa kita perbincangkan, tapi kalau fungsi anggaran karena ini adalah hak konstitusional bahwa komisi II dalam rancangan pendahuluan ini akan disampaikan oleh Pemerintah atau Komisi II nanti akan kita dalami bersama pada tanggal 6 dan 7 bulan ini juga. Hasil pembicaran itu akan kita sampaikan kepada badan anggaran untuk di harmonisasi, oleh karenanya dan rapat ini sangat penting, sesuai laporan sekretariat daftar hadir telah ditanda tangani oleh 30 orang anggota dari 50 dan dihadiri oleh full 10 fraksi, jadi tidak ada yang tidak hadir.APBN Anggaran 2
Rambe Kamarul Zaman 42 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keempat, Komisi II DPR RI dapat menerima laporan realisasi belanja APBN Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2014 yang tingkat penyerapannya 85,23%. Serta mengapresiasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara terkait perolehan PNBP Tahun 2014 yang mencapai 140,31% dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk lebih mengoptimalkan perolehan dari PNBP pada Tahun 2015. Kira-kira cocok ini kesimpulannya?APBN APBN, PNBP 2
Rambe Kamarul Zaman 34 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya sudah termasuk semua, tapi kalau toh dimasukkan ya tumpang tindih peraturan perundangundangan itu yang horizontal dan juga yang vertikal itu yang sudah dimasukkandi situ. Nomor 3, nah ini tadi, Komisi II DPR RI mendorong, nah ini tadi adalah meminta sudah mendesak ini mendorong, Kementerian Sekretariat Negara agar segera menyelesaikan permasalahan terkait aset negara di dalam maupun luar negeri sekaligus melakukan, jadi bukan hanya Kemayoran saja, mendesak ini, ah ini mendesak boleh. Sekaligus melakukan kordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pemanfaatan dan penerimaan negara dari aset-aset tersebut. Oleh karena itu kalau bisa ditambahkan, oleh karena itu diperlukan pembicaraan tersendiri dengan harapan sampai terbentuknya ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang aset negara ini.APBN aset negara 2
Rambe Kamarul Zaman 39 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang seluruhnya dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.APBN aset negara 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keempat mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, setelah pembicaraan dilakukan menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam poin yang kami jelaskan tadi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud yang kami jelaskan tadi maka kita akan ajukan ke badan anggaran untuk sinkronisasi.APBN laporan keuangan, APBN 2
Rambe Kamarul Zaman 30 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Mendesak ya? APBN mendesak 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian lembaga yang menjadi Mitra kerja komisi. Dalam hal ini adalah komisi II.APBN mitra kerja komisi 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, pada hari kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretariat Negara dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dibidang Pengawasan dan Anggaran dalam keadaan sehat wal'afiat. Di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu merupakan hal kewajiban, jika dibidang anggaran juga adalah seperti itu karena memang tugas komisi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran adalah pertama mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.APBN Pengawasan, anggaran 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi ya namun demikian karena ini adalah resmi karena ini pertama Saudara Menteri dari pimpinan saya sendiri Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar orang baru tapi pendatang lama, di sebelah kiri saya pimpinan di Komisi II adalah Pak Wahidin Halim dari fraksi Partai Demokrat, di sebelah kiri adalah Pak Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sebelah kanan kami pimpinan adalah Pak A. Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, dan sebelah kanan lagi adalah saudara yang terhormat Mustafa Kamal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini yang dari pimpinan, nanti dari anggota juga kita akan perkenalkan masing-masing, dan sebelum masuk materi nanti juga Saudara Menteri memperkenalkan jajarannya, sebab sebelumnya juga kita buat suasananya sam-san sen lah, sama-sama enak lah gitu. Komunikasinya cukup baik seperti tadi saya kira luar biasa dan kami persilakan para anggota mulai dari depan secara singkat sampai ke kiri setelah selesai nanti itu nanti, langsung Pak Menteri menjelaskan beberapa hal, nanti kita buka dialog mudah-mudahan jam 12 sebelum lohor, sebelum lohor sudah dapat kita akhiri jadi acara kita 2 ini setuju ya?APBN perkenalan anggota 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) peraturan tata tertib maka perkenankan kami membukanya rapat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan nyatakan terbuka untuk umum.APBN rapat terbuka 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, bersamasama dengan pemerintah.APBN RAPBN 2
Rambe Kamarul Zaman 45 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi tadi Pak Tagore bukan mewakili PDIP itu ya. Berikutnya yang kelima, ini sudah kesimpulan ini yang terakhir, terhadap anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang. Jadi RDP yang akan datang itu tanggal 6-7, ini sudah dekat sekali. Setuju ya?APBN RAPBNP 2
Rambe Kamarul Zaman 28 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Tiba kita pada kesimpulan. Jadi Yang pertama, Komisi II DPR RI telah menerima dan memahami rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019 dan meminta ini yang semua tadi, dan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya untuk melaksanakannya secara konsisten dengan mempertimbangkan pula catatan-catatan yang sampaikan oleh Komisi II DPR RI. Saya kira sudah dicatat tadi catatan.APBN renstra sekretariat negara 2
Rambe Kamarul Zaman 29 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya. Termasuk tadi catatan yang menyangkut bagaimana upaya yang dipertanyakan oleh Ibu Diah dan yang diusulkan oleh Pak Tagore itu. Ya untuk mengawal, jadi Pak Tagore ini ya yang kita hibahkan untuk mengawal ke sana. Berikutnya yang kedua, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk merancang apa tadi yang dikatakan oleh Saudara Menteri merancang maksud kita sinkronisasi regulasi administrasi hukum sebenarnya, merancang rumusan tentang administrasi tertib hukum, aturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Perpres jangan bertentangan dengan aturan di atasnya. Jadi Pak Menteri tadi sudah jawab, Mensesneg akan melakukan sinkronisasi regulasi administrasi hukum peraturan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan sistem yang dimaksudkan tadi ya memakai teknologi informasi. Ini yang dimaksudkan dari rumusan yang kedua ini.APBN sinkronisasi uu 2
Rambe Kamarul Zaman 33 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya jadi kata-kata meminta tadi mendesak Pak Menteri, jadi ya memang kita perlukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah administrasi tertib hukumnya sesuai dengan lingkup sebenarnya, sesuai dengan lingkup tugas dari Kementerian Sekretariat Negara ya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Kementerian Negara ya itu ditambah sesuai dengan lingkup kewenangan tugas Kementerian Sekretariat Negara. Dapat disetujui ya Nomor 2 ya?APBN tupoksi Setneg 2
Rambe Kamarul Zaman 20 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jam 12.00 kita tadi janji kan sebelum Dzuhur, ini belum Dzuhur. Lanjut Pak Menteri.APBN waktu rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya. Yang keempat, Komisi II DPR RI sepakat agar akreditasi IPDN dapat ditingkatkan ke akreditasi A dalam semua program studinya dan sepakat agar dibangunkan ruang-ruang perpustakaan di setiap tingkatan fakultas yang ada. Jadi kalau 2 fakultas tadi, nama ini pun ya perlu nanti juga dikaji oleh senat guru besar IPDN, Fakultas Politik Pemerintahan, jadi Fakultas Politik Pemerintahan, padahal kalau di Universitas Sahid, Fakultas Ilmi Sosial dan Politik, ada Fakultas Manajemen Pemerintahan, mungkin prodi-prodinya agar kita juga disampaikan prodi-prodi yang ada itu 10 prodi kira-kira dimana bentuk relevansinya? Jadi ruang-ruang perpustakaan kita setuju di setiap tingkatan dan fakultas ada serta segera dilaksanakan pola peningkatan SDM tenaga pendidikan agar menjadi yang terhandal, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kalau yang pengasuhnya tenaga pendidikan dan pengajarannya harus memang terhandal, setuju ya? Agar dibangun lah, dibangunkan ya seperti yang tidur dibangunkan, jadi otomatis itu ya.IPDN akreditasi, perpustakaan, pengajar 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oke, karena ini masih berjalan, dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan sampai di tangan kita. Sebab terkait nanti tanggal 6,7,8 itu kita karena IPDN anggaran dari APBN termasuk salah satu pengantar kita, kita lakukan pembahasan menyangkut anggaran.IPDN Anggaran IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saya mau cerita saja, waktu camat itu datang ke kampung, itu dengan rela rakyat memotong kambing, apa, seluruhnya rakyat, jadi kalau orang tua saya bukan sekolah APDN ada dulu namanya struktur kepala dewan negeri, dibawah camat ya ada, dan untuk menduduki itu harus memang kepala adat, jadi yang terhormat waktu itu kalau bisa jadi camat, kamu mau jadi sekolah camat tidak, tidak tahu berapa tahun itu, kalau jadi sekolah camat itu sudah hebat, jadi mungkin akan disampaikan oleh rektor IPDN.IPDN camat 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terakhir bagaimana upaya menciptakan kader pemimpin masa depan jika kita lihat dari jumlah pengasuh dan para pengajar yang ada, itu yang kami sampaikan karena rektor IPDN sudah kita kenal semua karena pada waktu acara RDP pada waktu itu sudah kita memperkenalkan diri masing-masing, saudara Rektor IPDN adalah Bapak Suhajar Diantoro, jadi ada peranakan NKRI disitu, dari Kepulauan Riau, jadi memang dari aparatur juga menjadi rektor. Inilah pengantar kami, kami persilakan kita sepakat jam 17.30 kita akhiri ya?IPDN jumlah pengasuh, pengajar 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Berikutnya untuk arah kebijakan IPDN, bagaimana ceramah saudara Menteri Dalam Negeri bahwa IPDN menjadi catra dimuka untuk melakukan revolusi mental, dalam menjadikan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpecaya dalam pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan terampil sesuai visi yang diemban IPDN.IPDN kebijakan IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Kita lanjutkan nanti kunjungan tapi tidak usah ada dalam kesimpulan Komisi II DPR RI dalam masa sidang ini, mengambil waktu yang pas nanti hari Sabtu supaya sempurna, begitu Pak Sukiman mengajukan ini, hari Sabtu dan Minggu. Jadi kami konfirmasi Pimpinan kepada Pak Rektor, kalau Sabtu dan Minggu bisa pulang Minggu sore tidak? Oh bisa, hari Minggu bisa kumpul tidak di tempat tertentu? Rektor tadi mengatakan bisa. Oleh karena itu di 3 tempat nanti akan kita koordinasikan dari sekretariat dan Komisi II DPR RI yang jumlahnya 50 akan membagi 3 tempat ya kalau misalnya mau ke Jatinangor ya ke Jatinangor, yang mau ke Pontianak ya Pontianak belum beres, nanti akan kita, ya kalau Papua cocok, Papua agar sekiranya untuk kita lihat agar kita lihat lebih tuntas.IPDN kunjungan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Sesuai dengan catatan sekretariat yang menandatangani 20 anggota dari 50 orang anggota. Dan dihadiri oleh 9 fraksi maka sebagaimana tata tertib 251 ayat (1) rapat ini sah dan korum, dan dengan mengucap bismilllahirrahmanirrahim rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.IPDN kuorum rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua, Komisi II DPR RI mendukung untuk dijabarkan secara terencana, sistematik di bidang pengajaran ini, pelatihan dan pengasuhan dalam mengembangkan pendidikan kepamongprajaan dengan sistem tri tunggal yang terpusat sekaligus IPDN disini sebagai laboratorium revolusi mental di bidang birokrasi pemerintahan. Setuju ya?IPDN kurikulum IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Saudara Rektor IPDN, ini ada sekedar mau mengingatkan saja di tahun 2007 Panja dibentuk. Waktu itu meninggal Delif Mutu, Ketua Komisi II pada waktu itu adalah Pak Mangindaan ada di sebelah kanan, dan anggota Panja RUU Evaluasi tentang IPDN pada waktu itu dari Komisi II, masih ada di Anggota Komisi II yang hadir pada saat itu adalah Saudara Mujib Rohmat, ada. Tapi waktu itu dibentuk Panja karena ada soal-soal kekerasan, meninggal, apa, setelah itu tidak ada pembentukan Panja lagi, mudah-mudahan ini juga nanti ya tidak usah kita bentuk Panja lah perkaraperkara yang begini, tapi ya memang harus kita dalami lebih jauh, dalam konteks itu Saudara Rektor IPDN, tadi sudah menjelaskan beberapa hal sampai pada soal posisi pendidikan tinggi. Ada penataan Struktur termasuk jabatan fungsional, saya kira memang seluruh pendidikan tinggi sekarang, jadi jangan kebanyakan Sarjana Hukum, tapi kalau Sarjana Hukum yang pandai Dosennya ya tidak juga ada juga salahnya.IPDN Panja, kekerasan 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karenanya rapat hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Komisi II DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional khususnya di bidang pengawasan akan terus menerus mengevaluasi dan menyampaikan saran terhadap pengembangan IPDN baik dari sisi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, pengasuah disini ya sudah namanya pengasuhan tanpa kekerasan dan pengawasan yang baik, jadi itu komitmen Komisi II. Ini spesial buat IPD, kita setuju ya?IPDN pengembangan IPDN 2



Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga, Komisi II DPR RI mendukung adanya penjaminan mutu di IPDN, mulai dari proses awal sampai kepada alumninya. Penataan struktur jabatan fungsional, pola karir alumni sekaligus untuk meningkatkan dan mendapatkan akreditasi yang lebih baik dan menata posisi, ini jangan STPDN lagi, IPDN dengan memperbaiki Permendagri Nomor 41 Tahun 2010, pas ini ya? Dengan memperbaiki dan harus ada apa bentuknya Perpres nanti, itu ya Perpres yang lebih jelas posisinya begitu. Ini kita simpulkan, setuju ya Saudara-saudara?IPDN penjaminan mutu IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keempat bagaimana proses perkembangan IPDN di beberapa daerah, dan kita dengar dan ketahui, IPDN sudah ada terpusat dan suah ada diberbagai daerah, kalau di Sumatera itu ada di Pekan Baru, Rokan Hilir, ada di kampungnya Pak Tabrani, di Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada, NTB juga ada, dan sudah ada sekolah ini, oleh karena itu mungkin nanti disampaikan oleh saudara rektor IPDN perkembangan di beberapa daerah yang telah dibentuk dan sistem pendidikan dan pengajarannya termasuk pelatihan dan pengasuhannya. Dan kesimpulannya nanti Komisi II akan mengunjungi spesifik pada masa sidang ini ke daerah yang dimaksud.IPDN perkembangan IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Termasuk adalah pola karir alumni status struktur yang disampaikan di IPDN yang bagian dari pada UPT dan diceritakan dalam soal tadi dalam penerimaan, bagaimana sejarahnya itu. KPK lembaga yang harus masuk-masuk begitu, untuk orang Itu juga termasuk saya, saya kira kita akan juga pernah disampaikan, oleh karenanya karena ini waktunya juga tidak terlalu ya per fraksi kita berikanlah Fraksi kita berikan Anggotanya mengatur, kalau memang tidak ada komentar bisa dilimpahkan kepada anggota yang lain, ini hanya sekedar mengatur saja.IPDN pola karir alumni 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga, terlalu banyak soalnya dan setidaknya kita nanti perbincangkan. Bagaimana bentuk pola pendidikan yang selama ini dijalankan, kalau para alumni mungkin sudah paham betul, tapi dengan perubahan seperti itu saya kira jika kaitannya dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.IPDN pola pendidikan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keenam, komisi II ingin mendapat penjelasan terkait pola pengasuhan, jika ada pertanahan yang khusus menyangkut ini sampai pelisirannya sebab saya kira soal IPDN terbuka oleh khalayak ramai juga, apakah itu efektif atau tidak.IPDN pola pengasuhan 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kelima, Komisi II DPR RI meminta kepada IPDN agar pola dalam rekrutmen calon, itu tadi termasuk Pak Mangindaan dan yang lain, siswa harus direncanakan dengan baik. Jadi seperti tahapannya ini juga dilakukan sistem gugur begitu. Jadi ini membuat ketar-ketir juga calon IPDN, ya kalau memang tidak sehat ya itu kan terbukti dari dokter, tidak sehat, tidak cocok jadi calon camat, calon pamong begitu tidak sehat, ada larangan yang tidak bisa dipenuhi ya sudah itu, tetapi jangan baru awal baris berbaris ya orang sudah digugurkan. Jadi harus direncanakan dengan baik yang bersih, jangan ada gertak-gertakan, jadi bersih maksudnya disitu, yang bersih jauh dari segala bentuk yang berbasis KKN dan premanisme bagi calon intelektual yang akan lulus. Ini kira-kira begini kita jabarkanlah secara baik begitu soal ini. Jadi kalau kami singgung tadi bahwa ada harus dari psikologi Angkatan Darat atau dari mana lah teknisnya, jangan kita ajak misalnya membuat kita suasana yang tidak baik IPDN dalam mempersiapkan ini adalah harus juga secara baik. Oleh karenanya inilah kesimpulan kita. Saya kira keputusan Komisi II oh ini kita setuju ya?IPDN pola rekrutmen IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanNya kita dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Rektor Institusi Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal’afita.IPDN rapat dengar pendapat 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kelima adalah ini soal penerapan sanksi, dalam sistem pendidikan IPDN, dari mulai awal penerimaan juga modelnya begitu, kita hendaknya IPDN otonom dalam menyelenggarakan pendidikan, dan karena uu sistem pendidikan nasional menyatakan hal yang khusus dapat dilaksanakan oleh pendidikan itu, aparatur.IPDN sanksi 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kita sekalian, dan sehabis acara yang lalu langsung kita lakukan tindak lanjut mendalami hal struktur dan kebijakan istitusi pemerintahan dalam negeri, sewaktu rapat Pimpinan dengan kapoksi ini dan dari sekretariat mengatakan kenapa kita harus utamakan IPDN kan masih banyak Ketua, rupanya kapoksi ini banyak yang mantan IPDN, karena kebersamaan Komisi II kita laksanakan. Jadi alumni IPDN dan mantan dosen IPDN, bukan saja jadi camat tapi ada juga yang sudah menjadi bupati, dan ini merupakan kemajuan bagi IPDN, tapi perlu untuk ditata lebih lanjut, oleh karena itu rapat kita dan dari Pimpinan akan menyampaikan pikiran dari Pak Lukman Edy akan menyampaikan, Pak Wahidin juga gitu, dan kita punya pengalaman sendiri, karenanya yang akan dijelaskan nanti adalah hal yang menyangkut bagaimana IPDN mengimplementasikan visi dan misi dalam menjalankan kepamongprajaan yang mengembangkan sistem tritunggal terpusat, saya kira penting.IPDN struktur, kebijakan IPDN 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kira demikian Saudara-saudara rapat dengar pendapat kita pada hari ini, mudahmudahan jangan lagi UPT Pak, jangan lagi UPT sebab ya mantan rektor juga tadi berbicara kalau UPT sifatnya ya itu kita agak ragu-ragu. Jadi kesepakatan pertama tadi, Komisi II tidak ragu-ragu dengan IPDN tapi dengan catatan konsisten untuk kita penuhi.IPDN UPT 2
Rambe Kamarul Zaman 19 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Pak Tamim. Saudara-saudara sudah jam 17.00 kita perpanjang saja sampai 17.30 setuju ya?IPDN waktu rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Saudara Menteri, saya kira sebelum kita buka, jadi nanti paling banyak 5 orang ya, nanti akan kita akan ada acara-acara lagi secara spesifik kita dialog sudah ditawarkan oleh, jadi mekanisme kita juga sangat mengijinkan untuk itu jadi rapat pertama itu, saya kira secara lengkap penjabaran, operasional, visi misi Pemerintahan Kabinet Kerja sudah disampaikan khusus 2015- 2016 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ini sudah ada di tangan kita dan di sana tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Menteri.Kabinet Kerja visi misi kabinet kerja 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Jadi sebelum ini, Saya perkenalkan 2 orang anggota baru pindah. Pertama adalah Saudara Arteria Dahlan, S.T., S.H dari F-PDIP. Ada, hadir? Mengganti Pak Djarot ya? Pak Djarot sudah jadi wakil gubernur.Berikutnya adalah ini langsung ketuafraksinya ini, Saudara Epyardi Asda dari F-PPP, jadi sekarang memposisikan untuk di Komisi II, itu disebelah kanan. Oleh karena itu saudara, kita lengkap sekali ini. Kita seperti orang timur melamar gadis,jadinya. Ya kita serahkanlah kepada KPU, nanti akanKPU, Bawaslu Anggota Baru 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Yang kita maksudkan mungkin, jangan terlalu formal, begitu, highlight saja yang menyangkutapa, ya kan undang-undangnya sudah selesai. Mungkin highlight. Ya tidak usah juga kita perdebatkan anti disini, sebelum Bawaslu. Jadi dari 10 aturan itu, ya beberapa hal yang dianggap bisa kita adamasukan, begitu.KPU, Bawaslu Aturan KPU 2
Rambe Kamarul Zaman 6 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Jadi kami informasikan kapoksi mendaulat anggota Komisi II menghadap ke Banggar, jadi kita minta catatan, ombusdman menjerit juga, KPU menjerit juga, kalau kita paksakan juga ini bagaimana, itu juga, makanya dukungan DPR ini cukup enak lah tidak ada soal, jangan ditekan begitu, kalau ditekan menjadi persoalan. Coba dilihat kebenarannya itu, perlu harus terus diawasi dalam raker, kami sampaikan hal seperti itu.KPU, Bawaslu Banggar 2
Rambe Kamarul Zaman 5 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira demikian penjelasan dari KPU dan Bawaslu.Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, pertama adalah yang ditanyakan kepada kita,daerah yang terakhir, tahun 2014, diaturnya bagaimana, begitu? Sebab ada DOB yang kemarin jugakita bahas, Sulawesi Tenggara, tertulis didalam undang-undang Pembentukan DOBnya paling cepat,nah itu kan undang-undang juga, dua tahun. Kalau ini, nah nanti kita cek, apa ada bunyi seperti itu?Kalau ada “paling cepat dua tahun”, begitu dia sudah berakhir, ya harusnya dalam posisi mana dia ikut pilkada. Saya kira kita cek nanti seperti itu.KPU, Bawaslu DOB 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Sebagaimana draft yang telah disampaikan oleh KPU, Komisi II DPR RI telah menelaah draft tersebut. Ada 10 draft, tebalnya bukan main. Kita belum menerima draft dari Bawaslu. Mungkin siang hari ini, mulai siang hari ini, untuk kita coba menelaahnya lebih lanjut. Kami tidak usah ulang lagi isi draft ini oleh KPU, tetapi ada 10 draft dan buku doanya, buku I dan buku II masing-masing 5 draft, yang dimulai rancangan PKPU tentang tahapan, ini Saya kira yang paling pertama, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati serta wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Yang kedua baru pemutakhiran data. Yang ketiga rancangan PKPU tentang pencalonan. Dan yang keempat rancangan PKPU tentang kampanye. Yang kelima rancangan PKPU tentang dana kampanye.KPU, Bawaslu Draft Rancangan PKPU 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Ditengah masyarakat, ini sudah berkembang dan berbagai tanggapan yang menyangkut itu ang juga diserap oleh Komisi II. uku kedua terdiri dari rancangan PKPU tentang kerja KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, ancangan PKPU tentang norma, standar, prosedur, rancangan PKPU tentang sosialisasi dan artisipasi masyarakat, rancangan PKPU tentang pemungutan dan perhitungan suara. Yang kelima ancangan PKPU tentang rekapitulasi perhitungan suara.KPU, Bawaslu Draft Rancangan PKPU 2
Rambe Kamarul Zaman 5 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Bawaslu tadi menyampaikan hal, kalau kita mulai besok, harusnya kita putuskan adalah asalah tahapan. Tahapan, biar bisa mengalir sedemikian rupa, karena keterkaitan antara ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu, yang mengacu dan harus sesuai dengan peraturan yang ikeluarkan oleh KPU. Kami persilakan, kami buka forum, jika ada pertanyaan atau usul. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya, mendaftarkan diri Pak Yandri, baru habis itu Pak Zul. Kami persilakan Pak Yandri, baru nantimasuk sebelah kanan.KPU, Bawaslu Ketentuan Bawaslu, Peraturan KPU 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat konsultasi pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 26, jadi sudah kuorum, dari 50 orang anggota dan 10 fraksi yang ada di Komisi II DPR RI. Dan oleh karena itu rapat ini telah terpenuhiKPU, Bawaslu Kuorum Anggota 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Kuorum pimpinan pun telah terpenuhi, karena juga ada beberapa teman karena kesibukan lain dan sebentar lagi juga akan hadir. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka rapat ini, dan dinyatakan tertutup untuk umum.KPU, Bawaslu Kuorum Pimpinan 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Pemerintah kalau bisa kita putuskan subuh-subuh tentang waktu... jadi ini memang semangatnya dalam membentuk Undang-undang, kalau misalnya para anggota menampilkan BBM ada ketiga faktor tadi, pelaksanan paham kedaulatan rakyat dan arahnya harus lebih... dan yang ketiga kita laksanakan dengan aman dan beradab, oleh karena itu sebelum kita rapat panja besok tolong ini untuk diperhitungkan secara baik, tanpa ada ketentuan ya kita dengarkan itu semua, dari PDIP menyampaikan tahapannya untuk kita atur, tentang hal itu untuk kita atur dan tidak usah memojokan partai, harus dilaksanakan.KPU, Bawaslu Panja 2
Rambe Kamarul Zaman 8 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira catatan baru yang terus berkembang diskusi ini, memang waktu itu catatan kita tidak ada pemotongan masa jabatan, jadi pikiran kita tidak akan dilaksanakan serentak, itu penyesuaian diperlukan, dan itulah saudara-saudara karena ini kesimpulan teman-teman tapi kalau ada respon sebelum jam 1 itu ketua KPU dan Bawaslu, dan penjadwalan kita jam 1 besok kita mulai Panja jam 1 besok, jadi kepada poksi-poksi untuk menyampaikan nama-nama panja baru besok kita atur, kami persilakan respon dari Ketua KPUKPU, Bawaslu Panja 2
Rambe Kamarul Zaman 9 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki KETUA RAPAT :Demikian responnya, bapak dan Ibu saudara sekalian, soal waktu yang diberikan oleh KPU an Bawaslu tadi adalah besok kita mulai tahap awal dan kita sepakati awal sebelum 10 April... adalah April sudah, KPU lengkap kalau Bawaslu ya lengkap juga, kita bisa atur dan besok mulai Panja dan ita atur jadwalnya sampai kita selesaikan, dan untuk besok itu tahapan kita bicarakan.Demikian lah rapat konsultasi, kami mintaKPU, Bawaslu Panja 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Berikunya yang dipersoalkan hal teknis yang menjebak, itu tadi yang disampaikan, tidak usah kita buat, bila perlu kalau tidak ada dalam normanya tidak usah kita tentukan, PKPU jangan ada yang dibeli, sebab kita rasakan pada PILEK itu, saya katakan waktu PILEk Panwas itu adalah urusannya Panwaslu, di depan kader saya ditempel, di pintunya betul, yang mendukung saya kok datang Panwas melarang ini masyarakat bingung aturannya apa, tapi kok ada larangan, oleh karena itu ini Pak Rufinus semakin memperjelas soalnya, jadi jangan Panwas, ini kita nyatakan sebab kita dipilih oleh rakyat, kita dipilih oleh rakyat dan itu kita buat Undang-undang nya dan penyelenggaranya masyarakat disitu, jadi saya kira ini catatan, jadi usulan bukan karena kita apa tapi tolong diperhitungkan, dan ini untuk efisien tolong bagaimana kalau idenya Undang-undang ini untuk efisiensi, kapan kita berkesimpulan, dan tanggal 9 Desember itu betul-betul kebersamaan bangsa dan negara, jadi saya kira menjadi catatan 269 yang kita pertimbangkan beda pendapat di Komisi II serentak, dan serentak bertahapan, kita belum membicarakan serentak nasional jadi kita putuskan nanti 2027, tapi ini untuk kita jalani, dan saya kira dicatat, dan untuk kita rapat panja besok Bawaslu bisa mengatur kalau ini sudah clear, kita bekerja maraton dan tidak ada pikiran Komisi II karena kita sudah buat Undangundang nya sesuai dengan rapat untuk berikutnya dalam rapat konsultasi dengan Panja. Saya kira ini catatannya, oleh karena itu kami umumkan kepada seluruh poksi kemarin sudah menyampaikan dan besok acaranya biar sekaligus dari Pemerintah untuk Undang-undang, jadi besok jam 1.KPU, Bawaslu Panja, PKPU 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Saudara-saudara, Bahwa rapat hari ini adalah dalam rangka konsultasi KPU, Bawaslu, dengan Komisi II DPR RI sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan juga undang-undang yang tertuang, Nomornya No. 8 Tahun 2015, juga dinyatakan disitu, “Dalam rangka menyelenggarakan pemilu, kalau Undang-undang Pemilu tadi pemilu legislatif, Pemilu presiden dan wakil presiden, serta Undang-undang No.8 tentang Pemilu kepala 4 daerah, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI dan pemerintah dalam rangka menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan.KPU, Bawaslu Penyelenggara Pemilu 2
Rambe Kamarul Zaman 3 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Jadi Pak Rufinus tadi mengambil contoh. ang kami maksudkan memang tidak salah juga kalau highlight, misalnya mulai dari tahapan. Ya undang-undang kita kan tahapan penyelenggaraan. Ya walaupun sudah ada disini, terus ada halhal ang menyangkut itu, bukan dalam arti hari ini harus kita oke, bukan. Tapi untuk membuka pikiran kita, hal-hal apa saja sebenarnya yang sudah akan dipersiapkan oleh KPU dalam peraturannya. Jadi tu tadi contoh yang diambil. Komisi II kemarin juga telah membahas itu, tentang ini, tentang itu, dan,seterusnya. Ini hanya pengantar pembuka, itu yang dimaksudkan oleh Pak Rufinus. aya kira kita berikan waktulah, 20 menit atau apa, begitu, Ketua KPU dan yang lain enyampaikan beberapa hal, nanti baru Bawaslu begitu. Tidak usah ditahan-tahan ilmu yang sudah disiapkan ini, tidak usah. Kita lebih ini saja, begitu. Misalnya yang dimaksudkan dengan keadaansekarang.KPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Terkait dengan itu semua, kami persilakan, Saya kira Komisioner Ketua KPU untuk menyampaikan beberapa hal, setelah itu nanti baru Bawaslu menyampaikan hal yang menyangkut  pengawasan dari pada Pilkada ini. Setelah itu baru kita buka forum. Kalau kita nanti akan membentu dalam rangka pembahasan lebih jauh, tentunya Komisi II telah membentuk panja, dan akan kita atur penjadwalan berikutnya. Dan yakinlah Komisi II dengan ini tadi tidak akan memperlambat jadwal. Kita sudah tentukan, bulan 12 kita harus lakukan pilkada. Itu bunyi undang-undang. Mungkin yang dijelaskan tadi sebagai pengantarnya bahwa PKPU dan Bawaslu yang akan membuat ini, bahwa norma-norma dalam undang-undang sudah dinyatakan dalam undang-undang itu untuk kita jabarkan secara teknis, yang bukan norma lagi, tapi sudah teknis, di dalam peraturan yang tentunya nanti akan kita bicarakan.KPU, Bawaslu PKPU, Panja, Bawaslu 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah umrahnya dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan Komisi II juga didoain pada waktu umrah tersebut.Berikutnya, karena ini rapat konsultasi, Saya menawarkan acaranya adalah tentunya nantinya penjelasan. Perlu kami beritahu bahwa DPR RI, Komisi II sudah 2 tahap, 2 kali melakukan diskusi tentang rancangan yang disampaikan oleh KPU dan juga mungkin nanti rancangan yang telah disiapkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, setelah presentasi nanti, tentu kita akan membentuk panja dan kita atur acara lebih lanjut. Oleh karenanya perkenankan kami sekiranya rapat ini dapat kita selesaikan sebelum jam 13.00 WIB. Dapat disetujui ya?KPU, Bawaslu Rancangan KPU, Bawaslu 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-laki Ini kelihatannya baru pengantar, belum masuk kepada hal-hal, kalau kita baca disini, ada udah disampaikan isu-isu strategis, begitu, mungkin perlu juga disampaikan juga KPU dari hasil uji publik, apa yang ada disini, tentang beberapa hal yang Saya kira untuk mendapatkan kajian kita lebih anjut. Saya kira Komisioner KPU menyampaikan hal-hal, ini kan sudah uji publik, yang kita dengar juga kemana-mana, sudah dilakukan uji publik dengan baik partai politik maupun juga masyarakat.Saya kira beberapa hal perlu disampaikan yang akan menjadi perhatian kita dan renungan kita.KPU, Bawaslu Uji Publik 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Dari rapat kemarin dengan Menteri Aparatur penggemarnya banyak , dan hari ini dengan KPU juga tadi banyak, kami ucapkan ,terima kasih atas kehadirannya. Oleh karena itu kita mau tetapkan dulu acara kita termasuk mekanismenya. Pertama kami memperkenalkan Pimpinan dan anggota Komisi II, lalu perkenalan Kementerian Agraria, baru kita minta beberapa penjealsan sekaligus dalam acara kita tentang rencana strategis Kementerian agraria dan Tata Ruang dalam susunan kabiner kerja. Oleh karenanya apakah 3 pokok acara ini bisa kita setujui?Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangagenda rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karenanya ada kami catat tadi yang terakhir pernyataan Saudara Menteri adalah kesiapan keterbukaan Menteri Agraria untuk kiranya jika ada hal yang kira-kira diperlukan, apalgi soalsoal yang menyangkut konflik pertanahan, dan juga soal-soal tanah, Kementerian mebuka diri dan nanti kita akan duduk sama-sama dan tidak usah di keputusan seperti ini kita tulis itu ya? Soal Pak Dadang itu nanti kita selesaikan, soal di Lampung akan juga kita selesaikan kan Menteri yang janji, jadi tidak usah kita tambah keputusan ini, ini keputusan yang resmi.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangketerbukaan menteri agraria 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Sesuai ketentuan tata tertib pasal 251, rapat ini dihadiri anggota berjumlah 30 orang, fraksinya lengkap10 fraksi. Termasuk fraksinya saudara Menteri ini, dengan demikian rapat ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangkuorum rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Komisi II DPR RI mendukung penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan jalur mediasi dan pada jalur peradilan, namun demikian harus ada kejelasan dan kepastian penyelesaian masalah pertanahan yang ditempuh melalui jalur mediasi. Jadi jalur mediasinya ya harus tuntas. Dan mencari alternatif peradilan yang dapat memberikan keputusan final dan mengikat, mungkin nanti di salam Undang-undang yang dinyatakan kita mulai harus cari sekarang agar persoalan ini tidak semakin membesar. Itu kesimpulan yang ketiga. Setuju ya?Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangmediasi sengketa tanah 2
Rambe Kamarul Zaman 17 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Saudara Menteri saya kira cukup panjang lebar yang sudah disampaikan oleh para anggota, khususnya tadi yang menyangkut persoalan-persoalan konflik pertanahan dan juga soal pelayanan kepada masyarakat, dan hampir-hampir kalau ditanya semua per dapil, Pak Menteri tadi sudah katakan bahwa nanti reses turun ke Dapil mendaftarkan masalah, bias beribi-ribu ini masalahnya, makanya kita tidak usah masukkan di kesimpulan, dengan catatan ada kesepahaman kita dan juga tadi Kementerian Agraria memberikan nanti mungkin nomor telepon para pejabat yang bias kita hubungi bersama-sama, bila perlu jika ada mekanisme yang kita cocok kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpenyampaian anggota dpr 2



Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua soal peralihan dari bentuk lembaga non kementerian, seperti BPN menjadi kementerian dengan nomenklatur yakni agraria dan tata ruang terutama jika dilihat dari susunan struktural secara internal. Yang ketiga Komisi II DPR RI ingin mengetahui rencana strategis dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang 5 tahun ke depan dalam menjalankan fungsi pokoknya, yang keempat, bagaimana konsep Kementerian dan tata ruang dalam menyelesaikan konflik dan sengketa tanah yang memakan waktu penyelesaiannya dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kasus tanah itu, oleh karenanya nanti pak Menteri memperkenalkan jajarannya sekaligus baru kita buka pendalaman. Oleh karenanya kita sampaikan pendalamannya nanti adalah masing-masing fraksi kita berikan agak leluasa 10 menit, mau 3 orang bicara tapi kita berikan jatah 10 menit tidak boleh lebih lama, jadi kita atur sedemikian rupa sebelum masuk ruangan ini kita akan atur ini Komisi II untuk tetap bersama dengan jajaran Kementerian Agraria, soalnya sudah hapal juga, dari mulai jamannya Pak Menteri tidak pernah ganti, tapi sekali kita kisru di ruangan ini padahal sangat penting untuk kita bicarakan, oleh karena itu ruangan ini sudah AC dan seluruh ruangan...(suara tidak jelas).Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperalihan bentuk lembaga, rencana strategis, konflik sengketa tanah2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Mekanisme pembicaraan kita akan kita akhiri nanti paling lama saya kira sebelum magrib, jadi bagaiaman kita mengaturnya, yang ingin menunaikannya sebab kalau kita skors nanti akan berkepanjangannya. Oleh karenanya beberapa hal akan kami sampaikan untuk perkenalan, kami sendiri adalah Rambe Kamarujaman dari Fraksi Golkar selaku Pimpinan Komisi II, jadi kalau saya sebut dari partai Golkar itu asal muasal dengan Saudara Menteri pada waktu itu.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperkenalan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Di sebelah kanan saya adalah sauara Rizal, dari Fraksi partai Gerindra. Di sebelah kanan adalah Saudara Yang terhormat Mustafa Kamal dari PKS, di sebelah kiri kami yang terhormat Wahidin Halim dari Fraksi Demokrat, dari sebelah kiri adalah saudara yang terhormat Lukman Edy dari F-PKB. Selanjutnya karena ini rapat pertama, sayap kanan dulu saudara Menteri baru nanti masuk ke sayap kiri, kami persilakan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperkenalan 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Saudara Menteri, jadi jika ada pertanyaan dari anggota yang belum terjawab, sesuai dengan catatan dari Kementerian Agraria, kiranya nanti bias dikirim kepada Anggota Komisi II secara tertulis.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpertanyaan anggota dpr 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Komisi II Menteri Agraria dan tata ruang dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidan pengawasan pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangrapat pengawasan 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Kesimpulan pertama adalah komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan tentang Renstra, program kerja dan skala prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan meminta kepada Kementerian agar melaksanakan program secara konsisten khususnya 9 agenda prioritas dan 7 langkah tugas dan fungsi utama demi kesejahteraan rakyat. Setuju ya?Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangrencana strategis, program kerja 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua Komisi II DPR RI mendesak, jadi kalau tadi Saudara Menteri mengatakan Komisi II yang menekan, yang memutuskan, nah ini kita desak dulu, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan kasus tanah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena kasus-kasus tanah sudah menjadi persoalan besar bangsa dan Negara.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat menentukan system dan mekanisme khusus. Seperti yang kita katakan tadi, yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mungkin nanti setelah ada petanya tadi saudara Menteri mengatakan Peta, yang satu peta itu akan diperlihatkan tidak bias dibuka di sini, jadi memang mungkin aturan-aturannya akan kita lanjutkan. Jadi semuanya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, setuju ya?Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsistem kementerian 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Keempat omisi II DPR RI meminta Kementeria Agraria, jadi kalau tadi adalah pertama menerima, yang kedua mendesak, ketiga mendukung, keempat meminta, lain ini. Meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar memperhatikan secara sungguh-sungguh peningkatan sumber daya manusia dilingkungan Kementeria Agraria dan tata Ruang.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsumber daya manusia 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Tidak ada lagi kan? Baik, saudara Menteri, di Komisi II ini adalah... saya kira tidak ada juga...(suara tidak jelas), setelah itu beberapa politisi, ada yang mantan Gubernur, Mantan Menteri, jadi di Komisi II ini termasuk Saudara Novanto di Komisi II, dan mantan Bupati, dan walikota. Oleh karena itu nanti Pak Menteri menjelaskan rombongannya biar ringkas karena ini rapat pertama yang ingin kita bincangkan terkait nomenklatur kementerian agraria dan tata ruang, sebagaimana ruang lingkup tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar DPR Republik Indonesia selaku legislatif untuk mengawasi kebijakan tersebut.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtugas kementerian agraria dan tata ruang 2
Rambe Kamarul Zaman 20 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oke, jadi yang dimaksud, begini kan ada di sini yang lebih mudah tadi, sudah mudah ada lagi tadi pelayanan yang memperhatikan ini, memperhatikan itu, paketnya satu, hasilnya satu. Jadi yang dibawah nanti bagaimana, jadi yang melayani kebijakan yang sudah, nah itu kira-kira yang dimaksudkan.Pernyataan kebijakan menteri 2
Rambe Kamarul Zaman 24 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Di poin empat bisa kita tambah disamping itu jadi yang kita maksudkan begitu, legalisasi aset semakin mudah dan cepat, dan juga penyelesaian masalah Tata Ruang di daerah-daerah, itu tambahannya. Tolong ditambah langsung. Setuju ya?Pernyataan legalisasi aset, tata ruang 2
Rambe Kamarul Zaman 19 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oh BPN nya belum ya? Ya masukan.Pernyataan nomenklatur kementerian 2
Rambe Kamarul Zaman 24 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kesimpulan telah kita ambil, kesimpulan yang tidak perlu tertulis kesepahaman tadi saya kira perlu kita lanjutkan agar Saudara Menteri dan jajarannya yang memegang kebijakan serta informasi yang menyangkut ini, no HP nya juga nanti kita minta, jadi Kaset kami. Ini perlu kita perkenalkan Pak Menteri, Kaset Komisi II, Kabag Set Komisi II sekarang Ibu Min, sudah ada telfonnya jadi agar kita juga tidak nanti, agar kiranya hal-hal yang berurusan kemana dan kemana untuk Komisi II memahaminya.Pernyataan perkenalan anggota dpr 2
Rambe Kamarul Zaman 24 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kelima ini keputusannya lima, sesuai dengan nomor lima, Komisi II DPR RI bertekad mendorong terbentuknya, sayang sudah ada yang lalu, Undang Undang Pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR RI Nomor 9 Tahun 2001 yang kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR RI nomor 1 Tahun 2003, untuk nantinya dibahas bersama pemerintah, untuk pemerintah dalam hal ini ya tadi sauadar Menteri sudah mengajukan diri, maaf menawarkan 9 bulan selesai, kita menawar di sini dan diharapkan dapat selesai tahun 2015. Setuju ya? Baik.Pernyataan ruu pertanahan 2
Rambe Kamarul Zaman 18 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ini Saudara Menteri dan dari BPN saya ini juga pernah mengurus sertifikat, tidak usah saya beritahu sampai sekarang belum selesai, uang saya juga sudah keluar, ke juru ukurnya kemana, karena memang tukang ukur satu orang, ini. Tapi dipengambilan kebijakan juga jangan diberikan peluan. Oleh karenanya khususnya pada aparat yang memberikan pelayanan dan kebijakan, jadi ada kebijakannya seperti juru ukur baik dari segi kualitas, maupun kuantitas juru ukurnya sehingga proses pengukuran tanah dalam rangka legalisasi aset semakin mudah dan cepat. Ini saya kira tuntas juga, ada tambahan disitu?Pernyataan memoderasijuru ukur 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Berikutnya yang sudah disampaikan adalah program perlintas yang pertama, tampaknya di sini Saudara Menteri dan jajarannya akan mengawal untuk menyelesaikan pembahasan Perpu 1 dan 2 dalam masa sidang ini, sebab Perpu diselesaikan dalam masa sidang berikutnya sidang sekarang. Masa sidangnya cuma 28 hari, jadi 28 hari ini bagaimana cara, nanti malam mulai akan kita perbincangkan. Jadi kita pas sekali sampaikan, yang kedua meng-akselerasi pembahasan peraturan-peraturan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 23 UU nomor 23 ini keluar Perpu 2 Undang-undang 23 ini banyak yang harus disesuaikan terhadap itu termasuk tadi saudara Menteri menyampaikan soal-soal yang menyangkut daerah, ini saya kira banyak peraturan sekarang yang peraturan pemerintahnya juga harus segera diatur dan dikeluarkan.Perppu Perppu 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Hadirin sekalian yang berbahagia, Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini, daftar hadir telah ditandatangani 28 orang dari seluruh fraksi yang telah hadir dari 50 orang Anggota. Dengan demikian sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan terbuka untuk umum.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021rapat kerja komisi 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dari Komisi II DPR RI pada acara siang hari ini dan kalau sabda nabi begitu, tamu itu harus diutamakan begitu, tamu harus diutamakan, tetapi karena kalau bertamu ini tempat ini adalah ruang Komisi II, ya Pimpinan Komisi II telah lengkap, hadir pada kesempatan ini. Sebelum nanti Pak Menteri memperkenalkan jajarannya, saya kira Komisi II, jadi yang dalam posisi di tempat ini dulu, baru nanti tamu kami sampaikan untuk memperkenalkan. Saya sendiri Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar. Kalau Pak Menterinya agak tunduk-tunduk begitu kasih kode kepada saya, jadi ya punya sejarah tersendiri, punya sekolah sama-sama, asal muasal juga sama-sama. Oleh karena itu, selaku Pimpinan Komisi II menyampaikan terima kasih. Di sebelah kanan saya, Saudara Reza Patria dari Fraksi Gerindra. Di sebelah kanan, Saudara Mustafa Kamal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Di sebelah kiri saya adalah Saudara Wahidin Khalid dari Fraksi Partai Demokrat dan di sebelah kiri adalah Saudara Lukman Eddy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021perkenalan anggota dpr 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karenanya, ini semua juga adalah mandat birokrat dan Anggota nanti akan memperkenalkan sekaligus dari Fraksi-fraksi yang hadir pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai habis dari kanan nanti baru ke kiri. Kami mulai dari Pak Azikin. Ini juga mantan bupati 10 tahun. Kami persilakan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021perkenalan anggota dpr 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Baik. Kita akan dalami. Tadi dijelaskan saya kira yang pertama oleh Saudara Menteri hal-hal yang menyangkut rencana strategis kementerian pendayagunaan negara dan reformasi birokrasi dalam susunan kabinet kerja 2014-2019. Saya kira disampaikan dan itu yang dimulai dari tahapan sebagaimana yang ada di bahan yang sudah disajikan tadi termasuk agenda prioritas pembangunan, RPJMN 2015-2019. Berikutnya juga saya kira nanti juga dijelaskan tadi tentang progress pembentukan komisi aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh komisi ini dan dijelaskan lagi tadi soal kebijakan tenaga honorer, ini sepanjang nanti kita membahasnya kalau dengan DPR sudah mulai dari Tahun 2007, 2008 dan seterusnya akan hal tersebut, dan juga tadi disampaikan tentang implementasi dari Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini juga berikut kira-kira Peraturan Pemerintah yang akan dan sudah dipersiapkan, tetapi kalau dari catatan kami di Komisi II bahwa yang harus dipersiapkan itu ya memang mungkin lebih dari situ termasuk Peraturan Presiden yang harus diselesaikan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021renstra kementerian, RPJMN 2015 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Berikut Bapak/Ibu dan Saudara sekalian adalah terminologi yang menyangkut revolusi mental itu ya ini dijabarkan dalam revolusi mental di birokrasi. Inikan ada pandangan ini. Kalau dari masyarakat, melihat birokrasi itu yang dari kaedah-kaedah ya lambat urusannya, tidak dilayani, tetapi kalau sebenarnya dari pengertian yang lengkap juga secara akademik, saya kira birokrasi ini harus dimanamana pun ada dalam suatu pemerintahan, apalagi pemerintahan yang sistem presidensil.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karena itu, nanti kita akan dalami langkah-langkah yang sudah diambil yang menyangkut misalnya kebijakan yang kaitannya dengan revolusi mental untuk di kalangan birokrasi. Terus Saudara ini banyak bupati, saya terus terang kalau turun ke daerah pemilihan, Anggota DPR sudah 23 tahun begitu, ini tahun ke-24. Jadi kalau turun ke bawah itu jam 2 kantor bupati itu sudah tutup begitu, jam 2 di daerah pemilihan saya tentunya. Jam 2 sudah kosong. Oleh karenanya, ini juga termasuk menjadi catatan, sebab DPR hanya sekedar rapat kita begitu, juga harus tuntas, termasuk kita harus ada kebijakan mencari jalan keluar tentang tenaga honorer ini. Ini masalah adalah masalah bangsa kita, tidak ada saya kira ada masalah kita anggap ini urusan karena sudah direkrutmen oleh Pemerintah Daerah, terus penyelesaiannya kok timbul soalnya begini, karena negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu adalah Indonesia dibagi provinsi-provinsi, provinsi-provinsi itu dibagi itu Pasal 14 Undang-Undang Dasar. Kabupaten/Kota, Undang-Undang Desa kita menyatakan kabupaten/kota dibagi kecamatan, kelurahan dan desa. Ini jadi terkait yang menyangkut aparatur sampai ke bawah.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental, kebijakan honorer 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karena itu, kita sudah memahami semua Saudara-Saudara surat edaran Saudara Menteri juga kita pahami tentang efisien itu. Jadi saya tidak tahu ini ya atau sudah tidak ada lagi kue-kue yang, tetapi kacang rebus, tetapi di daerah pak menteri ini dipersoalkan juga, kenapa tidak boleh rapat di hotel, ya mungkin aparatur dari daerah ini ya kalau ke jakarta harus menginap ke hotel sekaligus dan juga halhal yang menyangkut yang lain bisa kita pertanyakan di dalam rapat ini dan kita bersepakat dulu ini soal waktu. Jam 17.15 WIB untuk kita akhiri ya, selesai ya? Baik. Jam 17.15 WIB begitu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021surat edaran menteri 2
Rambe Kamarul Zaman 24 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Itu gara-gara pemilihan langsung.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Rambe Kamarul Zaman 25 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, sekarang jam 17.15 WIB kita harus perpanjang, setuju saudara-saudara sebelum Magrib kita akhiri kita akhiri?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021waktu rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 32 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Nomenklatur yang kementerian.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021nomenklatur kementerian 2
Rambe Kamarul Zaman 34 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Itu tadi yang kam minta sebelum diinterupsi untuk ke depan, makanya kesimpulannya ada kita harus lakukan komunikasi yang baik. Jadi saudara-saudara yang kita hanya di bawah memang ini ngeri ini urusan birokrasi kita, terus terang ini sebentar lagi mungkin sudah mau Magrib. Yang di bawah apa yang kita diskusi kita harus mengawasi dan kita lakukan komunikasi yang baik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kesimpulan rapat hari ini adalah: 1. Komisi II DPR RI menerima, memahami dan mendukung rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 agar dapat tetap menjaga program kerja berjalan pada jalurnya, Komisi II DPR RI akan tetap mengawasi jalan dan rencana di maksud sampai pada penerimaan PNS. Oleh karena itu Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021renstra kementerian, reformasi birokrasi 2
Rambe Kamarul Zaman 34 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi kalau ada kebijakan daripada Pak Menteri tidak ada kutib mengutib, kita atasi ini, Komisi II DPR RI mengawasi dan jika ada bukti apalagi dari Kantor Menpan. Oleh karena itu Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang baik ini Saudara Menteri dan jajarannya mohon nomor kontaknya kita 24 jam. Setuju ini?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021komunikasi 2
Rambe Kamarul Zaman 34 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 2. Komisi II DPR RI mendoong revolusi mental birokrasi, dilaksanakan secara structural dan kultural. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menjadi motor terlaksananya revolusi mental di kalangan birokrasi terutama dari pejabat dan pimpinan tinggi. Setuju ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental 2
Rambe Kamarul Zaman 34 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 3. Komisi II DPR RI mengapresiasi terobosan-terobosan di lingkungan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi II DPR RI meminta agar terobosan-terobosan tersebut dilakukan secara konsisten. Itu tadi semangatnya, saya kira jangan tidak konsisten terobosan, tadi sudah angina sampai di interupsi yang terakhir Pak Luthfi dan Pak Agung ini mantan bupati semua ini. Jadi Komisi II DPR RI sekarang mantan bupati, saya tidak mantan bupati tapi ini mantan walikota juga ada sebelah kiri saya. Jadi terobosan itu kita lakukan secara konsisten, kalau saudara menteri mengatakan itu dipindah-pindah nanti akan ada aturannya. Ini saya katakana di kampung saya balikin, 6 bulan camat itu bisa diputar-putar, kepala sekolah bisa diputar-putar saudara menteri, karena ada hak nilainya di situ. Jadi ini saya katakan ngeri tadi, jadi tunggu saja dulu itu kesimpulannya belum masuk, jadi tidak usah tegang-tegang kita ngurusin republik ini. Setuju ini ya secara konsisten?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021terobosan birokrasi 2
Rambe Kamarul Zaman 36 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya, ditambahkan ya yang point 3, “Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021terobosan birokrasi 2
Rambe Kamarul Zaman 36 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 4. Komisi II DPR RI mendukung penuh upaya reformasi manajemen aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta mendorong Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Yang kami langsung tadi nyatakan belum ini harus semua secara lengkap. Dapat disetujui ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021reformasi manajemen ASN 2
Rambe Kamarul Zaman 37 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya, bahasanya memang harus dikomunikasikan karena PP, Perpres, perundang-undangan kita adalah tanggungjawab daripada Presiden, eksekutif dan oleh karena itu dikomunikasin dengan Komisi II DPR RI ditambah saja bahasanya. Setuju ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021reformasi manajemen ASN 2
Rambe Kamarul Zaman 37 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 5. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah agar kebijakan moratorium ditinjau ulang dengan mendasarkan pada data yang valid dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Setuju ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021moratorium CPNS 2



Rambe Kamarul Zaman 38 Golkar Jawa Tengah IX Laki-Laki Dikaji ulang bukan ditinjau ulang, beda-beda tipis sajalah.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengkajian ulang moratorium 2
Rambe Kamarul Zaman 39 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kira cocok saja dengan kondisi masyarakat, dikaji ulang sesuai dengan kondisi masyarakat. Setuju ya? Ini kemajuannya sudah hebat, jadi moratorium itu dikaji ulang lagi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengkajian ulang moratorium 2
Rambe Kamarul Zaman 39 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 6. Terhadap K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DRPR RI meminta kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk segera memberikan sikap yang tegas dan disertai dengan solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif dan selesai di tahun 2015. Nanti Saudara Menteri usulnya tadi tidak usah dikesimpulan ini sudah, tadikan saran Saudara Menteri kita duduk sama-sama. Oleh karena itu, nanti Komisi I DPR RI akan tentu menindaklanjuti, kita kan komunikasi sudah baik kita duduk bersama-sama, tidah usah duduk kita putuskan ada Panja. Nanti dalam perjalanan berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu duduk sama-samalah.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Rambe Kamarul Zaman 42 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, 6 ini ada sedikit tambahan “Terhadap K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk segera memberikan sikap yang tegas dan disertai solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif termasuk penganggaran dan selesai tahun 2015”. Kita harus juga nanti duduk bersama itu komitmen Komisi II DPR RI, kalau Komisi II DPR RI melepas ini tidak mungkin, Komisi II DPR RI tidak akan mungkin apalagi ini aspirasi dari masyarakat, akan duduk bersama nanti diselesaikan. Kita kan kesimpulan pertama sudah harus membina komunikasi yang baik. Jadi setuju ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 honorer 2
Rambe Kamarul Zaman 42 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Komisi II DPR RI akan mengundang Komisi Aparatur Sipil Negara dan LAN dalam waktu dekat untuk mendengarkan program kerja KASN dan LAN. Saya kira dengan demikian.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN, LAN 2
Rambe Kamarul Zaman 43 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Sebenarnya LAN dan kaitannya dengan KASN tadi dijelaskan oleh Pak Deputi dan Kepala BKN, kita dari penjelasan tadi akan undang, jadi termasuk karena berkaitan dengan penjelasan tadi. Yang dijelaskan tadi itu adalah yang menyangkut pindah-pindah. Oleh karena itu,…Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN, LAN 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 4. Persyaratan ambang batas kemenangan secara umum sejatinya seorang pemimpin yang di pilih secara langsung merupakan pemimpin yang memiliki legitimasi di masyarakat namun demikian di sisi lain berdasarkan pengalaman empirik telapak kondisi yang mengharuskan dilakukan pemilihan putaran kedua akibat tidak tercapainya angka persentase ambang batas kemenangan 30 persen padahal semangat yang ada adalah bagaimana menghasilkan pemimpin yang legitimate tetapi dilakukan secara efektif dan efisien baik waktu maupun anggaran faktanya masih terdapat beberapa kasus yang mengharuskan dilakukannya putaran kedua, meskipun tidak banyak dan kecil presentasinya oleh karena itu dengan semangat efisiensi dan efektivitas maka komisi 2 memberikan pilihan agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lebih efektif daan efisien meskipun secara substansi masih terdapat beberapa catatan fraksi -fraksi.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ambang batas kemenangan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 3. Persoalan rencana penyelenggaraan pemilihan serentak nasional harus dilakukan secara lebih soft agar tidak menimbulkan kerawanan sosial politik di masyarakat termasuk di kalangan pilih parpol yang menjadi tempat bagi lahirnya para calon pemimpin di daerah oleh karena itu perlu dilakukan penataan yang lebih komprehensif untuk meminimalkan berbagai potensi masalah hutangnya, berdasarkan hal di atas maka dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang menjadi masalah mendasar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Isu-isu utama dimaksud adalah sebagai berikut :RUU No 1 dan No 2 tahun 2015isu utama pilkada serentak 2
Rambe Kamarul Zaman 10 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Tadi sampai seperti itu setuju tidak ada putuskan jamnya dulu, mau sampai pagi juga, Hari Minggu sudah oke tadi, mau sampai pagi juga pemeritah siap itu.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015jadwal pembahasan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara menteri dalam negeri dan jajarannya. Substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor satu tahun 2014 pada dasarnya mengatur bagaimana sistem pergantian kepemimpinan lokal berjalan sesuai koridor Konstitusi namun demikian dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang dapat menimbulkan kerawanan sosial politik, dan ekonomis termasuk persoalan teknis penyelenggaraan di lapangan persoalan tersebut muncul dalam beberapa hal :RUU No 1 dan No 2 tahun 2015kelemahan perppu 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Yang pertama adalah keterangan komisi 2 DPR RI atas RUU tentang perubahan UndangUndang Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut rapat kerja keterangan pengusul atas nama komisi 2 DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang dan terhadap ancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, yang disampaikan pada rapat kerja dengan pemerintah hari Rabu tanggal 11 Februari 2015.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015konsiderat ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 12 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kira kita sudah setujui, jika ada perobahan nanti akan kita beri tahu dan akan kita sesuaikan. Dengan demikian mekanisme dan jadwal acara dapat kita setujui?RUU No 1 dan No 2 tahun 2015mekanisme jadwal pembahasan 2
Rambe Kamarul Zaman 5 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Ketua Komisi I DPD Republik Indonesia selanjutnya acara kita adalah pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan revisi Undang-Undang Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 artinya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015. Mekanismenya Bapak, Ibu dan saudara sekalian prosedur sudah kita lalui, masuk sekarang tingkat I itu juga sudah kita lalui, tingkat I dan besok seterusnya juga akan masuk dalam Panja Panja jika diperlukan tim perumus, sikronisasi akan kita bentuk tentu dengan pemerintah tetap dengan pemerintah dan kita akan bawa ke pembicaraan tingkat II di dalam sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang Oleh karena itu kaitannya dengan jadwal bahwa sebelum rapat dan dalam rapat tadi disampaikan oleh Saudara Menteri bahwa jika hari ini adalah hari Rabu, kita akan tetapkan mekanisme dan penjadwalan pembahasan nanti akan kita tentukan juga pembentukan Panjanya jadi 2 Panja Oleh karenanya hari ini selesai kita Rapat Kerja akan langsung besok jam 2 siang hari Kamis 12 Februari rapat Panja jam 14 tempatnya adalah di Hotel Aryaduta kita langsung pembahasan DIM.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015mekanisme jadwal pembahasan, panja 2
Rambe Kamarul Zaman 7 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Bukan yang di New York, bukan. Tapi yang di tugu Pak Tani pembahasan DIM perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 berikutnya hari itu Kamis malam hari, sebagaimana permintaan dari pemerintah tadi Ksamis malam hari jam 19.00 setelah berlangsung rapat Panja kita lakukan rapat koordinasi, Panja juga Rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Panja itu sendiri Menteri Dalam Negeri mengikutsertakan di dalamnya adalah Komisi Pemilihan Umum hari Kamis malam jadi Kamis besok jam 19.00 -19.30 lah tempatnya sama, di sana jugaRUU No 1 dan No 2 tahun 2015mekanisme jadwal pembahasan, panja 2
Rambe Kamarul Zaman 9 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Selesai dulu, nanti mau balik lagi kita ke DPR, balik lagi ke sana kan agak repot juga nanti tergantung pemerintah pemerintah saya kira di sana oke, disini oke, sebab itu nanti kita tetapkan karena mau maraton juga, Hari Jum'at Rapat Panja hari Jumat, rapat Panja sebagaimana biasanya hari Jumat sesuai dengan jadwal yang ada saja, rapat Panja Saudara Menteri tidak tentu harus ikut begitu, tadi sudah menyampaikan. Dan hari Sabtu rapat Panja di hari Minggu, ini mungkin libur Pak Menteri tapi kalau diperlukan Menteri tadi mengatakan, hari Minggu juga asal ini kita selesaikan dari pemerintah juga siap baru hari Senin 16 Februari 2015 pukul 10 hari Senin kita Raker dengan Mendagri, Menkumham dan DPD RI Komite I Laporan Panja ke pleno komisi II DPR RI pendapat akhir mini fraksi-fraksi pemerintah dan DPD RI atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perubahan Undang-Undang Nomor I dan Nomor 2 tahun 2015. Pengambilan keputusan tingkat I Hari Senin itu pengambilan keputusan tingkat I berikutnya adalah penandatanganan pengesahan draft. RUU hari Selasa tanggal 17 Februari rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 DPR RI, dalam rapat Paripurna terhadap Revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2014. Jadi disitu tanggal 17 kita bersepakat Insya Allah dan mudah-mudahan selesai dan hari Rabu itu adalah sudah rapat Paripurna penutupan masa sidang. Demikian mekanisme dan jadwalnya Kami menanyakan kepada pihak pemerintah apakah ini dapat kita setujui?RUU No 1 dan No 2 tahun 2015mekanisme jadwal pembahasan, panja 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang berikutnya adalah pembentukan panitia kerja demikian saudara Menteri dalam hal ini diwakili oleh menteri dalam negeri kita sah kan dulu agenda acara kita hari ini. Kita setuju?RUU No 1 dan No 2 tahun 2015panja 2
Rambe Kamarul Zaman 12 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Acara terakhir adalah pembentukan Panja oleh karena kita sudah setuju tadi dan Panja dibentuk 2 Panja A dan Panja B kami minta masing-masing fraksi untuk membagi 2 anggotanya dan dalam pembahasan, karena memang kesibukankita yang sangat luar biasa ya kita akan atur mekanismenya sedemikian rupa Dapat disetujui ya?RUU No 1 dan No 2 tahun 2015panja 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 3. Penyelenggaraan pemilihan serentak nasional guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien salah satu solusinya adalah dilakukan pemilihan secara serempak melalui mekanisme hek bergelombang menuju pemilihan serempak nasional. Kondisi selama ini menunjukkan bahwa sangat tinggi konflik horizontal yang terjadi apalagi tidak di lihat dari sisi anggaran sangat membutuhkan jumlah yang besar di sisi lain, masyarakat di hinggapi di rasa kejenuhan akibat terlalu seringnya pelaksanaan pemilihan sehingga tingkat partisipasi menurun dari setiap tahun dalam pemilihan RUU ini mencoba menatap penyelenggaraan pemilihan secara lebih guna menghindari gejolak di masyarakat dan para kepala daerah itu sendiri caranya melalui pemilihan secara bergelombang yang dimulai tahun 2016 pelaksanaan kembali tahun 2021 dan 2026, lalu ada PLT cuma 1 tahun 2017 pelaksanaan kembali tahun 2022 dan 2027 tanpa PLT dan tahun 2018 pelaksanaan kembali tahun 2023 dan 2027 dengan pemotongan masa jabatan satu tahun pada tahun 2027. Menuju pemilihan serentak nasional di tahun 2027. Pada gelombang di atas didasari oleh keinginan untuk meminimalisir ini ada ada potongan jabatan bagi kepala daerah serta pelaksana tugas yang tidak terlalu lama maksimal 2 kali 6 bulan dengan pola seperti ini diharapkan tercipta sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang amanah akuntabel, serta legitimite, dan skemanya kami lampirkan dalam penjelasan komisi 2.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015pemilihan serentak nasional 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 1. Terkait dengan penegasan bahwa pemilihan gubernur bupati dan walikota adalah rezim pemerintahan daerah. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 /7- XI /2013 dengan kondisi demikian maka harus ada penegasan bahwa penyelenggara pemilihan adalah penyelenggara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini agar tidak dinilai bertentangan dengan Konstitusi.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015penyelanggaraan pemilihan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Catatan-catatan dimaksud adalah termasuk soal persyaratan calon termasuk soal pasangan calon, termasuk soal disamping persyaratan calon tersebut adalah termasuk umur calon yang dapat dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah. Namun demikian secara keseluruhan komisi 2 bersepakat untuk dapat segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang ini pada masa persidangan ke 2 dan akan membahasnya setelah bersama-sama dengan pemerintah hal yang belum mendapat tanggapan komisi 2 adalah tentang penyelesaian perselisihan kami sampaikan, dengan pihak pemerintah bahwa tadi pimpinan komisi 2 dan Kapoksi komisi 2 melakukan konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015persyaratan calon, ruu 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 1. Penegasan pilkada sebagai rezim pemerintah daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 / PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pilkada adalah rezim pemerintahan daerah maka RUU ini melakukan perbaikan dan sekaligus penegasan bahwa Pilkada adalah rezim pemerintahan daerah penegasan bahwa KPU diberikan tugas oleh Undang-Undang ini sebagai penyelenggara sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Pasal 22 e Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sehingga harus dibedakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan posisi KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang ditegaskan dan diatur di dalam UndangUndang iniRUU No 1 dan No 2 tahun 2015pilkada 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Hari ini sebagaimana Undangan dari DPR RI kita melakukan rapat kerja, dengan menteri dalam negeri kementrian Hukum dan HAM yang kaitannya dengan pembahasan tingkat satu perubahan Undang-Undang Nomor I dan nomor 2 tahun 2015 oleh Karena itu sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 251 tata tertib bahwa komisi 2 yang telah hadir adalah berjumlah 35 orang, dari 50 dan rapat ini dinyatakan telah korum dan namun 105 memanggil tim rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015rapat kerja 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Atas beberapa tisu utama tersebut komisi 2 bersepakat untuk dituangkan dalam rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Pemerintah. Namun demikian komisi 2 juga perlu menyampaikan bahwa atas apa kami sampaikan tersebut beberapa Paksi masih memberikan catatan terhadap beberapa hal yang akan kita musyawarahkan bersama nanti dengan pemerintah.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ruu 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saudara Menteri Dalam Negeri, para anggota anggota dewan yang berbahagia. Sebagaimana tadi yang kami nyatakan bahwa jika rapat ini adalah rapat kerja dengan menteri dalam rangka pembahasan di di tingkat satu tentang perubahan RUU Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015 maka perlu kami sampaikan bahwa Anpres nomor R12/Presiden/02/2015 dalam rangka menjawab surat DPR RI presiden telah menunjuk wakil untuk membahas rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan walikota menjadi Undang-Undang termasuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015. Pertanggal 10 Februari 2015.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karena itu saudara-saudara acara kita hari ini adalah yang pertama keterangan komisi 2 DPR RI di di atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 22 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi UndangUndang dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjadi Undang-Undang.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi rancangan Undang-Undang perubahan ini adalah prioritas di komisi 2, tahapan berikutnya adalah pembahasan tingkat satu bersama pemerintah setelah kami mendapatkan tugas oleh dewan untuk membahas dan menyelesaikan 2 rancangan Undang-Undang dimaksud dan terlaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah pemerintah pun telah menugaskan dengan surat perintah amanat presiden bahwa diperintahkan menugaskan Saudara menteri dalam negeri dan menteri Hukum dan HAM, sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama komisi 2 DPR RI melalui surat presiden tertanggal 10 Februari 2015 dan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR RI rapat pengganti konsultasi Bamus bertanggal 10 Februari 2015 kepada Komisi II DPR RI.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Memberikan pikiran-pikiran juga Pak karena soal itu yang perlu bersama-sama juga dalam pembahasan harus kita pertimbangkan dengan pemerintah. Dengan demikian dapat diperoleh dari perubahan rancangan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 diperoleh kepastian Hukum baik bagi penyelenggara pemilihan dalam rangka menyusun peraturan pelaksanaannya juga baik partai politik dan atau perseorangan yang akan mengajukan calon serta masyarakat itu sendiri. Terhadp substansi rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang lebih sebagai implikasi dari rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, terutama terkait dengan implikasi pasangan atau tidak calon kepala daerah serta hal lainnya.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 2. Terkait dengan tahapan penyelenggaraan dirasakan masih terlalu Panjang sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial selain juga menyebabkan inefisiensi terutama anggaran oleh karena itu perlu dipersingkat tahapannya agar lebih setelah amat perlu tidak menimbulkan berbagai potensi, kerawanan.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tahapan penyelenggaraan pemilihan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 2. Tahapan penyelenggaraan terhadap persoalan ini kita melihat masih adanya carut marut pelaksanaan setiap tahapan sejak penyusunan daftar pemilih hingga tahapan penyelesaian hasil pemilihan, oleh karena itu diperlukan penataan Kurun waktu setiap tahapan agar tidak terlalu Panjang yang dapat menimbulkan persoalan baik teknis maupun politis RUU ini mencoba menata jadwal tahapan terutama tahapan pelaksanaan, selain itu dilakukan perbaikan juga terhadap jenis tahapan yang ada. Agar lebih baik dan meminimalkan potensi terjadinya konflik gesekan baik vertikal maupun horisontal.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tahapan penyelenggaraan pemilihan 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri Berikutnya adalah Tanggapan dari Ketua Komite I DPD RI terhadap usul inisiatif Komisi II ini, dengan hormat kami persilakan.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tanggapan DPD 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Acara yang kedua adalah Tanggapan pandangan pemerintah terhadap penjelasan DPR RI atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014, pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap terhadap revisi Undang-Undang tentang UndangUndang tentang penetapan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tanggapan pemerintah, mekanisme jadwal pembahasan2
Rambe Kamarul Zaman 6 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Aryaduta tugu Pak Tani yang di dekat kantor Kementrian Dalam NegeriRUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 8 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Ya RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Rambe Kamarul Zaman 2 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Undang-undang Nomor 2 Pak menteri perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015undang-undang 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Dalam hari ini juga hadir hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini saya selaku pimpinan komisi 2 DPR RI yang mewakili sebagai pengusul ingin menyampaikan beberapa hal sebagai keterangan terhadap usulan 2 rancangan yang rancangan Undang-Undang yang kami sampaikan yaitu rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi Undang-Undang. Dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, menjadi Undang-Undang. Pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku pimpinan komisi 2 DPR RI sekaligus sebagai wakil pengusul memberikan beberapa hal terkait dengan usulan kami tersebut tentang pengajuan 2 rancangan Undang-Undang usul inisiatif komisi 2 DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bahwa per tanggal 20 Januari 2015 lalu DPR RI telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015usulan ruu perubahan 2



Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Semangat yang ada adalah agar terdapat kepastian Hukum sekaligus dibarengi semangat untuk memperbaiki penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang untuk itu sesuai keputusan komisi 2 bahwa diperlukan perbaikan atas isi Perpu tersebut dan akan diselesaikan pada masa persidangan saat ini, selanjutnya proses berikut yakni telah dilakukan harmonisasi sinkronisasi dan pembulatan konsepsi di badan legislasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2015 lalu beriringan dengan pembahasan program legislasi nasional baik prioritas 2015 maupun Prolegnas 2015-2019. Serta usul kami dari Komisi II ini telah pula disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015 dan disetujui oleh semua Fraksi sehingga secara prosedural semua tahapan telah dilalui dan telah memenuhi sarat untuk dapat diajukan sebagai usul inisiatif DPR RI.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015usulan ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Dengan demikian pembahasannya akan bersifat paralel demikianlah penjelasan kami sebagai pengusul atas dua hal revisi Undang-Undang ini kami berharap pemerintah dapat menanggapi dan memperoleh keputusan bersama dalam proses persidangan kita lebih lanjut dalam waktu yang sangat terbatas. Dan rancangan Undang-undang perubahan dapat ditetapkan dan disahkan pada masa persidangan ini, terima kasih. Atas perhatiannya. Ass. Jakarta 11 Februari 2015, ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamaruzaman, NO. anggota A- 236. Demikian yang kami sampaikan saya kira berkas usul inisiatif selengkap sudah kami sampaikan kepada pemerintah oleh karena itu kita sekarang memasuki acara yang ke 2 yaitu tanggapan atau pandangan pemerintah terhadap penjelasan yang disampaikan tadi atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014 dengan demikian kami persilakan Saudara menteri dalam negeri untuk menyampaikan pandangannya.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015usulan ruu perubahan 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Sesuai dengan Laporan Sekretariat Rapat Kerja pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 33 orang anggota dan fraksinya adalah dihadiri oleh seluruh Fraksi, artinya 10 fraksi, oleh karena itu telah terpenuhi kuorum sesuai dengan pasal 251 ayat (1) peraturan tata tertib.  Dengan demikian perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dinyatakan terbuka untuk umumRUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Kuorum anggota, rapat terbuka 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, serta Komite I DPD RI, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Perubahan RUU 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Keuangan untuk memenuhi jadwal acara kita pada hari ini yang walaupun sedikit terlambat, karena tadi didahului oleh Rapat Bamus dengan pimpinan DPR RI dalam rangka penjadwalan dan setelah itu tadi diputuskan setelah kami menjelaskan bahwa untuk pengesahan di Paripurna nanti adalah pada besok hari tanggal 17 sebelum dilakukan penutupan sidang tanggal 18, jadi tanggal 17 besok. Oleh karena itu kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengantar dari Ketua rapat sudah kami lakukan. Yang kedua laporan panja RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015. Yang kita telah membentuk Panja 2 Panja dan khusus Panja ini kami sampaikan Panja kita lakukan 2 Panja dan Menteri full tanpa absen, sampai jam 02.00 WIB pagi hadir, jadi luar biasa Panja kita pada kali ini.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Acara rapat kerja 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki 2 Panja tersebut. Panja A yang menyelesaikan soal dan juga Komite I DPD RI sampai subuh-subuh main terus, Panja A membahas perubahan Perpu 1 tahun 2015 yang nanti akan di laporkan oleh Saudara dari pimpinan Panja Saudara Mustafa Kamal, dan Panja B adalah yang menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 nanti yang akan disampaikan oleh Saudara A. Riza. Berikutnya setelah laporan itu selesai kita langsung Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan juga pemerintah. Yang keempat pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima adalah penandatanganan pengesahan Draft RUU; dan Yang Keenam adalah penutup. Saya kira itu agenda acara kita pada siang hari ini dan mudah-mudahan satu setengah jam juga dan paling lama 2 jam ini dapat kita selesaikan dapat kita setujui?RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Acara rapat kerja 2
Rambe Kamarul Zaman 1 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan serta Komite I DPD RI dan para Anggota Komisi II yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan laporan Panja A yang akan disampaikan oleh Saudara Mustafa Kamal. Dan setelah itu nanti Laporan Panja B dan kita langsung menyampaikan pandangan mini fraksi, tadi juga termasuk jika ada catatan-catatan dari pandangan mini fraksi, dan pada forum inilah disampaikan baru langsung kita ambil persetujuan kita bersama, kami persilakan Saudara Mustafa Kamal yang memimpin Panja A.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Laporan Panja 2
Rambe Kamarul Zaman 3 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih, kita memasuki pandangan Mini dari Fraksi-Fraksi.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pandangan fraksi 2
Rambe Kamarul Zaman 5 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Okey, terima kasih saya kira usulnya, tentang pengetikan Undang-Undang Dasar Negara Republik, jangan Undang-Undang Dasar 45 begitu, itu memang harus kita sempurnakan dan hal-hal yang lain tentang teknis penyebutan Pasal dulu atau ayat dulu begitu untuk di sempurnakan pengetikannya, kita langsung sekarang Pandangan dari pada fraksi-fraksi kami persilakan yang pertama Fraksi Hanura dari bawah kita ambil.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pandangan fraksi 2
Rambe Kamarul Zaman 22 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih, itu baru afdol, baru sah untuk kita bawa besok dalam rangka melanjutkan acara kita, hari ini juga akan ditandatangani draft final tersebut yang tentunya diwakili oleh dari Pemerintah Menteri Hukum dan HAM dan juga dari Pimpinan Komisi II dan juga Kapoksi di lingkungan Komisi II DPR RI termasuk Pimpinan dari kelompok Komite DPD I. Kami persilakan untuk sebelum kita tutup acara kita, kita tandatangani draft yang sudah kita setujui tadi untuk besok selanjutnya di bawa ke sidang Paripurna. Langsung ramai-ramai saja baru kembali kita duduk.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Tandatangan Draft Final 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi perlu kami ingatkan, kalau dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu Nomor 39 tahun 2008 Pasal 2 kalau Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara dia membagi bidang pemerintahan itu urusan tertentu, urusan tertentu itu dibagi 3 yang ada nomenklatur di dalam Undang-Undang Dasar yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, ini spesifik kalau presiden, wakil presiden tidak ada ya ini 3 Menteri ini. Jadi Menteri Dalam Negeri ini layar pertama, baru yang kedua urusan pemerintahan dalam ruang lingkupnya yang sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan yang ketiga, layar yang ketiga adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.UU Kementerian Negarauu kementerian negara 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Undang-Undang Kementrian Negara ini adalah kita, saya ikut pansusnya membahas ini jadi kita sibuk capek juga Pak Menteri, masyarakat kita dan kita ada pertentangan ini dan itu, oleh karenanya Undang-Undang kita sudah punya, ini tadi dinyatakan di sini, kita ini wajib luruskanlah, wajib luruskan. Jadi ya, kalau saudara Menteri tadi menyampaikan refresh yang nanti saya belum mau beri tahu itu, yang kita inginkan jangan salah dari aturan perundang-undangan.UU Kementerian Negarauu kementerian negara 2
Rambe Kamarul Zaman 4 Golkar Sumatera Utara II Laki-Laki Yang berikutnya adalah penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Organisasi Kemasyarakatan, itu saya kira hal yang khusus dan juga hal yang menyangkut yang ketiga menindaklanjuti, ada jawaban kami yang sama, menindaklanjuti usulan 87 RUU komulatif terbuka, jadi nanti kalau Komisi II sudah cocok ya ini tidak perlu atau tidak tinggal kita mengatur lebih lanjut, apa yang lebih baik dan di sini Saudara Menteri, sesuai dengan UU nomor 23 tidak melarang juga daerah untuk melakukan, tapi ada tahapannya.UU Ormas uu ormas 2
Riza Patria 1 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Oke Terima kasih Pak Menteri, saya langsung saja, saya kira sama yah, kami di pimpinan hampir setiap hari didatangi dan surat menumpuk yah? soal K2 kami memahami reformasi dan berbagai strategi yang dijalankan oleh Kemenpan, namun memang ini sesuatu yang sulit tapi memang harus kita putuskan mencari kebijakan yang baik. saya langsung saja ini kami didatangi banyak di antaranya dari K2 di kota Bekasi ya jadi yang ikut yang akan ikut tes itu 4.200 yang dapat ikut, yang dapat yang disortir terus dapat Nomor 3.132 yang lulus 838, lulus ikut tes dari pusat diluluskan lah kira-kira begitu tapi walikotanya dengan bangga memotong setengah, jadi sudah lulus dipotong setengah seolah-olah efisiensi dan lain-lain jadi bangga dia mengurangi, sementara di Kabupaten lainnya apakah di Bogor, Kerawang, Bekasi yang lainnya yang lulus 1.200 ya seluruhnya diusulkan dari 800 yang setengah dapat NIP yang setengah tidak dapat NIP jadi ada kebijakan yang salah menurut saya, sementara yang lulus ini hampir 90 persen lebih adalah guru, jadi bukan bukan honorer-honorer tambahan lah kira-kira begitu, sementara setahu kami memang guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas sebagai contoh di SMP nya ada 56.000 lebih siswanya, gurunya cuma 1.000, SMA nya 21.075 gurunya cuma 711, begitu juga SMK jadi tidak imbang, muridnya 946, gurunya cuma 103 yang PNS.APBNP 2015 honorer K2 2
Riza Patria 2 Gerindra Jawa Barat III Laki-Laki Itu yang point 4 terakhir itu ditambahkan memperjuangkannya itu harus bersama Kermen PAN. Jadi kalau cuma dari Komisi II ya sulit itu. Jadi tambahkan bisa saja di akhir kalimat ditambah saja bersama Kemen PAN Reformasi Birokrasi. Jadi perjuangannya itu harus eksekutif bersama legislatif itu pada prinsipnya setuju Pak Menteri ya?APBNP 2015 komisi II, kemenpan RB 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Di meja saya sudah satu lemari laporan Pak, yang berkaitan dengan masalah pertanian, masalah dengan polisi, jadi mungkin nanti Pak Giri kalau bisa dapat nomor handphone kita diskusi. Nah jadi yang menarik lagi bagaimana kalau tadi bicara masalah aset, kenapa kita Pak Menteri tidak membuat suatu pandangan supaya kita atur ini aset negara ini apa. Kita tidak tahu bagaimana aset kita yang di luar negeri kedutaan-kedutaan, bahkan mungkin yang di perbatasan, tidak ada yang menyentuh selama ini. Tadi Komnas, Komisi Hukum Nasional sudah dibubarkan, bagaimana aset ini? itu mengenai aset.APBN Aset negara 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kalau usul saya Pak Menteri kalau boleh dilakukan audit forensik terhadap seluruh aset, terhadap seluruh masalah, baik itu yang bersifat hubungan kelembagaan, karena contoh begini, ada di meja saya sekarang ada kasus, tiba-tiba ini ada di intervensi disuruh oleh lembaga oknum lah saya katakan, ini menyangkut tanah BUMN, dirampas oleh oknum tertentu yang menyatakan bahwa itu sudah milik dia. Kemudian begini, maaf ini Pak dari Setwapres ini, ini banyak yang direbut oleh tentaratentara Pak, ya oknum tentara. Jadi makanya saya bilang struktur ini memang menjadi menarik, yang berkaitan masalah penerimaan negara, kemudian aset negara, hubungannya tidak bisa kita hindari Pak. Pak Jokowi ngurusin KPK dengan Polri sekarang, itu bentuk sebuah satu contoh bahwa memang kita tidak bisa lepas dari permasalahan kasus. Jadi pertanyaannya sampai sejauhmana kita bisa mengintervensi masalah ini sehingga tidak timbul kasus-kasus yang sangat serius. Itu barangkali Pimpinan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.APBN Aset negara 2
Rufinus Hotmaulana 3 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Pimpinan, Pimpinan. Sedikit Pimpinan sedikit, ini kebetulan saya mau tanya ini Pak Pimpinan, saya mau tanya ke Pak Menteri, untuk aset-aset yang eksisting sekarang di Aceh ini kan ada rencana penyerahan aset negara kepada Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, bisa tidak itu dibuat dulu klarifikasi di dalam suatu neraca, aset yang mana, kemudian struktur yang seperti apa, kemudian begitu juga asetaset yang berkaitan dengan infrastruktur gitu, karena ada rencana mau membuat RPP itu. Terima kasih Pimpinan.APBN aset negara 2
Rufinus Hotmaulana 4 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Saya pikir sudah tepat, mengapresiasi kinerja ini karena kalau tadi memang planing-nya memang tidak benar, boleh-boleh, tapi mungkin ini efisiensi barangkali, kita kan tidak tahu ini. Nah jadi saya pikir sudah sangat tepat. Terima kasih Pimpinan.APBN perencanaan 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian masalah penerimaan negara yang bukan Pajak. Apakah hanya lintas administrasi, contohnya begini saya dulu mantan lawyer Pak, jadi saya tau persis bagaimana proses mekanisme simulator bagaimana BPKB, bagaimana nomor polisi, itu diterima dalam bentuk penerimaan negara yang bukan Pajak, tetapi langsung dioperasikan oleh polisi. Nah saya tidak tahu nanti hubungan antar lembaga ini bagaimana ini. Bagaimana kita men-judge yang seperti ini? Jadi sangat banyak Pak Menteri, kalau mungkin nanti saya panjang lebar, lebih bagus barangkali kita nanti tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sangat banyak ini.APBN PNBP 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kalau kita tadi membaca bagaimana structure yang dibangun di dalam kementerian ini, ada yang menarik struktur yang diemban oleh satu yang berkaitan dengan masalah urusan kelembagaan lainnya. Pak Giri kalau saya tidak salah tadi. Nah, kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi ini selalu blusukan ke hampir semua persoalan baik itu yang belum ada masalah, baik itu yang sedang bermasalah, baik itu menyangkut masalah apa pun beliau itu turun. Nah tentu Komisi II membatasi diri untuk tidak masuk di dalam persoalan, tetapi dengan adanya struktur hubungan kelembagaan dengan yang lain ini, pertanyaannya apakah hanya sifatnya administratif atau seperti apa ini?APBN struktur kementerian 2
Rufinus Hotmaulana 3 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Mohon maaf Pimpinan, saya interupsi sedikit saya sebenarnya berkeinginan bagaimana dari Kementerian Dalam Negeri melakukan due diligence dulu, karena tidak ada satu gambaran yang pasti baik itu menyangkut infrastruktur, menyangkut itu masalah existing aset yang akan dilimpahkan dari pusat kepada daerah khususnya, bekas-bekas dari mobil Oil umpamanya, kemudian bagaimana kita melakukan due deligent terhadap batas kalau yang diminta 12 atau 30 itu nanti sampai ke Medan. Nah jadi pandangan saya sebagai anggota Komisi II berharap Kementerian Dalam Negeri hendaknya kiranya melakukan due diligence terlebih dahulu supaya segala kepentingan-kepentingan lain itu bisa diadopsi dengan baik, contohnya gini nanti existing aset yang ada di Meulaboh apakah ini di bawah walikota? atau di bawah provinsi, padahal ada asas yang mengatakan Lex loji solisonis dimana benda itu berada, jadi memang harus dilakukan menurut pandangan saya kalau Kementerian Dalam Negeri bersedia dalam kesempatan bisa sampaikan, lakukan saja dulu, due deligent baik itu menyangkut aset maupun menyangkut masalah legally nya supaya di kemudian hari kita bisa lebih mudah melakukan mem-breakdown, apa yang menjadi bagian siapa dan bagaimana. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.Aset pelimpahan aset 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Karena saya bicara sekilas tentang masalah Aceh, akan ada pelimpahan aset dari pusat ke daerah. Kemudian pembagian batas wilayah yang belum selesai sampai hari ini, kita kemarin sudah bahas di sini bagaimana kita akan kunker nanti ke Aceh, bagaimana sebagai gambaran menurut pandangan Pak Menteri, agar Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri ini, bisa direalisasi melalui RPP yang direalease oleh Kementerian. Itu saja barangkali ia ingin sampaikan kalau bisa data itu lebih cepat karena ini menyangkut komisi-komisi lain, gitu.Aset pelimpahan aset, batas wilayah 2
Rufinus Hotmaulana 4 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih PImpinan, atas kesempatan ini, jadi sudah jelas tadi keinginan ini memang disampaikan saja, kalau perlu tagih janji, tagih janji, apa sikapnya, karena begini pak, tidak bisa pertanyaan tadi kita jawab ressertnya, hasilnya kami melalu mekanisme proses pak, jadi jangan disandera Komisi II ini, makanya saya bilang tidak usah basa basi banyak, harusnya datang serahkan Pak begini-begini, kan selesai. Jadi hanya ingin menjawab yang tadi tidak bisa kita membuat suatu komitmen karena ini komisi II ini terdiri dari 10 Fraksi, ini kita juga dari DPRD mengetahui itu, proses itu, mekanisme itu, apakah nanti komisi yang menyerahkan, apakah nanti fraksi yang menyerahkan, atau bagaimana?, nantikan akan ada rapat internal, jadi yang pasti mungkin pimpinan hari ini hanya cukup kita menerima untuk sementara kita menerima masukan ini, jangan diputuskan dulu Pimpinan, jadi supaya nanti proses ini bisa berlanjut dengan cepat itu barangkali, terima kasih Pimpinan.Daerah Otonom Penerimaan masukan 2
Rufinus Hotmaulana 3 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, ini hanya sekedar pemberitahuan saja, kebetulan saya di Baleg supaya kita tidak berlama-lama hari ini terakhir masuk Prolegnas, ini menjadi catatan jangan nanti kita lagi disalahin, jadi segera berikan kalau mau diberikan, apa sikapnya, hari ini terakhir di Prolegnas, jam sudah menunjukkan jam 3. Jadi tidak usah kita berleha-leha disini kita sudah tangkap intinya jadi mohon maaf, saya tidak mau memotong ya hanya supaya kita tahu ini schedule dari sini ketat, jadi supaya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memahami proses bagaimana masuk, karena begitu besok hari ini tidak masuk, selesai kita 5 tahun, terima kasih Pimpinan.Daerah Otonom Prolegnas 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Saya hanya ingin memberikan pandangan pada hasil kunker kita, kita temukan banyak structure di dalam pengawasan, karena di sini pengawasan ada efisiensi kita lihat seperti di Jawa Timur itu ada Ombudsman, ada pengawasan institusi, Inspektorat, kemudian ada Pengawas Tenaga Kerja, ini overlapping Pak menteri. Jadi ini hohon barangkali Pak Menteri bisa membuat satu structure yang lebih baik, yang membuat sistim pengawas itu menjadi benar dan kemudian kita harus susun structure yang benar, baik menyangkut berapa dinas, sehingga pelayanan benar-benar menjadi efisien, itu yang pertama.Desa struktur pengawasan 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan sejawat, Pak Rektor dan jajarannyaTadi sudah dijelaskan bagaimana pemaparan itu demikian rupa cuma yang menjadi pertanyaan saya begini, ini kita ini dibawah Sekjen, kita ini kan bukan Balai Latihan. Saya menjadi heran mengapa ini menjadi satu seakan-akan strukturnya ini dibawah Kesekjenan, ini kita bukan Dikla. Jadi tolong diperhatikan ini struktur IPDN ini yang melekat kedalam sebuah kementerian, saya rasa kurang tepat ini Pak.IPDN struktur IPDN 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi saya tadi bertanya-tanya. Jadi saya tidak mau bicara output dulu karena struktur ini kita harus benahi dulu ini, bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang bukan tempat pelatihan malah institut, tapi didalam struktur kesekjenan, ini aneh bin ajaib ini, satu-satunya, kalau Bapak tadi katakan sudah ke Thailand, ke Korea, coba kita lihat dulu struktur mereka seperti apa, itu yang pertama.IPDN struktur IPDN 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian kalau kita berbicara masalah bagaimana menghitung produktivitas, kalau tadi berbicara output tentu saya tidak tahu ini nanti lelang jabatan ini Pak dalam kedepan ini lelang jabatan ini seperti apa ini nanti, apakah masih kita perlukan IPDN ini, saya tidak tahu ini, karena Pak Ahok sudah bilang, jangankan camat, lurah, RT pun dia mau lelang. Betapa keraguan para pimpinan masa sekarang ini terhadap kinerja dari para pencetak produk khusus untuk apalagi diklaim ini adalah untuk tenaga-tenaga pengganti yang melekat di dalam sistem pemerintahan kita sekarang ini. Jadi mohon maaf ini, Pimpinan, ada berbagai institusi yang kita kunjungi di luar negeri, bagaimana kok bisa apa sih kriterianya kok ke Thailand, ke Inggris, Swedia, apa sih kriterianya yang dibangun kalau tadi saya katakan itu hanya membangun seminar atau hanya sekedar tukar siswa, apa yang menjadi kriteria kita mesti harus kesana ya. Saya tidak tahu ini, Pimpinan, apakah perlu kita harus bikin kunjungan kerja kesana ini, kan begitu, tidak perlu kita, jangan-jangan Jatinagor ini lebih bagus dari yang Thailand, kan begitu. Jadi ini mungkin menjadi catatan-catatan kita. Saya lebih concern kepada masalah struktur tadi Pak, adalah sangat tidak mungkin sebuah namanya institusi pendidikan itu dibawah kesekjenan, harusnya ini mesti menjadi suatu direktorat tersendiri, itu mungkin yang perlu satu, kenapa? Anggaran ini apakah anggaran ini nanti dibawah kesekjenan, apakah berdiri sendiri atau lembaga tersendiri, kita tidak tahu, ini derivatif ini, turunannya banyak sekali, Pak Rektor, jadi bukan hanya sekedar bicara struktur tapi kalau struktur ini kita bangun dengan benar melekat didalam suatu lembaga yang mana, maka substansi pun harus berubah, aturan mainnya pun menjadi berubah, rekrutmennya pun akan menjadi berubah dan seterusnya yang tentu disesuaikan dengan kultur yang ada, itu barangkali yang menjadi catatan saya.Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.IPDN struktur IPDN 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian tadi banyak teman-teman, Pak Mangindaan juga bicara output, iya kan, output itu adalah fungsi dari berbagai variabel a sampai n, tidak terhingga itu, salah satu variabel faktornya adalah para dosen. Saya tidak tahu ini, tadi Pak Rektor belum menjelaskan siapa-siapa sih, janganjangan yang saya khawatirkan dosen-dosen yang di sana ini yang sudah widyaiswara, ditempatkan yang sudah tidak ada jabatannya, yang tidak punya kompetensi, ini seperti apa sebenarnya ini, karena itu tadi karena dibawah kesekjenan, lucu kan, tidak ada sebuah lembaga perguruan tinggi dibawah kesekjenan tapi eselonnya eselon I, ini menjadi menarik kita untuk, jadi bagaimana kita mengeluarkan output kalau struktur kita tidak benar. Ini coba dikaji kembali ini Pak Rektor.IPDN struktur IPDN, pengajar 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-laki Mohon maaf, Pimpinan. Sedikit saja menambah, supaya nyambung. Saya pikir, Saya dukung betul ini pernyataan dari Pak Mangindaan. Tapi Saya juga mohon, kiranya, kita juga harus mengetahui mengapa APBDnya tidak dicantumkan? Jadi mungkin perlu dipanggil itu, bupati yang berkaitan dengan masalah-masalah, mengapa, apa dasar mereka tidak membuat anggaran ini di APBD mereka? Jadi jangan politik, Pak. Itu. Jadi apakah nanti itu kita sampaikan pada saat rapat dengan Mendagri atau Menteri Keuangan, kita harus tahu apa penyebabnya. Terima kasih Pimpinan.KPU, Bawaslu APBD 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-laki Interupsi, Pimpinan. Mohon maaf, Pimpinan, Saya berpandangan seperti ini, seperti yang kita sudah rapatkan sebelumnya, kalau boleh, dari pihak KPU menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan atau derivasi daripada Undang-undang No. 8 Tahun 2015, supaya kita mengetahui mana yang sebenarnya yang sesuai atau yang ditambah-tambah, atau penjelasan yang tidak sesuai. Jadi menurut Saya, pandangan Saya, Pak Pimpinan, dan dari pimpinan KPU maupun Bawaslu, supaya kita lebih dulu menjelaskan tentang bagaimana implementasi atau peraturan KPU yang berkaitan dengan undang-undang yang diatasnya. Itu mungkin akan lebih baik, baru nanti hal ini akan bisa kita iris-iris lagi lebih dalam tentang pelaksanaan dan segala macam. Karena banyak hal-hal yang diatur di undang-undang itu tidak begitu tajam, yang kemungkinan bisa diatur di dalam peraturan KPU. Contohnya begini, Pak Pimpinan dari KPU, kita didalam satu pasal di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015, itu diatur tentang diperbolehkannya seseorang yang sudah menjalani hukuman 5 tahun misalnya, nah pertanyaannya bagaimana seseorang yang dihukum 4 tahun, tetapi dia sudah bebas bersyarat, karena sudah menjalani hukumannya 2/3 dari hukuman? Nah bagaimana kita menyepakati hal-hal yang seperti ini.Apakah itu diperbolehkan, atau bagaimana kita mengatur ini di dalam peraturan KPU? Jadi ini satu contoh saja, masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pasal-pasal. Jadi Saya usulkan, dalam forum yang mulia ini, supaya KPU lebih dulu menjelaskan isi bagaimana implementasi undang-undang itu di dalam peraturan KPU yang berkaitan dengan masalahPilkada.KPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-laki Interupsi, Pimpinan. Mohon maaf, Pimpinan, Saya berpandangan seperti ini, seperti yang kita sudah rapatkan belumnya, kalau boleh, dari pihak KPU menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan atau derivasi daripada Undang-undang No. 8 Tahun 2015, supaya kita mengetahui mana yang sebenarnya yang sesuai atau yang ditambah-tambah, atau penjelasan yang tidak sesuai. Jadi menurut Saya, pandangan Saya, Pak Pimpinan, dan dari pimpinan KPU maupun Bawaslu, supaya kita lebih dulu menjelaskan tentang bagaimana implementasi atau peraturan KPU yang berkaitan dengan undang-undang yang diatasnya. Itu mungkin akan lebih baik, baru nanti hal ini akan bisa kita iris-iris lagi lebih dalam tentang pelaksanaan dan segala macam. Karena banyak hal-hal yang diatur di undang-undang itu tidak begitu tajam, yang kemungkinan bisa diatur di dalam peraturan KPU. Contohnya begini, Pak Pimpinan dari KPU, kita didalam satu pasal di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015, itu diatur tentang diperbolehkannya seseorang yang sudah menjalani hukuman 5 tahun misalnya, nah pertanyaannya agaimana seseorang yang dihukum 4 tahun, tetapi dia sudah bebas bersyarat, karena sudahmenjalani hukumannya 2/3 dari hukuman? Nah bagaimana kita menyepakati hal-hal yang seperti ini. Apakah itu diperbolehkan, atau bagaimana kita mengatur ini di dalam peraturan KPU? Jadi ini satu contoh saja, masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pasal-pasal. Jadi Saya usulkan, dalam forum yang mulia ini, supaya KPU lebih dulu menjelaskan isi bagaimana implementasi undang-undang itu di dalam peraturan KPU yang berkaitan dengan masalah Plkada.KPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Saya sudah banyak menyimak walau sebenarnya dari hasil kunjungan kerja kita banyak masalah, jadi kunjungan dan pembicaraan kita menjadi pertanyaan ada pidato ketua DPR pada September 2014 yang menyatakan 87 juta masalah pendaftaran ini, 45 juta belum selesai, ada sekian puluh ribu kasus yang diselesaikan hanya sekian ribu kasus, kalau saya hitung tadi minus pak Menteri, produktifitas BPN minus karena produktifitas adalah pembandingan output dan input, inputnya sudah banyak outputnya tidak ada, pertanyaan saya di Kalimantan Selatan negara ini ada tidak penambah tanah, ruas areal tetap, jadi coba kalkulasi kembali apa yang dilakukan BPN selama ini, jadi saya tidak mengerti bagaimana kebijakan Pemerintah tentang sistem tanah, contohnya bagaimana sistem ini bisa mengadopsi konversi, dan konversi didalam sistem yang diatur, didalam ordonansi 2003-2008 dan saya tanya Pak Simbolon ada tidak line register, tidak ada, jadi ini malapetaka besar tidak ada line register di negara kita, pendafaran saja tidak ada, jadi Pak Menteri menjelaskan bagaimana menyelesaikan sengketa, kalau kita jelaskan mediasi buka barang haram tapi pertanyaannya itu bukan final, kenapa Pak Menteri kita tidak angkat lembaga di Kementerian Agraria ini, sebuah lembaga jelas kalau umpamanya manusia di BKO kan dari pengadilan begitu juga pidananya, banyak sengketa Pak Menteri, saya kasih contoh saya tidak mengerti pak Menteri mengatakan bermediasi sementara ada PP 24 yang mengatakan BPN ini tidak bisa mengintervensi satu persoalan yang adalam persoalan padahal dia peroleh dari hasil lelang, dan ini contoh jadi bagaimaanakita memediasi sementara kita dibatasi Undang-undang yang mana kita tidak bisa mengintervensi ini, saya tidak paham, kok bisa kita mengintervensi mediasi tetapi ada proses lelang berjalan dia dapat melalui hak tanggungan begitu dia muncul namanya peradilan pura-pura, dia menggugat dan menjadi transaksional dengan orang-orang, ini banyak sekali terjadi, jadi saya meminta sidang ini lembagakan saja lembaga peradilan, itu menjadi final putusan, kalau kita mediasi antara A dan B yang nanti umpamanya di pengadilan yang terjadi, dia punya tanah yang saya gugat begini, dan ini namanya peradilan pura-pura.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangproduktivitas BPN, mediasi sengketa 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi saya dari Universitas Indonesia dengan teman-teman melakukan kooperasi ke Afrika, disana ada sistem peradilan, jadi catatan buat kita yang perlu disampaikan mengenai line register, kalau selesai maka apapun bisa diasuransikan, ada kepstian hukum disana, kalau ada sengketa kalau sistem peradilan ada, kalau tanah ini ada itu final bainding tidak ada yang bisa, karena sering BPN diubah, dan kadangkala dari BPN pura-pura mau dan pura-pura tidak mau, jadi dalam kesempatan ini melakukan restrukturisasi sistem, jadi harus kita bangun struktur yang benar, dan kita bangun sustansi, substansinya tabrakan, di satu pihak kita maju tapi di lain pihak ekor kita di pegang oleh PP ini, jadi tidak benar kalau bisa kita bermediasi.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangrestrukturisasi sistem 2



Rufinus Hotmaulana 4 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Ini Pak Menteri menjelaskan bagaimana pemberdayaan-pemberdayaan manusia, khususnya tadi mengenai, karena melekat ini, regionalisasi PPAT tadi, supaya ditambahkan karena beliau tadi sangat panjang menjelaskan masalah itu, karena sangat berkait, jadi mungkin di posisi empat ini ya seperti juru ukur, regionalisasi yang jelas terhadap PPAT yang melekat di dalam proses. Tapi beliu jelas sekali menjelaskan panjang lebar tentang regionalisasi masalah PPAT, terima kasih Pimpinan.Pernyataan juru ukur, regionalisasi PPAT 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Menyambung tadi permohonan dari Pak Saan tentang rencana apa yang sebenarnya sudah diberikan oleh dari Mensetkab ini di dalam memberikan pandangan, analisa dari sistim perpolitikan maupun hukum kita, cuma saya ingin sampaikan jangan lupa bahwa negara ini menganut sistim ketatanegaraan yang sudah membagi habis kekuasaan. Jadi limitasi Presiden di dalam mencampuri masalah hukum itu harus perlu diperhatikan. Tidak semua hak prerogatif itu menyangkut masalahmasalah hukum seperti perseteruan KPK dengan Polri. Jadi tolong ini saya ingatkan supaya nanti di dalam memberikan analisa kepada Presiden memperhatikan substansi yang paling dasar.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Hak prerogatif presiden 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian yang kedua saya ingin karena di Komisi II ini lebih kepada mengarah kepada masalah tata ruang ini Pak, saya minta nanti kalau mohon maaf ini Pak Menteri supaya handphone beliau ini Pak Yuli Harso diberikan ke kita, karena dia membidangi tata ruang dan wilayah perbatasan. Komisi II sangat concern di masalah ini. Jadi mungkin nanti kami akan elaborasi sampai sejauh mana sebenarnya masalah perbatasan dan tata ruang ini sudah diberikan masukan kepada Presiden untuk bisa dirilis melalui Kementerian Agraria maupun Tata Ruang. Saya akan lebih concern ke masalah itu dan saya tidak tahu ini kalau saya lihat ini Pak menteri kolo hanya sekedar dukungan-dukungan terus tidak diberikan kebijakan kepada beliau ini mengambil satu posisi yang strategis, saya khawatir nanti ini hanya dukungandukungan terus, kita tidak bisa bergerak. Jadi dalam kaitan ini dengan masalah anggaran juga harus mungkin ada improvement di sini, karena masalah perbatasan dan tata ruang merupakan satu nomenklatur yang baru, yang mungkin di Setkab ini harus diberikan ruang yang lebih luas. Jadi bukanlah sekedar memberikan dukungan atau analisa malah mungkin pengambil keputusan, karena menyangkut negara, perbatasan dengan negara luar, perbatasan dengan daerah-daerah lain. Jadi coba nomenklatur ini akan mengubah structure finance yang diberikan kepada Komisi II ini.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020perbatasan, tata ruang 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi tolong ini menjadi perhatian, karena Komisi II menyangkut masalah hal-hal yang seperti ini, kami mohon mungkin ada pandangan yang lain dari Pak menteri maupun dari deputi ini. Terima kasih. Demikian barangkali sementara. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabrakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Penutup 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Memang kelihatannya Bapak Menteri ini sangat berat bebannya. Kalau boleh saya usulkan sebelum pengangkatan itu dilakukan bukan hanya sekedar melakukan audit…, lakukan audit foreksi baik terhadap proses, terhadap legalnya, baik terhadap administrasinya, baik terhadap performance. Baru kelihatan nanti benang merahnya, jadi bukan hanya sekedar audit…di forensik itu mungkin yang pertama. Dan kemudian Bapak Menteri, kalau bisa kita berpandangan bahwa semua anak bangsa ini adalah asset, jangan kita lihat anak bangsa ini menjadi biaya repot kita nanti. Singapore hanya membangun manusia, karena manusia lah yang reneable, ini harus dimuat cara pandangan, filosofi pandangan kita bagaimana kita me-maintenance anak bangsa.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021audit pengangkatan PNS 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian saya tidak tahu bagaimana Bapak Menteri ini menghadapi ini semua, saya benar-benar ragu. Katakanlah bagaimana Pak Menteri dari PAN melakukan reformasi birojrasi di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan, di Kehakiman, kita lihat Kapolri yang kemarin bermasalah karena masalah pada saat dia di lembaga pendidikan Polisi. Ternyata di sana terjadi transaksi, begitu juga penyidik-penyidik yang diberikan hak deskrisi untuk menangkap orang yang pada akhirnya karena tidak jelas menjadi transaksional, bagaimana kita menertibkan ini. Apakah Pak Menteri sudah sampai ke sana, karena hampir semua proses penegakan hukum bermula di penegak hukum. Nah, ini Pak Menteri mungkin salah satu diantaranya. Yang kedua, pada saat saya kunjungan kerja di 2-3 daerah saya ke Jawa Timur dan Kalimantan Selatan pada waktu itu Banjarmasin. Apa yang saya temukan di sana, waktu itu saya berbicara dengan Kakanwil Agraria mereka meminta 6000 tukang ukur, saya katakan tanah di Kalsel ini sejak zaman nenek moyang kita tidak pernah nambah dan tidak pernah kurang, kok bisa ada tiba-tiba anggaran untuk 6000 orang pengukur, yang tambah adalah persoalan, persoalan kenapa? karena birokrasi yang tidak benar, yang harusnya AJB dibuat hak milik, hak milik dijual menjadi hak pakai dan seterusnya. Jadi saya mendapat berbagai persoalan di daerah.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021reformasi birokrasi, revolusi mental 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian ada juga satu kementerian bahkan beberapa kementerian yang struktunya tidak jelas, ada kementerian di dalam memberikan pelayanan umum melakukan outsorchkepada swasta untuk melakukan uji kompetensi terhadap sebuah benda, apakah layak digunakan atau tidak, dengan SK Dirjen. Coba Bapak lihat di SKK Migas, mereka membuat SK Dirjen memberikan hak otoritas kepada seorang atau beberapa swasta untuk melakukan uji kompetensi terhadap mesin yang harus melaksanakan pekerjaannya di satu lapangan fuel pengeboran minyak. Harga barang ini 1 juta, ada izin, ada surat dari Amerika bahwa ini layak, harganya 1 juta tetapi setelah saya lihat untuk mengeluarkan sertifikasi barang ini harganya 10 juta, ini terjadi saya bisa kasih datanya. Jadi pelayanan publik itu juga menjadi sangat-sangat tidak benar karena birokrasi yang dibuat berlebihan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pelayanan kementerian 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua, saya berkunjung ke Jawa Timur waktu itu saya kasihan lihat Menteri Tenaga Kerja ini. Waktu itu saya mencoba berbicara dengan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan di sana, apa yang terjadi? di sana struktur di bangun satu struktur Direktorat Pengawasan, dididik pengawas-pengawas fungsional, 1 orang dididik itu 6 bulan dengan nilai rupiahnya kurang lebih Rp500 juta satu orang, dididik selama 6 bulan, apa yang terjadi? setelah didistribusikan mereka ke daerah, ada yang dibuat menjadi tukang jaga makam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini jadi itu jelas sekali. Coba nanti koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ada Direktorat Pengawasan yang mendidik pengawas-pengawas, penyidik-penyidik Pegawai Negeri Sipil yang begitu sampai dia di dinas, dia ada jaga makam yang bukan kompetensinya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021direktorat pengawasan 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Tadi mengenai sahabat-sahabat kita ini yang dari K2 ini, saya lebih cenderung memilijh kalau boleh apakah dilakukan dulu forensik audit baru diambil satu kebijakan atau setelah diangkat karena pertimbangan lain. Tapi saya lebih menekankan proses audit forensik itu menjadi perlu, ssaya tidak melihat ada nilai-nilai lain. Kemudian masalah zero growth, itu yang saya katakana tadi kita berkunjung ke berbagai negara sebelum saya menjadi Anggota DPR RI, saya tadinya sebagai seorang lawyer di corporate. Saya masuk kita berbicara tentang sumber daya manusia posisi di dalam neraca itu di dalam asset bukan di dalam libelity, bukan sebagai biaya. Nah, semakin banyak orang kita didik inilah yang bisa kita jual ke luar negeri dengan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021audit K2 Honorer 2
Rufinus Hotmaulana 2 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi pandangan saya kalau untuk catatan PNS, saya memang pernah menjadi PNS, orang buta, orang tuli, pokoknya datang ada istilahnya tidak boleh 2 kali terlambat, kalau kamu datang terlambat pulangnya jangan terlambat, sampai sedemikian rupa yang dibangun sangat negative. Nah, saya hanya mohon juga kepada Bapak Menteri tolong di dalam Kementerian PAN dan RB ini saya mendapatkan masukan, banyak pemain Bapak Menteri, banyak penjual dagangan seperti tadi dikatakan ada kabupaten yang dikuota, ada ini tolong ini diaudit juga ke dalam ini. Ada yang bermain di dalam, nanti kalau perlu saya kasih namanya saya tahu. Jadi Bapak Menteri, jujur saya katakan saya harus mendukung program Bapak Menteri apalai saya dari Fraksi Hanura. Jadi membersihkan ke dalam itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena kalau nanti Bapak Menteri berbicara dengan saya sering berhubungan dengan Bapak Menteri, saya bisa memberikan inisial yang memperdagangkan kuota ini ke berbagai kabupaten. Jadi tidak salah tadi pandangan Bapak Luthfi yang mengatakan bahwa ada memang kalau di sini begini harganya sekian, dan ini di Kelembagaan Kementerian PAN dan RB.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021audit kuota daerah 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya pada hari ini juga hadir rapat kerja komisi II DPR RI dalam rangka menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pandangan fraksi 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang atau dalam pandangan ini kami sebut sebagai Rancangan Undang-Undang Pilkada dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang adalah menjadi sangat hal yang penting untuk dilakukan revisi, karena kedua Undang-Undang ini sangat berkaitan erat dalam hal pemerintah daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pemerintah Daerah 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Namun mengingat waktu dan keterbatasan berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah, dalam periode tahun 2015 maka agar dengan demikian adanya satu kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota, serta pemerintah daerah yang mengatur lebih khusus tentang kewenangan pejabat negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bawa dalam pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang pemilihan gubernur dan walikota dan bupati, Rancangan Undang-Undang Pemda terdapat berbagai isu mengenai topik penting dalam perumusan terhadap perubahan-perubahan atau revisi Undang-Undang sebagaimana yang telah kami sebut tadi, yang mana antara lain. Revisi terkait pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terkait dengan isu pemilihan serentak Fraksi Hanura dapat menyetujui konsep perubahan sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 201 ayat (1) walaupun sebenarnya dalam pembahasan sebelumnya fraksi Hanura telah menawarkan konsep perubahan RUU dimaksud dengan memilih opsi bahwa kepala daerah bisa dipilih secara serentak secara nasional di akhir 2015, sepanjang seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri serta lembaga lain yang berkaitan dengan proses pemilihan tetap siap, untuk melakukan proses pemilihan. Bahwa fraksi Hanura berpandangan konsep pemilihan kepala daerah serentak dilakukan pada akhir 2015 secara nasional sebenarnya akan dapat meminimalisasi terjadinya pengurangan waktu masa jabatan seorang kepala daerah dan sekaligus dapat menghindari adanya pengisian pejabat pelaksana tugas dalam satu jabatan kepala daerah, sebagaimana yang sudah di adopsi dalam konsep perubahan Rancangan Undang-undang yang ditetapkan secara serentak bergelombang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada serentak 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terkait dengan syarat calon gubernur, bupati, dan walikota. Pada prinsipnya mengenai batas umur 30 tahun untuk calon gubernur, 25 tahun untuk calon Bupati, fraksi Hanura dapat menyetujuinya dengan baik, demikian juga terkait dengan masalah persyaratan lain yang berhubungan dengan masalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tentang seseorang dapat dipilih kembali bila sudah 5 tahun setelah menjadi masa pidana penjara yang telah disetujui, walaupun sebenarnya persyaratan tersebut di atas tidaklah cukup, mengingat seorang kepala daerah baik dia gubernur, bupati, atau walikota, adalah merupakan pemimpin yang harus mendapat, yang harus dapat menjadi panutan, sehingga dengan demikian persyaratan yang usulkan oleh Fraksi Hanura yaitu seseorang pemimpin baik gubernur, bupati, atau walikota harus bebas dari Narkoba, harus bebas dari korupsi, harus bebas dari teroris, haruslah menjadi pertimbangan di kemudian hari.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Syarat usia calon, syarat calon pidana 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian terkait dengan pemilihan secara berpasangan atau tidak. Terkait pemilihan secara berpasangan atau tidak berpasangan fraksi Hanura menyetujui pemilihan terhadap calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota secara berpasangan atau satu paket, sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat Panja dengan catatan wakil cukup hanya satu saja.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pemilihan Berpasangan 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terkait dengan uji publik fraksi Hanura sejak awal sangat mendukung adanya uji public terhadap calon kepala daerah untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik di daerahnya, namun fraksi Hanura sangat menghargai hasil kesepakatan dalam rapat Panja tentang ketentuan uji public yang dihapus untuk diganti dengan terminologi sosialisasi. Untuk itu Fraksi Hanura menyetujui dan menghargai adanya sebuah perbedaan terhadap ketentuan tersebut dengan catatan hendaknya partai politik yang akan melakukan proses sosialisasi harus dapat menangkap aspirasi masyarakat dan pertimbangan managerial dari calon yang akan diajukan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terkait dengan masukkan perubahan pasal 58 ayat (1) ke dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada Fraksi Hanura mengucapkan kepada seluruh baik pemerintah maupun seluruh Panja di komisi II yang telah mendukung sepenuhnya terhadap perubahan isi dalam pasal 58 ayat (1) tersebut Rancangan Undang-Undang Pilkada. Karena pada dasarnya perubahan tersebut menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Terkait dengan lembaga perselisian hasil Pilkada Fraksi Partai Hanura berpandangan memang mengingat waktu yang sangat pendek dalam proses pemilihan, maka tidak ada piliihan lain sementara Fraksi Hanura menyetujui agar Mahkamah Konstitusi dapat ditunjuk sebagai lembaga yang akan melaksanakan peradilan yang menyangkut perselisihan hasil dan proses sengketa pilkada, namun demikian, bila dimungkinkan secara perlahan-lahan sebaiknya dibentuk lembaga peradilan khusus untuk menangani penyelesaian perselisian hasil pilkada, karena sejatinya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 97/PUU/XI/2013 telah menghapus kewenangannya untuk menangani perselisihan sengketa pilkada, untuk itu, sangat inkonstitusional jikalau penyelesaian hasil Pilkada masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi di kemudian hari secara terus menerus.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Walaupun sebenarnya ada inkonsistensi pada saat kita memilih, pilihan untuk 5 tahun penjara sudah dilalui kelihatan waktu itu, ini harus menjadi catatan Pak Ketua, di satu sisi kita mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi untuk 5 tahun penjara, tapi di sisi lain kita mengabaikan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kewenangannya sudah di eliminir oleh putusannya sendiri, jadi ini ada inkonsistensi ini diberikan catatan oleh Partai Hanura.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat calon pidana, lembaga sengketa pilkada2
Rufinus Hotmaulana 1 Hanura Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudian revisi terkait pasal dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 2 tentang pemerintah daerah yang terkait dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terkait dengan tugas kepala daerah, terkait dengan Pakta Integritas bagi wakil kepala daerah, terkait dengan pelaksana tugas atau PLT gubernur, bupati, dan walikota, terkait dengan tugas DPRD provinsi dan atau Kabupaten kota. Pada prinsipnya fraksi Hanura dapat menyetujui perubahan yang sudah disepakati di dalam Panja kemarin.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pemerintah Daerah 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Hadirin yang terhormat, Dinamika Undang-Undang tentang pemilihan Kepala Daerah ini sungguh sangat panjang dan mungkin melelahkan, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 lalu dikoreksi dengan Perpu Nomor 1 tahun 2014, hingga Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang hingga akhirnya kita bersepakat untuk merevisi Undang-Undang tersebut bagi fraksi PKS dinamika panjang pembahasan Undang undang ini memberi pesan bahwa proses transisi kepemimpinan di daerah sangat penting bagi kehidupan bernegara kita. Oleh karena itu regulasi yang menjamin proses tersebut berlangsung secara profesional sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang benar-benar berkualitas.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Hadirin yang terhormat, Berkenaan dengan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Farksi PKS memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Penegasan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada adalah satu bentuk konsistensi untuk mewujudkan satu sistem penyelenggara pemilu yang efektif dan profesional, sehingga kita memiliki satu instrumen penyelenggara pemilihan pemimpin baik nasional dan daerah yang telah integrasi dan terkoordinasi secara nasional.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki 2. Penegasan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan satu paket dengan wakio kepala daerah merupakan upaya untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan daerah khususnya dalam kepala daerah yang berhalangan. Berhalangan tetap. Bersamaan dengan hal tersebut pembagian peran tugas dan tanggung jawab masing-masing juga telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Ke depan kepala daerah dan wakilnya tampil harmonis dan sinergis demi kemajuan daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri untuk memberikan bekal dan pemahaman yang tepat terkait pembagian peran kepala daerah dan wakilnya tersebut, dan selanjutnya mengawasi secara baik pelaksanaannya.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015pemilihan Berpasangan, kepala daerah 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki 3. Pelaksanaan pilkada serentak ditetapkan bertahap pada tahun 2015, 2017, dan 2018 hingga pada akhirnya nasional tahun 2027, meskipun konstitusi tidak mengamanatkan pilkada serentak, akan tetapi sebagai iktihiar untuk menghadirkan efisiensi dan efektifitas pemerntah dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, hal ini patut diapresiasi sebagai konsekuensinya untuk mengisi masa transisi pilkada serentak akan banyak daerah yang dipimpin sementara oleh pejabat Plt, Plh Kepala Daerah. Fraksi PKS mengingatkan sedini mungkin agar para pejabat sementara tersebut benar-benar profesional, tidak mengambil kebijakan trategis, apalagi sampai menimbulkan gejolak politik, serta tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan poltik tertentu. Untuk itu DPR akan melakukan pengawasan dan tindakan korektif jika hal itu terjadi.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Pilkada serentak 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki 4. Tahapan uji publik bakal calon memang dihilangkan dengan alasan penyederhanaan tahapan, namun demikian esensinya dan urgensinya tidak hilang karena uji publik tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab partai politik. Dalam kontek ini Fraksi PKS berpandangan bahwa partai politiklah yang harus diperkuat melalui instrumen Undang-undang partai politik dan kaderisasinya semakin kokoh dalam mengafirmasikan kebutuhan publik.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki 5. Penyelesaian sengketa hasil pilkada tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang secara konstitusional, untuk itu yang didasarkan pertimbangan efektifitas dan koherensi sitem penyelesaian sengketa hasil pemilu secara nasional.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki 6. Pilkada dilaksanakan satu putaran dengan mengukuhkan peraihan suara terbanyak sebagai pemenang Pilkada, hal ini di maksudkan untuk menyederhanakan proses Pilkada dan menegaskan bahwa pilihan terbanyak rakyat itulah yang memperoleh legitimasi, saya ulangi ini jadi ikut Pak Dadang saja ini, bahwa pemilihan terbanyak rakyat itulah yang memperoleh legitimasi menjadi kepala daerah.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon 2
Sa'aduddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Hadirin yang terhormat, Berdasarkan pandangan di atas dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fraksi PKS menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang Undang tentang perubahan pertama Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014, dan Rancangan Undang Undang tentang perubahan pertama Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2014 untuk selanjutnya dapat diteruskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II Paripurna DPR RI.  Fraksi PKS berharap setelah disetujuinya RUU ini, persiapan penyelenggaran Pilkada dapat dilaksanakan secara profesional, cermat dan efektif, selain itu yang tidak kalah pentingnya fraksi PKS juga mengingatkan agar semua pihak menyadari dan menjunjung tinggi harkat pemilihan kepala daerah yaitu untuk memilih mereka yang terbaik dari aspek kompetensi dan integritasnya dan memajukan daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada harus profesional, jujur, adil dan bermartabat serta menjauhkan sikap dan cara-cara kotor, culas, dan tidak sportif.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Sa'duddin 1 PKS Laki-Laki Baik Pak. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Pertama, saya minta maaf datangnya agak lambat, karena jalannya macet, kebetulan pas jalan pinggir dijaga polisi lagi, karena supirnya lagi sakit kebetulan, saya bilang mau cepat ada rapat, tapi polisi ngertilah selesai masalahnya. Selanjutnya saya kenalkan tadi saya juga lambat, saya Sa'duddin Nomor Anggota 104 dari PKS Pak, Pak Menteri mohon maaf lambat, pertanyaan atau apalah sebuah ulasan yang sama-sama kita pahami bahwa yang pertama tadi juga sudah disampaikan apa yang saya rencanakan, cuma ingin mempertegas bahwa dulu kalau tidak salah ketika Dewan sebelum kami, Dewan apa inilah sebelumnya ini Pak Budiman, pernah membicarakan masalah Gedung Gelora Bung Karno dengan Kemayoran yang tadi disampaikan yaitu membentuk Panja. Panja tidak selesai dan tidak tuntas karena memang berkaitan dengan waktu pada saat itu dan pada saat itu konon katanya saya dengar bahwa Panja meminta kepada BPK untuk mengauditnya tapi sampai saat ini audit dari BPK belum kami dapatkan. Tolong mungkin Pak Menteri bisa menggambarkan tentang hal ini hasil audit dari BPK itu, itu yang pertama.APBN aset negara, audit BPK 2
Sa'duddin 1 PKS Laki-Laki Yang kedua tentang penghapusan atau pembubaran Komisi Hukum Nasional yang dituangkan oleh Presiden Nomor 176 Tahun 2014 bahwa nampaknya Komisi Hukum ini tidak terlalu berperan, oleh sebab itu dibubarkanlah berdasarkan peraturan itu. Sekedar minta evaluasi sejauhmana anggaran yang telah disampaikan yang sebelumnya dianggarkan, ya walaupun di sini dijelaskan dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Oleh sebab itu dari kami minta gambaran dengan rinci dan jelas agar kita bisa melanjutkan persoalan-persoalan tentang komisi-komisi yang terjadi pada saat ini, dan selanjutnya mungkin Pak Menteri nanti dekat dengan Presiden kesehariannya, kondisi hukum hari ini nampaknya kita bisa lihat bahwa antara satu sisi dengan sisi lain yang hari ini yang kita menjadi tontonan, sesama penegak hukum yang kita lihat saling memberikan ya kekuatan hukumnya masingmasing, saling merasa punya kekuatan hukum, oleh sebab itu bagaimana menyelesaikan tentang penyelesaian yang terjadi pada saat ini, sehingga kekuasaan yang dipegang oleh Presiden itu harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih.Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabrakatuh.APBN Komisi Hukum Nasional 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Pimpinan sebagai tambahan, sebelum ditambahkan dengan Pak Menteri tadi, tambahan satu yang tadi tertinggal. Saya mungkin menambahkan pertanyaan Pak yang belum saya dapat jawaban dengan saya, bahwa kedudukan yang terjadi hari ini antara Mensetneg, dengan Setkab, dengan apa lagi ya dengan Kepala Staf Kepresidenan dan staf khusus dan sebagainya, tolong diberikan gambaran Pak sepintas saja batasan-batasan dan tugas dan fungsi mereka, sehingga semuanya itu masingmasing tugasnya ada. Jangan sampai nanti tugas ini dipegang oleh ini tidak jelas gitu. Kan semestinya Setkab mengelola tadi digambarkan adalah kementerian dikelola oleh Setkab, Setneg yang sifatnya umum, bagaimana yang sifatnya khusus dan lain sebagainya. Terima kasih Pak tambahan.APBN tupoksi Setneg 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Saya ingin menyampaikan bahwa setelah kami reses pada saat itu berkeliling di satu kampung-kampung lain lagi-lagi ungkapan yang sampaikan para honorer K2 beliau menyatakan bahwasannya Pak, usia kami usia yang sudah sangat memprihatinkan kalau diangkat menjadi PNS, yaitu usia 35 keatas, padahal kami sudah bekerja dan mengabdi pada negara sekian tahun, oleh sebab itu tolong diperjuangkan Pak kami agar kami bisa mengabdi negara melalui PNS itu, Nah keluhan ini kami dengar nampaknya kalau hal ini terjadi juga, kami juga sepakat tadi sampaikan oleh teman-teman di komisi untuk mendorong dan mendukung dengan kalau dibutuhkan anggaran bahwasannya K2 adalah prioritas yang harus kita perjuangkan kalau bagaimanapun juga, mereka adalah bagian dari pada kita yang telah mengabdi, membantu, rakyat kita menjadi cerdas, karena kecerdasan adalah bagian dari pada warga kita yang harus diprioritaskan.APBNP 2015 anggaran, honorer K2 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Oleh sebab itu saya meminta kepada Pak Menteri, kalaupun yang disampaikan oleh teman saya, bisa jadi ada kata yang diprioritaskan kolega-koleganya, itu juga tidak semuanya ada juga yang demikian, jadi jangan sampai persoalan ada kolega sehingga kita tidak memprioritaskan yang lainnya karena bisa jadi itu adalah bagian yang harus kita perjuangkan juga oleh sebab itu saya juga meminta kepada Pak Menteri, bahwa prioritas anggaran yang berkaitan dengan penerimaan K2 ini, nampaknya tidak bisa di tunda karena hitungan kita setiap tahun ada yang pensiun, saya ini adalah bagian yang mantan Bupati yang pernah mengalami, yang menerima hal demikian dan saya tidak pernah juga memberikan rekomendasi kepada tetangga atau saudara saya untuk menjadi honorer, tidak karena memang itu prioritas yang saya lakukan untuk kepentingan rakyat kita.APBNP 2015 anggaran, honorer K2 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Oleh sebab itu kami sekali lagi meminta bahwa ini suatu yang tidak bisa ditunda karena K2 ini adalah bagian dari rakyat kita yang telah membantu mencerdaskan anak bangsa, yang di sampaikan juga kasus-kasus yang di lapangan yang ada pada rakyat kita ini sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi saya minta kepada Menteri agar K2 ini prioritas. Karena kami di Komisi II untuk membantu anggaran yang akan dipergunakan untuk hal tersebut, terima kasih Pak Menteri.APBNP 2015 anggaran, honorer K2 2



Sa'duddin 1 PKS Jawa Barat VII Laki-laki Proses pilkada harus berjalan, jangan sampai terpengaruh dengan kondisi yang ada di dewan, jangan terjadi gonjang-ganjing persoalan itu, biasa saja di partai, saya pikir tentang bahasan strategis karena kita sepakat membuat Panja, kita selesaikan proses strategis akan dibicarakan di Panja, walau hari ini kita bahas masalah yang akurat yang sudah disampaikan teman kita, tentunya aturan yang dibuat oleh KPU tidak melampaui kewenangan Undang-undang. Oleh karena itu saya minta Pimpinan bahwa proses pembahasan yang berkaitan dengan apa yang ada disini saya pikir kita bahas di Panja saja. Terima kasih.KPU, Bawaslu Panja 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Bapak Ibu sekalian. Kita memahami bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal setelah mendapatkan masukan-masukan sebagai pimpinan kepala negara. Dia punya hak otonom penuh mengambil kebijakan-kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Setkab adalah bagian dari staf Presiden yang memberikan masukan, yang memberikan dukungan dari segala aktivitas yang dilakukan oleh Presiden. Saya sampai saat ini ada yang banyak bertanya tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden contoh masalah ekonomi. Sebetulnya masalah ekonomi yang memberikan masukan adalah Setkab tentang hal ini dan lain sebagainya.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kebijakan ekonomi 2
Sa'duddin 2 PKS Jawa Barat VII Laki-Laki Yang terjadi hari ini seperti menaikkan harga BBM, ketika dia menaikkan harga BBM dan hari ini telah turun angka BBM, harga BBM-nya turun, tapi harga di pasaran tidak turun. Nah di sini yang tidak kita pahami kenapa itu bisa tiba-tiba menaikkan angka harga BBM, padahal punya staf masukan dan sebagainya, bahkan pada saat itu kita dengar ada tim yang akan mengkaji tentang BBM itu sendiri dan lain sebagainya, tapi ternyata diberikan pengumuman dan sebagainya akhirnya begitulah jadinya. Nah sekarang yang terjadi angka BBM turun tapi harga di pasaran tidak turun, itu yang ditanyakan oleh masyarakat yang terjadi hari ini, dan kita tahu bahwasanya kesejahteraan yang dimiliki oleh rakyat adalah hak Presiden yang memberikan kesejahteraan, kewajiban sebagai Presiden memberikan kesejahteraan. Yang terjadi hari ini yang kita lihat perlu penanganan yang serius oleh Presiden itu sendiri, bahkan hari ini kita tahu Pak Presiden sudah blusukan ke sana ke sini. Bahkan yang terjadi hari ini juga yang dulu sebelum beliau menjadi Presiden punya FB dan tweeter, tapi konon katanya hari ada informasi twitter-nya tidak ada dan FB-nya tidak ada. Siapa yang benar ini, di mana kuncinya? yang menyatakan ini tidak ada dan kenapa ini bisa hilang, padahal sesungguhnya dia punya dan memang sebagaimana kita ketahui sebelumnya Presiden Pak SBY punya twitter dan punya FB, mohon penjelasan agar kami bisa memahami tentang hal itu. Terima kasih.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020harga bbm, media sosial presiden 2
Saan Mustofa 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait dengan soal tenaga honorer K2, karena ini penting dalam setiap kita reses, baik reses Komisi, Kunjungan Kerja Komisi maupun reses perorangan di Daerah Pemilihan masing-masing, ini yang menjadi pertanyaan dan persoalan yang selalu ditanyakan setiap Anggota Dewan, terkait dengan honorer ini, terutama guru-guru, K2 maupun K1, karena mereka sudah menjadi tenaga honorer itu hampir puluhan tahun, ini bukan tahunan tapi puluhan tahun. Saya ingin contohkan misalnya di daerah saya sendiri misalnya, teman-teman SMP saya itu saya masuk SMA, dia masuk SPG, keluar 88, dari SPG kan langsung jadi guru honor, jadi tenaga honor dari tahun 88 keluar SPG, sampai sekarang usianya hampir 46, 45, 46 sudah berkali-kali ikut tes, itu nggak jadi-jadi PNS, kirakira sudah puluhan tahun kan itu kan, nah sampai hari ini mereka tetap berjuang, bagaimana mereka menjadi PNS dengan batas 46 tahun ini. Nah ini penting saya sampaikan kepada pak menteri untuk dijadikan jalan keluarnya dan yang hadir disini juga ini dari gerakan honorer K2 ini juga menanti nasibnya ini yang terombang-ambing, mereka datang jauh-jauh dan sebagainya ingin memperjuangkan bagaimana nasib mereka ini yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara didunia pendidikan ini, kalau mereka tadi disampaikan oleh kawan kita dari Gerindra kalau dia harus bersaing dengan mereka yang baru, ikut bareng-bareng tes, itu kan selalu kelewat misalnya, tersisih, ini harus ada kebijakan khusus untuk menangani tenaga honorer terutama di guru ini, ini kalau bisa misalnya pada Rapat Kerja hari ini, ini ada satu komitmen dari menteri dengan DPR untuk bisa secepatnya menyelesaikan problem tenaga honorer K2 ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer, guru 2
Saan Mustofa 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan juga pak menteri, ini terkait dengan soal reformasi birokrasi, semangat dari reformasi birokrasi itu kan tentu kita ingin bagaimana birokrasi kita itu dikelola secara transparan, akuntabel dan bersih. Inikan tujuan reformasi birokrasi, tentu ini juga nanti terkait dengan soal pelayanan terhadap masyarakat, kita mendambakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah disini salah satu media untuk menciptakan reformasi birokrasi itu, itu lewat reformasi mental, nah saya ingin sampaikan bahwa refolusi mental dalam rangka menciptakan birokrasi yang transparan, bersih dan akuntabel ini, inikan ada 2, menurut saya pendekatan, bisa struktural juga bisa kultural, struktural itu kan dari mulai proses rekruitment pejabatnya, misalnya dari pada menggunakan BIN untuk mengawasi PNS seperti yang pernah dilontarkan oleh pak menteri dulu ide itu, inikan lebih baik bagaimana yang namanya pimpinan-pimpinan disetiap unit dinas dan sebagainya, itu yang diawasi, karena kalau merekanya bersih, kalau merekanya transparan, kalau merekanya bisa mempertanggungjawabkan, bawahan kan ikut, tapi kalau misalnya selama dilevel pimpinannya itu tidak punya komitmen, punya kemauan dan tekad yang kuat untuk menciptakan birokrasi yang bersih, maka bawahnya akan ikut. Nah lebih baik bagaimana menciptakan para pimpinan-pimpinan di unit-unit, Kepala Daerah dan sebagainya itu yang bersih, itu yang harus diawasi. Contohnya misalnya keteladanan, sekarang bagaimana mungkin mereka mau bersih, mau apa, kalau mau jadi Kepala Dinas harus bayar, dan bukan rahasia umum lagi misalnya kalau seseorang ingin mendapatkan jabatan di daerah atau dibirokrasi, itukan harus mengeluarkan uang untuk tes, untuk menjadi PNS saja didaerah itu kan harus puluhan juta yang dikeluarkan, belum tentu jadi kan gitu lho, ini sebenarnya, ini semua tahu sebenarnya, birokrasi itu tahu semua, Pimpinan itu tahu semua bahwa untuk menjadi Kepala Dinas, untuk menjadi Kepala Bagian, untuk menjadi terima menjadi PNS itu harus bayar. Nah bagaimana bisa menciptakan birokrasi yang bersih di unitnya kalau dia untuk menjadi dinas itu harus bayar, maka yang terpikir adalah bagaimana mengembalikan modalnya, kalau nggak nanti dimutasi misalnya, tidak ada standar yang jelas itu mutasi jabatan disetiap daerah, ada dalam satu tahun bisa berapa kali mutasi, bagaimana kita mengukur kinerjanya kalau mutasinya terus menerus.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021reformasi birokrasi, revolusi mental 2
Saan Mustofa 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah, jadi revolusi mental itu menurut saya itu yang pertama hari ini harus dimulai dilevel struktural, level pejabatnya, pejabatnya itulah yang harus kita bersihkan, dan bagaimana mekanisme Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menertibkan para pejabat dilevel unitnya untuk punya komitmen melakukan pemerintahan yang bersih itu tadi, tidak ada lagi birokrasi itu direntekan, dulu kan istilahnya kalau reori politiknya Arif Budiman soal birokrasi yang rente itu, birokrasi itu disewakan untuk mendapatkan keuntungan, kalau misalnya jadi Bupati, bagaimana jabatan bupatinya itu direntekan kepada orang-orang Kepala Dinas untuk mendapatkan uang, ini yang namanya birokrasi rente. Nah bagaimana kita memberhentikan, apalagi pak menteri ini kan Doktornya Doktor Ilmu Politik, paham benar dengan dengan soal birokrasi yang rente-rente itu tadi. nah selama birokrasi rente ini masih menjadi budaya kira, selama itu juga kendala untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel itu sudah kita dapatkan. Nah ini penting menurut saya untuk coba kita sama-sama apa, pikirkan, samasama kita jalankan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021revolusi mental 2
Saan Mustofa 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah terkait dengan isu-isu, karena ini juga penting sampaikan, walaupun ini hanya kebijakankebijakan yang misalnya gini, kita Kunker ke daerah-daerah terkait dengan kebijakan tadi disampaikan oleh Pimpinan Komisi terkait misalnya soal surat edaran larangan rapat di hotel, ini juga perlu saya sampaikan, walaupun dengan semangat dan niat yang baik, kan juga tetap ada implikasi, ada dampak, dampaknya itu kan apa istilahnya, kalau ada satu kebijakan tentu akan ada dampak terhadap hal yang lain, mungkin bukan dampak sistemik lah, tapi dampak ini kan dirasakan di daerah, misalnya keluhan dari apa, dunia pariwisata dan perhotelan, PHRI, itu akan banyak misalnya hotel-hotel didaerah dan kalau didaerah mereka mengambarkan itu rapat di hotel pajaknya masuk ke daerah lagi itu kan bagian dari sebuah, apa, kayak siklusnya itu kan muter lah, jadi seperti itu. Ini juga perlu nanti disampaikan, perlu dijelaskan, kalau misalnya pak menteri misalnya mau ngadain rapat di Jakarta, mengundang orang-orang dari daerah, mereka kan rapat di, misalnya di kantor Menpan, tapi kan mereka dari daerah tidurnya kan nggak mungkin di Menpan, kan tidur tetap cari penginapan. Penginapan kan tetap di hotel, bahkan mereka berfikir kalau misalnya nginepnya dihotel kenapa misalnya rapatnya nggak disitu juga, walaupun tadi semangatnya dan niatnya itu baik, dan kita harus coba niat pak menteri itu tentu baik, semangatnya tentu baik, tapi implikasiimplikasinya juga tentu harus kita hitung dan harus kita pertimbangkan dan suara-suara dari masyarakat yang ada didaerah juga tentu harus menjadi bahan masukan kita dalam mengambil sebuah kebijakan. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Kalau ada dari nambahkan dari demokrat, mungkin nanti usul pada Pimpinan kalau perlu walaupun tiap fraksi diberi kesempatan, batas waktunya dibatasi, kalau 5 menit belum tersisa bisa dialihkan kepada Anggota yang lain. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021rapat di hotel 2
Saan Mustofa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Di sana Pak Ketua.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Saan Mustofa 2 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Kenapa tidak di DPR saja semuanya. Lebih ini.RUU No 1 dan No 2 tahun 2015tempat rapat 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Yang berikutnya untuk ORI memang kalau kita ingin memperkuat lembaga Ombudsman, juga salah satu nya ya anggaran juga harus kita apa tambah, tidak mungkin dengan anggaran yang tersedia hari ini Ombudsman kita harapkan menjadi kuat sehingga bisa apa bekerja dengan maksimal. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan kami. Terima kasih Ketua. Asalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.APBNP 2015 Anggaran Ombudmsan 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah yang kedua terkait dengan persoalan yang memang sudah lama menyangkut nasib K2, itu memang perlu kita membikin komitmen bersama kalau hanya diskusi tanpa didukung oleh anggaran yang kita tetapkan bersama itu persoalan K2 itu hanya menjadi wacana aja yang tidak memang terselesaikan. Nah menurut saya Komisi II dan Men-PAN itu perlu menyampaikan kepada Menteri Keuangan dalam pembahasan RAPBNP ini, untuk bisa dianggarkan. Berapa kemampuan Menteri Keuangan untuk menganggarkan untuk gaji K2 kalau diangkat menjadi PNS. Misalnya tidak bisa selesai tahun ini tapi minimal ini ada ada langkah, ada kemajuan. Memang misalnya kalau bisa selesaikan tahun ini akan di baik, tapi minimal tahun ini bisa kita mulai K2 itu secara berkala kita kurangi dan kita ini kan. Jadi, sehingga dalam satu dua tahun ini persoalan K2 ini selesai, sehingga Men-PAN bisa fokus, konsentrasi kepada program-program yang lain tanpa dibebani dengan persoalan-persoalan K2 yang terus menerus itu tidak tuntas-tuntas. Ini yang pada kesempatan ini, mumpung RAPBN ini sedang kita bahas secara bersama sama, tinggal nanti kita buat saja simulasi kira-kira dibutuhkan berapa? dan kemampuannya berapa? Untuk mengangkat K2 ini.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Pertama saya ingin sampaikan bahwa reformasi birokrasi itu kan kunci pelayanan publik yang berkualitas, kedua juga kunci terwujudnya dan pemerintahan yang bersih good governance. Nah untuk bisa mewujudkan itu tentu apa juga harus didukung oleh anggaran yang memadai, maka untuk itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ini Pak Menteri juga tidak apa sudah menunjukkan road map yang akan menuju ke arah sana dengan desain program dan sebagainya. Nah tentu kami dari Komisi II tidak akan ragu untuk mendukung apa permintaan anggaran yang diajukan oleh Menteri.APBNP 2015 reformasi birokrasi, anggaran 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Jadi menurut saya disampaikan saja dan tentu kami akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar anggaran tambahan untuk Men-PAN ini terus bertambah, karena kita tidak mungkin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kalau reformasi birokrasinya itu mandeg. Itu satu hal yang ingin kami sampaikan.APBNP 2015 reformasi birokrasi, anggaran 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Saya ingin menyampaikan beberapa hal: Pertama terkait dengan rencana strategis yang sudah disusun oleh Menteri Sekretariat Kabinet dan berdasarkan juga Perpres Nomor 82 ada beberapa tugas dan fungsi yang memang menjadi hal yang harus dilakukan oleh Mensetkab Sekretariat Kebinet, misalnya saya ambil contoh poin 3 penyiapan persetujuan, prakarsa, penyusunan, dan penyampaian rancangan Perpres, Keppres, Inpres, serta menyiapkan pendapat dan pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam perekonomian dan Kesra.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020renstra sekretariat kabinet 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah terkait dengan point 3 ini, saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Mensetkab terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh kita semua terkait dengan soal kemelut hukum yang menyangkut Kapolri dan KPK. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet saran, pendapat, pandangan hukum dan politik, terkait dengan kisruh yang hari ini masih berlarut-larut, bahkan kamipun mendengar dan membaca di beberapa media bahwa Presiden akan menyampaikan hal ini menyelesaikan secara tuntas hal ini sekembalinya dari Malaysia. Sementara persoalan sudah semakin keruh, semakin runyam.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kemelut hukum Kapolri KPK 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah ini saya minta apa penjelasan terkait dengan soal yang sedang kita hadapi. Sama dalam hal memberikan dukungan juga misalnya terkait dengan poin terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Kepres dan Impres, terwujudnya peningkatan kualitas hasil kebijakan, analisis kebijakan, bahwa kebijakan itu baik atau tidak tentu kan diuji di lapangan. Ada kebijakan Presiden misalnya terkait dengan soal pengangkatan Kapolri dan hasilnya adalah polemik yang berkepanjangan. Saya ingin juga meminta penjelasan dari Mensetkab terkait soal-soal seperti itu.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020kemelut hukum Kapolri KPK 2
Saan Mustopa 1 Demokrat Jawa Barat VII Laki-Laki Nah yang kedua terkait dengan soal anggaran, tentu Komisi II selalu mensupport dan mendukung mitra-mitra kerja yang ada di Komisi II terkait dengan soal anggaran apakah itu penambahan dan sebagainya, tapi tentu bahwa Komisi II dalam melakukan penambahan anggaran atau dalam menganggarkan selalu berdasarkan kepada basis kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Kita ingin bahwa semua mitra kerja kita basis kinerja transparansi dan akuntabilitas itulah yang menjadi acuan kami dalam menyusun anggaran bagi mitra kerja kita, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet ini. Tentu sekali lagi untuk mendukung semua rencana strategis, untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet, tentu kita akan mendukungnya selama itu tadi kinerjanya terus membaik, akuntabilitasnya tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan juga ada transparansinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Sirmadji 1 PDIP Jawa Timur VII Laki-Laki Jadi menambahkan tadi mengenai K2 ini. Jadi selain kepastian anggaran, prinsip nya K2 ini mesti harus tuntas betul. Karena ini betul-betul makan hati. Saya ini pernah sebelum di DPR RI ini kebetulan saya anggota DPRD provinsi, bahwa urusan K2 ini mereka sudah istilahnya itu sudah terlantar-lantar lama sekali baik pengabdiannya, maupun ada sebagian yang kebetulan tidak masuk data base akhirnya menjadi terlantar dan seterusnya, jadi sudah sangat panjang. Oleh karena itu kami menggarisbawahi selain faktor budgeting yang mesti harus dituntaskan sehingga Desember nanti kita bisa yakinkan final. Itu juga road map-nya Pak tanggal 6, 7 nanti mesti harus kita, kita paling itu garis besarnya karena tanggal setelah tanggal 18 kita akan reses lagi. Sehingga nanti akan ditagih lagi jan sa' repotan itu kalau ditagih itu. Artinya malulah kita tidak bisa memberikan kepastian. Jadi saya kira mengarisbawahi saja itu, jadi DPR RI Komisi II saya kira komit semuanya untuk, untuk memperjuangkan bagaimana supaya persoalan K2 ini tuntas baik dari regulasi maupun penganggarannyaAPBNP 2015 Anggaran, honorer K2, regulasi 2
Sirmadji 2 PDIP Jawa Timur VII Laki-Laki Kayaknya belum mungkin dicantumkan karena masih harus koordinasi dengan Menteri Pertanian masalahnya.APBNP 2015 honorer K2 2
Sirmadji 1 PDIP Jawa Timur VII Laki-Laki Yang kedua terhadap ORI, saya kira ORI perlu menginformasikan ke kita juga berbagai daerah di provinsi-provinsi itukan ada semacam komite pelayanan publik. Ya. komisi, misalnya Jawa Timur di Jawa Timur itu punya komisi pelayanan publik juga ya, yang aktivitas plus minus sama dengan ORI ini. Nah bagaimana sinerginya atau daerah mana yang ada dan lain sebagainya ini perlu menjadi tambahan masukan kepada Komisi II supaya ke depannya di dalam memperjuangkan anggarannya itu bisa lebih pas begitu lah. Kira-kira daerah mana, provinsi mana yang mesti bisa ditempuh melalui sinergi dan provinsi mana yang mesti harus ORI berjuang sendirian dalam tanda kutip “sendirian”. Terima kasih.APBNP 2015 Komite pelayanan publik 2
Sirmadji 1 PDIP Jawa Timur VII Laki-Laki Pak Ketua nyambungi PDI tadi, masih PDI ya. Yang tua cuma yang muda kalah Langsung saja yang terhormat Pimpinan terutama Pak Ketua, dan Bapak Rektor dan seluruh jajaran, saya ingin menambahkan dari yang disampaikan oleh kawan saya tadi, yang pertama adalah terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua yang pernah ada sekian tahun yang lalu dilakukan pembentukan Panja terkait dengan “insiden“ artinya peristiwa yang sangat menggegerkan tapi alhamdulillah sekarang relatif tidak terdengar lagi. Barangkali ada langkah-langkah yang sifatnya signifikan sekali untuk disampaikan kepada kita sehingga kedepannya bisa kita sempurnakan lagi, itu yang pertama.IPDN Panja, kekerasan 2
Sirmadji 1 PDIP Jawa Timur VII Laki-Laki Yang kedua dari seluruh paparan dan juga dokumen yang disampaikan, saya menangkap bahwa IPDN ini akan mengalami proses pergeseran menjadi perguruan tinggi dalam kontek university atau apa yang arahnya adalah pengembangan kepada salah satu cabang atau bidang yang muat, disitu tampak sekali munculnya rencana untuk misalnya membuka program doktor, nah saya usul agar itu dikaji kembali, trend ke arah IPDN menjadi University, menurut saya IPDN dipertahankanlah menjadi sebuah pendidikan tinggi yang spesifik untuk membangun seperti yang ada di dalam visinya itu “Kepamongprajaan terpercaya”. Jadi fokus yang untuk ilmu-ilmu apakah itu pemerintahan, Politik pemerintahan, tata pemerintahan, biar yang lain itu diurus oleh perguruan tinggi yang sudah punya tradisi university, dan itu untuk IPDN tidak akan turun martabat oleh karena tanggung jawab dan sekian kabupaten itu akan sangat menantang. Tangggung jawab bapak ibu sekalian dalam rangka pengembangan untuk menjadikan IPDN sebagai pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya, bukan hanya bahkan tadi saya baca dengan perkembangan itu bukan hanya untuk Indonesia tetapi sudah kerjasama tukar menukar siswa dan lain sebagainya dengan tetangga, apalagi sekarang kita sudah memasuki era MEA, siapa tahu kedepan Indonesia yang menguasai 43 persen pasar MEA sesungguhnya manusianya, wilayahnya juga sedemikian rupa itu juga menjadi garda terdepan dalam pendidikan kepamongprajaan yang benar-benar profesional, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih.IPDN pengembangan IPDN 2
Subarna 6 Gerindra Jawa Barat XI Laki-Laki Bagaimana kalau begini Pak, permasalahan tenaga honorer K2, kan begitu THL, TBPP, itu menjadi catatan saja supaya nanti di diperkirakan, diperhitungkan bisa tidak kira-kira, Tenaga Harian lepas, tenaga penyuluh pertanian. Bisa tidak masukan saja, pakai koma sajaAPBNP 2015 honorer K2 2
Subarna 1 Gerindra Jawa Barat XI Laki-Laki Bismillahirahmanirrahi, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. Terima kasih Pimpinan, Yang saya hormati Menteri Menpan kalau tadi banyak sekali berbicara tentang K2 persoalan negeri ini banyak yang saya usulkan singkat saja ini tentang THL TBPP penyuluh pertanian, yang banyaknya sekarang itu sekarang sudah lebih 20.473 orang, dimana ini dilakukan oleh pemerintah pusat, olehKementerian Pertanian pada tahun 2007 dan ini telah terjadi juga keputusan menteri yang dilakukan oleh 3 kementrian, ini sebenarnya sudah ada pernyataan pada tahun 2010 ini angka di atas sekitar 10.000 orang nah ini juga mohon maaf ini menjadi catatan tersendiri yang harus dipikirkan oleh Kementerian sekarang saya rasa itu cukup pak, tentang tenaga penyuluh pertanian ini sekitar 20.000 yang harus dipertimbangkan, dicatat tidak hanya K2, K2 tadi sudah banyak sekali yang berbicara tentang penyuluh pertanian, ini tolong Bapak lihat itu karena sekarang ini jelas yang orientasi pertanian nah ini juga harus diperhatikan, Terima kasih, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.APBNP 2015 honorer K2, tenaga penyuluh pertanian 2
Subarna 2 Gerindra Jawa Barat XI Laki-Laki Pimpinan-pimpinan tentang penyuluh pertanian itu menjadi catatan juga ini. Karena itu 20.000 lebih, nasional itu pak.APBNP 2015 tenaga penyuluh pertanian 2
Sukiman 3 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Yang kedua saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ketika kunjungan kerja pimpinan MPR dan seluruh katakanlah komisi yang dilibatkan dalam kunjungan ke daerah perbatasan terutama di Entikong, karena disini kebetulan juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga hadir, saya pikir ini perlu memang apa ditindaklanjuti karena bagaimanapun daerah perbatasan ini saya melihat dari apa disampaikan Bapak Menteri tadi, ini merupakan bagian dari halaman depan atau garda terdepan negara kita, yang sudah barang tentu menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah negara. Yang mana dalam rangka menuju berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu sudah barang tentu saya pikir dengan keberpihakan dari anggaran dan kegiatan, terutama daerah perbatasan, saya pikir tidak lah melakukan kegiatan yang mesti harus menjadi prioritas. Oleh karena itu Pak Menteri agar ini betul-betul ditindak lanjuti, sehingga betul, betul dirasakan dan bisa dilihat secara bersama, khususnya pembangunan daerah perbatasan. Dan tidak hanya sekedar slogan ataupun ya sekedar apa wacana, saya pikir itu catatan ini saya sampaikan.Daerah 3T daerah perbatasan 2
Sukiman 3 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Yang kedua karena waktunya sangat singkat menyangkut tentang kebijakan daerah otonomi baru, saya pikir memang pada periode yang lalu telah memberikan rekomendasi, melalui sidang Paripurna yang kurang lebih 65 daerah otonomi baru. Yang mana untuk bisa ditindaklanjuti dan telah mendapat amanah dari Presiden, tetapi pertanyaan saya yang mendasar apakah kita akan lanjutkan dan apa kita bahas kembali berdasarkan daripada hasil kajian daripada tim otonomi daerah, atau grand disain berkaitan dengan berapa jumlah provinsi, berapa jumlah kabupaten yang bisa kita mekarkan, saya pikir di awal periode inilah harus kita memiliki persepsi yang sama, sehingga kita tidak membuka yang luar biasa, sehingga memberikan harapan yang luar biasa juga kepada masyarakat pedalaman dan daerah perbatasan. Saya pikir dua catatan ini yang ingin saya sampaikan, paling tidak bisa diberikan gambaran secara umum saja oleh Bapak Menteri, terima kasih Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.Daerah Otonomi daerah otonomi baru 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman saya terdahulu, tapi paling tidak saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Willy dari Kalteng ya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah bahwa pertama, IPDN jangan terkesan tempat penampungan para pensiun yang sudah barang tentu ini bisa mematikan semangat kompetensi dosen-dosen muda dalam rangka mencapai apa yang diharapkannya saya pikir itu perlu untuk dipertimbangkan, itu konteksnya adalah dalam rangka memberikan dukungan. Dan yang kedua, tentu kalau kita bicara anggaran, saya melihat sebagai sebuah perbandingan, Pimpinan, dari 500 miliar itu kalau saya lihat ya kalau dibandingkan dengan Akpol dan Akmil memang terus terang IPDN masih ada diatasnya dan tentu dengan harapan tentu punya kelebihan. Kalau kita lihat perbandingan untuk 4 tahun saja itu satu siswa atau mahasiswanya artinya kurang lebih 450 juta untuk keseluruhan artinya dengan pengelolaannya. Kalau Akmil atau Akpol itu kan berkisar antara 200 sampai 250 juta walaupun itu secara kasar saja, itu saya ambil perbandingan, artinya memang perhatian kita terhadap IPDN ini artinya diatas dan prioritas, karena apa? Dia akan mengeluarkan kader-kader terbaik bangsa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kita, itu yang pertama, dari sisi dukungan komitmen itu saya pikir selama memang itu dibutuhkan dan perlu dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia, Insya Alloh kita tidak akan mempersulit dan tetap akan memberikan dukungan, itu catatan yang kedua yang saya ingin sampaikan.IPDN pensiunan, anggaran 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Ini yang ingin saya sampaikan, begitu juga tentang pengasuhannya ya supaya betul-betul memperhatikan bagaimana kesinambungan dan kelanjutan daripada karir, saya pikir perlu juga supaya ini juga harus menjadi perhatian ya karena ini ya kalau habis disana saja waktunya saya pikir juga kasihan juga mereka, mungkin ada 3 catatan penting ini yang ingin saya sampaikan tetapi yakinlah bahwa Insya Alloh kami dari Komisi II dan saya sebagai salah satu Anggota tetap memberikan dukungan karena ini walaupun mungkin banyak kritikan berkaitan dengan ada persoalan dulu tapi saya pikir itu hanya bagian dalam dinamika, tapi yakin saya pikir Pak Rektor dan jajarannya akan selalu memperbaiki yang selalu memperhatikan bagaimana terhadap siswa-siswa kita dan belum katakan sempurna, Pimpinan, kalau Komisi II belum melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan, nanti suatu saat saya pikir perlu kita jadwalkan sehingga kita bisa melihat secara langsung sehingga secara kedekat emosional betul-betul terasa tapi ketika kita melihat kondisi lapangannya.IPDN pola pengasuhan 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Terus yang ketiga, IPDN tidak lebih sebagai UPT daripada Mendagri, harusnya dikelola secara sebagai sebuah lembaga pendidikan. Contoh soal, kalau dulu ingat cara saya IP ini atau IPDN tentu berkaitan dengan rektor itu tentu dipilih oleh senat, dulu dipilih 2 orang dari yang dipilih oleh senat. Dari 2 itu tentu menjadi kewenangan Mendagri untuk memberikan penetapannya, supaya apa? Supaya nuansa keakademisannya ini betul-betul tercermin disana. Namun demikian tentu ada plus minusnya artinya dalam hal itu, tapi yang ingin saya sampaikan saya pikir menyangkut hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana tata kelola dan pendidikan ini saya pikir perlu harus diperbaharui dan harus tetap yang baik untuk dipertahankan dalam rangka untuk menciptakan kader-kader muda yang betul-betul siap sebagaimana yang disampaikan para senior tadi.IPDN UPT 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-laki Saya tidak banyak hal yang ingin Saya sampaikan, karena sebagian sudah disampaikan teman-teman termasuk di Panja nanti, itu yang pertama Pimpinan. Yang kedua saya ingin menyampaikan masalah anggaran, anggaran ini memang kita diberikan tugas oleh Pimpinan untuk memperjuangkannya, dalam rapat Badan Anggaran dan alhamdulillah kita sampaikan dan sudah kita sepakati dengan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran terutama berkaitan dengan keperluan yang mendesak terhadap pelaksanaan pilkada termasuk juga keperluan yang diusulkan KPU dan Bawaslu termasuk ... kita minta ini menjadi prioritas, manakala kalau tidak ditampung dalam APBNP tetapi diberi catatan khusus yang akan mengambil dan mempergunakan BA 99 oleh karena itu Pipinan bahwa itu menjadi prioritas dan banyak kegiatan yang .., ini yang akan diprioritaskan, maka ini catatan penting sehingga dukungan Komisi II jelas terhadap anggaran KPU dan Bawaslu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan Pimpinan dalam konteks anggaran. Dan jelas dukungannya dan juga sudah menjadi catatan, termasuk dalam catatan APBNP kemarin, terima kasih Pimpinan.KPU, Bawaslu Anggaran 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-laki Pimpinan, Pimpinan, Interupsi dulu, Pimpinan. Kalau kuorum anggota telah terpenuhi, tapi kuorum pimpinan, belum terpenuhi, maka belum bisa dibuka. Jadi MD3 kita seperti itu, pimpinan.`KPU, Bawaslu Kuorum Pimpinan 2
Sukiman 4 PAN Kalimantan Barat Laki-laki Pimpinan sedikit saja saya ingin memberi catatan, besok rencananya pembahasan panja di ulai, terkait jadwal belum secara tuntas tapi persidangan kita sudah, saran saya supaya mitra kita isa menyesuaikan, kalau memang daripada menunggu besok menyepakati... kenapa tidak nanti sore tau malam kita bicarakan hal yang mungkin dianggap substansi, sehingga proses pembahasannya ebih lancar, saya pikir itu.KPU, Bawaslu Panja 2
Sukiman 3 PAN Kalimantan Barat Laki-laki Ada tambahan yang kami sampaikan yang bakal kita hadapi, sebagaimana kita khawatirkan bersama, dan sesuatu yang sangat kita khawatirkan bersama dan sesuatu yang tidak kita inginkan persoalan politik uang, supaya melakukan atau ... dan di pemilu-pemilu sebelumnya terkategori ebagai tindak pindana... dan ada sanksi pidana, tetapi di Undang-undang pemilu sekarang ini ikategorikan sebagai tindak pidana pemilu tetapi tidak bisa kita proses sebagai tindak pidana pemilu tetapi tidak bisa kita proses karena tidak ada norma ketentuan pidananya, sebingga tidak memungkinkan secara materiil ke pengadilan, kami berfikir di Bawaslu bahwa kami harus membuat encegahan tapi kami sangat memerlukan dukungan dan ide dari pimpinan Komisi II sehingga hal eperti ini bisa kita kurangi, salah satu poin yang kita hadapi itu, terima kasih.KPU, Bawaslu Politik Uang 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Menteri Hukum dan HAM ituPernyataan menkumham 2



Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Karena kebetulan kita juga sedang rapat dengan Menteri, dengan Bappenas, dengan keuangan, kebetulan memang saya melihat Pimpinan menunjukkan ketidak seriusan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan ini tidak tercermin di dalam hal usulan tambahan anggaran, karena kebetulan juga di APBN 2015 yang murni kebetulan juga periode yang lalu juga saya ikut membahas tetapi angkanya selalu sama di dalam Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran 2
Sukiman 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Oleh karena itu Pak Menteri, sebagaimana tadi kan komitmen dalam rangka reformasi mental ini saya pikir perlu disosialisasikan. Tidak ada tambahan ternasuk juga kaitannya dengan dalam rangka penyelesaian tenaga honorer ini. Dan anggaran yang paling terkecil yaitu totalnya hanya 165,9 betul ya Pak Menteri? Jadi saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Sebagai mitra kerja yang baik saya pikir dalam APBN Perubahan ini, karena terus terang hampir 200 triliun yang sedang kita bahas tidak ada satu pun tambahan di dalam APBN Perubahan ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Sidang dewan yang kami hormati, Perpu Nomor satu tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 tahun 2014, yang masing-masing Perpu tersebut mencabut dan atau menambah berapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung implikasi dan konsekwensi sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2015 ini setidaknya terdapat 204 Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir, tentu diperlukan pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai mekanisme untuk menjamin adanya kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat, dan tentu kita berharap bahwa Pilkada tersebut dapat berjalan secara demokratis dan memenuhi rasa keadilan bagi warga negara.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015RUU Pilkada dan Pemerintah Daerah 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Panja komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah telah bekerja sangat intensif, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada tersebut. Ada beberapa hal yang penting yang mendapat perhatian khusus mengenai penyelenggaraan pilkada, Fraksi partai amanat nasional dengan tanpa ragu menyatakan bahwa harus ada penguatan, pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada. Dengan demikian menjadi jelas siapa yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkada. Mengenai pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara berpasangan, yang terdiri atas kepala daerah dan satu wakil kepala daerah, dalam membangun sebuah kebersamaan maka Fraksi PAN menerima apa ini keputusan bersama antara Panja komisi II DPR RI dan Panja Pemerintah, meski demikian Fraksi Partai Amanat Nasional, berpandangan perlu diatur secara jelas dan tegas mengenai pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga munculnya disharmoni serta tarik menarik kepentingan selama ini dalam menjalankan roda pemerintahan daerah tidak terulang kembali.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada, pemilihan berpasangan2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Dan agar kualitas pemimpin deerah terjamin maka Fraksi partai Amanat Nasional mendorong idealnya calon yang bisa maju dalam Pilkada harus berpendidikan minimal sarjana atau strata 1, meskipun dalam pembahasan disepakati calon berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Karena kesepakatan tersebut maka calon harus mencapai usia yang membuat calon memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup, serta memiliki kecakapan dalam memimpin daerah sebab kepada kepala daerah lah sesungguhnya masa depan daerah dan nasib rakyat yang jumlahnya tidak sedikit diserahkan. Untuk itu calon bupati, walikota dan wakil, harus sudah berusia 25 tahun, sedangkan calon Gubernur dan Wakilnya harus sudah berusia 30 tahun.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat pendidikan calon, syarat usia calon2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Di harapkan dalam usia minimal tersebut kepala daerah memiliki kebijaksanaan sebagai dasar pada setiap kegiatan yang dibuat, agar pemerintahan yang terbangun memiliki basis dukungan yang cukup, maka calon yang didukung partai politik harus memiliki dukungan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara, sedangkan calon perseorangan harus memiliki dukungan sebesar 6,5 sampai 10 persen suara sesuai dengan jumlah penduduk suatu daerah. Angka ini juga akan memungkinkan rakyat memiliki cukup alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas di satu sisi, dan di sisi lain juga benar-benar mereka inginkan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015syarat dukungan calon 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Sidang dewan yang kami hormati,  Hal yang menjadi persoalan penting dalam RUU ini adalah penyelesaian sengketa pilkada, fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa sampai terbentuknya badan peradilan penyelesaian sengketa pilkada dalam tempo selambat lambatnya satu tahun, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional, maka sengketa pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dengan adanya badan peradilan khusus ini Fraksi Partai Amanat Nasional, berharap bahwa sengketa Pilkada nantinya bisa diselesaikan secara adil, sehingga pilkada tidak menyisakan akses-akses yang tidak menguntungkan, bahkan cenderung merugikan.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga sengketa pilkada 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Fakta menunjukkan bahwa penyebab paling banyak terjadi sengketa pilkada adalah anggapan terjadi kecurangan dalam perhitungan suara, untuk itu guna menghindari potensi kecurangan yang terjadi, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung agar rekapitulasi pada tingkat PPS, Kelurahan, Desa ditiadakan. Di lain pihak, rekapitulasi suara dari TPS langsung ke KPU jauh lebih menghemat anggaran dan juga mengurangi potensi kecurangan dan komflik yang berjenjang.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Sengketa pilkada 2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Sidang Dewan yang kami hormati. Fraksi Partai Amanat Nasional, sangat berkeinginan agar Pilkada bisa diselenggarakan secara efisien, tetapi tetap tidak mengurangi kualitasnya, karena itu tidak ada lagi prosentase tertentu sebagai syarat dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada, calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyaklah yang menjadi pemenang, konsekuensi dari hal ini adalah Pilkada akan terjadi hanya dalam satu putaran saja dan untuk menjaga agar pemerintahan benar-benar kuat, efektif dan efisien kepala daerah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan komunikasi baik dengan masyarakat atau rumpun, atau mitra berpemerintahan. Agar penyelenggaraan Pilkada benar-benar berkualitas maka Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima point kesepakatan antara Panja Komisi II DPR RI dan Panja Pemerintah terkait time frame pelaksanaan pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015, tahun 2017, tahun 2018 menuju pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Ambang batas kemenangan calon, pilkada serentak2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Pengaturannya akan diatur selanjutnya dengan hitungan yang pas dan akurat. Terkait hal tersebut di atas Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan agar KPU dan Bawaslu yang diberikan amanah untuk dapat betul-betul bekerja keras dalam mempersiapkan pilkada serentak secara matang. Karena jika pelaksanaan Pilkada serentak tahapan pertama hasilnya tidak berkualitas akan memberikan dampak pada pilkada serentak tahapan berikutnya.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Lembaga Penyelenggara Pilkada, pilkada serentak2
Sukiman 1 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Terkait Uji Publik Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa uji publik lebih tepat diserahkan mekanisme kepada Partai Politik pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar partai politik pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melakukan rekrutmen secara terbuka, sehingga dapat memastikan calon yang diajukan benar-benar figur yang potensial, dan memiliki kompetensi yang layak.RUU tentang perubahan atas UU 1/2015 dan UU 2/2015Uji Publik 2
Syarif Abdullah 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-laki Ini karena ini yang disampaikan ke kita, pertama saya ingin bertanya kepada KPU, utusan DKPP meningkat atau tidak, ini ada kode yang berkaitan menjadi perhatian oleh KPU karena ada keputusan di KPP yang menyatakan seorang itu bahwa mereka utusan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah hak yang bersifat politis, kalau bersifat politik harus ditiadakan, berkaitan dengan itu kami menyampaikan kebetulan sudah ada putusan DKPP terhadap saudara H. Aziz Bertari bahwa yang bersangkutan kriminalisasi, karena itu berkaitan dengan hal politik, dan ini saya berharap tidak lagi kalau memang ini karena yang lalu ternyata oleh KPU ditiadakan tapi ini kan keputusan di KPP, kita harus landasan sejarah konstitusionalnya jangan sampai merugikan orang, karena memang kalau keputusan ini bersifat kriminal, demikian Ketua perlu juga diingatkan KPU peraturan karena sampai saat ini nanti jgua akan sampai, serentak yang kita laksanakan adalah pelaksanaan pilkadanya, juga serentak pelantikan karena kita tidak ada, itu membuat Undang-undang itu dan tidak ingin merugikan jabatannya karena Mendagri selalu sosialisasi bahwa akan dilakukan pelantikan secara serentak dan berarti akan mengurangkan adanya jabatan kepala daerah, kita tidak akan menggunakan jabatan itu cuma pelaksanaannya berarti itu tidak serentak, ini jangan sampai juga ini yang tentu jangan sampai hal itu masih ada, akan dilaksanakan pelantikan serentak, saya pikir itu terima kasihKPU, Bawaslu DKPP 2
Syarif Abdullah 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-laki Ini karena ini yang disampaikan ke kita, pertama saya ingin bertanya kepada KPU, utusan DKPP meningkat atau tidak, ini ada kode yang berkaitan menjadi perhatian oleh KPU karena ada keputusan di KPP yang menyatakan seorang itu bahwa mereka utusan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah hak yang bersifat politis, kalau bersifat politik harus ditiadakan, berkaitan dengan itu kami menyampaikan kebetulan sudah ada putusan DKPP terhadap saudara H. Aziz Bertari bahwa yang bersangkutan kriminalisasi, karena itu berkaitan dengan hal politik, dan ini saya berharap tidak lagi kalau memang ini karena yang lalu ternyata oleh KPU ditiadakan tapi ini kan keputusan di KPP, kita harus landasan sejarah konstitusionalnya jangan sampai merugikan orang, karena memang kalau keputusan ini bersifat kriminal, demikian Ketua perlu juga diingatkan KPU peraturan karena sampai saat ini nanti jgua akan sampai, serentak yang kita laksanakan adalah pelaksanaan pilkadanya, juga serentak pelantikan karena kita tidak ada, itu membuat Undang-undang itu dan tidak ingin merugikan jabatannya karena Mendagri selalu sosialisasi bahwa akan dilakukan pelantikan secara serentak dan berarti akan mengurangkan adanya jabatan kepala daerah, kita tidak akan menggunakan jabatan itu cuma pelaksanaannya berarti itu tidak serentak, ini jangan sampai juga ini yang tentu jangan sampai hal itu masih ada, akan dilaksanakan pelantikan serentak, saya pikir itu terima kasihKPU, Bawaslu DKPP, pelantikan serentak 2
Syarif Abdullah A 3 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Ya, terima kasih. Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya nama Syarif Abdullah anggota 29 dari Dapil Kalimantan Barat Pak. Yang pertama berkaitan dengan Ombudsman saya melihat sama dengan teman-teman yang lain kalau dilihat dari sisi anggaran, padahal di dalam sekarang kita menganut transparansi, untuk menjadikan pemerintahan yang good governance ini tentunya peran Ombudsman itu cukup strategis, tapi dilihat dari sisi apakah sekarang itu masih belum membumi gitu? Padahal persoalan-persoalannya cukup banyak ini, baik persoalan masyarakat, baik pesoalan publik dan sebagainya itu, cukup banyak yang berkaitan dengan ini, terutama di Pegawai Negeri, banyak hak-hak mereka yang ya terzolimi dan sebagainya ini. Sebenarnya bagaimana supaya Ombudsman itu di ketahui oleh masyarakat, masyarakat tahu fungsi-fungsinya, mungkin perlu juga ya macam apa ya? iklan, supaya masyarakat tahu hak-hak dan kewajibannya ini.APBNP 2015 Anggaran Ombudmsan, fungsi Ombudsman2
Syarif Abdullah A 3 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Karena terus terang saja saya kemarin cari kantor Ombudsman pada waku saya pulang ke Kalbar itu carinya ya tempatnya yang begitu terpencil, ya sama juga waktu kami kunjungan ke Bali, bocor dan sebagainya ini juga tentu membuat, apa berkaitan dengan ini tentu harus menjadi perhatian kita, maka untuk itu dalam rangka membantu Pak Menteri yang sekarang sedang mereformasi birokrasi terutama, mungkin peran dari ORI ini cukup strategis gitu ya. Yang kedua berkaitan, saya sependapat.APBNP 2015 reformasi birokrasi 2
Syarif Abdullah A 4 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Ya, sama yang kedua saya cuma untuk menyampaikan lagi Pak Menteri untuk mempertegas, berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang lalu, tadi sudah singgung ternyata memang berkaitan dengan pegawai, lolosan pegawai di salah satu Kabupaten di Kuburaya itu itu sudah lolos tahun 2010 kemudian 2010 ternyata dari Kemen-PAN pusat ini supaya ada penerimaan pegawai 2012. Ternyata oleh PTUN itu sudah dilarang keputusan 2010 supaya Men-PAN tidak membuka lagi pendaftaran, ini ada nanti saya serahkan kepada Pak Menteri semuanya,untuk itu tentu, bahkan ada jawaban Pak Menteri terakhir akan diselesaikan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, sekarang Mahkamah Agung. Nah sekarang Mahkamah Agung sudah melaksanakan putusan kami cuma ingin diselesaikanlah Pak persoalan berkaitan dengan seleksi PNS yang terjadi di Kuburaya yang tidak kunjung selesai pada hari ini. Untuk itu saya akan serahkan kepada Pak Menteri sekaligus juga pada hari ini. Terima kasih.APBNP 2015 seleksi pns 2
Syarif Abdullah A 6 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Pimpinan mungkin, perlu juga dimasukkan tadi yang berkaitan dengan Kuburaya dan Selayar tadi.APBNP 2015 uji kepegawaian honorer K2 2
Syarif Abdullah A 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Terima kasih. Saya lihat tinggal menunggu realisasi saja, dengan demikian yang pertama sudah kita lihat program perona, dan dulu waktu tahu tauhn 1990an itu kan ada sertifikat yang dikeluarkan dengan kamar bola yang ini juga yang akan banyak membuat terjadi, sehingga dia mengajukan lain sehingga timbul sertifikat ganda, dan perlu diprogramkan untuk dia lebih dipercepat supaya punya rasa ... karena ini salah satu masalah.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperon 2
Syarif Abdullah A 2 PAN Kalimantan Barat Laki-Laki Yang kedua, berkaitan dengan tata ruang, saya bersyukur tadi ada terobosan berkaitan Sempadanm saya pikir itu sangat cerdas, ini kesempatan kita tidak dijaga tidak boleh, sehingga orang dari negara sebelah mengambil, kalau mereka bertanggung jawab bahkan dapat hasil dari situ maka akan mereka jaga, tapi juga yang perlu menjadi perhatian kita tata ruang kita Kalbar Pak khususnya sejak saya dari DPRD dulu, belum kelar tata ruangnya jadi banyak akibat kita membangun daerah sempadan itu akibatnya tersandung dengan hutan lindung, dan ada daearh-daerah jalur kita yang mau kita bangun ternyata mau ditangkap polisi karena masuk hutan lindung dan ini tentu perlu menjadi perhatian dan banyak juga tata ruang mungkin perlu menjadi ini, termasuk dinyatakan hutan lindung. Sedikit masalah perbatasan, ya mungkin saya mohon sejak Pak SBY sudah berkali-kali mengajukan pengelolaan daerah perbatasan itu dibuat otoritas sendiri, memang sangat jauh berbeda negara sebelah dengan negara kita, antara siang dan malam dan tentu pendekatannya juga menjadi perhatian, saya pikir itu saja. Terima kasih.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtata ruang, daerah perbatasan 2
Syarif Abdullah Alkadrie 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Kemudian kedua, saya dapat memaklumi masalah akreditasi APDN ini, karena kalau kita lihat APDN ini banyak tenaga pengajar ini dari struktural sehingga mereka ini banyak tidak mempunyai bakat akademik. Kalau saya lihat disini kan profesornya memang ini kan mau ada ... untuk penilaian sampai akreditasi termasuk tenaga pendidiknya, itu kan klasifikasi pendidiknya, guru besarnya berapa. Saya lihat memang perlu mungkin harus ada tapi karena ini sekolah APDN ini merupakan sekolah kejuruan yang siap pakai, dibawah Departemen Dalam Negeri, ya tentu memang pendidik-pendidik mereka ini yang mengetahui bukan mencetak intelektual tapi dia dicetak sebagai yang siap bekerja sesuai dengan bidang tugasnya itu, tapi namun dengan demikian karena ini memang ini sudah secara umum, karena sekarang banyak, kita saja pegawai negeri saja menerima lamaran itu harus sudah akreditasinya perguruan tinggi itu A, soalnya banyak saya lihat di koran-koran akreditasinya A, dia tidak lihat negeri atau swasta karena sekarang kan sama.IPDN akreditasi IPDN 2
Syarif Abdullah Alkadrie 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Untuk itu berkaitan dengan APDN sebenarnya saya terpikir dulu apakah APDN ini masih layak kita pertahankan, bukan masalah lembaganya, karena waktu setelah output dari APDN ini setelah otonom pada waktu itu, mainset kepala-kepala daerah itu berbeda, ada yang dari camat itu kepala Puskesmas jadi camat, kemudian apalagi lurah, tetapi ada juga baiknya ada lulusan APDN jadi kepala PU, Bina Marga, tapi itu mungkin yang harus kita koreksi ya termasuk kita juga sendiri, supaya output APDN ini betul-betul dengan jalurnya. Kalau di sekola-sekolah ABRI jelas yang bukan komando pasti dia lulusan dari AKABRI, TNI, POLRI dan sebagainya. Ini tentu memang harus kita harapkan lulusan APDN ini, Sekda saja mungkin bisa dihitung yang lulusan APDN itu, ada dari guru malahan ada yang jadi Sekda dan sebagainya.IPDN output IPDN 2
Syarif Abdullah Alkadrie 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Yang kedua, saya juga ingin tahu karena juga awal, apakah pengajar-pengajar di APDN itu juga sertifikasi dia. Kemudian jabatan rektor ini eselon juga ya? Berarti struktural? Eselon ya? Jadi saya ini mungkin beberapa hal yang menjadi anu saya kemudian juga ini banyak Pak, memang saya tadi juga disampaikan teman-teman saya berharap APDN ini bisa mengkombinasikan jadi bukan dia diharapkan nanti mampu sebagai pamong-pamong yang baik yang menguasai persoalan, tetapi juga dia bukan ABRI. Jadi ya ini bagaimana kombinasikan supaya tidak terjadi lagi kepada yang lama-lama, karena ini kadang-kadang over ini, senior-senior ini kadang-kadang overnya sehingga kan akhirnya terjadi lagi korban-korban yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan ini tidak lagi terulang, saya harap kemarin saja. Jadi lewat Pak Rektor sekarang bagaimana hal itu tidak terulang lagi tapi tentu pengawasan, jangan dilepaskan kepada senior, karena saya juga biasa kita juga pernah jadi mahasiswa kalau sudah diberi tugas wah itu jadi senior tidak pernah salah, makanya dulu saya selalu katakan dengan mahasiswa, kalian bisa mereformasi orang tapi kalian tidak bisa mereformasi diri sendiri, kenapa? Karena semua mahasiswa sampai sekarang itu masih tetap yang namanya jam kampus, opspek, dia tidak mau merubah itu, padahal dia juga tidak mau dengan cara-cara pendidikan militerisasi tapi dia dengan sendiri kan menerapkan militer disitu.IPDN pengajar IPDN, sistem pengawasan senior2
Syarif Abdullah Alkadrie 1 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Yang pertama berkaitan dengan, saya nama Syarif Abdullah A-29 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Yang pertama berkaitan dengan, cuma saya bilang belum juga melihat itu kapan selesainya kampus Kalbar itu, soalnya memang dulu saya waktu DPRD provinsi termasuk menganggarkan untuk lahannya itu Pak. Sebenarnya kampus APDN yang sekarang itu dulu kampus APDN juga pada waktu dilikuidasi itu jadilah Pusdiklat Provinsi, itu sebenarnya, sekarang sih bagus lokasinya itu daerah Jalan ... Kalimantan.IPDN sekolah daerah 2
Syarif Abdullah Alkadrie 2 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Pertama yang mungkin berkaitan dengan masalah supaya jangan sampai terjadi berbagai macam benturan di antara satu dengan yang lainnya diantara kabinet mungkin perlu ada menunjuk jurubicara kepresidenan. Saya lihat dari zaman Pak Harto pun sampai yang lalu-lalu ada, supaya ada betul-betul suara bulat antara satu dengan yang lain, tapi saya tidak terlalu konsen ke situ.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Juru bicara presiden 2
Syarif Abdullah Alkadrie 2 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Berkaitan dengan ini yang kebetulan ini Menseskab saya ini kebetulan dari daerah perbatasan. Dulu kita, saya cuma ingin tanya kebetulan kita ini belum ada Rapat Kerja, tapi ini ada kaitannya juga dengan pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan juga APBNP, dulu itu saya masih ingat pada waktu saya masih DPRD provinsi dalam rangka kita mengatasi kesenjangan, karena daerah perbatasan itu pendekatannya dari dulu itu pendekatan security-nya yang menjadi utama, pendekatan keamanannya. Sehingga kalau kita masuk ke perbatasan kita dengan perbatasan negara luar, negara kita itu nampak benar macam tidak aman, tetapi kan seharusnya pada waktu itu kita memberikan solusi dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan yang utama harus diperhatikan kesejahteraan setiap keterbatasan, maka selain dari keamanan pendekatan ekonomi, maka pada waktu itu zaman Pak SBY dari periode pertama sampai masa kedua kita mengusulkan walaupun semacam daerah otoritas perbatasan itu, tetapi tetap bertanggung jawab Pemerintah pusat dalam rangka pendekatan itu, itu berkali kali bahkan Pak SBY terakhir mengatakan sudah sampai Seskab, cuma saya ada kabinet sekarang ini ingin tahu apakah memang sudah ada pelimpahan itu, bagaimana kelanjutannya karena tentu akan ada kaitannya dengan APBN yang sedang kita sikapi bersama.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020daerah perbatasan 2
Syarif Abdullah Alkadrie 2 Nasdem Kalimantan Barat Laki-Laki Kemudian yang ketiga apa yang kedua mungkin organisasi, daerah perbatasan juga perlu dipikirkan oleh Sekretaris Kabinet karena kalau saya lihat selama ini perbatasan itu sulit untuk merealisasi program-program perbatasan itu, karena ada ego sektoral, karena Ketuanya itu Menteri Dalam Negeri mungkin Menteri Dalam Negeri untuk memanggil Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan berkaitan dengan daerah perbatasan ini kan kesulitan, kenapa hendak organissai itu dinaikkan kalau bukan presiden tapi wapres, mungkin Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua hariannya, yang melaksanakan tugas sehari-hari tetapi itu ditarik, kepada tingkat di atasnya sehingga bisa mengkoordinasikan dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan itu. Karena saya melihat, salah satu juga sisi kan, di dalam ini termasuk struktur yang di apa salah satu fungsi dari Seskab. Saya pikir itu saja pimpinan, terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020daerah perbatasan 2
Tagore Abu Bakar 3 PDIP NAD II Laki-Laki Ketua. Biasanya Ketua kalau perencanaan yang bagus, di penerimaan itu dia naik turunnya cuma 10%, kalau sudah 40% berarti perencanaan penerimaannya tidak bagus. Jadi kita tidak bisa apresiasi ini. Kenapa sampai meningkat sampai 30% itu ada apa? ini ada keanehan. Ya meningkat 40% berarti yang tidak bagus perencanaan penerimaan. Jadi jangan sembarangan apresiasi ini. Karena naik turunnya suatu penerimaan itu yang bagus di sekitar 10% Pak Menteri. Bukan 40% berarti ada yang mau disimpan tiba-tiba ketahuan disetor gitu loh, betul Pak Menteri kan? Jadi kita perbaiki ini. Jadi apresiasi di 140% itu Pak Ketua, itu tidak betul. Kalau di kampung saya betul Pak, tapi kalau di negara tidak. Berarti ada hal-hal yang tiba-tiba ada di luar perencanaan penerimaan, atau ada keterangan entah mungkin tiba-tiba ada naik ini dan lain-lain, karena di atas 10% harus ada keterangan. Jadi kita pahamilah, kalau di kampung saya betul Pak, penerimaan 200% jago kau, ini negara Pak beda. Terima kasih.APBN APBN, PNBP 2
Tagore Abu Bakar 2 PDIP NAD II Laki-Laki Dari keterangan Direktur yang mengelola Gelora Bung Karno tadi ada beberapa keanehan Pak, sebelum ada HPL ada HGB, ini tidak terjadi ini, jarang terjadi, ini ada apa? yang pertama.APBN HPL, HGB 2
Tagore Abu Bakar 2 PDIP NAD II Laki-Laki Yang kedua, ada MoU yang statis sifatnya, ini jarang. MoU itu biasanya dinamis dia, karena dia melewati masa itu pasti dinamis. Terbukti tadi ada yang dinamis ada yang tidak, yang statis ini mungkin punya orang kuat ini. Jadi sekuat-kuat orang di negeri kita lebih kuat hukum, jadi Ketua di kesimpulan dibuat saja Ketua ini perlu karena kami dari PDI juga ditugaskan khusus untuk kepentingan ini. Ini ada dari keterangan ini saja Pak Menteri, saya mencium sesuatu yang aneh. Ini sama-sama aset negara ini kita apakan kita kelola untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.APBN MoU 2
Tagore Abu Bakar 4 PDIP NAD II Laki-Laki Di sebuah perencanaan yang bagus itu kalau naik dia 10% itu bagus. Kalau sudah 140% kenapa ada 40% tiba-tiba naik? ini suatu keanehan. Mungkin ada yang mau disimpan, tiba-tiba ketahuan disetor, maka perencanaannya tidak bagus.APBN perencanaan 2
Tagore Abu Bakar 5 PDIP NAD II Laki-Laki Perencanaannya tidak bagus. Terima kasih.APBN perencanaan 2
Tagore Abu Bakar 2 PDIP NAD II Laki-Laki Kemudian saya lihat, saya khawatir ini ada yang masuk langsung digunakan, tidak disetorkan dulu ke negara langsung digunakan Pak. Ini ada kemungkinan, ini saya cium ini, mudah-mudahan ciuman saya ini tidak benar, tapi kalau sudah saya cium biasanya Pak ini betul nanti Pak Menteri, kalau ciuman dari Aceh ini kuat ini, karena biasa cium-cium GAM itu, cium-ciuman ini lebih gampang. Terima kasih Ketua.APBN setoran negara 2
Tagore Abubakar 1 PDIP NAD II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan Pak Menteri beserta jajaran yang kami hormati. Khusus mengenai K2 sebenarnya inii kecelakaan masa lalu yang harus diperbaiki oleh Pak Menteri, saya katakan kecelakaan tatkala honorer itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh organisasi kebanyakan, seperti yang disampaikan terdahulu ada yang ganti bupati Saudaranya dimasukan dan lain lain, padahal organisasi tidak membutuhkan dari pengalaman saya sebagai bupati pernah saya, kalau honorer itu dimasukkan ke kantor itu tamu tidak bisa masuk lagu, ruanganpun tidak cukup dan kerja dia cuma duduk-duduk artinya apa? Pak Menteri ini punya efek domino ke depan ini harus dikaji. Kemudian strategi harus menyelesaikan, K2 ini harus diselesaikan apakah penyelesaian K2 harus jadi Pegawai Negeri itu harus dikaji pak, atau ada cara lain untuk mengatasi ini. Karena kebanyak ini tidak di, kebanyakan yang saya lihat ini tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan pada organisasi-organisasi yang ada pada pemerintahan, tapi karena saudara dan lain-lain, ada yang cari uang, sogok menyogok dimasukkanlah dia jadi Pegawai Honorer. Perekrutan pegawai honorer juga main sogok ini di di tempat, ini fakta pak, jadi fakta ini harus kita kaji, dan efek dominonya juga harus dikaji, kalau masalah misalnya anggaran sekian itu tidak begitu sulit cukup Pak Menteri mengundang Bupati, DPRK yang ada di daerah itu, karena ini kan dari anggaran DAU kalau mereka juga kepingin, K2 itu diselesaikan, mereka tentu akan memindahkan anggaran lain ke untuk kepentingan pegawai negeri itu, yang dipegawaikan itu cuma efek dominonya ini sudah siap tidak kita, karena setelah dia jadi pegawai negeri punya hak-hak yang harus kita penuhi, padahal dia tidak kita butuhkan jadi penyakit ini, tidak selesai Pak menteri. Kemudian K2 sepakat kita harus selesai Pak, selesaikan tapi jangan membuat kecelakaan lain yang lebih besar untuk negeri kita ini.APBNP 2015 anggaran, honorer K2 2
Tagore Abubakar 1 PDIP NAD II Laki-Laki Tapi kalau demi menyelamatkan negeri dan negara ini hati-hati, hati hati karena ada efek dominonya, jadi pegawai negeri, jadi bupati, jadi DPRK, jadi pedagang, saya sudah alami semua. Jadi dari pengalaman saya ini pak mungkin Pak Menteri yang terhormat, saya lebih tua, pengalaman saya lebih, jadi yang saya alami pengalaman buruk ini jangan terjadi, jangan sampai efek domino ini ditinggalkan oleh Pak Menteri kepada Menteri yang akan datang jadi dikaji betul-betul, tentu Dewan yang terhormat juga akan setuju. Bahwa negeri ini harus diselamatkan, dan kinerjanya harus bagus. Bukan hanya sembrang K2 pegawai negerikan, malah sekarang Saudara-saudaraku dari Komisi II ini Bupati dan lain-lain masih mengangkat honorer, kalau biasanya honor ini dengan honor satu bukan 750, sekarang 200.000 karena diangkat lagi lebih banyak jadi dibagi 2 ini tanpa memperdulikan edaran Menteri yang seperti-seperti ini Pak Menteri, patut ditindak tegas, patut ditindak tegas. Kami mau lihat contoh bapak menindak orang-orang yang seperti ini karena ini banyak pak, bukan satu kami melihat contoh, Pak Menteri yang muda ini pasti hebat nanti. Karena ini banyak pak bukan satu, kami kasih conih paj Menteri, karena kami melihat Pak Menteri yang muda ini pasti hebat nantinya, tapi kalau ternyata lebih hebat saya yang tua ini, dari pada anak muda ini, ini sudah tidak betul.APBNP 2015 honorer K2 2
Tagore Abubakar 2 PDIP NAD II Laki-Laki Jadi itu untuk tidak menerima honorer sudah ada edaran menteri itu. Sudah ada edarannya jadi tidak perlu lagi dicantumkan. Nanti ditindak sama Menteri Men-PAN Pak, tenang saja.APBNP 2015 honorer K2 2



Tagore Abubakar 1 PDIP NAD II Laki-Laki Jadi prinsipnya kita selamatkan negeri ini, efek domino yang negatif itu dikurangi. Kemudian carut-marutnya penempatan Kepala Dinas eselon II, Eselon Kepala Dinas dan Eselon II itu pak itu bulan dilantik baru Baperjakat bekerja, untuk melengkapi keinginan Bupati itu, ini dimana-mana sehingga Guru Agama jadi camat, sehingga persoalan yang ada di kecamatan itu dia tidak bisa selesaikan jadi negeri akan hancur, pelayanan akan hancur, kalau penempatan orangnya tidak seperti yang kita inginkan bersama, menurut Undang-Undang yang berlaku. Demikian Pak Menteri. Saya pernah waktu Bupati sok efisien efektif, saya potong semua anggaran yang ada di Dinas-dinas itu apa yang terjadi pelayanan tidak optimal, jangan sok mengurangi anggaran padahal anggaran itu dibutuhkan untuk kepentingan pegawai itu.APBNP 2015 kepala dinas, anggaran 2
Tagore Abubakar 1 PDIP NAD II Laki-Laki Kemudian perekrutan Pegawai Negeri yang baru filosofi kebhinekaan tolong dilihat pak, karena misalnya di kampung saya itu, orang itu konflik berkepanjangan sistem perekrutan pegawai negeri sekarang cukup bagus, tapi belum tentu bagus untuk daerah itu. Orang, saudara-saudara kita di tempat lain masuk kesana, pernah di Aceh itu satu daerah tidak membolehkan orang lain masuk, saya tidak, saya tetap karena NKRI itu berhak tapi filosifi kebhinekaan itu akan berkurang ini pak, karena tingkat pendidikannya tidak sama, pernah saya alamii Pak Menteri waktu saya mengadakan TUK Uji Kemampuan di SMA itu ternyata dari 860 sekian siswa itu itu hanya 6 orang yang lulus betul, yang lainnya kucar-kacir akhirnya terpaksa diambil kebijakan, diajari oleh guru biar lulus semua, celakanya guru ini merasa hebat sehingga dia meminta di pangkat pilihan, pangkat pilihan kalau Pak Menteri mau populer pak, kalau mau populer ya? silakan angkat semua, tidak peduli yang baru masuk, yang apa K2 itu angkat, asal K2 angkat kalau mau populer.APBNP 2015 perekrutan pns, honorer K2 2
Tagore Abubakar 1 PDIP NAD II Laki-Laki Jadi pegawai Negeri itu pak, tidak mungkin bawa uang dari rumahnya, karena Pegawai Negeri yang ada di daerah, sama dengan kaum dhuafa pak waktu saya hitung, hanya per orang itu kaum kalau dia 3 juta, 100 ribu bagi 5, Rp. 20.000/orang/hari pak, mana untuk listrik, mana untuk tapi orang tetap berebut jadi pegawai negeri ada apa? ini jadi masalah tersendiri, bapak yang kaji nanti. Jadi saya harap Pak Menteri. Ini daerah-daerah yang kami laporkan nanti tidak menempatkan orang pada tempat yang sebenarnya. Menelantarkan orang-orang yang sudah seharusnya, karena hukum di pegawai negeri itu adalah jenjang karir yang terjamin, ini tidak terjadi pak. Yang terjadi adalah siapa yang punya jurus jilat yang bagus, maka itulah yang akan naik ini akan mencelakan negeri ini.APBNP 2015 pns 2
Tagore Abubakar 3 PDIP NAD II Laki-Laki Tagore dari PDI Perjuangan. Kami apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri luar biasa. Mungkin ini suatu hal yang sangat berat Pak, karena perjalanan kita begitu panjang, KKN begitu, korupsi dimana-mana. Dari agenda prioritas pembangunan RPJM 2015-2019 juga sudah kita ketahui cukup baik. Mungkin kalau kita bersama-sama ini akan tercapai Pak.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021RPJMN 2015 2
Tagore Abubakar 3 PDIP NAD II Laki-Laki Kemudian dari perjalanan kami Pak, kami reses ke beberapa tempat termasuk Sulawesi, Aceh dan lain-lain. Pak Menteri, pekerjaan ini sangat keras, sangat berat mungkin dengan kekuatan yang ada di Menpan dan BKN itu tidak mampu kalau kita tidak sama-sama melaksanakan. Sebagai contoh, Ortala ini Pak, Organisasi dan Ketatalaksanaan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan ini sudah puluhan tahun terjadi, apakah mungkin dalam waktu yang 5 tahun ini kalau masih tetap nanti Presidennya PDI Perjuangan, Bapak tetap Menteri ini 10 tahun, ini mungkin bisa, tetapi kalau 5 tahun ini mungkin sebagian saja. Seperti misalnya Pak K2. K2 itu yang berhak, mendapatkan prioritas lewat K2 ini tidak dapat Pak. Malah ratusan orang yang tidak berhak untuk itu, baru 2 tahun langsung disulap, ini yang diangkat Pak, SK-nya keluar, malah K2 yang seperti yang datang ini saya yakin yang benar-benar ini. Kalaulah terjadi Pak, ini kita stop, tidak ada lagi keluar aturan dan lain-lain, ini mengorbankan banyak orang Pak, seperti yang Bapak paparkan tadi memang Bapak sudah temukan semua, bahwa ada yang tidak berhak, sudah ditindaklanjuti tetapi saya lihat belum Pak, tindak lanjuti tetapi belum dilakukan tindakan tegas terhadap orang yang tidak berhak ini. Kemudian celakanya lagi Pak, di daerah itu Bupati masih menerima honorer-honorer yang sudah dilarang. Di beberapa tempat, mungkin di semua tempat, malah honor yang diberikan kepada honorer yang lama itu dibagi 2 supaya dapat untuk honorer yang baru. Ada suatu tempat Pak yang honornya cuman 200 ribu per bulan tetapi harus datang harus datang disiplin, ikut apel dan lain-lain. Ini terjadi luar biasa, ini masih ada dimana-mana. Kemudian penempatan orang kalau Pimpinan tadi menyatakan ini juga yang dicontohkan ... tempatkan seorang sesuai dengan keahlian, kalau tidak kehancurannya. Ini terjadi hampir di semua tempat, disebabkan oleh pertama mungkin rekrut orang yang dibutuhkan di bidang tertentu tidak dilakukan sehingga punya kesempatan merekrut yang lain. Saya pernah temukan Pak camat dari guru agama, malah yang tamat STPDN dianggurkan, nganggur dia Pak. Kemudian ada lagi yang harus Saudaranya Bupati Kepala Daerah, padahal kita punya bupper zakat, bupper zakat tidak berfungsi sama sekali. Jadi duluan dilantik pejabatnya, baru bupper zakatnya bekerja Pak supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan kita berpegang kepada Peraturan Pegawai Negeri, jenjang karir pegawai negeri yang terjamin. Tentu berdasarkan kinerja Pak Menteri, bukan berdasarkan kedekatan dengan DPR, dengan Menterinya dan dengan Bupati. Ini yang harus kita revolusi mental ini dan ini terjadi Pak perekrutan K2 itu sebelum revolusi mental kita jalan, ini masih bobrok betul, dimana-mana pun seperti itu Pak Menteri. Jadi honorer masih diterima, ada honorer yang 200 ribu dia tidak peduli UMR, tidak peduli kalau pegawai, mungkin Tim Sukses mendesak anak saya harus jadi pegawai, ini diterima Pak, ratusan, 400-an, 500-an hampir ribuan, sehingga hak-hak honorer yang lalu itu dipotong. Ini mungkin segera dan kami bisa laporkan semua yang kami sampaikan ini, penempatan orang yang tidak sesuai, masa guru agama menjadi camat, dia mengerti tidak masalah pasal pemerintahan. Kemudian kalau guru sekolah itu menjadi camat, ada beberapa hal yang dia langgar. Pertama kalaulah guru itu sudah jadi menempat di tempat struktural berarti guru sekolah di tempat itu sudah berlebih, maka daerah itu tidak dimungkinkan lagi untuk merekrut guru sekolah Pak. Ini mungkin kalau kita tegas, revolusi mental Pak Menteri tegas nanti ini kita tindak, ditindaklah Pak Menteri, diajar disiplin.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer 2
Tagore Abubakar 3 PDIP NAD II Laki-Laki Jadi 3 hal tadi di bidang kepegawaian. Kalau kami melihat agenda prioritas pembangunan RPJM Bapak ini luar biasa Pak. Kami kayaknya mau mati bersama Bapak untuk memperjuangkan ini, tetapi kita harus konsisten dengan ini. Kalau ada misalnya Pak di jajaran Bapak yang melanggar ini, Bapak selesaikan, direformasi dulu di jajaran kementerian Bapak, baru kita laksanakan ke jajaran bawah.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021RPJMN 2015 2
Tagore Abubakar 3 PDIP NAD II Laki-Laki Kemudian sebagai informasi ini lewat Pak Pimpinan. Bapak bedakanlah masalah tempat lain dengan masalah di Aceh. Aceh itu berantemnya lama Pak, berontak minta merdekanya lama, sehingga pengadilan ditutup, sekolah-sekolah ditutup, kemudian yang honorer tidak bisa lanjut. Jadi ini kiranya dapat diprioritaskan. Diprioritaskan dalam arti kata persyaratannya itu, tidak sama dengan persyaratan di tempat-tempat lain yang aman, karena sebenarnya keamanan di Aceh itu adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan kami ingatkan Pemerintah Pusat tidak bertanggung jawab Pak tetapi banyak yang meninggal, sekolah dibakar dan lain-lain oleh GAM, sekolah dibakar oleh GAM, bukan tentara itu pasti, oleh GAM kemudian kesehatan, puskesmas dan lain-lain tidak berfungsi sampai Kejaksaan tidak berfungsi waktu itu, sampai terpaksa waktu itu saya buat 3.000 senjata rakitan untuk mempertahankan NKRI Pak. Saya Ketuanya, saya Ketua Kota Aceh untuk Republik. Jadi tatkala saya minta tolong Pak Menteri, Pak Menteri lebih dulukan saya ketimbang mantan-mantan pemberontak, saya adalah orang NKRI asli Pak, tidak pernah berubah, darah saya merah, tulang saya putih, dan ini tidak berubah. Jangan Bapak prioritaskan nanti orang-orang pemberontak untuk Bapak dahulukan, itu perang lagi kita Pak, perang Jilid II di Pulau Jawa, bukan lagi di Aceh. Jadi Aceh Bapak prioritaskanlah termasuk Komisi II saya berharap seperti itu. Yang saya katakan ini fakta, banyak guru yang meninggal waktu itu, dibunuhi, karena ini pekerjaan yahudi di Aceh itu. Jadi barangkali Pak, saya harus sampaikan ini, semua harus disampaikan terang benderang dengan data yang valid, sehingga Pak Menteri dapat menyelesaikan dengan benar, tetapi kalau saya sampaikan kabur-kabur nanti tidak seperti yang sebenarnya, penyelesaiannya juga akan sulit. Jadi data yang valid akan saya berikan, karena disana juga di Aceh itu banyak yang Anggota DPR-nya juga yang masih, dari mulai paket a, paket b, paket c, itu yang jadi Anggota Dewan disana, sehingga kita harus patuh untuk memperjuangkan kesejahteraan disana. Jadi ini terima kasih Pimpinan telah memberikan kesempatan kepada PDI Perjuangan. Itulah PDI Perjuangan yang merah putih itu Pak.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021honorer 2
Tagore Abubakar 5 PDIP NAD II Laki-Laki Sedikit saja Pimpinan, ini untuk meluruskan saja. Biasanya untuk gaji mereka itu ada DAU yang dikirim ke daerah-daerah bukan khusus, supaya tidak keliru kita nanti. Jadi itu biasanya gaji itu ada DAU masing-masing daerah. Jadi di DAU saja ditambahkan, tidak mesti dianggaran Menpan. Jadi dipersiapkan saja dananya khusus, biasanya itu setelah ada SK-nya nanti ini dikirimkan ke bupati masing-masing, jadi dia DAU dia bukan di Menpan, jangan salah pasang nanti. Terima kasih, hanya mengingatkan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran, DAU 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Ini hanya saya ingin menyampaikan hasil riset beberapa minggu yang lalu, yang menyangkut mungkin bawahan bapak di daerah. Ini kan biasanya kalau di daerah itu, yang terlambat menyampaikan APBD adalah Bupati ini di Lampung Utara Pak, kalau ini di Lampung Utara lain lagi, bahwa Bupatinya menyampaikan, tetapi DPM nya tidak menggarap malah diancam kalau hadir dari beberapa partai itu akan di pause, sehingga APBDnya dulu tidak disahkan kemudian sekarang lagi APBD nya juga tidak disahkan. Ini sesuai dengan surat putusan bapak bahwa ini akan ada sanksi, mohon sanksi ini betul-betul dilaksanakan yang 6 bulan tidak akan diberi gaji, (laksanakan pak), kalau tidak ini berlarut-larut, dan ini tentu akan terlaksana terus sampai nanti bisa 5 tahun, karena apa? karena di Lampung Utara itu yang mendukung Bupati 5 fraksi, 5 fraksi ini jumahnya 25 orang, yang ikut incumbent yang kalah dengan bupatinya dulu yang sekarang ini adalah 3 fraksi, yaitu fraksinya Bapak PDI, kemudian Gerindra, kemudian Demokrat, ini jumlahnya 20 ini jadi tidak pernah kuorum. Ini tidak diperkenankan hadir, kalau hadir pause sama Pimpinan .Jadi oleh karena itu mohon supaya ini dikenakan sanksi terima kasih.APBD APBD, sanksi 2
Tamanuri 2 Nasdem Lampung II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Kami ini tiga orang, tapi yang dua dipanggil semua. Pak Menteri yang kami akan tanyakan masalah aset di Senayan ini. Apakah hanya yang ada itu sekitar GOR, sekitar apa lagi, Stadion dan lain sebagainya, karena semuanya saya lihat sudah jadi mall, sudah jadi hotel segala macam. Jadi apakah itu termasuk aset-aset negara yang kelola oleh Kementrian Sekretaris Negara? kalau melihat dari segi pendapatan tadi, bahwa target 282 juta, masuk 32 juta ya ini sudah lumayan, tapi kalau kita lihat dari segi asetnya sebenarnya masih jauh yang kita harapkan bisa tercapai. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.APBN Aset negara 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Saya mengingat falsafah Jawa bahwa Jer Basuki mowo Beo, jadi kalau tidak ada biayanya, kalau tidak ada anggarannya yang pas, tentu lembaga kita ini, instansi kita ini tidak bisa berjalan sebagaimana harapan kita. Oleh karena itu kami di Komisi II tentunya akan mendukung sepanjang betul betul dana itu bisa dipertanggungjawabkan.APBNP 2015 Anggaran 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Kemudian yang kedua saya sampaikan di sini mohon dapat menjadi catatan untuk yang akan datang apa itu di PP apa dia itu Undang-Undang saya lupa bahwa adanya 2 Baperjakat, Baperjakat adanya di tingkat kabupaten kota, Baparjakat adanya tingkat propinsi. Jadi Baperjakat hasil Baperjakat dari Kabupaten kota ini dibawa ke propinsi kemudian di Baperjakat kan lagi sehingga hal ini akan mengakibatkan ya kewenangan dari pada kepala daerah, bupati, maupun walikota hilang, soalnya yang keluar itu adalah kemauannya Baparjakat Provinsi. Nah oleh karena itu saya rasa untuk masa yang akan datang kita harus perhatikan karena dulu dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 32 hanya 5 urusan yang tidak diserahkan, tapi kita tidak perlu kembali lagi ke situ. Karena tentu kita lihat perkembangan dari pada zamannya, akan tetapi jangan semua, jangan semua kewenangan Kepala Daerah, Kepala Daerah itu, urus-urus sendiri, otonomi itu. Kalau semuanya diambil sama provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pusat ini apa guna lagi, udahlah K2, bentuk ini saja, apa perpangangan tangan semua saja, tidak usah ada Kepala Daerah, tidak usah ada Bupati, tidak usah ada Walikota, sebab mereka tidak bisa, tambah lagi baru-baru ini semua perizinandilimpahkan kepada gubernur bukan dilimpahkan diangkat ditarik dari Tingkat II, baik dia Kabupaten Kota semua perijinan hanya saja yang ada sekarang, di bupati atau walikota perijinan situ, ijin tempat usaha barang-barang kelontongan yang lain itu diambil semua.APBNP 2015 Baperjakat 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Nah dari mana datangnya PABS sedangkan kalau tidak salah itu dulu tunjangan opersonal taktisfonnya bupati itu tergantung banyak sedikitnya PABS nya kalau semuanya sudah diambil sama Gubernur maka tidak ada lagi ini pendapatan itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin hanya sekadar untuk ini saja, kita sama-sama berpikirlah, ini DKI ini luar biasa menaikkan tunjangan-tunjangan Lurah saja 35 juta, Camat sampai 65 juta apakah hal serupa itu tidak menimbulkan kecemburuan seperti orang-orang yang daerahnya berbatasan Bekasi, Cilegon, Serang, apa Tanggerang segala macam, memang bagus cuma negara kita kan Negara kesatuan, bukannya kita menonjolkan bahwa kita mampu untuk mengeluarkan dana seperti itu, tidak itu menimbulkan satu kecemburuan dari pada kawan-kawan kita yang lain, nah ini kita perlu perhatikan yang lain itu hanya dapat 3 juta sebulan, kawan dapat 35 juta apa tidak ada rasa tidak enak. Akhirnya nanti mereka ngadu semua kepada Kepala Daerahnya wah kita jangan seperti DKI, kita disini cukup sepersepuluh DKI saja kalau kerjanya karena apa? karena gaji kita tidak sama, nah itu mohonlah dari Pak Menteri mungkin dan yang lain-lain dapat memperhatikan hal ini karena kita adalah satu Negara yang bukan federal kita sama-sama jadi kalau kita menunjuk kemampuan-kempuan, masih banyak sekarang ini masih banyak yang dibawah kolong jembatan masih banyak yang di pinggi-pinggir kali, kenapa uang yang sebanyak ini, ini gak kita gunakan untuk itu dulu, nanti dulu yang naikkan itu. Saya rasa demikian. Terima kasih Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.APBNP 2015 PABS, tunjangan lurah 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Oleh karena itu harapan saya adalah bahwa karena kita ini adalah menggunakan ...(suara tidak jelas) di IPDN ini, jadi antara akademis dengan lapangan mesti ada presentasi. Jadi ada yang namanya kuliah kerja nyata seperti dulu itu yang kami lakukan, jadi apa 25 persen, apa 10 persen gunakan, jadi apa yang didapatkan ilmu dari akademis itu bisa dipraktekkan. Jadi begitu dia keluar itu nyata bahwa tamatan APDN itu adalah betul-betul orang-orang yang langsung bisa bekerja, jangan seperti yang lain-lain, karena inilah spesifiknya kita, spesifiknya IPDN itu, IPDN ini dari situ letaknya, kalau kita sama dengan universitas ya bukan IPDN entah apa. oleh karena itu kita batasi perkembangan-perkembangan yang sudah terlalu jauh. Kita kembalikan saja dulu bahwa IPDN ini adalah mendidik pamong praja asli yang akan kita turunkan di lapangan.IPDN output IPDN 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Saya juga alumni APDN tahun 76 yang diawali jadi Kasi di kecamatan sampai karir Sekda. Dan kita juga dari dulu sebenarnya APDN ini luar biasa, yang mengeluarkan Pak Moerdiono, ...(suara tidak jelas) hebat-hebat, tapi yang perlu sekarang ini karena sudah perkembangan dunia ini tadi saya lihat bahwa IPDNnya sendiri sudah mengarah kepada universitas. Jadi tidak ada lagi kelihatannya yang seperti kami yang senior junior yang hormat menghormat atau yang bawah dengan yang atas. Sebenarnya inilah ciri-ciri khasnya APDN itu seperti itu, tidak bisa kita hilangkan, kalau kita hilangkan seperti universitas, say hello saja tidak bisa, lain, bukan IPDN itu, karena IPDN itu adalah anak senior, ...(suara tidak jelas) ada panggilan disitu, kakak, kakak, kakak.IPDN perkembangan IPDN 2
Tamanuri 1 Nasdem Lampung II Laki-Laki Kemudian apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi yaitu soal evaluasi itu, jangan sampai ada yang penggeblengan, sebab anak saya sendiri keluarnya dari IPDN itu, patah itu dia punya rusuk itu dulu yang sekarang dia jadi bupati. Jadi ini tolong kita koreksi lah jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, itu bukan mendidik, untuk apa, bukan mendidik itu malahan menimbulkan rasa cemburu, menimbulkan rasa magel antara senior ke junior. Kami dulu juga pada tahun 76, kalau ada kesalahan itu lari lapangan 3 kali atau push up 10 kali cocok itu caranya bukannya dipasang dada antara lemari dengan lemari, ditelanjang segala macam, ditonjok, itu bukan mendidik namanya. Oleh karena itu, itu tugasnya Pak Rektor ini supaya kalau masih ada, hilangkan itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.IPDN sistem pengawasan senior 2
Tamanuri 2 Nasdem Lampung II Laki-Laki Sesuai hasil beberapa bulan lalu, bahwa di Lampung bagian sengketa tanah, ini tentu diakibatkan tidak jelasnyua yang diketahui masyarakat, oleh akrena itu mungkin sebaiknya diadakan pengukuran ulang sehingga masyarakat athu, karena ini terjadi dari tahun 1982, kalau turun ke bawah bersama itu tidak mau, jadi oleh karena itu melalui kesempatani ni bapak bisa mencatatnya, kemudian hasil kami reses di Ujung Pandang itu kekurangan ada alat ukur sudah terlalu tua, jadi tidak terlalu baik, dan ada titipan dari Batam bahwa memohon supaya kekuasaan otoritas Batam jangan melebihi apa yang ada pada walikotanya dan fungsi ini diberikan pada wakil walikotanya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah, alat ukur, otoritas daerah 2
Wahidin Halim 1 Demokrat Banten III Laki-Laki Berikutnya pembicaraan awal pembahasan APBNP 2015. Ketiga poin ini yang menjadi materi dalam rapat pada kali ini. Berarti saya ketok lagi.APBN 2015, Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2021Agenda rapat kerja 2
Wahidin Halim 1 Demokrat Banten III Laki-Laki Bahwa rapat hari ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi II DPR RI dan rapat untuk pertama kalinya dengan Sekretaris Kabinet pasca dilantik pada bulan Oktober 2014 yang lalu melalui kabinet kerja. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan pada hari ini selain perkenalan antara Sekretariat Kabinet dan Komisi II DPR RI, ingin mengetahui bagaimana rencana strategi dari Sekretariat Kebinet lima tahun ke depan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden Republik Indonesia, selaku kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin mendengarkan penjelasan penyampaian pembicaraan awal dalam rangka pembahasan APBNP 2015 serta terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Kepala Sekretariat Kabinet untuk menyampaikan penjelasan, namun sebelum itu kami perkenalkan dan nanti akan masing-masing memperkenalkan diri.APBN 2015, Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2021Agenda rapat kerja 2
Wahidin Halim 1 Demokrat Banten III Laki-Laki Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Kabinet atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja hari ini. Demikian juga pada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kami ucapkan terima kasih. Kemudian saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota persetujuannya yang pertama agendanya dalam Rapat Kerja ini adalah perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Sekretariat Kebinet. Bisa disetujui?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Agenda rapat kerja 2
Wahidin Halim 1 Demokrat Banten III Laki-Laki Yang kedua rencana strategis Sekretariat Kebinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2019. Sepakat ya?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Agenda rapat kerja 2
Wahidin Halim 1 Demokrat Banten III Laki-Laki Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmatnya alhamdulillah pada hari ini kita hadir dalam rangka dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretariat Kabinet dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan dan anggaran dan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat, Rapat Kerja pada hari ini dianggap telah memenuhi kourum, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenanlah kami menyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Rapat kerja 2
Wahidin Halim 20 Golkar Banten III Laki-Laki Jadi bukan gedung bertingkat Pak Agung, Pak Budiman silakan.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Wahidin Halim 24 Golkar Banten III Laki-Laki Baik saya kira cukup dan sebagaimana kita sepakati tadi tadi rapat ini harus dengan kesimpulan dan saya bacakan kesimpulan untuk mendapatkan harapan dari anggota: 1) Komisi 2 DPR RI menerima dan memahami pemaparan sekretariat kabinet terkait dengan rencana strategis Sekretariat Kabinet tahun 2015 sampai dengan 2019 dan meminta Sekretariat Kabinet untuk dapat melaksanakannya secara konsisten, dengan memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan oleh komisi II DPR RI, ada komentar, bisa disetujui ?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020renstra sekretariat kabinet 2
Wahidin Halim 24 Golkar Banten III Laki-Laki 2) Komisi II DPR RI dapat laporan realisasi pelaksanaan APBN tahun 2014 Sekretariat Kabinet dengan tingkat penyerapan sebesar 149 milyar lebih, dari alokasi anggaran sebesar 170 Miliar lebih, atau 87,23% dan meminta kepada Sekretariat Kabinet agar penyerapan anggaran tahun 2015 dapat lebih dioptimalkan, gimana?Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Wahidin Halim 24 Golkar Banten III Laki-Laki Terhadap anggaran sekretariat kabinet perubahan RAPBN Perubahan 2015 sebesar Rp 178 miliar lebih, komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara lebih mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang. Sudah dipastikan waktunya Seskab tanggal 9 eh tanggal 7 hari Sabtu jam 09.00, itu sudah saya kira agenda itu. Saya kira demikian Rapat Kerja telah selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin saya nyatakan ditutup.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020Anggaran 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Terakhir untuk Badan Kepegawaian tadi juga disampaikan bahwa masalah pensiun yang memang sedikit rumit ya ada orang yang sudah pensiun tapi dia harus mengembalikan uang karena menerima, terus masuk ke reningnya karena belum distop untuk pensiun itu juga sering terjadi, pengalaman kami selama kami juga di pemerintahan maksudnya waktu pernah menjadi bupati tetapi juga yang paling penting menurut kami ya, adalah bagaimana agar menyangkut masalah administrasi kepegawaian itu harus efisien itu yang diharapkan, mengingat para pensiunan-pensiunan ingin sekali agar mereka diberikan pelayanan yang baik mengingat mereka akan purna akan purna tugas, sehingga ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian dari BAKN ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.APBNP 2015 administrasi kepegawaian 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Ya terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Bapak Menteri Ketua ORI dan BKN. Pertama untuk Pak Menteri tadi telah disampaikan bahwa Menpan ini melaksanakan suatu penghematan yang kurang lebih sampai 33 milyar, kemudian ada tadi catatan bahwa ini jangan di pindah-pindahkan atau tetap saja dialokasikan untuk Menpan antara lain nanti untuk tunjangan kinerja dan sebagainya. Nah menurut hemat kami kalau memang ini sudah ada rencana untuk penggunaan itu artinta diel saja bahwa artinya penghematan tadi tidak jadi artinya anggaran yang tetap dibutuhkan seperti yang pagu semula, jadi mungkin itu sesuatu yang ada ketegasan untuk anggaran.APBNP 2015 Anggaran 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Kemudian, kami ingin menanyakan juga atau di K2 ini apakah juga termasuk menyangkut masalah sekdes, karena beberapa waktu yang lalu tahun yang lalu itu, masalah Sekdes ini kan pernah dilaksanakan juga pengangkatan sama seperti ini kemudian macet, atau mandeg, akhirnya ada banyak Sekdes yang sekarang ini mereka juga menanyakan bagaimana program itu, apakah itu hanya satu kali itu saja pengangkatan sekdes jadi Pegawai Negeri atau sudah tidak ada lagi, dan tentu ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita mengingat dana Desa itu apabila dikelola oleh Sekdes yang latar belakangnya bukan dari pegawai negeri atau mereka yang sudah terlatih di dalam administrasi, ini juga akan menjadi masalah besar kita melihat ada banyak sekali Sekretaris Desa itu yang berurusan dengan hukum, ya karena ketidak tahuan dan ketidakmampuan aparat ini, nah sehingga ini juga harus menjadi perhatian, karena mengingat Sekdes ini adalah ujung tombok pemerintahan kita yang ada di tingkat Desa, nah jadi ini hal yang kami sampaikan.APBNP 2015 honorer K2, sekretaris desa 2
Willy M Yoseph 3 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Sebenarnya sama pimpinan, jadi kalau dia tercantum di dalam hasil kesimpulan rapat, berarti otomatis nanti kan dia terbawa-bawa terus umpamanya tadi untuk penyuluh pertanian, untuk sekretaris Desa, dan lain-lain sehingga masukan saja, ada ini nya yah mungkin seperti itu, terima kasih.APBNP 2015 Kesimpulan rapat 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Kemudian, untuk ORI untuk teman kami ini kami melihat bahwa ada Undang-Undang 25 tentang standarisasi pelayanan public ini menurut hemat kami sesuatu hal yang tadi seperti temanteman lain kalau memang perlu ada revisi perbaikan agar ORI ini menjadi salah satu kontrol yang bagus untuk pelayanan publik karena kita melihat pelayanan publik di negara kita ini bisa dikatakan masih belum standard, ya kita melihat sekali ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita mengingat lagi bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintahan yang baru ini ada pelayanan satu atap, ya mungkin melalui Badan Penanaman Modal dan disana tentu menjadi sarang yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang harus dipersiapkan ya untuk memonitor kelemahan-kelemahan kapan perlu pasang CCTV di sana sehingga segala sesuatu yang ada di sana itu mampu terekam untuk perbaikan investasi yang ada di Republik ini. Nah oleh karena itu tentulah anggaran untuk ORI ini ya mengingat ada sesuatu yang kita berharap kalau selama ini semua institusi, kementerian melakukan reformasi perbaikan-perbaikanlah tentu menurut hemat kami yang paling standar itu kalau ada satu institusi yang mengontrol kesana tentu akan lebih baik, sehingga standart minimum atau yang bisa kita katakan, standar publik yang memenuhi syarat tentu juga harus mendapat kontrol dari dari lembaga lainnya, nah mungkin ini masukkan.APBNP 2015 pelayanan publik, anggaran ombudsman 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Ya terima kasih Pimpinan, jadi untuk teman-teman dari Indragiri Hilir dan tentu perjuangan yang sudah cukup panjang melelahkan ini, saya ingin memberikan saran bahwa hari ini itu memang terakhirnya untuk di programkan di Prolegnas 2014-2019, jadi sangat terbatas. Apalagi kalau memang ada kotanya hanya 25 ya jadi saya pikir kan ada wakil dari kepulauan Riau, dari provinsi Riau yang ada di DPR RI saya juga tidak tahu teman-teman di Komisi II ini siapa yang itu, harusnya beliaulah yang ikut aktif ya kalau memang Pak Menteri yang ini, ini lebih save lagi, tapi ada satu hal yang menarik dari teman saya di sebelah ini, jangan di sandera, artinya jangan nanti kalau umpamanya tertolak dan gagal menjadi kesalahan, saya kira teman-teman di Komisi II ini memang tulus saja ingin membantu, dengan tulus, karena kami juga mempunyai perasaan yang sama, saya mungkin sedikit latar belakang saya pernah jadi bupati 2 periode, disatu pemekaran di Kalimantan Tengah dan luar biasa, karena dengan adanya pemekaran itu percepatan pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain itu, sangat terasa.Daerah Otonom pemekaran daerah 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Nah oleh karena itu apa yang disampaikan tadi kami sangat sudah paham dan tahu ya akibat dari pemekaran itu, ya itu tadi kesejahteraan tadi dari masyarakat, dan kami yakin kami artinya sangat mendorong apalagi ada Pak Lukman Edy yang merupakan orang yang akan membantu mengawal, artinya harus dikawal, kalau tidak dikawal ya mungkin walaupun beliau sebagai Ketua ini badannya gede itu tidak perlu di kawal, perlu saya pikir kenapa? karena banyak rintangan juga yang harus dihadapi karena berebut untuk 25 kota, sedangkan yang mau dimekarkan itu ratusan, jadi yang mana yang paling paling kuat, yang paling kuat maksudnya yang paling lebih duluan persyaratan, kemudian kebutuhan dan sebagainya, dan tentu yang terakhir nanti adalah persiapan untuk seluruh anggota dewan termasuk juga otonomi daerah dan lain-lain yang berkepentingan untuk meninjau ke lapangan, itu yang juga perlu disiapkan. Karena administrasi sudah ok, ya ternyata waktu dilihat di sana ada banyak masalah umpamannya, jadi itu juga kami yakin itu pasti tidak ada karena sudah persiapan yang luar biasa ini.Daerah Otonom pemekaran daerah 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Pertama saya ingin menyampaikan satu pandangan mungkin kalau kita melihat apa yang telah di paparkan tadi bahwa IPDN ini sudah bagi kita Republik artinya merupakan satu sekolah kebanggaan kita, artinya ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri walaupun dalam sejarahnya ada juga artinya sesuatu yang akhir-akhir ini masih menyisakan tentang adanya kekerasan dan sebagainya, tetapi kita ingin melihat-hal-hal yang positif, dalam hal ini terutama alumni-alumni yang sudah lolos dari IPDN sejak berdiri dan memberi kontribusi yang banyak sekali untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah dari apa yang telah disampaikan ya dengan semua aktifitas dan rencana kedepan kemudian bahkan tadi kita melihat adanya kenaikan anggaran yang telah dipersiapkan untuk kedepan yaitu lebih dari 552 milyar ini, kita melihat satu anggaran yang bisa kita katakan cukup atau tidak cukup. Tapi kalau kita melihat dengan anggaran yang ada ini tentu masih banyak dibutuhkan pembenahan-pembenahan ya untuk mendapatkan kualitas yang baik dari IPDN ini. Nah kami tentu akan memberikan tanggapan atau saran, terutama yang tidak lepas itu adalah menyangkut masalah para dosen, kemudian pengasuh yang cukup menentukan suksesnya pendidikan ini, karena ini merupakan benang merah yang kita akui di semua pendidikan. Maka oleh karena itu alangkah baiknya yang menyangkut masalah sistem mungkin mereka yang mendapat tugas sebagai dosen yangg sangat menentukan, yang memberikan ilmu yang luar biasa untuk anak-anak ini nanti, untuk meneruskan perjuangan bangsa ini, adalah orang-orang yang tentu juga punya latar belakang yang memadai artinya mereka yang sudah memenuhi syarat untuk itu.IPDN Anggaran IPDN, pengasuh, pengajar 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Nah yang terakhir karena sistim pendidikan yang ada di IDN ini sudah seperti saya katakan sesuatu yang sudah membanggakan bagi kita, tinggal kita meminta adanya pembenahan-pembenahan berikutnya, menginggat dari apa yang telah dipaparkan tadi tingal artinya nanti DPR memberikan dukungan tentu menyangkut masalah anggaran yang menurut hemat kami semakin cukup anggaran, memadai anggaran itu tentu juga kualitas dari alumni IPDN ini akan lebih baik nantinya.IPDN pembenahan sistem, anggaran 2



Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Jadi kalau kita melihat dari apa yang ada ini yang saat ini ada banyak para pejabat-pejabat tinggi yang nota bene nya hampir mungkin pensiun, lalu mereka ditaruh ke IPDN ini ya otomatis ini akan memperpanjang pensiun, jadi akan memperpanjang pensiun dan tentu ini juga sesuatu hal yang harus dikritisi artinya sesuatu hal yang tidak harus memberikan sesuatu catatan dan juga seperti apa yang kita lihat bahwa mereka banyak duduk di truktural kampus, padahal kita melihat orang-orang sudah masuk masa pensiun yang diperpanjang karena memang kalau melaksanakan tugas di pendidikan itu bisanya itu diperpanjang. Artinya ini sesuatu hal yang juga harus diperhatikan mengingat ada banyak tenaga-tenaga di kampus harapan kita adalah mereka yang memang punya karier yang bisa kita katakan mereka memang dari awalnya memang sudah memahami, mengenal bahkan alumnialumni lulusan yang terbaik seperti mungkin.IPDN Pengasuh, pengajar, pensiun 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Nah yang kedua kami juga melihat bahwa adanya pembagian sekolah-sekolah di lokal atau di daerah yang tadinya seperti umpamanya di Kalimantan Barat, ada di Papua, ada di ini, kalau kita melihat ini masih kurang sebenarnya, menggingat kita ada 33 atau 34 provinsi. Maka oleh karena itu ini juga perlu dipikirkan untuk pengembang, untuk sistim tentang untuk tingkat I mereka di taruh Jatinanggor kemudian mereka akan disebarkan menurut kami ini memang satu upaya yang dulu kita melihat bahwa dulu kita melihat sistim senioritas yang cukup kita pahami, supaya tidak banyak masalah tentu ini juga sesuatu hal yang perlu kita dukung.IPDN sekolah daerah 2
Willy M Yoseph 1 PDIP Kalimantan Tengah Laki-laki Ya, karena teman satu fraksi kami cukup banyak menggunakan waktu, Saya mungkin satu menit. Nama, William Yoseph, 220, F-PDIP Dapil Kalimantan Tengah. Saya tadi sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh teman kita dari F-PAN, Pak Yandri, tentang petahana. Yaitu tentang hubungan atau syarat gubernur/wakil gubernur yang ada hubungannya dengan keluarga. Jadi Saya melihat disini, artinya betul-betul kreatif begitu ya, temanteman kita dari KPU, ya karena ini tidak pernah kita bahas, kita bicarakan. Dan Saya pikir karena ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang, jadi kami minta agar masalah ini tidak dimasukkan atau drop saja. Artinya supaya kita tidak cukup ribut masalah ini. Karena masalah yang hubungan darah saja sebenarnya sudah pelanggaran HAM, apalagi yang jauh-jauh ranah kita bicara tentang gubernur, sampai ada hubungannya dengan bupati. Terus nanti kalau dia ada kepala desa lagi keluarganya, bagaimana, tetap tidak bisa untuk calon gubernur, calon bupati dan sebagainya. Jadi kita terlalu mengada-ada. Jadi pasal ini menurut Saya, lebih baik kita drop saja, ini usul dari kami. Dan tentu apa yang disampaikan teman-teman tadi salah satu alasannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih.KPU, Bawaslu Petahana 2
Willy M Yoseph 3 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Ketua, Menteri dan jajarannya, Tadi sudah disampaikan, perlu diketahui bahwa ini sudah 2 periode, ditambah lagi periode Jokowo dan JK, dan menurut masyarakat dan harapan dari masyarakat Kalimantan Tengah agar ini intensif dibahas bersama dengan Pemerintah Kalimantan Tengah untuk kita segera menyelesaikan yang sudah masuk ke 3 periode Presiden, kedua tata batas, ini untuk kabupaten karena ada 8 pemekaran di Kalteng pada tahun 2002 ini juga sangat rawan konflik, oleh karena itu ini juga bagian yang menjadi perhatian dan saya senang sekali apa yang disampaikan Pak Menteri diharapkan adanya Peta dari BPN, mungkin juga nanti pertambangan, karena masing-masing memegang peta, apa memang disengaja menjadi bahan pembicaraan, dan yang dirugikan menjadi bagian Kementerian yang baru ini untuk bisa membantu menyelesaikan semua masalah pertanahan, tadi teman-teman banyak menyangkut masalah perorangan, tapi ini sudah menyangkut tata batas provinsi dan kabupaten kota saja, dan ini masih belum mampu untuk melakukannya, dan ini menjadi perhatian, agar konstitusi yang terkait dengan tata batas tentu mampu menyelesaikan ini dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi-JK, terima kasih.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangpemekaran daerah 2
Willy M Yoseph 2 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Saya ucapkan selamat kepada BPN yang menjadi Kementerian Agraria, ini satu aspirasi perjuangan komisi II mengingat kami juga mentok ketika membahas soal tanah dari masyarakat bawah, ternyata BPN terlalu sedikit dan kecil ruang lingukpnya dan diharapkan dengan Kementerian baru ini menjadi luar biasa kinerjanya. Ada 9 juta ha tanah yang bisa menjadi sasaran objek reforma agraria, bagi saya tidak sekedar administratif tapi ini kerja revolusioner, ini ukuran apakah kita bisa mengurangi koefisiensi ini yang di desa kita yang sampai 0,6, artinya melampaui rata-rata ketimpangan sosial nasional kita yang 0,42, artinya ketimpangan itu sampai 0,6 sudah melampaui titik redaksosial, jadi kerja 9 juta ha menurut saya transformatif, karenanya saya mengusulkan Kementerian agraria bekerja seperti Kemendagri kemarin bahwa dalam menyelesaikan ketimpangan memakai pendekatan non birokratis tapi juga lebih partisipatif, dulu Kementerian Dalam Negeri mengenal fasilitator PNPM pedesaan, saya berfikir alangkah bagus 10.000 juru ukur kapastitasnya bukan kapasitas juru ukur teknis saja tapi mereka melakukan kapasitas building sehingga mereka mencapai kualifikasi sebagai fasilitator pendamping masyarakat desa dalam menyelesaikan soal agraria, terlebih dengan adanya Undang-undang Desa persoalan aset strategis di desa itu bisa diselseaikan di level desa, lewat musyawarah desa, masyarakat petani di desa itu didampingi oleh fasetor pendamping seperti PMPN atau Kementerian PU PMPN perkotaaan jika 10.000 bukan sebagai juru ukur tapi sebagai fasetor pendampng jadi kerja akan jauh lebih mudah karena pendekatannya bukan teknokratis tapi partisipatif, jadi tolong diperhatikan dan saya akan perjuangkan anggaran 10.000 bukan pengadaan juru ukur tapi fasilitator pendamping masyarakat untuk menyelesaikan soal agraria, dimanapun reforma agraria di dunia ini tidak pernah menjadi sebuah kerjaan top down teknokratis birokratis, dia selalu menjadi kerjaan publik, untuk itu publik harus meningkatkan kapasitasnya, ada pendamping masyarakat, kartu yang saya usulkan 10.000 ini diukur, saya kira itu Pak, terima kasih.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangreforma agraria 2
Willy M Yoseph 4 PDIP Kalimantan Tengah Laki-Laki Kalau kita melihat tadi apa yang sudah mau disimpulkan yang menurut saya tertinggal itu menyangkut masalah Tata Ruang, masalah Tata Ruang itu masih banyak provinsi yang punya tata ruang yang masih terkatung-katung semetara kita tahu ini juga masalah ekonomi dan masalah masyarakat yang ini, sehingga kita juga minta agar ini menjadi prioritas juga untuk diselesaikan terutama Kalimantan Tengah. Terima kasih.Pernyataan tata ruang 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang pertama Pak Menteri menyangkut tentang aset negara ini pak, terutama Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang periode lalu juga kita banyak persoalkan di komisi II ini Pak. Karena kalau kita lihat ini kan daerah pusat bisnis yang sangat menggiurkan, tetapi pada faktanya lebih kepada membebani Negara sebenarnya pak, karena kalau kita lihat pemasukannya sangat kecil, misalkan tadi kalau Pak Menteri cantumkan pertahun saja Rp.24 milyar, saya kira ini tidak masuk akal sebenarnya pak.APBN Aset negara 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah oleh karena itu mungkin pimpinan kita perlu juga mengagendakan, membedah betul dimana sebenarnya manajemen pengelolaan Kemayoran dan Gelora Bung Karno termasuk aset-aset yang di Senayang Pak, seperi Senayan City, Plaza Senayan dan lain sebagainya itu, apakah ada yang kalingkong di situ. Ini menurut saya mesti dibuka Pak Menteri, ini saatnya Pak Menteri dari awal karena kita cium ini Pak Menteri ada semacam bajakan bagi pejabat-pejabat dan pihak lain terhadap aset-aset ini, saya kira ini penting karena tidak masuk akal menurut saya tadi, aset yang begitu besar itu menghasilkan hanya 24 milyar dan 21 milyar ini tidak masuk akal Pak Menteri. Nah oleh karena itu mungkin di awal kinerja Pak Menteri ini betul-betul digenjot ataupun di reformasi Pak, tata cara pengelolaannya ini penting Pak Menteri.APBN Aset negara 2
Yandri Susanto 11 PAN Banten II Laki-Laki Saya kira kesimpulan ini kan tidak terlalu detil, tapi substansinya yang penting bagi kita Pak. Jadi menurut saya ini sudah betul, tinggal disempurnakan saja itu yang mau kita itukan misalnya permasalahan di lingkungan yang dikelola oleh Sekretaris Negara. Itu termasuk semua, termasuk yang tidak dikerjasamakan juga penting Pak, siapa tahu ada penyimpangan juga di situ ya kan. Jadi kalau semuanya kita biar tahu tadi yang 90% bagaimana, yang 31% bagaimana gitu loh, Jadi menurut saya biar clear semua tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, menurut saya sudah pas itu yang dikelola oleh Sekretariat Negara, itu saja, nanti akan masuk semua itu Pak. Terima kasih.APBN aset negara 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua menyangkut aset tadi sebenarnya aset kita itu berapa Pak yang di bawah Sekretariat Negara Pak? sehingga dari situ kan kita akan menghitung sebenarnya menguntungkan atau yang saya katakan tadi, lebih membebani atau bagaimana Pak? mungkin kita juga bisa cari solusinya kalau misalkan kita diajak rembug untuk memaksimalkan pemasukan negara bukan pajak dari aset negara tadi Pak, itu yang pertama Pak Menteri.APBN Aset negara, PNBP 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian menyangkut komisi tadi Pak, kalau tadi Komisi Hukum Nasional kan sudah dibubarkan, betul Pak Menteri? sementara kalau kita lihat di lampiran petama Pak, masih ada anggarannya, ada Satker-nya Pak, ini mungkin mohon klarifikasi dari Pak Menteri apakah sisa dari kerja komisi yang kemarin atau bagaimana, karena ini masuk anggaran di 2015 Pak saya lihat kolom pertama di poin ke-2 Pak, ada Satker Komisi Hukum Nasional. Kalau memang dibubarkan, saya kira nanti pertanggungjawabannya bagaimana Pak sudah dibubarkan masih dapat anggaran? ini menurut saya perlu pencermatan yang lebih mendalam Pak.APBN Komisi Hukum Nasional 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang terakhir Pak, saya lihat luar biasa pemerintahan sekarang sangat cepat, responsif, tetapi terkadang kita juga agak bingung Pak Menteri, misalkan di awal-awal pemerintahan Pak Menteri sampaikan bahwa kartu sehat, kartu pintar itu, berasal dari CSR misalkan Pak, tapi di hari yang sama besoknya para Menteri yang lain mengatakan tidak, itu adalah dari APBN misalkan. Nah ini mungkin Pak saya mungkin mohon konfirmasi sebenarnya bagaimana koordinasi ataupun dalam melakukan pernyataan-pernyataan pemerintah itu bagaimana Pak? Protap-nya kira-kira begitu Pak. Biasanya memang Setneg-lah yang paling berhak ataupun yang menjadi corong Presiden dan Menteri lain menurut saya tidak perlu membantah terbuka kalaupun itu tidak sama Pak, karena akan membingungkan masyarakat.APBN koordinasi kementerian 2
Yandri Susanto 5 PAN Banten II Laki-Laki Tentang simpang siurnya Menteri ini ngomong A, yang lain ngomong B ya kan, masalah misalkan awal Pak Menteri ngomong CSR itu untuk kartu sehat, yang lain membantah gitu, ini penting loh Pak. Terima kasih.APBN koordinasi kementerian 2
Yandri Susanto 7 PAN Banten II Laki-Laki Pimpinan. Pimpinan. Saya kira pada substansi saya setuju, tapi mungkin penggunaan kata ini penting Pak Ketua, karena sekarang kan sudah menjadi kebutuhan dan sepanjang yang kita tahu ini sudah sangat mendesak, saya kira bahasanya itu bukan meminta tapi mendesak.APBN mendesak 2
Yandri Susanto 8 PAN Banten II Laki-Laki Sehingga ada keseriusan di situ dan kita kalimatnya adalah kalimat aktif. Kalau meminta itu pasif Ketua, kalau dikasih iya, kalau tidak ya tidak apa-apa, meminta kan. Coba kalau mendesak itu ada semacam, di situ ada fungsi pengawasan kita Ketua.APBN mendesak 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua, tadi Pak Menteri juga sudah saya sampaikan dan kita juga sudah mendengar bahwa ada beberapa komisi yang dibubarkan yang mungkin itu memang tidak efektif dan efisien, tapi pada kesempatan ini mohon Pak Menteri sampaikan dari sisi mana lagi sehingga itu dibubarkan? karena setahu kami juga banyak komisi itu lahir karena perintah undang-undang Pak. Nah apakah pembubaran itu juga sudah di apa namanya dilihat dari sisi perintah undang-undang atau belum Pak? karena kalau misalkan dibubarkan karena itu perintah undang-undang saya kira ini agak rawan Pak, karena kalau itu perintah undang-undang berarti dia memang harus lahir. Tinggal kalau memang tidak efektif tidak efisien ya di situ fungsi kita Pak, bukan membubarkannya. Ibarat apa namanya ada tikus di lumbung padi, bukan lumbung padinya yang dibakar Pak, tapi tikusnya yang kita bunuh ya kan. Jadi jangan sampai kita menganggap tidak efisien tidak efektif kemudian semuanya kita bubarkan, sementara itu adalah perintah undang-undang Pak.APBN organisasi lingkungan presiden 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Jadi mohon Pak Menteri, saya pada prinsipnya setuju Pak kalau memang itu tidak efisien tidak efektif, itu kita evaluasi, tapi bukan pada tahap langsung kita apa namanya membubarkan lembaga tersebut, dan saya kira perlu juga dikonsultasikan dengan Komisi II Pak Menteri ya kan, karena membuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR Pak. Jangan sampai pemerintah menterjemahkan sendiri ini tidak butuh, ini tidak butuh, sementara waktu membuat pemerintah tidak bisa berdiri sendiri Pak tanpa persetujuan dari DPR.APBN organisasi lingkungan presiden 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah oleh karena itu menurut saya, saya setuju menguatkan fungsi Setneg ini menjadi apa namanya kebutuhan kita semua, sehingga kebijakan-kebijakan Presiden itu sebenarnya kalau bisa cuma keluar dari juru bicaranya itu Sekneg atau Sekretaris Kabinet Pak? Nah kalau itu dilakukan saya kira masyarakat akan tidak bingung dan para Menteri yang lain saya kira tidak perlu juga terbuka, kalau itu memang tidak sependapat ataupun tidak, belum pada koordinasi yang mantap Pak. Saya kira itu Pak Pimpinan dan Pak Menteri, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.APBN tupoksi Setneg 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang untuk Ombudsman ini. Pak Dadang saya termasuk yang paling keras waktu itu Pak, Bu Sekjen dengar itu waktu kita di Milenium juga. Saya yang paling tidak setuju kalau anggaran cuma 66 milyar waktu itu. Ternyata Menteri Kuangan tidak juga setuju terhadap 250 milyar itu kan Bu? nama makanya saya nggak tahu gimana lobby Pak Dadang ini sebenarnya dengan Menteri Keuangan, ya kan? karena saya kunjungan ke Bali kemana-mana itu memang memprihatinkan ORI itu Pak, Bu. Ya ini, jadi menurut saya komitmen kami untuk menyetujui itu tidak perlu diragukan lagi Pak Dadang, karena itu menjadi kebutuhan kita semua, tapi mungkin outputnya juga harus jelas ya kan. Saya tahu kalau yang Pusat ini luar biasa, tapi mungkin di provinsi-provinsi itu perlu progres-lah, Pak Ketua, jadi mungkin perlu disampaikan kepada kami apa, apa namanya, kemajuan-kemajuan ataupun catatan capaian yang harus selama ini di terhadap 33 perwakilan itu, gitu lho. Kecuali Kaltara yang belum dibentuk. Dan itu memang komitmen kita supaya ORI itu ada di semua propinsi. Bahkan harusnya di kabupaten kota, gitu lho. Nah jadi kami setuju dengan anggaran itu kalau perlu lebih besar lagi Pak Dadang diajukan, tapi khawatir kita nggak setujui kan Bu? Ya kan? kita ini berharap terlalu banyak di ORI tapi anggarannya di batasi, jadi susah juga kita. Jadi menurut saya, saya tetap tidak akan berubah sikap, saya yang pertama dulu berteriak supaya 256 milyar itu disetujui, di hotel millenium waktu itu. ternyata Menkeu tidak menyetujui.APBNP 2015 Anggaran Ombudmsan 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Apa yang di sampaikan oleh Pak Menpan tadi saya kira sangat bagus terhadap anggaran yang sudah diserap maupun yang sedang berjalan, termasuk yang akan diajukan terhadap APBNP 2015. Dimulai dengan penjelasan Pak Menpan tadi bahwa khusus untuk tenaga honorer kita akan bahas secara detil dalam forum terbatas mungkin, saya kira itu juga sangat bagus, karena komitmen dari keputusan kesimpulan rapat pada Minggu yang lalu tapi begini Pak Men-PAN, karena penganggaran dalam APBN itu hanya 2 kali yang dikenal, ada APBN normal dan APBNP (Perubahan). Nah kalaulah misalkan kemarin kita sudah sepakati tahun 2015, itu ada penyelesaian tenaga honorer K2, menurut saya karena tidak ada celah dalam hal penganggaran mungkin masih ada waktu Pak Men-PAN untuk tanggal 6, 7, 8, kita konsinering itu sesuai dengan keputusan rapat kemarin kesimpulannya bahwa bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan K2 itu adalah penganggaran. Nah penganggaran ini artinya bagaimana kita menyelesaikan yang 400 ribu lebih itu.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Menurut saya mungkin Komisi II akan mendukung itu Pak Men-PAN, kalau misalkan ada usulan dari Men-PAN untuk menganggarkan tentang penyelesaian secara baik, secara terstruktur atau secara masif tentang penyelesaian K2. Kami pasti mendukung itu Pak Men-PAN, karena kalau tidak kita anggarkan di APBNP ini maka kita akan ketemu di Agustus, Oktober untuk membahas APBN 2016. Nah ini juga akan menyelesaikan, apa namanya sebuah persoalan bagi kita. Oleh karena itu Pimpinan Komisi II dan rekan-rekan yang lain saya kira kita mendorong Men-PAN untuk menganggarkan tentang penyelesaian tenaga honor itu sehingga kelihatan apa namanya kemauan kita secara bersama itu menyelesaikan tenaga honor K2 itu.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah kalau tadi misalkan penghematan terhadap perjalanan dinas sebesar 35 milyar itu menurut saya luar biasa, tapi langsung digunakan dengan ajuan terbaru. Itu juga kami setuju Pak MenPAN, itu artinya bagi kita untuk menaikkan, apa namanya, tunjangan aparat kita itu sangat bagus gitu lho, tetapi ada PR besar kita di luar artinya tunjangan itu diiringi juga dengan penyelesaian masalah di luar gitu. Oleh karena itu harapan kami tidak ada kata lain kita harus menganggarkan penyelesaian tenaga honorer K2. Kalau itu tidak ada, berarti kita cuma main-main saja dengan keputusan rapat kemarin Pimpinan. Nah itu yang sama maksud.APBNP 2015 Anggaran, honorer K2 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Jadi itu mungkin dari saya pimpinan, intinya memang Komisi II ini komisi yang anggarannya kecil-kecil tapi bebannya sangat berat ya kan? Pelayanan publik hampir semua tertumpu di Komisi II tapi anggarannya terbatas. Menurut saya juga Komisi II atau khususnya pimpinan juga harus melobby Menteri Keuangan atau Menteri terkait supaya merelakan bahwa layanan publik itu kalau kita maksimal kan hasilnya juga mungkin di kelembagaan Kementerian lain juga akan maksimal hasilnya, tapi kalau birokratnya atau aparatnya tidak benar anggaran besar itu makanya selama ini banyak menguap. Jadi Pak Men-PAN saya kira tidak perlu ragu Pak ajukan saja yang agak besar Pak, kita kawal nanti ya. Tapi sekali lagi Pak K2 kita selesaikan, itu saja Pak, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.APBNP 2015 pelayanan publik, honorer K2 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua Pak Men-PAN, mohon maaf ini dari apa namanya, DPR ini tetap akan mungkin konsinering misalnya di hotel apakah nanti Pak Men-PAN juga mengutus orang ke hotel itu, kan ini jadi masalah kan! tapi harapan kami itu tidak menjadi sebuah persoalan, intinya ya karena sudah ditentukan di Hotel Milenium, katanya kan? jadi karena kalau di DPR sendiri mungkin keterbatasan lain satu hal, Nah oleh karena itu mungkin harap maklum Pak mentri nanti kalau kami mengadakan di hotel, itu demi kosentrasi juga sebenarnya. Itu yang pertama untuk Pak Men-PAN dan Reformasi Birokrasi memang anggaran Men-PAN terlalu kecil sebenarnya, Pimpinan. Cuma satu Dirjen saja nggak sampai kalau di PU atau pun di Pertanian kan cuma 250 milyar mau mereformasi birokrasi yang 4 juta sekian itu bagaimana sebenarnya ya kan? saya juga prihatin sebenarnya, tapi ya cobalah mungkin kalau misalkan ada usulan yang sifatnya revolusioner untuk mereformasi birokrasi saya kita Komisi II akan men-support itu Pak Menteri, karena itu adalah kebutuhan kita semua. Tapi sekali lagi titip K2 mesti kita selesaikan juga. Itu yang pertama.APBNP 2015 Reformasi birokrasi 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua, jangan sampai lagi terjadi Mendagri mengeluarkan SK yang tidak bisa dieksekusi Pak Mendagri, ini pengalaman kami di Komisi II yang lalu Pak, Pak Tarmisi tau itu, ya kan. SK rehab biasa itu sudah bertebaran Pak, ternyata tidak bisa dieksekusi dan kami dianggap pembohong Pak Mendagri, saya kira harus hati-hati mengeluarkan sebuah kebijakan apalagi menyangkut martabat sebuah lembaga Pak. Jadi rehab desa sampai sekarang tidak biasa dieksekusi, anggaran sudah disebutkan, dan itu kepala desa sudah tahu semua pak, dan itu hasil perjuangan dari Komisi II dan itu tidak bisa dieksekusi, Pak Tarmizi lebih dalam lebih tahu.Desa pilkades 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua, jangan sampai lagi terjadi Mendagri mengeluarkan SK yang tidak bisa dieksekusi Pak Mendagri, ini pengalaman kami di Komisi II yang lalu Pak, Pak Tarmisi tau itu, ya kan. SK rehab biasa itu sudah bertebaran Pak, ternyata tidak bisa dieksekusi dan kami dianggap pembohong Pak Mendagri, saya kira harus hati-hati mengeluarkan sebuah kebijakan apalagi menyangkut martabat sebuah lembaga Pak. Jadi rehab desa sampai sekarang tidak biasa dieksekusi, anggaran sudah disebutkan, dan itu kepala desa sudah tahu semua pak, dan itu hasil perjuangan dari Komisi II dan itu tidak bisa dieksekusi, Pak Tarmizi lebih dalam lebih tahu.Desa SK rehab desa 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang paling penting menurut saya di awal Pak Mendagri dilantik sebagai Mendagri tentang E-KTP ini Pak, jadi sangat boombastis pernyataan Pak Mendagri misalkan penghentian sementara E-KTP, itu saya kurang pas waktu itu, dan itu cukup meresahkan dibawah, karena kita bersentuhan dengan masyarakat bawah Pak. Mungkin perlu diklarifikasi di forum ini pak. Kemudian mengenai server, Pak Mendagri yakin bahwa server itu ada di luar negeri dan ini mengagetkan kita, setahu saya selama dengan Pak Gamawan Fauzi tidak ada itu terungkap Pak, apakah itu sebagai isu atau sebuah kebenaran, ini penting Pak sehingga kita memulai rapat kerja dengan Mendagri ini ada kesamaan visi, kesamaan, sama pemahaman kita tentang pentingnya sebuah E-KTP ini pak, sehingga tidak ada tunggangan-tunganggan yang lain.E-KTP ektp 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah yang paling menyentuh bagi kami di Banten II atau di Banten itu tentang pengosongan kolom agama pak, ini cukup meresahkan memang di revisi di UndangUndang 23 tahun 2006 itu, di Nomor 24 tahun 2013 agama itu mutlak diisi pak, bagi yang sudah diakui, dan persepsi masyarakat kan seolah-olah Pak Mendagri boleh mengosongkan agama, jadi ini membuat resah pak, jadi saya kira ini penting diluruskan kembali jangan sampai kita ini warga kita seolah-olah punya pilihan, di agama Islam boleh mengosongkan agama, padahal itu tidak boleh Pak. Di Pasal 64 ayat (1) jelas Pak nah ini mungkin menurut saya perlu Pak Herman mungkin Pak Dirjen mempertegas itu, sehingga pilihan masyarakat yang sudah diakui agamanya harus mengisi kolom agama itu pak, dan ini menurut saya sangat meresahkan.E-KTP kolom agama ektp 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Jadi itu dua itu yang Saya apa namanya tekankan, pertama mengenai Petahana. Yang kedua,65 daerah itu, nah Saya belum tahu tadi Ketua KPU, apakah 65 daerah itu banyak daerah yang DOB,Ketua? Karena 20 DOB itu memang syarat dari undang-undang kan,harus disusui dulu dengan kabupaten induk. Ya kan Saya belum tahu itu petanya bagaimana, kalau itu masuk tadi DOB, maka menurut Saya memang harus ada turun tangan dari gubernur dan Mendagri, karena itu menyangkut persoalan pemekaran, dan dalam Undang-undang DOB itu memang disyaratkan, untuk pertama kali pilkada dibebankan kepada kabupaten induk. Kan kira-kira begitu kan bunyinya? Nah Saya tidak tahu peta 65 itu bagaimana, jadi Ketua, Saya kira harus segera cepat ini Ketua, untuk mengatasi 65 daerah yang mengadakan ini, Ketua. Saya usul tadi, rapat bersama dengan Mendagri, Menkeu sama Bawaslu dan KPU.KPU, Bawaslu DOB 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Jadi itu dua itu yang Saya apa namanya tekankan, pertama mengenai Petahana. Yang kedua,65 daerah itu, nah Saya belum tahu tadi Ketua KPU, apakah 65 daerah itu banyak daerah yang DOB,Ketua? Karena 20 DOB itu memang syarat dari undang-undang kan, harus disusui dulu dengan kabupaten induk. Ya kan Saya belum tahu itu petanya bagaimana, kalau itu masuk tadi DOB, maka menurut Saya memang harus ada turun tangan dari gubernur dan Mendagri, karena itu menyangkut persoalan pemekaran, dan dalam Undang-undang DOB itu memang disyaratkan, untuk pertama kali pilkada dibebankan kepada kabupaten induk. Kan kira-kira begitu kan bunyinya? Nah Saya tidak tahu peta 65 itu bagaimana, jadi Ketua, Saya kira harus segera cepat ini Ketua, untuk mengatasi 65 daerah yang mengadakan ini, Ketua. Saya usul tadi, rapat bersama dengan Mendagri, Menkeu sama Bawaslu dan KPU.KPU, Bawaslu DOB 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-laki Atau Pimpinan, sedikit, Pimpinan, Yandri, Pimpinan. Saya kira begini saja, Pimpinan. alau misalnya Pimpinan KPU, Ketua KPU dan kawan-kawan termasuk Bawaslu yang hadir disini, misalkan belum secara detail menyampaikan isu strategis, tidak apa-apa. Tinggal pimpinan lempar saja ke anggota, nanti kan ditanggapi juga sama Pimpinan KPU, kan begitu kan? Jadi menurut kita, apa saja isu strategis versi Komisi II, walaupun ya memang hari ini memang belum akan kita ambil semacam kesimpulan kan? Jadi menurut Saya, jangan dipaksa-paksa juga Pimpinan KPU untuk menyampaikan hal-hal strategis, kan? Mungkin menurut kita strategis, menurut mereka tidak strategis, a kan? Menurut mereka strategis, bagi kita tidak strategis. Jadi menurut Saya, kalau misalnya engantar Ketua KPU tadi mari kita hormati, ya kan, pengantarnya seperti itu, ya kita lempar saja ke nggota, untuk penajaman ataupun mungkin memberikan masukan-masukan awal terhadap 10peraturan KPU itu.KPU, Bawaslu Isu strategis, 10 peraturan KPU 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Kemudian yang 65 daerah yang belum ... tadi Ketua, Saya kira persoalan serius. Karena di undang-undang itu memang mencantumkan bahwa pembiayaan Pilkada serentak itu dibebankan kepada APBD. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka ini persoalan serius. Kalau misalkan tidak adabiayanya, ya Saya belum tahu jawabannya, Saya sebenarnya Ketua. Rekomendasi apa yang mau kita ambil, ini kan? Apa mau kita tunda, atau misalnya kita paksakan tapi itu menjadi temuan, ini menurut Saya perlu Saya usulkan kepada Pimpinan Komisi II, kita harus rapat bersama dengan Mendagri, termasuk Menteri Keuangan dan KPU, Bawaslu. Saya usul begitu. Nah kalau itu misalkan kita lakukan, maka mungkin ada hal-hal yang darurat seperti ini bisa kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga  tidak menjadi persoalan hukum ataupun persoalan ... nanti terhadap pelaksanaan pilkada serentak.KPU, Bawaslu Pembiayaan Pilkada Serentak 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Nah kalau ini dipaksakan atau dicantumkan dalam Peraturan KPU, Saya menganggap inimelampaui undang-undang, Ketua. Sementara Peraturan KPU, nafasnya itu tidak boleh melebihi ataumenafsirkan yang berbeda dengan pembuat undang-undang atau undang-undang itu sendiri. Nah oleh arena itu Saya mohon, isu strategis ini mungkin kali ini untuk ditanggapiKPU, Bawaslu Peraturan KPU 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Terima kasih atas kesempatannya.Walaupun nanti akan kita bahas di Panja, Saya kira isu yang hari-hari ini mengemuka di media,perlu kita konfirmasi balik kepada Ketua KPU dan jajarannya. Misalkan mengenai tidak ada ubungannya dengan Petahana, Ketua. Saya kira Saya termasuk yang ikut Panja waktu Pilkada tidaklangsung, juga mengikuti perubahan di Perpu 12 Tahun 2014, dan masuk juga Panja di PerubahanPerpu menjadi Undang-undang No. 8 dan No. 9. Saya kira kalau yang dicantumkan di Peraturan KPUmengenai Petahana, misalkan gubernur itu keluarganya tidak boleh calon bupati dan walikota diprovinsi yang sama. Kira-kira kan begitu ya Ketua KPU ya? Termasuk keluarga bupati tidak boleh mencalon gubernur dalam provinsi yang sama.KPU, Bawaslu Petahana 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-laki Nah semangat pembuat undang-undang, sebenarnya tidak seperti itu, Ketua. Yang kamimaksud waktu membuat undang-undang itu, dalam penjelasan undang-undang itu adalah, kalaubupati dan wakil bupati, maka cukup dilokalisir disana saja, dalam kabupaten yang sama. Kalaugubernur, itu tidak dia mengganggu atau menganulir hak politik keluarganya yang ingin mencalonkan dibupati atau walikota. Nah Saya kir pada tata cara pencalonan ini, secara pencalonan, menurut Saya,kurang pas untuk kita cantumkan, Ketua. Inilah yang hari ini, termasuk di Banten ini Ketua. Saya, diBanten ini banyak sekali yang bersinggungan dengan pasal ini, ya kan? Dan Saya kemarin jugabanyak ditanya oleh wartawan dan masyarakat, Saya menjawab sesuai dengan yang Saya tahu.Setahu Saya, bahwa Petahan itu hanya dibatasi dalam tingkatan yang sama, dan dalam wilayah yangsama. Kalau gubernur ya sesama gubernur, bupati sesama bupati.KPU, Bawaslu Tata Cara Pencalonan 2



Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kalau dari program Pak Menteri sebenarnya luar biasa, saya yakin betul kata Pak Budiman tadi, biasannya eksekusi yang selama ini terbatas kita karena beliau ini mantan dari Komisi II, tahu persis masalah pertanahan. Dari program yang saya lihat tadi misalnya program pelaksanaan tata ruang, perlindungan terhadap 2 juta lahan sawah, ini sungguh luar biasa, yang mau kita perdalam sebenarnya implementasinya Pak Menteri, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kalau mau kita pikirkan lagi Banten misalkan, Banten itu banyak sawah-sawahnya berubah menjadi lahan industry, nah yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Menteri dan jajaran kira-kira apa hal yang paling jitu untuk menghentikan semua perilaku pengusaha yang merayu rakyat, dengan iming-iming membeli sawah yang mahal ternyata itu sebenarnya membuat beban hidup mereka hanya sebentar saja, senang kemudian menjadi susah payah.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperlindungan lahan sawah 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah ini yang selama ini tidak terpantau pak Menteri, banyak kongkalikong di bawah banyak juga permainan dengan aparat, sehingga yang mau kita perlindungan iu menjadi tidak bisa terwujud begitu, nah ini mungkin saya salut dan kami pasti mendukung tinggal bagaimana pengawal di lapangan bagi kami juga dari Banten juga siap, karena itu menjadi taruhan kita semua, untuk kedepan ini, itu yang pertama.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangperlindungan lahan sawah 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang ketiga sudah disinggung oleh Pak Lukman ini tadi, mengenai Undang-undang Pertanahan, saya termasuk Panjanya Pak Menteri. Di ujung masa sidang yang terakhir sudah kita mau ketok palu ternyata pemerintah yang tidak mau ada 9 Sektor atau 9 kementerian, leading sektornya adalah Menteri Kumham waktu itu, kalau saya usul sekarang leading sektornya mungkin bisa langsung Presiden kepada Menteri Pertanahan sekarang, tinggal kita mau dengar sekarang, apakah reforma agrarian itu bisa terwujud dengan adanya Undang-undang Pertanahan? Kalau materinya sangat bagus sekali Undang-undang Pertanahan ini walaupun banyak yang ingin menjegal. Saya yakin kalau lahir Undang-undang Pertanahan ini terhadap semua program Pak Menteri tadi Insya Allah akan menjawab semua itu.itu artinya akan kita menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 60.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangruu pertanahan 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi kata Pak Menteri ini supaya tidak berulang-ulang lagi Pak Menteri terhadap semua Dapil kita yang punya masalahan tanah, sebaiknya disampaikan tertulis Pak Menteri, sehingga kita bias membantu sebagai Wakil Rakyat sekaligus membantu pemerintah. Nah kalau itu terkomunikasi dengan baik mungkin kita bisa karena itu menyangkut kultur atau budaya, mungkin ada pendekatan lain secara negosiasi atau pendekatan budaya, pendekatan kekeluargaan itu mungkin bisa kita bantu, asalkan kita diberi bahan detail pokok persoalannya dimana, kemudian sampai dimana selama ini itu dibahas, kalau itu dilakukan saya yakin pemerintah bersama DPR itu akan memberikan kontribusi besar terhadap persoalan-persoalan pertanahan selama ini. Dan karena Pak Menteri ini adalah Alumni dari Komisi II saya tahu persis pasti akan bisa menghayati semua persoalan-persoalan pertanahan.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya salut dengan terobosan-terobosan itu dan kami siap mengawal kedepannya sehingga karena kita asalnya dari tanah Insya Allah kita akan berkhidmad juga untuk memecahkan persoalan pertanahan, kembali ke tanah. Itu mungkin dari saya Pimpinan, pasti ada tambahan dari PAN mungkin dari Pak Sukiman ataupun Bu Ammy kami persilakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Bilahittaufiq Walhidayah. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangsengketa tanah 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua periode yang lalu saya juga termasuk yang Tim penyelesaian sengketa tanah Komisi II Pak Menteri dan saya tahu, kalau saya tidak salah ada Tim 14 waktu itu ya? Apakah itu masih ada? Karena kalau itu masih ada yang saya tahu tata kerja yang mungkin kurang efektif Pak Menteri, nah sekarang mungkin di bawah Pak Menteri dan saya yakin kalau ada Tim apalagi melibatkan Komisi II saya yakian akan mempercepat terhadap penyelesaian sengketa tanah. Kalau misalnya itu dibubarkan kita juga mau tahu cara apa Pak Menteri lakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang begitu banyak dan ruwet itu, sehinga program-program yang luar biasa yang tadi terjawab dengan out put bahwa banyak terselesaikannya sengketa tanah, itu yang kedua.Nomenklatur kementerian agraria dan tata ruangtim sengketa tanah 2
Yandri Susanto 4 PAN Banten II Laki-Laki Kalau yang isinya saya tidak tahu ini antara pelayanan dan kebijakan itu, kalau kebijakan menurut saya itu wewenangnya Pak Menteri, karena di bawah itu kan sebagai pelaksana. Orang bawahan tidak boleh mengambil kebijakan menurut saya, pelayan saja. Kebijakan ada di tangan Pak Menteri, itu yang saya kritisi pak. Menurut pemikiran saya kebijakan itu adal Top Leader itu, oke terima kasih.Pernyataan kebijakan menteri 2
Yandri Susanto 3 PAN Banten II Laki-Laki Saya kira kita harus konsisten saja jadi kalau sebelumnya tadi 1, 2, 3, disebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional disini tidak disebut.Pernyataan nomenklatur kementerian 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-Laki Ya. Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran. Mohon maaf terlambat tadi. Sebenarnya kalau Sekretaris Kabinet ini yang perlu kita perdalam sebenarnya tugas pokoknya Pak Menteri, antara Sekretaris Kabinet dengan Sekretaris Negara, Kemudian sekarang ada lembaga baru kalau dulu mungkin UKP4 ya kan, dengan Staf Kepresidenan. Nah dalam hal ini mungkin perlu kita pertajam kembali apakah misalkan pengusulan anggaran ataupun penggunaan anggaran tadi pertama mungkin penghematan apakah itu tidak akan mengurangi kinerja staf? Kemudian dengan adanya Staf Kepresidenan itu apakah tidak ada tumpang tindih Pak Menteri? atau memang sudah ada jobdes yang jelas sehingga itu mungkin pada konsinyering nanti tanggal 6,7,8 itu kita akan lebih melihat betul-betul ada apa namanya perbedaan yang tegas walaupun saya yakin memang tetap ada kerjasama yang tidak bisa dipisahkan antara ketiga ini karena melakukan pada prinsip Presiden gitu mungkin itu.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian mengenai PNBP ini saya belum jelas betul Rp.160 milyar ini, ini mungkin di Tahun 2014 Rp.160 juta ya? mungkin saya juga tadi belum melihat ataupun belum begitu jelas, mungkin perlu di stressing lagi saya kira itu Pimpinan.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020PNBP 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-Laki Jadi intinya kita melihat strategis betul fungsi Sekretariat Kebinet ini apalagi kalau saya tidak salah kan dia akan menindaklanjuti hasil sidang kabinet kepada para menteri. Nah kalau itu yang dilakukan, harapan kita sebenarnya itu yang di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ini antara mentri satu dengan menteri lain yang berbeda pernyataan sikap ataupun pernyataan di pers itu tidak terulang kembali Pak Menteri, misalkan yang saya pernah sampaikan waktu Mensesneg itu Pak Pratikno menyampaikan bahwa kartu sehat itu berasal dari CSR, tapi Menkeu mengatakan sudah ada di anggaran termasuk Pak Mensos misalkan.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020tupoksi sekretaris kabinet 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-Laki Nah ini mungkin yang perlu saya tanyakan sebenarnya koordinasi antar Menteri itu apakah betul-betul di bawah koordinasi langsung Seskab atau ada peran Staf Kepresidenan atau Mensesneg Pak Menteri? Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.Rencana strategis Sekretariat Kabinet dalam susunan kabinet kerja 2015-2020koordinasi antar menteri 2
Yandri Susanto 1 PAN Banten II Laki-Laki Ya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri. Nama saya Yandri Susanto, saya periode yang lalu disini juga, Dapil Banten II Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan saya tidak mau pindah dari Komisi II karena masih mau berjuang sama-sama tenaga honorer yang waktu periode lalu kita sudah sepakat bahwa K2 itu harus tuntas sebenarnya dan itu adalah keputusan dengan Komisi II. Nah makanya saya sekali lagi tidak akan pindah dari Komisi II kalau K2 belum selesai, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021Honorer 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang pertama, mengenai Tenaga Honorer. Saya kira ini kalau tidak diselesaikan di tahun ini, ini akan menjadi bom waktu Pak Menteri. Dimana-mana terjadi demonstrasi. Jadi kalau Pak Menteri hari ini begitu bersemangat dengan reformasi birokrasi, kalau 1 barang tidak bekerja maka itu tidak jadi berarti tanpa Pak Menteri. Kalau Tenaga Honorer selesia, saya yakin tugas mulia Pak Menteri yang lain akan terselesaikan. Artinya, begini. Kalau ini misalnya selesai, kawan kami tidak perlu jauh-jauh kedekatan lagi Pak Menteri ya kan? Jadi saya usul Pak Pimpinan isi salah satu kesimpulan rapat kita hari ini adalah menyelesaikan tenaga honorer K2 Tahun 2015 supaya tidak ada lagi nih yang begini-begini, kasihan juga mereka kan?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah bukti keseriusan Pak Menteri untuk tenaga honorer itu adalah dilihat dari usul nanti pengangkatan atau penganggaran APBNP. Kalau di APBNP itu terlihat atau diterjemahkan ada untuk K2, maka Pak Menteri serius untuk misalnya K2. Kalau misalkan tidak dianggarkan, berarti Pak Menteri tidak serius. Betul, artinya perlu dengan Menteri Keuangan yang selama ini saya di Komisi II sebab saya bertemu dengan Menteri Keuangan. Nah tugas kita Pimpinan perlu juga memanggil Menteri Keuangan untuk khusus membahas tentang K2 ini supaya dianggarkan di APBNP. Kalau kita berkoar-koar semua setuju tetapi tidak ada anggaran itu bohong itu, makanya teman-teman K2 juga harus laporan itu Menteri Keuangan supaya dianggarkan. Nah artinya begini Pak Menteri. Saya, betul saya jujur kalau ini tidak diselesaikan, kerja-kerja baik Pemerintah apalagi setiap hari hampir blusukan itu, kalau terjadi disini demo, disini ada demo apalagi nanti ...(suara tidak jelas) demo, itu kita dianggap tidak serius dalam reformasi birokrasi termasuk Komisi II, dianggap tidak bisa menyambung aspirasi kawan-kawan dari tenaga honorer ini. Ini saya khawatir kalau tidak selesai 2015, ini akan menjadi bom waktu terus Pak Menteri. Jadi kita sepakat dari hari yang paling dalam Komisi II per rapat hari ini, Pak Pimpinan kalau bisa itu kesimpulan kita salah satu dan yang paling fakta tadi saya katakan Pak Menpan dan Menteri Keuangan itu memasukan anggaran di APBNP bahwa K2 ini akan diangkat semua di Tahun 2015. Itu yang pertama. Jadi dipantau dulu, juga jangan dipantau disini terus , di Menteri Keuangan dipantau terus ada atau tidak anggaran itu.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer, APBNP 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang kedua, ini masalah melarang-melarang ini Pak Menteri. Yang pertama, melarang di hotel. Saya kira ini saya sudah dengar, Menteri Pariwisata sudah protes Pak Menteri kan. Nah yang saya tanyakan bagaimana sih sebenarnya koordinasi antar menteri begitu loh, apakah Pak Menpan ini sebelum memberlakukan larangan itu sudah konsultasi dengan Bapak Presiden atau Menko atau termasuk lintas menteri yang jika ini dilarang ada implikasi atau efek domeno yang akan mereka tanggung begitu loh. Ini yang saya mau tanya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021rapat di hotel 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Yang kedua, mengenai rakyat ini Pak Menteri atau PNS yang dilarang oleh Pak Menteri untuk terlalu banyak undangan kalau menikahkan anaknya. Ini membuat ruyam ini silaturahmi Pak Menteri. Banyak yang protes kenapa kami tidak diundang, lah dilarang oleh Pak Menteri, jangan terlalu banyak. Padahal kan itukan sangat privat, sangat pribadi begitu loh. Jadi jangan terlalu banyak larangan Pak Menteri, karena itu akan menjadi boomerang juga bagi Pak Menteri. Coba dipikirkan kembali terhadap hal-hal yang sangat pribadi, karena antar pejabat saja dengan pejabat lain dalam relasi itu pasti berbeda Pak Menteri. Jadi menurut saya lepas saja. Yang Bapak Menteri lakukan jangan sampai korupsi kan kirakira begitu kan, jangan menerima gratifikasi yang banyak, kira-kira begitu kan? Nah itu yang diperkuat. Pak Menteri, jangan melarang orang untuk bersalaman dengan Penganten, jangan melarang orang untuk makan-makan sama tetangganya begitu loh, dan saya kira bukan ranahnya Pak Menteri. Jadi saya juga ditemui Pak Menteri, kami tidak berani ngundang banyak takut, ya kira-kira mereka takut diturunkan jabatan atau apalah Pak Menteri. Jadi menurut saya di Republik ini hal-hal yang sangat pribadi, siapa pun mari kita berikan kebebasan, apakah pegawai negeri, pejabat negara, atau yang lain itu adalah yang tidak bisa kita samakan satu sama lainnya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021undangan pernikahan 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Kemudian yang ketiga Pak Menteri. Ini penting sekalian, mengenai perubahan nomenklatur. Dengan banyak perubahan nama kementerian itu kalau saya tidak salah Pak Presiden waktu itu menarget 2 bulan. Nah bagaimana pengaturan tentang birokrasi yang dimana ada pengurangan Dirjen, ada juga penggabungan Menteri, atau ada semacam kementerian yang baru. Ini penting, karena ini juga menyangkut reformasi birokrasi Pak Menteri. Kalau misalkan ini tuntas, sejelas-jelasnya transparan, saya kira ini awal yang baik. Tetapi saya salut dengan Pak Menteri terhadap gebrakan yang sudah disampaikan tadi.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021perubahan nomenklatur, reformasi birokrasi2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Nah yang terakhir, ego sektoral. Saya sangat salut Pak Menteri bisa menanggapi. Saya merasakan betul di Komisi II ketika kami membahas Undang-Undang Pertanahan Pak Menteri, masingmasing kementerian itu memakai ego sektoralnya sehingga karena ego sektoral Undang-Undang yang baru saja diketok itu menjadi tidak diketok karena ada kementerian mempertahankan persepsinya masing-masing, nah yang disalahkan siapa, DPR, DPR tidak becus, tidak bisa melahirkan UndangUndang yang benar. Padahal kalau kita mau bedah, ternyata pemerintahan yang ego sektoral Pak Menteri. Nah saya mau tanya kiat apa untuk periode hari ini yang dengan revolusi mentalnya itu untuk menetralisir atau sedikit menurunkan ego sektoral itu. Nah kalau ini terjadi, saya yakin terhadap semua agenda kita terutama agenda prolegnas ataupun agenda reformasi birokrasi, kalau ego sektoral ini bisa kita tekan sedini mungkin menurut saya ini awal yang baik. Saya yakin dengan Pak Menteri masih muda, enerjik, wawasan juga bagus, dan berkurang, sebenarnya bagus dengan gagasan saya bisa kita lanjutkan, nah Komisi II tentu akan mendukungnya untuk mengawal itu semua, tetapi sekali lagi ini adalah perlu transparansi dari awal. Jadi mesti terbuka semua, mesti sedetail mungkin kita akan membahas. Nah kalau itu yang kita lakukan, saya yakin waktu masih panjang Pak Menteri. 5 tahun panjang Insya Allah, terobosan-terobosan Pak Menteri Insya Allah bisa kita eksekusi semua, tetapi yang paling penting tadi kalau 2015 ini terakomodir selesai, maka yang lain pun selesai juga Pak Menteri.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021ego sektoral kementerian 2
Yandri Susanto 3 PAN Banten II Laki-Laki Sebentar Pimpinan, yang nomenklatur tadi bagaimana belum dijawab.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021nomenklatur kementerian 2
Yandri Susanto 4 PAN Banten II Laki-Laki Pimpinan, sebentar Pimpinan. Ini saya mau interupsi ini untuk point yang ke-3.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021interupsi 2
Yandri Susanto 5 PAN Banten II Laki-Laki Secara konsisten selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, ini penting loh Pimpinan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021terobosan birokrasi 2
Yandri Susanto 6 PAN Banten II Laki-Laki Saya dikit saja Pimpinan, tambahkan untuk point 5 ini dikaji ulang oke tetapi kan tadi Pak Menteri sudah sampaikan untuk di Daerah Otonomi Baru itukan diperkenankan untuk menerima. Nah, artinya mungkin dipertegas juga itu terkecuali untuk DOB diperbolehkan untuk merekrut PNS sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Mungkin perlu itu, karena kalau tidak ini sebanyak 20 DOB kemarin bisa ragu mereka untuk merekrut atau apakah ada Surat Edaran Menteri tentang khusus DOB saya tidak tahu ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengkajian ulang moratorium, DOB 2
Yandri Susanto 8 PAN Banten II Laki-Laki Saya mungkin bisa menyambung Pak Luthfi, tetapi yang saya mau sampaikan Pak Menteri mohon maaf tadi saya menyimak tentang tanggapan Pak Menteri terhadap honorer K2 ini. Tadi ruang fiskal yang tidak memungkinkan, menurut saya kurang tepat Pak Menteri, karena terobosan Pak Menteri menghemat biaya rapat-rapat sampai 1,3 triliun sebaiknya sebagian dikasihkan kepada mereka tidak masalah menurut saya. Jadi intinya beginilah, Komisi II DPR RI Pak Menteri siap kalau perlu kita berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, menteri-menteri terkait. Kita tidak minta Pak Menteri kerja sendirian tidak, jadi kalau masalah keuangan, masalahh administrasi, masalah yang lain saya kira itu bisa kita bicarakanlah. Memang waktu tinggal sedikit, APBNP sebentar lagi akan dibahas. Menurut saya Komisi II DPR RI Pimpinan, mesti memasukkan itu teman-teman Banggar Komisi II DPR RI memasukkan itu, memperjuangkan itu. Dan kalau perlu saya memang tidak setuju 180 miliar terlalu kecil untuk Menpan.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran 2
Yandri Susanto 8 PAN Banten II Laki-Laki Jadi jangan khawatir kalau kita mem-back upkerja Menteri ini seolah bisa berhasil. Nah, saya kurang setuju Pak Menteri, kalau ruang fiskal itu menjadi kecil untuk mereka. 1,3 triliun itu luar biasa menurut saya, jadi inikan menyangkut manusia juga revolusi mental juga menurut saya. Jadi saya paham kendala, rentetan nanti banyak terhadap gaji mereka. Nah, inikan menyangkut warga negara kita juga, jangan mereka sampai kerja tidak kita hargai. Maksud saya gini Pak Pimpinan, yang ke-6 itu mesti agak tegas juga kita, jadi kita tambahkan “komisi II DPR RI dan Menpan akan membahas anggaran khusus untuk penyelesaian terhadap tenaga K2”. Nah, kalau itu masuk ini menjadi payung Komisi II DPR RI dan Menpan beserta Menteri Keuangan. Kalau tidak kan kita juga tidak akan selesai masalah ini, jadi konkrit bukti kita kalau mau mem-back up mereka terbukti dalam anggaran, kalau ini hanya kata-kata saja.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021anggaran 2
Yandri Susanto 8 PAN Banten II Laki-Laki Termasuk kalau Pak Lutfi tadi mungkin itu menyangkut nama baik orang juga, mungkin kalau pun mau kita bahas menurut saya ada bahasan lain, kalau dimasukkan dalam kesimpulan kurang tepat menurut saya Pak Luthfi. Mari kita fokus dulu, kita selesaikan dulu kawan-kawan ini, implikasi dari kebijakan yang salah itu kita tindak, tapi jangan kita mengkooptasi yang besar ini kita masukkan dalam halhal yang mungkin individu menurut saya tadi. Jadi saya setuju karena kesimpulan DPR RI dan Pemerintah hal-hal besar saja yang kita ambil dulu, itukan implikasi kalau penyimpangan urusannya aparat hukum atau yang lain itu bisa ditindak pihak lain. Tugas Komisi II DPR RI dan Menpan adalah mendorong supaya tenaga honorer yang 400 ribu lebih itu selesai tahun 2015 dengan dianggarkan di APBNP. Jadi Pak Menpan, kami akan mengawal itu jadi tidak usah ragu. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021APBNP 2
Yandri Susanto 9 PAN Banten II Laki-Laki Pimpinan, sebentar Pimpinan. Saya sedikit lagi nomor 7 ini, saya kira inikan tidak ada kaitannya dengan Menpan kesimpulan ini. Inikan agenda Komisi II DPR RI. Jadi menurut saya yang nomor 7 tidak perlu jadi kesimpulan, silakan Komisi II DPR RI mengundang, inikna Raker dengan Menpan, jadi menurut saya tidak ada kaitan ini dengan Menpan ini. Kalau kita mau mengundang KASN dan LAN ya silakan saja. Jadi hal-hal yang kita bahas di sini jadi kesimpulan, kalau mengundang ya silakan kita mau besok, mau lusa tidak ada hubungannya dengan Pak enpan. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN, LAN 2
Yandri Susanto 10 PAN Banten II Laki-Laki Begini Bapak Pimpinan, jadi kesimpulan ini hal-hal yang strategis saja, jadi kalau inikan teknis, ya terserah kita mau ngundang, mau besok atau lusa tidak dicantumkan kesimpulan di sini. Kita setuju hal-hal yang berkembang tadi masuk KASN dan LAN, tapi hal mengundang mau kita jadikan kesimpulan. Itu loh maksud saya Pak, terserah Pimpinan mau besok tidak ada hubungannya dan izin Pak Menpan. Terima kasih.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021KASN, LAN 2
Yandri Susanto 2 PAN Banten II Laki-Laki Sedikit, Pimpinan. Terima kasih pimpinan, dari jadwal yang disusun ini pada prinsipnya kita setuju tapi untuk Nomor 7 yang rapat Paripurna saya kira tetap kita buat apa nama fleksiber saja ketua bisa jadi Paripurnanya itu dibarengkan dengan penutupan, dan itu bisa, kita pernah juga mengambil keputusan dibarengkan dengan penutupan masa sidang. Jadi kalau misalkan itu dibuka artinya kita masih membuka waktu untuk menyempurnakan kalau misalkan ada pembahasan yang belum selesai Ketua. Jadi misalkan kalau Rabu itu, mungkin Rabu siangnya adalah penutupan Rabu pagi mungkin kita bisa Paripurna khusus mengambik keputusan ini Ketua Jadi dari misalkan pendapat Pak Menteri tadi dan kita beberapa hal yang masih banyak belum sinkron, mungkin perlu masih banyak waktu saya kira ini kita setuju, tapi tetap fleksibel Ketua, maksud saya begitu, termasuk jam tadi. Jadi saya pada prinsipnya setuju, tapi jangan dikunci di tanggal 17 kita juga buka kran di tanggal 18 Ketua Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. WbRUU No 1 dan No 2 tahun 2015jadwal pembahasan 2
Yanuar Prihatin 1 PKB Jawa Barat X Laki-Laki Jadi saya ingin melakukan pendalaman sejauh mana gagasan ini bisa di-insert dalam kurikulum IPDN. Pola-pola pengasuhan yang diterapkan barangkali belum menyentuh kepada aspek itu, soal disiplin oke, soal bagaimana praja atau siswa ini memiliki disiplin waktu oke, tapi pada aspek kecerdasan, emosional dan spiritual saya kira itu jadi masalah besar, karena fakta yang lalu kita melihat bagaimana siswa-siswa yang baru mengalami kekerasan-kekerasan yang luar biasa dari para senior dan ini tentu ada masalah pada aspek spiritual emosionalnya.IPDN kurikulum ajar, kecerdasan esq 2
Yanuar Prihatin 1 PKB Jawa Barat X Laki-Laki Saya ingin pendalaman saja, Pak Rektor, soal output IPDN terkait dengan kebutuhan pembentukan karakter birokrasi baru kedepan. Ini penting oleh karena ada persoalan besar didalam birokrasi kita yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mental, dengan karakter, dengan kinerja, dengan prestasi, dengan sikap mental yang ada di tubuh birokrasi, dan tentu ini kita sudah tahu efek negatifnya adalah pembentukan kultur birokrasi menjadi kurang sehat. Kompetisi didalamnya tidak begitu open, kemudian juga muncul pelanggaran-pelanggaran hukum di berbagai tingkatan birokrasi. Tentu ini masalah besar untuk bangsa kita.IPDN pembentukan karakter 2
Yanuar Prihatin 1 PKB Jawa Barat X Laki-Laki Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengendors agar output IPDN itu mampu ikut membenahi hal-hal yang semacam ini kedepan, ini berarti kan soal mental. Bagaimana birokrasi menjadi lebih dekat dengan pelayanan publik misalnya, bagaimana birokrasi lebih akrab dengan kewirausahaan, birokrasi lebih akrab dengan pengentasan kemiskinan, birokrasi lebih akrab dengan pemberantasan korupsi, penegakkan etika dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya tadi saya melihat bahwa output yang dihasilkan oleh IPDN lebih kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kemampuan teoritik, itu betul dan itu penting. Yang kedua, kemampuan legalistik dan itu penting sebagai birokrat. Dan yang ketiga kemampuan empirik, tapi saya tidak melihat bagaimana mendorong atau menanamkan apa yang disebut dengan kemampuan emosional spiritualnya, ESQ lah kalau bahasa populer itu. Tren kedepan itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai dimana dia juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, sebab ini yang akan menjadi subkontrol terhadap tiap-tiap orang, ini yang akan menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan empati, simpati dan seterusnya.IPDN pembentukan karakter, kecerdasan esq 2
Yanuar Prihatin 1 PKB Jawa Barat X Laki-Laki Yang kedua, mohon itu dikaitkan dengan gagasan tadi soal revolusi mental Pak. Tadi IPDN menyajikan di, Bapak tadi menyajikan disitu soal bagaimana blueprint revolusi mental di tubuh birokrasi kemudian dikaitkan dengan desain yang ingin dirancang oleh IPDN ke IPDN kedepan.IPDN revolusi mental 2
Zainul Arifin Noor 2 PKB Kalimantan Selatan I Laki-Laki Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh Saya Zainul Arifin Noor, A-80, ya mungkin di sini saya ingin memberikan satu solusi atau masukan, yang mana kalau kita melihat realisasi anggaran pendapatan dan belanja ya mungkin kalau yang lain tadi lebih banyak berbicara ini, saya lebih fokus ke anggaran yang disampaikan ke kita.APBN Anggaran 2
Zainul Arifin Noor 2 PKB Kalimantan Selatan I Laki-Laki Karena di sini ada di realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang perlu kita evaluasi, kita lihat kembali Pak, di sini ada poin 8 dan 9. Poin 8 dan 9 ini realisasinya itu lebih besar daripada target yang disampaikan. Nah ini perlu diberikan masukan tentang hal ini, kenapa sampai jadi demikian? Nah karena dalam hal ini kalau saya melihat di realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, ini Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden ini rencananya nanti di tidak ada ya Pak ya? yang Sekretariat Presiden ini? masih ada Pak ya? Nah jadi hal-hal yang demikian yang ini nanti Pak yang perlu dievaluasi kembali, yang poin 8 dan 9 ini Pak, karena Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, karena kalau kita melihat persentasinya sangat tinggi sekali, kira-kira begitu Pak ya. Silakan Pak Ketua.APBN PNBP 2



Zainul Arifin Noor 1 PKB Kalimantan Selatan I Laki-Laki Terima kasih Pak diberikan kesempatan kepada saya. Saya Zainul Arifin Noor A-80, ya mungkin saya ingin menanyakan tadi karena di IPDN ini kan ada yang terakreditasi C Pak ya, padahal kita tahu bahwa semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu apabila ada terakreditasi C program studinya maka mereka tidak boleh untuk menerima mahasiswa baru, tidak jauh kemungkinan artinya dengan perguruan tinggi yang ada di IPDN, apakah ada perbedaan antara perguruan tinggi yang di IPDN ini dengan perguruan tinggi yang lainnya Pak, ini yang perlu kita pertanyakan, karena sementara ini Dirjen Dikti itu dengan getol sekali dia mengatakan bahwa artinya semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini tidak boleh terakreditasi C. Ini yang perlu kita sepakati bersama, apakah di IPDN ini masih bisa diberlakukan demikian sehingga kalau toh itu bisa terakreditasi C, bisa dilakukan bagaimana output mereka di lapangan pada saat mereka di lapangan kerja. Ini Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.IPDN akreditasi IPDN 2
Zainul Arifin Noor 2 PKB Kalimantan Selatan Laki-Laki Terima kasih. Saya ingin menyampaikan juga seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua tentang tenaga buruh honorer, karena selama ini saya melihat khususnya di Kalimantan Selatan itu ada beberapa ribu tenaga honorer yang sampai hari ini belum terselesaikan, seperti apa yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Dan saya melihat di sana mereka sangat kesulitan sekali dengan pendanaan mereka, apalagi mereka di sana kalau kita melihat dari tempat tinggal mereka sampai dengan tempat mereka mengajar itu cukup jauh Pak, bahkan ada yang sampai naik perahu. Tapi mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Nah, dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih senang mengatakan bahwa itu bukan merupakan daerah tertinggal dan mereka lebih senang mengatakan bahwa daerahnya itu daerah yang lebih bagus. Maka dalam hal ini saya berharap kepada Bapak Menteri sekiranya ini mereka dapat secepatnya untuk diangkat, yang tadinya mereka tenaga honorer itu secepatnya mereka diberikan satu kepastian oleh Pemerintah daerah. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021tenaga honorer 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Saya hanya menambahkan yang disampaikan Pak Tamanuri karena dapil sama, itu Kabupaten Lampung Utara itu sudah mengeluarkan Perbup karena terganjalnya pengesahan APBD kalau ingin melanjutkan menjadi presedent buruk khususnya untuk Kabupaten di Lampung, bukan preseden buruk akan diganjal terus, dia mengerluarkan Perbup, Peraturan Bupati untuk APBD nya Pak. Jadi kalau dia dibiarkan dia akan menjadi presedent buruk untuk Lampung, DPR tidak setuju Perbub, DPR tidak setuju Perbub lagi, itu kan merugikan, karena kalau Perbub itu memakai anggaran yang lalu dia, sekarang Perbub itu sudah ada di Provinsi, karena ini genting pak, maka saya berani menambahkan, karena Pak Tamanuri mungkin kelupaan sanking emosinya juga. Jadi minimal Bapak bisa berkoordinasi dengan Pak Gubernur, maaf Pak Menteri nanti jangan menjadi kebiasaan itu yang mengganjalnya Partai PDI ini mohon maaf, kita kan terbuka namanya untuk kebaikan, terima kasih Pak Menteri, Pimpinan.APBD perbup, APBD 2
Zulkifli Anwar 2 Demokrat Lampung I Laki-Laki Interupsi Pimpinan, Pimpinan, Mengingatkan saja, jam 12.00 tadi Pimpinan.APBN interupsi waktu rapat 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Saya? ya oke sayaini patuh kok. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Ketua ORI, Ketua BKN, saya langsung saja tidak basa-basi, K2 saja. Sesuai apa yang saya sampai kan pada saat pertama kita bertemu di sini, saya hanya memotivasi dan sesudah itu memberikan dorongan, kalau anggaran tidak ada persoalan. Kalau saya bisa memutuskan saya putuskan bapak-bapak ini maunya apa? Pak, sekarang kunci soal K2 ada di tangan Bapak, bola panas ini. Informasi saya sampaikan bahwa semua berita ini kuncinya ada di Menpan, karena Komisi II sudah menyampaikan, jadi awas Pak di sinilah kalau bapak mau diuji, kalau soal reformasi-reformasi nggak jadi perhaian itu yang pertama.APBNP 2015 honorer K2 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Yang kedua saya hanya menambahkan saja ini berdasarkan bukan cerita, pengalaman. Pengalamansoal siluman tadi Bang Lutfi. Betul modusnya Pak kalau tadi ada kepentingan untuk politik tapi modusnya yang pasti mereka itu memundurkan tanggal pengangkatan, supaya masuk database. Jadi walaupun kita kejar terburu-buru dengan suatu komitmen sekian waktu selesai, selesai itu betulbetul selesai yang bersih dan objektif. Jadi saya ini hanya memberikan informasi saja kepada Pak Menteri, kasihan juga Pak Menteri benar-benar tidak tahu dari bawahnya yang dobel siluman tadi itu Pak Lutfi betu,l cara modusnya memundurkan tanggal pengangkatan, misalnya 2005 Desember, mundur kan 2005 Januari, itu pertama.APBNP 2015 honorer K2 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Kedua ini hanya berbagi cerita saja dan pengalaman. Saya dulu Pak, ada istilah di luar K2 ini ada PGHM. Jadi Persatuan Guru Honor Murni itu yang tidak diangkat oleh pemerintah daerah. Itu diangkat oleh kepala sekolah, diangkat oleh kepala dinas yang tidak oleh Kabupaten. Ditempat saya dulu penah sampai 6.000 Pak. Nah di sinilah kita diminta kemauan, kasihan Pak mereka itu dibawah mencerdaskan anak-anak kita di desa-desa cuma dapat uang 50.000,- akhirnya dengan segala cara, maaf bukan promosi, kemauan, saya entah memotong anggaran dari mana, minta dari mana mereka saya kasih tambahan honor. Bukan pengangkatan, honor yang tadi 50.000 saya jadikan 200.000,- sesuai dengan ininya, tapi betul-betul saya panggil kepala dinas, kepala sekolah betul dia sudah sekian tahun, berapa tahun. Jadi kembali Pak Menteri ini nama Pak Menteri di pertaruhkan, karena sekarang maaf ngomong kalau malaikatnya sekarang tinggal bagaimana Pak Menteri, selesai Pak menteri hebat tidak Pak Menteri rusak, Terima kasih PimpinanAPBNP 2015 honorer K2 2
Zulkifli Anwar 3 Demokrat Lampung I Laki-Laki Saya mulai saja. Terima kasih Pimpinan. Saudara Menteri beserta jajaran. Singkat saja 1 menit, sebenarnya kalau saya diberi waktu bisa lama. Jadi yang pertama yang singkat-singkat saja tolong ya dimaklumi, saya mengapresiasi apa yang disampaikan dalam penjabaran soal visi misi Pemerintah Kabinet Kerja, jadi di sini saya tidak bicara Undang-Undang, aturan lain-lain, anggaran, hanya bicara Desa. Saya setuju membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa lagi kata-katanya. Disini ada kata-kata yang kedua pembangunan terutama Desa. Bicara desa ini pimpinan, sama-sama kita maklumi sekarang ini terjadi tarik menarik walaupun di Paripurna ini singkat saja, telah di sampaikan pembagian mitra masing-masing. Kementerian PDT ada di Komisi II, tapi ada yang menarik lagi ada yang mau nerik lagi ke Komisi V, saya satu periode di Komisi V, kalau itu kembali kesana Pimpinan, Pimpinan didalam harapan menyikapi program ini bukan masuk kepala desa, iya itulah disuruh cepat-cepat tadi.Desa desa 2
Zulkifli Anwar 3 Demokrat Lampung I Laki-Laki Jadi kalau Pak Menteri juga sebagai pembantu Presiden tadi mengatakan sudah dibagi, sebelum terlambat kalau ini tidak ada di komisi II itu sama saja menghayal pak “pungguk merindukan bulan". Artinya program-program yang akan dikerjakan oleh Pak Menteri terutama desa tidak akan berhasil, kalau ada di Komisi II jelas sekali lewat ada Bupati, Walikota, Camat, Desa bisa berkoordinasi, bisa terpadu, baik input maupun pengawasan. Jangan terulang seperti peiode yang lalu, kalau ini betul-betul kembali ke Komisi II atas saran saja disampaikan Pak Menteri kepada Presiden sebab pembantu, jelas Pak Menteri akan mendapatkan aspirasi yang paling hebat dalam menyelesaikan desa. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pimpinan.Desa desa 2
Zulkifli Anwar 6 Demokrat Lampung I Laki-Laki Interupsi Pak, tapi desa pak di PDT itu bukan hanya konstruksi saja pak, tidak ada yang mengawasi, tidak ada memberi input, desa tertinggal atau desa tidak tertinggal yang benar itu ada desa, ada camat yang mengawasi pak. Maka saya itu ingin membantu memberikan program Bapak ini betul-betul berhasil dengan Komisi II, terima kasih Pak.Desa desa 2
Zulkifli Anwar 2 Demokrat Lampung I Laki-laki Iya, tadi saya bilang yang pertama koreksi penyampaikan, saya melimpahkan kepada Pak mangindaan, saya hanya memberikan tiket dulu untuk beliau jadi jangan bukan pelimpahan, ini saya tidak akan menyampaikan Pimpinan karena sudah ada Pak Mangindaan, tapi saya Pak Edy saya hanya meneruskan aspirasi Pak Mangindaan, karena perintah Pak Mangindaan saya bicara, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi, saya senang Pak PKPU melihat Pak Manik ini diam-diam menghanyutkan, saya setuju sekali …(suara tidak jelas)KPU, Bawaslu PKPU 2
Zulkifli Anwar 2 Demokrat Lampung I Laki-Laki Interupsi sebentar Pimpinan. Maaf, mau nanya dulu. Kalau per fraksi, kami ada kapoksi. Boleh izin nanya sebentar sekali lewat. Ya kapoksi saja ya, atau dari Demokrat ingin mewakili, maaf Pimpinan. Ini nanya soal izin, Kapoksi saja ya?Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021kapoksi 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Begini Pimpinan. Nah giliranan saya jangan kelewatan, giliran yang lain boleh kelewatan. Ijin Pimpinan, kami dari Demokrat juga niru merubah ketentuan yang dibuat Golkar, jadi boleh 2 dan tanpa batasan, tapi saya tahu diri Pimpinan, karena masih banyak yang mau menyampaikan pak menteri, atas seijin Pimpinan sudah puas disampaikan ini mewakili Demokrat, tapi saya sifatnya hanya menambah-nambah saja dipinggirpinggir pak. Persoalan yang disampaikan bapak yang ditanggapi oleh teman-teman, saya maaf pribadi pak, saya kasihan dengan bapak, apakah kira-kira mindset yang sudah bapak buat itu bisa nggak bapak kira-kira melayani semua persoalan masalah PNS dan birokrasi satu Republik ini, itu yang pertama. Tapi kalau melihat dari ilmu dan dari wajah bapak, bapak mudah-mudahan dilindungi Allah SWT, amin. Jadi bapak ada kekuatan. Apalagi kalau bapak memprioritaskan guru honor yang sudah bertahun-tahun itu diangkat dulu semua, itu doanya luar biasa pak, kadang-kadang diluar kemampuan bapak akan datang sendiri suatu imprasi yang ditolak oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena ini menyangkut kehidupan anakanak bangsa. Nah saya ke substansi pak.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021birokrasi PNS, guru honorer 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Yang pertama Pimpinan, jangan dulu stop-stop Pimpinan, Pimpinan ini ada agak sentimen sama saya, saya membaca daripada kriteria yang bapak sampaikan, saya nggak dapat masukan dari manamana, walaupun teman-teman banyak yang dari Bupati nyampaikan, saya hanya orang biasa yang membaca, jadi disini pak, yang pertama rekruitment, banyak kejadian sesuai dengan kriteria 2005 pak, tapi banyak yang 2006, 2007 diangkat, tanya sama diatas. Caranya merobah tanggal pengangkatan, betul nggak? Ya, dirubah, ada yang tahun 2006 pak itu tidak bisa diangkat, dimasukan dalam data base yang ditahun 2005, ada yang Januari 2005 tidak diangkat, November 2005 diangkat, ada ...(suara tidak jelas) perbedaan pak. Bapak tadi …(suara tidak jelas) saya minta pertanggungjawaban Bupati, kita berikan sangsi kepada Bupati karena masukan dari Bupati, 400 pak Bupati/Walikota nggak mungkin pak bapak bisa ngecek satu persatu, memundurkan tanggal itu, itu masalah PNS.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengangkatan PNS 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Dan kedua, masa kerja 1 tahun pada 31 Desember, ini adalah yang dibiayai APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan Bapak tidak menjelaskan disini yang berwenang itu siapa, pasti maksud Bapak Bupati atau Walikota atau Gubernur, tetapi ada juga pengangkatan honor yang sekian tahun itu tidak ditandatangani oleh Bupati, Walikota tetapi atas persetujuan lisan bupati walikota, satker-satker ... (suara tidak jelas) honor. Disini Bapak tidak mengatakan pejabat yang berwenang, ya kepala dinas berwenang, sudah itu satker camat pun berwenang, setahu saya yang diambil adalah honorer yang ditandatangani berturut-turut oleh Bupati dan Walikota. Nanti mohon Pak dikoreksi mengkoreksi kriteria Bapak ini supaya tidak rancu nanti Bapak ketempuhan, nanti banyak lagi honor-honor, pak saya dulu sebagai kepala dinas mengangkat, ini kata Bapak kriterianya ini.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021pengangkatan PNS 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Dan yang kedua Pak, masalah guru Pak. Ini tolong sekali Pak. Jadi yang paling banyak itu adalah honor masalah guru di K2 ini. Memang dia tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang maksud Bapak Pak Bupati atau Walikota. Memang para kepala sekolah-kepala sekolah yang mengangkat mereka, tetapi bohong Pak kalau Kepala Sekolah tidak mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan, pasti dapat izin, paling tidak secara lisan atau tertulis, mereka angkat, begitu mereka mau, yang sudah honor bertahun-tahun di tempat-tempat terpencil sama Pak seluruh Indonesia, saya pernah bertanya ada yang sudah 15 tahun Pak tidak diangkat. Jadi saya hanya saran saja ya Pak kalau ini sependapat dengan Pak Menteri karena tugas Bapak banyak sekali kalau saya lihat, sering-sering hancur Pak, Bapak dibawa dalam persoalan ini, saya yakin Bapak manusia biasa, tanpa doa dan dukungan Pak Bapak tidak bisa bekerja sendiri. Jadi selesaikan saja Pak honor-honor yang kemarin menurut saya ya K1 K2 angkatin dulu, tutup buku, jangan takut, maaf Pak.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer, guru 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Pak Menteri, Pak Doktor, Jangan takut dengan biaya Pak, jangan tahu advokat fiskal, ingat pepatah lama Pak, banyak anak banyak rezeki, angkat saja dulu Pak. Saya dulu mohon maaf Pak, bukan saya buka, siapa yang honor nganggur tidak ada beda, saya angkat, bagaimana biaya nanti dari Tuhan mereka punya rezeki. Jadi tolong diangkat saja dulu semua Pak biar Bapak tidak dapat benturan, karena yang Bapak angkat dengan yang tidak Bapak angkat yakin Pak 1 : 5 Pak, minimal seluruh Indonesia. Kalau dia bergerak semua, “Pak, Bapak akan kesulitan”, lebih baik Bapak usulkan dengan Presiden yang 2005, yang sudah nganggur 2005 angkat saja semua, tutup buku. Moratorium atau apa, itu nanti, clearkan dulu ini supaya jangan ada gangguan. Itu saja saya Pak. Jadi Bapak angkat saja Pak ini. Jadi angkat saja Pak, jadi jangan sampai jadi persoalan terutama guru-guru itu sedih Pak melihatnya.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021K2 Honorer, guru 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Itu yang terakhir Pak, saya sependapat dengan teman-teman yang lain banyak Naga Bonar Pak, Bapak tahu maksud saya. Itu saja. Naga Bonar itu Kepala Bironya terutama ini rawannya Esselon III Esselon II Pak, Kepala Bironya IV/a, Kepala Kasi-nya IV/b hitungannya, jadi saya maksud Naga Bonar. Itu saja Bapak kesulitan seluruh Indonesia.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021kepala biro 2
Zulkifli Anwar 5 Demokrat Lampung I Laki-Laki Nah yang terakhir ini guyon. Saya sependapat dengan Bapak-bapak yang lain tadi. Jadi birokrasi ini pasti nurut Pak, ini masalah guru Pak, entah Bapak berani menyampaikannya atau tidak, saya tidak tahu, tetapi kalau ada saya, saya berani Pak. Saya pernah Pak dengar pendapat dengan Pak Jokowi waktu masalah penanggulangan banjir di Komisi V. Saya katakan sama Pak Jokowi “Bapak, manusia biasa Pak, jangan manajemen menjerit uang cape”, saya menyampaikan, goreng sendiri, ngangkat sendiri, itukan dijabat, nah ini ada contoh, ini Bapak kan birokrasi reformasi penitipan coba ke Presiden Pak. Jadi saya beberapa hari saya ketemu anak sekolah Pimpinan yang biasanya anak sekolah itukan baju putih dimasukan. Jadi saya tanya sama anak itu “Hei, kamu pelajar mana? SMU sekian. Kok kamu sekarang bajunya tidak dimasuki?”. Apa jawab mereka? “Pak, ya bagaimana orang presiden saja bajunya dikeluarkan Pak”. Ini Pak ternyata sekalian reformasi sampaikan Pak, saya bertanggung jawab demi harapan kawan ini. Betul Pak. Pak Pimpinan, Ditanya, nama saya Zulkifli Anwar dari Demokrat. Pak Menteri, Jadi begitu ditanya “De, kok kamu tidak tertib pakaian kamu de. Kenapa? Biasanya kan anak sekolah bajunya dimasukin.”. Pak, katanya “bagaimana mau kita masukin, Pak Presiden saja bajunya digulung dan di luar, ya masa kami tidak boleh wong Presiden saja boleh. Itu loh. Sekali lagi Pak Menteri, saya mohon maaf. Tolong angkat saja semua.Renstra Kementerian PAN-RB 2014-2021presiden 2
Abdul Kadir Karding 1 PKB Jawa Tengah VI Laki-Laki Lalu yang keempat, saya sependapat bahwa dalam hal isu terkait dengan kepolisian akhir-akhir ini mungkin apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Supratman tadi betul bahwa sebaiknya kepolisian menggunakan momentum atau instrument media social dan sebagainya untuk menjawab secara proporsional setiap kebijakan yang dianggap dan bisa mengakibatkan terbangunnya citra yang tidak baik terhadap kepolisian. Kasus misalnya SP3 dan beberapa kasus-kasus lain. Saya yakin kalau ini dijawab dengan waktu yang tepat dan kalimat yang tepat saya kira tidak menjadi rentetan berita yang semakin lama semakin tidak jelas. Jadi saya kira saran saja kalau ini.Kinerja Kepolisian komunikasi publik 3
Abdul Kadir Karding 1 PKB Jawa Tengah VI Laki-Laki Nama saya Abdul Kadir Karding dari Kapoksi PKB. Tentu saya sesuai dengan Pak Herman Hery saya sepakat bahwa saya mencoba membatasi untuk tidak masuk pada kasus per kasus. Saya ingin meletakkan posisi pengawasan dan tugas, fungsi DPR ini pada proporsi yang saya pahami sesungguhnya.Kinerja Kepolisian pembahasan kasus 3
Abdul Kadir Karding 1 PKB Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang ketiga, menyangkut 177 orang calon Jemaah haji yang diduga ditipu dan sekarang sedang diproses oleh Polri. Kami berharap bahwa ini betul-betul diungkap secara serius Pak. Karena sesungguhnya Fhilipina ini hanya contoh kasus. Kasus-kasus yang lain sebenarnya banyak terjadi, penipuan atas nama visa haji. Terjadi didaerahdaerah. Hanya selama ini banyak masyarakat tidak tahu cara melapor, yang kedua takut melapor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kasus Fhilipina ini menjadi momentum kita untuk membongkar kasus-kasus yang sama. Kasihan masyarakat kita yang sudah ngumpulin uang sejak lama, menjual sawah mereka hanya untuk berangkat haji. Tetapi ketika saatnya terjadi, dia ditipu. Ini yang harus menjadi beban moral dan langkah kita kedepan. Oleh karena itu saya dari PKB ingin melakukan penekanan supaya ini betul-betul diusut seusut-usutnya dan secara tuntas.Kinerja Kepolisian penipuan haji 3
Abdul Kadir Karding 1 PKB Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang kedua, kalau mendengar beberapa komitmen dan program prioritas dari Pak Kapolri ketika baru saja di lantik dan pada saat fit and propertest paling tidak ada 11 program prioritas yang disampaikan, diantaranya tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kita mulai dari reformasi internal Polri dan lain sebagainya. Dari 11 yang ada ini memang tentu butuh waktu, butuh upaya-upaya yang serius. Disatu sisi Pak Kapolri pernah menyampaikan bahwa Beliau memiliki tahapan didalam mencapai 11 prioritas ini. Paling tidak dari sisi waktu. Tahapan yang pertama 100 hari, yang berikutnya adalah sampai Desember dan seterusnya, dan seterusnya. Saya Cuma ingin mendapatkan gambaran walaupun tadi dalam penjelasan dari pertanyaan yang disusun oleh Komisi III begitu komprehensif dijawab beberapa hal yang mendasar yang menjadi pertanyaan public selama ini. Kita ingin dapatkan penjelasan sejauh 100 hari pertama, ini yang sudah dapat dilakukan oleh Wakapolri dan jajaran. Itu yang kedua.Kinerja Kepolisian program prioritas 3
Abdul Kadir Karding 1 PKB Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap kepolisian. Sama dengan Pak Parman tadi bahwa telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok teroris terutama Santoso dan kawan-kawan. Ini tentu awal yang baik dari salah satu kinerja Pak Kapolri kita yang memang expert dibidang itu. Dan tentu kita berharap bahwa, begitu pula pada Pak Kapolda Sulawesi Tengah. Tentu kita berharap ini bisa diselesaikan secara bertahap dan sekarang prosesnya yang saya pahami juga sedang berjalan. Satu per satu yang di gunung mulai turun. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman Polda di Sulawesi Tengah. Kita berharap bahwa upaya-upaya ini menjadi upaya awal untuk membangun suatu system dimana kita bisa melakukan diredakilalisasi dan terus menerus mengurangi tindakantindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Karena ini sangat berpengaruh bagi citra bangsa kita.Kinerja Kepolisian terorisme 3
ABDUL KADIR KARDING 1 PKB JAWA TENGAH VI Laki-laki Terima kasih. Kalau saya begini, memang ini rumit dalam implementasi karena memang satu baru dalam artian kita tidak punya banyak pengalaman, tetapi juga melihat keragaman kita ada baiknya ini diakomodasi karena kan seperti yang disampaikan oleh sahabat saya ini PKS Pak calon gubernur, hukum itukan tujuan dasarnya memperbaiki orang atau masyarakat. Nah sepanjang hukum adat itu bisa mengakomodasi membuat mereka jauh lebih baik, nggak ada masalah. oleh karena itu apalagi di konstitusi dasar kita di UUD ada hukum adat itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
ABDUL KADIR KARDING 1 PKB JAWA TENGAH VI Laki-laki Oleh karena itu saya kira kita coba simulasi agak mendalam, kita tidak putus tolak atau terima, tapi kita coba supaya karena begini, akhir-akhir ini kita terlalu banyak ikut barat, gaya-gaya barat, hukumnya barat, demokrasinya barat, akhirnya kepribadian kita sendiri hilang atau merosot berkurang. Oleh karena itu mungkin dengan ini dicoba diakomodasi sedemikian rupa kita akan punya warna baru dalam hukum kita ke depan babun hukum kita ke depan, tetapi saya berpandangan bahwa jangan langsung diputus tolak, jangan langsung diputus terima kita diskusi tapi mungkin nanti kita cari waktu khusus atau ruang khusus untuk itu. Kalau hari ini saya kira kita akan panjang apalagi konfigurasi politiknya hampir berimbang. Pembahasan begini kan bisa 4-5 jam ini, saya sambil kita merenung secara betul-betul dengan fikiran yang jernih untuk kebetulan bangsa kita ke depan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
ABDUL KADIR KARDING 1 PKB JAWA TENGAH VI Laki-laki Pak Ketua, Pak Kapolri kalau menurut saya sih tidak sesempit ini justru MoU ini momentum untuk kita meminta dukungan Kepolisian ke KPK itu ditinjau secara menyeluruh dalam segala hal yang prinsipnya secara subtansi adalah menjaga marwah seluruh institusi-institusi atau symbol negara. Jadi bukan hanya pada saat penggeledahan. Jadi menurut saya terlalu sempit kalau kita memakai istilah ini. Toh yang namanya MoU, MoU itu kerja sama. Jadi kalau salah satu pihak tidak mau kan tidak bisa ya kan? Silakan KPK melakukan SOP-nya, tapi kalau Polisinya tidak mem-back up mau apa?Pelaksanaan Tugas PolriSOP KPK 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahun-tahun ini tahun-tahun yang tidak enak Pak Asrena. Pak Ketua, setahu saya impres itu dibawah undang-undang ya, jadi impres ini akan bisa dinikmati kalau besok diterima di DPR ya toh? Jadi menurut saya apa yang dibuta ini, ini sebagai standar kerja sajalah. Sebetulnya angka-angka ini, angka-angka hayal kalau menurut saya, tapi kalau semangatnya boleh artinya semangat harus begini, harus begini tujuh koma triliun itu oke pada waktu yang sama kita dipotong toh? R1,56.APBN-P 2016 impres 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Yang lainnya saya melihat bahwa kita berbicara panjang saat ini sebenarnya sudah tidak menarik kalau memang angkanya itu tidak ada ya, apalagi tadi sudah dikasih oleh Ketua bahwa kalau tax amnesty tidak putus, maka tidak adalah itu dana, tapi kalau saya lihat ini partai pendukung semua sih kelihatannya akan mendukung pemerintah lah ya Pak Junimart pasti akan dukunglah ya? tapi Pak Junimart inginnya sebenarnya jangan dipotong kelihatannya ya. Jadi saya pikir tidak banyak intinya Pak Ketua, kalau memang besok kita putuskan marilah Komisi VI DPR RI bersama-sama kita tolak dululah impres ini supaya ada suasana yang agak hidup begitu dalam berpolitik di republic ini. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAPBN-P 2016 impres 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Jadi Pak Ketua, besok Hari Kamis kita akan ambil keputusan toh? Saya berfikir sih bagusnya agak sekali-sekali nyetrum-nyetrum sedikit begitu ya bahwa kita menolak begitu, menolak adanya pemotongan kan cakep tuh bunyinya enak. Ada sedikit sentuhanlah begitu. Di Bulan Ramadhan inikan perlu ada saling tausiyah begitu ya. bisa jadi impres itu, tapi semangat kerja begitu. Jangan sampai seperti mitra-mitra kemarin kita itu seperti Komnas HAM, KY sampai pilu ngomongnya sampai Pak Benny Karman sebagai ketua rapat “ya sudah istirahat saja lembaga itu” katanya. Saya demen itu kalau Pak Benny sudah ngomong.APBN-P 2016 pemotongan anggaran 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Jadi pertanyaannnya kalau dipotong saja ini niat didepan mata ini Pak, depan mata ini hari raya, hari raya inikan angkutan, pengamanan itu dalam catatan saya itu ada 157 ribu aparat gabungan ya toh? Nah begitu. Nah kira-kira permohonan anggarannya bagaimana ini atau sudah ada kali tidak termasuk yang dipotong-potong yang kemarin atau yang akan datang. Ini kalau sampai dipotong 156 karena ini self blocking loh Pak. Kalau self blocking itu artinya tidak bisa dialog lagi. Uang itu trek tidak bisa keluar mau lobi-lobi apa juga itu tidak ada itu Pak Bambang ya. Begitu Ketua Banggar? Pak Djazuli paham sekali. Jadi saya melihat kira-kira dengan pemotongan itu untuk anggaran hari raya saja deh untuk pengamanan terganggu tidak Pak? itu satu pertanyaan.APBN-P 2016 pemotongan anggaran, pengamanan 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Selanjutnya tentang prostitusi online Pak. Saya sangat apresiasi sekali pada penyidik … cyber crime. Direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri yang mengungkap prostitusi online untuk para gay. Saya pikir kasus ini membuat kita terrangah. Ternyata terungkap adanya 99 anak yang menjadi korban prostitusi online. Sudah korbannya anak-anak, prostitusi juga dilakukan dengan sesama jenis lagi. Sudah anak-anak, sesama jenis lagi. Lucu. Dan ini di Indonesia lagi anehnya. Kalau di Belanda mungkin okelah ya. Ini Indonesia. Saya kebayang itu anak-anak. Kasus ini Pak Tito seolah mengkonfirmasi berapa pemberitaan media yang menempatkan Indonesia sebagai surga untuk para pedofili. Jadi surga ini Pak buat pedofili. Saya pikir perlu kenceng kerja kita ini. Kalau cyber crime perlu ungkapin mestinya dilapangannya mesti lebih bagus lagi. Jangan sampai akhirnya kita ternyata punya polisi bagus, punya tentara bagus, punya ustad-ulama bagus eh penduduk gay semua. Gak semua sih. Hanya 99 saja itu.Kinerja Kepolisian human trafficking, kasus pedofil 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 3 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Dan banyak daerah lainnya Pak. Jadi kalau ada toleran-toleran sama masalah narkoba gak deh, gak ada cerita deh. Memang menarik Pak … uangnya. Mantap. Benar saya akuin. Wanitanya asyik, duitnya banyak, mainnya enak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Kinerja Kepolisian kasus narkoba 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Saya pikir ini perlu perhatian yang dalam dari kita semua. Sebab ke jaringan yang lain ini Pak. Mucikari ini tidak sendirian ternyata. Yang terungkap baru 1 mucikari, sudah dikembangkan ke mucikari lainnya. Lantas bagaimana penanganan kasus berupa, untuk di Bali, Lombok, Batam yang surga pedofili ini. Saya pikir ini kasus berat ini Pak masalah nasib anak bangsa kita. Yang ujungnya adalah yang paling parah lagi itu narkoba. Saya berharap Pak masalah narkoba sudahlah. Jangan basa-basi. Jangan ada dibantu-bantu Pak kalau masalah narkoba. Hantam saja. Sebab ini bercerita generasi muda kedepan Pak. Kalau sekarang ini dihajar saya terus terang di daerah Kalsel Pak, Kalimantan Selatan. Saya sedih ternyata. Begitu masuk ke kampung-kampung itu banyak … 1,7 Juta, apa namanya zenith. 1,7 juta Pak. Itu baru satu. Masuk dari Trisakti lain lagi 11 Juta. Dari container. Ya sabar dulu Pak Ketua, kita lagi ngomong narkoba. Sebentar.Kinerja Kepolisian kasus pedofil, narkoba 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Selanjutnya, kita menghadapi Idul Adha. Breksit kemarin belum dijamannya Pak Titolah ya. Saya pikir kita perlu mendapat pelajaran yang dalam. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu lagi. Moga-moga pembelajaran ini dari Polda Jawa Tengah apa pun … lebih punya perhatian dalam lagi persiapan untuk menghadapi liburan yang panjang nanti.Kinerja Kepolisian persiapan mudik 3



Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Pertama, saya berikan apresiasi. Nampak sekali penjelasan Pak Tito begitu detail, apakah kasus, atau apakah pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar. Satu hal yang paling penting buat kami Anggota, mau kasus kek, bukan kasus kek, mau permasalahan internal. Artinya apapun masalah yang terikat dengan kepolisian dan perhubungan mitra kerja kita, itu masalah kita. Dan itu kita perlu bahas. Satu hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal yang mendasar sekali ketika di public kadang-kadang sulit diterima, tapi kita seakan-akan terasa mudah menerimanya. Nah ini yang menjadi perlu perhatian. Contoh kasus yang paling mudah tadi sudah terungkap semua kasus SP3 kebakaran hutan. Ini sangat mendasar dan tidak nyaman dilihatnya. Kebakaran lahan dan hutan tahun kemarin itu bukan mudah Pak. Sangat parah. Jutaan orang tidak bisa menjalankan aktifitas, tidak bisa sekolah, bisa tidak keluar, menghisap racun dan asap. Belum lagi penerbangan yang gagal. Penerbangan yang gagal cukup besar sekali. Tapi di ujung hari kita dikagetkan keluarnya SP3 untuk 15 perusahaan dari Polda Riau. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi di Republik ini? Akhirnya banyak masyarakat mempertanyakan persoalan ini. Bisa jadi kepolisian menyatakan bahwa kurangnya alat bukti. Bisa jadi, kepolisian bisa menyatakan berarti kurang alat bukti. Akhirnya sebagian masyarakat pun mempertanyakan kenapa tidak dikenakan asas tanggungjawab mutlak atas trik liability. Dimana yang punya lahan harus bertanggung atas kebakaran diwilayahnya. Bukankah seharusnya jika ini … Polri akan mudah membawanya ke pengadilan. Bersalah atau tidak biarlah pengadilan yang membuktikan. Bila sekarang Polri bersikap silakan saja ajukan pra peradilan atau SP3 tersebut. Pertanyaannya, apakah tidak sama saja dengan mengalihkan beban pembuktian. Yang seharusnya perusahaan memberikan kewajiban beban pembuktian melalui mekanisme, tanggung jawab yang mutlak, beban tersebut harus dialihkan kepada masyarakat melalui mekanisme pra peradilan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi pilihan yang tepat. Rakyat yang sudah menjadi korban harus dibebani untuk membuktikan melalui mekanisme pra peradilan. Sedangkan pengusaha diberikan fasilitas …. Saya melihatnya gak buat citra polisi jadi buruk. Sudah apa lagi foto lagi, kongkow-kongkow,…. Saya pikir ini perlu penjelasan yang lebih baik Pak Tito.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Soal terorisme, ini coba saja dijawab Pak. Agak bingung kita kadang-kadang. Sementara kita tahu Santoso itu teroris dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi begitu meninggal Pak, ada tanda tanya kenapa kok masyarakat begitu datang hadir kepada mereka. Ada apa? Ada pertanyaan hal khusus, ada apa sih masalahnya. Kok bisa teroris yang kita tahu musuh kita, eh didatangi orang ketika mayat dikuburkan ribuan orang dan di medsos muncul. Ini pertanyaannya menjadi apa. Apalagi ada yang mengejutkan lagi, ketika pula ada Anggota DPR yang melakukan kunjungan kesana. Yang saya baca di medsos nih Pak. Kemudian didapati kesimpulan yang ada di Poso bukan teroris kata dia. Tetapi masyarakat yang tidak suka dengan polisi. Ini yang saya baca di media loh Pak, bukan pendapat saya loh. Ini yang saya baca di media. Nah bagaimana membaca ini Pak Tito berkait dengan program Bapak tadi mengenai membangun daya cegah dan daya tangkal dikalangan masyarakat. Ketika terjadi kondisi lapangan seperti ini berarti perlu ada penjelasan. Jadi ada kayak perbedaan antara berita atau informasi yang kita dengar dengan fakta dilapangan.Kinerja Kepolisian terorisme 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Pak Ketua, Saya rasa singkat kata itu kita dari Banggar besar akan bekerjasama, berjuang untuk membantu mitra kami Pak. Insya Allah angka-angka ini, Cuma kalau bisa lebih detail lagi dalam kita berjuang ya Pak Jambin diforum nanti. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.RKAKL, RKP Banggar 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Yang selanjutnya, saya melihat kerjasama memperjuangkan angka ini di rancangan kerja Pemerintah yang baru saja kita selesaikan kemarin kayaknya perlu main tektok yang kuat Pak. Jadi kami-kami di Banggar yang jumlahnya Cuma. Pak Bambang berapa? 11 ya kira-kira, 8 ya. 8 kalau gak salah ya. Nah ini bisa berjuang dengan serius sehingga angka itu. Karena begini Pak? Di anggaran besar itu tidak mudah menambah angka-angka itu, kalau kita nambah angka kejaksaan berarti angka RKAKL lain pun kepencet. Nah makanya, kalau menurut saya angka psikologis ini pantas kalau di 6 Triliun, padahal setahu saya dulu sempat 8 Triliun deh. Tapi kok makin kesini, makin turun-turun terus. Saya khawatir makin turun akhirnya kejaksaan kerjaannya jadi rusak secara individual. Khususnya dibawah Pak. Mungkin kalau di level-level atas ini masih bisa terseyum. Tapi kalau sudah dibawah-bawah lapangan kerja … itu lain sasarannya itu. Hal yang kecil-kecil itu jadi … ke Jakarta. … kenanya larinya ke Jakarta.RKAKL, RKP Banggar, anggaran 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Hari Senin ngomong angka-angka itu memang enak Pak. Hari kerja. Apalagi puasa, sambil nahan lapar. Kalau lapar kita hitungnya enak. Angka 4 Triliun lebih sedikit ini psikologis Kejaksaan tidak menarik ini Pak sebenarnya. Tapi kalau lihat situasi ini antara semangat dengan kondisi negara yang lagi kronis cekak dan susah memang akhirnya jadi pengertian munculnya. Begitu Pak Benny. Jadi kita mau ngomong semangat nge-gas juga sulit Pak Taufiq. Saya bukan tidak mau bantu Pak Taufiq. Mau bantu … Dan kalau soal membantu Insya Allah kita sama Kejaksaan darahnya merah-putih sama-sama Pak. Malah kalau menurut saya lihat keberpihakan hukum dari Pemerintah sendiri memang angka-angkanya masih minimize sekali. Terbukti ke Kejaksaan tidak ada angka mendesak, itu tidak ada. Ya buktinya kemarin begitu di bloking ada yang dapat reward, ada yang angka mendesak. Kejaksaan tidak ada mendesak. Padahal kita tahu kondisi kehidupan penegakan hukum juga khususnya … dalam penuntutan ini ada di Kejaksaan. Kalau saya melihat ada satu hal yang penting Pak Kajagung soal SDM. Pembinaan SDM ini perlu mendapat perhatian yang serius sehingga pemahaman hukum dan pelaksanaan khususnya dalam etika moral Pak. Dalam perasaan, jangan rakyat itu menjadi sasaran atau mitra itu menjadi tekanan.RKAKL, RKP pembinaan SDM 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki Itu jangan. Janganlah jadi kejaksaan seperti itu. Saya tidak menyatakan itu apa adanya Pak. tapi fakta lapangan memunculkan Bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa? Pembinaan SDM inilah nampaknya angkanya perlu ditingkatkan dengan tim, dengan program mungkin yang lebih up to date, mungkin bisa ambil perbandingan dengan kejaksaankejaksaan dunia yang lebih bagus lagi. Saya tidak tahu nih Pak. Kejaksaan di dunia yang paling bagus siapa sih, negara mana? Mungkin kita bisa jadi ambil perbandingan. Diantaranya masalah SDM. Tadi 2 masalah pencegahan. Saya pikir cobalah masalah hukum di kita ini jangan pendekatannya kepada justru memancing untuk orang tertangkap atau untuk berbuat korupsi. Coba arahkan pencegahan termasuk kayak KPK juga, saya sudah ingatkan, polisi. Jadi pencegahannya itu harus kuat dalam masalah tindakan korupsi. Karena memang mencegah itu lebih baik daripada kita nangkap.RKAKL, RKP pembinaan SDM, pencegahan 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki pak tito saya tu pengen minta tafsir dan terjemahan yang jelas apa sih makna teroris pak, jadi gini pak kalau teroris itu Siyono yang gak ngebom, gak ngapa-ngapain lagi disekolah tk, ditangkap katanya teroris saya pikir ini masalah siyono pak kalau bapak ada hal-hal yang serius jelaskan detil pak biar publik tau apa masalahnya jangan sampai sementara kita pampung-pam-pung yang negrti cuma polisi, BNPT, densus doang gitu kita ngamuk, terus dirahasiain apa nih sebenernya kenyataan nih, faktanya si Siyono ni siapa sebenernya saya pikir Clear kalau dijelaskan dan bapak juga elegan begitu, jadi tindakan yang dilakukan oleh bapak itu bisa keliatan, oh benar begitu, tapi memang terus terang saja pak penjelasan apapun memang gak gampang ke publik sekarang ini orang cenderung tidak percaya sekarang ini apalagi kalau baru dijemput terus kejadiannya seperti kemarin yang baru kita dengar pak, kemarun kita denger kemarin pak ketua kita sudah jumpa dengan KOMNAS HAM jumpa dengan KOKA Muhammadiyah sama Kontras masukannya detail pak foto-fotonya, apa semua, kalau saya pikir nanti kita bisa duduk pak gak usah perlu, kita ini perlu kerjasama menghadapi teroris pak, jadi gak perlu kita ini nyerang BNPT, nyerang ini, gak, kita ini musuh kita bersama, gitu dan kalau kita nanya tajam-tajam bukan berarti kita proteroris gitu. nih aneh-aneh juga sih kadang –kadang, kita ngomong baik-baik mau ngontrol dibilang proteroris, saya sebel bener-bener dengan Kadiv Humas itu, (suara orang menanggapi) hah, sabar dulu bang, saya sampaikan jadi cobalah ini nih kondisi kita nih udah susah, ekonomi lagi berat rakyat lagi di, usaha tambang sedikit baru bawa di Filiphin udah di hajar kelompok abu sayaf group, ya, jadi udah berat nih penduduk kita pak, rakyat lagi dihajar di pasar ikan begini jadi udah gak ada enak nih sekarang masyarakat lihat pemerintah enek-enek lama-lama, kira-kira kasarnya begitu pak jadi penjelasan itu harus wais karena kita ni apa yang bapak-bapak lakukan baak-bapak tugaskan itu uang rakyat, dia yang membayar kita jangan kita adzab mereka gitu, selanjutnya kenapa pertanyaa second apa sebenarnya teroris gitu? sebab ada beberapa kejutan yang gak disebit teroris gitu, beberapa contoh dulu pernah saya ungkapkan dulu ketika jumpa pak Titi di jakarta terakhir sebelum tahun baru, saya lihat pak Tito dalam mrnghadapi teroris sangat antisipasi, meskipun kebobolan sedikit-sikit biasa lah ya pak memang teroris ini jago jago dikit-dikit kerjaan memang khusunya untuk melakukan itu. contohnya ya memang kejadian di daerah papua yah yang kerap membunuh TNI POLRI korbannyapun juga cukup banyak tapi gak disebut teroris ya, yang dialam sutra juga begitu yah, yang leopark pinsuisu itu tidak disebut teroris, ya jadi penjelasan lah pak bab itu yang pertama,Terorisme definisi terorisme 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki itu ISIS inrernasioanal ini mengancam pak, lambang-lambangnya yang dilakukan oleh mereka yang di piliphin juga ISIS yang di tunombala itu ISIS yang di Abu bakar itu ISIS dan itu adalah ISIS semua adanya, jadi bahwa mereka ni pasti karena eksekusi ini mah pak ,gitu itu yang saya dapat wallohu a’alam mungkin intelejen lebih kuat lebih rapi saya sebagai anggota parlemen ini pak kupingnya banyak, itu enaknya saya jadi dapetnya itu dari aneh-aneh saya terima dan saya ungkapkan aja gada urusan selamanya lah suara rakyat saya sampaikan, dan pak ketua saya beharap pertemuan hari ini pak Tito dengan jajarannya bisa menjelaskan makna terlurus dengan baik dan kasus Siyono bisa clear pak, saya terus terang aja mitra bapak densus itu juga yah manusiawi lah sedikit, saya tahu lah pak Tito dari densus semua kawankawan ini juga banyak dari densus , kita juga bangga pak kalau gak punya densus apalagi yang bisa mengamankan kita, kemampuan indonesia hanya bisa beberapa jam melakukan teroris itu hanya indonesia pak, bayangin thamrin hanya beberapa jam selesai clear, itu jamannya pak Tito, iya tah, kasih applause dong sedikit senyum dong sedikit, loh dinegara lain berhari-hari pak kita selesai sekarang ni saya denger udah ratusan yang kena patrak yang terbunuh dan ini sebagai macam macam gak tau lagi sudah, maksud saya kemampuan ini yang kata undang-undang teroris pasal berapa tuh harus ditunda berapa minggu gak perlu, sehari selesai lah kita begitu, jadi iniah semoga peretemuan kita hari ini pak Trimed dan dapat keberahan dan untuk ummat masalah teroris ini melelahkan pak, kalau saya menurut pandangan saya sampai saat ini bukan radikalisme masalah teroris, masalah ekonomi yang serius sekarang ini, kalau ekonomi selesai ini pak aman, teroris-teroris itu lari pak pindah gak kesini dia, terimakasih pak wassalamu’alaikum wr.wbTerorisme ISIS, definisi terorisme 3
Aboe Bakar Al-Habsyi 1 PKS Kalimantan Selatan I Laki-Laki yang kedua, saya membaca informasi pak di media, kemarin sore kepala BNPT jawa timur namanya siapa ini Saubar Isman, BNPT jawa timur terus saubar Isman itu siapa? FKPT oh mungkin catatan saya yang salah, oke menyatakan bahwa BNPT oh salah ketik ini menyatakan bahwa BNPT mendeteksi bahwa 600 (enam ratus) warga jawa timur menjadi pengikut gerakan ISIS , 600 (enam ratus) pak, ya setelah di bai’at menjadi 2 (dua) gelombang yah, dan lembaga itu menjelaskan bahwa gelombang pertama pembaiatan adalah 200 (dua ratus) warga di daerah lokal barat atau di sekitar magetan pada medio 2015, sedangkan kedua dimalang pada akhir 2015 denga peserta 400 orang ini bener gak pak kira-kira berita ini? nah lantas sipa yang membaiat mereka? apakah ini perwakilan ISIS yang membaiat Indonesia ini gak bisa ketangkap gitu, atau mungkin membaiatnya pakai telekonfren yah, sekarang kan teknologi sudah sudah sudah ini presiden sendiri kan sudah cukup telekonfren, jangan-jangan baiat adalah telekonfren dari irak atau bagian dari suriah sampai kesemua daerah, nah kalau memang ada pejabat ISIS yang ada diindonesia kenapa sampai sekarang itu gak gak ketangkap baiat sampai sebanyak orang itu gitu pak ya, yang kemrain pak yang saya cerita yang lagi RDPU itu saya pikir itu masukan-masukannya pak trimed kemaren pak Desmon yang mimpin saya pikir kita perlu gabungkan pak, bahan masukannya itu karean hari kemarin juga suara dari Polri atau atau pop menjelaskan tentang sosionik macam-macam pak pangpung-pang-pung-pang-pung pak dalam waktu sehari bisa catatanya disekretariatan ada, jadi ada pembelaan ada semacem ngeles-ngeles ada ini macem macem lah jadi dalam penjelasan gak satu suara lagi, nah memang kalau ada satu tugas atau salah prosedur salah protap selesaikan demikian, jadi biar jelas sebab ini terusterang saja masalah siyono ini dipublik ini gak bagus didengarnya, gak bagus buat lembaga negara, juga gak bagus ke ummat, seakan-akan bahwa negara tidak menjaga tau sembarangan, sementara kontras menyatakan bukan baru siyono udah dua ratus-ratus berapa seratus sampai dua ratus orang kata dia, dikasih datanya pak, saya pikir ni perlu ada pemikiran dari kita, saya yakin bapak-bapak duduk dilembaga ini bukan ingin menghancurkan anak bangsa kita dengan cara-cara yang asal tembak asal bunuh, nggak, saya yakin dan saya percaya bukan begitu, dan muka pak Tito bukan jenis seperti itu, ya, mukanya penuh senyum penuh gembira kerahiman begitu, kalau bisa dengan munculnya pak Tito sebagai pimpinan, teroris in bukan semakin galak semakin macam-macam begitu,gitu, ada cara-cara bagaimana melembutkan mereka, saya khawatir pak kaya kasus-kasus ekonomi sebenernya paling mendasar di republik kita, ini yang akan memunculkan teroris, bukan maslah radikalisme bisa jadi, dan yang terakhir pak, saya khawatir pemerintah ini gak jujur pak dalam menjelaskan kasus abu sayyaf penahanan, bukan hanya sekedar minta lima belas apa 50 juta peso atau 50 juta peso yang uangnnya 15miliar lah lebih kurang, saya dengar bukan hanya itu pak ternyata, dia minta agar kejadian di tinombala itu dihentikan, dia minta ini di inikan ini di inikan, beberapa meminta abu bakar ba’asyir dikeluarkan,gitu, ini gak diumumkan kan , tau ini cuma seakan-akan mereka Cuma meminta uang 15 miliar gitu, padahal tuntutan-tuntutannya saya dengar bocoran yang saya dengar itu pak saya dapat dari data-data yang saya dapatkan ,Terorisme ISIS, kasus terorisme 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian dibandingkan juga dengan usulan APBN-P 2016 yang diusulkan oleh Polri ada dua hal. Ada yang mendesak dan prioritas. Saya juga berpikir ini mungkin apa bedanya mendesak sama prioritas? Ini sama-sama pentingnya Pak, jadi kalau mendesak prioritas ini sama pentingnya. Rp1,925 triliun dan Rp7,014 berarti hampir Rp9 triliun tambahannya. Jadi dihemat Rp1,56 triliun butuh lagi tambahan sekitar Rp9 triliun, jadi penghematan dengan tambahannya agak jomplang begitu, tapi kami sadar bahwa memang kebutuhan dari Polri sangat luar biasa, Cuma perlu penjelasan sedikit Pak serapan ini kurang lebih sekitar 58% disampaikan didepan. 58% berarti masih ada separuh dana yang belum terserap. Kami berharap dana ini diakhir tahun bisa terserap semua karena kalau tidak terserap inikan sangat mubajir ditambah lagi dengan APBN-P yang kurang lebih Rp9 triliun ini, banyak juga mitra-mitra kerja lain yang membutuhkan. Kami mengharapkan serapan ini bisa tercapai target diakhir Tahun 2016 dan juga kami menghimbau apabila nanti membahas APBN 2017 sudah diperhitungkan betul. Jangan sampai ada lagi APBN-P nanti di Tahun 2017 dengan tambahan yang cukup luar biasa lagi karena kita tahu negara kita lagi agak kesusahan juga untuk mencari tambahantambahan untuk anggaran diberbagai departemen.APBN-P 2016 anggaran 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian yang kedua, dari hasil kunjungan kerja kami ke beberapa daerah banyak sekali keluhan dari Jaksa bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan melebihi dari jumlah anggaran yang diterapkan. Khususnya untuk perkara-perkara pidana umum dan pidana khusus. Ini sangat berbahaya karena mereka menggali danadana sendiri. Mencari dana-dana sendiri untuk menutupi anggaran yang kurang. Bahkan kadang anggaran yang turun itu dibagi habis. Bisa dibayangkan sangat minim sekali anggaran yang dipakai untuk menangani suatu perkara pidana khusus misalnya. Ini sangat riskan Bapak. Kami mohon supaya hal ini lebih diperhatikan agar supaya pekerjaan-pekerjaan Jaksa di daerah lebih baik.APBN-P 2016 Anggaran perkara 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Nah memasuki masalah APBNP. Memang kebetulan kami juga di Badan Anggaran, untuk anggaran kejaksaan masih dalam pembahasan yang cukup panjang. Tapi mudah-mudahan karena melihat kebutuhan ini sangat urgen. Kami harapkan juga Kejaksaan bisa mendapatkan tambahan itu. Kami melihat dihalaman 6, ada sudah dimasukkan untuk program penanganan perkara pidana umum dan Pidsus. Dihalaman 7 itu termasuk di pemulihan anggaran di angka 162 Miliar sekian. Nah yang jadi pertanyaan kami adalah kembali kehalaman 6 di program1. Itu ada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kejaksaan RI sebesar 131 Miliar lebih. Anggaran untuk penanganan perkara umum, pidana umum dan pidana khusus itu hanya 8 Miliar untuk pidana umum dan 23 untuk pidana khusus. Kami tidak mempersoalkan besara anggaran ini walaupun ini sangat tinggi sekali. Cuma kami ingin tahu, dipergunakan untuk apa saja brakedown-nya yang 131 Miliar lebih ini. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI. Ini kami belum melihat untuk apa-apa saja ini. Kami besarannya tidak terlalu mempersoalkan tapi kami ingin tahu apa saja dukungan manajemen itu dan pelayanan tugas teknis lainnya Kejaksaan RI itu apa saja.APBN-P 2016 APBNP 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian terkait dengan anggaran ini Pak, kebetulan saya di Dapil Jawa Timur saya ingin juga melihat didapil saya itu mobil-mobil, fasilitas mobil patroli dan lain-lain itu agak bagus Pak karena Surabaya itu kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, mobil patroli sabaranya itu masih ada yang timor itu, timor yang pintunya sudah tidak bisa dibuka. Jadi kalau umpamanya mengejar penjahat nanti, begitu sudah dekat tidak bisa keluar Pak. percuma saja itu. Jadi saya mohon ini Pak. rata-rata masih mobil timor yang itu, kadang-kadang sudah kanibal semua disana, jadi minta tolong ini yang daerah Surabaya Polrestabesnya itu Pak. Ya Suman Sumantri itu kasihan juga. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara, Fraksi Partai Golkar melihat anggaran ini mudah-mudahan dibutuhkan benar-benar prioritas. Kami mengharapkan begini Pak, mohon kami juga diberikan break down, kami tidak ingin masuk ke angka, Cuma kami ingin tahu saja misalnya berapa sih kebutuhan untuk perekrutan Anggota Brimob, berapa sih fasilitasnya, kemudian untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu berapa. Inikan disebutkan a, b peningkatan professional, c. penguatan separatis kita ingin tahu saja berapa kira-kira anggaran-anggaran itu. Itu seperti yang diajukan oleh mitra-mitra kerja yang lain. Kita tidak mengkritisi angka. “oh ini tidak” yang penting kita bisa tahu seperti yang diajukan oleh … oh ternyata Polri dalam peningkatan pelayanan itu dibutuhkan dana sekian untuk diseluruh Indonesia. Itu saja yang kami butuhkan breakdown-nya.APBN-P 2016 mobil patroli, anggaran 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Bapak-Ibu sekalian. Kami melihat apa yang disampaikan oleh Polri bahwa ada penghematan atau pemotongan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Rp1,56 triliun. Kalau melihat dari anggaran total Polri APBN 2016 yang mencapai kurang lebih Rp70 triliun, ini hanya nol koma berapa persen saja. Saya pikir, Polri masih patut bersyukur karena penghematan pemotongannya kecil sekali dibandingkan dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI yang lain. Ada mitra kerja kita yang dipotong sampai 25% penghematannya, padahal kinerja mereka yang paling utama adalah kunjungan ke daerah-daerah. Nah saya berharap Polri pun bisa legowo menerima ini karena dibanding APBN yang 2016 yang disetujui Rp70 triliun itu masih kecil sekali.APBN-P 2016 pemotongan anggaran 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Sebelum kami masuk ke anggaran ada hal lain-lain yang ingin kami tanyakan kepada Jaksa Agung beserta jajaran. Terkait dengan banyaknya barang sitaan negara yang dikelola oleh Kejaksaan. Banyak informasi barang-barang sitaan negara yang dikelola itu tidak terurus dengan baik. Terakhir adanya oknum internal kejaksaan untuk kepentingan pribadi menggelapkan barang sitaan tersebut, di NTT. Kami ingin tahu bagaimana manajemen kejaksaan agung dalam pengelolaan barang-barang sitaan negara tersebut. Kemudian barang sitaan tersebut apabila tidak terawat dan lama harganya juga, nilainya akan turun. Kenapa tidak segera dilelang saja untuk dimasukkan kas negara.APBN-P 2016 pengelolaan barang sitaan 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian tadi sudah banyak dibahas oleh rekan-rekan dari Fraksi yang lain terkait dengan pembiayaan rumah susun sewa. Kami hanya ingin menanyakan, kami tidak mempermasalahkan sekali lagi rumah susun sewa karena memang juga penting dan diperlukan untuk pegawai-pegawai Kejaksaan. Yang ingin kami tanyakan adalah ini rumah susun sewa. Biasanya sewa itu sudah termasuk dengan fasilitas dan lain-lain. Nah ini sewa seperti apa, karena ada pekerjaan berkaitan dengan genset, berkaitan dengan rumah pompa, berkaitan dengan PJU, instalasi taman, gondola, kemudian rumah genset, pos jaga. Ini semua belum ada. Nah ini sewa Cuma sewa gedung. Itu saja atau sewa seperti apa atau model sewa seperti apa atau model sewa seperti apa yang diberlakukan terhadap rumah susun sewa ini. Terhadap yang lainnya, kami mendukung termasuk juga pengadaan penambahan anggaran untuk pengawasan. Ada penambahan kendaraan roda empat Eselon II pada Jamwas, kami sangat mendukung karena kami tahu betul didaerah banyak sekali Jaksa yang kendaraannya sudah, istilahnya sudah butut Pak, rongsokan. Mungkin tidak bisa dipakai keliling 24 jam. Sebentar-sebentar mogok. Jadi kami sangat mendukung untuk pengadaan kendaraan roda empat ini.APBN-P 2016 rusunawa, mobil dinas 3
ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR IV Laki-laki Jadi kami setuju dengan dari Ibu Erma, Cuma begini Pimpinan mungkin agar pemerintah ini tidak kehilangan substansi-substansi yang harus dirumuskan ulang dari DIM-DIM sebelumnya, kami usul sebaiknya pemerintah mendengarkan ulang rekaman pembahasan Panja kita sebelumnya. Jadi saya khawatir ini dari catatan-catatan kawan-kawan saja banyak yang kelewatan, apalagi Cuma catatan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu mungkin bisa meminjam rekaman, inikan selalu direkam, minjamlah rekaman itu diulang dari belakang. Ini paling gampang, jadi bisa mengingat semua dan substansi-substansi itu bisa ditemukan di sana agar supaya tidak seperti ini lagi. Khususnya yang dirumuskan ulang itu, jadi bisa tahu persis pasal berapa, apa yang dipermasalahkan, jadi bisa tahu persis, begitu Pimpinan usul kami. Jadi memang sebaiknya pemerintah siap dulu, kalau tidak siap malam ini daripada kita nanti berdebat terus tapi tidak mulai-mulai sudah substansi, kita tunda besok dan pemerintah harus sudah siap untuk itu.DIM RUU KUHP Perumusan Ulang 3

ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki
Terima kasih pimpinan.
Adis Kadir No Anggota A282 dari Jawa Timur 1. Sidoardjo, Partai Golkar Ibu Bapak yang dari pihak Gold Sign GS Gold Sign kalau saya membaca sepintas kuncinya pembatalan Merek Ibu itu akibat keluarnya keputusan Mahkamah Agung RI putusan peninjauan kembali Nomor 019 PK/PDT/2007, tanggal 27 November 2008 kuncinya di situ kenapakah sampai Depkumham merek dan juga yang lainnya bisa bertindak jadi dasarnya dari putusan itu memang putusan sebelumnya ada yang Nomor 516 itu itu sudah sangat menguntungkan tetapi tiba-tiba keluar putusan Nomor 019 PK 2007 PDT SUS yang menurut pengakuan ibu bapak tadi ini sama sekali tidak ada pemberitahuan. Lah ini yang menjadi lucu karena apabila pihak yang berperkara itu ada para pihak para pihak pasti dipanggil termasuk juga kuasa kuasa hukumnya nah ini kok sampai pihak GS Gold Sign ini tidak mengetahui sampai dengan putusan pk, itu satu pertanyaan. Nah kita ingin melihat di putusan pk tersebut para pihaknya sapa setelah kita mengetahui para pihaknya siapa, kita juga ingin melihat pertimbangan Majelis Hakim itu apa sehingga mementahkan putusan MA sendiri pk yang Nomor 516. Apakah 516 ini sudah masuk juga di dalam pertimbangan pk yang nomor 019 ini apa belum? Itu makanya tadi sahabat saya Pak Jhon ini minta dilengkapi surat-suratnya agar kami bisa melihat, melihat apa yang terjadi di dalam pertimbangan Majelis dan juga para pihaknya, jangan-jangan ini para pihaknya bukan yang pihak ibu kalau pihak ibu kan pasti diundang ini. Kan sangat-sangat tidak mungkin satu kasus para pihak tidak tahu-tahu tiba-tiba putusan sudah sampai pk, nah apa yang mengajukan ini bandingnya, siapa yang mengajukan kasasinya, siapa yang mengajukan sampai ke tingkat PK pasti ada yang urus kan ini tak mungkin tiba-tiba ada terus ibu-ibu, bapak ibu tidak tahu, ini kami juga perlu tahu ceritanya sampai bisa seperti ini seperti apa. Pasti ada yang menjalankan siapa yang menjalankan itu apa para pihak dari GS Gold Sign tidak melalui ibu, ibu dari pengacara ya, tidak melalui ibu atau seperti apa? Karena kalau barang sudah sampai pk para pihak pasti menjalankan masing-masing kan ada yang menang ada yang kalah nah ini kan sangat lucu bagi kami kalau sampai tidak tahu sampai keluar putusan pk itu, tolong ini dilengkapi biar kami bisa mempelajari itu, apa yang terjadi dengan putusan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum Wr Wb.Diskriminasi POLRI Pembatalan Merk 3

ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Interupsi Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari tadi terkait dengan lapas ini Bapak bolak-balik menyatakan kalau ada sipir atau kalapas akan ditindak, kemudian kerja sama dengan polisi, BNN terkait dengan bandar narkoba dan lain-lain dari tadi saya mendengar itu. Saya belum mendengar apa saja tindakannya dari Kumham ini terhadap sipir dan kalapas karena kita tahu ada beberapa yang terjadi di lapas-lapas tersebut. Kemudian siapa yang berhak menindak kalau terjadi hal-hal seperti itu? Apakah langsung Pak Menteri atau Dirjen diberi wewenang itu atau cukup di Kanwil Hukum dan HAM diprovinsi setempat. Ini kami yang belum dapat penjelasan dari tadi Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Pimpinan.Hukum, HAM dan KeamananPenindakan di Lapas 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Ya bukankah pengawasan itu sudah termasuk bagian daripada penindakan. Kalau pengawasan ada sesuatu hal yang tidak beres pasti ditindak. Jadi kalau kita masukan lagi penindakan, nanti double-double. Jadi cukup pengawasan.Hukum, HAM dan KeamananTKA 3
ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Izin, yang berwenang menindak itu siapa Pak? Apak Pak Menteri langsung? Izin Pimpinan. Pak Menteri atau Dirjen atau Kanwil … belum dijawab ini.Hukum, HAM dan KeamananWewenang Penindakan 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Terkait dengan kasus Freddy Budiman tadi Bapak sampaikan bahwa telah dibentuk tim investigasi Freddy Budiman. Kawan kami juga dari PDIP Pak Junimart menyampaikan bahwa semestinya kepolisian tidak juga terlalu mendengarkan opini atau perkataan-perkataan dari seorang gembong narkoba yang sangat berbahaya dan jelasjelas orang ini adalah penjahat kakap yang banyak merugikan anak bangsa kita. Tetapi begitu ada statement sedikit saja yang menyangkut dengan Pimpinan, petinggi angkatan, apakah itu Polri dan TNI seakan-akan penjahat kakap ini dianggap sebagai pahlawan. Nah yang sedikit kami sesalkan bahwa terlalu reaktif juga tanggapan daripada pihakpihak kepolisian dengan membentuk tim investigasi. Kami ingin menanyakan sebenarnya apa urgensi melibatkan tim, membentuk tim investigasi dan melibatkan tim eksternal. Kenapa tidak hanya irwasum, propam yang menangani. Apakah irwasum, propam ini kemampuannya diragukan untuk menangani ini. Setahu kami irwasum dan propam terhadap kasus-kasus internal ini sudah sangat mumpuni setahu kami Pak dari dulu. Oleh karena itu kami khawatir nanti apabila ada sedikit permasalahan muncul seperti kasus Freddy Budiman ini, kemudian dibentuk tim investigasi melibatkan tim eksternal. Apabila nanti besok ada lagi kasus-kasus seperti ini, jadi masyarakat ingin menuntut. Tidak lagi kembali kepada irwasum dan propam tapi kenapa waktu Freddy Budiman bisa dibentuk tim investigasi dengan gabungan eksternal tetapi dengan kasus-kasus ini kok tidak. Nah kami khawatirkan Pak itu nanti. Kalau ini seperti itu. Jadi pertanyaan kami, kenapa bukan irwasum saja dan propam yang melakukan investigasi ini dan kenapa juga melibatkan tim eksternal.Kinerja Kepolisian kasus Freddy Budiman, investigasi 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian terkait dengan pasar turi. Kebetulan ini di Dapil saya. Ini kasus memang, kalau menurut hemat kami memang agak susah dan pelik. Ini kalau mau dibuka semua. Ini pejabat-pejabat Pemerintah kota kena semua ini dari awalnya. Karena semua one prestasi. Pemerintah kotanya one prestasi, investornya juga one prestasi. Investor menjanjikan strata title, kemudian strata titlenya tidak bisa dikeluarkan. Karena membutuhkan sertifikat. Sertifikatnya ditahan oleh Pemerintah Kota. Nah ini kalau diruntut-runtut semua one prestasi. Jadi memang kalau mau perlu keberanian, sekalian berani dipanggil semua itu bukan hanya Walikota yang sekarang, mulai dari Walikota yang lama juga. Itu juga kena. Tapi memang yang harus dicari adalah solusi bukan mencari suatu kesalahan. Namanya ini seperti force merger begitu, saya harapkan Bareskrim bisa memberikan penyelesaian yang baik, apakah itu kepada investor Pemerintah Kota ataupun kepada masyarakat pembeli daripada pasar turi tersebut.Kinerja Kepolisian kasus pasar turi 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Terakhir Pak Kapolri, kami ingin menanyakan juga perkembangan penanganan krisis BPKB dan STNK. Kami ingin menanyakan perkembangannya seperti apa terakhir karena kami masih mendengar, masih banyak kekosongan-kekosongan formulir BPKB dan STNK ini di daerah-daerah, di Jawa dan di luar Jawa. Kami ingin mendengar keterangannya seperti apa perkembangannya sampai saat ini.Kinerja Kepolisian krisis BPKB STNK 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Menindaklanjuti apa yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak memang kami tidak ingin masuk terhadap kasus-kasus tetapi memang terhadap kasus-kasus yang sangat menjadi perhatian public tentunya kami ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan sebagai fungsi pengawasan kami.Kinerja Kepolisian pembahasan kasus 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian kami ingin juga menanyakan persiapan arus mudik Idul Adha. Jangan sampai terjadi lagi korban-korban nyawa terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung bertemu dengan keluarganya seperti Idul Fitri kemarin. Kami ingin menanyakan kesiapan dari Polri termasuk arus-arus yang lewat pantura itu agar supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang meninggalnya orang-orang yang ingin pulang kampung pada saat Idul Fitri kemarin.Kinerja Kepolisian persiapan mudik 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Kemudian terkait dengan SP3 Riau, kami juga banyak mendengar laporan-laporan dari kawan-kawan kepolisian disana. Memang kepolisian sekarang ini seksi Pak. jadi sedikit saja sudah diberitakan luar biasa padahal kawan-kawan di kepolisian pun disana sudah menjelaskan sebenarnya. Mereka lagi sedang rapat juga, kemudian. Tetapi media ini seakan-akan tidak mendengar. Kami mengharapkan Pak. Jangan kalah media juga. Pak Kapolda mestinya lebih juga menjelaskan. Kapolda Riau hadir ya Pak ya? Mohon nanti dijelaskan kepada kami sebenar-benarnya karena secara pribadi kami lebih percaya juga dengan kawan-kawan kepolisian disana. Beberapa kawan yang kami sampaikan. Masa sih beraninya pejabat-pejabat dan bahkan dari Mabes juga yang hadir mempertaruhkan jabatan hanya untuk kongkow-kongkow. Jadi kami tidak percaya sebenarnya ini Pak. Tolong nanti Pak Kapolda menjelaskan dengan baik. Dan jangan sampai medianya ini kalah Pak. Medianya di Riau itu mestinya harus juga lebih gencar menyampaikan bahwa tidak terjadi hal-hal seperti yang disampaikan disana. Kami ingin mendengar penjelasan dari Pak Kapolda. Kemudian terkait dengan kasus di Kalimantan Timur. Kebetulan saya juga ikut hadir disana memang. Pak Kapolda disana sudah menjanjikan akan segera untuk menangkap. Tetapi disampaikan tadi bahwa begitu dicari orang ini sudah lari ke Singapura. Nah pertanyaan kami begini Pak, ada kasus seseorang dari Jawa Timur itu lari ke Singapura sangat cepat Pak ditangkap, diblokir paspornya, kemudian tidak sampai 1 bulan juga sudah berhasil ditangkap. Kasus nanyala. Cepat sekali itu. Nah ini kok terhadap seorang buron yang kira-kira juga sama tetapi kok waktunya lama. Ini bagaimana prosesnya kok bisa lama, kok ada 1 kasus juga bisa cepat. Kami mohon penjelasan itu dari pihak kepolisian.Kinerja Kepolisian SP3, buron 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kemudian Pak Andi Wijayanto juga menyampaikan bahwa hal sebagai tim Koordinator Tim 11 hanya datang ingin mendengarkan background daripada keluarga beliau dan juga tidak ada disampaikan bahwa beliau ingin menjadi wakil presiden. Ini hanya kedatangan Tiim 11 untuk mengetahui background karena masuk dalam kategori 7 calon yang telah di diteliti oleh Tim 11.Pertemuan Abraham SamadBackground 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan juga bahwa ada rekan terdekat Pak Abraham Samad yang bernama dr. David. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Tjahyo Kumolo bahwa yang mempertemukan ketua DPC PDIP Surabaya hampir dapat kami pastikan bahwa ini adalah Dokter Gigi David Aristanto kalau tidak salah beliau ini adalah rekanan di pemerintah kota dan juga biasa mendapat proyek-proyek dari Departeman Kesehatan kalau betul itu orangnya ya mohon juga ini penjelasan dan saya setuju mungkin ini di juga bisa dipanggil pimpinan karena ini terkait dengan proyek-proyek APBD dan APBN apakah juga ada hubungan-hubungannya dengan Bapak Abraham Samad seperti yang disebutkan tadi, kalau hanya persahabatan seperti Pak Supriansyah mungkin tidak masalah tapi takutnya nanti ada hubungan-hubungan yang terkait dengan interaksi proyek-proyek yang disebutkan.Pertemuan Abraham SamadInteraksi Proyek 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Nah pertanyaannya adalah ini masalahnya apa Pak Abraham Samad tidak ingin menjadi wakil presiden diusung-usungkan menjadi wakil presiden, tidak ada juga apa membicarakan masalah tentang kasus pertemuan cuman didatangin, juga waktu di Jogja ketemu tidak sengaja apa masalahnya dengan Pak Abraham Samad ini.Pertemuan Abraham SamadKasus Pertemuan 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kemudian Pak Supriansyah terakhir banyak yang menyampaikan bahwa apartemen tersebut hanya diatasnamakan Pak Supriansyah saja mohon maaf ini bukan ini ini kita ingin klarifikasi. Pertanyaannya apakah ini milik pribadi Pak Supriansyah atau milik perusahaan atau ada share apa kepemilikan dengan kawan-kawan atau perusahaan yang lainnya. Terima kasih Pimpinan kami akhiri.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi Apartemen 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Saya tidak masuk ke persoalan penetapan tersangka calon Kapolri yang kita tahu tadi sudah pra peradilan sudah dinyatakan bahwa batal beliau dinyatakan batal sebagai tersangka tapi saya lebih concern kepada kode etik sebagai pimpinan suatu lembaga hukum di negara kita. Dari RDP yang terdahulu dan sekarang saya mendengar pembicaraan antara Saudara Hasto dan bapak-bapak yang hadir di sini itu tidak ada kesamaan hanya satu yang ada kesamaan bahwa memang betul terjadi pertemuan dengan Saudara Abraham Samad.Pertemuan Abraham SamadKode Etik Lembaga Hukum 3

ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki
Pak Andi, Pak Tjahyo dan Pak Supriansyah yang kami hormati.
Ini RDP Komisi III yang kedua terkait dengan permasalahan KPK dan Polri. Pada saat pertemuan yang lalu yang dihadiri oleh Pak Hasto, saudara Hasto saya menyampaikan kepada forum ini selamat datang di jaman kegelapan. Karena apa saya sampaikan begitu saya saja kami sebagai anggota DPR bingung melihat panggung kita ini apalagi rakyat kita yang tidak tahu menahu hanya melihat melalui media apa sih yang terjadi dengan panggung hukum kita di negara ini.Pertemuan Abraham SamadPanggung Hukum 3



ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Tetapi disampaikan oleh Pak Tjahyo Kumolo pertemuan itu hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa tidak ada pernyataan ingin jadi wakil presiden kemudian tidak ada juga membahas masalah-masalah betul begitu ya Pak ya padahal Pak Hasto menyampaikan waktu itu ada pembahasan masalah calon presiden dan juga ada perkataan dari Saudara Abraham Samad yang telah meringankan hukumannya Saudara Emir itu kalau tidak salah yang sampaikan Pak Hasto seperti itu.Pertemuan Abraham SamadTopik Pembicaraan 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kalau beliau ini tidak berbuat apa-apa kan kasian juga kalau namanya ini di diungkit seperti ini dibawa ke sana ke marin padahal beliau tidak ingin jadi wakil presiden. Nah oleh karena itulah bapak-bapak saya sependapat dengan tadi Pak Muslim Ayub tolong dibuka lah di forum ini sejujur-jujurnya kalau memang Pak Abraham Samad itu ingin menjadi wapres karena tadi disampaikan tidak mungkin ada pertemuan kalau tidak ada tidak ada pra kata awal tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Inilah yang kami minta buka saja karena kita ingin lembaga, tadi di sampaikan juga oleh kawan dari PKS bahwa individu-individu lembaga ini itulah yang harus kita cari yang sangat-sangat bersih walaupun tidak menyerupai nabi tapi tidak kita kultuskan kita ingin menyelamatkan lembaga ini dari oknum-oknum jadi harus bersih orang-orang yang ada di dalam sana, apakah itu di dalam KPK maupun di dalam kepolisian.Pertemuan Abraham SamadTransparansi 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki memang masalahnya seperti disampaikan tadi tidak masalahnya apa kesalahannya beliau ya kan, apa yang kita cari-cari tujuan kita untuk untuk RDP-RDP seperti ini. Kita ingin membuka kebenaran jadi tolong lah dibuka semua kebenaran itu tentang keinginan-keinginan beliau apakah betul ingin jadi wakil presiden atau ada yang lain kasus-kasus yang lain.Pertemuan Abraham SamadTujuan RDP 3
ADIES KADIR 6 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Pimpinan, perlu dipertimbangkan juga karena yang mitra kita juga kan Jaksa Agung, jadi nggak ada masalah kalau Jaksa Agung di depan jadi Komisi III dan Jaksa Agung dan kementerian di luar itu, kan tidak ada juga substansinya di situ, urusan di belakang dan di depan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Jaksa Agung 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Satu hal lagi mungkin. Pimpinan izin Pimpinan. Kami sangat senang memang kalau seluruh panggilan itu disertai dengan kamera, jadi kita harapkan juga nanti panggilan-panggilan ditempat-tempat lain diseluruh Indonesia itu bisa disertai dengan kamera semua, jadi enak. Selama inikan setahu kami kadang-kadang Cuma surat disertai tanda terima seperti itu saja, tapi kalau memang ini ada kemajuan dengan kamera mudah-mudahan ini bisa diberlakukan untuk di Kejaksaan seluruh Indonesia lebih bagus.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kamera 3
ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Interupsi Pimpinan. Adies Kadir Fraksi Partai Golkar. Biar tidak salah Pak Jaksa Agung karena semalam Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa, menyebutkan bahwa Adies Kadir adalah menanyakan masalah Jaksa Yudi. Nah saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah menanyakan itu, itu pertanyaan dari Bapak Wihadi dari Fraksi Gerindra yang didepan saya, memang ada jawaban pertanyaan saya yang belum dijawab, jadi mungkin nanti Pak Wihadi bias menyampaikan apa-apa saja pertanyaannya, tapi terkait dengan Jaksa Yudi saya tidak mempertanyakan itu dan pertanyaan saya yang belum dijawab adalah terkait dengan SOP pada saat Kejaksaan Agung mengirimkan surat panggilan terhadap orang-orang yang ingin dipanggil. Saya hanya menyarankan itu dan juga belum… Itu pertanyaan saya. Jadi bukan pertanyaan mengenai Jaksa Yudi. Itu interupsinya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Klarifikasi 3

ADIES KADIR 5 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki

Baik, terima kasih Pimpinan.
Terkait dengan Surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober yang dibagikan oleh Pak Jaksa Agung tadi dengan beberapa penafsiran yang tadi juga disampaikan Bapak belum bisa spesifik menemukan letak, dimana letak pelanggarannya. Kawan-kawan dari Komisi VII DPR sudah beberapa kali menggelar RDP dengan Menteri ESDM ini dan ada beberapa kesimpulan yang telah disebarkan kepada media, mungkin kami bisa sedikit bacakan disana bahwa “Komisi VII DPR menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut Surat Menteri ESDM Nomor 7522/13/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal permpohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Turunan Peraturan dibawahnya dengan alasan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Pada Pasal 169
ayat a yang berbunyi “Kontrak karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
Ayat b “Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan PKP2B sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali penerimaan negara”. Khusus pada ayat a dan b ini telah memberikan penegakan secara jelas bahwa bagi pemegang kontrak karya dan PKP2B ini dijamin kepastian hukumnya untuk tetap melanjutkan operasinya sampai berarkhirnya jangka waktu kontrak perpanjian tanpa merubah status perjanjian IUP dan atau IOPK dengan melakukan … selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Komisi VII, Surat Menteri ESDM 3

ADIES KADIR 5 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kalau melihat dari hasil kesimpulan dari kawan-kawan di Komisi VII DPR ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terkait dengan minerba dan turunan peraturan dibawahnya yang dilakukan oleh Menteri ESDM. Yang ingin kami tanyakan juga mungkin apakah Bapak hanya menerima satu surat ini saja? Karena yang beredar ada beberapa banyak surat yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Minerba ini dan juga rekomendasi-rekomendasi dari Direktorat Jendral Minerba, kemudian surat-surat dari Kementerian ESDM lainnya diluar surat tanggal 7 Oktober. Rangkaiannya sudah dimulai sejak sekitar Bulan Juli Tahun 2015. Mungkin Bapak hanya mendapatkan ini belum ada surat-surat lain, kami akan menyerahkan beberapa surat yang kami dapat terkait dengan kesimpulan-kesimpulan dari kawan-kawan di Komisi VII DPR ini begitu PimpinanSurat ESDM dan Kasus Mobil 8Pelanggaran, Komisi VII, Surat ESDM 3
ADIES KADIR 2 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Kemudian yang kedua, kemarin kami menanyakan pengiriman juga di rumah itu menyertakan kurang lebih 10 sampai 12 orang dengan mengirim itu. Apakah memang itu seperti itu SOP-nya dengan mengirim surat dengan berbondong-bondong seperti itu? Itu pertanyaan kedua begitu Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8SOP Panggilan 3
ADIES KADIR 3 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Ini sudah masuk ke laptop terkait surat Pimpinan. Ya terkait surat yang dibacakan tadi garing TSN Nomor 07…Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Ini jangan sampai terjadi, kemudian yang ke 2 (dua) sudah setahun setengah ini kami RDP dengan BNPT selalu diungkapkan masalah Poso, Masalah Santoso, dan kami mendengar juga dari kawan-kawan yang periode yang lalu masalah santoso ini terus menerus sampai sekarang tidak pernah selesai . Kita tahu terakhir ada operasi lagi di Poso menurunkan aparat TNI POLRI, dimedia sudah disampaikan bahwa kurang lebih tinggal 36 orang sudah terdesak. Kita mendengar dari dulut selalu terdesak, selalu terdesak tetapi tidak pernah selesai masalah Poso ini. Kasus Abu Sayyaf yang ada di Fillipina, yang katanya pemerintah ingin mengirim pasukan kesana, kami aspresiasi, dengan akan di kirim. Tetapi menghadapi persoalan yang kita tidak ketahui medannya dan disana hampir 1 (satu) kampung dikuasai dibandingkan dengan hanya menangani Santoso saja, yang di Poso saja sudah di kuasai bertahu-tahun dengan kurang lebih kurang lebih tinggal 36 orang tidak bisa diatasi, apa tidak mati konyol kalau kesana dengan medan yang tidak diketahui , nah kami ingin bertanya kepda pak Tito, sebenarnya apa si... masalah di poso ini kenapa seorang Santoso yang tinggal 36 yang dari foto-totonya itu, dengan apa istri dan anaknya juga seperti itu dan gunung yang sudah, aa.. sebenarnya sudah dikuasai oleh TNI dan POLRI tetapi tidak bisa juga di tangkap, tidak bisa juga di habisin kelompok ini. Ini sudah bertahun-tahun pak Tito, mohon penjelasannya, apa yang sebenarnya masalah yang terjadi di Poso ini, apakah ada pembiaran memang di biarkan seperti itu supaya setiap tahun ada operasi atau seperti apa.Terorisme kasus Poso 3
Adies Kadir 1 Golkar Jawa Timur I Laki-Laki Yang ketiga didalam paparan yang bapak sampai kan tadi dihalaman 10 point 4 disana ada, A deradialikasi pembinana di dalam lapas meliputi satu kegiatan rehabilitasi terhadap BBP terhadap tindak pidana terorisme, nah pertanyaan kami apakah ada rehabilitasi terhadap BBP tindak pidana didalam lapas ini, karena setahu kami tindak pidana extra ordenary crime tidak mendapatkan rehabilitasi kecuali mendapat rekomendasi dari BNPT itu yang kami dengar, pihak lapas kumham tidak berani memberikan remisi bila tidak ada remisi kalau tidak ada rekomendasi tersebut. Nah apa yang menjadi acuan untuk memberikan rehabilitasi terhadap BBP ini apakah sudah ada yang di rehabilitasi apakah betul harus memakai rekomendasi dari pada BNPT agar supaya lapas memberikan rehabilitasi ini,Terorisme rehabilitasi BPP 3
ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Pimpinan, izin.Mungkin seperti ini Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba, yang dianggap perlunya mungkin dihapus karena nanti ada yang perlu dan tidak perlu. Jadi membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisdasi nirlaba, mungkin seperti itu. Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan yang berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba. Itu usulan Pimpinan.Transaksi Keuangan Koordinasi PPATK 3
ADIES KADIR 1 GOLKAR JAWA TIMUR I Laki-laki Pimpinan, izin.Mungkin seperti ini Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba, yang dianggap perlunya mungkin dihapus karena nanti ada yang perlu dan tidak perlu. Jadi membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisdasi nirlaba, mungkin seperti itu. Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan yang berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba. Itu usulan Pimpinan.Transaksi Keuangan Wewenang PPATK 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati,APBN-P 2016 Anggaran 3
Aditya Mufti Arifin 2 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Tadi masalah pengadaan persandian dan IT ini Ketua. Penginderaan. Jadi disini ada permintaan 97 Miliar sekian itu mau di detailkan, karena ini cukup besar. Hampir 30%-an yang diminta.APBN-P 2016 Anggaran 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Baik, kami dari Fraksi PPP ini berdasarkan pengajuan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp8,939 triliun disini terdapat dua yaitu pertama, kebutuhan mendesak dan kebutuhan prioritas begitu. Kebutuhan mendesak ini sekitar Rp1,925 triliun. Berdasarkan dari pemaparan ini untuk penguatan penyesuaian struktur organisasi dan penambahan personel Densus 88 di Polri. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau bisa lebih dijelaskan lagi Pak. kalau Rp1,9 triliun ini Cuma untuk penguatan, penyesuaian penambahan personel ini, ini saya rasa cukup terlalu besar begitu. Mungkin bisa dijabarkan penambahan personelnya berapa orang begitu, kebutuhan dananya berapa, sarana-prasarananya berapa karena kalau penambahan personel pasti ada penambahan sarana prasarana begitu. Nah ini diperjelas serta operasionalnya untuk Densus 88 ini dari anggaran perubahan yang diajukan sebesar 1,9 ini berapa begitu. Itu yang pertama.APBN-P 2016 anggaran densus 8 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Yang kedua, dihalaman 9 juga kita melihat disini ada perlu tambahan anggaran sebesar 9 Miliar sekian. Ini untuk kegiatan berupa pengadaan kendaraan roda empat untuk Eselon II untuk Jamwas dan lain-lain. Jadi kita ingin tahu ini urgensinya apa? Padahal didaerah kalau memang harus pengadaan kendaraan kalau kita lihat mobilmobil tahanan didaerah itu sudah banyak yang tidak layak. Jadi apakah tidak lebih prioritas pengadaan mobil tahanan-tahanan didaerah ini atau lebih prioritas pengadaan untuk kendaraan roda empat Eselon II ini.APBN-P 2016 anggaran, mobil dinas 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah dari system anggaran di Polri adakah system reward and punishment. Jadi contoh untuk Polda yang berprestasi ini pada system anggaran ini misalnya penganggaran ini diperbanyak begitu, daripada Polda yang kurang prestasi begitu.APBN-P 2016 sistem anggaran 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Yang pertama, kami dari Fraksi PPP ingin menanyakan mungkin tadi belum dijelaskan oleh Pak Jaksa Agung berkaitan perkembangan penanganan kasus Viktoria Pak. Itu yang pertama.Korupsi kasus Viktoria 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Yang ketiga, kami dari Fraksi PPP juga sangat prihatin dengan adanya oknum jaksa yang tertangkap OTT termasuk dibeberapa daerah juga ada oknum jaksa yang terlibat masalah narkoba dan lain-lain. Kami berharap adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajaran berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik lagi diaparat Kejaksaan khususnya didaerah-daerah. Mungkin itu saja Ketua.Korupsi OTT KPK 3
Aditya Mufti Arifin 1 PPP Kalimantan Selatan II Laki-Laki Yang kedua, pada Bulan Agustus 2015 yang lalu Pak Jaksa Agung diruangan ini telah menyatakan membentuk satgasus tipikor dan pada penjelasan tadi juga Pak Jaksa Agung ada sedikit mengungkapkan peranan Satgasus Tipikor tersebut. Yang ingin kami tanyakan sampai saat ini perkembangan Satgasus Tipikor ini sudah berapa kasus yang ditangani dan berapa kasus yang telah diselesaikan serta berapa kerugian negara yang telah diselamatkan oleh Satgasus ini Pak. Jadi kalau memang bagus kinerja Satgasus ini kami berharap akan dilanjutkan lagi begitu.Korupsi satgas tipikor 3
AHMAD BASARAH 1 PDIP JAWA TIMUR V Laki-laki Dalam system kenegaraan kita paska amandemen Undang-Undang Dasar tidak ada primus inter pares lembaga negara. Semuanya adalah lembaga negara setara. Jadi kalau mau disebut tentang lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar semuanya harus disebut Pak. Ada 8 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap lembaga negara lain yang tidak disebutkan.Pelaksanaan Tugas PolriLembaga Negara 3
AHMAD BASARAH 1 PDIP JAWA TIMUR V Laki-laki Pertama, lembaga presiden, lembaga MPR, DPR,DPD RI, kemudian MK, MA, Komisi Yudisial, BPK RI.Pelaksanaan Tugas PolriLembaga Negara 3
Ahmad HI M Ali 1 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-Laki Terus kemudian siapa, institusi mana yang lebih punya kewenangan dalam melaksanakan penindakan terhadap teroris ini. Ini mungkin perlu saya ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari Pak Kapolri. Karena kenapa tadi ada banyak pertanyaan. Ketika kita berbicara Santoso yang katanya teroris dan kalau kita tarik lebih jauh lagi akan kaget, kemudian mengetahui fakta, siapa sebenarnya Santoso ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begitu “dicintai” oleh masyarakat yang ada diwilayah pesisir Poso. Ini pertanyaan yang mungkin juga harus kita jawab. Nah bahwa ada pernah yang mengatakan bahwa ada Anggota DPR yang pernah berkunjung ke sana yang mengatakan bahwa disana itu bukan teroris tapi adalah kelompok orang yang anti polisi. Juga ada kebenarannya. Karena memang faktanya disana, dulu Poso adalah daerah konflik terus kemudian dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir tidak lagi terjadi konflik antar agama tapi yang terjadi adalah konflik antara kelompok radikal dengan kepolisian. Sehingga ini kemudian menjadi satu PR yang perlu harus kita jawab.Kinerja Kepolisian terorisme 3
Ahmad HI M Ali 1 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-Laki Saya ingin menambahkan sedikit saja tentang persoalan terorisme karena kebetulan ini dari Dapil saya Pak Kapolri. Masalah Santoso. Kebetulan saya dari Dapil Sulawesi Tengah. Sehingga ada hal yang saya mau ingin tanyakan dan kemudian mendengarkan penjelasan dari Pak Kapolri tentang penindakan terorisme di Poso. Ketika Pak Tito dulu menjadi Ketua BNPT terus kemudian melihat persoalan, kemudian menggunakan prinsip kontra teroris dalam penindakan, terus kemudian ketika BNPT baru sekarang. Dia lebih pada pencegahan. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian hubungan … antara 2 institusi ini dalam penanganan tentang kasus teroris.Kinerja Kepolisian terorisme, BNPT 3
Ahmad HI M Ali 1 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-Laki Terus kemudian, saya mencoba memahami pikiran Ketua BNPT hari ini untuk lebih mengedepankan tindakan pencegahan. Karena kenapa? Kalau saya boleh menganalisa bahwa sesungguhnya melebarnya paham. Katakanlah kelompok teroris di Poso itu, ini karena kegagalan diteksi dini tentang paham atau lahirnya kelompok baru. Karena Santoso dan Basri di Poso ini bukanlah personal atau komandan yang seperti apa yang digambarkan sesungguhnya selama ini. Ini orang yang susah untuk kemudian yang dari pribadi yang saya tahu, yang saya kenal tentang Basri, Santoso. Sangat bertolak belakang dengan apa yang kemudian apa yang hari ini di publish oleh media. Ini bukanlah sesungguhnya kelompok yang berbahaya dalam “secara ideology” karena boleh saya katakan mungkin di forum ini bahwa … ini ngaji pun tidak tahu. Ini fakta. Karena ini sudah mulai meluas berita tentang ketokohan. Cuma pertanyaan kita hari ini, kenapa dengan figure seperti ini kemudian begitu dicintai faktanya kemarin ketika dia dikuburkan ribuan manusia yang hadir di pemakaman tersebut. Disisi lain berita tentang ini, tentang figur ini menjadi sangat. Tetapi mungkin perlu ada pendekatan baru oleh kepolisian untuk kemudian mengembalikan citra atau persepsi. Jadi saya pikir salah satu tugas penunjukkan Pak Tito hari ini sebagai Kapolri dalam hal ini adalah untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, public terhadap kondisi kepolisian hari ini. Sehingga kemudian kedepan kita berharap tidak lagi terjadi hal seperti itu. Artinya masyarakat harus diberi pemahaman, pencerahan yang lebih pas. Sehingga pemahaman-pemahaman seperti apa yang kemudian menjadi atau idola, katakanlah seperti itu untuk masyarakat yang disana. Karena saya secara pribadi sebagai masyarakat yang pernah tinggal lama di Poso. Pak Tito pernah. Punya perjalanan dengan saya dulu. Saya pernah ditangkap dulu oleh Pak Tito waktu di Poso. Ini perjalanan dengan Beliau kemarin. Artinya di duga. Saya bukan teroris karena saya tidak pernah diadili oleh pengadilan apa pun bahwa saya adalah teroris. Tapi pernah diduga karena memang saya pernah tinggal di Poso, dan saya lama di Poso sehingga saya mengenal betul kondisi masyarakat yang ada disana. Sehingga saya berharap tentunya kondisi seperti sekarang ini jangan lagi terjadi. Apapun usaha atau apa pun upaya yang kita lakukan, bagaimana mengembalikan citra kepolisian untuk menjadi salah satu institusi yang dicintai oleh masyarakat.Kinerja Kepolisian terorisme, pencegahan 3
Ahmad HI M Ali 2 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-Laki Oke. Terima kasih Pimpinan. Sampai situ saja. Terakhir satu, ini titipan dari Dapil kebetulan saya baru pulang reses. Ini mungkin Pak Kapolda persoalan yang tertinggal di Pilkada 2015. Ada aduan masyarakat, ada laporan masyarakat di kepolisian di Polres Banggai tentang tindak pidana Pemilu yang sampai hari in belum dijawab oleh kepolisian. Tidak penting menurut saya, bagaimana akhir dari proses hukum ini. Tapi yang terpenting adalah kepastian hukum bagi masyarakat. Karena proses ini sudah begitu panjang digelar di Polres, digelar di Polda, kemudian ditarik di Mabes. Sampai hari ini belum ada kepastian hukum apakah aduan ini di tindaklanjuti atau punya alat bukti yang cukup atau tidak. Kalau kemudian dia memenuhi unsur untuk kemudian segera ditingkatkan, kalau dia tidak memenuhi unsur saya pikir juga adalah hak kepolisian untuk meng-SP3-kan.Kinerja Kepolisian tindak pidana pemilu 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Kemudian Pak Menteri, saya sedikit tadi mengamati tentang anggaran, tentang permohonan 2,2 lebih, tetapi tentang peningkatan SDM sangat sedikit sekali. Ini saya sangat prihatin karena saya temuan di dapil saya sendiri tentang misalnya latihan drafting yang diadakan oleh kementerian yang harus bayar. Keluhan mereka janganl bayarlah, gratiskan bagi teman-teman dibawah itu. Kira-kira pelatihan drafting bagi orang-orang di daerah itu tidak bayar. Ini keluhannya dari mereka.Hukum, HAM dan KeamananAnggaran 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Tadi Pak Menteri memperhatikan 55 ribu bandar dan pengedar, 180 ribu lebih pengguna. Kalau tidak keliru begitu angkanya. Nah saya kira hal-hal over capacity sebagainya, kita harus tangkal dari awal. Saya kira, ini yang mungkin bagaimana mainset kita disamakan dengan seluruh instansi yang terkait dan dengan seluruh potensi yang ada untuk memerangi narkoba ini. Saya ingin sedikit mengutarakan tentang aspirasi dari bawah ini dari dapil cabang XI Kota dan Kabupaten Tasik. BNN di Kota dan Kabupaten Tasik ini belum terbentuk. Nah bagaimana kira-kira Pak Menteri dengan seluruh jajarannya menggalang kerja sama dengan BN…. Dia masih dirangkap oleh Pemda belum ada kantor, padahal di Jawa Barat itu paling tinggi kalau lihat statistiknya pengguna, pengendar dan pemakainya atau pengederanya adalah di Tasikmalaya itu di Jawa Barat dan kalau saya secara sedikit emosional untuk mematahkan itu, Tasikmalaya itu adalah kota santri, kota yang sangat religious. Religious intensitasnya tinggi. Ini sasaran Pak Menteri dan kalau kita lihat petanya secara nasional hampir kantong-kantong yang memiliki kota-kota santri ini menjadi arah betul sasaran dari narkoba ini. Ini secara emosional baik di Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur itu tingkat konsumsi narkobanya sangat tinggi. Dengan demikian, saya mengutarakan dalam hal ini paradigm baru apa yang Pak Menteri ingin kemukakan didalam memerangi narkoba ini, lalu suatu terobosan baru apa yang Pak Menteri akan kemukakan, sehingga kita mempunyai mainset, cara pandang yang sama dalam menghadapi ini semua.Hukum, HAM dan KeamananParadigma Narkoba 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Saya tadi menyimak betul apa yang dipresentasikan oleh Pak Menteri khususnya saya menunggu, menunggu sekali tentang paradigma barunya, tapi setelah saya simak dimana itu tempat paradigma barunya dan terobosannya. Dari presentasi tadi belum Nampak apa paradigm baru ini tentang narkoba, tapi saya mengapreciate bahwa Pak Menteri bekerja sama dengan BNN, BMP dan BMK dibawah. Itu salah satu kerja sama yang menurut saya sangat penting. Mungkin kita melihat narkoba itu sebaiknya atau katakanlah usul atau saran kita menghadapi perang. Narkoba ini ancaman dan tantangan dan perang bagi Bangsa Indonesia. Kalau mainset kita perang, maka narkoba itu musuh dan kalau musuh kita harus bisa memetakan di medan perang ini darimana narkoba ini datang. Darimana narkoba ini datang ke Indonesia, maka kita harus memukulnya bukan dengan rehabilitasi, walaupun rehabilitasi itu penting, tetapi memukul di awal narkoba itu datang.Hukum, HAM dan KeamananPemberantasan Narkoba 3



AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Kita pasti sudah tahu negara mana yang mendatangkan narkoba ini ke Indonesia ini. Itu pun harus dibukakan petanya, sehingga kita bisa memukul langsung di daerah-daerah tertentu dimana narkoba itu masuk. Nah selama ini mainset kita tentang narkoba adalah hanya berarah ke gejala di lapas, lalu bandar, pengendar dan pemakai, tetapi tidak dalam memetakan darimana narkoba ini hadir, bagaimana jalurnya dan siapa saja yang harus menangkalnya. Saya kira, kalau kita mempersepsi narkoba itu sebagai sebuah perang, sebuah pertempuran walaupun kita masuk dalam proseksi wars sekarang, dalam peran asimetris, tapi narkoba ini adalah sebuah perang karena menghancurkan generasi muda yang luar biasa. SD, SMP di daerah dapil saya sudah kena. Sangat memprihatinkan.Hukum, HAM dan KeamananPemetaan Peredaran Narkoba 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Yang kedua, membikin drafting itu menyusun undang-undang ya. ya legal drafting betul. Nah kemudian penyuluhan Pak Menteri, ini di desa-desa ini saya sering menemukan bahwa mereka memang kesadaran hukum ini menjadi penting. Jadi kalau melihat dari susunan anggaran itu relative kecil sekali ini, barangkali perlu ditingkatkan kalau saya mendukung perlu ditingkatkan dalam soal ini tentang anggaran untuk penyuluhan, untuk melakukan kesadaran hukum di desa-desa untuk juga menerbitkan kompilasi hukum untuk desa-desa. Ini merasakan desa-desa ini masih sangat kekurangan terhadap informasi hukum ini, apalagi dengan sekarang kita ingin desa membangun. Saya kira, Pimpinan itu saja yang saya kemukakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.Hukum, HAM dan KeamananSosialisasi Daerah 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 5 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Tadi ada pemikiran dari Prof bahwa penjelasan yang sudah ditandatangani Pak Jokowi itu kemungkinan besar itu tidak menjelaskan apa yang tercantum didalam draft baru KUHP. Ini karena kita juga baca penjelasan-penjelasan itu sehingga dalam ranka konsolidasi dalam waktu seminggu itu saya kira Pak Dirjen dengan tim untuk meninjau kembali penjelasan-penjelasan itu agar Pak Prof ini tidak atau mengingatkan kembali memori dia yang.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDraft KUHP 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 4 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Golkar di dalam DIM 231 poin e pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu dihilangkan. Kenapa? Karena bukan tidak mewadahi kedudukannya. Tetapi kemungkinan besar ini, akan masuk kedalam hukum adat, yang dimana hukum adat itu nanti akan mengatur bagaimana eksistensi adat. Disatu pihak memang di dalam Undang-Undang dasar 1945, secara ... adat memang didukung dalam ...Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3

AHMAD ZACKY SIRADJ 4 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki
Nah dalam kapasitas hukum disini barangkali perlu dipertimbangkan DIM dimana letaknya hukum adat. Namun demikian di dalam kita menyusun Undang-Undang yang memenuhi hukum adat ini pernah sampai ke DPR RI dan sering dibahas pada saat itu nampaknya belum sampai di ketuk dalam paripurna, mengenai hukum adat ini. Jadi saya kira Golkar dalam hali ini menginginkan ini masuk dalam hukum adat.
Terima kasih Pimpinan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3

AHMAD ZACKY SIRADJ 5 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Yang kedua, saya kira kepada tim ahlinya Pak Dirjen harus memberikan bahwa tema-tema yang yang akan dibahas itu sehingga, jadi keluhan dari Prof tidak menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi saya seorang pakar lalu kemudian lupa apa yang dirumuskannya didalam forum pembahasan KUHP yang begitu penting. Ini catatan saja bagi Dirjen.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan KUHP 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 3 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Sedikit Ketua. Ini persoalan pidana bagi anak. Mungkin saya minta pandangan dari prof ini. Kalau misalnya anak itu melakukan jenis pidana-pidana pokok diatas, apakah anak itu dikenakan biaya sama dengan orang bebas Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Anak 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 3 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Kalau lah tidak, ini mungkin saya menebak-nebak ini mungkin kerangka rasional mungkin. Saya tidak paham betul tentang ini, hanya saya menebak-nebak ini saja. Hanya pidana bagi anak, bagi anak yang melakukan jenis-jenis salah satu pidana yang ada diatas, berbeda kalau orang dewasa yang melakukannya. Saya kira itu mungkin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pidana Anak

3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Kalau tadi penjelasan dari prof tadi pidana pokok yang bersifat khusus. Jadi kalau saya ikut pidana pokok yang bersifat khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Jadi Cuma mungkin agak sedikit mengulang kata pokok. Tapi dari penjelasan prof yang tadi tetap memakai kata pokok itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Nah apakah tidak radendum kalau pidana pokok, pidana tambahan dan pidana pokok yang bersifat khusus. Apakah itu tidak redendum. Karena penjelasannya tadi ini model formulasi saja.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSifat Pidana Pokok 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Saya ingin sedikit bertannya tentang tadi kalau tidak keliru mengutip pendangan dari Thomas Paine mengenai persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dalam konteks, tapi ada salah satu cendekiawan Amerika juga yang mengatakan salah satunya adalah John Cuttler bahwa kebesaran suatu bangsa itu akan ditentukan oleh kepercayaannya terhadap sesuatu dan kepercayaan kepada sesuatu itu adalah yang memiliki nilai-nilai moral. Jadi kebesaran bangsa itu akan sangat ditentukan dengan nilai-nilai moral itu.Komisi Yudisial Nilai Moral 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Dalam kaitannya dengan Komisi Yudisial dan dalam kaitannya dengan bagaimana peran Komisi Yudisial, baik dalam menjaga independensinya, pengangkatan hakim agung, menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim pada dasarnya adalah nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika. Sementara kita tahu persis bahwa masyarakat kita sedang mengalami sosial distrust, masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan hampir pada semua level kehidupan termasuk level kehidupan hakim. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masyarakat yang mengalami social distrust saya kira proses duplikasi peran Komisi Yudisial pada batas-batas tertentu sangat menentukan jika kemudian apa yang dikatakan oleh John Cuttler tadi bahwa kebesaran bangsa itu terletak pada..Komisi Yudisial Peran KY 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Dalam kaitan itu saya ingin mendapatkan pandangan bagaimana peran Komisi Yudisial didalam persoalan itu yang bukan saja dia dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moralitasnya, kenapa demikian? Karena saya mengetahui bahwa secara hukum kita menganut faham Hanz Kelson, dimana nilai-nilai etika dan Pancasila itu harus terlahir langsung kepada peraturan-peraturan di bawah dan ini etika luhur kita yang sementara ini seringkali tidak mendapat tempat. Oleh karena itu saya ingin mendapat pandangan dari Aidul.Komisi Yudisial Tanggung Jawab KY 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Yang kedua Pak Menteri, ini juga mungkin himbauan kota-kota di Jakarta baik eh kota-kota di seluruh Indonesia baik itu kotamadya maupun kabupaten itu punya ulang tahun, punya ulang tahun. Bagaimana dalam setiap ulang tahun kabupaten maupun kota itu diadakan kompetisi sepak bola berbagai tingkatan sehingga dengan demikian Pak Menteri mungkin tidak mengeluarkan biaya tapi para bupati walikota yang menjadi piala juara umum dari persepakbolaan itu sehingga penjaringan pemain-pemain unggul itu sudah mulai disaring dari bawah.Naturalisasi Atlet Himbauan Daerah 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Lapangan sepak bola di berbagai kabupaten itu sangat memprihatinkan, saya kira kala ada target bagaimana mensinergikan antara pembentukan Sekolah Menengah Atas itu harus memiliki lapangan sepak bola. Ini penting barangkali itu untuk ke depan karena bukan saja filosofis dari sepak bola itu melakukan kerja sama sportivitas dan kedisiplinan yang tinggi yang ditanamkan dari sejak dini ada nilai-nilai yang dimungkinkan bisa tumbuh dari generasi muda Tetapi sarana ke arah itu sangat tidak menopang. SMA-SMA sekarang ini untuk apel siaga saja tidak punya halaman.Naturalisasi Atlet Lapangan Sepakbola 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Jadi ada sesuatu mungkin target atau apa lah dari Menpora kepada pendidikan, Menteri Pendidikan untuk kerjasama agar mengembangkan kembali lapangan sepak bola sekaligus untuk serbaguna lapangan itu bagi SMA SMA di seluruh Indonesia.Naturalisasi Atlet Lapangan Sepakbola 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Pak Menteri saya setuju dengan pertanyaan Pak Daeng ini pada dasarnya Komisi III diminta pertimbangan jadi saya menyepakati, menyetujui itu uneg-uneg kali kata Pak Daeng tadi.Naturalisasi Atlet Proses Naturalisasi 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Yang berikutnya Pak Menteri ini hasil kami dari lapangan ketika reses kemarin. Dari daerah Tasik bidang hukum kabupaten. Saya berdialog dengan mereka meminta keringanan untuk training drafter karena katanya mereka kalau ikut latihan drafter itu harus membayar sementara sementara mereka anggarannya sangat terbatas sekali. Yang kedua dari daerah itu juga meminta apakah pembuatan naskah akademis yang oleh konsultan itu sudah menjadi ketentuan karena menurut mereka naskah akademis itu masuk kepentingan-kepentingan di situ sebagai masuknya ke konsultan di perguruan tinggi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAnggaran Daerah 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Yang kedua Pak Menteri ini kemaren saya menonton tayangan Kick Andy ada yang sedikit merisaukan dalam pikiran saya mungkin ini kesempatan untuk disampaikan tapi apakah ini relevan atau tidak saya juga tidak tahu persis tapi ini kegelisahan saya ya sampaikan aja. Begini Pak Menteri jadi ada orang dihukum tidak salah dia dan dituduh membunuh dan hukumannya seumur hidup di Lapas. Di Lapas itu juga ada orang yang sebenarnya membunuh dan dia mengaku bahwa saya membunuh dan anak itu tidak membunuh tapi tidak ada tindakan selanjutnya. Nah ini saya kira merisaukan soal keadilan karena wajah hukum di kita itu wajah keadilan dan itu sudah terpublikasi barangkali harus ada tindakan sesegera mungkin.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumKeadilan 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Saya tertarik dengan yang terakhir Pak Menteri kemukakan di dalam penjelasan masalah sinkronisasi dan evaluasi mengapa ini menjadi penting karena, kalau tadi dikatakan wajah Menhukam ini adalah lapas kalau saya melihatnya adalah keadilan. Fenomena yang teman-teman kemukakan itu adalah juga sebenarnya substansinya adalah keadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata keadilan itu disebutkan sampai 5 kali. Artinya sangat penting sekali keadilan itu oleh para pendiri bangsa ini. Kenapa wajah hukum itu keadilan, karena negara kita adalah negara hukum. Sehingga Hukum itu terjadi katakanlah dalam tanda petik panglima. Kembali kepada evaluasi saya kira saya belum melihat penjelasan lebih lanjut dari Pak menteri apakah evaluasi itu produk-produk Hukum yang dibuat pemerintah dan DPR lalu alat ukurnya itu Pancasila pembukaan sesuai dengan teori Hans Kelsen misalnya dimana Pancasila itu menjadi alat ukur untuk semua hukum produk hukum yang ada, apakah itu yang dimaksud atau bagaimana.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumProduk Hukum 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 2 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Sebab begini Pak Menteri saya mencatat dari beberapa kalangan pakar yang mengatakan bahwa ada undang-undang yang tidak pro kepentingan nasional bahkan jumlahnya 112 undang-undang kalau dikategorikan bahwa ada 112 undang-undang yang tidak pro kepentingan nasional berkat berarti ada penyalah atau katakanlah interpretasi yang keliru terhadap penjabaran nilai-nilai Pancasila ketika membuat undang-undang itu sebab kita mengetahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila itu dicoba dimanivestasikan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dimanifestasikan dalam undang-undang dan selanjutnya kedalam peraturan-peraturan berikutnya. Nah kalau disinyalir ada undang-undang yang tidak memihak kepentingan nasional berarti ada sesuatu yang mengganggu antara Pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang itu. Undang Undang Perairan, Undang Undang Migas dan banyak undang-undang. Pertanyaannya tadi apakah evaluasi yang dilakukan oleh badan BPHN itu dalam kerangka itu atau bukan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumUndang-Undang 3
Ahmad Zacky Siradj 1 Golkar Jawa Barat XI Laki-Laki Sedikit Pak Ketua. Pak Jaksa Agung dan jajarannya, Dalam penjelasan yang baru saja disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Saya agak sedikit ingin penjelasan lebih lanjut tentang penyadapan. Karena beda antara Pak Jaksa Agung atau jajaran Jaksa dengan KPK dalam protap penyadapan terhadap indikasi korupsi. Kenapa itu berbeda? Dan saya kira sebagaimana tadi Pimpinan atau ketua menjelaskan tentang keinginan untuk kembali membangun kejaksaan sebagai penegak hukum yang seharusnya mengembalikan karisma hukum selain KPK. Karena latar belakang KPK itu berdiri adanya kelemahan dari jajaran kejaksaan. Tetapi setelah saya mengamati dan mengikuti penjelasan ternyata mungkin didalam proses penyadapan ini saya kira kemudian kejaksaan tidak menjadi sesuatu yang utama. Padahal dalam struktur penegakan hukum yang sesungguhnya adalah kejaksaan yang seharusnya terdepan dalam hal ini. Oleh karena itu, apakah tidak kemudian sama atau lebih hebat dari KPK terhadap penyadapan ini. Terima kasih Pimpinan.RKAKL, RKP penyadapan 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Dalam kaitan ini saya ingin mengeksplo sedikit oleh Pak Yusuf itu kira-kira kalau dibuat road map peta jalan tentang pencegahan itu kira-kira apa saja, road mapnya itu. Kemudian dari road map itu apakah PPATK Pak Yusuf sendiri membutuhkan payung hukum atau tidak, kalau membutuhkan payung hukum mau dicantolkan atau dibuat tersendiri. Yang ketiga, saya kira banyak sekali keluhan bahwa pencegahan ini menghabiskan dana termasuk di KPK sapai 2 kali lipat dari dana penindakan, kenapa? Karena program-programnya adalah sosialisasi, seminar, diskusi, lokakarya dan itu membengkak, kemudian tidak ada dampak sama sekali terhadap pencegahan. Nah apa ini juga yang menjadi program PPATK, mensosialisasikan pencegahan, membutuhkan dana besar tapi dampaknya tidak ada. Yang saya maksudkan dengan ini adalah bagaimana PPATK itu masuk dalam sistem kenegaraan, tata ulang kenegaraan ini menjadi penting, di mana PPATK berfungsi di situ sangat strategis.Transaksi Keuangan Payung Hukum 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Sayup-sayup sampai saya dengar bahwa program utama ke depan adalah pencegahan, satu-satunya. Saya meng-apprecite betul tentang program ini, dalam berbagai kesempatan baik dengan KPK, kepolisian jaksa, saya selalu mengemukakan ini tidak bosan-bosan. Pencegahan ini menjadi penting, bukan saja untuk menjaga harkat martabat anak bangsa tapi sekaligus juga mengamankan kekayaan negara.Transaksi Keuangan Program PPATK 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Dalam kaitan ini saya ingin mengeksplo sedikit oleh Pak Yusuf itu kira-kira kalau dibuat road map peta jalan tentang pencegahan itu kira-kira apa saja, road mapnya itu. Kemudian dari road map itu apakah PPATK Pak Yusuf sendiri membutuhkan payung hukum atau tidak, kalau membutuhkan payung hukum mau dicantolkan atau dibuat tersendiri. Yang ketiga, saya kira banyak sekali keluhan bahwa pencegahan ini menghabiskan dana termasuk di KPK sapai 2 kali lipat dari dana penindakan, kenapa? Karena program-programnya adalah sosialisasi, seminar, diskusi, lokakarya dan itu membengkak, kemudian tidak ada dampak sama sekali terhadap pencegahan. Nah apa ini juga yang menjadi program PPATK, mensosialisasikan pencegahan, membutuhkan dana besar tapi dampaknya tidak ada. Yang saya maksudkan dengan ini adalah bagaimana PPATK itu masuk dalam sistem kenegaraan, tata ulang kenegaraan ini menjadi penting, di mana PPATK berfungsi di situ sangat strategis.Transaksi Keuangan Road Map PPATK 3
AHMAD ZACKY SIRADJ 1 GOLKAR JAWA BARAT XI Laki-laki Nah ini saya kira Pak Yusuf dan temkan-teman tolong berikan gambaran road mapnya nanti secara garis besar, lalu apa saja payung hukumnya yang dibutuhkan dan kita bisa kemudian nanti mendiskusikannya dan yang selanjutnya jangan sampai mengulang institusi-institusi lain dalam kerangka pencegahan tapi menghamburkan dana yang luar biasa. Saya kira itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan.Transaksi Keuangan Road Map PPATK 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Tidak banyak Bapak, inikan Bulan Puasa ya energy juga, Cuma saya melhat program ini betul-betul Polri mengambil posisi konservatif ya Pak? artinya kebijakan sedia beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini relativity tidak ada sebuah system penganggaran yang revolusioner. Apa yang saya maksud itu adalah tidak ada anggaran untuk pos yang bisa dianggap sebuah percepatan untuk sebuah target dari seluruh lini Kepolisian, tapi kalau sudah begitu keadaannya ya mau diapa lagi. Salah satu misalnya inikan Sulawesi Selatan Bapak mohon izin teman-teman di Polri. Saya di Sulawesi Selatankan Sulawesi Selatan itu pulau semuanya. Saya baru saja pulang dari pulau-pulau disana, anak buah bapak disana, pool air itu termasuk yang dari Polsek disekitar Pangkap itu terpaksa harus nunut sama warga kalau mau pulang ke Kota Makasar. Pool air di Makasar itu hanya dua kapalnya. Yang satunya tidak bisa lagi dipakai dan yang satunya itu tergantung siapa yang bisa membelikan bahan bakar di Kabupaten Bone pada saat tenggelam feri dari Kolaka ke Bone kapal dari pool air itu tidak berani lebih dari 10 meter dari pantai Pak karena akan terhajar oleh ombak. Itu yang saya maksud revolusioner. Nah saya melihat tidak ada sesuatu yang baru dalam lini tidak apa-apa. Saya lihat agak kegelisahan, kalau mau disebut kegelisahan ada pemotongan ya Pak ya satu koma, tapi jangan khawatir Pak semua gelisah Bapak. Partainya beliau ini wakil ketua, PKB ini juga Kementerian Pemuda dipotong Rp600 miliar mumet dia, sementara proposal untuk membangun stadion semakin besar. Intinya adalah dipakai saja Pak apa yang bisa, tapi sebenarnya kalau boleh mengusulkan Bapak berikutnya itu ada program yang tidak se ada terobosanlah begitu Bapak. Kebetulan disini ada dari Divisi TI saya kebetulan berbicara dengan beberapa orang Bapak menyangkut dengan system penganggaran yang anda ajukan disini. Saya ingin berbicara dengan Bapak beberapa hal, saya tidak mau mengungkapkan disini secara terbuka karena saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Saya merasa berhak untuk mengajak Bapak berbicara seperti itu dengan kewenangan konstitusi yang ada di pundak saya.APBN-P 2016 sistem anggaran 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Selanjutnya tadi Pak Bambang Soesatyo berbicara tentang kalau tax amnesty, ya ini banyak perdebatan soal tax amnesty ini Pak Bambang, saya sedang melakukan investigasi menyangkut ini, nanti kita bicara banyak Pak Bambang disitu. Mungkin barangkali juga Polri sudah perlu masuk begitu ya, ada apa sebetulnya dibalik tax amnesty ini. Saya tidak mau berbicara banyak disini, tapi saya berharap tidak ada pemotongan Bapak supaya Polri bisa lebih lanjut disitu. Saya takut kalau Bulan Puasa saya bicara banyak, nanti takut tidak terkendali.APBN-P 2016 tax amnesty, pemotongan anggaran 3
Akbar Faizal 2 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua, soal kemarin dengan Kapolda kita, saya mempersoalkan Pak tentang kasus pra penuntutan antara Polisi dan Kejaksaan itu ada puluhan ribu kasus, tentu saja saya bisa paham dengan keluhan tadi soal anggaran dan dari Ketua Komisi tadi sudah mengatakan, kalau sudah bertanya Pak Bambang itu dan ada Pak Desmon disini sudah selesai urusan Bapak tadi itu soal tambahan anggaran nanti itu supaya penuntutan menjadi tidak hanya satu ya satu kasus itu. Kita ikut semua dari Pak Bambang ini Pak disini. Nah, tapi yang saya persoalkan adalah bisa tidak kemarin saya juga menyampaikan hal yang sama kepada Kapolri ada case Pak begitu banyak bahwa Tahun 2014 itu ada kurang lebih 16.000 kalau tidak salah bolak-balik dan pengakuannya Pak Kapolri bahwa memang tidak sesederhana itu ada banyak masalah. Kadang-kadang kita sudah bilang lengkap, tapi Kejaksaan mengatakan belum lengkap bahwa ketika sudah dibawakan saksi ahli ternyata belum ketemu juga.Kinerja Polri, Kinerja Kejaksaankasus kejaksaan Polri 3
Akbar Faizal 2 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Intinya yang mau sampaikan Pak Jaksa Agung adalah ini menyangkut dengan keadilan. Semakin lama itu berada pada wilayah abu-abu atau tergantung, saya tidak tahu apakah di Kepolisian atau Kejaksaan karena saya bicara tentang pra penuntutan, maka rasa ketidakadilan itu muncul. Intinya sebenarnya adalah Pak Jaksa Agung mungkin lebih bagus kalau koordinasi dengan Kepolisian menjadi lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih.Kinerja Polri, Kinerja Kejaksaankoordinasi kejaksaan Polri 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Kemudian penanganan pengaduan masyarakat Pak Kapolri, ada kebiasaan di DPR ini kita focus kepada hal-hal yang besar-besar saja. Kasus inilah, kasus itulah kalau melibatkan orang-orang besar, lembaga besar kita focus, tapi kemudian hal-hal yang kecil itu kemudian itu kadang-kadang kita terlewatkan. Nah barangkali saya sebagai penerima mandate dari masyarakat perlu juga untuk mengingatkan Polri bahwa begitu banyak pengaduan yang telah diterima, saya me-refresh kembali sepertinya saya pernah menyampaikan di ruangan ini ada 425 pengaduan tidak berkadar pengawasan, 142 pengaduan sedang dalam proses, 92 pengaduan selesai dengan benar dan 240 pengaduan selesai dengan tidak benar. Khusus Tahun 2015, nah ini Pak yang agak bagus ini karena ternyata agak menurun pengaduan artinya kemudian bahwa Polri mungkin juga itu alasannya dari Kemenpan, kemudian memberikan rating B. Pengaduan itu turun. Ada catatannya disini 70,9%.Pelaksanaan Tugas PolriAduan Masyarakat 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang kedua, saya langsung saja menyangkut menambahkan apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi soal KPK. DPR ini adalah lembaga yang sungguh-sungguh sangat menjemukan dan segala macam mengikutinya Pak. Saya Anggota DPR A-033 mengatakan itu “banyak sekali hal-hal yang diperlihatkan DPR ini yang mempermalukan diri sendiri, tetapi tidak dengan itu kemudian lembaga-lembaga negara yang lain yang harusnya bersama dengan kami mempermalukan atau menambah beban kami untuk hal-hal yang tidak perlu atau berlebihan. Bersenjata lengkap masuk kedalam seakan-akan ada sesuatu didalam DPR yang harus diperlakukan sama dengan Kampung Ambon kemarin yang disana.Pelaksanaan Tugas PolriDPR 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang kedua, soal Salim Kancil juga saya ingin tahu bagaimana Bapak kelanjutannya dan terakhir, saya sebenarnya belum berani untuk mengungkapkannya karena saya masih butuh datanya, cuma saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang saya terima dari Makasar bahwa seorang raja tanah bernama Jentang di Makasar katanya mau dieksekusi, tapi kemudian tidak jadi karena adanya sebuah ketebelece yang membuat beberapa pihak tidak berdaya disana. Saya tidak bisa mengatakan siapa orangnya sebab saya masih mencari informasi, tapi saya berharap itu tidak benar dan orang yang bernama Jentang ini yang memang kelihatannya punya kaki yang cukup banyak diberbagai tempat bisa menerima resiko dari apa yang dia lakukan. Tidakkah setiap orang sama dihadapan hokum? Seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua dan Pak Kapolri.Pelaksanaan Tugas PolriKasus Tanah 3



AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Saya berharap Pak Kapolri masuk sedikit lebih jauh untuk menangani lebih jauh. Ini ada data-datanya disini Pak. Saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu, saya juga harus berbicara sedikit tentang dapil saya. Pak Kapolri saya mencermati anak buahnya Pak Kapolri di Sulawesi Selatan. Saya melihat ada beberapa hal yang harus saya puji dan ada juga beberapa hal yang harus saya kritisi menyangkut dengan kinerja teman-teman disana. Saya menyebutnya teman-teman sambil mengakhiri pembicaraan saya ada dua hal Pak Kapolri saya mau bertanya, apakah permintaan saya sejak beberapa waktu yang lalu untuk mendirikan satu pos Brimob pas dikampung saya Bapak yang saya katakan selalu terjadi pembunuhan dan pembakaran rumah kalau terjadi pertarungan antar kampong untuk satu-satuan SSK. Saya sudah membantu Polri dengan berbicara dengan bupatinya untuk disiapkan tanahnya dan sudah disiapkan 10 hektar. Anak buahnya Pak Murad ini sudah datang kesana juga untuk melihat lokasinya. Sebenarnya sangat bagus Pak karena itu adalah bekas asrama tentara dimana saya dilahirkan dulu.Pelaksanaan Tugas PolriKinerja Polri 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Saya sangat membenci koruptor Pak, tapi kemudian tidak begini caranya memperlakukan ini dan datanglah Pak Bararudin … kepada kami meminta ditambahkan anggarannya untuk densus 88. Bayangkan saja Pak bagaimana psikologi kami Pak. Tentu saja itu adalah kewajiban DPR untuk menyetujui anggaran, tetapi kami kemudian diminta Pak martabat ini Pak, ada Anggota DPR Pak yang sedang mencoba atau memperbaiki nama baiknya Pak dan dalam hal ini saya begitu tersinggung, kemudian seorang saya tidak tahu pangkatnya apa itu Pak Ketua orang dari KPK itu yang mengatakan kepada Saudara Fahri Hamzah dalam banyak hal saya bersinggungan dengan Fahri Hamzah, tetapi dalam hal ini saya tidak setuju diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan anda, Pimpinan DPR Pak.Pelaksanaan Tugas PolriKoruptor 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang kedua, saya langsung saja menyangkut menambahkan apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi soal KPK. DPR ini adalah lembaga yang sungguh-sungguh sangat menjemukan dan segala macam mengikutinya Pak. Saya Anggota DPR A-033 mengatakan itu “banyak sekali hal-hal yang diperlihatkan DPR ini yang mempermalukan diri sendiri, tetapi tidak dengan itu kemudian lembaga-lembaga negara yang lain yang harusnya bersama dengan kami mempermalukan atau menambah beban kami untuk hal-hal yang tidak perlu atau berlebihan. Bersenjata lengkap masuk kedalam seakan-akan ada sesuatu didalam DPR yang harus diperlakukan sama dengan Kampung Ambon kemarin yang disana.Pelaksanaan Tugas PolriKPK 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Saya sangat membenci koruptor Pak, tapi kemudian tidak begini caranya memperlakukan ini dan datanglah Pak Bararudin … kepada kami meminta ditambahkan anggarannya untuk densus 88. Bayangkan saja Pak bagaimana psikologi kami Pak. Tentu saja itu adalah kewajiban DPR untuk menyetujui anggaran, tetapi kami kemudian diminta Pak martabat ini Pak, ada Anggota DPR Pak yang sedang mencoba atau memperbaiki nama baiknya Pak dan dalam hal ini saya begitu tersinggung, kemudian seorang saya tidak tahu pangkatnya apa itu Pak Ketua orang dari KPK itu yang mengatakan kepada Saudara Fahri Hamzah dalam banyak hal saya bersinggungan dengan Fahri Hamzah, tetapi dalam hal ini saya tidak setuju diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan anda, Pimpinan DPR Pak.Pelaksanaan Tugas PolriKPK 3
AKBAR FAIZAL 4 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Begini Pimpinan, inikan soal subtansi y kenapa Pak Kapolri, kenapa kita sampai mengusulkan MoU? Kan sepaham saya MoU itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dari apa yang disampaiakan Pak Asrul tadi sebenarnya maunya begini Pak, monggo kami memberikan apa permintaan anda, tetapi kami juga punya usulan disitu misalnya tidak menggunakan laras panjang dikantor-kantor katakanlah DPR, rumah sakit atau Perguruan Tinggi itukan bisa disepakati disitu Pak. Kenapa kami sampai masuk sampai pada MoU-nya? Soal KPK memiliki SOP sendiri monggo saja, tetapi didalam MoU itu kenapa kami sampai meminta untuk direvisi, Polri bisa mengatakan untuk yang ini-ini, inikan ada tata aturannya Pak. Sebenarnya itu argumentasinya Pak.Pelaksanaan Tugas PolriMoU 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Jadi untuk itu Pak Kapolri ini bukan hal yang sederhana, ini menyangkut tentang tegaknya kehormatan sebuah lembaga Pak. Mohon izin Pak, menurut undang-undang pangkat saya sebagai Anggota DPR ini tinggi sekali ternyata. Saya selevel dengan presiden Pak. Undang-Undang Amandemen ke-4 Pak, tapi kemudian saya tidak mau diperlakukan seperti itu. Sedikit saya agak keras menyangkut soal ini Pak karena ini menyangkut soal lembaga. Kalau saya memang korup tangkap saya, tapi tolong jangan diperlakukan lembaganya seperti ini. Bagaimana kemudian Polri untuk kemudian tiba-tiba luar biasa melakukan perlawanan ketika Kakorlantas diperlakukan seperti itu. Kami bisa apa Pak? Kami tidak punya senjata, kami juga tidak punya kewenangan menangkap orang dan segala macam. Penting sekali saya sampaikan soal ini Pak. Tolong kami dibantu juga menjaga marwah DPR ini, tetapi kepada anggotanya yang korup tangkaplah, tapi tidak dengan cara memperlakukan lembaga seperti ini. Sekali lagi saya katakan agak keras menyikapi soal ini.Pelaksanaan Tugas PolriPangkat DPR 3
AKBAR FAIZAL 2 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Ini yang dari lembaga hakim. Saya Cuma mau menyampaikan saja mengenai kerugian pelanggaran hak itu.Pelaksanaan Tugas PolriPelanggaran Hak 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Selanjutnya beberapa hari yang lalu Pak Kapolri di ruangan ini pula kami menerima kedatangan para artis. Saya sebut artis, pengarang lagu dan segala macam yang sebenarnya hari ini mereka memberikan datanya ini tentang kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual Pak. Ini mereka memberikan angka-angka pembajakan di Indonesia itu diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp4,5 triliun. Memang ada beberapa angkanya yang berbeda. Angka pembajakan di Indonesia 95% segala macam ini, nah menurut mereka kerugian negara dari pajak yang seharusnya mengalir dari kas negara lebih dari Rp1 triliun Pak. Besar Pak. Lucunya sekarang ada sebuah kasus malah pencipta lagunya kalah di pengadilan. Saudara Ian Kasila dari grup radja itu dikalahkan di pengadilan di Surabaya kalau tidak salah. Kemarin ada juga kemarin orangnya disini. Jadi yang lucu adalah si pencipta lagunya dan kemudian dituntut balik. Konon kabarnya argumentasinya bahwa kami berhadapan dengan tembok besar. Tembok besar itu adalah pemilik modal dan segala macam-dan segala macam. Hal yang klasik di Indonesia ini.Pelaksanaan Tugas PolriPelanggaran HAKI 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Tadi Pak Asrul Sani sudah menyebutkan beberapa hal. Saya tambahkan aturan mainnya Bapak. Pasal 45 dan 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri telah diatur bahwa penggunan senjata api haruslah berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Saya langsung saja pada Pasal 47 juga disebutkan “penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia”. Saya mau tanya orang-orang KPK yang masuk ke sini terancam tidak jiwanya? Berlebihan Pak, maka kemudian saya ingin mengatakan juga kemudian kepada teman-teman yang di KPK hari ini begitu gagah. Saya minta anda juga membawa senjata panjang ketika anda menggeledah istana negara, saya juga meminta anda menggeledah senjata panjang ketika menggeledah kantornya Pak Bararudin …, memang DPR adalah lembaga yang sangat bagus untuk dijadikan pijakan untuk menaikan nama lembaga yang bersangkutan.Pelaksanaan Tugas PolriPenggeledahan 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Tadi Pak Asrul Sani sudah menyebutkan beberapa hal. Saya tambahkan aturan mainnya Bapak. Pasal 45 dan 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri telah diatur bahwa penggunan senjata api haruslah berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Saya langsung saja pada Pasal 47 juga disebutkan “penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia”. Saya mau tanya orang-orang KPK yang masuk ke sini terancam tidak jiwanya? Berlebihan Pak, maka kemudian saya ingin mengatakan juga kemudian kepada teman-teman yang di KPK hari ini begitu gagah. Saya minta anda juga membawa senjata panjang ketika anda menggeledah istana negara, saya juga meminta anda menggeledah senjata panjang ketika menggeledah kantornya Pak Bararudin …, memang DPR adalah lembaga yang sangat bagus untuk dijadikan pijakan untuk menaikan nama lembaga yang bersangkutan.Pelaksanaan Tugas PolriPenggunaan Senjata Api 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Selanjutnya saya ada beberapa catatan menyangkut soal Polri sendiri. Yang kedua itu selain ini adalah soal pembinaan di SDM Polri Bapak ya. Jadi selama Tahun 2011 sampai 2015 itu Polri telah merekrut tolong saya dikoreksi kalau salah 68.531 personel dan khusus untuk tahun 2015 itu Polri telah merekrut sebesar 15.800 personel. Dari Akademi Kepolisian 300 orang, dari …350 personel, 13.200 brigadir, sumber dari tantama 2300. Intinya adalah rasio ideal polisi dan masyarakat yang sebesar 1 berbanding 575 mendekati. Artinya apa? Polisi semakin dekat dengan masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian posisi polisi yang bersangkutan itu ditengah masyarakatnya. Jangan sampai seperti yang dikatakan Pak Junimart lagi polisi kalau betul adanya Pak Junimart ya, polsi menggunakan sabu-sabu dan dilihat oleh masyarakat. Saya memberikan apresiasi.Pelaksanaan Tugas PolriSDM Polri 3
AKBAR FAIZAL 3 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki … sangat genting. Senjata laras panjang dengan uniform perang itu yang kita protes kesini Pak karena sebenarnya tidak ada yang mau berperang disini. Jadi senjata laras panjang dan uniform yang berpotensi seakan-akan kita mau perang begitu loh terorisme dan segala macam.Pelaksanaan Tugas PolriSenjata 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Saya percepat saja karena ini sudah dipatok tadi jamnya. Yang pertama, Pak Kapolri sebagai Pimpinan tinggi Polri saya dari Fraksi Nasdem dan seluruh jajaran Nasdem memberikan apresiasi terhadap tindakan, penindakan, kalimat tepatnya penindakan tentang terorisme. 4 jam adalah sebuah hitungan jam yang ditulis oleh seluruh media internasional dan tentu saja itu adalah sebuah kebanggaan. Pak Tito Kanafian dan seluruh jajarannya saya juga sempat menghubungi Saudara Krisna berikut dengan terobosannya, dengan bajunya yang istilahnya Pak Krisna itu ini Jakarta polisinya itu harus tampil dengan gaya New York LPD begitu ya dan kemudian muncul di … kita dan lucu-lucu. Apapun namanya kita berikan apresiasi.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Tadi Pak Asrul Sani sudah menyebutkan beberapa hal. Saya tambahkan aturan mainnya Bapak. Pasal 45 dan 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri telah diatur bahwa penggunan senjata api haruslah berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Saya langsung saja pada Pasal 47 juga disebutkan “penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia”. Saya mau tanya orang-orang KPK yang masuk ke sini terancam tidak jiwanya? Berlebihan Pak, maka kemudian saya ingin mengatakan juga kemudian kepada teman-teman yang di KPK hari ini begitu gagah. Saya minta anda juga membawa senjata panjang ketika anda menggeledah istana negara, saya juga meminta anda menggeledah senjata panjang ketika menggeledah kantornya Pak Bararudin …, memang DPR adalah lembaga yang sangat bagus untuk dijadikan pijakan untuk menaikan nama lembaga yang bersangkutan.Pelaksanaan Tugas PolriTugas Polri 3
Akbar Faizal 2 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Bisa. Pak Jaksa Agung menambahkan dari Pak Taufiqulhadi orang Jember dari Aceh ini soal apa tadi itu yang berhubungan dengan running text Pak yang bukan 1 tahun Pak, kalau dengan saya 1 tahun 3 bulan sekarang. Kenapa Pak Jaksa Agung masih seperti sekarang ini? Saya tidak nyaman, tidak ada urusan saya dengan siapa pun orangnya, tapi saya tidak nyaman ketika ada orang yang mengatakan “saya tidak mungkin jadi tersangka”, kemudian mengancam aparat penegak hukum. Dimana wibawa negara kalau disitu? Saya sebenarnya agak tahu masalahnya secara detail, tapi saya tidak mau masuk pada ya itu. Belum 1 menit, 42 detik. Jadi minta tolong Pak itu, kalau bisa itu diperjelas Pak. Kejaksaan sama dengan Kepolisian harus menjadi penentu informasi untuk penegakan hukum. Jangan membuat kita juga menjadi bertanya-tanya.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang terakhir adalah penyelesaian secara jangka panjang termasuk menggunakan analisis ekonomi dalam penegakan hukum agar upaya penegakan hukum tidak lebih mahal dibanding tindak pidana yang barusan saya sampaikan tadi.RKAKL, RKP Analisis ekonomi, penegakan hukum 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Saya mempercepat saja. Saya minta sebenarnya teman-teman dari Komisi III terutama yang di Banggar untuk bertarung memperjuangkan bagaimana kemudian anggaran di Bapak-bapak dari Kejaksaan Agung ini bisa lebih ditingkatkan. Saya ada 5 argumentasi. Kenapa kemudian anggaran kejaksaan itu perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah penyesuaian tariff terhadap target penyelesaian perkara yang diatur dalam RPJMN. Kalau kemudian anggarannya seperti ini, saya yakin tidak akan pernah tercapai. Yang kedua adalah mencegah mandeknya perkara yang disidik kepolisian akibat kurangnya anggaran penuntutan di Kejaksaan. Pasti itu. Maka kemudian saling curiga antara 2 lembaga yang sangat penting ini bisa saja terjadi. Yang ketiga adalah mengurangi potensi terjadinya acrobat dan korupsi anggaran dari birokrasi kejaksaan itu sendiri. Yang keempat, membahayakan independensi kejaksaan dan penegakan hukum karena perkara ditangani menggunakan sumber anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa menganalisa apa yang baru saya sampaikan ini. Yang kelima adalah mendukung reformasi, birokrasi anggaran dengan anggaran yang memadai agar kejaksaan semakin professional.RKAKL, RKP Anggaran 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Maka kemudian, tentu saja untuk mencapai itu ada rekomendasi saya Bapak. Yang pertama adalah, sudah 2 kali saya sampaikan di ruangan yang terhormat ini. Itu pencairan anggaran penanganan perkara dengan system actual cost, rembers. Sama yang di KPK Pak Jaksa Agung. Jadi anggaran yang tersisa tidak perlu dipaksakan laporan penggunannya sehingga dapat dialokasikan untuk penanganan perkara yang masih membutuhkan biaya ekstra. Menaikkan batasan maksimal anggaran yang diberikan dari 3,3 juta menjadi 10 juta untuk perkara yang tingkat kesulitan penanangannya sedang dan 25 juta untuk perkara yang tingkat kesulitannya tinggi. Salah satunya yang tinggi kalau gak salah itu adalah illegal logging. Yang ketiga adalah membuat klasifikasi perkara berdasarkan anggaran. Ini supaya membantu kejaksaan untuk menyusun. Jadi misalnya dari laporanlaporan dari Kajari itu kemudian dibuat pendataannya supaya kemudian kejaksaan bisa merancang, berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk itu.RKAKL, RKP Anggaran, klarifikasi perkara 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua adalah kejaksaan agung itu periode 2011, 2013 dan 2014 itu selalu mendapatkan pujian dari fakultas hukum Universitas Hukum Indonesia dalam hal anggaran. Maksudnya adalah anggaran yang terbatas tetapi penyelesaian kasus jauh diatas target. Yang bagus-bagusnya dulu ini. Nah hari ini bagaimana? Tadi Pak Hasrul sudah menjelaskan betapa kondisinya hari ini. Catatan yang ada pada saya 4,5 dari RAPBN 4,9 itu 3,6 Triliun untuk belanja operasional dan non operasional itu 903 Miliar. Lagi-lagi kemudian kita terjebak pada pola penganggaran Kementerian kita yang habis digaji. Itulah alasannya kemudian mungkin Pak Yudi Krisnandi dari partainya Pak Syarifudin Suding, yang baru pulang dari Kuba bahwa untuk merasionalisasi pegawai negeri. Jumlah penduduk 252 juta orang itu menurut Beliau cukup dengan 3,5 juta penduduk pegawai negeri. Yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi ini. Dari sisi anggaran bagaimana kemudian saya mendorong kejaksaan agung untuk ikut juga dalam sebuah semangat agar tak ada lagi karyawan atau PNS yang berlaku seperti karyawan yang lain. Jam 8 tanda tangan, jam 9 di warung kopi.RKAKL, RKP Anggaran, PNS 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Selanjutnya adalah kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jambin tadi. ktia berharap sebenarnya ada akrobatik program. Dimana kemudian persoalan anggaran yang jujur saja memang mau tidak mau menjadi masalah bagi kejaksaan agung karena kasus semakin tinggi tapi kemudian malah biaya dikurangi. Maka untuk itu saya berharap sebenarnya Pak Jambin membuat sebuah terobosan untuk mengakali kalimat yang tidak nyaman sebenarnya. Penyelesaian kasus tidak bisa diakali. Apapun namanya, harus ada kejujuran disitu. Tetapi realitasnya memang bahwa anggarannya terbatas sekali dan kasus semakin banyak. Jujur sampai sekarang, saya sebagai bagian dari mitra Bapak belum pernah mendengarkan kira-kira bagaimana mengatasi masalah ini. Sebab, kalau kemudian berdasarkan anggaran saja maka kemudian penyelesaian kasus bagaimana? Tidakkah kita mengenal justice delay, justice denay. Kalau kemudian tergantung terus menerus dan kemudian bagaimana kemudian keadilan itu sendiri.RKAKL, RKP Anggaran, program 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Nah untuk itu Pak Jaksa Agung ini catatan saya untuk mengenai dalam hal anggaran ini. Saya sampaikan bahwa sama sekali saya bukan Anggota Banggar dan sama sekali saya tidak tahu, bagaimana mekanisme ada di Banggar soal anggaran ini. Tetapi tentu saja saya harus memberikan catatan untuk ini. Untuk itu demikian saya sampaikan Pak Pimpinan. Terima kasih.RKAKL, RKP Banggar 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Selanjutnya adalah perlu mengubah indicator keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Jadi indikatornya Bapak. Jangan sampai kemudian pernah kalau gak salah Pak Benny ya, kita pernah memikirkan ada diskresi. Bagaimana misalnya yang 50 Juta itu ya. Katakanlah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara 50 Juta mendapat diskresi penanganan. Sebab bayangkan saja, ada beberapa yang saya lihat 50 juta korupsi tetapi penanganannya menghabiskan 100 juta. Ya kan repot kalau kayak begitu.RKAKL, RKP indikator perkara 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang pertama semua Kementerian kecuali yang berhubungan dengan infrastruktur itu mengeluh semua karena dipotong. Konon kabarnya seperti itu. Tapi itu adalah kebijakan negara dan sebagai partai pendukung Pemerintah ya saya mendukungnya saja.RKAKL, RKP infrastruktur 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang selanjutnya adalah perlu membangun system pencatatan laporan penanganan perkara di tingkat wilayah Kejari. Ada beberapa Kajari yang saya ajak bicara dan saya pahami Pak Kejaksaan Agung. Itu bahkan untuk menyelesaikan 1 perkara saja sulit.RKAKL, RKP sistem laporan perkara 3
Akbar Faizal 4 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki yang kedua, eh, negara eh, saya masih ingat ketika pak siapa namanya menkopolhukam yang diganti itu, eh, tejo, membuat rancangan tentang badan cyber nasional, saya pengen tau apakah BNPT telah lingket kesitu atau bagimana. sambil juga ingin mengingatkan pak tito, bahwa kalau saya tidak salah waktu itu pak tito masih orang setiap hari disebutkan dimedia pada itu berpangkat KOMBES barangkali tahun 2004 bapak, masih inget yang namanya maxspiderman alias agung setiadi alias dan muhammad agung prabowo seorang yang membuat situs berjudul www.ansar.net yang IP addresnya adalah 202152.162x menggunakan kartu matrik saya yakin maxspidemen semakin banyak sekarang bahkan ada yang tebuka karena kalau ini facebook bahkan di twitter pun sudah banyak sekali. sekali lagi saya ingin mengatakan bapak temen-temen dan para bapak yanga ada di BNPT saya ingin tau seberapa efektif sebenarnya cyber petrol yang sudah anda lakukan.Terorisme badan siber nasional 3
Akbar Faizal 4 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki yang terakhir pada saat RDP dengan BNPT waktu itu masih dipimpin oleh pak komjen saut usman nasution, tanggal 25 mei 2015 saya telah meminta tentang strategi nasional BNPT dalam hal apa saja yang harus menjadi skala prioritas dan non prioritas dari BNPT sampai hari ini sebagai anggota DPR yang meminta itu belum mendapatkan itu saya ingin dan berharap pak tito sebagai orang yang sangat kita andalakan bisa memberikan ini kepada kita mungkin saja barang kali sudah selesai tapi sebagai orang yang memintanya belum saya terima. mohon maaf saya menggunakan kewenangan-kewenangan konstitusi yang ada pada diri saya, terimakasih.Terorisme strategi nasional BNPT 3
Akbar Faizal 4 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Pertama selamat pak tito dan jajaran. saya langsung saja supaya tidak dikejar-kejar juga. Aiman Al Sawahiri pernah mengatakan begini dan ini saya mungkin orang yang ketujuh kalinya menyatakan tetapi perlu saya sampaikan disini.kita dalam peperangan dan spearuh lebih peperangan itu terjadi dimedia. kita sedang dalam peprangan media demi merebut hati dan pikiran umat kita, saya ingin menyebut tentang terorisme di dunia maya, eh ada catatan keilkecilan disini bahwa 9800, eh, apa, situs di kelola oleh terorism, 9800, jumlah pengunjung internet di Indonesia pak 66,1 juta aktif ada panjang data yang bisa saya sampaikan tetapi saya ingin bertanya karena disini dicatatan bapak mengatakan ada pembentukan tim cyber petrol. saya pengentahuan itu pak, apa cyber petrol itu, mohon maaf saya belum menemukan angka dari anggaran yang ada di BNPT tentang desain dan pengelolaan penanganan terorisme di dunia maya. kayagnya memang perlu kita berikan yang lebih banyak ini pak ketua kepada temen-temen di BNPT supaya mereka tidak berpikir selalu membuat gedung baru, ini lebih penting bapak, ya.Terorisme terorisme internet 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang selanjutnya adalah saya ingin tahu Bapak, dulu PPATK dengan beberapa lembaga Polri, BNPT, Kepala Pengadilan Negeri dan Kementerian Luar Negeri pada September 2015 itu membangun jaringan data untuk pencegahan terorisme yang kita sebut dengan ecoordination, pernah Pak ya. Kami ingin tahu sampai di mana komunikasi itu karena ada beberapa catatan yang saya miliki bahwa masih ada grey area untuk pengungkapan terorisme, saya juga mendapat beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman yang lain bahwa kelihatannya PPATK kesulitan untuk mengungkap sumber dana terorisme terutama yang melalui yayasan-yayasan keagamaan. Ini memang tidak mudah karena ada 130 ribu yayasan yang berafiliasi atau apapun istilahnya dengan keagamaan. Ini kadang-kadang mendapat santunan dan dalam beberapa hal terutama oleh lembaga-lembaga negara polri dan lain-lain sudah mengungkapkan bahwa ternyata beberapa dana terorisme masuk dari situ.Transaksi Keuangan Dana Terorisme 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang selanjutnya adalah saya ingin tahu Bapak, dulu PPATK dengan beberapa lembaga Polri, BNPT, Kepala Pengadilan Negeri dan Kementerian Luar Negeri pada September 2015 itu membangun jaringan data untuk pencegahan terorisme yang kita sebut dengan ecoordination, pernah Pak ya. Kami ingin tahu sampai di mana komunikasi itu karena ada beberapa catatan yang saya miliki bahwa masih ada grey area untuk pengungkapan terorisme, saya juga mendapat beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman yang lain bahwa kelihatannya PPATK kesulitan untuk mengungkap sumber dana terorisme terutama yang melalui yayasan-yayasan keagamaan. Ini memang tidak mudah karena ada 130 ribu yayasan yang berafiliasi atau apapun istilahnya dengan keagamaan. Ini kadang-kadang mendapat santunan dan dalam beberapa hal terutama oleh lembaga-lembaga negara polri dan lain-lain sudah mengungkapkan bahwa ternyata beberapa dana terorisme masuk dari situ.Transaksi Keuangan Ecoordination 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang kedua, saya harus memberikan apresiasi bahwa kita sudah keluar dari jebakan yang kita sebut dengan FATV itu prestasi Pak Yusuf dengan jajaran, DPR RI kadang-kadang lupa memberikan penghargaan kepada mitranya karena kami sibuk dengan begitu banyak persoalan dan hari ini memanggil teman-teman saya ingin memberi apresiasi tentang itu bukan Cuma dari Nasdem saja.Transaksi Keuangan FATV 3
AKBAR FAIZAL 4 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Poin 3, inikan kita masih harus berbasis kan pada hasil rapat kira hari ini. ini yang poin 3 ini tetap harus masuk tentang kegiatan-kegiatan terorisme kalau itu adalah poin dari.Transaksi Keuangan Kegiatan Terorisme 3
AKBAR FAIZAL 3 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Yang tadi kan Pak Yusuf kan minta sebenarnya ada lembaga atau sebuah tata aturan agar kemudian yayasan-yayasan ini kan yang tersebar di berbagai itu, itu ada koordinasi, apakah sudah bunyi di sini kayanya nggak.Transaksi Keuangan Koordinasi PPATK 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Baik, terima kasih Pimpinan. Ini kan waktunya mepet ya saya langsung-langsung saja Pak Yusuf dan Pak Agus dan kawan-kawan yang lain. Tadi saya tertarik soal apa itu katanya PPATK baru saja membongkar kasus trilyunan rupiah untuk narkoba dan judi, baru saja itu saya tidak terlalu faham apakah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu atau kira-kira periode tahun lalu. Tentu saja saya faham kalau Pak Yusuf tidak mau membuka di sini karena ini adalah rapat terbuka. Saya ada pengalaman dengan PPATK kalau misalnya atas nama konstitusi mohon maaf Pak Yusuf, saya sebagai Anggota DPR RI meminta data meskipun tidak terlalu detil tentang itu, kenapa kemudian perlu kami dapatkan di sini karena bukan rahasia lagi narkoba dan judi adalah sebuah ruang di mana kemudian sesuatu yang terang bisa menjadi gelap dan tidak pernah dari gelap menjadi terang. Saya yakin Pak Yusuf dan kawan-kawan bisa memahami maksud saya. Ini juga dalam kerangka untuk pengawasan kami, realitas nya bahwa kemarin kita itu dengan BNN itu di sini bertanya banyak dan berbicara banyak tentang pertumbuhan narkoba. Ini menjadi serius dan tentu saja PPATK dalam hal ini sangat penting sekali perannya karena menyangkut dengan masa depan anak-anak kita, generasi muda kita.Transaksi Keuangan Narkoba 3
AKBAR FAIZAL 2 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Pajak itu adalah seperti kita ketahui saya tidak berpidato ini, pajak itu suku gurunya APBN kita, sudah makan korban kemarin. Dirjennya sudah harus ....tidak terpenuhi, dari apa yang Bapak temukan ini menjadi serius. 25 trilyun Provinsi Sulawesi Selatan kampung saya itu dalam 1 tahun anggaran hanya dapat 6,2 trilyun, jadi kira-kira 3 kali lebih Sulawesi Selatan sebesar 3.100. Jumlah wajib pajak yang belum di respon 838, saya tidak tahu berapa jumlahnya di situ 7 trilyun lebih begitu Pak ya. Kemudian jumlah wajib pajak yang sudah direspon KPP 1.464, intinya begini Bapak PPATK bisa maju satu langkah di sini kan selama ini begini Pak, negara ini kita terlalu banyak menggunakan ewu pakewu, berbaik-baik supaya saya tidak ada masalah dengan Pak Yusuf, saya bersopan-sopan sama dia, padahal sebenarnya ada masalah yang harus diselesaikan termasuk dengan lembaga negara. Saya mau tanya bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dengan ini, lapor presiden iya kan karena saya yakin sekali wajib pajak yang nakal ini pasti punya yang kita selalu kita kenal dengan nama bumper, backing, ini menjengkelkan Pak. Jadi menurut saya berharapkan inikan Pak Yusuf inikan punya model juga untuk tidak, untuk sedikit, kita harus memberikan jalan model yang baru dalam pengelolaan ini. saya ingin tahu Bapak, Dirjen Pajak yang tidak memberikan responnya, Kementerian Keuangannya kaya apa, Menkonya kaya apa, jangan sampai Menkonya terlalu sibuk ngurusin pelabuhan atau yang lain begitu loh, padahal ini ada yang riil Bapak. Kita kemudian menjadikan negara ini sebagai sebuah panggung saja dan kalau kemudian tidak ada yang mau memberi respon nah di sini trennya Bapak, berikan kepada kami di Komisi III ini bahwa nantinya ada seseorang Anggota DPR RI barangkali saya yakin Komisi III tidak ada, tetapi kalau tidak ada bukan tanggung saya. Kan diolah nantinya oleh dia Pak saya kalau itu nggak tahu lagi Bapak, tapi namanya olah-mengolah ini memang sering Bapak. Intinya begini Bapak, ini serius Bapak, kalau bisa misalnya di, ini banyak wartawan di atas saya yakin akan menjadi headline besok ini. Saya yakin kalau ....yang mereka dapat itu ini besar Bapak. Jadi untuk Pak Yusuf dan kawan-kawan sekalian ini yang kami maksud, ini yang saya maksud dengan sebuah jalan keluar yang agak ekstrim dalam persoalan-persoalan kita. Jadi saya butuh elaborasi dari jawaban Bapak soal ini.Transaksi Keuangan Pajak 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Selanjutnya Pak Yusuf dan kawan-kawan, saya ingin mengatakan begini Bapak PPATK adalah sebuah parameter, sebuah lembaga, sebuah elemen negara untuk sebuah negara yang sedang menuju kepada sebuah konsep bernama modern. Ada negara yang modern itu tanpa PPATK, tapi sebenarnya pertanyaan saya disebut menjadi sederhana karena kan kadang-kadang masyarakat tanya apa sih PPATK itu? Bagaimana sih pola kerjanya? Saya saja belum tahu Pak Bambang ini di mana kantornya PPATK, belum pernah ke sana, sekali-kali juga kita diajak Pak, di undang lah kita bisa memberikan dukungan moral kepada teman-teman yang lain. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya pada ruang mana, pada pola mana di mana kemudian PPATK relatif sudah mengarahkan bangsa ini menjadi sebuah negara yang terukur setidaknya dalam hal transaksi ini, kan pendekatannya selama ini case Pak. Ini ada case diserahkan kepada Mabes Polri, mudah-mudahan Mabes Polri memang menyelenggarakannya dengan baik tanda petik apa yang saya maksud, juga dengan KPK dan kemudian ketika ada masalah kami lah di sini DPR RI yang harus benturan terus. Pertanyaan saya sebenarnya bisa kah sebenarnya PPATK kepada publik termasuk kepada parlemen ini tentang peran PPATK di mana kemudian peran-peran ini sudah bisa tergambarkan secara menyeluruh kepada seluruh sektor. Bukan rahasia lagi misalnya ini satu contoh, ini tentang perilaku penyelenggaraan negara bapak, bukan rahasia lagi bagaimana misalnya pajak beberapa oknum di pajak itu bahasa bagusnya apa ya, ya begitulah macam-macam gitu ya, tetapi kemudian di satu sisi kita mendengarkan dia terima uang dari si wajib pajak tapi di sisi yang lain loh kok catatan keuangannya normal-normal saja, berarti kan ada 2 jawaban dari sini. Pertama dia adalah canggih banget menyembunyikan uangnya, yang kedua kalah oleh permainan seperti ini kan begitu Bapak. Ada orang yang gajinya 30 juta tapi anaknya semuanya sekolah di Australia, ada orang yang gajinya 16 juta tetapi liburannya keliling dunia setiap tahun, logikanya di mana, warisan gitu ya. Ini yang saya maksud sebenarnya, bagaimana kemudian PPATK mengambil pola kerja di mana kemudian ini menginfluens satu contoh misalnya KPK Bapak saya dapat kabar telah menempatkan beberapa orang di Kementerian Pertanian dan sebaliknya Kementerian Pertanian mengajak orang dari KPK untuk terlibat di dalam berbagai program-program yang berhubungan dengan anggaran di sana. Ini maju satu langkah kita Pak, kalau sebelumnya KPK menunggu sama dengan beberapa oknum polisi lalu lintas menunggu di tikungan, menunggu orang melanggar atau tersadap, tangkap. Kalau ini tidak maju selangkah, tapi kita tujuan kita adalah nantinya bagaimana penyelenggaraan negara ini tidak ada yang perlu seperti itu takut dengan sendirinya. Nah yang sebenarnya ini Pak Yusuf, jadi dibutuhkan pikiran-pikiran yang .....kira-kira begitu.Transaksi Keuangan PPATK 3



AKBAR FAIZAL 5 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Ditambahkan lagi, sekali lagi saya mengatakan ini rapat kita tentang terorisme.Transaksi Keuangan Terorisme 3
AKBAR FAIZAL 1 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Jadi Pak Yusuf nanti lewat Pimpinan kita komunikasikan bagaimana kemudian kami mendapatkan informasi yang cukup tentang ini, bahwa sudah diserahkan kepada Mabes Polri monggo, tapi pada sisi yang lain juga kami juga berhak untuk tahu itu. Cuma tentu saja juga kami harus menjaga kredibilitas dan kewenangan Undang-undang yang dimiliki PPATK dalam hal sharing informasi seperti ini. Kita pernah melakukannya di Century dulu Pak, jadi Pimpinan ini perlu kita punya catatan baik dan tolong kita komunikasikan nantinya bagaimana kita bisa mendapatkan dari PPATK.Transaksi Keuangan UU PPATK 3
AKBAR FAIZAL 2 Nasdem SULAWESI SELATAN IILaki-laki Sedikit saja, tolong ditampilkan tadi soal wajib pajak yang sudah di track oleh PPATK itu. Teman-teman sekalian dan Pak Yusuf.Transaksi Keuangan Wajib Pajak 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Kemudian yang ketiga, ada informasi yang saya dapat Bapak itu punya tiga perusahaan ya? dan tiga perusahaan itu bagi saya pribadi layak Pak. bukan perusahaan Bapak maksud saya, tapi diperdebatan kami begini disini. Kenapa memangnya kalau orang punya perusahaan bagus kan? Urusan dapurnya sudah selesai, maka kemudian dia bisa berkompetisi dan berhadapan dengan nuraninya yang Bapak jelaskan tadi, tidak lagi terbebani dengan hal-hal yang kecil misalnya ikut-ikutan isap cerutu dan wine di hotel-hotel bersama dengan beberapa orang begitu ya. nah menurut Bapak apakah seseorang hakim agung atau pemutus keadilan itu perlu menyelesaikan urusan dapurnya sebelum memutuskan diri menjadi seorang pengadil yang paripurna. Bisa melalui punya perusahaan banyak dan seterusnya-dan seterusnya.Uji Kelayakan Calon Hakimbiodata calon hakim agung 3
Akbar Faizal 2 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Pertanyaan ketiga tentang apakah perlu dapurnya selesai atau bagaimana. Saya ada pertanyaan ketiga tadi, apakah seorang hakim itu untuk standing bisa menjadi pengadil yang paripurna itu harus selesai urusan dapurnya dulu?Uji Kelayakan Calon Hakimbiodata calon hakim agung 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara Calon Hakim Agung. Suasana saya lagi bagus, jadi saya tidak akan marah-marah hari ini. Saya juga tidak akan bicara tentang hati nurani meskipun saya pernah di Partai Hanura begitu ya. Pak Benny kita agak santai sedikit ya dan saya tidak akan masuk terlalu jauh Bapak pada point-point yang disampaikan Pak Benny dan teman-teman yang lain tadi. Yang ringan-ringan saja Bapak saya ini sebab sore-sore begini kita ingin mendengarkan lagulagu bethoven dan segala macam. Pertanyaan saya sederhana saja Bapak, inikan hakim agung Mahkamah Agung sekarang inikan sedang apa ini dalam sorotan ya? dalam sorotan. Agak sulit Mahkamah Agung sekarang ini bersikap ketika berbagai fakta terpaparkan dihadapan publik termasuk dengan sekretaris MA ya yang sudah mundur itu. Tidak penting lagi bagi saya, apakah dia orang nomor 1 atau nomor 2 di Mahkamah Agung begitu ya tidak penting lagi bagi saya, apakah dia orang nomor 1 atau nomor 2 di Mahkamah Agung begitu ya tidak penting lagi bagi saya karena saya melihat Mahkamah Agung itu sebagai sebuah lembaga. Saya ingin tahu Bapak apakah anda berada dalam arus yang sama dengan publik melihat masalah ini, dimana kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa Mahkamah Agung kesulitan untuk memberikan jawaban-jawaban yang bisa membantah semua argumentasi dan realitas yang terpapar dihadapan publik. Saya ingin bertanya dan meminta Bapak, saya ingin dengar kritikan anda yang paling keras terhadap Mahkamah Agung itu apa? Karena saya lihat tadi dari jawaban-jawaban Bapak ini, Bapak ini termasuk orang sabar dicecer sama Pak Gubernur NTT inikan luar biasa begitu ya dan Bapak sabar tersenyum begitu. Saya tidak tahu nanti kalau Bapak menghadapi orang lain selain Komisi III DPR RI, apakah masih sesabar ini juga, tapi kelihatannya sabar Bapak ya begitu. Saya ingin tahu apa kritik anda yang paling keras tentang Mahkamah Agung?Uji Kelayakan Calon Hakimkritik mahkamah agung 3
Akbar Faizal 1 Nasdem Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua adalah ada seorang hakim agung yang berhubungan dengan para pelaku korupsi terkenal sekali, kalau tidak salah namanya Pak Artijo Al Kostar. Sudah ditanyakan ya? oh ya. Dari informasi yang saya dapatkan diteman-teman Mahkamah Agung bahwa sebenarnya tidak. Banyak yang setuju dengan putusan-putusan beliau yang menghukum pelaku korupsi pertama jauh dari hukuman yang dituntutkan, yang kedua mekanismenya pun menurut para ahli hukum itu tidak ada. Saya sudah berbicara dengan banyak pihak. Kami di Komisi III DPR RI ini selalu berhubungan dengan orangorang yang memahami hukum pidana dan segala macam salah satunya Pak Andi Hamzah. Saya ingin tahu sikap Bapak bagaimana dengan cara Pak Artidjo Alkostar. Kita semua tidak sukalah bagaimana seorang koruptor petantang-petenteng dihadapan kita, tetapi toh juga dia tidak kelihatan hak untuk mendapatkan keadilan dalam posisi seperti itu. Nah saya mau tanya sama Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya sering bertanya dan kami diruangan ini sering bertanya Bapak termasuk kepada calon hakim agung yang kami fit and proper test dimasa-masa yang lalu, tapi jawabannya itu ngambang Bapak. Seakan-akan sudah membayangkan dirinya akan lolos dan akan berhadapan dengan Pak Hartijo dan kemudian tidak ingin berhadaphadapan. Saya butuh jawaban yang agak tegas hari ini karena sekali lagi selain keberpihakan kita kepada pemberantasan korupsi, tetapi banyak hal yang menjadi pertanyaan publik. Itu yang kedua.Uji Kelayakan Calon Hakimtersangka korupsi 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Oleh karena itu saya senang hadir tempat ini saya merasa ini salah satu pertemuan bersejarah saya ingin masyarakat menyaksikan betul dan bangsa ini belajar satu anak tangga reformasi kita masuki kita membela fungsi lembaga negara dan kita tidak boleh membela mengkultuskan siapa pun. Kesucian hanya milik Allah dan penjagaan hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul dan sekarang tidak ada nabi dan rasul. Saya hanya meminta pertanyaan teman-teman sudah banyak mohon dijawab dari hati nurani bapak karena kita sedang membentuk sejarah bangsa ini ke depan.Pertemuan Abraham SamadFungsi Lembaga 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Ini yang saya katakan pertemuan ini menjadi bersejarah agar masyarakat tahu siapa yang harus mereka bela yang mereka harus bela adalah lembaga kebenaran dan keadilan. Orang belum tentu bersama keadilan dan kebenaran tapi lembaganya memang didisain untuk menegakan kebenaran keadilan.Pertemuan Abraham SamadKeadilan 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Kenapa? karena peristiwa ini dengan kejujuran bapak bertiga itu sedang meluruskan kembali jalan sejarah. Tidak ada manusia yang suci kecuali nabi dan kita membangun lembaga negara sesungguhnya untuk meluruskan kekurang sucian kita secara bersama sama dengan melakukan check and balances maka menjadi keniscayaan tidak boleh mengkultuskan orang, yang ada adalah kita menghidupkan lembaga negara apapun lembaga negara itu untuk berfungsi sesuai dengan rencananya disainnya lembaga itu diadakan.Pertemuan Abraham SamadKejujuran 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Kita semua masyarakat semua menilai beberapa lembaga negara mereka jatuh hati. Wajar karena kita melakukan reformasi pun karena bangsa ini ada persoalan besar. Lembaga negara seperti KPK, MK mendapat apresiasi yang luar biasa, wajar karena mereka pun telah melakukan kerja-kerja bersejarah, mereka telah maklum kerja-kerja bersejarah.Pertemuan Abraham SamadLembaga Negara 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Termasuk lembaga apakah itu DPR, DPD, MPR dan selanjutnya. Inilah yang saya katakan pertemuan bersejarah tentu saya berharap bapak-bapak di depan untuk Pak Supriansyah tadi tentu kita apresiasi, Pak Rio sudah menyatakan bagaimana konflik batin bapak. Kalau bapak berdua Pak Andi, Pak Tjahyo Kumolo punya pengawal, punya aparat negara, Pak Supriansyah warga sipil biasa menghadapi peristiwa seperti ini sangat berhak bapak kalau ancamana itu begitu serius kita punya lembaga LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat berhak bapak untuk itu itu juga mitra kami.Pertemuan Abraham SamadLPSK 3

AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki

Pimpinan dan terlebih khusus 3 orang tokoh yang kita undang dalam memperdalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Pak Abraham Samad.
Yang saya hormati Pak Tjahyo Kumolo, Pak Andi Wijayanto dan Pak Supriansyah.
Pertemuan kita ini dari konteks historis bagi saya sangat luar biasa. Bahkan kalau saya ukur dari 3 periode saya di DPR saya menempatkan pertemuan ini salah
satu yang paling bersejarah. Pak Andi, Pak Tjahyo, Pak Supriansyah orang yang ikut membentuk sejarah bangsa ini.Pertemuan Abraham SamadPelanggaran Kode Etik 3

AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Saya berulang mengatakan kata-kata yang masyur terkenal Pak Andi satu akademi di Fisip UI sangat paham law action power tends to corrupt absolut power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi besar untuk disalahgunakan apalagi kalau kekuasaan itu absolut kewenangan itu absolut maka penyalahgunaannya absolut maka ketika rakyat menaruh hati kepada lembaga yang kita cintai KPK dan MK maka penyalahgunaannya pun bisa obsolut.Pertemuan Abraham SamadPenyalahgunaan Wewenang 3
AL MUZZAMMIL YUSUF 2 PKS LAMPUNG I Laki-laki Tetapi saat ini kita pun sedang melakukan kerja bersejarah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dukungan kepada lembaga-lembaga itu tidak boleh identik dengan dukungan kepada oknum-oknumnya. Korupsi bisa dilakukan oleh orang-orang di luar KPK termasuk oleh orang di dalam KPK itu sendiri karena korupsi itu adalah potensi yang melekat pada kemanusiaan manusia apalagi kalau korupsi itu kita maknai secara luas tidak hanya uang tetapi korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan.Pertemuan Abraham SamadPotensi Korupsi 3
ANARULITA MUCHTAR 1 Nasdem BENGKULU Perempuan Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan mungkin sebagian sudah diomongkan tadi oleh teman-teman yang lain. Sebagai PPATK adalah Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana PPATK mengetahui secara pasti kalau memang sudah ada money laundry karena manusia ini banyak Pak, jadi seperti apa PPATK langsung memperkirakan memang terjadinya adanya indikasi money laundry atau mungkin transaksi yang tidak wajar seseorang atau suatu kelompok.Transaksi Keuangan Indikasi Pencucian Uang 3
ANARULITA MUCHTAR 1 Nasdem BENGKULU Perempuan Kemudian apakah PPATK itu harus menunggu dulu adanya kasus atau memang sudah ada target-target tertentu untuk penyelidikannya. Jadi di situ saya ingin menanyakan, kemudian dalam hal pelaksanaan tugas tersebut PPATK ini bekerja sama dengan lembaga mana dan seperti apa payung hukumnya, terus setelah terjadinya indikasi pelanggaran tersebut, kemudian PPATK akan melimpahkan kemana, ke lembaga mana, dengan mekanismenya yang seperti apa. Itu pertanyaan yang pertama.Transaksi Keuangan Mekanisme Kerja PPATK 3
ANARULITA MUCHTAR 1 Nasdem BENGKULU Perempuan Yang kedua, di Diktat saya membaca di halaman 23 Pak mengenai adanya NRA itu National Raise Assesment. Nah saya ingin menanyakan ingin meminta penjelasan dengan bapak-bapak sekalian, lebih jelas tentang NRA ini sehingga Indonesia tidak akan terjadinya terhindar dari backlist tadi. Jadi di sini saya masih belum mengerti kata-kata di sini seperti apa, jadi saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Saya rasa itu saja Pak.Transaksi Keuangan National Raise Assistment (NRA) 3
ANARULITA MUCHTAR 1 Nasdem BENGKULU Perempuan Kemudian apakah PPATK itu harus menunggu dulu adanya kasus atau memang sudah ada target-target tertentu untuk penyelidikannya. Jadi di situ saya ingin menanyakan, kemudian dalam hal pelaksanaan tugas tersebut PPATK ini bekerja sama dengan lembaga mana dan seperti apa payung hukumnya, terus setelah terjadinya indikasi pelanggaran tersebut, kemudian PPATK akan melimpahkan kemana, ke lembaga mana, dengan mekanismenya yang seperti apa. Itu pertanyaan yang pertama.Transaksi Keuangan Penyelidikan PPATK 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Memang pada awalnya mungkin bisa mengangkat pamor dari prestasi sepa kbola tersebut Pak. Tetapi yang ingin saya tekan kan ke bapak bahwa dalam pengangkatan naturalisasi pemain ini juga harus dilihat dari efektivitas umur pemain tersebut Pak. Seperti contoh Bio Pauline Pierre ini dia baru akan diangkat sebagai pemain naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada umur 30 sedangkan dalam sepak bola umur dari pemain tersebut seperti umur emasnya itu Pak dari umur 21 tahun sampai umur 29 tahun.Naturalisasi Atlet Dampak Naturalisasi 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Jadi mungkin itu Pak, satu, efisiensi terkait dengan nanti pengangkatan umur apabila akan diangkat menjadi warga negara itu apabila seperti sepak bola alangkah lebih baik memang ada peraturan harus 5 tahun menetap Pak tetapi kan bagaimana kita melihat sisi efisiensi ke depan Pak dan agar pemain ini bisa bermanfaat bagi Indonesia.Naturalisasi Atlet Kriteria Naturalisasi 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Terkait dengan naturalisasi pemain ini memang bukan hanya saja di Indonesia tetapi seperti negara-negara tetangga seperti Singapura pada tahun 2002 khususnya dalam bidang olahraga sepak bola mereka rata-rata memiliki pemain naturalisasi dan juga Filipina.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Jadi memang itu yang perlu diefisiensikan dimana maksud tujuan dari naturalisasi ini juga harus efektif karena jenjang umur pemain sepak bola itu ya maksimal umur 30 tahun ataupun sampai 33 tahun. Dan ke depan mungkin evaluasi ini perlu Pak selain itu juga saya menitipkan ke Pak Menpora selain tadi naturalisasi menjadi jalan keluar untuk prestasi olah raga selain sepak bola bapak juga mungkin melakukan pembinaan yang maksimal Pak kepada bibit-bibit tunas-tunas bangsa untuk bisa memaksimalkan peran dari masing-masing atlet khususnya atau lebih khusus sepak bola ataupun bidang-bidang lain Pak.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Dan kedua tadi mungkin dari pembinaan-pembinaan itu juga saya menitipkan ke Bapak Menpora dimana Bapak sebagai Menpora baru yang mungkin menurut saya luar biasa memiliki gagasan ke depan khususnya untuk olah raga Indonesia ke depan. Baik terima kasih.Naturalisasi Atlet Pembinaan Pemain 3
ANDIKA HAZRUMY 2 PKB BANTEN I Laki-laki Mungkin ke depan ini perlu dipertimbangkan juga Pak dalam tadi menseleksi ataupun mengevaluasi dari pemain-pemain yang akan memang kita naturalisasi. Dan juga yang saya lihat sebelum Bio Pauline Pierre ini pada saat itu naturalisasi terkait dengan Sergio Van Dijk dan kawan-kawan malah mereka di naturalisasi di umur muda malah mereka kalah bersaing Pak untuk masuk timnas seperti Lilipaly Van Beukering mereka malah kalah kualitas dengan peman-pemain kita, Irfan Bachdim, sekarang mungkin jadi model Pak di Jepang enggak pernah terlihat sekarang.Naturalisasi Atlet Seleksi Naturalisasi 3
ARSUL SANI 7 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya kira ini yang ada di dalam come in law system saya kira seperti itu ya? dijatuhi hukuman tanpa hak untuk mendepak mendapatkan pembebasan bersyarat. Saya kira itu saja catatan dari saya Pimpinan, kalau bisa dikonsolidasikan juga tim dari Pemerintah.DIM RUU KUHP Come in Law System 3
ARSUL SANI 7 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Tentu kami bisa menerima dan menyambut baik. Hanya tentu ketika kita akan menyusun DIM itu kan dengan 786 pasal itu tentu ada hal-hal yang akan terlewatkan. Nah hari ini saja kami melihat tentu bersama-sama dengan tim Pemerintah ada hal yang harus diperhatikan dan nanti akan dikonsolidasikan lagi. Itu terkait dengan pasal 71 yang menurut kami tidak match dengan penjelasanya. Dan juga dengan sekuens penindanaan. Ini kalau saya baca ya pasal 71 jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling sedikit 15 tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.DIM RUU KUHP Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Bapak-Ibu yang saya hormati. Pada saat kita konsinyering di Hotel Santika, ada catatan yang waktu itu kita tuliskan bersama terkait dengan jenis-jenis pidana. Catatannya saya bacakan bahwa selain pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68 perlu dipertimbangkan untuk memasukkan jenis pidana lainnya. Pada saat itu diskusi merujuk kepada hukuman cambuk yang diberlakukan berdasarkan qanun jinati ya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah ini kok tampaknya belum terwadahi kalau pemahaman saya dari apa yang kemudian disusun oleh pemerintah dan dipresentasikan tadi malam oleh tim pemerintah. Tadi juga sudah disebut bahwa meskipun belum tentu juga kita setujui, maka terdapat kemungkinan perkembangan jenis pemidanaan yang saat ini yang ada dalam wacana sosial, bahkan konon sedang disusun Perpunya itu adalah jenis pemidanaan berupa pengebirian yang tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Muladi.DIM RUU KUHP Jenis Pidana 3
ARSUL SANI 2 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Jadi yang ingin saya katakan adalah ketika sebuah pemidanaan itu baru bukan soal pengebiriannya atau cambuk, kalau cambuk bahkan sudah menjadi hukum positif. Ini rumahnya di mana, kalau di sini tidak ada, dia bukan pidana penjara, bukan tutupan, bukan pengawasan, bukan denda kerja sosial dan juga bukan pidana khusus dalam bentuk hukuman mati, ini rumahnya di mana. Nanti kan akan terjadi perdebatan konstitusional lagi ini, apakah ketika sebuah Undang-undang khusus menciptakan sebuah jenis pemidanan baru yang di luar ini, tapi tidak ada dasarnya dalam buku I KUHP, apakah ini saling bertentangan atau konstitusional atau tidak. Ini akan menimbulkan hal baru bahwa itu sekarang ada cambuk sebagai hukum positif yang berlaku di Aceh itu ya kita lihat, ada wacana pemidanaan pengebirian itu iya, tapi yang saya maksudkan seperti yang dijelaskan Prof. Muladi itu rumahnya. Jadi tidak me-refer kepada cambuknya atau pengebiriannya itu hanya sebagai contoh saja, rumahnya itu yang menurut saya itu harsu ada untuk mengantisipasi perkembangan jenis pemidanaan lain di luar yang ini, hanya batasannya seperti yang saya sepakat dengan Prof. Muladi ini harus dibatasi, dirumuskan dengan satu pembatasan bahwa pemidanaan itu ya tentu tidak boleh bertentangan dengan hak azazi manusia dan lain sebagainya, tapi rumah itu harus ada menurut saya.DIM RUU KUHP Kategorisasi Pidana 3
ARSUL SANI 6 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Maksudnya Ibu Eni untuk mengatakan besok jangan konsiyering loh gitu.DIM RUU KUHP Konsinyering 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya kira karena ini konteksnya adalah buku I terlepas jenis pidana konkritnya itu nanti kita tentang atau kita kontroversialkan, tapi menurut saya harus ada wadahnya, tapi kok wadahnya belum tegas di dalam jenis-jenis pemidanaan karena di Pasal 66 itu di C hanya jenis-jenis pidan lainnya ini nggak terlalu jelas, tapi yang ditentukan dalam Undang-undang ini yang kemudian dibawahnya itu terkait dengan hukuman mati. Nah ini saya mohon penjelasan tapi kalau menurut hemat saya sesuai dengan hasil konsinyering kita di Santika itu mestinya ini ada wadah yang jelas gitu untuk jenis pemidanaan yang lain karena mungkin juga di Papua inikan sekarang sedang menuntut perluasan Otsus, jangan-jangan dia ingin juga ada pemidanaan yang lain ala Papua nanti. Sekarang sedang berkembang di DPR RI perluasan Otsus tidak hanya dana khusus Otsusnya tapi juga barangkali hal-hal yang lain termasuk sistem hukum yang berlaku.DIM RUU KUHP Konteks Pidana 3
ARSUL SANI 2 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Boleh klarifikasi sedikit Pak Ketua, jadi yang saya maksudkan bukan memasukkan jenis korporal punishment, tapi rumah karena kita membayangkan bahwa ada perkembangan pemidanaan di luar yang ini, apakah bentuknya korporal yang masuk ke dalam kategori yang menurut internasional konvensi tadi itu penyiksaan atau bukan, itu tentu kita akan berdebat tersendiri ya. Singapura misalnya menandatangi semua konvensi itu tapi konvensi yang tadi disebutkan ICCPR dan segala macam, tapi toh dia tetap mempunyai hukuman cambuk atas kejahatan-kejahatan tertentu.DIM RUU KUHP Korporal Punishment 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya pertama ingin menyampaikan apresiasi Ketua, kalau tim pemerintah seperti ini terus KUHP di akhir 2016 rasanya sudah selesai, jadi mudah-mudahan lengkap dan juga Panjanya juga lengkap juga, jangan pemerintahnya sudah semangat, Panjanya kurang semangat ini, tapi saya lihat Pak Nasir sudah semangat.DIM RUU KUHP KUHP 3



ARSUL SANI 5 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Ya saya setuju dengan Prof. Muladi barangkali nanti di pasal 218 lah dikasih bahan perumusan. Ini sekaligus ada save guard nya juga ya. Jadi 218 ini ditambahkan yang terakhir yang sepanjang tidak bertentangan dengan HAM, apa 218 itu aturan penutup buku satu nantinya. Iya sebagai catatan barangkali begitu. Tapi saya bisa menerima yang dijelaskan oleh Prof. Muladi itu.DIM RUU KUHP Pasal 218 3
ARSUL SANI 4 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kalau dari sisi rumusan Ketua, bisa ditambahkan ini yang ditentukan pidana khusus dalam Undang-undang ini dan atau Undang-undang lainnya, begitu, dengan mau dikasih penjelasan boleh gitu. hanya kemudian yang 66 C-nya adalah yang dimaksud dengan pidana yang dimaksud dalam 66 C huruf C Undang-undang ini adalah hukuman mati, itu sedikit. Saya sarannya seperti itu, jadi pintu masuknya nggak usah pasal sendiri Cuma C-nya ini diubah saja sedikit dalam Undang-undang ini dan atau Undang-undang lainnya gitu.DIM RUU KUHP Pasal 66 KUHP 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya disamping yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman juga ingin menambahkan ini untuk menunjukkan bahwa dari sisi pemerintah itu sangat serius membahas RUU ini. saya melihat bahwa kita sejauh ini sudah melakukan pembahasan, tetapi dari pemerintah inikan kan pemerintah ini kita anggap satu di mana tidak hanya jajaran Kementerian Hukum dan HAM, tapi ada juga kepolisian, ada juga Kejaksaan dan selama ini saya mohon maaf kepada tim Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator kok rasanjya tidak mempersilakan misalnya dari Kejaksaan atau kepolisian untuk menyampaikan pendapat. Barangkali kalau tidak disampaikan kan apa tidak dipersilakan, inikan nggak enak mau berpendapat padahal inghin juga memberikan pendapat.DIM RUU KUHP Pembahasan RUU 3
ARSUL SANI 7 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kenapa kok bukan pengurangan hukuman. Kok langsung loncat ke pembebasan bersyarat. Padahal saya kira dipenjelasannya tidak demikian. Dipenjelasannya demikian dengan pengurangan hukuman. Semangatnya seperti itu. Itu pasal 71. Kemudian di pasal untuk pasal 93. Ini sebagai bahan juga untuk konsolidasi dari tim Pemerintah saya kira ini pasal 93 ini terkait dengan pidana tambahan. Maka ini terkait dengan pencabutan hak tertentu sebagaimana tercantum dalam 68 ayat (I) huruf a dapat berupa dan lain sebagainya. Nah menurut saya ini ditambahkan juga hak untuk membebaskan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Apakah ini dapat dicabut juga oleh pengadilan juga oleh hakim.DIM RUU KUHP Pengurangan Hukuman 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Nah ini saya mohon perhatian juga, jadi jangan kemudian misalnya apalagi selama ini yang menjadi, pemerintah kok sepertinya Prof. Muladi atau Prof. Barda saja ini, padahal mereka adalah tim ahli kita. Ini kita minta juga agar tim pemerintah artinya juga memberikan kesempatan lah kepada teman-teman dari Kejaksaan dan juga kepolisian untuk barangkali ada yang mau disampaikan pendapat atau mungkin dibikin konvensi kalau ingin menyampaikan pendapat ya langsung saja supaya tidak hanya menjadi pendengar yang baik karena Beliau-beliau inilah yang akan menjadi pelaksana dari apa yang akan menjadi output dari Undang-undang ini. Jadi ini yang saya mohon untuk menjadi perhatian.DIM RUU KUHP Penyampaian Pendapat 3
ARSUL SANI 3 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Bukan itu, saya membayangkannya ada nanti sebuah Undang-undang yang mencantumkan pemidanaan di luar yang ini. Itu tadi contohnya sekarang ada konon cina ya yang kebetulan salah satu jenis pemidaannya adalah cambuk yang dalam perspektif barangkali pejuang atau perspektif HAM barat itu adalah penyiksaan, yang dalam perspektif masyarakat Aceh itu adalah pelajaran moral karena nyambuknya juga nggak kenceng-kenceng banget kan gitu Pak Nasir, Pak Nasir udah pernah dicambuk belum sih, belum ya. Jadi di sana ada unsur edukasinya juga, jadi kalau ini tidak dimasukkan pertanyaan saya kan sudah ada hukum positif yang berlaku di satu bagian dari wilayah Indonesia. Ini wadahnya apa dalam KUHP kita, dalam konteks KUHP kita gitu, itu pertanyaannya.DIM RUU KUHP Pidana dalam UU 3
ARSUL SANI 4 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kalau dari sisi rumusan Ketua, bisa ditambahkan ini yang ditentukan pidana khusus dalam Undang-undang ini dan atau Undang-undang lainnya, begitu, dengan mau dikasih penjelasan boleh gitu. hanya kemudian yang 66 C-nya adalah yang dimaksud dengan pidana yang dimaksud dalam 66 C huruf C Undang-undang ini adalah hukuman mati, itu sedikit. Saya sarannya seperti itu, jadi pintu masuknya nggak usah pasal sendiri Cuma C-nya ini diubah saja sedikit dalam Undang-undang ini dan atau Undang-undang lainnya gitu.DIM RUU KUHP Pidana Khusus 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua Pimpinan, sejauh inikan berkali-kali mengatakan ini kita serahkan kepada Timus, kepada Timsin dan kemudian kita mintakan kepada pemerintah untuk memberikan rumusannya. Ini menurut saya setiap kita selesai pembahasan dan kemudian kita mau menyampaikan kepada pemerintah untuk membuatkan rumusan alternatifnya, maka pada sidang berikutnya mestinya sudah ada gitu. sehingga kita tidak lupa, saya khawatir kita lupa semua dengan apa yang sudah kita inikan karena yang ada di Dewan paling tidak adalah up date yang diberikan oleh tim ahli Dewan. Nah ini saya minta jangan sejauh ini belum ada ini satupun rumusan yang disampaikan.DIM RUU KUHP Rumusan Alternatif 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, saya ikut bersedih juga tadi mendengarkan pemaparan Pak Menteri bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM turun dan turunnya cukup tajam 14, koma sekian persen. Nah ini tentu disamping dukungan anggaran yang perlu kita berikan, saya melihat pula barangkali Kementerian Hukum dan HAM perlu juga menginisiasi, tapi saya tidak tahu persis posisinya ada dimana, tapi ini ada didalam Prolegnas prioritas Tahun 2015 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Ini seharusnya ada di Komisi XI DPR ini. Sekali lagi saya tidak tahu posisinya sekarang ada dimana. Nah saya kira salah satu hal penting yang perlu diperhatikan didalam revisi Undang-Undang tentang PNBP ini adalah Peraturan Penggunaan PNBP yang berdasarkan undang-undang saat ini kan berbasis unit kerja dari KL itu ya ini mesti dirubah menjadi berbasis KL-nya itu sendiri, sehingga Ditjen PAS yang tentu mungkin tidak mempunyai PNBP begitukan bisa juga nanti menikmati PNBP dari imigrasi atau dari AHU dan mungkin juga unit lain yang menghasilkan PNBP. Saya kira, Kementerian Hukum dan HAM selaku coordinator legislasi dari pemerintah harus menginisiasi perubahan prinsip penggunaan PNBP dari berbasis unit kerja menjadi KL itu tadi. Nah itu yang terkait dengan legal frame.Hukum, HAM dan KeamananAnggaran 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian yang terkait dengan infrastruktur, saya kira kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan mewakili Komisi III DPR menjadi pembicara di satu seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Australian Legal Project, disana saya juga menyaksikan pemaparan tentang Legislasi, blue print reformasi pemasyarakatan yang saya kira itu sudah bagus barangkali ini Pak Dirjen PAS, teman-teman di Komisi III DPR ini perlu diberi juga blue printnya, meskipun saya tidak tahu persis apakah ini ada di websitenya Dirjen PAS apa tidak, sehingga barangkali ini juga bisa menjadi pemahaman kami didalam melakukan fungsi pengawasan tentang rencana-rencana yang ingin dikembangkan baik sedang maupun akan dilingkungan Dirjen PAS, tetapi saya mencatat bahwa disana ada satu persoalan khususnya yang terkait dengan struktur organisasi ya, dimana catatan saya mudah-mudahan tidak salah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dirjen PAS tidak memiliki rentang kendali terhadap unit pelayanan teknis rutan, lapas, bapas dan rupasan yang itu ada di unit atau di Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Nah ini tentunya sedikit banyak trkait juga dengan restrukturisasi organisasi maupun reformasi birokrasi. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Menteri. Namun saya mengapresiasi upaya-upaya transparan yang telah dilakukan. Saya kira Dirjen PAS ini gaul sekali jajaran Dirjen PAS karena saya lihat, kalau saya amati karena saya gaul juga itu dari facebook, twiter dan blackberry messengernya ini cukup gencar. Ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang terkait dengan lapas.Hukum, HAM dan KeamananBlue Print Reformasi 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian yang terkait dengan infrastruktur, saya kira kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan mewakili Komisi III DPR menjadi pembicara di satu seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Australian Legal Project, disana saya juga menyaksikan pemaparan tentang Legislasi, blue print reformasi pemasyarakatan yang saya kira itu sudah bagus barangkali ini Pak Dirjen PAS, teman-teman di Komisi III DPR ini perlu diberi juga blue printnya, meskipun saya tidak tahu persis apakah ini ada di websitenya Dirjen PAS apa tidak, sehingga barangkali ini juga bisa menjadi pemahaman kami didalam melakukan fungsi pengawasan tentang rencana-rencana yang ingin dikembangkan baik sedang maupun akan dilingkungan Dirjen PAS, tetapi saya mencatat bahwa disana ada satu persoalan khususnya yang terkait dengan struktur organisasi ya, dimana catatan saya mudah-mudahan tidak salah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dirjen PAS tidak memiliki rentang kendali terhadap unit pelayanan teknis rutan, lapas, bapas dan rupasan yang itu ada di unit atau di Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Nah ini tentunya sedikit banyak trkait juga dengan restrukturisasi organisasi maupun reformasi birokrasi. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Menteri. Namun saya mengapresiasi upaya-upaya transparan yang telah dilakukan. Saya kira Dirjen PAS ini gaul sekali jajaran Dirjen PAS karena saya lihat, kalau saya amati karena saya gaul juga itu dari facebook, twiter dan blackberry messengernya ini cukup gencar. Ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang terkait dengan lapas.Hukum, HAM dan KeamananFungsi Pengawasan 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Tadi telah disoroti soal-soal yang terkait dengan pemasyarakatan kita. Kalau tadi teman-teman lebih banyak menyoroti dari persoalan-persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia saya ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan software. Kita semua sudah mengetahui bahwa sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR ya, diantara undang-undang yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau Undang-Undang Pemasyarakatan. Meskipun ini belum masuk didalam Prolegnas prioritas, saya rasa dalam rangka membenahi lembaga pemasyarakatan secara lebih baik dan secara komprehensif, maka kerangka hukumnya segera dibenahi. Nah dalam konteks ini, saya mohon penjelasan dari Pak Menteri karena dalam catatan kami RUU ini akan menjadi RUU inisiatif pemerintah. Persiapan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan RUU atas perubahan atau amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dengan amandemen ini saya kira Pak Menteri, disana kita selesaikan juga persoalan PP 99 Tahun 2012 yang selama ini menjadi kontroversial ya. Saya kira kan kalau ini kita selesaikan melalui undang-undang, beban yang terkait dengan perubahan atas PP tersebut akan menjadi beban bersama pemerintah maupun DPR, tidak hanya menjadi beban pemerintah saja dengan perubahan PP yang pertama.Hukum, HAM dan KeamananPembenahan Lapas 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang berikutnya beberapa waktu yang lalu kita tersentak dan marah juga terkait dengan peristiwa terror yang dikenal sebagai bom jalan Thamrin. Nah kita dari pemberitaan yang ada itu mengetahui bahwa ternyata pelaku ini dikendalikan oleh narapidana yang masih ada di lembaga pemasyarakatan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah sejauhmana sebetulnya program redikalisasi di lembaga pemasyarakatan ini telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan multi displiner termasuk kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait khususnya BNPT. Ini juga mohon penjelasan.Hukum, HAM dan KeamananProgram Radikalisasi Lapas 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, saya ikut bersedih juga tadi mendengarkan pemaparan Pak Menteri bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM turun dan turunnya cukup tajam 14, koma sekian persen. Nah ini tentu disamping dukungan anggaran yang perlu kita berikan, saya melihat pula barangkali Kementerian Hukum dan HAM perlu juga menginisiasi, tapi saya tidak tahu persis posisinya ada dimana, tapi ini ada didalam Prolegnas prioritas Tahun 2015 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Ini seharusnya ada di Komisi XI DPR ini. Sekali lagi saya tidak tahu posisinya sekarang ada dimana. Nah saya kira salah satu hal penting yang perlu diperhatikan didalam revisi Undang-Undang tentang PNBP ini adalah Peraturan Penggunaan PNBP yang berdasarkan undang-undang saat ini kan berbasis unit kerja dari KL itu ya ini mesti dirubah menjadi berbasis KL-nya itu sendiri, sehingga Ditjen PAS yang tentu mungkin tidak mempunyai PNBP begitukan bisa juga nanti menikmati PNBP dari imigrasi atau dari AHU dan mungkin juga unit lain yang menghasilkan PNBP. Saya kira, Kementerian Hukum dan HAM selaku coordinator legislasi dari pemerintah harus menginisiasi perubahan prinsip penggunaan PNBP dari berbasis unit kerja menjadi KL itu tadi. Nah itu yang terkait dengan legal frame.Hukum, HAM dan KeamananProlegnas Prioritas 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian yang terkait dengan infrastruktur, saya kira kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan mewakili Komisi III DPR menjadi pembicara di satu seminar yang diselenggarakan oleh Indonesia Australian Legal Project, disana saya juga menyaksikan pemaparan tentang Legislasi, blue print reformasi pemasyarakatan yang saya kira itu sudah bagus barangkali ini Pak Dirjen PAS, teman-teman di Komisi III DPR ini perlu diberi juga blue printnya, meskipun saya tidak tahu persis apakah ini ada di websitenya Dirjen PAS apa tidak, sehingga barangkali ini juga bisa menjadi pemahaman kami didalam melakukan fungsi pengawasan tentang rencana-rencana yang ingin dikembangkan baik sedang maupun akan dilingkungan Dirjen PAS, tetapi saya mencatat bahwa disana ada satu persoalan khususnya yang terkait dengan struktur organisasi ya, dimana catatan saya mudah-mudahan tidak salah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Dirjen PAS tidak memiliki rentang kendali terhadap unit pelayanan teknis rutan, lapas, bapas dan rupasan yang itu ada di unit atau di Kementerian Hukum dan HAM secara langsung. Nah ini tentunya sedikit banyak trkait juga dengan restrukturisasi organisasi maupun reformasi birokrasi. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Menteri. Namun saya mengapresiasi upaya-upaya transparan yang telah dilakukan. Saya kira Dirjen PAS ini gaul sekali jajaran Dirjen PAS karena saya lihat, kalau saya amati karena saya gaul juga itu dari facebook, twiter dan blackberry messengernya ini cukup gencar. Ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang terkait dengan lapas.Hukum, HAM dan KeamananReformasi Birokrasi 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang berikutnya saya kira saya ingin menyampaikan aspirasi dari dapil. Dapil saya kebetulan dapilnya Pak Sekjen Pak Menteri. Kami sangat-sangat ope orang Pekalongan. Ini terkait dengan tadi lembaga pemasyarakatan di Pekalongan yang ada ditengah kota dan ini memang sudah sejak jaman Belanda dan menyedihkannya lagi dimusim kering, di musim kemarau tidak ada hujan, tidak ada angina, tapi lapasnya banjir karena ROB. Kami banyak mendapatkan complain dari para keluarga narapidana yang menyampaikan agar pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM memberikan perhatian dan meminta sebisa mungkin lapasnya direlokasi karena memang saya kira dari sisi tata ruang di kampungnya Pak Sekjen ini sudah tidak memungkinkan lagi ya harus direlokasi di kabupaten tidak di kotamadya lagi atau paling tidak ya direnovasi, tetapi ketika saya mengunjungi lapasnya, kalapasnya menjelaskan juga kalau direnovasi juga sangat besar biayanya. Nah ini memang lapas yang termasuk gedung cagar budaya karena ini saya kira sudah sejak jaman Belanda. Saya kira, ini juga melengkapi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nasir Djamil ya sekaligus juga mohon penjelasan karena didalam uraian Pak Menteri tadikan ada permohonan tambahan anggaran untuk infrastruktur termasuk infrastruktur pemasyarakatan. Nah ini kira-kira lapas-lapas mana yang perlu direlokasi terkait dengan penyiapan untuk pagu anggaran tambahan. Saya kira dari saya itu Pak Pimpinan, tapi saya mohon Pak Pimpinan untuk menyerahkan aspirasi dari dapil langsung kepada Pak Menteri.Hukum, HAM dan KeamananRelokasi Lapas 3
Arsul Sani 1 PPP Jawa Tengah X Laki-Laki Ada beberapa hal yang saya ingin lebih mendalami. Namun secara umum telah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota yang lain. Namun terlebih dahulu kami ingin juga menyampaikan apresiasi dalam kesempatan Rapat Kerja yang pertama ini Pak Kapolri telah melakukan atau telah melaporkan tentang pencapaian program kerjanya yang menjadi program prioritas 100 hari pertama. Saya kira ini dalam konteks jabatan public sebagai sebuah bentuk akuntabilitas yang saya kira kedepan harus dikembangkan. Dan barangkali untuk mitra kerja Komisi III yang lain ini juga harus dituntut terutama untuk Pak Jaksa Agung juga Pak Taufiq ya.Kinerja Kepolisian program prioritas 3
Arsul Sani 1 PPP Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Kapolri, Tadi terkait dengan kasus kebakaran hutan. Telah banyak disoroti. Namun ada 1 hal yang menggelitik saya. Kalau kita kaitkan dengan system hukum yang ada di kita. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus yang terkait dengan … ini tidak hanya pada Polri. Tetapi juga ada PPNS yang berada dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Nah saya kebetulan memiliki dan mendapatkan satu bentuk contoh dari SP3 yang diberikan oleh Polda Reskim khusus Polda Riau dari 15 yang SP3-nya dihentikan. Pertanyaan sederhana saya Pak Kapolri, karena bagaimana pun sebagai penegak hukum Polri adalah independent namun tentu dalam konteks mensukseskan program Pemerintah juga termasuk didalam melakukan pemadaman dan juga minimalisasi dari akibat-akibat kebakaran hutan dan lahan (KAHUTLA) ini. Pertanyaan simplenya yang menggelitik adalah apakah dalam proses pengeluaran SP3 ini atau dalam proses bahkan penyelidikan dan penyidikan itu Polri, penyidik Polri juga melakukan koordinasi dengan PPNS ataupun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Sebab kalau kita ikuti di media massa maka terkesan bahwa Kementerian LHK ini juga kecewa, tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan oleh penyidik Polri mengeluarkan SP3 ini. Juga dari sisi teknis penanganan perkara. Ada juga yang menggelitik saya, misalnya tentang saksi ahli, saksi-saksi ahli yang menjadi dasar untuk pengeluaran SP3 ini. Saya lihat saksi ahlinya adalah ahli dari PLH Provinsi Riau. Kemudian juga ada dari ahli kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaannya kemudian apakah tidak dikembangkan upaya untuk mencari saks-saksi ahli yang lain yang mungkin mempunyai perspektif lain. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Polda Riau ketika Kapoldanya tapi yang jelas kalau tidak salah adiknya Pak Rektor UGM pada saat itu Pak Tjipto kalau gak salah itu. Pak Tjiptadi ya. Itu bisa menemukan kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan hidup maupun kebakaran hutan ini, dengan antara lain memanggil saksi-saksi ahli yang basisnya itu sangat luas. Antara lain dari institute pertanian Bogor dan juga dari fakultas kehutanan UGM. Nah ini saya lihat yang belum kelihatan. Ini sepertinya adalah bahwa ahlinya kalau boleh saya bilang ini ahli yang secukupnya saja yang local. Dan tentu yang paling menimbulkan kemudian pertanyaan itu tadi koordinasinya karena ternyata Kementerian LHK itu menyatakan ketidakpuasannya terhadap SP3 ini.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
Arsul Sani 1 PPP Jawa Tengah X Laki-Laki Yang berikutnya masih terkait juga dengan kebakaran hutan ini tentu yang harus menjadi concern bersama. Jangan-jangan nanti Singapura dengan Singapura trans bounderies his pollution act Tahun 2014. Ini malah justru lebih bisa menemukan alat bukti dan kemudian melakukan proses hukum berdasarkan trans bounderies his pollution act ini di Singapura. Kalau saya ikuti di media misalnya di …. Duta besar Singapura itu malah sudah mengidentifikasi 6 perusahaan Indonesia yang mereka telah percayai telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan dan masih melanjutkan penyelidikan ini. Saya tidak tahu penyelidikannya dengan cara apa. Mungkin dengan menggunakan drown dan jangan-jangan yang bekerjasama dengan … drown-nya LHK malah Pemerintah Singapura. Dan kemudian yang menariknya ada 2 perusahaan dari media ini yang merespon perintah pengadilan di Singapura terkait dengan kebakaran lahan meskipun tidak disebutkan siapa 2 perusahaan ini. Nah ini saya kira hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. SP3 memang sesuatu yang sah. Kalau memang tidak cukup alat buktinya memang sebuah penyidikan perkara pidana harus dihentikan. Namun tentunya kalau kemudian masih terbuka karena SP3 juga bukan suatu final and … adjustment tentu masih bisa dibuka. Saya berharap jajaran Polri melakukan koordinasi dengan LHK untuk mengkaji apakah SP3 ini memang sesuatu yang bisa dipertahankan atau ada kemungkinan untuk bisa dibuka kembali.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Setelah mendapatkan pencerahan dari Prof. Bardah tadi. Saya ingin mengusulkan. Karena tadi disampaikan juga ini persoalan ... policy ya? Karena itu saya ingin mengusulkan, kalaupun tidak spesifik tapi dibuka, dibuka kepentingan umum nya, untuk pidana-pidana yang diluar dari a, b, c, d, e plus pidana tambahan itu tadi. Katakanlah misalnya di f pidana lainnya selain dari a, b, c, d, e dan pidana tambahan yang ditentukan atau ditetapkan atau diatur dalam Undang-Undang. Jadi tetap terbuka, sebab kalau tidak nanti menjadikan perdebatan terus. Ketika misalnya ini kalau jadi ini untuk kejahatan fedofil ternyata kita tidak tahu nanti Pemerintah pakai perpu atau apa tiba-tiba kebiri gitu. Ini tidak ada wadahnya berarti didalam ini kita.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaAlternatif Pidana 3
ARSUL SANI 3 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Iya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi saya kira ini harus di pending karena kan memang di pembahasan Pasal 2 17 November 2015, ini kan memang catatannya di pending bukan hanya untuk pasal ini, ke belakang pun yang terkait dengan hukum adat harus kita pending karena ...Pasal 2 ini harus kita putuskan dulu setuju atau tidak. PPP kesimpulannya di pending, nah tetapi kalau berubah-ubah Pak Benny itu kalau di hukum Islam ada qol qodim qol jadid, pendapat dulu sama pendapat hari ini boleh saja berubah gitu, apalagi politisi setiap menit kan boleh berubah memang.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian badan di Aceh. Yang saya ketahui saya pernah bertemu dengan orang yang dicambuk. Itu sebetulnya walaupun dicambuk kita memikirkannya dicambuk secara betul-betul seperti di Singapura. Ternyata itu tidak. Itu sebenarnya menciptakan untuk lebih-lebih memunculkan rasa malu, ya kan Pak Nasir Jamil ya? ini tidak perlu khawatir penjelasannya soal untuk itu ya? Itu usul saya, dibuka tapi tidak kita tentukan apakah itu korporal punisment atau apakah itu. selain dari a, b, c, d, sampai e dan selain dari pidana tambahan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Cambuk 3
ARSUL SANI 6 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Sedikit Ketua, saya kira apa yang tadi disampaikan Ketua dan pemerintah bisa mengkonsolidasikan, saya kira itu yang bagus dan untuk next pembahasannya tentu kita mulai dengan penjelasan dari pemerintah, oke dulu, tetapi kami juga mohon agar didalam mengkonsolidasikan dan penjelasan tadi sekaligus merespon apa yang kami cantumkan didalam DIM gitu. jadi kita nggak kemudian mengulang lagi DIM kami seperti ini, karena sudah dijawab oleh pemerintah atas dasar basis DIM yang sudah diajukan oleh fraksi-fraksi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsolidasi Pemerintah 3
ARSUL SANI 5 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Paling tidak kalau begini artinya saya bisa memahami dan bisa menerima, artinya dasar filosofisnya yang disampaikan oleh Prof. Barda. Hanya kan persoalannya di sini di dalam merumuskan Undang-undang kan perlu juga ada languange base-nya, ada rasa bahasanya. Pemahaman kita ketika kita menamai itu sebagai tambahan, kemudian berdiri sendiri di sini menurut saya ada problem dengna languange base itu, ada rasa bahasa itu Prof itu saja, tapi kalau ininya setuju Prof......dengan semangat dasar filosofinya dan segala macam sebagai bentuk dari perkembangan. Hanya kita perlu barangkali formulasi kalimatnya saja yang lebih tepat, jadi kalau secara jiwanya saya bisa menerima itu. Cuma soal languange base saja supaya kita nati tidak ada juga yang mendebat namanya tambahan kok bisa berdiri sendiri. Lalu apa bedanya, apa urgensinya dibedakan antara pokok dan tambahan kalau dia tambahan itu bisa berdiri sendiri. Saya kira-kira hanya menghindari itu saja Prof, kalau ini sudah jadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPemahaman Masyarakat 3
ARSUL SANI 2 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Boleh Ketua ijin saya bacakan, pasal 69 ayat (I) yang KUHP sekarang. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerbandingan Hukuman 3
ARSUL SANI 4 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Iya sedikit saja, dari Pak Jaksa tadi sebetulnya kan memang kalau kita bicara tentang kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman, vonis itu kan dibuka ini semangatnya, antara lain kan misalnya dengan termasuk pidana penjara cicilan dan lain sebagainya. Hanya pertanyaan saya adalah karena pidana pokok itu juga sudah luas dari penjara turun jadi pengawasan, jadi denda, terus kemudian jadi kerja sosial, maka apakah masih perlu kita itu membuka sebuah ruang di mana hakim ketika mengganti satu pidana pokok dengan pidana tambahan Pak, kenapa kok tidak dengan pidana pokok yang lain yang lebih ringan, oke tidak mau penjara, tidak mau tutupan, pengawasan ya sudah kerja sosial atau pengawasan. Nah pokok turunnya itu kemudian ke pidana tambahan, pertanyaannya itu, jadi kalau buat saya itu tambahan ya tambahan saja mestinya gitu, kalau pokok ya diganti dengan pokok yang lain gitu. tapi kan perlu mendapat pencerahan eskatologinya dari Prof. Barda, perkembangan yang ada di tempat lain seperti apa, tapi kalau saya berfikirnya seperti itu. Barangkali juga karena seperti yang dikatakan Pak Benny cara berfikir kita itu ya berfikir politisi kebanyakan. Apa sih bedanya politisi dengan Bapak-bapak yang ada di depan? Kalau politisi itu mulainya dengan su’udzon dulu Pak, prasangka buruk, kalau bapak kan husnudzon prasangka baik itu saja sebenarnya bedanya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaWewenang Hakim 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya kira tadi kebetulan ada pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial dan saya diminta mendampingi, ini juga menjadi bahan yang menarik. Yang mengawasi Mahkamah Konstitusi ini siapa, salah satu alternatifnya juga barangkali nanti MPR kita kasih tugas khusus, tapi itukan artinya harus merubah UUD, sesuatu yang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Tapi saya berharap Pak, kalau soal gaya, style termasuk komunikasi publik boleh berbeda dan memang harus yang diperbaiki, tapi jangan sampai lembaga ini dikooptasi oleh lembaga negara yang lainnya khususnya oleh lembaga kekuasaan kehakiman, jangan sampe. Oleh karena itu harapannya tentu kalau Bapak disetujui maka kemudian maksud yang diberikan oleh konstitusi Pasal 24 B untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim itu bisa benar-benar dijaga. Salah satu yang perlu dijaga tentu adalah menjaga lembaga ini sendiri untuk tidak dikooptasi oleh lembaga yang lain, itu harapan Pak.Komisi Yudisial Komunikasi Publik 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Mendengarkan paparan yang tadi Bapak sampaikan karena Pak Aidul ini seorang akademisi tentunya tadi konten atau muatan akademisnya begitu kental. Saya terus terang termasuk orang yang yakin kalau Bapak disetujui nanti oleh Komisi III itu tentu akan memberikan warna yang lain pada Komisi Yudisial. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang kriminolog atau sosiolog Itali di abad pertengahan caesare.....dia mengatakan begini, kalau eksekutif korup, legislatif itu korup negara ini paling banter terhuyung-huyung saja, tetapi kalau yudikatif itu korup dalam perilakunya maka negara itu harus dilikuidasi. Itu kata dia seperti itu, nah itu begitu strategisnya lembaga yudikatif sehingga memang kemudian negara ini, kesepakatan politik negara ini untuk mengintroduksi Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Lembaga Yudikatif 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya kira tadi kebetulan ada pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial dan saya diminta mendampingi, ini juga menjadi bahan yang menarik. Yang mengawasi Mahkamah Konstitusi ini siapa, salah satu alternatifnya juga barangkali nanti MPR kita kasih tugas khusus, tapi itukan artinya harus merubah UUD, sesuatu yang tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Tapi saya berharap Pak, kalau soal gaya, style termasuk komunikasi publik boleh berbeda dan memang harus yang diperbaiki, tapi jangan sampai lembaga ini dikooptasi oleh lembaga negara yang lainnya khususnya oleh lembaga kekuasaan kehakiman, jangan sampe. Oleh karena itu harapannya tentu kalau Bapak disetujui maka kemudian maksud yang diberikan oleh konstitusi Pasal 24 B untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim itu bisa benar-benar dijaga. Salah satu yang perlu dijaga tentu adalah menjaga lembaga ini sendiri untuk tidak dikooptasi oleh lembaga yang lain, itu harapan Pak.Komisi Yudisial Pasal 24 B 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Ini komisi yang istimewa karena namanya komisi tetapi ditempatkan disebut diatur di dalam UUD Pasal 24 B. Nah ini menunjukkan bahwa peran komisi ini sesungguhnya strategis bahwa kemudian dalam perjalanannya yang sudah 2 jilid masih terdapat hal-hal yang katakanlah menunjukkan ketegangan antara yang mengawasi dengan yang mau diawasi, saya melihat itu sebuah proses yang wajar saja terjadi dimanapun, yang diawasi pasti tidak mau. Siapapun itu kalau mau diawasi pasti mengelak dan lain sebagainya, bahkan Mahkamah Konstitusi pun kemudian menggunakan kewenangannya untuk lepas dari pengawasan yang semula diberikan oleh pembentuk Undang-undang kepada Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Pengawasan KY 3

ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki
Pertanyaannya singkat saja, dalam Prolegnas 2015-2019 itu juga dicantumkan RUU tentang Perubahan II atas Undang-undang Komisi Yudisial. Nah menurut Pak Aidul hal-hal apa yang perlu diubah dalam Undang-undang Komisi Yudisial yang ada sekarang maupun hal-hal apa yang perlu ditambahkan supaya Komisi Yudisial itu lebih berdaya. Kalau DPR RI kan yang mengawasi 250 juta rakyat Indonesia karena memang DPR RI lembaga dipilih, tapi kan Mahkamah Agung, hakim itu bukan lembaga atau bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat langsung sehingga harus diawasi oleh lembaga lain yang dalam hal ini menurut UUD adalah Komisi Yudisial.
Saya hanya ingin tanya itu sekaligus itu barangkali menjadi masukan tentu buat kami yang di DPR RI, kalau nantinya revisi Undang-undang Komisi Yudisial itu dijalankan. Terima kasih Pimpinan.Komisi Yudisial Prolegnas 2015-2019 3

ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki
Pertanyaannya singkat saja, dalam Prolegnas 2015-2019 itu juga dicantumkan RUU tentang Perubahan II atas Undang-undang Komisi Yudisial. Nah menurut Pak Aidul hal-hal apa yang perlu diubah dalam Undang-undang Komisi Yudisial yang ada sekarang maupun hal-hal apa yang perlu ditambahkan supaya Komisi Yudisial itu lebih berdaya. Kalau DPR RI kan yang mengawasi 250 juta rakyat Indonesia karena memang DPR RI lembaga dipilih, tapi kan Mahkamah Agung, hakim itu bukan lembaga atau bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat langsung sehingga harus diawasi oleh lembaga lain yang dalam hal ini menurut UUD adalah Komisi Yudisial.
Saya hanya ingin tanya itu sekaligus itu barangkali menjadi masukan tentu buat kami yang di DPR RI, kalau nantinya revisi Undang-undang Komisi Yudisial itu dijalankan. Terima kasih Pimpinan.Komisi Yudisial Revisi UU KY 3

ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Ini komisi yang istimewa karena namanya komisi tetapi ditempatkan disebut diatur di dalam UUD Pasal 24 B. Nah ini menunjukkan bahwa peran komisi ini sesungguhnya strategis bahwa kemudian dalam perjalanannya yang sudah 2 jilid masih terdapat hal-hal yang katakanlah menunjukkan ketegangan antara yang mengawasi dengan yang mau diawasi, saya melihat itu sebuah proses yang wajar saja terjadi dimanapun, yang diawasi pasti tidak mau. Siapapun itu kalau mau diawasi pasti mengelak dan lain sebagainya, bahkan Mahkamah Konstitusi pun kemudian menggunakan kewenangannya untuk lepas dari pengawasan yang semula diberikan oleh pembentuk Undang-undang kepada Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Wewenang MK 3



ARSUL SANI 2 PKB JAWA TENGAH X Laki-laki Terima kasih Ketua. Saya mengamini apa yang telah disampaikan oleh Pak Jhon Kenedy Azis tadi, jadi walaupun saya Jak Mania dan yang akan dinaturalisasi adalah bek Persipura tapi demi kemajuan persepakbolaan Indonesia pada prinsipnya saya dan atas nama teman-teman anggota dari Fraksi PPP tidak berkeberatan dengan kewarganegaraan atas 2 atlit yang diajukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah prestasi olah raga kita, meningkatkan prestasi olahraga kita di masa yang akan datang. Terima kasih.Naturalisasi Atlet Prestasi Olah Raga 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas capaian Polri dalam hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kemenpan RB. Saya kira, hasilnya cukup baik Polri menduduki rangking 33 dengan skors 68 point 04 atau mendapat predikat B. tentunya kami berharap Pak Kapolri pada tahun depan rangkingnya bisa naik, predikatnya bisa B, tapi bisa dinaikan BB dan menurut saya ini masih sangat mungkin karena hanya butuh 1 point 96 untuk bisa mendapatkan grade BB ini tadi. Nah dalam rangka meningkatkan atau mengikhtiarkan peningkatan pencapaian hasil penilaian akuntabilitas kinerja ini kami berharap ada beberapa hal yang bisa dibenahi dan ditingkatkan lagi oleh jajaran Polri terutama yang terkait dengan aspek transparansi ya. Kalau saya melihat sampai sekarang misalnya dokumen-dokumen seperti bahan-bahan fit and proper test termasuk yang waktu itu disajikan oleh Pak Kapolri itu merupakan dokumen yang sangat baik karena disana tidak hanya menyebutkan, menjelaskan soal program kerja, tetapi ada indicator kinerja atau indicator pencapaian.Pelaksanaan Tugas PolriAkuntabilitas 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Singkatnya yang ingin saya sampaikan kami berharap tentu Pak Kapolri beserta jajaran mengkaji kembali ya dukungan penggunaan Brimob bersenjata lengkap dalam rangka proses penegakan hokum agar bisa diatur lebih baik lagi sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 maupun Peraturan Kakor Brimob Nomor 1 Tahun 2011. Saya kira, hanya itu Pimpinan dari saya. Silakan Pak Ketua Fraksi kalau ada yang mau ditambahkan atau mau diteruskan.Pelaksanaan Tugas PolriBrimob 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian juga kasus pelanggaran kode etik mengalami peningkatan sebesra 120,3% dari 444 kasus menjadi 978 kasus. Ini juga merupakan peningkatan yang tajam dari Tahun 2014 yang 127 kasus. Saya kira, ini yang perlu juga ditransparankan, sehingga setiap pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hokum oleh masyarakat itu bisa diketahui secara jelas dan dengan akses yang mudah melalui pemuatan di website terkait termasuk website program .Polri.id, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa aduannya terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun dugaan pelanggaran hokum yang dilakukan oleh Anggota Polri itu telah ditindaklanjuti dengan baik tanpa harus secara fisik intersense datang ke institusi Kepolisian. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan.Pelaksanaan Tugas PolriKode Etik 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Kemudian ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Korps Brimob Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Korps Brimob bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi antara lain kerusuhan masal, kejahatan terorganisir bersenjata api dana tau bahan peledak. Nah dari peraturan yang bersifat public tadi, tentu menjadi pertanyaan dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pimpinan Polri, apakah dukungan kepada lembaga penegak hokum bahkan kepada internal Polri sendiri dengan penggunaan Brimob bersenjata lengkap untuk melakukan satu tindakan atau proses hokum, tetapi yang unsur adanya gangguan kamtibnas yang berkadar tinggi atau kerusuhan social atau kejahatan terorganisir bersenjata apinya itu tidak terpenuhi ya.Pelaksanaan Tugas PolriKorps Brimob 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang ketiga, kasus yang melibatkan dua mantan komisioner KY Pak Suparman Marzuki dan Pak Taufiqurahman Sahuri. Ini juga perjalanannya meskipun menyangkut kasus pencemaran nama baik yang saya kira pembuktiannya tidak se-complicated kasus-kasus canggih lainnya, ini juga belum jelas.Pelaksanaan Tugas PolriPencemaran Nama Baik 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang berikutnya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Profesor Romli Admasasmita terhadap dua aktivisis Indonesian Corruption Watch Saudara Emersen Yunto dan Saudara Adnan Topan Husodo. Ini juga belum jelas bagaimana kelanjutannya.Pelaksanaan Tugas PolriPencemaran Nama Baik 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan masih menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Soesatyo, Pak Dasko, Pak Nasir terkait dengan penggeledahan yang terjadi di Gedung DPR. Saya kira, kita semua sepakat bahwa penggeledahan itu sendiri merupakan kewenangan penegak hokum dan kita harus mengapresiasi bahwa Polri memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hokum lainnya didalam melaksanakan kewenangannya. Namun dalam konteks ini ya apakah itu terkait dengan protap atau prosedur, saya kira ada peraturan yang bersifat public yang memang harus diperhatiakn. Nah dalam kesempatan ini saya mencatat misalnya kalau soal penggunaan brimob Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Korps Brimbob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Nah yang ingin saya garisbawahi adalah pembinaan keamanan yang terkait dengan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi.Pelaksanaan Tugas PolriPenggeledahan DPR 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas capaian Polri dalam hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kemenpan RB. Saya kira, hasilnya cukup baik Polri menduduki rangking 33 dengan skors 68 point 04 atau mendapat predikat B. tentunya kami berharap Pak Kapolri pada tahun depan rangkingnya bisa naik, predikatnya bisa B, tapi bisa dinaikan BB dan menurut saya ini masih sangat mungkin karena hanya butuh 1 point 96 untuk bisa mendapatkan grade BB ini tadi. Nah dalam rangka meningkatkan atau mengikhtiarkan peningkatan pencapaian hasil penilaian akuntabilitas kinerja ini kami berharap ada beberapa hal yang bisa dibenahi dan ditingkatkan lagi oleh jajaran Polri terutama yang terkait dengan aspek transparansi ya. Kalau saya melihat sampai sekarang misalnya dokumen-dokumen seperti bahan-bahan fit and proper test termasuk yang waktu itu disajikan oleh Pak Kapolri itu merupakan dokumen yang sangat baik karena disana tidak hanya menyebutkan, menjelaskan soal program kerja, tetapi ada indicator kinerja atau indicator pencapaian.Pelaksanaan Tugas PolriTransparansi 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, dari paparan kasus-kasus yang tadi telah… Kami belum mendapatkan update ya atau masyarakat juga belum mendapatkan update tentang statusnya yang terakhir dari kasus-kasus tersebut. Yang pertama adalah kasus yang kita kenal sebagai payment get way yang ini diduga atau ditersangkakannya kepada Mantan Kemenkum HAM Deni Indrayana. Saya mencatat bahwa kasus ini sudah bolak-balik antara penyidik Bareskrim dengan Kejaksaan Agung, namun kok tidak menjadi P21. Nah mohon ini bisa dijelaskan.Pelaksanaan Tugas PolriUpdate Kasus 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Nah dokumen-dokumen semacam ini rencana kerja dan kemudian juga laporan tahunan, saya kira ini perlu dibuat transparan dengan cara menempatkan didalam web site-web site yang ada di Polri. Saya lihat kalau saya buka Polri. Co. id ini belum ada, demikian juga di humas Polri. Co. id juga belum ada. Nah terutama yang terkait dengan kinerja ini adalah hal-hal yang kami catat merupakan pengawasan terhadap internal Polri. Kalau kita lihat Pak Kapolri di Tahun 2015 menurut catatan saya ada sebanyak 335 personel Polri yang dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dan ini merupakan peningkatan yang cukup drastic dibandingkan tahun sebelumnya ya yang saya lihat catatan saya adalah 119 kasus ya.Pelaksanaan Tugas PolriWebsite POLRI 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan masih menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Soesatyo, Pak Dasko, Pak Nasir terkait dengan penggeledahan yang terjadi di Gedung DPR. Saya kira, kita semua sepakat bahwa penggeledahan itu sendiri merupakan kewenangan penegak hokum dan kita harus mengapresiasi bahwa Polri memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hokum lainnya didalam melaksanakan kewenangannya. Namun dalam konteks ini ya apakah itu terkait dengan protap atau prosedur, saya kira ada peraturan yang bersifat public yang memang harus diperhatiakn. Nah dalam kesempatan ini saya mencatat misalnya kalau soal penggunaan brimob Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Korps Brimbob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Nah yang ingin saya garisbawahi adalah pembinaan keamanan yang terkait dengan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi.Pelaksanaan Tugas PolriWewenang Polri 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, saya barangkali agak luput perhatian seharusnya saya sampaikan kemarin, kita semua sama-sama tahu mengetahui bahwa anggaran penanganan perkara baik pidung maupun pidsus itu mengalami penurunan yang tajam. Ini nasibnya Kejaksaan Agung kok berbeda dengan Kepolisian. Nah kalau dipenyidiknya anggarannya meningkat, kemudian penyidik dan penuntut bahkan ya menurun dengan tajam, tentu yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ini Pak Jampin yang bisa menjawab begitu kira-kira apa Pak persiapannya, antisipasinya dengan penurunan anggaran yang tajam, sementara tidak tertutup kemungkinan bahwa penanganan perkara baik pidum maupun pidsus di Tahun 2016 ini justru akan meningkat, apalagi kalau gebrakan-gebrakan satgasus itu akan lebih menggigit di Tahun 2016 ini. Nah kita masih punya waktu ya. saya kira sebentar lagi kita akan membahas APBN-P yang saya berharap tentu jajaran Kejaksaan ya dibawah koordinasi Pak Jampin bisa mempersiapkan sebaik-baiknya mulai dari pembicaraan trilateralnya maupun kemudian ketika pembahasan di Komisi III DPR dan kemudian di Banggar, dan saya kira yang lebih penting lagi agar mendapatkan dukungan penuh dari Komisi III DPR ini, maka tentu ini bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya baik dalam rapat formal maupun dalam meminjam istilahnya Pak Ruhut tadi pertemuan dimana Pak Ruhut? Oh ditempat Pak Azis yang penting, yang membayar Pak Ruhut Pak Ketua itu harus menjadi keputusan rapat sore hari ini Bapak Ruhut yang membayar.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Saya tidak ingin menyampaikan kasus tertentu, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah harapan ya kita tentu semuanya memahami bahwa proses penegakan hukum tidak berada disebuah ruang kosong. Terus proses penegakan hukum ada disebuah ruang yang isinya macam-macam mulai dari kepentingan yang kepentingan itu juga macam-macam kepentingannya. Kemudian juga tentu tidak hanya kepentingan, tapi sudut pandang ya. kita semua sama-sama mengetahui, apalagi kalau sudah melibatkan tentu Jaksa dan para lawyer serta advokat dan para penasehat hukumnya ditambah dengan para ahlinya, maka berlaku pepatah “… kalau ada dua sarjana Hukum ada tiga pendapat itu kalau di Belanda, kalau di Indonesia ada dua Sarjana Hukum barangkali pendapatnya ada 7. Nah dalam konteks ini menurut saya, harapan saya paling tidak Pak Jaksa Agung dan Bapak-bapak utama pejabat Kejaksaan Agung adalah ritme penegakan hukum itu menjadi penting untuk juga diperhatikan dan dipertimbangkan ya. ada kesan namanya juga kesan bisa jadi salah atau bahkan salah ya bahwa dalam kasus-kasus tertentu ya ritme penegakan hukumnya itu kalau ibarat meminjam judul lagu itu pertama karena mungkin ini menarik perhatian public, maka judulnya adalah “maju tak gentar atau halo-halo Bandung”, tetapi ditengah ketika mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, maka lagunya „rayuan pulau kelapa atau Bengawan Solo”. Nah inilah yang menurut saya seringkali kemudian menjadikan bahwa proses penegakan hukum ini di su’udzoni atau diprasangka buruki sebagai bermuatan politik atau atas dasar pesanan-pesanana tertentu. Nah ini yang seringkali menjadi kemudian diskorsi atau perdebatan wacana sendiri dikalangan masyarakat yang ini kita harapkan Kejaksaan Agung tidak ada dalam situasi yang diawal maju tak gentar dan kemudian ditengah atau pada akhirnya itu lagunya rayuan pulau kelapa atau Bengawan Solo.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Proses Hukum 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Pertanyaan yang ingin saya ajukan tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa ada laporan ataupun hasil analisis yang kemudian disampaikan ke Apgakum dan ternyata tidak ditindaklanjuti dengan alasan setelah disidik tidak memenuhi unsur-unsurnya. Tentu kita bisa melihat persoaln ini dari perspektif khusnudzon maupun su’udzon, dari perspektif khusnudzon-nya kemudian memang sungguh-sungguh telah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mungkin bahkan mengarah kepada penyidikan tapi memang tidak ditemukan atau karena memang Apgakum yang, karena kebetulan kasusnya menyangkut kelompok kuat tertentu atau orang tertentu, kemudian itu dianggap tidak terpenuhi unsur-unsur atau bukti-bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan menjadi penyidikan.Transaksi Keuangan Apgakum 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Selama ini pertanyaannya Pak Kepala apakah kemudian berhenti begitu saja atau ada satu mekanisme, kalau misalnya mekanisme ini ada tapi mekanisme itu belum diatur dalam satu Undang-undang yang bisa memperkuat posisi PPATK untuk bisa quote and quote memaksa, kalau menurut keyakinan profesionalnya PPATK bahwa itu sebetulnya kita melihat bukti permulaannya atau pun buktinya cukup dan terpenuhi unsur-unsurnya itu apakah kemudian perlu kalau hanya tanpa satu aturan yang jelas, artinya berdasarkan mengandalkan hubungan baik, relasi dan lain sebagainya, apakah perlu nanti kemudian dimasukkan dalam satu perundang-undangan dan kira-kira perundang-undangan apa yang membuat bahwa hasil analisis PPATK itu kemudian tidak hilang begitu saja. Inikan yang celaka kalau hasil itu tidak bisa dipergunakan untuk mereka...kerugian, tapi juga tidak dilakukan dengan proses penindakan hukum. Jadikan seperti menjadi kerja yang sia-sia saja.Transaksi Keuangan Mekanisme Penindakan 3
ARSUL SANI 2 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Pak Nasir sebentar Pasal 468 RKUHP jangan lolos makanya Pak Nasir ya.Transaksi Keuangan Pasal 468 RKUHP 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Sebelum satu pertanyaan saya sampaikan barangkali sekedar informasi terlebih dahulu, bahwa terkait dengan RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Pemberantasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Inikan di dalam Prolegnas semuanya adalah RUU inisiatif pemerintah, jadi kebetulan saya di Badan Legislasi. Jadi tentu posisi DPR RI terutama Badan Legislasi dalam hal ini adalah menunggu apakah pemerintahnya apakah menempatkan itu di dalam Prolegnas prioritas atau tidak Prolegnas prioritas tahunan. Kalau memang RUU tentang Perampasan Aset yang di dalam paparan Pak Ketua tadi disampaikan masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, memang tidak masuk di dalam Prolegnas prioritas tahun 2016, tapi saya kira masih sempat untuk dimasukkan apabila nanti Prolegnas prioritas tahunan ini direvisi, biasanya di pertengahan tahun. Tetapi sekali lagi ini tentu akan sangat tergantung dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham selaku koordinator legislasi dari pihak pemerintah.Transaksi Keuangan Prolegnas Prioritas 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, tentang terkait dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP serta Kepolisian dalam kaitannya dengan penanganan TPPU. Pertama apakah KUHP kita akan merupakan kodevikasi total atau parsial, ini sesuatu yang kita belum putuskan secara final. Artinya di Panja RKUHP Komisi III maupun dengan tim pemerintah ini masalah yang masih kita pending. Kalaupun pada akhirnya kita cenderung untuk kodevikasi total maka juga wacananya untuk tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan khusus dari lembaga-lembaga penegak hukum terutama seperti KPK, maka rencananya juga akan ditegaskan kembali kewenangan-kewenangan itu walaupun tindak pidana materiilnya itu ada di dalam KUHP, tapi itu akan ditegaskan di dalam satu Undang-undang tersendiri yang disebut dengan RUU pemberlakuan KUHP. Jadi kewenangan-kewenangan itu tentu tidak akan hilang, pada saat ini RKUHP memang baru ada di aturan peralihan, tapi mudah-mudahan karena ini masih membahas buku I Panjanya. Ini nanti tentu di awal pembahasan buku II tidak kemungkinan arah kebijakan ini akan diputuskan, tentunya masukan dari PPATK terhadap hal ini juga akan sangat berharga bagi Panja maupun tim pemerintah.Transaksi Keuangan RUU KUHAP 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, tentang terkait dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP serta Kepolisian dalam kaitannya dengan penanganan TPPU. Pertama apakah KUHP kita akan merupakan kodevikasi total atau parsial, ini sesuatu yang kita belum putuskan secara final. Artinya di Panja RKUHP Komisi III maupun dengan tim pemerintah ini masalah yang masih kita pending. Kalaupun pada akhirnya kita cenderung untuk kodevikasi total maka juga wacananya untuk tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan khusus dari lembaga-lembaga penegak hukum terutama seperti KPK, maka rencananya juga akan ditegaskan kembali kewenangan-kewenangan itu walaupun tindak pidana materiilnya itu ada di dalam KUHP, tapi itu akan ditegaskan di dalam satu Undang-undang tersendiri yang disebut dengan RUU pemberlakuan KUHP. Jadi kewenangan-kewenangan itu tentu tidak akan hilang, pada saat ini RKUHP memang baru ada di aturan peralihan, tapi mudah-mudahan karena ini masih membahas buku I Panjanya. Ini nanti tentu di awal pembahasan buku II tidak kemungkinan arah kebijakan ini akan diputuskan, tentunya masukan dari PPATK terhadap hal ini juga akan sangat berharga bagi Panja maupun tim pemerintah.Transaksi Keuangan RUU KUHP 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Sebelum satu pertanyaan saya sampaikan barangkali sekedar informasi terlebih dahulu, bahwa terkait dengan RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Pemberantasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Inikan di dalam Prolegnas semuanya adalah RUU inisiatif pemerintah, jadi kebetulan saya di Badan Legislasi. Jadi tentu posisi DPR RI terutama Badan Legislasi dalam hal ini adalah menunggu apakah pemerintahnya apakah menempatkan itu di dalam Prolegnas prioritas atau tidak Prolegnas prioritas tahunan. Kalau memang RUU tentang Perampasan Aset yang di dalam paparan Pak Ketua tadi disampaikan masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, memang tidak masuk di dalam Prolegnas prioritas tahun 2016, tapi saya kira masih sempat untuk dimasukkan apabila nanti Prolegnas prioritas tahunan ini direvisi, biasanya di pertengahan tahun. Tetapi sekali lagi ini tentu akan sangat tergantung dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham selaku koordinator legislasi dari pihak pemerintah.Transaksi Keuangan RUU Pemberantasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Sebelum satu pertanyaan saya sampaikan barangkali sekedar informasi terlebih dahulu, bahwa terkait dengan RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Pemberantasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Inikan di dalam Prolegnas semuanya adalah RUU inisiatif pemerintah, jadi kebetulan saya di Badan Legislasi. Jadi tentu posisi DPR RI terutama Badan Legislasi dalam hal ini adalah menunggu apakah pemerintahnya apakah menempatkan itu di dalam Prolegnas prioritas atau tidak Prolegnas prioritas tahunan. Kalau memang RUU tentang Perampasan Aset yang di dalam paparan Pak Ketua tadi disampaikan masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, memang tidak masuk di dalam Prolegnas prioritas tahun 2016, tapi saya kira masih sempat untuk dimasukkan apabila nanti Prolegnas prioritas tahunan ini direvisi, biasanya di pertengahan tahun. Tetapi sekali lagi ini tentu akan sangat tergantung dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham selaku koordinator legislasi dari pihak pemerintah.Transaksi Keuangan RUU Perampasan Aset 3
ARSUL SANI 1 PPP JAWA TENGAH X Laki-laki Yang kedua, tentang terkait dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP serta Kepolisian dalam kaitannya dengan penanganan TPPU. Pertama apakah KUHP kita akan merupakan kodevikasi total atau parsial, ini sesuatu yang kita belum putuskan secara final. Artinya di Panja RKUHP Komisi III maupun dengan tim pemerintah ini masalah yang masih kita pending. Kalaupun pada akhirnya kita cenderung untuk kodevikasi total maka juga wacananya untuk tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan khusus dari lembaga-lembaga penegak hukum terutama seperti KPK, maka rencananya juga akan ditegaskan kembali kewenangan-kewenangan itu walaupun tindak pidana materiilnya itu ada di dalam KUHP, tapi itu akan ditegaskan di dalam satu Undang-undang tersendiri yang disebut dengan RUU pemberlakuan KUHP. Jadi kewenangan-kewenangan itu tentu tidak akan hilang, pada saat ini RKUHP memang baru ada di aturan peralihan, tapi mudah-mudahan karena ini masih membahas buku I Panjanya. Ini nanti tentu di awal pembahasan buku II tidak kemungkinan arah kebijakan ini akan diputuskan, tentunya masukan dari PPATK terhadap hal ini juga akan sangat berharga bagi Panja maupun tim pemerintah.Transaksi Keuangan Wewenang Lembaga 3
Bachrudin Nasori 2 PKB Jawa Tengah IX Laki-Laki Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Pada prinsipnya dari Fraksi PKB setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tentang penambahan anggaran di APBNP ini. Karena kalau kami lihat dari seluruh instansi penegak hukum, kejaksaan agung yang paling rendah anggarannya kalau dibandingkan dengan Mahkamah Agung apalagi, dengan kepolisian, dengan KPK. Saya kira Jaksa Agung yang paling rendah.APBN-P 2016 APBNP 3
Bachrudin Nasori 2 PKB Jawa Tengah IX Laki-Laki Itulah makanya saya tidak setuju kalau di Kejaksaan Agung ada penghematanpenghematan yang. Apalagi penghematan-penghematan ini ada di lakukan di soal operasional, misalnya biaya listrik, biaya kantor, ini yang saya lihat. Apalagi kalau lihat dari sisa anggaran 2015. Kan ini ada berapa Miliar. Ini barangkali juga bisa dialihkan untuk supaya menutupi kebutuhan apa yang diusulkan oleh kejaksaan agung. Apalagi untuk biaya. Kalau kita keliling. Kemarin pada waktu kunjungan kerja di setiap Kejaksaan Negeri apa yang kita datangkan, itu memang selalu bawa jatah di Kejaksaan Negeri hanya 2 kasus untuk pidana umum dan pidana khusus. Itu memang sangat kurang. Untuk itu dari Fraksi PKB tidak akan detail, takut ditanya sama Pak Ketua kenapa harus detail. Jadi kami hanya secara umum saja Ketua. Bahwa kami prinsipnya PKB mendukung apa yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung.APBN-P 2016 penghematan anggaran 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta sahabat-sahabat Komisi III yang saya hormati. Calon Komisioner Komisi Yudisial Bapak DR. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum yang saya hormati. Dalam kapasitas Bapak calon saya melihat tulisan Bapak cukup bagus dan cukup mendalam, tapi saya inghin menyoroti saja apa yang disampaikan oleh Bapak yang sedikit sekali yang menyangkut bahwa fungsi daripada Komisi Yudisial itu sesuai dengan Pasal 42, bahwa yang pertama adalah memilih hakim agung dan yang kedua adalah menjaga martabat dan kehormatan hakim.Komisi Yudisial Fungsi Komisi Yudisial 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Yang terakhir yang ingin kami tanyakan adalah apakah Bapak siap nanti dengan apa laporan-laporan hakim-hakim yang nakal, kemudian nanti di dalam membuat di Undang-undang Komisi Yudisial kan bahwa nanti yang akan diberlakukan MKH itukan kasus-kasus yang berat, tapi kadang-kadang pun Komisi Yudisial ingin menjadi Mahkamah Konstitusi.Komisi Yudisial Hakim Nakal 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Kami ingin menggarisbawahi bahwa menjaga martabat dan kehormatan, pandangan saya yang kadang-kadang komisioner yang lalu bukan menjaga martabat malah menjatuhkan martabat. Sebagai contoh memanggil hakim yang karena aduan masyarakat itu sudah diumumkan di media, padahal belum tentu salah. Hal seperti ini barangkali yang perlu nanti Bapak benahi dan Bapak sadari bahwa menjaga martabat itu dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para hakim dan kami berharap komisioner itu bukan sebagai ajang untuk panggung untuk pencitraan Pak, tapi benar-benar Bapak Komisioner ini adalah tadi yang disampaikan bahwa menjaga martabat dan kehormatan hakim. Itu yang pertama.Komisi Yudisial Kehormatan Hakim 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Kami ingin menggarisbawahi bahwa menjaga martabat dan kehormatan, pandangan saya yang kadang-kadang komisioner yang lalu bukan menjaga martabat malah menjatuhkan martabat. Sebagai contoh memanggil hakim yang karena aduan masyarakat itu sudah diumumkan di media, padahal belum tentu salah. Hal seperti ini barangkali yang perlu nanti Bapak benahi dan Bapak sadari bahwa menjaga martabat itu dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para hakim dan kami berharap komisioner itu bukan sebagai ajang untuk panggung untuk pencitraan Pak, tapi benar-benar Bapak Komisioner ini adalah tadi yang disampaikan bahwa menjaga martabat dan kehormatan hakim. Itu yang pertama.Komisi Yudisial Kesejahteraan Hakim 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta sahabat-sahabat Komisi III yang saya hormati. Calon Komisioner Komisi Yudisial Bapak DR. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum yang saya hormati. Dalam kapasitas Bapak calon saya melihat tulisan Bapak cukup bagus dan cukup mendalam, tapi saya inghin menyoroti saja apa yang disampaikan oleh Bapak yang sedikit sekali yang menyangkut bahwa fungsi daripada Komisi Yudisial itu sesuai dengan Pasal 42, bahwa yang pertama adalah memilih hakim agung dan yang kedua adalah menjaga martabat dan kehormatan hakim.Komisi Yudisial Memilih Hakim Agung 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Yang kedua, memilih hakim agung. Kami berkali-kali kami sudah kerja 3 periode iniun memilih hakim agung. Banyak calon hakim agung yang 3-4 kali bahkan tidak pernah, bahkan sudah 5 kali pun tidak pernah direkomendasikan oleh Komisi Yudisial ke DPR RI. Pada waktu calon hakim agung di sini kenapa bapak sudah 3 kali, 4 kali Bapak selalu mendaftar calon hakim agung. Jawaban Beliau adalah karena memang Komisi Yudisial baru mereferensikan ke DPR RI, loh kenapa sudah 2 kali, 3 kali tidak masuk karena kami banyak laporan. Kenapa banyak laporan saya tanya? Karena memang kami menduduki jabatan sebagai hakim, bahkan sebagai ketua pengadilan negeri di kota-kota besar, di Jakarta misalnya, di Jakarta Selatan, Jakart Utara misalnya. Jelas kalau di kota-kota besar 1 bulan perkara itu lebih dari 100 dibandingkan dengan kami sebagai ketua PN di NTT sana, di ujung sana di Serui misalnya, 1 bulan belum tentu ada kasus. Jelas kalau calon hakim agung yang belum pernah menduduki di kota-kota besar dia memang di pinggir-pinggir negara ini jelas tidak pernah laporan karena memang tidak pernah menangani kasus-kasus, sehingga dia dengan mudahnya pada waktu mendaftar di Komisi Yudisial otomatis langsung direkomendasikan karena tidak ada laporan tentang calon hakim agung tersebut.Komisi Yudisial Pemilihan Hakim Agung 3
BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Nah ini Bapak sebagai dosen tentu belum pernah jadi hakim, nanti kalau Bapak terpilih sebagai komisioner Komisi Yudisial tentu banyak belajar bagaimana perilaku sebagai hakimk dan bagaimana pengalaman-pengalaman jadi hakim. Jadi nampaknya komisioner Komisi Yudisial yang belum pernah pengalaman di pengadilan karena memang jalurnya seperti ini, belum pernah menangani kasus ya belum tahu bagaimana menangani kasus-kasus itu yang kadang-kadang Pak, kami ingin menyampaikan kepada Bapak sebagai calon Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Pengalaman sebagai Hakim 3

BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki

Saya ini duduk di Komisi III 3 periode ini tapi banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang kadang-kadang saya nggak bisa jawab, berapa sih dana yang kalau nyimpen di bank ini kena PPATK saya nggak dijawab Pak. Ada yang bilang katanya kalau 50 juta sekarang sudah turun 25 juta nggak ..., saya nggak tahu Pak. Padahal Anggota DPR RI hari ini misalnya kan reses saja sudah 275 juta Pak, 2-3 bulan sekali, setahun 5 kali. Nah kalau misalnya ada Anggota DPR RI mungkin saya barangkali atau oknum yang lain ruang resesnya nggak dipakai Pak, untuk rakyat itu disimpan di bank bisa 1 milyar setahun itu Pak. Nah kan uangnya itu dari uang reses, tapi Anggota DPR RI ketakutan Pak nyimpen uang yang jelas itu yang soal dia tidak reses itu urusan lain, ini di DPR RI, tapi bahwa uang itu kita menyimpan di bank bahwa dalam 1 tahun sudah 1 milyar karena memang uang resesnya nggak dipakai buat ...Pak itukan sah-sah saja Pak.

Ini saya yakin banyak mayoritas Anggota DPR RI nggak berani itu Pak nyimpen uang di bank yang lebih dari 1 milyar Pak, nggak berani nyimpen uang lebih dari 500 juta Pak. Teman-teman minimal jangan tanya sama saya mungkin kalau teman yang lain yang bisnis mungkin nggak. Nah pertanyaa-pertanyaan itu yang saya sulit jawab Pak, padahal saya sudah 3 periode Pak ini di Komisi III dan sering berhadapan dengan Pak Yusuf, Pak Agus dan kawan-kawan PPATK. Itu yang pertama.Transaksi Keuangan Batasan Penyimpanan 3



BACHRUDIN NASORI 1 PKB JAWA TENGAH IX Laki-laki Yang kedua, barangkali sosialisasi yang perlu PPATK tingkatkan Pak, masyarakat kita memang tadi apa yang disampaikan oleh teman saya dari Nasdem bahwa gedungnya pun belum tahu. Memang di Undang-undang PPATK memang rahasia, tapi kan bukan berarti rahasia tidak boleh diketahui sama sekali bahwa di Indonesia itu ada PPATK, ada PPATK begitu. Nah tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Badan Legislasi ternyata yang usulan untuk pembatasan transaksi dengan cash itu dibatalkan. Barangkali juga karena kurang sosialisasinya Pak kepada teman-teman di Badan Legislasi karena tadi yang kaya saya saja nggak tahu bagaimana sih, nanti kalau saya dibatasi transaksi maksimum katakan 25 juta atau 50 juta nanti saya mau masukin ke rekening yang 100 juta takut, nanti bagaimana, nanti bagaimana, itu yang mungkin bayangan saya, saya bukan orang Anggota Badan Legislasi Pak, itu pendapat pribadi saya saja. Itu barangkali yang perlu sosialisasi Pak kepada khususnya Anggota DPR RI, mungkin sekali-kali Bapak undang Anggota DPR RI per Fraksi atau per Komisi barangkali untuk menerangkan Pak, posisi PPATK seperti ini, ini loh yang nggak boleh, itu yang boleh. Nah kalau ini semua bisa diketahui oleh teman-teman DPR RI barangkali Bapak yang tadi keluhan Bapak kenapa dipatahkan barangkali nggak terjadi lagi Pak.Transaksi Keuangan Sosialisasi PPATK 3
Bachrudin Nasori 1 PKB Jawa Tengah IX Laki-Laki Tadi saya menyimak bahwa dari tulisan Saudara bahwa dengan adanya putusan MK yang membatalkan bukan hanya BPK yang bisa mengaudit atau memberikan keterangan kerugian negara pada tersangka. Ini akhirnya kan dibawah Jaksa dengan bebasnya menentukan siapa pun yang untuk menghitung kerugian negara termasuk perguruan tinggi. Menurut Bapak apakah ini menjadi kemunduran atau kemajuan Pak dengan adanya keputusan MK ini. Terus terang saja hari ini kadang-kadang just oknum ya, saya gak katakan Jaksa. Oknum Jaksa kadang-kadang, dia bekerja sama dengan oknum LSM misalnya untuk mentarget seseorang yang memang entah latar belakangnya siapa yang … atau bagaimana, sehingga dikirimlah surat aduan dari LSM itu akhirnya menjadi tersangka, kemudian dihitunglah kerugian negara oleh juga perguruan tinggi yang kadang-kadang “… yang tidak berkualitas”. Ada kesan bahwa kerugian negara itu memang ada arahan dari oknum Jaksa. Ini menurut Bapak apakah kemajuan atau kemunduran dengan keputusan MK itu.Uji Kelayakan Calon Hakiminstansi pemeriksa keuangan 3
Bachrudin Nasori 1 PKB Jawa Tengah IX Laki-Laki Yang kedua, hari-hari ini ada fenomena. Para terdakwa yang sudah putusan di katakan pengadilan tingkat 1 maupun banding tidak mengajukan kasasi karena dia berpikir kalau dikasasi pasti naik. Ini fenomena Pak, sehingga para terdakwa berjuang keras untuk. Mohon maaf mungkin Bapak selama jadi hakim Tipikoir di Bandung ini, apakah memang ada Pak usaha keras dari para terdakwa untuk agar serendah mungkin putusan-putusan itu. Kalau putusannya rendah, dia tidak akan kasasi.Uji Kelayakan Calon Hakimputusan mahkamah agung 3
Bambang Soesatyo 2 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Berapa Pak kira-kira potensi kerugian negaranya ini?Anggaran perkara kerugian negara 3
Bambang Soesatyo 3 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Berapa nilainya ini satu perkara?Anggaran perkara kerugian negara 3
Bambang Soesatyo 5 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Terima kasih Pak Didi. Barangkali sebagian pengetahuan kawan-kawan, postur anggaran Polri ini memang ada pemotongan Rp1,5 triliun berdasarkan Impres. Namun demikian, Polri sebagaimana kita baca tadi dan kita dengar mengajukan tambahan Rp8,9 triliun dengan catatan kalau tax amnesty berhasil kan begitu. Nah dari Rp8,9 triliun itu, Rp1,9 triliun itu direction presiden untuk penguatan Densus 88, jadi begitu Pak Menteri. Silakan ada lagi dari Fraksi PAN.APBN-P 2016 Anggaran 3
Bambang Soesatyo 1 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pimpinan Polri atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita membahas soal anggaran perubahan. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui Impresnya telah melakukan edaran, ada pemotongan penghematan kurang lebih Rp50 triliun, sehingga dalam catatan kami Polri mendapat penghematan atau pemotongan sebesar Rp1,5 triliun. Rp1,5 triliun ya? nah berdasarkan fakta-fakta itu, maka kami ingin mendengar penjelasan harapan sekaligus usulan daripada Polri bagaimana mempertahankan kinerja yang tinggal beberapa bulan ini sampai Bulan Desember dengan anggaran yang dihemat tersebut, lalu kemudian usulan siapa saja terkait dengan lain-lain termasuk anggaran apakah akan ada langkah-langkah penghematan yang akan menganggu daripada kinerja polri atau bagaimana nanti mohon disampaikan.APBN-P 2016 APBNP 3
Bambang Soesatyo 1 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Yang berikutnya adalah tentu kita berharap tax amnesty ini bisa berjalan dengan baik, sehingga APBN-P ada tambahan dana segar, sehingga nanti permintaan penambahan Polri atau pun permintaan Polri agar pemotongan itu bisa diperkecil lagi itu bisa dilaksanakan karena kalau tax amnesty ini tidak berhasil, maka pemotongan diperkirakan tidak hanya Rp50 triliun, tapi mungkin bisa Rp250 triliun, jadi makin habis begitu ya dan kita ketahui juga bahwa pencapaian target pajak masih rendah masih 28%, sehingga pencapaian-pencapaian masih sangat jauh. Untuk itu, saya ingin mengajak Polri realistis dalam menyusun anggaran kedepan agar apa yang diajukan bisa disetujui dan bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya persilakan Saudara Arif untuk menyampaikan beberapa hal soal anggaran perubahan, saya mau kesepakatan kawankawan pukul 12.00 bisa kita akhiri ya? ya sekaligus rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum kita akhir pukul 12.00. Saya persilakan Pak Arif.APBN-P 2016 APBNP, pemotongan anggaran 3
Bambang Soesatyo 4 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Terima kasih. Jadi kalau ditanya kenapa dipotong, kenapa lahir Impres ya karena target penerimaan pajak negara itu diperkirakan akan meleset sekitar 160 sampai 18- triliun begitu penjelasannya Pak. kemudian Fraksi Demokrat Pak Luht atau ada lagi Pak Didik atau Pak Didik dululah. Silakan.APBN-P 2016 pemotongan anggaran 3
Bambang Soesatyo 8 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Persoalannya bukan tolak atau tidak menolak habieb, duitnya tidak ada habieb. Silakan Fraksi PPP.APBN-P 2016 penolakan impres 3
Bambang Soesatyo 23 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Maaf saya potong, itu dana diambil dari pos mana itu Rp200 juta?Kinerja Kejaksaan anggaran 3
Bambang Soesatyo 35 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki 2. Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja jaksa, dan melakukan pemberantasan mafia hukum dilingkungan Kejaksaan. Demikian pula untuk tetap menjaga objektivitas, keadilan dan non disminasi dalam menginformasikan prinsip reward and punishment dalam system mutase, promosi dan demosi”. Jadi ini kata-katanya padat, banyak sekali pesan ini. Silakan ada koreksi, tambahan. Sebentar-sebentar saya tanyakan dulu ke anggota, nanti baru saya serahkan kepada Pak Jaksa. Ini Pak Jaksa ngebet sekali ini. Silakan Anggota ada koreksi.Kinerja Kejaksaan fungsi pengawasan internal 3
Bambang Soesatyo 32 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Walau agak lambat, tapi jaman cukup trengginas. Memang tidak mudah untuk menghadapi tirani kekuatan ekonomi, politik dan kekuasaan. Inilah yang dihadapi oleh Kejaksaan mengapa berulang-ulang kali kalah di pengadilan karena kami memahami Pak di Kejaksaan tidak ada laci yang penuh uang cas, yang punya adalah para tirani itu.Kinerja Kejaksaan kasus kejaksaan 3
Bambang Soesatyo 38 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Ada lagi tidak? Ini terakhir. 3. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan melakukan penanganan perkara secara cepat, adil, objektif, professional dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik materiil maupun formil dan hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dilingkungan Kejaksaan, sehingga dapat meningkatkan citra Kejaksaan yang transparan, akuntable, credible, bersih dan memiliki kepuasan publik. Pak Yosi mengusulkan point ini di drop. Ada yang lain?Kinerja Kejaksaan kualitas kinerja 3
Bambang Soesatyo 36 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Maksud Pak Putu di Kejaksaan tidak ada mafia hukum begitu?Kinerja Kejaksaan mafia hukum 3
Bambang Soesatyo 26 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Sebentar Pak Jaksa Agung. Ini penting karena memang banyak asset-aset negara kita ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi kontribusi kepada negara tidak ada, nah yang gila lagi itu dijual. Kemayoran seputar Senayan ini banyak sebenarnya kalau jaksa jeli, belum lagi di daerah ini baru di Jakarta. Barangkali besar harapan kami Jaksa Agung dan para jaksa menelisik tanah-tanah negara ini, asset-aset negara ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan seyogyanya untuk menjadi kepentingan masyarakat sebesar-besarnya. Teruskan Pak.Korupsi aset negara 3
Bambang Soesatyo 22 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Kemudian yang kedua, kami memberikan apresiasi nanti malam kita kedatangan tamu istimewa yang didawa Jaksa Agung dari Cina sama Dikun Hartono dan kami ingin Kejaksaan terus tancap gas untuk memulangkan para buronan-buronan yang sudah puluhan tahun lari ke Luar Negeri dan melarikan uang kita kesana terutama para debitor BLBI. Kalau Jaksa Agung jeli dan para jaksa jeli sebetulnya mereka lari, tapi kaki-tangan mereka tetap ada disini dan membangun sentra-sentra bisnis semua mereka bangun. Saya tidak tahu apakah Jaksa Agung tahu apa tidak, jaksa-jaksa tahu apa tidak, tapi kami dan rakyat tahu mereka punya jaringan, punya kaki-tangan yang tetap terus membangun bisnis, emporium bisnis di Indonesia dan mereka kendalikan dari luar. Untuk itu, kami mendorong Jaksa Agung untuk tidak sering-sering tutup mata misalnya bertemu dengan para buronan ini di luar negeri segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk memenuhi hukuman dan mengembalikan kekayaan negara yang dilarikan itu. Saya pikir, dua itu saja dari meja pimpinan. Pak Jaksa Agung selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ada 12 Anggota mengajukan pertanyaan dengan 28 pertanyaan dan saya persilakan Pak Jaksa Agung untuk menjawab dengan lugas, tuntas dan jelas. Silakan Pak Jaksa Agung.Korupsi buronan luar negari 3
Bambang Soesatyo 32 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Saudara Jaksa Agung beserta jajaran dan Anggota. Tibalah kita diujung acara yaitu setelah tanya jawab, kita akan membuat kesimpulan pertemuan kita hari atau Rapat Dengar Pendapat hari ini. Ada tiga point kalau tidak salah. Kami persilakan secretariat untuk memaparkan kedepan dan saya minta persetujuan Saudara-saudara Anggota terhormat dan Jaksa Agung. 1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buron tindak pidana yang lari ke luar negeri serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan asset baik yang ada di dalam maupun di luar negeri terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan membentuk tim perifikasi khusus terkait dengan data mengenai barang rampasan dan sitaan dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.Korupsi buronan luar negari 3
Bambang Soesatyo 33 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Ada lagi? “berada di dalam dan luar negeri” barangkali. “berada di dalam dan di luar negeri”. Pak Putu ada? Nanti kita cari.Korupsi buronan luar negari 3
Bambang Soesatyo 11 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Oh KPK maksudnya.Korupsi OTT KPK 3
BAMBANG SOESATYO 2 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Terima kasih Pak Ketua, Saudara Kapolri beserta jajarannya. Kami hanya ingin mengingatkan kembali, me-refresh kembali peristiwa actual yang baru-baru saja terjadi di DPR dan membuat kegegeran baru dalam hal pemberantasan korupsi. Ini terkait dengan Peraturan Kapolri dan Keputusan Presiden tentang Penggunaan Aparat dan Senjata dalam menangani suatu kasus terutama diperbolehkan jika hal itu mengancam jiwa manusia.Pelaksanaan Tugas PolriKorupsi 3
BAMBANG SOESATYO 2 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Saudara Kapolri yang terhormat. Mudah-mudahan Saudara Kakol Brimob juga hadir disini dan memberikan penjelasan bagaimana bisa kami di DPR ini kalau kita bandingkan dengan penggreban atau penggeledahan di sarang bandar narkoba Kampung Berlan itu sangat bertolakbelakang. Penggrebekan dilakukan Kampung Berlan narkoba. Saya lihat hanya di tv, hanya menggunakan senjata laras pendek atau genggam dan tanpa peralatan lengkap sebagaimana mestinya sebuah penggerebekan atau penggeledahan apalagi dari awal sudah diketahui kurang lebih 20 orang membawa senjata tajam dan senjata tumpul. Nah sementara di kami di DPR ini tidak ada yang membawa senjata. Senjata kami adalah mulut dan hati. Kalau ada anggapan bahwa ada kekhawatiran kehilangan barang bukti, alat bukti ruangan yang digeledah itu sudah disegel dan di police line atau KPK line satu hari sebelumnya dan kalau ada indikasi gerakan-gerakan yang akan menghalang-halangi tentu intel sudah mencium itu dan kami juga masing-masing fraksi pasti akan tahu bahwa aka nada upaya-upaya perlawanan manakala ada penggeledahan, tapi faktanya tidak ada. Nah kemudian masuklah persenjataan lengkap di daerah atau di DPR ini yang sesungguhnya kita saling menghormati. Kami tidak menyalahkan Polri, tapi pertanyaannya kalau memang itu betul-betul protap KPK kan bisa didiskusikan. Polri punya Pam Obvit disini yang bisa mengawal penggeledahan tersebut. Jadi sekali lagi ini harapan saja kedepan barangkali Saudara Kapolri beserta jajarannya mempertimbangkan kembali manakala ada pihak penegak hokum yang meminta bantuan, lihat-lihat dululah mana yang digeledeh begitu kira-kira.Pelaksanaan Tugas PolriPenggerebekan DPR 3
BAMBANG SOESATYO 2 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Kemudian yang kedua, barangkali saya harus mengatakan dan mengangkat topi terhadap prestasi dan dedikasi Polda Metro Jaya dalam hal menangani serangan mendadak terorisme yang dilakukan 4 orang di Jalan Thamrin yang keempat-empatnya juga tewas dalam hitungan jam dan menormalkan kembali wilayah Thamrin, sehingga barangkali kita patut juga mempertimbangkan khususnya Komisi III DPR adanya usulan atau dorongan untuk melakukan revisi daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
BAMBANG SOESATYO 2 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Kemudian juga penegak hokum belum bisa melakukan apapun, manakal ada warga negara kita yang pergi dan kembali ke dalam negeri dengan memperdalam ajaran-ajaran tertentu yang terindikasi berpotensi untuk melakukan tindak terorisme. Kemudian juga masa penahanan, pemeriksaan yang ditambah saya kira Komisi III DPR patut mempertimbangkan hal tersebut.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
BAMBANG SOESATYO 2 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Kita harus memahami bahwa sulit bagi penegak hokum untuk melakukan tindakan, manakala gerakan ini belum melakukan tindakan criminal. Tadi disampaikan oleh Saudara Kapolri bahwa Polri belum bisa masuk terhadap suatu kegiatan manakala belum ada indikasi kriminalnya. Ada dua saran yang disampaikan oleh Polri tadi masuk kedalam KUHAP, KUHP yang sedang kita bahas ini. Yang pertama adalah hak untuk melakukan penahanan atau pemeriksaan, manakala ada pihak atau orang yang melakukan, menyebarkan, mengajak dan menghasut dalam bentuk ajaran agama melalui berbagai fasilitas dan sarana seperti facebook, twiter dan lain sebagainya.Pelaksanaan Tugas PolriTindakan Polri 3
Bambang Soesatyo 4 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Hanya satu kata Pak, luar biasa jawaban-jawaban Bapak komprehensif. Paling tidak kita sudah mendengar berbagai persoalan bangsa yang terkait dengan penegakan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi dan memang kalau tadi dengar laporan dari Jaksa Agung, dimana satu perkara itu kadang-kadang Jaksa nombok. Ya tidak aneh kalau Jaksa kemudian cari sambilan dan tidak aneh kemudian ada OTT kan begitu. Ini tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab Jaksa Agung. Jadi harus dipikirkan bagaimana perkara yang makin menumpuk, dana terbatas sementara penegakan hukum pelayanan masyarakat harus dilakukan ya terpaksa sawer sanasawer sini untuk demi tegaknya pelanggaran hukum, tapi itulah tadi.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Bambang Soesatyo 10 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Jaksa disadap siapa itu Pak?Teknologi ICT penyadapan 3
Bambang Soesatyo 12 Golkar Jawa Tengah VII Laki-Laki Pak Tifatul jangan salah alat sadap milik Kejaksaan ini paling canggih diantara yang lain. Dulu kalau tidak salah anggarannya Rp150 atau Rp200 miliar itu paling canggih. Sebetulnya kejaksaan bisa menyadap juga KPK, Cuma mungkin Kejaksaan Agung arif, tidak melakukan serangan balik kira-kira begitulah. Baik selanjutnya terakhir ya saya minta izin satu lagi lima, nanti kita break ishoma, nanti kita lanjutkan lagi untuk 5 lainnya. Dari Fraksi PKB Ibu Rohani.Teknologi ICT penyadapan, teknologi ICT 3
BAMBANG SOESATYO 14 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Terima kasih Pak Yusuf. Pertanyaan Pak Akbar yang belum dijawab Paqk Yusuf, apakah Pak Yusuf sudah lapor ke presiden soal hambatan-hambatan ini karena menyangkut soal backing tadi susah dalam demokrasi kita yang masih awal mula ini. presiden itu butuh, calon presiden terutama butuh sponsor-sponsor, terutama dari kalangan konglomerat. Pertanyaan Pak Akbar terkait dengan itu, kalau terkait dengan para sponsor yang mendukung pencalon presiden dan calon presiden saja itu bagaimana mungkin hambatannya di situ.Transaksi Keuangan Hambatan Pencatatan Pajak 3
BAMBANG SOESATYO 21 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Coba saya bacakan kembali ya, Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban yang berkenaan dengan, karena membuat aturan adalah DPR RI.Transaksi Keuangan Koordinasi PPATK 3
BAMBANG SOESATYO 20 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Ada lagi selain terorisme, narkoba.Transaksi Keuangan Narkoba 3
BAMBANG SOESATYO 19 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Ditambahkan saja soal organisasi nirlaba menyangkut kegiatan terorisme.Transaksi Keuangan Organisasi Nirlaba 3
BAMBANG SOESATYO 22 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki dengan aliran dana organisasi nirlaba dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, ada koreksi lain.Transaksi Keuangan Organisasi Nirlaba 3
BAMBANG SOESATYO 1 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara PPATK untuk menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan yang telah kami kirim sebelumnya dan kami juga ingin mendengarkan banyak penjelasan dari Saudara Ketua PPATK adanya rencana take amesti yang sedang dibahas di DPR RI ini dari sisi pandang PPATK karena ada analisa bahwa take amesti ini juga membuka ruang yang luar biasa bagi upaya pencucian uang. Begitu pula dengan dana terorisme dan dana narkoba.Transaksi Keuangan Pencucian Uang 3
BAMBANG SOESATYO 16 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Yang kedua, Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk lebih meningkatkan penyelidikan dalam rekening-rekening yayasan yang berafiliasi ke kegiatan-kegiatan keagamaan yang mempunyai potensi sebagai penampung dana-dana untuk kegiatan terorisme.Transaksi Keuangan Peningkatan Penyelidikan 3



BAMBANG SOESATYO 13 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Memang harus diakui masih banyak orang-orang gelap tindak pidana pencucian uang yang belum terjangkau oleh PPATK.Transaksi Keuangan Pidana Pencucian Uang 3
BAMBANG SOESATYO 12 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Terima kasih Pak Wihadi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Saudara Ketua PPATK dan jajarannya. Ada 11 Anggota yang melakukan pertanyaan dan dalam pertanyaan itu mencakup ada 8 pernyataan, 6 saran dan 22 pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan PPATK. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua PPATK, tapi sebelumnya dari meja Pimpinan barangkali saya perlu menambahkan satu saja pertanyaan. Barangkali meminta Pernyataan terhadap atau pandangan dari Ketua PPATK terkait dengan RUU Tax Amnesty yang kini tengah berproses di DPR RI khususnya di Badan Legislasi karea ada juga yang berpandangan bahwa RUU ini memiliki moral hazard yang tinggi terutama terkait dengan tindak pidana kejahatan pencucian uang atau TPPU. Silakan Pak Yusuf waktu dan tempat.Transaksi Keuangan RUU Tax Amnesty 3
BAMBANG SOESATYO 16 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Hanya masukan Pak, nggak perlu dikomentari. Ada lagi, kalau tidak barangkali kita bisa masuk ke kesimpulan sebelum kita akhiri Rapat Dengar Pendapat ini. terkait dengan petugas pajak memang kadang-kadang kasihan Pak. Mereka kadang-kadang ketika harus mengejar target begitu ditemukan wajib pajaknya ternyata kawan istana, susah, galakan dia daripada petugas pajak. Baik, silakan.Transaksi Keuangan Target Pajak 3
BAMBANG SOESATYO 1 GOLKAR JAWA TENGAH VII Laki-laki Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara PPATK untuk menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan yang telah kami kirim sebelumnya dan kami juga ingin mendengarkan banyak penjelasan dari Saudara Ketua PPATK adanya rencana take amesti yang sedang dibahas di DPR RI ini dari sisi pandang PPATK karena ada analisa bahwa take amesti ini juga membuka ruang yang luar biasa bagi upaya pencucian uang. Begitu pula dengan dana terorisme dan dana narkoba.Transaksi Keuangan Tax Amnesty 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung dan seluruh jajarannya atas kesediaan memenuhi undangan Komisi III pada rapat pagi ini. Demikian juga kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi III, kami mengucapkan terima kasih. Agenda yang kami tawarkan dari meja Pimpinan untuk Rapat Kerja pagi ini adalah: qyang pertama, Jaksa Agung akan menyampaikan rencana APBN Perubahan Tahun 2016, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan ketiga kita tutup dengan kesimpulan. Dan nanti kalau bisa paling lambat kita selesai pukul 12.00-lah karena ini kan puasa. Setelah itu kita istirahat, lanjutkan dengan mitra kerja kita yang lain. Supaya nanti sebelum pukul 17.00 seluruhnya sudah selesai supaya teman-teman tidak buka puasa di jalan. Setuju begitu ya? Jadi kita jam 12.00 selesai dengan Jaksa Agung. Tiga agenda tadi setuju ya dan kita nanti akhiri pukul 12.00. Setuju Pak Jaksa Agung? Pak Taufiq?APBN-P 2016 agenda rapat kerja 3
Benny K Harman 19 Demokrat NTT I Laki-Laki Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, Sesuai dengan tertib bersidang di Dewan, kami akan membacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja ini. Jadi dengan satu kesimpulan. Kesimpulan tunggal, Komisi III yang tadi saya sudah jelaskan. “menerima penjelasan Jaksa Agung mengenai pergeseran sumber penghematan anggaran dan efisiensi belanja operasional sebesar Rp95.077.297.700,- dan efisiensi belanja lainnya sebesar Rp67.689.490.900,- ke alokasi anggaran dalam program a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp131.102.298.000,- b. penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp8.637.000.000,- c. penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp23.034.491.000,-. Kedua usulan tambahan anggaran sebesar Rp310.990.157.700,- untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi III yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan Tata Tertib Dewan dan Undang-Undang MD3. Ini kita acuannya Pak. Jadi kalau nanti dipanggil Pak Junimart, soal bagaimana belanjanya kita tidak tahu. Kalau ada teman-teman yang punya niat untuk itu, itu urusan pribadi masing-masing. Jangan kita dibawa-bawa kan begitu Pak, Pak Wasington.APBN-P 2016 anggaran 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Demikian pengantar kami dari meja Pimpinan. Jadi sekali lagi acara kita pada pagi ini adalah mendengarkan penjelasan Jaksa Agung mengenai APBN Perubahan khususnya untuk Kejaksaan. Seperti apa nanti policy Kejaksaan Agung, kita dengar dan kita putuskan. Kita setuju atau tidak setuju untuk kemudian nanti kita bahas dalam, kita bawa dalam Rapat Pleno Komisi III untuk mendapatkan persetujuan final. Jadi untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Jaksa Agung.APBN-P 2016 APBNP 3
Benny K Harman 3 Demokrat NTT I Laki-Laki Kemudian yang terakhir tadi penambahan untuk APBN Perubahan 2016. Cuma angka-angka ini bukan soal, mungkin untuk Komisi III angka ini tidak penting tapi juga dalam banyak kasus penting juga Pak untuk diketahui. Jangan sampai kita setuju angka, kita tidak tahu angka itu asal usulnya apa? Sebab sudah banyak kasus nanti. Sudah banyak kasus selama ini Pak … Kita setuju angka, tiba-tiba ada kasus di KPK ya kita dipanggil. Kenapa disetujui. Ini juga jadi soal Pak Jaksa Agung. Mungkin tadi disini saya baca, Kejaksaan Agung masih membutuhkan tambahan 310 sekian, halaman 9. Darimana asal usulnya ini kan, kan begitu Pak. Ini rapat terbuka kita supaya tahu. Tidak ada sensitive yang begini-begini Pak. Tolong Bapak/Ibu sekalian perhatikan ini. Jadi kalau kita setuju kita harus tahu itu. Sebelum kita tahu kita tidak boleh kasih persetujuan. Kan begitu Pak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang diinginkan kita sama-sama. Karena Pimpinan tidak ada yang mau pimpin rapat yang begini-begini ini. Karena takut dipanggil. Jadi saya selanjutnya persilakan Bapak/Ibu Anggota Komisi lebih baik lagi kalau pakai fraksi penyampaiannya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalau yang tidak jelas tolong ditanya supaya dibikin jelas. Sebab nanti saya mohon maaf pernah juga di tanya oleh penegak hukum. Kenapa fraksi-fraksi itu tidak tanya, loh kok tanya saya. Tanyalah fraksi itu kenapa dia tidak nanya. Ada lagi sebaliknya ditanya, kenapa fraksi itu kok ngotot sekali ya. Tanya dia loh kenapa dia ngotot. Kok aku kok yang ditanya. Padahal saya hanya mimpin lalu lintas. Begitu Pak Taufiq. Jadi mohon maaf Pak Taufiq bukan maksud kita untuk mempersulit. Membikin jelas hal-hal yang gak jelas, kan begitu Pak. Jadi saya persilakan supaya kita gampang, supaya ada panduannya kami persilakan Fraksi Nasdem lebih dahulu. Kami persilakan.APBN-P 2016 APBNP 3
Benny K Harman 19 Demokrat NTT I Laki-Laki Yang berkenaan dengan fungsi pengawasan akan kita agendakan lagi nanti lebih banyak waktunya. Kita dikasih kesempatan oleh Pimpinan Dewan untuk membahas APBN Perubahan ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Kamis sudah harus kita simpulkan. Sesuai dengan mekanisme usulan yang tadi disampaikan oleh Jaksa Agung dengan penjelasan-penjelasannya akan kita bawa dalam Rapat Pleno Komisi III untuk dibahas dan didiskusikan dan diputuskan. Tadi kita tidak putuskan pada saat ini. Pada saat ini kita hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi dari Jaksa Agung. Soal nanti kita setuju, tidak usulan penambahan anggaran tadi sebesar 300-an Miliar itu nanti kita akan bahas lebih detail. Soal item-itemnya kan kita sudah tahu, kita tidak boleh ikut menentukan satuan III. Tetapi kita punya hak untuk mengetahui selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh mitra kerja kita. Tentu nanti kita akan mengikuti system dan mekanismenya. Soal yang lain-lain kita nanti akan, soal lelang tadi, sita, segala macam ini kita nanti lebih Pak Jaksa Agung dalam rapat yang akan datang kita akan bahas tuntas soal ini. Banyak masalah yang kita temukan dilapangan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Mungkin kita bersabar dulu Pak Ketua ya. Karena bukan soal kita tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tetapi, prinsipnya kita dukung tetapi tolong dilaksanakan, dilakukan dengan cermatlah. Supaya jangan ada kasus-kasus seperti Surabaya tadi ya dan kasus-kasus yang lain juga. Karena sekarang mohon maaf Pak Jaksa Agung, ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah kami mendapatkan laporan dan temuan. Kejaksaan itu acap kali meminta hitung kerugian negaranya bukan di BPK tetapi BPKP. Karena BPK tidak mau kasih, mereka minta BPKP. Yang lebih celaka lagi, belum ada kerugian negaranya sudah ditetapkan tersangkanya. Akibatnya gantung ini, kan kasihan pejabatpejabat yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada kasus juga khusus untuk bikin jalan dan bangunan yang diminta untuk menghitung kerugian negaranya itu adalah poli teknik. Jadi memang mungkin negara yang baru ya semacam itu. Kita tidak tahu. Tapi temuan-temuan kita di lapangan semacam ini. Padahal kita tahu, kuasa untuk menghitung menentukan ada tidaknya kerugian negara itu kan hanya BPK, kan begitu Pak. Apakah BPKP bisa? Ya kita ikuti Undang-Undang, mungkin bisa juga. Lalu ada putusan Mahkamah Agung, kan begitu Pak. Lalu setelah BPKP tidak, sekarang minta politeknik. Oh ini kerugian negaranya. Bangunan ini sudah dibikin 10 tahun lalu, wah ini kurang besinya, kan begitu Pak. Lalu kurang lebih kerugian negaranya sekian. Jadi memang mungkin ini inovasi. Kita tidak tahu. Kita nanti akan tanya perdalam dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung yang sudah kita agendakan minggu-minggu depan.APBN-P 2016 APBNP, instansi penghitung kerugian negara3
Benny K Harman 8 Demokrat NTT I Laki-Laki Tapi ini bukan Mahkamah Agung ini Pak. Ini masih Kejaksaan Agung. Silakan.APBN-P 2016 Kejaksaan Agung 3
Benny K Harman 15 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Yang dimaksud costly, kos atau apa?APBN-P 2016 kos 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Sesuai dengan catatan yang ada di meja Pimpinan. Rapat pag ini sudah dihadiri oleh 17 dari 53 Anggota dan 6 Fraksi dari 10 Fraksi yang ada di Komisi III. Oleh sebab itu sesuai dengan peraturan Tata Tertib rapat ini belum memenuhi kuorum dari segi jumlah anggotanya tetapi dari segi jumlah fraksi sudah memenuhi kuorum. Sebab ada 6 dari 10 fraksi. Oleh sebab itu saya mohon persetujuan, apakah kita skors dulu menunggu banyak anggota lagi, menunggu anggota yang datang atau kita lanjutkan sebab ada 6 Fraksi dari 10. Bagaimana kita lanjutkan? Baik. Kita putuskan untuk kita lanjutkan. Dan atas seijin Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum.APBN-P 2016 kuorum 3
Benny K Harman 3 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih banyak penyampaian Jaksa Agung tadi. Demikian Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian penjelasan Jaksa Agung mengenai rencana penghematan. Tadi intinya Kejaksaan Agung setuju penghematan. Setuju penghematan tetapi penghematan itu diusulkan untuk digeser yang tadi diusulkan oleh Jaksa Agung tadi.APBN-P 2016 penghematan anggaran 3
Benny K Harman 19 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Agung atas penjelasanpenjelasan tadi. Jadi Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan yang kami hormati, Sebagaimana tadi saya kemukakan Rapat Kerja pada pagi ini khusus untuk meminta penjelasan Jaksa Agung berkenaan dengan rencana penghematan anggaran di lingkungan Kejaksaan Agung.APBN-P 2016 penghematan anggaran 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Sebelum kita mulai dari meja Pimpinan, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab hanya atas berkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung pada siang ini, pagi ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Apalagi ini hari pertama kita berpuasa. Atas nama Pimpinan, tentu kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan ini. Semoga membawa banyak berkah bagi kita semua.APBN-P 2016 rapat kerja 3
Benny K Harman 6 Demokrat NTT I Laki-Laki Terima kasih. Dari PPP tanya soal. Halaman berapa tadi? itu soal rumah susun atau apa yang ditanya PPP.APBN-P 2016 rusunawa 3
Benny K Harman 14 Demokrat NTT I Laki-Laki Mohon kita sepakati lagi Pak. Sekarang jam 12.00, kita tambah 1 jam? Setengah jam Pak? Pak Ketua, setengah jam? Doktor Aziz adalah ketua yang lalu Pak. Jadi sekarang ini dan selalu begitu Pak. Presiden juga begitu. Presiden kesatu, Presiden kedua, ketiga sampai seterusnya. Begitu juga Ketua Komisi. Ketua Komisi III yang lalu. Jadi sampai jam 12.30.APBN-P 2016 waktu rapat 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Kemudian yang kedua, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri yang telah menindaklanjuti kasus human trafficking di NTT. … atas nama rakyat NTT kami menyampaikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya atas tindak lanjut laporan masyarakat. Sekian dan terima kasih banyak.Kinerja Kepolisian human trafficking 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Mohon tanggapan pak Kapolri juga. Surat yang disampaikan oleh Pimpinan Dewan tanggal 9 Agustus 2016. Ini berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Kapolda Kalimantan Timur berkaitan dengan sengketa. Kalau Kaltim ini kan pasti ada hubungannya dengan lahan-lahan tambang ini. Ini untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan kepada Komisi III dan ini adalah bentuk tanggung jawab. Ini penting Pak Kapolri sebab setiap kali ada Rapat Dengar Pendapat selalu ditutup dengan statement yang pedas. Komisi III ini jangan hanya nampung tugasnya. Tolong ditagih, apa pun jawabannya tidak masalah tetapi tolong ditindaklanjuti.Kinerja Kepolisian sengketa 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Pak Jaksa Agung mengenai barang sitaan. Apakah di Kejaksaan Agung ini punya data dan dokumentasi mengenai barang sitaan ini Pak atau yang dirampas barang bukti rampasan negara. Kalau saya tidak salah dulu itukan ada uang Pak, ada uang yang disita dijadikan barang bukti, kemudian dirampas ada saham… Saya sudah pernah punya datanya dulu, tapi saya cari-cari dimana ini. Juga dulu kalau saya tidak salah ada juga yang dijual sama teman-teman kita juga kan begitu. Nah kalau bisa kita dapat semua ini, sehingga sampai pada suatu kesimpulan nilainya berapa. Bahkan dulu ini juga belum yang di laut Pak Jaksa Agung. Saya tidak tahu itu dibawah koordinasi Kejaksaan tidak kapal-kapal yang masih bagus? Itukan barang sitaan barang bergerak ya, kapal ikan, kapal macam-macam kapal itu karena saya masih ingat 4 tahun lalu kami diundang oleh Menteri Kelautan Pak. Saya ingat waktu itu ada dari Kejaksaan Agung juga ikut antara lain membahas soal ini. Waktu itu Pak Fadel Muhammad Menteri Kelautan ditengarai yang di laut saja itu triliunan itu Rp4 sampai 5 triliun barang ini, tapi karena seiring dengan perubahan politik waktu itu, jadi tidak dilanjutkan lagi pembahasannya.Korupsi barang bukti sitaan 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Kemudian saya masih ingat juga beberapa tahun lalu juga ada barang-barang sitaan begini yang dijual oleh teman-teman kita. Ada juga uang sudah disita mungkin karena sudah lama tidak diungkit-ungkit ya sudah daripada barang begini didiamkan terus ya sudah dipakai kan begitu Pak. saya rasa masih ada dulu teman-teman di Kejaksaan Agung saya tahu betul, pasti tahu keadaan ini ya, tapi mungkin Jaksa Agung perlu membentuk tim untuk melakukan semacam fight finding-lah mengenai barangbarang sitaan ini. Tidak usah banyak-banyak dalam 10 tahun belakangan ini kemana barang-barang ini. Ada juga dulu cerita pabrik yang dijual itu Pak, ya kan saya tidak mau buka disini, tapi saya tidak tahu perkembanganya, makanya untuk objektifnya lebih baik Pak Ketua saya usul mungkin salah satu rekomendasi kita Pak Jaksa Agung membentuk tim khusus untuk melakukan pelacakan soal ini. Daripada melacak buronan kita yang sedang senang-senang di negara lainnya sudah ini ada didepan mata ini. Ya Pak Kajati DKI ini? Itu juga Pak kalau bisa. Ini usul saya Pak Ketua.Korupsi barang bukti sitaan, tim khusus 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Yang kedua, pertanyaan saya Pak. Tadi pagi kita bahas anggaran, kami ingin tahu berapa besarnya biaya penanganan 1 perkara korupsi. 1 kasus korupsi itu rata-rata berapa. Kalau misalnya kita punya standar Pak, semua penegak hukum ini standarnya sama. Paling tidak untuk KPK dan Kejaksaan. Kalau saya tidak salah KPK punya ada standarnya. Kita jadi tahu kejaksaan ini berapa standarnya? Tapi kalau saya lihat disini penanganan perkara itu penyelidikan 570, penyidikan 521, penuntutan 751. Hampir luar biasa kinerja kejaksaan ini melebihi anggaran yang disiapkan, kan begitu. Ini bisa dibilang sebuah kehebatan prestasi tapi juga jadi pertanyaan. Darimana duit untuk menangani perkara, banyak sekali begitu. Apa tidak butuh duit? Nah ini makanya kita butuh standar. Anggaran berapa kebutuhan anggaran rata-rata untuk 1 kasus, 1 perkara.RKAKL, RKP Anggaran, perkara 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Ada satu kasus laporan, nanti kami akan serahkan. Eksekusi barang sitaan. Yang menjual itu kejaksaan. Jadi masalah sekarang ini, orang yang membelinya itu jadi tersangka. Ya Jaksanya juga ikut tersangka juga. Itu bagus. Yang jadi masalah adalah bukan hanya tahun ini kasus seperti ini terjadi. Tahun-tahun sebelumnya juga ada banyak pihak yang membeli besi tua ini, kan begitu. Asset-aset ini. Tahun lalu dibeli, juga bukan hanya si A yang membeli, si B, si C, Si D juga banyak pertanyaannya, kenapa hanya si A yang diproses secara hukum, yang B kok didiamkan, si C kok malah dilindungi. Ini jadi masalah. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Penegakan hukum kita dukung tapi jangan dong pilih kasih. Nah itu harusnya dijelaskan supaya jangan ada kesan kejaksaan kok pilih kasih dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi. Ada dokumen yang disampaikan kepada kami, saya tadi membaca sepintas itu kasus yaitu kasus yang ada diatasnya itu yang saya sampaikan, lebih panjang lagi yang lainnya.RKAKL, RKP harta sitaan, penegakan hukum 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Kemudian ada 1 pertanyaan lagi yang menjadi masalah di daerah ini Pak Jaksa Agung. Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi untuk menghitung kerugian uang negara itu mereka minta BPK. Kalau BPK tidak mau kasih mereka minta BPKP. Kalau BPKP tidak juga, mereka minta politeknik. Tadi politeknik itu kok bisa menghitung kerugian negara dari sebuah proyek pembangunan misalnya. Saya tidak tahu kalau ada aturan baru. Tapi keluhan yang tadi disampaikan kepada kami didaerah-daerah itu begitu. Coba bayangkan bangunan, gedung yang dibangun 20 tahun lalu. Tiba-tiba dosen dari politeknik datang wah ini. Kurang besi berapa, kurang semen berapa, kerugian negaranya sekian. Ini problem didaerah ini. Kemudian ada 1 kasus Pak Jaksa Agung, ini berkaitan dengan penegakan hukum. Intinya kita mendukung penegakan hukum, yang penting tidak pandang bulu. Keadilan diutamakan. Ketiga tentu dasar hukumnya jelas.RKAKL, RKP instansi penghitung kerugian negara, penegakan hukum3
Benny K Harman 10 Demokrat NTT I Laki-Laki Dan yang kedua, dana itu untuk pemberantasan korupsi baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks penindakan. Bisa itu Pak. Jadi tugas Bapak Jaksa Agung sama. Jambidsus itu ya pantau itu dilapangan. Lalu nanti kita bisa evaluasi akhir tahun ini loh hasilnya. Sehingga tidak ada lagi cerita, Jaksa ikut tender-tender project. Main-main dengan kasus. Jadi OTT, KPK, kan lucu kita ini. Bukan kejaksaan yang melakukan OTT tetapi kejaksaan yang dijadikan target OTT Pak Taufiq. Kejaksaan jadi target OTT. Oleh sebab itu, saya yakin Bapak/Ibu Anggota Komisi III setuju Pak ini. 1 Miliar setiap Kabupaten, tambahan Cuma 500 tadi. Kalau tadi totalnya 4,6 ya tambah 500 lagilah. 5 M, 5 Triliun. 5 Triliun dia. Bisa. Kalau Bapak/Ibu di Kejaksaan Agung punya komitmen kolektif soal ini saya yakin bisa akan ada mental evolution disetiap Kabupaten itu Pak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi. Kita dukung itu. Kita mendukung. Jadi partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak mengusulkan itu, kami partai penyeimbang mengusulkan itu. Kadangkala teman-teman karena sudah dekat di dalam kan tidak bisa melihat Pak Taufiq, lupa. Ya mungkin ada manfaatnya kami sebagai penyeimbang ini untuk mengingatkan ini yang Bapak/Ibu lupa.RKAKL, RKP pemberantasan korupsi, anggaran 3
Benny K Harman 10 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih banyak. Apa masih ada? Kalau tidak ada kita cukup dululah. Dari meja Pimpinan. Sebelum saya serahkan kepada Pak Jaksa Agung. Jadi itu tadi disampaikan oleh teman-teman, fraksi-fraksi berkenaan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2017. Saya hanya dari meja Pimpinan, kami hanya ingin menegaskan supaya untuk 2017 ada prioritas. Dipertajam prioritasnya itu. Sejalan dengan program umum pemerintahan Jokowi, pemerintahan SDM dalam rangka revolusi mental kita ingin tahu lebih detail program dan anggarannya untuk itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa jantung penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi ada pada Kejaksaan Agung. Itu harus kita catat itu Pak. Munculnya KPK karena ada asumsi. Kejaksaan agung ini, kejaksaan ini tidak. Apa istilah halusnya ini. Pak Faisal, istilah halusnya apa Pak. Oleh sebab itu mestinya ada kompetisi, sehat, kejaksaan dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi ini. Nah saya tidak melihat itu didalam Rencana Kerja Pemerintah, Kejaksaan Agung untuk 2017. Oleh sebab itu dulu Pak Faisal Akbar bukan 50 Juta. Kita usulkan 1 Miliar setiap Kabupaten/Kota untuk pembenahan SDM sekaligus pemberantasan, pencegahan, penindakan korupsi ini. Kalau ada 500 Kabupaten/Kota kali 1 M kan Cuma 500 M Pak. Saya yakin bisa. Cuma 500 M Pak. Oleh sebab itu, saya yakin teman-teman Komisi III sangat mendukung kalau Kejaksaan Agung mengalokasikan tambahan 500 M. Dialokasikan setiap Kabupaten/Kota 1 M khusus untuk 2 isu utama tadi. Pembenahan SDM, Kejaksaan tadi, jaksa-jaksa supaya tadi jangan ada cerita Jaksa naik ojek, kan begitu Pak. Jaksa kost, dimana tempat kost.RKAKL, RKP pembinaan SDM, penegakan hukum 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Sebelum saya serahkan ke Bapak Jaksa Agung untuk menanggapi tadi. Ada beberapa pertanyaan Pak, konfirmasi dan klarifikasi. Yang pertama, tadi saya mendengar eksekusi hukuman mati 152 orang Pak ya? Berarti 152 ini menunggu giliran untuk dicabut nyawanya. Kita hanya untuk konfirmasi itu.RKAKL, RKP pidana mati 3
Benny K Harman 15 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Sebelum pukul 13.00 kita khusus membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sekarang kita lanjutkan Rapat Kerja yang berkaitan dengan pengawasan. Kita mohon persetujuan Bapak/Ibu sekalian dan Jaksa Agung kita akan akhiri rapat ini pukul 16.00. Kalau bisa diusahakan hemat kata dan hemat kalimat. Setuju Pak ya, pukul 16.00 kita.RKAKL, RKP rapat pengawasan 3
Benny K Harman 3 Demokrat NTT I Laki-Laki Selanjutnya kami persilakan Bapak/Ibu Anggota Komisi III untuk mengajukan pertanyaan atau minta klarifikasi berkenaan dengan khusus Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Saya tidak mau berpendapat lebih dahulu. Nanti Bapak/Ibu punya opini terganggu oleh opini saya. Selanjutnya saya persilakan dulu Bapak/Ibu pakai fraksi-fraksi saja boleh. Yang sudah siap saja dulu. Fraksi yang sudah siap ya. Tapi khusus dulu mengenai RKP 2017. Pengawasan nanti jam 14.00. Silakan Pak Hasrul yang mantan wakil ketua Badan Anggaran Pak ya.RKAKL, RKP rencana kerja pemerintah 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Demikian pengantar singkat kami. Untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Jaksa Agung untuk menyampaikan penjelasan mengenai RKAKL dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Kami persilakan.RKAKL, RKP RKAKL, rencana kerja pemerintah 3
Benny K Harman 3 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Jaksa Agung yang telah memberikan penjelasan mengenai RKAKL dan RKP Tahun 2017. Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati, Penjelasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 itu rujukannya adalah 2 kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan revolusi mental di Kejaksaan Agung dan penegakan hukum. Lalu tadi di elaborasi didalam 8 point. 8 program kerja berikut anggarannya.RKAKL, RKP RKAKL, rencana kerja pemerintah 3
Benny K Harman 15 Demokrat NTT I Laki-Laki Jaksa Agung yang kami hormati, Sesuai dengan kesepakatan tadi kita mulai pukul 14.00. Sekarang sudah pukul 14.30 maka seijin Bapak/Ibu sekalian skors saya cabut dulu lalu kita lanjutkan.RKAKL, RKP skorsing dicabut 3
Benny K Harman 14 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Agung atas penjelasan, klarifikasi sejumlah pertanyaan tadi. Untuk kesimpulan nanti kita akan sampaikan setelah kita akan lanjutkan dengan rapat yang berkenaan dengan pengawasan tadi. Pukul 14.00 kita mulai sampai selesai. Jadi kita akan istirahat. Kami akan mulai lagi pukul 14.00 ya? Jadi kita istirahat 1 jam 10 menit. Kita skors selama 1 jam. Sampai jumpat pukul 14.00 tepat kita mulai.RKAKL, RKP skorsing rapat 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Kemudian yang ketiga, kita saya tadi kaget itu TP4P, TP4D. Kalau saya tidak salah rujukannya instruksi Presiden focus pada pencegahan. Jadi pendampingan SKPD-SKPD dan pendampingan juga di, tentu di tingkat pusat kan begitu, Kementerian atau lembaga ditingkat pusat. Kita ingin tahu apakah ditingkat pusat ini ada juga pendampingan untuk APBN-APBN, kan begitu. Kalau daerah kan ada APBD-APBD tingkat I, APBD tingkat II. Tadi dilaporkan APBD didaerah. Itu ada. Kita ingin tahu di pusat ada juga gak pendampingan, apakah Kementerian apa yang pernah didampingi oleh kejaksaan agung untuk mencegah.RKAKL, RKP TP4 3
Benny K Harman 10 Demokrat NTT I Laki-Laki Sekarang pukul 12.30 kita perpanjang 10 menit untuk closing-nya Pak Jaksa Agung nanti khusus untuk isu ini. Lalu nanti kita brake jam 12.35 untuk kita mulai lagi pukul 14.00. Khusus untuk ini saja dulu.RKAKL, RKP waktu rapat 3



Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Terima kasih Saudara Trimedya Panjaitan. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi. Lah itulah, mestinya PDIP yang dari Jaksa Agung ini. Lebih bagus kan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu ada lagi. Ini sudah pukul 16.00 kita perpanjang setengah jam ya. 16.30RKAKL, RKP waktu rapat 3
Benny K Harman 40 Demokrat NTT I Laki-Laki Wah hati nurani. Hati nurani siapa?Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani 3
Benny K Harman 42 Demokrat NTT I Laki-Laki Luar biasa. Boleh tahu Pak metode untuk menemukan hati nurani itu seperti apa, metodenya Pak supaya Bapak tahu hati nurani hakim itu seperti apa.Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani 3
Benny K Harman 44 Demokrat NTT I Laki-Laki Yang dalam ya? yang dalam lagi. Boleh lebih jauh dimana itu Pak hati nurani?Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani 3
Benny K Harman 45 Demokrat NTT I Laki-Laki Bukan, bukan pertanyaan saya bukan dimana itu bisa itu tahu nurani itu dimana, bagaimana metodenya.Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani 3
Benny K Harman 48 Demokrat NTT I Laki-Laki Karena hati nurani tadi. Baik. Selanjutnya ada pendalaman tadi silakan.Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani, pendalaman 3
Benny K Harman 46 Demokrat NTT I Laki-Laki Dengan hati nurani bisa bebaskan seorang terdakwa.Uji Kelayakan Calon Hakimhati nurani, terdakwa 3
Benny K Harman 9 Demokrat NTT I Laki-Laki Jadi maksudnya calon hakim kerugian uang negara itu, kerugian negara itu bisa dihitung oleh, jadi tidak harus BPK atau BPKP ya?Uji Kelayakan Calon Hakiminstansi pemeriksa keuangan 3
Benny K Harman 10 Demokrat NTT I Laki-Laki Jadi maksudnya kalau ada hitungan kerugian negara dari BPK, BPKP atau dari Kejaksaan bisa diabaikan oleh hakim itu maksudnya?Uji Kelayakan Calon Hakiminstansi pemeriksa keuangan 3
Benny K Harman 39 Demokrat NTT I Laki-Laki Jadi hakim boleh mengenyampingkan undang-undang, manakala undang-undang itu tidak sesuai dengan rasa keadilan. Baik cukup-cukup Pak. Selanjutnya rasa keadilan itu dicari dimana?Uji Kelayakan Calon Hakimkeadilan 3
Benny K Harman 43 Demokrat NTT I Laki-Laki Menemukan rasa keadilan dalam hati nurani. Luar biasa itu.Uji Kelayakan Calon Hakimkeadilan, hati nurani 3
Benny K Harman 14 Demokrat NTT I Laki-Laki Masih ada waktu ini. Sebelum saya serahkan ke fraksi, apakah kasus korupsi itu harus, apakah unsur kerugian negara itu mutlak dalam kasus korupsi? Jawab mutlak tidak Pak?Uji Kelayakan Calon Hakimkorupsi 3
Benny K Harman 17 Demokrat NTT I Laki-Laki Suap itu korupsi tidak?Uji Kelayakan Calon Hakimkorupsi 3
Benny K Harman 18 Demokrat NTT I Laki-Laki Menerima suap itu korupsi tidak?Uji Kelayakan Calon Hakimkorupsi 3
Benny K Harman 19 Demokrat NTT I Laki-Laki Tidak usah jawab. Saya tanya korupsi tidak?Uji Kelayakan Calon Hakimkorupsi 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Sesuai dengan laporan yang ada di meja pimpinan, kegiatan ini telah dihadiri oleh 20 dari 54 Anggota Komisi III DPR RI oleh 8 dari 10 Fraksi. Oleh sebab itu, meskipun kuorum Anggota belum memenuhi persyaratan, tetapi fraksi sudah memenuhi kuorum maka saya mohon persetujuan Bapak/Ibu sekalian, apakah bisa kita lanjutkan? Lanjutkan ya?Uji Kelayakan Calon Hakimkuorum 3
Benny K Harman 33 Demokrat NTT I Laki-Laki Itu pasal berapa?Uji Kelayakan Calon Hakimpasal 3
Benny K Harman 47 Demokrat NTT I Laki-Laki Apakah selama Saudara jadi hakim pernah membebaskan terdakwa?Uji Kelayakan Calon Hakimpembebasan terdakwa 3
Benny K Harman 2 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Terima kasih banyak. Demikian tadi visi-misi yang disampaikan secara singkat oleh Saudara Calon Hakim. Selanjutnya kami persilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan dalam uji kelayakan ini. Kami persilakan.Uji Kelayakan Calon Hakimpertanyaan fraksi 3
Benny K Harman 13 Demokrat NTT I Laki-Laki Pak Calon, ini tidak usah berandai-andai kalau itukan tadi masalahnya, kenyataannya ada kasus kerugian Rp50 juta dibawa ke pengadilan, hakim memutuskan yang bersangkutan salah masuk bui, kalau Bapak jadi hakim bagaimana bebas tidak orang ini? Itu maksudnya.Uji Kelayakan Calon Hakimtersangka korupsi 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Sebelum kita mulai saya mengajak Bapak-Ibu sekalian dan calon hakim untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim Adhoc Tipikor di Mahkamah Agung pada siang ini dalam keadaan sehat wal’afiat.Uji Kelayakan Calon Hakimuji kelayakan hakim 3
Benny K Harman 1 Demokrat NTT I Laki-Laki Baik. Kita lanjutkan dan atas seiizin Bapak-Ibu sekalian, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat ini kami nyatakan rapat ini dibuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada calon hakim Adhoc atas kesediaannya memenuhi undangan Komisi III DPR RI. Demikian pula hal yang sama kami sampaikan kepada Bapa-Ibu Anggota Komisi III DPR RI. Kegiatan kita pada siang ini adalah melakukan fit and propertest calon hakim Adhoc atas nama Dr. H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H. Alokasi waktunya 90 menit termasuk 10 dipakai untuk menyampaikan pokok-pokok masalah nanti dari calon. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan atau apa pun oleh setiap fraksi dan setiap fraksi alokasinya 3 menit. Jangan lama-lama 3 menit. Setelah selesai, calon hakim diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan Komisi III DPR RI. Ini nanti acara kita. Jadi 10 menit penyampaian visi-misi, kemudian kita dialog, tanya-jawab, kemudian kita tutup. Dengan demikian, mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.30. Setuju Pak ya? Ada hal yang ingin disampaikan sebelum mulai? Setuju ya? Baik. Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara calon untuk menyampaikan pokok-pokok makalah, visi-misinya. 10 menit ya kami persilakan.Uji Kelayakan Calon Hakimuji kelayakan hakim 3
Benny K Harman 20 Demokrat NTT I Laki-Laki Lain yang ditanya kok lain dijawab. Kemudian Saudara loyal tidak kepada undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 21 Demokrat NTT I Laki-Laki Apakah hakim bisa mengabaikan undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 22 Demokrat NTT I Laki-Laki Bisa tidak hakim mengabaikan undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 23 Demokrat NTT I Laki-Laki Tadi saya tanya loyal tidak pada undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 24 Demokrat NTT I Laki-Laki Makanya dengar dulu pertanyaannya Pak, jangan langsung jawab belum ditanya. Sayakan beruntun saya tanya. Saudara calon loyal tidak kepada undangundang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 25 Demokrat NTT I Laki-Laki Loyal? Sumpah setia kepada undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 26 Demokrat NTT I Laki-Laki Dengar semua ya setia pada undang-undangUji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 27 Demokrat NTT I Laki-Laki Bisa tidak hakim abaikan undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 28 Demokrat NTT I Laki-Laki Jadi tidak setia lagi dengan undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 29 Demokrat NTT I Laki-Laki Kan tadi saya bilang setia tidak? Setia pada undang-undang.Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 30 Demokrat NTT I Laki-Laki Oke ya, tanya lagi, makanya saya dua kali tanya setia tidak? Sumpah setia. Setiakan begitu. Kan oke saya tanya, lalu saya tanya bisa tidak hakim itu mengabaikan buang undang-undang itu, ngapain saya setia pada undang-undang yang dibikin Pak Taufik ini. Bisa tidak saya buang itu undang-undang? Bapak tadi bilang “setia” kan?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 31 Demokrat NTT I Laki-Laki Oke, saya tanya lagi boleh tidak hakim itu membuang itu undang-undang? Bahasa kasarnya mengabaikan undang-undang, mengesampingkan undang-undang bisa?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 34 Demokrat NTT I Laki-Laki Jangan Pak, undang-undang yang dimana hakim boleh tidak loyal kepada undang-undang itu?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3



Benny K Harman 37 Demokrat NTT I Laki-Laki Jadi hakim bisa membatalkan undang-undang ya? bisa ya membatalkan undang-undang?Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Benny K Harman 38 Demokrat NTT I Laki-Laki Menyimpangi. Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
BENNY KABUR HARMAN 19 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita sampai dengan DIM pasal 102. Kita sekarang masuk dibagian ketiga mengenai tindakan. Kalau Pemerintah sudah mendapatkan DIM-DIM maka sudah mendapatkan gambaran apa yang menjadi permasalahan apa yang disampaikan oleh teman-teman masing-masing fraksi mengenai setiap pasal itu.DIM RUU KUHP Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3
BENNY KABUR HARMAN 19 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Saya mohon pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan melanjutkan pembahasan DIM per DIM atau kita tidak pakai DIM per DIM tetapi kita pakai cluster. Cluster yang sekarang ini adalah cluster mengenai tindakan. Pasal 103 sampai dengan pasal 114. Kemudian bagian keempat itu bagian pidana dan tindakan bagi anak. Bagian pidana dan tindakan bagi anak juga hampir sama dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sudah kita bahas didepan dan juga didalam Undang-Undang peradilan bagi anak.DIM RUU KUHP Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3
BENNY KABUR HARMAN 19 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik ini ada usulan yang baik sekali dari Pemerintah. Pemerintah memohon waktu untuk melakukan konsolidasi naskah dengan mempertimbangkan memasukan semua DIM yang telah disampaikan oleh teman-teman.DIM RUU KUHP Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3
BENNY KABUR HARMAN 19 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi nanti Pemerintah masukan itu menangkap semangatnya isinya, lalu nanti pada rapat yang akan datang Pemerintah akan serahkan secara utuh kepada kita. Seperti model kemarin itu tadi Pemerintah enak, jadi menanggapi apa DIM nya teman-teman dari dewan apa. Lalu nanti kalau ada belum ada ketemu, belum ketemu itu mungkin kami yang DPR RI ini tidak menangkap, karena kami ini politisi dan kami ini banyak kerja kami ini teknis dan karena itu kita butuh waktu untuk penjelasan. Jadi mohon Pemerintah jangan bosan-bosan untuk menjelaskan kepada kami hal-hal itu. Ya Pak Asrul.DIM RUU KUHP Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3

BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki

Dirjen Perundang-undangan dan tim Pemerintah yang kami hormati,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi III,
Sebelum kita lanjutkan kami perlu menyampaikan beberapa hal. Sesuai dengan kesepakatan kita pada rapat panja yang terakhir di hotel Santika. Terdapat beberapa DIM. Jadi pembahasan sebelumnya saya ulangi lagi, ada sejumlah DIM yang kita sepakat untuk diserahkan kepada timus dan timsin, termasuk DIM-DIM dan materi yang sudah kita sepakati. Kemudian ada juga substansi DIM yang substansinya harus kita sinkronisasikan kembali satu pasal dengan pasal yang lainnya dan yang terakhir ada sejumlah DIM yang kita sepakati untuk memohon Pemerintah merumuskan dan mereformasi kembali pasal-pasal itu sehingga merupakan rangkaian pasal yang satu sama lain mempunyai tautan yang utuh.DIM RUU KUHP DIM 3

BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Setuju ya, pemerintah harus serius ini Pak, saya lihat mohon maaf ini pemerintah nggak sungguh-sungguh, untung ada Prof. Muladi sama Prof. Barda. Kalau pemerintah nggak mungkin Pak Laoly harus dikasih tahu Pak, mesti serius ini kita sudah pontang-panting, PDIP yang nggak jelas ini, tolong disampaikan lah pemerintah mohon Prof. Muladi karena saya hanya menghormati Prof. Muladi dan Prof. Barda di sini, kemudian pemerintahnya ini saya terus terang saja nggak ....DIM RUU KUHP DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita mulai dengan DIM 109, sudah ada, kalau kita sudah maju terlalu jauh nanti lupa ini belakangan. Ini sudah dibuat atau belum Pak, kalau memang belum ya kita.DIM RUU KUHP DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita mulai DIM 109 sampai dengan DIM 122, kemudian DIM 125 sampai dengan DIM 155, DIM 162 dan DIM 163, DIM 164, DIM 190 sampai dengan 197 A, DIM 198 sampai dengan DIM 202 dan DIM 212 sampai dengan DIM 215. Lalu DIM yang terakhir kemarin itu DIM 200-an, 230-an itu mengenai pemidanaan dan pelaksanaannya. Jadi ini sebetulnya supaya kita tidak lupa.DIM RUU KUHP DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya kami persilakan untuk di, jadi kita sepakat untuk bahas dulu ini ya nanti kalau bisa besok pagi kalau sudah siap besok pagi dipresentasikan. Kita lanjutkan yang sudah disiapkan tadi, DIM 212.DIM RUU KUHP DIM 3

BENNY KABUR HARMAN 19 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki

Baik,
Bapak/Ibu Saudara-saudara sekalian,
Tadi kita sudah selesai sampai dengan DIM 103 tadi sudah selesai. DIM 103 pasal 102 ya? Pasal 102. DIM 218 sampai dengan DIM nomor 415. Apabila berkenan pada sesi ini kita akan meminta Bapak Ibu Anggota panja untuk menyampaikan higlight issue DIM yang dibuat untuk kemudian nanti kita sangat mengharapkan Pemerintah untuk melakukan konsilidasi terhadap masukan-masukan dari Bapak dan Ibu Anggota panja, kalau berkenan. Kalau ada yang perlu disampaikan.DIM RUU KUHP DIM 103 3

BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Bapak ada lagi, Bapak dan Ibu Anggota yang ingin menanyakan mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas untuk cluster DIM 218 sampai dengan DIM 415. Ya kemudian nanti berkenan Pemerintah untuk pelaksanaan eksekusi mati ini terutama yang berkaitan dengan pemberian grasi itu kan ada pasal kemarin itu seolah-olah permintaan grasi ini tidak menunda eksekusi. Kalau begitu ngapain dibuatkan grasi ini. Nah ini tolong dibuat jelas juga.DIM RUU KUHP DIM 218 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Rapat Panja kita pada tanggal 18 Januari 2016 yang lalu, kita telah membahas sampai dengan DIM nomor 225. Pada saat Panja itu kita sudah sepakat sudah disepakati bahwa pasal-pasal yang berkenaan dengan pemidanaan terutama yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 68, Pasal 70 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 88 substansinya sudah kita setujui, tetapi pada saat itu kita sepakat memohon pemerintah untuk melakukan perumusan ulang jenis-jenis pidana dan pelaksanaan pidana. Jadi direkonstruksi lagi rumusan yang ada didalam DIM-DIM yang tadi saya sebutkan.DIM RUU KUHP DIM 225 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Saya rasa poin ini kita sudah menerima ya? kita menerima rumusan dari Pemerintah, rumusan Pemerintah DIM 218 sampai dengan DIM 415 atau pasal 66 sampai dengan pasal 102 kita terima untuk diserahkan ke timus dan timsin. Begitu ya? begitu ya Pak Taufik begitu ya?DIM RUU KUHP DIM 415 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Rapat kita pada malam ini adalah melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang KUHP, kemudian nanti kita tutup. Kita akan, rapat malam ini kita akan selesai pukul 24.00 WIB bisa, karena kita nggak kemana-mana lagi kalau sudah capek langsung istirahat di sini, kita setuju pukul 24.00 WIB? Setuju.DIM RUU KUHP DIM RUU, KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi ini beberapa catatan kami dan mudah-mudahan tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam catatan Pemerintah. Kalau tidak ada keberatan dengan yang kami sampaikan tadi. Maka kita memohon kesedian tim Pemerintah untuk menjelaskan hasil formulasi ulang dan ada istilahnya dulu rekstrukturisasi kembali sejumlah norma supaya lebih runtun dan lebih sequence antara bab pasal yang satu dengan pasal-pasal berikutnya.DIM RUU KUHP Formulasi 3
BENNY KABUR HARMAN 10 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Hal yang masih belum dijawab itu adalah hal yang tadi saya sampaikan, jadi saya rasa Bapak-Ibu Anggota Panja ini tadi penjelasan pemerintah, bukan penjelasan, penyampaian hasil formulasi sejumlah DIM yang kita minta pemerintah untuk merumuskan kembali sesuai dengan apa yang kita sepakati di tingkat Panja. Tadi sudah disampaikan dan saya yakin masih banyak hal yang perlu kita klarifikasi, sejumlah pasal yang tadi sudah disampaikan, kita nanti minta lagi penjelasan pemerintah paling tidak untuk mendapatkan pemahaman yang sama.DIM RUU KUHP Formulasi DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pak Pemerintah nangkap dulu waktu diskusi kita ini Pak, kayanya nggak nangkap ini. Kalau hanya gitu saja itukan hanya itu saja kata yang Bapak ubah, mestinya ada Pak Dirjen bisa nggak dilihat bagian drafternya ini di kementerian ini, saya sudah 15 tahun di DPR RI ini Pak, baru kali ini pemerintah bikin amburadul betul, ini nggak bisa, saya nggak tahu ada apa di Kementerian Hukum dan HAM ini. berarti cara menyampaikan ini rumusan saja Pak Dirjen jangan begini, kalau begini kan siapa yang bisa baca. Jadi satu pasal ini formulasi ulangnya seperti ini, formulasi ulang itu yang dirumuskan itukan ada diskusi substansi kan waktu itu, lalu kita sepakat substansi-substansi ini tolong ditampung dengan bagaimana menampungnya dengan merumuskan ulang pasal ini, bukan dengan ganti kata itu. Berarti memang nggak ikut pemerintah justru nggak ikut pembahasan ini.DIM RUU KUHP Formulasi Ulang 3
BENNY KABUR HARMAN 10 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Begini Pak, kalau hanya kata kita serahkan ke Timus-Timsin kan begitu Pak. Ini substansi Pak Taufiq gitu loh, jadi karena substansi kita minta pemerintah tolong rumus ulang ini, di saya ada catatan ini mengapa kita sepakat untuk rumus ulang. Ini bukan rumus ulang kan kita punya cara pembahasan itu Pak, rumus ulang serahkan ke Timus, serahkan ke Timsin, serahkan ke bahasa. Kita belum masuk ke Timus ini, pembahasan DIM 212 itu berkaitan dengan diskusi yang berkembang pada saat itu antara lain yang dipertanyakan bagaimana kalau pidana mati kan gitu Pak, kalau saya masih ingat iya kan, iya karena polemik ini loh, bagaimana kalau begitu. Diskusi waktu itu tidak menampung apa yang didiskusikan tidak ditampung dalam DIM ini, lalu disepakati tolong merumuskan ulang ini.DIM RUU KUHP Formulasi Ulang DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 11 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya itu betul sekali tadi, itu salah satu perdebatan waktu itu antara lain soal istilah terpidana narapidana, kemudian istilah dalam lembaga pemasyarakatan dan tahanan kan gitu. Lalu bagaimana, jadi ramai Pak waktu itu, lalu dibelakang-belakangnya sama maka saya tawarkan bagaimana kalau pemerintah kita minta untuk mmebuat rumusan ulang lagi soal ini, ramai debatnya waktu itu Pak, termasuk Astuti waktu itu. Inikan telah kita baca rumusan ulang pemerintah kok apa ini yang ubah.DIM RUU KUHP Istilah Narapidana 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selanjutnya saya persilakan, kita terbatas dulu untuk jenis pidana yang sebelum-sebelumnya kita kalau nanti ada hal yang penting klarifikasi kita persilakan sekaligus ya, tapi khusus jenis-jenis pidana.DIM RUU KUHP Jenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Itu satu Pak, ini kan menyangkut politik kriminologinya, politik pidananya. Apakah kita-kita ini mau apa sih sebetulnya. Kalau kasus korupsi yang menjadi kepentingan hukumannya itu menyangkut keuangan negara, mengapa bukan itu yang jadi fokus. Kalau itu kan tergantung, tergantung dengan pilihan-pilihan kita. Mengembalikan keuangan ganti rugi atau apa namanya begitu, atau apa. Begitu juga hal-hal yang lainnya.DIM RUU KUHP Jenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ini saya lemparkan begini sebetul tutup cluster tentang jenis-jenis penindanaan. Kalau kita tidak punya pendapat berarti kita menerima rumusan Pemerintah tanpa penjelasan, kan begitu kan. Bagaimana Pak Kiyai?DIM RUU KUHP Jenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 13 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik saya rasa jelas penjelasan Prof. Muladi tadi bahwa kekhususan itu tidak menunjuk pada perbuataannya tetapi menunjuk pada jenis hukumannya. Kekhususan, jadi kekhususan ini menunjuk kepada situasi tertentu untuk dijatuhi hukuman mati. Saya rasa jelas soal ini ya? tidak ada, ya ada silakan, silakan.DIM RUU KUHP Jenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi tadi ada soal apakah yang tadi disampaikan oleh Pak Arsul itu sudah masuk ke pidana tambahan Pasal 68, memenuhi kewajiban ada setempat itu termasuk di situ tidak. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya diberi kebebasan kepada hakim untuk menggunakan ini, itu maksudnya.DIM RUU KUHP Kebebasan Hakim 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ini juga kita harus hati-hati juga ini. Atau perusahaan korporasi, kejahatan perusahaan bisa dia pidana denda lalu tambahannya adalah pencabutan ijin atau apa? ini juga jadi soal. Ini paling tidak masalah ini perlu dijawab ya supaya kita nanti konsisten ke..DIM RUU KUHP Kejahatan Perusahaan 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang kedua tadi sampaikan ini kalau bisa, kalau ada wakil kepolisian di sini tolong pro aktif gitu Pak, ada wakil dari Kejaksaan, Mahkamah Agung juga silakan kita di sini terbuka gitu, kita sama-sama menyusun Undang-undang ini.DIM RUU KUHP Keterlibatan Polisi 3
BENNY KABUR HARMAN 20 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kami sangat senang kalau itu bisa sepakati, kita berikan kesempatan kepada Pemerintah kurang lebih dua minggu ini ya 10 hari lah, untuk melakukan konsilidasi dari awal sampai dengan bab satu ini. Sekaligus menerima masukan-masukan selama ini sudah kita sampaikan dan juga DIM-DIM yang sudah disampaikan oleh teman-teman untuk sekaligus dijawab. Karena ini kan rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah. Pemerintah yang harus ini, kami hanya sifatnya mengchalenge saja supaya kita dapat paham. Nah kalau begitu kami akan, tapi kalau bisa masing-masing kita juga tolong baca naskah yang sudah jadi ini.DIM RUU KUHP Konsolidasi 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kalau begitu kalau pemerintah setuju mungkin pemerintah bisa siapkan malam ini, sehingga bisa besok pagi lebih fresh untuk menyampaikan ini. jadi karena kita kan ada notulensinya semua. Biasanya dari dulu kalau setiap kali rapat Panja selesai itu pemerintah kembali ke kantor dia biar konsolidasi di sana, rumuskan itu baru kembali ke sini. Bahkan untuk rapat besoknya pasal sekian sudah disiapkan matang betul, tapi lain sekarang ini.DIM RUU KUHP Konsolidasi Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kalau kita membuat norma begini bagaimana nasibnya nanti kan itu maksudnya pertanyaan itu. Yang kedua, apakah tidak sebaiknya kita masukkan dia di sini atau tidak usah atau itu berlaku khusus di Aceh.DIM RUU KUHP Norma Pemidanaan 3
BENNY KABUR HARMAN 2 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sebagaimana tadi malam pemerintah telah menyampaikan materi yang telah berhasil dikonsolidasi lagi dirumuskan dan direformulasi berdasarkan keputusan Panja. Selanjutnya Pimpinan mengusulkan kepada Anggota Panja untuk mendalami dan merumuskan, membahas rumusan-rumusan yang diajukan oleh pemerintah atau kita apakah kita langsung atau kita meminta Prof. Muladi dulu untuk memberikan kita pencerahan khusus mengenai itu Pak yang berkenaan pemidanaan sampai dengan bagian yang terakhir Pasal 102 tadi malam ya. Jadi pidana pokok, pidana tambahan, pidana mati, lalu bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya.DIM RUU KUHP PANJA 3



BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sebelum kita tutup di 103 ini, ada pertanyaan pasal 100 pidana mati ini kita bilang ini pidana khusus kan begitu. Kalau dia disebut dengan pidana yang bersifat khusus. Khususnya itu yang mengacu kepada pidananya atau pada hukumannya ini. Kalau menunjuk kepada tindak pidana maka kita harus rumuskan secara limitatif disini jenis tindak pidana yang bisa dijatuhkan hukuman mati. Misalnya kemarin kita pernah lemparkan ide kejahatan-kejahatan narkoba, narkotika. Kejahatan pelanggaran HAM, kejahatan apalagi? Berarti diluar itu tidak boleh. Di luar itu ya seumur hidup saja, pembunuhan berencana, pembunuhan yang sadis pun tetap tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Ini untuk menunjukkan kekhususannya ini.DIM RUU KUHP Pasal 100 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi di pasal 100 Pemerintah tentang pidana mati, itu hanya disitu hanya mengatur norma-norma yang mengatur pelaksanaan hukuman mati. Padahal kita ingin sebelum ada norma yang mengatur hukuman mati ini harus ada dulu norma-norma pidana mati ini untuk apa saja. Kekhususannya itu loh. Atau ini lemparan pandangan saja Pak, silakan.DIM RUU KUHP Pasal 100 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sebelum kita tutup di 103 ini, ada pertanyaan pasal 100 pidana mati ini kita bilang ini pidana khusus kan begitu. Kalau dia disebut dengan pidana yang bersifat khusus. Khususnya itu yang mengacu kepada pidananya atau pada hukumannya ini. Kalau menunjuk kepada tindak pidana maka kita harus rumuskan secara limitatif disini jenis tindak pidana yang bisa dijatuhkan hukuman mati. Misalnya kemarin kita pernah lemparkan ide kejahatan-kejahatan narkoba, narkotika. Kejahatan pelanggaran HAM, kejahatan apalagi? Berarti diluar itu tidak boleh. Di luar itu ya seumur hidup saja, pembunuhan berencana, pembunuhan yang sadis pun tetap tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Ini untuk menunjukkan kekhususannya ini.DIM RUU KUHP Pasal 103 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pasal-pasal DIM yang dimaksudkan itu adalah DIM 109 sampai dengan DIM 122. Kemudian DIM 125 sampai dengan DIM 155, DIM 162 dan DIM 163, kemudian DIM 164. Lalu DIM 190 sampai dengan DIM 197a, selanjutnya DIM 198 sampai dengan DIM 202, DIM 212 sampai dengan DIM 215 dan yang terakhir itu DIM yang berkenaan dengan pasal-pasal hukuman, pasal 66, pasal 70 sampai dengan pasal 81 dan pasal 88.DIM RUU KUHP Pasal DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, ini selain itu Pak mungkin keinginan bahasan RUU yang maha penting ini Pak untuk republik ini, kalau bisa ada Hakim Agungnya, perwakilan lah, kalau ada kepolisian, Kejaksaan, jadi pemerintah betul-betul kompak begitu Pak, di bawah koordinasi.DIM RUU KUHP Pembahasan RUU 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kami persilakan pemerintah, mulai dari yang dulu-dulu saja supaya nyambung. Kami persilakan, mulai DIM 109 sampai dengan DIM 122, kalau ada fotokopinya tolong dibagikan, DIM yang sudah dirumuskan itu pemerintah. DIM 1 09 sampai dengan DIM 122, tunggakan dulu itu. DIM 109 dulu yang kita minta pemerintah untuk merumuskan dan memformulasikan, DIM 109 sampai dengan 122.DIM RUU KUHP Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 11 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok masih ada lagi? masih ada Ibu yang berkaitan dengan penindanaan. Sebelum yang lain jadi Prof. Begini saya melanjutkan pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab dan kita ingin ada penegasan secara normatif didalam KUHP ini.DIM RUU KUHP Pemidanaan 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau tidak begitu kan tidak ada maknanya kita kasih keluar dia dari pidana pokok. Secara pribadi saya usulkan ini diusulkan pada tindak pidana tertentu, tindak pidana khusus tertentu ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apakah tindak pidana korupsi, apakah tindak pidana narkotika, apakah tindak pidana genosida, terorisme. Kita masukkan disitu. Tentu tidak semua juga, artinya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman mati sesuai dengan kualitas tindak pidana nya.DIM RUU KUHP Pengelompokkan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Dari meja Pimpinan kami menawarkan tunggakan-tunggakan ini biar diselesaikan dulu oleh pemerintah dalam satu rangakain tadi buku I. Sehingga sekarang saya usulkan untuk kita lanjutkan pembahasan-pembahasan DIM sampai selesai nanti buku I, setelah selesai di buku I baru kita kembali lagi menyisir lagi untuk mempersilakan pemerintah menyampaikan formulasi-formulasi terbaru terhadap sejumlah DIM yang telah kita sepakati substansinya. Apakah Bapak-Ibu setuju dengan formula ini, kita lanjutkan ya, pemerintah, Pak Dirjen nggak ada ya.DIM RUU KUHP Penyelesaian DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian saya dari meja Pimpinan ingin menjyampaikan sekali lagi bahwa masih ada tunggakan-tunggakan pemerintah beberapa DIM yang kita sepakat untuk dirumuskan ulang oleh pemerintah, antara lain DIM nomor 109 sampai dengan 122 semua ada catatannya, kemudian DIM 125 sampai dengan DIM 155, DIM 162 dan DIM 163, DIM 164, DIM 190 sampai dengan DIM 197 A, DIM 198 sampai DIM 202 dan DIM 212 sampai dengan DIM 2015. Jadi ini tunggakan-tunggakan yang harus kita selesaikan terutama pemerintah untuk menyampaikan lagi perumusan ulang pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan.DIM RUU KUHP Perumusan Ulang 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya saya kembalikan kepada Bapak dan ibu anggota panja. Apakah kita untuk pemaparan Pemerintah tadi itu sudah sangat bagus ini untuk, Karena dengan pidana aduan. Itu nanti yang berikutnya 125 sampai dengan 152.DIM RUU KUHP Pidana Aduan 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kita sepakat ya soal kekhususan itu tadi di masukan dalam penjelasan itu tadi supaya tidak ada perbedaan ya? itu setuju ya?DIM RUU KUHP Pidana Khusus 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Disini di pidana mati, pasal tentang pidana mati tidak memberikan definisi, tidak memberikan kekhususan tindak pidana ini apa. Tinggal putusan politiknya apakah kita mau kekhususan itu merujuk pada sifatnya itu tadi, atau kekhususannya kita tetapkan tindak pidana khusus tindak pidana tertentu yang bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi jenis tindak pidananya.DIM RUU KUHP Pidana Mati 3
BENNY KABUR HARMAN 10 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau bisa bagian yang ini kalau saya tidak salah catat ini kita belum bahas ini. Jadi kalau bisa kita berhenti di situ dulu, kecuali tadi yang saya jelaskan itu yang saya sampaikan masalah-masalah yang mesti dijelaskan oleh narasumber nanti soal yang lain-lainnya saya rasa sampai dengan Pasal 103 itu tidak ada masalah dan di situ juga sudah ada pidana mati, lalu nanti pelaksanaannya.DIM RUU KUHP Pidana Mati 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Mohon maaf pemerintah ini khusus Pasal 59 paragraf IV yang berkenaan dengan pedoman penerapan pidana penjara, waktu itu kita sepakati untuk dimasukkan di Pasal yang mengatur tentang pidana penjara karena inikan mengenai pedoman, itu dimasukkan di belakang. Jadi waktu itu kita belum membahas substansinya hanya waktu itu kita kita minta supaya lebih sistematis lah itulah yang kita, istilah kita itu direstrukturisasi lah pasal-pasalnya itu, supaya nyambung. Pedoman penerapan pidana penjara nanti dimasukkan bagian ini di pasal tentang di paragraf II Pasal 70 tentang pidana penjara dan pedomannya, begitu juga dengan yang lain-lain waktu itu sepakat, catatan saya itu tidak usah dibahas. Kita sekarang lanjutkan kalau bisa yang rame diskusi pada saat itu mengenai jenis pidana. Ini sekalian nanti kita adopt dan mengenai jenis pidana ini waktu itu diskusi kita lebih banyak ke soal jenis pidana, pidana pokok, pidana tambahan, lalu pidana mati di mana letaknya, kenapa kita tidak malu-malu memasukkan itu ke pidana pokok kan begitu.DIM RUU KUHP Pidana Penjara 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang kedua ada yang berpandangan kalau tetap pakai pidana pokok sedangkan pidana, selain pidana pokok itu ya pidana tambahan ini, itu diskusinya semacam itu. Kemudian apakah pidana tambahan ini bisa berdiri sendiri atau tidak, jadi kalau itu sudah terjawab ya silakan diformulasi lagi. Jadi kami persilakan kalau memang sudah siap.DIM RUU KUHP Pidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 11 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pertanyaannya apakah pidana tambahan ini bisa berdiri sendiri atau tidak. Kalau memang bisa kita ingin dicantumkan disini di penjelasan, iya di batang tubuh, batang tubuh mana?DIM RUU KUHP Pidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi tambahan dia hanya menambah kepada yang pokok, karena itu dia tidak bisa bersifat otonom dia, tidak bisa. Misalnya kalau perusahaan itu bisa tidak tanpa pokok bisa tambahan pencabutan hak. Itu kan bisa Ibu, jadi masalah juga. Misalnya kejahatan lingkungan hidup perusahaan limbah misalnya tidak kita jatuhkan pidana pokok tapi langsung pidana tambahan. Misalnya pencabutan ijin dan pencabutan hak itu, dia masuk pidana tambahan.DIM RUU KUHP Pidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 12 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Di dalam pasal 89 memang sudah dijelaskan disitu dalam hal terpidana adalah korporasi, pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi. Tapi itu mengandaikan oleh korporasi dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok. Begitu Ibu ya, pemahaman ini ya? saya rasa kita ketok ini ya? kita selesai cluster soal ini. Oh belum sebelum ini sampai dengan sesuai dengan yang kita sepakati kemarin kita sampai di pasal 103.DIM RUU KUHP Pidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang berikutnya waktu itu pertanyaannya adalah apakah pidana tambahan itu dependent on pidana pokok atau tidak kan begitu. Waktu itu narasumber kita menjelaskannya itu bukan dia bisa berdiri sendiri katanya, pidana tambahan. Kalau demikian kita usulkan jangan pakai tambahan, jadi ini istilahnya kurang, lebih begitu diskusinya, lalu kita tutup waktu itu diskusi. Jadi itu yang menjadi poin di DIM tentang jenis, tentang pidana dan jenis-jenisnya dan itu diskusi kita pada saat itu supaya kita bisa dan waktu itu kita minta kalau bisa pemerintah rumuskan lagi bagaimana setelah kita diskusikan panjang lebar soal itu dulu. Jadi bahkan waktu itu ada yang mengusulkan jangan pakai pidana pokok, pidana tambahan, langsung saja jenis-jenis pidana supaya tidak menimbulkan interpretasi ini, ini, ini.DIM RUU KUHP Pidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 5 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, masih ada lagi. Nah itu yang tadi saya sampaikan tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Arsul. Memang selayaknya setiap kali mulai lagi Rapat Panja ini apa yang menjadi tugas pemerintah tolong disampaikan, misalnya pemerintah diminta untuk merumuskan kembali pasal-pasal sekian sekian dengan apa masukan-masukan selama pembahasan, besoknya itu langsung disampaikan. Selama inikan saya memahami pemerintah juga sibuk kan begitu, tapi saya lihat kok nggak muncul juga. Nah inikan lalu tadi pendapat kami tadi yang kita bahas sekali lalu itu adalah seluruhnjya mengenai pemidanaan, mengenai pelaksanaan pidana, pemidanaan, ini kita bahas dan waktu itu kita sudah sepakat substansinya kita sepakat tetapi kita minta pemerintah untuk merumuskan ulang pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Pertannyaannya adalah apakah pemerintah sudah membuat rumusan itu, kan begitu. Kalau itu sudah, kemudian ada juga tunggakan-tunggakan pasal-pasal sebelumnya yang kita minta pemerintah untuk membuat rumusannya, apakah itu juga sudah dibikin semuanya. Kalau misalnya sudah selesai, pertanyaannya apakah kita saat ini memberikan kesempatan pemerintah untuk menyampaikan rumusan-rumusan yang sudah diberikan atau kita lanjutkan, lalu nanti setelah itu selesai kita kembali lagi ke belakang untuk melihat rumusan-rumusan yang telah disampaikan oleh, yang telah dibuat oleh pemerintah.DIM RUU KUHP Rumusan KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kalau gitu kita putuskan mempersilakan pemerintah dulu untuk menyampaikan kepada kita hasil-hasil perumusan yang telah dibuat untuk pasal-pasal yang telah kita minta pemerintah untuk membuat rumusannya. Nanti kalau itu sudah selesai rumusan baru kita serahkan kepada nanti Timus atau Timsin atau apa kan begitu kesepakatannya dulu.DIM RUU KUHP Rumusan KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya yang tadi itukan mengenai kemarin kita sudah sepakat dan minta pemerintah untuk rumuskan lagi. Pasal-pasal ini berkenaan dengan pemidanaan, jenis-jenis pidana, kemudian pelaksanaan dari setiap jenis itu supaya disusun ulang agar lebih sistematis, sistematikanya lebih masuk akal dan mudah dibaca.DIM RUU KUHP Rumusan KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, acara kita pada malam ini adalah meminta tim Pemerintah untuk menyampaikan melakukan pemaparan hasil rumusan ulang terhadap sejumlah DIM, kalau nanti mungkin ada tanya jawab lalu kita tutup. Sehingga dengan demikian nanti rapat ini kita akhiri pukul setengah sepuluh atau pukul sepuluh. Pukul sepuluh ya paling lambat.DIM RUU KUHP Rumusan Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selain itu Pak Dirjen, ada tunggakan-tunggakan yang dulu kita sepakat sejumlah DIM atau pasal yang harus direformulasikan ulang oleh pemerintah. Kita minta sekarang ini dipresentasikan sebelum kita maju ke babak berikutnya, DIM-DIM berikutnya.DIM RUU KUHP Tunggakan DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya atas kesediannya memenuhi undangan Komisi III DPR dalam rapat pagi ini. Rapat yang sudah beberapa kali kita tunda mengingat kesibukan menteri yang luar biasa. Demikian juga kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR kami menyampaikan ucapan terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini kami tawarkan dari meja Pimpinan. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan penjelasan penyampaian dalam rapat kerja dari Pak Menteri nanti terkait dengan legislasi, legislasi nasional, legislasi yang berkaitan dengan Komisi III DPR hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan mungkin nanti penjelasan atas temuan hasil pemeriksaan BPK untuk Semester I Tahun 2015. Setelah itu nanti kita lanjutkan tanya jawab dan yang ketiga kita tutup dengan kesimpulan. Dengan demikian, nanti kalau jalannya jalan biasa kita akan selesai pukul 13.00-lah paling lama, tapi kalau nanti belum juga kita akan lanjutkan nanti kita lihat keadaan saja. Untuk sementara kita agendakan saja dulu sesuai dengan mekanisme Tatib kita akan selesai pukul 12.00 untuk ishoma atau pukul 12.30, lalu nanti setelah itu kita istirahat kalau masih mau lanjutkan, tapi kalau tidak ya kita tutup. Kita sepakat begitu ya pukul 12.30.Hukum, HAM dan KeamananAgenda Rapat 3
BENNY KABUR HARMAN 25 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua, ini soal lapas tadi. Jadi “Komisi III DPR RI mendesak Kemenkum-HAM segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di lapas rutan diseluruh Indonesia dan melakukan kajian keamanan masyarakat terhadap lapas atau hutan yang berada ditengah kota”. Ini kasusnya ini banyak Pak Menteri lapas, rutan ditengah kota yang warisan jaman Belanda dululah. Kadangkala jadi tempat sampah ditengah-tengah kota itu. Mungkin bisa dibikin kebijakan. Silakan kami persilakan Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI soal ini okelah rumusan ya? silakan.Hukum, HAM dan KeamananInfrastruktur Lapas 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki ...kalau saya tidak salah dulu Pak Menteri siapa mantan Menteri Hukum dan HAM jaman dulu itu? Dia bilang “negara tanpa penjara”. Mr. Saharjo. Cita-cita dia itu kalau bisa negara kita ini tidak ada penjaralah, tidak ada lapas. Kalau dulu penjara bikin menurut dia jaman colonial itu lapas itu tempat buangan, pemberontak terhadap pemerintah colonial kan begitu. Siapa Mr Saharjo ya? nah kalau jaman merdeka ini ngapain ada lapas, lalu dirubahlah namanya lembaga pembinaan kan begitu. Jadi bukan untuk ini maksudnya, untuk membina, tapi teman dari Fraksi PAN bilang “lapas bukan lagi tempat pembinaan, tapi disana tempat latihan kejahatan”. Jadi lapas ini menjadi tempat transaksi kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya saya persilakan Fraksi PKS.Hukum, HAM dan KeamananLapas 3
BENNY KABUR HARMAN 26 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya sudah termasuklah didalam itu ya dan ini tentu manusianya pasti itu sudah undang-undangkan dan tidak usah lagi. Jadi tadikan penjelasan Pak Menteri Hukum dan HAM bagaimana mau melakukan pembinaan kalau ini tidak siap. Jadi bagaimana mau melakukan pembinaan kalau ininya tidak lengkap kan begitu. Oke begitu. Ya sudah pokoknya itulah maksudnya. Oke Pak Menteri ya tidak keberatan ya sudah setuju?Hukum, HAM dan KeamananPembinaan Lapas 3
BENNY KABUR HARMAN 32 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ada satu lagi? Tadi Pak Menteri minta “Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya usul Menkumham untuk penambahan personil terutama dibidang imigrasi dan pemasyarakatan guna memaksimalkan pelayanan tugas dan fungsi”. Termasuk anggaran tentu masuknya disini. Termasuk anggaran tidak boleh mendukung usulan ya termasuk anggaran ya. oke, saya rasa Pak Menteri…Hukum, HAM dan KeamananPenambahan SDM 3
BENNY KABUR HARMAN 31 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi pengawasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran maksudnya. Kan begitu ya? “meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian” kan begitu. Itu saja titik saja disitu. Setuju ya?Hukum, HAM dan KeamananPenindakan Pelanggaran 3
BENNY KABUR HARMAN 28 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik terima kasih banyak informasinya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Tjatur itu memang Pak Menteri selama ini orang-orang asing ini selalu mengeluh bahwa kita ini kok selalu diawasi jadi objek pengawasan, tetapi pelayanannya hampir minus. Saya rasa masukanlah ini mungkin. Oke kita setuju ya penambahan “pelayanan”. Ya silakan.Hukum, HAM dan KeamananPeningkatan Pelayanan TKA 3
BENNY KABUR HARMAN 30 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya maksudnya mengenai rasio orang asing ini penting Pak. Mungkin Pak Menteri nanti menyusun metodanya. Inikan saya tidak tahu berapa juta ini orang asing masuk ini. Metoda yang dipakai oleh pemerintah untuk mengawasi kelakuan orang asing di Indonesia ini seperti apa kan kita tidak tahu. Mestinya ini yang pemerintah menyampaikan kepada kita “ini loh metoda yang kami lakukan”, tapi kedepan mudah-mudahan bisa disampaikan. Jadi orang asing yang masuk ini bagaimana monitoring sistemnya, bagaimana metode untuk mengetahui orang asing ini bikin ini-ini disini, kemudian bagaimana sistem pelaporannya. Ya kita sama-sama tahulah ini kedepan kita sempurnakan sistem ini. Jadi kita setuju ini pelayanan, pengawasan dan penindakan.Hukum, HAM dan KeamananRasio Asing 3
BENNY KABUR HARMAN 24 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik terima kasih. Tadi Pak Menteri sudah memberikan jawaban dan penjelasan atas hal-hal yang tadi ditanyakan disampaikan diminta oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR. Sekarang sudah pukul 15.25, maka kami merangkum apa yang menjadi highlight dalam pertemuan kita siang ini dalam bentuk tiga butir kesimpulan. (rekaman terputus) tadi yang pertama, Komisi III DPR meminta hasil ini tadi Menteri Hukum dan HAM melakukan pendeteksian dan pengawasan secara ketat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari dan dalam rumah tahanan dan lapas Indonesia. Jadi bagaimana nanti pengawasannya itu operasionalnya Pak Menterilah dengan jajarannya. Mungkin nanti ke depan Pak Menteri kalau rapat kerja lagi disampaikan. Dari sekian banyak lapas ini ada sekian yang sudah bebas dan itu baru prestasi.Hukum, HAM dan KeamananSIkap Menteri 3
BENNY KABUR HARMAN 26 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang ketiga, ini Komisi III DPR juga berkali-kali kita minta jadi tadi kami dikirimi video mengenai tenaga kerja asing di Kalimantan. Belum MEA ini, tapi dimana-mana. Tadi sudah disidak oleh Menteri Tenaga Kerja di Kalimantan, jadi Nampak sekali masalah pengawasan ini penting. Oleh sebab itu, secara politik kita meminta, Komisi III DPR meminta Menteri Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap orang asing secara ketat terutama dalam menghadapi agenda MEA dengan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi saya rasa ini sejalan dengan Pemerintah Jokowi punya kebijakan politik. Ada yang mengusulkan? Ya silakan Pak Sapto.Hukum, HAM dan KeamananTKA Kalimantan 3



BENNY KABUR HARMAN 77 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pemerintah setuju untuk di pending ini? oke baik, iya itu menjadi catatan bagian huruf E ini pending menunggu keputusan Pasal 2 ayat (1) tentang azaz legalitas ya, Pasal 2 ayat (1) tentang azaz legalitas. Oke setuju itu ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaAzaz Legalitas 3
BENNY KABUR HARMAN 109 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, inikan kembali lagi Pak, kalau memang maksudnya seperti itu maka teman-teman di Anggota ini meminta supaya tidak usah pakai pidana pokok dan tambahan kan gitu saja kalau begitu. Jadi supaya atau kita bikin definisi yang dimaksudkan dengan pokok itu apa, yang dimaksudkan dengan tambahan itu apa karena kalau pakai bahasa, coba ada ahli bahasa, kalau pakai tambahan itu apa maksudnya, coba mana ahli bahasanya, sebab ini kita yang bahas Pak, kalau dibilang tambahan itu apa maksudnya, kalau dibilang pokok itu apa maksudnya. Coba cek kamus bahasa, itu tadi yang saya bilang kita ini dipengaruhi oleh ada gaji pokok, ada tunjangan kan begitu, kalau begitu kita istirahat 10 menit ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDefinisi Pidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pertanyaan lebih lanjutnya adalah lokusnya kan dimana gitu Pak? lokus maksudnya didalam perumusan norma ini apa? kalau deliknya saya usulkan a. Pidana pokok, b. pidana tambahan, dan c langsung saja pidana mati. Diluar pidana mati yaitu pidana mati sebagai apa rumusannya itu. Jangan pakai pidana mati. Pidana mati sebagai pidana khusus untuk delik-delik tertentu sebagaimana ditentukan. Pidana mati sebagai pidana khusus untuk delik-delik tertentu. Nanti delik-delik tertentu apa saja yang itulah yang kemarin diskusi kita itu tolong Pemerintah rumuskan, kan begitu Pak, saya masih ingat itu. Delik-delik khususnya itu apa saja. Ada ide, ada gagasan waktu itu untuk kejatahan terorisme kemudian kejahatan narkoba, ketiga kejatahan pelanggaran HAM dan yang keempat juga tindak pidana korupsi untuk khusus itu. Kan gitu. Tapi ini kan ide-ide dulu untuk digagasi. Atau bagaimana mengenai c ini bagaimana?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDelik Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 53 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Loh buka loh Pak. Saya jelaskan tahapan penjelasan pembahasan kita setiap pasal, setiap DIM ini dimulai dari Pemerintah yang menjelaskan. Itu loh lalu kami tanggapi. Itu loh supaya enak pembahasannya gitu caranya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 3
BENNY KABUR HARMAN 60 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kita putar ya soal ini ya? sekaligus juga pasal 68 ayat (I) ini a sampai dengan e ini. Karena disini kalau saya tidak salah PDIP ada di dalam DIM ya, PKS. Kami persilakan. Pemerintah tadi sudah, kami persilakan dari mulai PDIP. Sekaligus saja a, b, c, d, e, itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita sekarang lanjutkan dengan DIM yang ada ini. Lanjutkan yang kemarin kita bahas mengenai penindanaan dan itu satu paket mengenai penindanaan ini. Yang baru didalam rancangan KUHP ini pidana anak-anak saja. Itu nanti kita ambil dalam pidana anak. Jadi kita sepakat begitu mekanismenya ya? jadi kita bahas dulu yang kemarin kita tunda ini mengenai penindanaan saja dan seterusnya itu ya? sedangkan yang sebelum-sebelumnya yang waktu itu kita minta untuk pending kita minta Pemerintah untuk susun ulang. Pemerintah tetap jalankan dan mungkin besok atau minggu depan kita minta Pemerintah untuk mempresentasikan nya. Dalam bayangan saya Pak, Pak Dirjen jadi buku satu ini kalau kita sudah selesai ini nanti, dengan catatan itu kalau Pemerintah sudah siap kita akan ulangi lagi Pemerintah untuk menyisir itu. Sehingga kita liat nyambungnya. Bagaimana kalau begitu mekanismenya. Pak Dossy begitu ya? Pak Dirjen setuju ya? ok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selanjutnya masuk ke pasal DIM 219 ya? masuk ke pasal 66 ayat (I). Pasal 60 nanti tim perumus, timsin nanti akan diperhatikan ya pasal-pasal perubahan ini. Selanjutnya coba diatas tadi coba lihat diatas tadi. Ok selanjutnya elaborasi sekarang tiga tulis pidana itu dibawahnya pasal 66. Satu ayat (I) pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 219 3
BENNY KABUR HARMAN 89 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Oke, jadi begitu ya, jadi nanti Pak dirjen nanti waktu Timus atau Timsin tinggal nanti kita sepakati depannya, begitu kita sepakat itu semua diselesaikan. Sebetulnya ini perbaikan DIM 232 itu perbaikan rumusan, nanti lokusnya dimana itu nanti, apakah langsung di atas nanti ini kita.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 232 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik kita lanjutkan dengan DIM yang DIM penindanaan saja ini. Kembali dengan memulai dengan DIM, pidana. Kita tuntaskan saja pidana itu. Kemarin kita pasal 60, bagian kedua itu mengenai pidana supaya kita sistematis. Pidana kalau headingnya ini kan tidak ada masalah. Kemudian DIM 217 pasal 66. Pasal 66 DIM 218. Nah kita mulai dengan disini kan langsung disebutkan ayat (I) ini pidana pokok terpidana tambahan. Padahal dalam diskusi kita kemarin ini kita masih mepersoalkan apakah perlu pidana pokok, pidana tambahan ini. Kan gitu diskusi nya Pak. Kalau misalnya kita tidak perlu pidana pokok nya ini berarti kata pokoknya ini kita hapus. Tambahannya juga itu kemarin kita harus putuskan itu. Pak Dossy silakan Pak Dossy. Pasal 66, jadi disini pasal 66 DIM 218.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 42 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tadi mengenai e ini. Tadi memang semangatnya itu dualisme hukum lah kurang lebih begitu. Puralisme hukum, puralisme keadilan. Baik juga sih, kalau menurut Van Hoven ini kan ada 19 lingkup hukum adat, kan begitu Pak. Kalau dia pakai rujukan dia saja itu kurang lebih 19 versi keadilan di Indonesia itu, kan begitu. Kalau belum tentu hukum ini sama?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDualisme Hukum 3
BENNY KABUR HARMAN 27 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Saya masih ingat cerita salah satu di kampung saya dulu Pak. Kalau ada yang melakukan tindak pidana misalnya melakukan jinah di kampungnya. Hukumannya bisa berlutut sekeliling kampung, kemudian juga kalau lebih berat lagi Pak. Hukumannya itu dibuang ke jurang, 200-300 meter disana. Matilah ya? itulah dulu disana. Efektif tidak ya dulu ya? ya ini efektif. Orang takut jadinya, kan begitu. Tapi sekarang ini makin lalu hukuman mati, makin banyak orang melakukan kejahatan. Kan begitu ya? Jadi kita tidak tahu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaEfektifitas Hukuman 3
BENNY KABUR HARMAN 44 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kedua, siapa yang menentukan ini bertentangan dengan pancasila atau tidak. Tambah panjang dan tambah tidak selesai-selesai kan begitu. Jadi ini mengakomodir ada Prof. Anda tahu lah paham-paham dan juga aliran-aliran dalam filsafat hukum tentunya. Apakah itu keadilan, kan bisa keadilan berdasarkan hukum yang hidup itu juga. Tapi bisa juga keadilan itu berdasarkan hukum yang tertulis lah. Itu kan macam-macam keadilannya. Tapi kita apapun harus kita pilih dari sekian banyak pilihan-pilihan yang dijelaskan oleh para ahli filsafat hukum atau para pengajur yang ahli hukum dalam kaitannya dengan keadilan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaFilsafat Hukum 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi ini untuk menjadi pemahaman kita bersama. Saya memohon Pemerintah kalau memang sudah siap dengan formulasi-formulasinya untuk dapat disampaikan. Tapi kalau belum siap kita lanjutkan dulu. Tapi kita mohon dulu Pemerintah mulai tadi malam ini untuk menyusun ulang. Sebagai pembandingnya kita punya dewan Komisi III itu selalu lengkap ini Pak. Jadi pagi ini kita bahas yang sudah keluar dari ini, dibagikan. Maksudnya dibagi supaya ini dibaca kalau ada kasus lain dan langsung ini diberitahu supaya langsung kita ini, supaya kita tidak salah tangkap atau apa. Kita setuju mekanisme ini. Atau ada yang usul?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaFormulasi DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 106 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Oke, bagaimana kalau itu satu tadi, pemerintah kan mengusulkan pending untuk di ini, tapi pemerintah merumuskan lagi itu maksudnya, memformulasikan ini berdasarkan pengertian-pengertian baru dari pemerintah tadi. Mungkin di ayat (2) ini dirumuskan dulu pidana tambahan bisa dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, bisa berdiri sendiri dia, kemudian bisa dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaFormulasi UU 3
BENNY KABUR HARMAN 86 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kalau hukum pidana di Aceh itu Pak, sepenuhnya tunduk kepada Undang-undang Pemerintahan Aceh nggak masuk di sini, jadi nggak usah takut itu. Jadi kita tambah 1 jam ya, pukul 17.00 WIB.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Aceh 3
BENNY KABUR HARMAN 116 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau pemerintah adalah kesempatan selama seminggu lebih ini, saya usulkan kita yang di Panja Komisi menggunakan waktu ini untuk melakukan kunjungan kerja untuk tadi untuk hukum adat tadi yang masih hidup ini kan nampaknya Kalimantan dan Bali, bagaimana kalau kita, kalau Aceh itu sudah kita akomodir Undang-undang Aceh, apa mau tambah lagi. Bagaimana Kalimantan sama Aceh bagaimana, Kalimantan dan Bali bagaimana. Oke, saya setuju saja kita pilih di mana, kita pilih Bali sama, mau pisah apa mau tim solid ini, kalau bisa jangan pisah iya nanti pisah-pisah kita. Kita ke Bali atau ke Kalimantan atau ke Aceh, Kalimantan ya. Oke, Bali, nanti kita pikirkan ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
BENNY KABUR HARMAN 95 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Lalu yang kedua, bagaimana soal hukuman mati tadikan kita sudah ini. jadi menurut saya tetap kita lanjutkan dengan pengambilan pembuatan rumusan mengenai pasal ini, untuk yang disampaikan oleh Pak Dossy untuk menyambung supaya ada koherensi lah antara pidana pokok dan pidana tambahan itu. Jadi kita dari Dewan tetap membuat rumusan seperti yang tadi sudah kita sepakati, pidana tambahan, iya rumusan baru itu, “pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau pidana yang bersifat khusus”. Ini untuk menutup hakim menjatuhkan pidana tambahan saja nggak bisa ya karena kita begitu ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukuman Mati 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik kita kembali kita yang tadi malam. Jadi saya perlu jelaskan lagi untuk bahan dan persepsi yang sama. Jadi sejauh yang kita bahas. Kita DIM-DIM ini, ada DIM yang kita putuskan untuk kita setujui dan kita serahkan kepada timsin, tim bahasa. Ada DIM-DIM yang kita sepakati untuk diserahkan kepada timus, tim perumus. Ada DIM yang kita minta kepada Pemerintah kesepakatan juga untuk dirumuskan ulang, skemanya, sistematikanya, dan substansinya berdasarkan masukan-masukan yang berkembang di dalam panja. Untuk kemudian dipresentasikan oleh Pemerintah pada rapat berikutnyaKitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis DIM 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Padahal kita sudah kita membaca ini hanya dua jenis hukum pidana. Umumnya pidana pokok dan pidana tambahan. Pertanyaannya pidana mati ini masuk kedalam pidana yang mana? Kelas yang mana, pidana pokok atau pidana tambahan. Itu satu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau kita setuju sekarang kita akan masuk kepada normanya. Ini kan jenis pidana. Saya usulkan setelah pasal 66 itu ada frasa jenis-jenis pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Kan gitu Pak. Atau jenis-jenis pidana adalah satu pidana pokok seperti diatas. Supaya nyambung dia Pak, teknis merumuskan norma.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 4 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi begini Pak, jenis-jenis pidana pokok, pidana tambahan. Setelah itu pidana pokok adalah ini, ini dan ini. Pidana tambahan adalah ini, ini dan ini. setelah itu satu satu lagi, ini lazim ini. Ya begitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi tidak ada pidana lain diluar itu. Ya setuju kita itu ya? lalu nanti kita kebawahnya. Kita kan tidak pakai hukuman ya pidana ya? ya prof ya kita kan pakai pidana ya? ya pidana terdiri atas pidana pokok, bolehlah mau jenis atau pidana apa ini pokoknya ada itu dulu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita kembali saja, pidana terdiri dari atas pidana pokok, pidana tamabahan, c pidana khusus. Kan begitu. Pidana khusus atau langsung, pidana mati sebagai sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. C saja tidak usah c yang diatas. langsung saja di pidana mati kan begitu. Jadi untuk menuju, ya sebagai pidana yang bersifat khusus. Nanti yang bersifat khusus nya kita nanti jelaskan dibawah di pasal anu ya? bagaimana? cara merumuskan. Dengan asumsi kita catat disini ini belum kita sepakati. Karena nanti Pak PKS kan mengusulkan jangan dulu diputuskan, kalau nanti ini kita tinggal delete saja jadi tinggal dua saja. Tetapi kalau misalnya tetap dipertahankan kita masuk c ini dan dibawahnya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 26 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik itu tadi penjelasan Pemerintah mengenai jenis-jenis pidana pokok tadi dan mengapa hukuman badan itu tidak dimasukkan. Kalau kita, ya tergantung kita. Kita mau memutuskan atau mengakomodir kita salah satu modem penindanaan yang berlaku dalam komunitas hukum tertentu di dalam wilayah negara kita ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua, apakah pidana pokok dengan eksepsional klause tadi yang disampaikan oleh Prof. Kalau memang itu maksudnya mungkin lebih tepat kalau dia tetap dimasukkan dalam pidana pokok. Tetapi nanti dibawahnya ada ayat berikutnya yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Bahwa pidana pokok ini adalah pidana yang penerapannya terbatas untuk kasus-kasus tindak pidana tadi. Dengan contoh operasi sesar tadi. Nah ini kalau kita sudah sepakat, kita masuk ke teknis perumusan normanya dengan tadi kita setuju dengan PKS dan kita juga setuju dengan putuskan dulu ini. pidana mati itu masuk atau tidak. Tapi kita putukan dulu kalau nanti disetujui lokusnya dimana. Kalau nanti tidak disetujui kan kita tinggal delete kan begitu Pak. Kita setuju?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKategorisasi Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tadi ini yang dimaksudkan oleh Pak Dossy tadi. Kita harus bikin struktur normanya. Jadi ada pidana pokok, ada pidana tambahan dan ada pidana yang untuk mengakomodir tadi pidana mati ini. Lalu C itu saya usulkan pidana khusus seperti yang diusulkan oleh Undang-Undang ini. Jadi kita batasi disitu. Nanti khususnya itu dibelakang itu kita jelaskan. Jadi C itu pidana khusus yang diusulkan dalam Undang-Undang ini. Jadi nanti yang ditentukan dalam Undang-Undang ini Prof. Ini pidana mati ini, ada yang diluar itu. Supaya nanti jangan ada khusus yang lain dan dia bikin lagi. Jadi pidana khusus yang kita maksudkan tadi pidana mati ini. Yang akan kita jelaskan dibawah nanti.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKategorisasi Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 20 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok, pidana pokok termasuk pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana kerja sosial. Jadi Pak Dossy waktu itu, kita, saya yang mempertanyakan kepada Prof. Muladi kalau Prof. Muladi mengatakan pidana tutupan dan pidana pengawasan pelaksanaan pidana tadi maka jangan dimasukkan sebagai jenis pidana. Kan begitu Pak. Itu bukan jenis pidana, itu pelaksanaan jenis pidana. Karena itu saya minta dikeluarkan saja. Lalu Ibu Tuti bilang, tidak tetap disitu. Nanti waktu kita rumuskan itu saja kita harus rubah.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKategorisasi Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 85 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya, jadi ada problem di sini Pak Pemerintah dan Pak Dossy ada problem karea kita kan sudah, di atas kan kita sudah bilang pidana pokok, ada pidana tambahan dan ada jenis pidana di luar pokok dan tambahan kan gitu, jadi pidana khusus. Berarti pidana tambahan tidak hanya depends on pidana pokok tapi juga bisa depend on pidana khusus. Formulasi ulang ini kan gitu kalau kita sudah setuju, berarti pidana tambahan tidak hanya tambahan terhadap pidana pokok tapi juga tambahan terhadap pidana khusus yang tadi belum kita putuskan nanti seperti apa nanti bentuknya, iya kan, kalau bisa begini bunyinya bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang, ini harus dihapus gitu, tapi dijawab dulu pertanyaan saya tadi, apakah pidana tambahan ini pidana yang berdiri sendiri atau pidana yang tergantung pada pidana pokok atau pidana khusus. Kalau itu sudah ini kita formulasikan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKategorisasi Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 99 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan Gerindra. Jadi saya ingatkan lagi Pasal 59 dan 60 dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan kita di Panja di Komisi III tidak kita bahas karena akan kita bahas ketika kita masuk tentang pelaksanaan pidana penjara dan sebagainya. Jadi kita waktu itu gantung ini karena di sini kita bahas tentang pedoman penerapan pidana penjara kan begitu Pak, padahal jenis pemidanaan baru kita bahas mulai Pasal 66 kan begitu. Sehingga waktu itu kita sepakat mulai dari paragraf 4 Pasal 59 sampai dengan 65 baru kita bahas nanti di belakang ketika kita ngomong tentang pelaksanaan pidana penjara. Saya tidak salah waktu itu kan gitu ya, sehingga kita gantung pembahasan soal itu menunggu nanti pembahasan di pasal tentang pelaksanaan pidana penjara. Ini pasal yang tadi disebutkan oleh Prof, tapi oke saya rasa kalau begini mungkin pemerintah perlu konsolidasi lagi naskah lagi supaya tidak ada lagi perbedaan karena didalam bayangan kita kan pemerintah harus datang mempertahankan gagasannya ini kan begitu, ternyata pemerintah mengubah lagi itu dengan alasan-alasan tadi. Saya setuju itu memang kalau kita baca seluruh naskah ini Pak, memang mohon maaf mungkin karena itu Prof pikiran banyak ahli dicantumkan saja di sini tidak di sistematisir lagi, tapi kita hanya menghargai di sini Pak, maka ada Presiden Jokowi di sini, dia tanda tangan ini Pak, jangan main-main kita. Jadi naskah ini menandatangani berarti dia membaca naskah ini dan bertanggung jawab atas isinya, jangan-jangan naskah ini lain kan gitu, lain yang diteken, lain isinya....rancangan Undang-undang ini, jadi artinya sebetulnya kita inikan membahas ini dengan presiden kan begitu, tapi kalau presiden sendiri bolak-balik begini ya bagaimana pening kita.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKesepakatan Rapat 3
BENNY KABUR HARMAN 68 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki E, ini saya secara pribadi menolak ini drop. Pemenuhan kewajiban adat setempat dengan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Coba bayangkan nanti seperti apa negara ini Pak. Ternyata Golkar sama dengan kita menolak ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKewajiban Adat 3
BENNY KABUR HARMAN 101 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Silakan kita, jadi pemerintah meminta pasal ini kita pending. Pertanyaannya apakah hanya pasal ini atau sebaiknya buku I seluruhnya yang sisanya ini kita pending, tunggu pemerintah konsolidasi dulu, bagaimana pemerintah? Pasal ini saja, karena pasal ini Pak, pasal ini nggak bisa kita bahas karena satu sama lain berkaitan. Silakan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsolidasi Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 110 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tempo 6 hari ini kita memohon pemerintah untuk konsolidasi seluruh naskah mulai dari awal termasuk yang waktu itu kita minta untuk pemerintah untuk formulasi kembali, sedangkan yang pending nanti kita pending kan begitu, tadi pasal-pasal yang sudah saya sebutkan. Sehingga kurang lebih dalam satu minggu ini tim pemerintah bisa kerja konsolidasi tim ya, sehingga kita bisa mulai lagi nanti Kamis, tapi Kamis ini kita akan mulai dengan agenda pertama pemerintah mempresentasikan hasil konsolidasi naskahnya, setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan DIM.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsolidasi Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 91 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Inilah sebabnya kenapa saya minta pemerintah tolong lah pemerintah dalam setiap pembahasan di Panja, tolong lah kita punya guru besar ini selalu, saya selalu minta itu Pak, bahkan saya minta 5 orang waktu itu. Pemerintah yang bilang wah dananya Pak ini, ya sudah kalau begitu, minimal 2 saya bilang, untuk ini tadi. Lalu setiap kali pembahasan pasal mohon lah pemerintah jelaskan lebih dulu kan begitu. Itu tata caranya saja pembahasan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKoordinasi Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi Pemerintah saya minta sekali lagi kalau bisa tim nya, benar-benar tim yang solid, tim draftingnya. Tim substansinya kemudian tim bahasanya, kemudian tim sinkronisasi pasal yang satu dengan pasal yang lain itu saja dulu, baru nanti timsin dengan Undang-Undang yang lain. Nah ini yang akan kita bahas di bab dua dan kalau bisa pasal-pasal yang selama ini berserakan dibanyak Undang-Undang. Nanti akan kita sepakati atau tidak akan kita masukkan disini. Tapi kita cukup dulu untuk timsin dalam Undang-Undang KUHP ini dulu. Supaya pasal yang satu tidak bertabrakan dengan pasal yang lain. Apalagi kalau kemudian pasal yang satu bertabrakan dengan pasal yang didepan yang sudah kita sepakati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKoordinasi Tim Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 43 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya kita sudah diskusi panjang soal itu ketika kita bahas masalah itu dulu dan kita belum putuskan soal itu. Nah nanti lebih lanjut lagi apa kriteria nya bertentangan atau tidak bertentangan dengan pancasila kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKriteria Hukuman 3
BENNY KABUR HARMAN 116 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita setuju ya, jadi kita skors ini untuk kita kunjungna kerja ke Bali ya, ke Bali saja ya. Jadi tolong diatur waktunya, iya sebelum pekan depan sambil pemerintah. Lalu kita sepakat mulai lagi tadi kapan tanggal, jadi Kamis lagi ya, oke kita akan mulai lagi Kamis tanggal 4 ya dengan tugas-tugas yang tadi kita sepakati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKunjungan Kerja 3



BENNY KABUR HARMAN 72 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian juga tadi saya tanya Pak Hanura karena di sini juga sefaham kita, cabut iya dicabut, bertentangan malah ini tidak dimasukkan, iya dicabut kan. Jadi kita 3 dari 10 fraksi, 3 fraksi mengusulkan ini tidak dimasukkan dengan alasan itu tadi. Sebentar Pak, PKS tadi minta supaya ini di pending, kenapa pending? Kalau mengikuti di penjelasan Prof tadi ini ada hubungannya dengan soal azaz legalitas, karena itu belum ini, kalau itu kita setujui ini juga harus ikut kan begitu Pak, sementara itu belum setujui. Kalau kami konsisten Pak Demokrat, yang dulu kita tolak ini juga kami tolak kan gitu, konsisten kita, iya Hanura, Golkar juga, PDIP juga, tapi PDIP yang aneh di depan ditolak di belakang setuju.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaLegalitas 3
BENNY KABUR HARMAN 61 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pidana pencabutan hak, perampasan, pencabutan hak tertentu hak mana saja yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan ini. Kita harus rumuskan disini nanti ya? di belakangnya. Iya nanti itu maksudnya. Peramasan itu juga di d, itu juga. Yang penting kita bahas setuju atau tidak setuju dulu dengan rumusan normanya ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaNorma Pencabutan Hak 3
BENNY KABUR HARMAN 110 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua kalau bisa kita sepakati juga di tingkat Panja karena ini pembahasan yang lebioh detil, teknis, kita mohon ada perwakilan dari Mahkamah Agung, ada perwakilan dari Kejaksaan, ada perwakilan dari Kepolisian, bila perlu juga Pak dari PPATK dan PNBP itu kalau bisa, mungkin nanti buku II, tapi untuk ini dengan sangat kami mengharapkan itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPanja 3
BENNY KABUR HARMAN 35 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita setuju dulu ya 66 ayat (I) ya? ok? Ada yang keberatan ya Ibu?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 66 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pasal 66 jenis-jenis pidana adalah kenapa tidak diatas dia Pak, kenapa disitu Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 66 KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 37 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok jadi kita masuk ke ayat (2) nya. Pasal 66 ayat (I) ini kita terima masuk ke timsin ini nanti ya? timsin ini untuk pasal-pasal ayat nya. Kemudian ayat (2) urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 66 KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 40 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sekarang masuk pasal 68. Tadi kita sudah bicara pidana pokok, sesuai dengan acuan pasal 65 diatas. Pidana pokok, apa saja pidana pokok masuk disitu. Kemudian sekarang kita masuk ke pasal 68.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 68 KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 57 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita kembali ke lap top saja ini. Pasal 68 ayat (I) kan gitu. Yang huruf e ini kita sudah dapat pemahamannya begitu. Ini perlu membahas ini. Belum bahas ini tadi. Lalu untuk satu kali kita minta tolonglah dijelaskan sekaligus a, b, c, d itu. Jadi begitu Pak. Listeningnya, listening hukumnya, ligall listeningnya. Kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 68 KUHP 3
BENNY KABUR HARMAN 46 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita kembali ke lap top tadi pasal 68 ayat (I) itu. Ini penjelasan tambahan dibawah ini. Jadi pencabutan hak tertentu ok, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, perampasan barang tertentu dan perampasan tagihan. Pengumuman putusan hakim, kemudian pembayaran ganti kerugian. Ayat ini ada semua dalam penjelasan-penjelasannya. Yang bagi soal mungkin pidana tambahan yang mungkin perlu dijelaskan juga yang diatas nya itu Prof. Yang perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Kan gitu, apa maksudnya? Kemudian pembayaran ganti kerugian, mungkin bisa dijelaskan disitu Prof. Soal pengumuman putusan hakim.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan Pasal 3
BENNY KABUR HARMAN 103 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kita sudah sepakat ......jadi Pasal 60 itu kita sepakat di Komisi III akan dibahas ketika kita masuk pembahasan pasal tentang pelaksanaan pidana penjara, Pasal 103 kan gitu berkaitan dengan pelaksanaan. Nanti kita akan ngomong soal pengecualian-pengecualian yang tadi Bapak sampaikan itu, itu sudah bagus dia itu, tapi kita ambil pokok yang, pokoknya saja dulu. Lalu nanti belakang-belakang ini bagus, untuk pidana jenis ini cukup dijatuhkan pidana tambahan gitu loh, iya dapat.....apalah rumusannya, tapi kita inikan azaz-azaz dulu yang kita mau bahas ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan Pasal 3
BENNY KABUR HARMAN 23 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya setelah itu kan huruf b ya kita sambung itu supaya huruf b ini pasal 67 ini Pak? ya setelah ini pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu, perampasan barang kan begitu, ini pidana tambahan. Dari menambah kata pidana pokok. Dari pidana penjara 10 tahun dicabut hak politinya, kan begitu. Kecuali kalau kita sekarang mau merubah pencabutan hak politik itu adalah pidana pokok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 48 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi begini loh Pak Prof. Pak prof tidak perlu banyak-banyak menjelaskan nya. Dan juga jangan menganggap kita ini tidak mengerti, kita juga ngerti. Misalnya Prof. Cukup saja penjelasan ini pidana tambahan itu maksudnya apa, kan gitu ini apakah alternatif atau masuknya apa, kan gitu loh, poin-poin itu. ini harus kita bahas tidak bisa kita anu itu. Itu satu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang terakhir ada DIM yang kita pending. Kenapa kita pending sebab ada kemudian pasal-pasal yang kita kemudian bahas dibelakang. Kan begitu Pak, karena soal penting kita pending untuk kita bahas nanti. Antara lain waktu itu soal asas yang ini soal hukum yang hidup di masyarakat, waktu itu kita pending pembahasannya. Silakan fraksi-fraksi nanti membuat formulasi prinsipnya, isinya. Kemudian kepada Pemerintah. Nah ini kita punya cara pembahasan Undang-Undang. Jadi satu DIM dengan yang lain dan satu pasal dengan pasal yang lain, bab yang satu dengan bab yang lain ini saling berhubungan. Oleh karena itu kitaharus cermat kita, harus ikut dari awal hanya ikut dari belakang, nah tidak nyambung ini. Ikut dari belakang, didepannya tidak akan nyambung ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan UU 3
BENNY KABUR HARMAN 72 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, terima kasih. Inikan masukan sebetulnya kita sudah sampaikan kepada pemerintah juga kalau bisa bab-bab pemidanaan cobalah yang bersentuhan dengan itu selama ini tolong dihadirkan, disiapkan penjelasan satu kali ini singkat gitu, jangan begini lagi. Lalu kalau nanti di penjelasan filosofis begitu perancangnya, pembuatnya ini kita profesor-profesor kan begitu, tapi juga jangan lama-lama pendek-pendek saja.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPemidanaan 3
BENNY KABUR HARMAN 40 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok kita pasal 68 ayat (I) dulu, ok. Coba, tidak ada tambahan terdiri atas pencabutan. Sebelum saya mempersilakan teman-teman Anggota memberikan tanggapan, kami persilakan Pemerintah untuk memberikan pencerahan dulu. Pasal 68 ayat (I) a sampai e ini. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPencabutan 3
BENNY KABUR HARMAN 61 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik silakan Golkar, mulai satu-satu pencabutan hak keadaan. Jadi pencabutan hak ini bisa kita normatif saja dulu disini, normanya saja dulu. Kalau ada batasan-batasannya kita akan ada pelaksanaannya tadi. Dibawa nanti pasal berapa itu, itu saja soal itu. Tapi kita setuju dulu pokoknya lah.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPencabutan Hak 3
BENNY KABUR HARMAN 61 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian nanti dari fraksinya, kita bisa batasi saja Pak. Hak-hak mana saja yang bisa dicabut dan mana yang tidak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPencabutan Hak 3
BENNY KABUR HARMAN 98 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Lalu “pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi, meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan”, kebebasan hakim tadi. Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, yang tadi kita bahas, “hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan”, kemudian dia bilang apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, tambahan ini maksudnya tadi kewajiban adat tadi. Meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana, gitu loh, tetap statusnya tambahan dia. Pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPencabutan Hak 3
BENNY KABUR HARMAN 59 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik itu, pendapat resmi dari institusi kepolisian setuju itu. Sudah konsultasi dengan kapolri nya. Konsultasi dulu baru disini. Jangan Bapak ngomong dulu baru laporan. Nanti kalau kapolri nya tidak setuju, setahu saya setop saya nanti Pemerintah tidak setuju dengan ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPendapat Kepolisian 3
BENNY KABUR HARMAN 59 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Masih ingat kan waktu kita bahas pasal 2 waktu itu kan? kan dari kepolisian yang menolak,kok lain lagi polisi ini. Iya kan masih ingat kan. Makanya saya tanya tadi betul tidak ini? jangan Bapak punya pikiran sendiri atas nama institusi ya kan? kalau professor lain karena dia yang mengancam. Lain sumbernya, tapi kalau yang itu hati-hati. Jadi kita kembali ke penjelasan Pemerintah.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPendapat Kepolisian 3
BENNY KABUR HARMAN 102 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Dari Kejaksaan ada, bisa jelaskan kasih tahu lah ini soal pokok dan tambahan ini bagaimana dalam praktek.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenerapan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 66 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selanjutnya yang d, pembayaran penggantian kerugian. Begitu tidak, pembayaran ganti kerugian. Apa yang dimaksud itu ada penjelasan dibelakang bagaimana melaksanakan ada dibelakang. Bagaimana?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenggantian Kerugian 3
BENNY KABUR HARMAN 104 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita kasih dulu lah, ini Kejaksaan tadikan, ada polisi dan hakim, nggak ada ya. Jadi jangan lupa Pak, kalau kita ini memang ada prasangka-prasangka subjektif. Prasangka subjektif inikan begini maksudnya, kalau pidana pokok inikan ada pidana penjara lalu kita tambah ada pidana kerja sosial. Di kepala kita ini ada bayang-bayangkan kalau begitu nanti kalau si A korupsi nggak usah masuk bui, cukup kerja sosial saja dia kan begitu Pak. Inilah yang saya bilang kita ini politisi itu sudah bias, bias hal-hal yang begini kan gitu Pak. Oleh karena itu pemerintah ini yang kita anggap lebih ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenjelasan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 61 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian d, perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Itu juga barang tertentu, tidak semua barang dirampas. Nanti apa saja sudah ada dibelakang ya? ok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerampasan Barang 3
BENNY KABUR HARMAN 39 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita tidak ada yang, jadi soal tadi ini kan, kata kecuali pidana bagi anak. Itu soalnya. Itu apa maksudnya. Ayat (2) ini kan tadi, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menentukan berat ringan nya pidana. Kan begitu Pak? yang menentukan berat dan ringanya itu kan hakim. Ya kan? kan begitu. Hanya tiba-tiba muncul pidana bagi anak itu. Itu yang ingin kita tahu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerbandingan Hukuman 3
BENNY KABUR HARMAN 77 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, itu tadi pandangan-pandangan 10 fraksi tadi, ada yang dengan tegas meminta ini dicabut 3 fraksi dan 1 fraksi yang minta supaya tetap yaitu Nasdem, fraksi-fraksi yang lainnya menghendaki supaya ini di pending untuk kita bahas lebih lanjut kenapa begitu? Karena ini tersangkut banyak pasal ini dan sumber pokoknya itu mengenai azaz legalitas, kalau itu nanti kita sudah selesaikan, sudah kita putuskan maka yang lain itu otomatis berubah saja sudah tinggal kita melakukan perubahan untuk penyesuaian pasal-pasal dibelakangnya dengan azaz-azaz tadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerubahan Pasal 3
BENNY KABUR HARMAN 105 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Oke, kalau gitu yang ini dua tidak ada lagi, pakai rumusan baru kita iya kan. Ini tadi catatan disesuaikan dengan hasil kesepakatan, apa maksudnya disesuaikan, yang mana ini, bukan perkataan ini, perkataan disesuaikan dengan, ditulis itu jangan sampai lupa kalau nggak nanti yang disesuaikan itu yang mana kan begitu, sudah setuju, oh iya maksudnya pidana khusus itu maksudnya di atas itu ya, oke dalam kurung ya, bisa nggak dalam kurung itu kasih warna apalah, jangan ini saya lihat merah kalau nggak kuning, ada nggak sedikit-sedikit biru atau hijau.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Hukum 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Saya ajak lagi soal struktur perumusan yang bukan isinya. Nanti isinya sudah benar penjelasan dari prof tadi yang kita putuskan. Tinggal kita struktur normanya khusus mengenai penindanaan ini. Kalau kita mengijiminasikan penindanaan ini ada dua atau tiga dan sudah khusus pidana pokok dan pidana tambahan. Tadi kan pertanyaan saya kita masih setuju tidak dengan pidana pokok dan pidana tambahan tadi, kan gitu tadi. Semua mengatakan setuju, ok. Kalau setuju, saya ajak untuk menstrukturkan normanya. Cara menyusun norma nya itu. Pidana, tertinggi atas, pidana pokok, pidana tambahan dan c pidana khusus tadi untuk delik-delik tertentu tadi prof bilang, pidana khusus untuk delik-delik tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Nah nanti apa itu, masuk pasal 67, setelah 66 tadi ya? elaborasi kebawahnya. Ya kan Prof.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Hukum Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya jadi saya kembali saja ke persoalan untuk kita. Jadi kita kan ada dua ini, dua opsi. Opsi yang pertama adalah rumusan pidana pokok, pidana tambahan dan ada pidana mati yang disebut dengan pidana khusus itu. Opsi yang kedua hanya dua, pidana pokok dan pidana tambahan tidak ada khusus lagi. Sedangkan yang khusus ini masuk didalam pokok kan begitu Pak. Tapi saya masih ingat penjelasan dari prof Muladi ini waktu itu bahwa adanya pidana mati yang dirumuskan diluar pidana pokok dan pidana tambahan adalah konsensus para ahli yang menyusun KUHP ini, kan begitu. Karena ada pro dan kontra mengenai hukuman mati ini, kan begitu Pak. Kita setuju ini, teman-teman di fraksi juga setuju.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 10 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya nanti kita masuk kedalam pasal tentang itu, rumus kata itu nanti akan masuk disitu. Ini kan umumnya dulu, kita kan belum elaborasi ini apa-apa isinya. Jadi ini nanti setelah ini selesai ini setuju tadi. Lalu kita masuk ke apa saja masuk ke pidana pokok. Apa saja pidana tambahan, apa saja tadi pidana khusus itu, kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 15 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi pidana pokok terdiri atas a sampai dengan e. Kita setuju ya? nanti hal yang sampai ke bawahnya itu kita bahas ketika masuk pasal tentang pidana penjara itu apa? pidana tutupan itu apa? pidana ... dan seterusnya. Ya begitu ya?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 21 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi ini juga pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Kalau kita mau tambah lagi, ada lagi tidak yang ini yang pokok. Pidana apa itu?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik ini kita fokus tadi dengan masalah ini. Jadi Pak Dossy kembali kepada debat kita tanggal `18 yang lalu itu. Saya waktu itu setuju dengan pandangan ini. Tetapi Prof. Muladi waktu itu menyampaikan dan masih ada yang ingat, dia tetap menghendaki itu pidana khusus pidana mati tetap dirumuskan di luar pidana pokok dan pidana tambahan. Lalu waktu itu kan kita tanya loh pidana apa dong maksudnya ini? floting tiba-tiba saja, kan begitu? Itu satu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 38 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Saya ini yang belum terang betul itu maksudnya apa itu kecuali pidana bagi anak. Ya silakan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Anak 3
BENNY KABUR HARMAN 40 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau kita baca, bacaan draft ini kan dibelakang ini kan khusus pidana anak Pak. Ya nanti akan mengecualikan. Jadi kata kecuali ini tidak usah dimasukkan disini. Begitu loh itu maksudnya. Supaya jangan mengganggu sistematika rumusan norma yang kita buat ini. Jadi pengecualian ketentuan-ketentuan ini tentang anak, bab khusus dibelakang soal itu nanti. Disini dan Undang-Undang peradilan anak, nanti kita bahas khusus tentang itu nanti. Ya kata kecuali pidana bagi anak itu tidak usah disitu. Karena nanti dibelakang kita akan bahas khusus soal itu. Dicoret saja itu kecualinya. Kecuali ada maksud lain dari Pemerintah, makanya tadi kita tanya? Ya begitu ya bagaimana?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Anak 3



BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, saya rasa ini soal nanti apakah kita setuju atau tidak hukuman mati akan kita putuskan masing-masing fraksi nanti memutuskan. Kemudian yang lebih mendasar tadi adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi. Lokusnya pidana mati ini dimana Pak? struktur perumusan norma ini, kan ini yang kita diskusikan ini juga dua hari lalu itu. Itu dimana? Karena kalau kita melihat ayat (I) pasal 66 kemudian pasal 68. Tiba-tiba ditengahnya ini dan pidana mati kan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Mati 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Bagaimana kalau kita buat catatan di breket nya di tanda merah nya. Khususnya ini belum disepakati tergantung apakah jenis pidana mati di terima atau tidak. Khusus huruf c belum disepakati tergantung kesepakatan apakah hukuman mati tetap dipertahankan atau tidak. Itu Pak Dossy itu kita nanti, Pak Aji pending dulu ya Pak? jangan bilang belum disepakati di pending, PPP begitu ya? pending.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Mati 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita diskusi kita yang terakhir itu di Komisi III, sesuai dengan penjelasan Pak Muladi. Sebetulnya yang pidana disitu adalah benar-benar pidana itu yang huruf a dan huruf d. Penjara dan pidana denda. Dan c, e, pidana pekerja sosial. Sedangkan d dan b tentang pelaksanaan pidana. Pidana tutupan dan pidana pengawasan. Jadi pidana tutupan dan pidana pengawasan menurut penjelasan beliau adalah cara melaksanakan pidana. Tidak ada hubungan sebetulan pidana penjara, pidana tutupan dan pidana pengawasan. Kalau saya tidak salah penjelasannya waktu itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pengawasan 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Dan lalu seteleh diskusi waktu itu, ini di Ibu Tuti waktu itu menyampaikan, tetap ini pidana pokok. Tetapi supaya tidak seolah-olah pidana tutupan dan pidana pengawasan itu adalah pelaksanaan pidana penjara. Maka rumusan pidana tutupan dan pidana pengawasan ini jangan dikaitkan dengan pidana penjara. Jadi dirumuskan sebagai ayat yang otonom. Itu maksudnya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Penjara 3
BENNY KABUR HARMAN 17 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Mana lagi kita bahas sepakat tadi. Kan itu kan kita bahas sekarang di pasal 66 ayat (I) adalah .. dari pasal 65 huruf a. Kan begitu kan? iya kan? jadi kita ngomong pidana pokok itu dulu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 18 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Masuk pidana pokok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 24 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita ikuti dulu ya, setelah ini kita kembali ke atas. Ok kita kembali ke atas Pak. Kita kembalikan saja. Jadi pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Ada tambahan itu? kalau Pak Asrul tadi nanti dikiranya tambahan. Itu cambuk bagaimana di Aceh itu? cambuk itu kan pidana juga.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 87 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Berarti ayat (2)-nya pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana khusus kan begitu iya kan, dalam tanda kutip nanti itu, dengan asumsi kalau itu disetujui, nanti kalau disetujui itu tetap, kalau nanti tidak disetujui silakan coret ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
BENNY KABUR HARMAN 40 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pidana tambahan terdiri atas, nah ini. Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan. Pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan adat setempat atau kewajiban. Ini yang kita ngomong tadi Pak Asrul. Ini yang tadi pemenuhan adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya di Aceh, kan begitu. Jadi sebetulnya rumusan ini dulu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 79 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Nggak bisa dong, kalau misalnya argumentasinya begitu maka mestinya huruf E itu masuk pokok iya kan, mestinya masuk pokok, jangan masuk tambahan, kalau kita mau ya, kalau kita konsisten dengan itu huruf E ini tidak boleh dijadikan sebagai pidana tambahan satu jenis pidana tambahan, tapi dia harus pidana pokok dia iya kan. Inikan jadi soal, jadi substans yang tadi kita pending ini soal substansinya belum statusnya, statusnya otonom atau independent kan itu juga jadi soal nanti. Kalau pidana tambahan kan dalam benak kita ini adalah jenis-jenis pidana yang depent on pokok kan begitu Pak, dia tidak otonom dalam arti dia tidak bisa berdiri sendiri.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 88 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita kembali ke laptop, pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan/atau khusus itu, jadi pilih nggak bisa dua-duanya dong iya kan. Yang tidak dependent pidana khusus terhadap pidana pokok tidak bisa iya kan. Yang dependent itukan, dalam kurung itu dengan catatan iya kan pidana yang bersifat khusus ini disesuaikan dengan, ditulis di atas memang, disesuaikan, nanti di Timsin lah, nanti bisa masukkan di atas, ayat (1) jangna ayat 91) pasalnya, pasal berapa, kadangkala kita nggak ingat, tentang apa huruf C mengenai, kita tulis lengkap.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 91 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kita kembali ke tayangan tadi. Sebelum kita tutup tadi kita belum tuntaskan, putuskan sebuah pertanyaan legal yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dossy, yaitu apakah pidana tambahan itu merupakan pidana yang tidak berdiri sendiri atau pidana yang tergantung pada pidana pokok kan begitu. Kalau itu sudah kita selesaikan, putuskan maka kita bisa membuat normanya. Apabila pidana tambahan ini adalah pidana yang sifatnya depent, maka rumusan baru yang kita tawarkan adalah “pidana tambahan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf B hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana yang bersifat khusus”, yang ke atas itu kan begitu. Tapi apabila pidana tambahan yang kita maksudkan di sini adalah pidana yang bersifat independent, norma independent, pidana yang sifatnya otonom, maka kembali kepada rumusan yang semula tadi, coba rumusan yang tadi, yang rumusan yang semula tadi itu, yang Pasal 68 ayat (2) tadi. Rumusan aslinya tadi kan begini, “pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain” kan begitu. Jadi kalau rumusan ini 2 Pak, jadi pidana pokok sama pidana tambahan ini adalah pidana yang kedudukannya sama begitu, sebetulnya pidana pokok semua, pidana semua gitu loh tidak usah pakai tambahan kan gitu tadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 91 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tadi Prof. Barda tadi mengingatkan kita supaya kita hati-hati, bahkan secara tersirat tadi disampaikan bahwa pidana tambahan itu adalah pidana yang juga bersifat otonom kan begitu, tadi kan kurang lebih begitu tadi Pak. Jadi saya putar lagi soal ini, tapi kita mungkin tadi pemerintah bisa memberikan kita jawaban yang jelas itu tadi, apakah pidana tambahan ini pidaa yang sifatnya dependent atau sifatnya independent kan begitu Pak, iya kan Pak Dossy. Sebelum kita atau kita persilakan dulu ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 94 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kalau didalam praketnya kita baca-baca ini putusan Mahkamah Agung pidananya, memang yang dimaksudkan dengan pidana tambahan itu ya mengikuti pidana pokok, dia tidak pernah menjadi pidana yang ini, walaupun hakim punya kebebasan untuk ini. Jadi apapun menurut saya kita nggak usah diskusi dulu pihak lain, kita mau apa kita ini, kita mau apa, kalau kita sudah sepakat apa yang kita mau ya kita rumuskan normanya kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 98 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Di sini penjelasan ini jelas pidana tambahan adalah tambahan terhadap pidana pidana pokok, tidak ada interpretasi lain, bahasa ini, kecuali anda bukan Bahasa Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
BENNY KABUR HARMAN 63 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pengumuman putusan hakim. Ada hakim tidak? bagaimana prakteknya ini pengumuman putusan hakim ini. Bagaimana? mungkin Pemerintah bisa jelaskan ini, bagaimana pengumuman putusan hakim ini. Dalam prakteknya seperti apa?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPutusan Hakim 3
BENNY KABUR HARMAN 66 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tapi kita yang tadi saya bilang, detailnya ada dibelakang ya Pak. Yang penting kita setujui dulu ini. Jadi setuju ya putusan pengumuman hakim ya?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPutusan Hakim 3
BENNY KABUR HARMAN 90 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jangan usul Pak, rumusan baru karena rumusan baru kan konsekuensi dari perubahan pikiran. Itu hanya tanda untuk mengingat, membuat kita ingat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan baru 3
BENNY KABUR HARMAN 105 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi Prof tidak setuju dihapus itu ayat (2) Pasal 68 itu, padahal kita sudah mengajukan rumusan baru berdasarkan pemahaman yang kita dari Pasal 66 ayat (1) kan gitu. Jadi kan begini Prof legal reasoning-nya ini, kita sudah sepakat maunya kita ini pidana ini kita rumuskan 2 jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah A sampai dengan D, kecuali tadi A sampai E kan gitu. Pidana tambahan tadi A sampai D kecuali E belum kita sepakati kan begitu, dari legal reasoning kan begitu yang harus dijawab oleh norma setelah itu adalah bagaimana status yang kedua ini kan gitu Prof. Pidana tambahan ini sebagai apa dia sebagai pidana pokok itukan begitu terlepas dari soal isinya dulu. Ini yang mau kita jawab dengan membuat rumusan itu, mestinya dijawab didalam Pasal 68, sudah dijawab dalam Pasal 68 ayat (2). Tetapi Pasal 68 ayat (2) sekali lagi tadi ada perbedaan kita, ada 2 perbedaan mendasar kita di sini. Menurut pemerintah tadi yang diwakilin Prof. Barda bahwa pidana tambahan dan pidana pokok ini sama-sama sebagai pidana yang pidana pokok, levelnya sama pidana ini sebetulnya. Jadi tidak maknai sebagai tambahan terhadap yang pokok, seolah-olah tambahan ini tidak bisa dipakai tanpa pokok kan begitu. Pengertian kita tadi bahwa pidana tambahan itu dia melekat pada pidana pokok karena dia melekat maka dia tidak berdiri sendiri, dari pihak Kejaksaan tadi bilang mengusulkan bisa Pak nanti pidana tambahan berdiri sendiri ini sebagai pasal pengecualian untuk jenis-jenis pidana, itu nanti yang akan kita luruskan begitu tadi perbedaannya kita itu. Begitu Prof, tetapi pemerintah tetap bukan tidak setuju dengan pandangan kita itu. Jadi dia pidana tambahan ini adalah pidana yang berdiri sendiri ...... bisa gabugn bisa berdiri sendiri begitu kan. Jadi dia bisa berdiri sendiri juga bisa gabung, bisa juga bergabung diantara pidana tambahan itu di sana tambahannya. Silakan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Baru 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu Anggota panja yang kami hormati, Dirjen Perundang-undangan dan seluruh jajarannya dan seluruh Pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam, rapat kita skors untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk membuat rumusan untuk DIM-DIM yang telah kita sepakati untuk dirumuskan oleh Pemerintah. Maka seijin Bapak dan Ibu sekalian, skors saya cabut dan saya akan membuka rapat ini dan saya nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan DIM Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 81 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya inilah kita butuh penjelasan tidak sekedar soal inikan, bukan soal bunyinya tapi yang selalu kita tanyakan ingin penjelasan dari pemerintah yang membuat rancangan kan bagaimana, apakah pidana pokok ini dan pidana tambahan ini saling dependent atau dua-duanya otonom bisa gabung, bisa berdiri sendiri atau bisa, ini kita butuh iya kan karena variabel itu, menyusun Undang-undang kan begitu Pak Kiai, ada ilmunya argumentasi hukum itu. Apakah pidana tambahan ini bisa berdiri sendiri dia, kalau istilah tambahan, kalau penjelasan Prof. Muladi kemarin kan tidak, tidak berdiri sendiri, jadi ada pokok, ada tambahan. Jadi itulah sebabnya juga Ibu Tuti kemarin tidak setuju kalau istilah pokok itu dihapus, ya untuk mempertegas posisi itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Hukum 3
BENNY KABUR HARMAN 34 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik terima kasih banyak masukannya. Kembali kita ke lap top. Pidana pokok ini dalam rumusan Pemerintah dan juga dalam DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi memang tidak ada. Saya rasa untuk sementara ini kita terima dulu dan nanti untuk yang lain karena sudah diakomodir disini untuk nanti kita akan bahas. Jadi untuk sementara pasal 66 ayat I, pidana pokok terdiri atas a sampai kita terima ya, kita setuju ya?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 97 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Makanya kita ikuti rumusan pemerintah karena itu rumusan pemerintah maka itulah rumusannya kan begitu Pak Taufiq. Saya hanya mengingatkan lagi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 106 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kita pending saja dulu ya, pending dalam arti pemerintah diberi kesempatan untuk membuat rumusan baru soal ini sambil nanti pemerintah menyampaikan kepada kita bahwa pemerintah maunya begini, supaya jelas maunya pemerintah seperti apa, maunya kami seperti apa. Lalu nanti kalau memang tidak sampai ya sudah kita catat ini sebagai pasal yang belum mendapatkan kesepakatan dengan pemerintahKitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 107 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Makanya inikan kita ini .....jadi politik hukum kita untuk pasal ini kan gitu. makanya tadi saya tanya pemerintah, tadi dijawab di sini itu dependent kan gitu Pak. Lalu tadi dari Kejaksaan tadi menjelaskan tadi ada baru tadi kan begitu dalam prakteknya seperti itu. Tetapi Prof. Barda tadi menyampaikan nah ini ada pembaharuan ini tadi bahwa memang itu maksudnya, jadi bisa otonom dia kan begitu, tetapi yang otonom tadi itu harus disebutkan secara jelas dalam deliknya kan begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 45 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Nanti kita akan pilih itu Pak dan nanti akan kita mengambil sikap dari sekian banyak pilihan kita harus memilih. Tapi tidak juga kita pilih dengan alasan tadi karena kita pilih ini menciptakan ketidak jelasan dan ketidak pastian. Tapi jangan juga kita membuat rumusan asal enak dibaca atau asal senang enak dipuji oleh rakyat. Kan tidak bisa begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 78 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, terima kasih. Selanjutnya kita Pasal 68 ayat (2), jadi Pasal 68 ayat (2) ini atau DIM 232 isinya “pidana tambahan bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok”, bisa bersama-sama, bisa masing-masing, bisa bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain karena ini tambahan maka dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa iya kan. Jadi dia harus nempel dengan pokok, tapi pokok juga tidak harus ada tambahan kan begitu. Kalau begitu apa bisa berdiri sendiri pidana tambahan ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 79 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kalau begitu Pak, usul saya saya mengusulkan rumusan pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 huruf A-D kan begitu dapat dijatuhkan iya kan, iya hanya dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf E hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok iya kan, A sampai D.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 95 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik, kembali saya sampaikan diskusi kita terakhir di Komisi III begini juga. Lalu saya mengusulkan kalau seperti itu kenapa kita tidak hilangkan saja istilah pokok dan tambahan itu. Jadi kita cantumkan saja di situ jenis-jenis pidana kan begitu sampai 10-15 kan begitu. Lalu Ibu Tuti yang tidak setuju dengan alasan bahwa pidana tambahan itu Pak Benny namanya nambah, kalau begitu tetap dong kalau begitu ada pokok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 98 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita baca ini penjelasan, “pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif”, fakultatif terserah hakim. “pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas, harus dicantumkan secara jelas, dengan jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan”, sehingga mengapa dia bilang harus dirumuskan secara jelas dalam rumusan timdak pidana supaya hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, harus merumuskan dengan jelas supaya apa? Supaya hakim bisa mempertimbangkan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 62 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tapi nanti jangan lewat loh di belakang ini Pak. Maksud saya rumusan umum ini harus kita detailkan dibelakang ini jangan kita lewatkan nanti.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Umum 3
BENNY KABUR HARMAN 48 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua, tata cara pembahasan rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Pemerintah. Pemerintah pertama menjelaskan, kan gitu Pak, baru kami tangkap. Itu mekanismenya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRUU 3
BENNY KABUR HARMAN 110 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang berikutnya kita juga setiap hari didatangi oleh tim-tim, kelompom-kelompok dari masyarakat yang ingin memberi masukan tentang RUU ini. Jadi bagaimana kalau ini kita sepakati, kita skors untuk itu, kami persilakan, teman-teman setuju ya. Sekarang pemerintah bagaimana, tapi dengan 3 catatan ini tadi Mas.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRUU 3
BENNY KABUR HARMAN 105 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Bagaimana kita, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah oleh Prof. Barda tadi dan Kejaksaan ini, inikan sudah menambah amunisi kita Pak. Jadi prinsipnya kita setuju dulu bahwa pidana tambahan itu adalah pidana yang sifatnya dependent kan gitu Pak. Lalu ketika kita bahas di belakangnya ada pengecualian-pengecualian tertentunya kan, pidana ini bisa bersifat otonom dia untuk jenis-jenis tindak pidana yang sifatnya ecek-ecek itulah nggak perlu masuk bui ini orang ini dengan denda, bagaimana kalau begitu nanti ketika kita masuk soal pelaksanaannya, apa pembahasan substansinya. Jadi inikan azaz umumnya dulu baru bahas detil tentang pidana tutupan, pidana penjara itukan nanti ada pasal-pasal di belakang gitu kita ya. Jadi kita pemerintah bisa sepakat ya, tidak, usul pemerintah tadi supaya ini pasal di pending kita cabut ya, oke, saya ketok kalau gitu ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSifat Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 57 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok kita bisa lanjutkan. Jadi tetap pihak kita di Pemerintah. Tidak individu tertentu. Jadi kalau Pemerintah menunjuk si a untuk menjelaskan ya silakan, kalau Pemerintah tidak soal pribadi disini. Jadi mekanisme nya begitu. Mungkin membosankan ya membosankan. Kalau gampang saja ya langsung ketok saja begitu. Jadi kita ikuti mekanisme dan ikuti prosedur ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSikap Komisi 3



BENNY KABUR HARMAN 91 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Iya makanya saya rasa ini semua kan kita sudah fahami, makanya saya rasa tadi berkali-kali juga Pak Dossy tadi, saya juga tadi yang tanya itu kan begitu, apakah pidana tambahan ini depend kan begitu, bergantung dia pada pidana tambahan atau bisa berdiri sendiri. Itukan tadi pertanyaan kita, lalu tadi dijawab oleh pemerintah bahwa depend on, itu tadi iya kan, kita semua sudah saksikan itu, kecuali huruf E yang bisa berdiri sendiri. Nah kalau itu, makanya saya tanya pemerintah, pemerintah tolong cek betul nggak ini iya kan tadi kan, betul nggak begini, tolong di cek jangan-jangan ini penafsiran Ibu saja, demikian saya ngomong begitu. Mohon maaf kalau bahasa saya agak bahasa lugas lah, nggak ada sopan santun di sini bahasa, bahasa akal sehat saja kita, bahasa hukum. Memang kadang kala sakit, tapi ya saya harusnya. Misalnya tadi saya tanya apa betul ini, kan tadi saya tanyakan Pak Dirjen, apa betul ini sikap pemerintah, ternyata Prof bilang tadi nggak benar. Lalu ada latar belakangnya, nah ini, jadi soal gitu loh.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSikap Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 82 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pak Dossy tadi kan hanya mengusulkan lokusnya untuk sistematikan nanti, nanti sinkronisasinya itu nanti, yang penting susbtansinya dulu di jawab, apakah pidana tambahan itu bisa berdiri sendiri atau harus menggantung kepada pidana pokok.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSinkronisasi Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 80 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Maaf Pak, ini Pak Bambang ini Ketua Komisi III yang baru menggantikan DR. Aziz. Silakan Pak, kalau kita orang politik ini tidak usah menunggu resmi, yang jauh lebih bermanfaat itu sosiopolitik bukan sosiohukum. Welcome Pak Ketua. Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSosiopolitik 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Supaya struktur normanya urutannya sistematikanya. Bagaimana kalau kita rumusannya begini. Tetap kita masuk rumusan dari Prof. Nah kalau nanti misalnya fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat tidak ada pidana khusus tinggal hapus. Dan nanti dibawah yang sekarang ini masuk pasal 67, itu adalah elaborasi dari huruf C ini. Jadi pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang ini adalah pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan ini. Itu maksudnya. Jadi yang diusulkan oleh Pak Dossy hanya struktur perumusan normanya Pak, disini. Tidak merubah substansi yang tadi itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaStruktur Hukum Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Lalu solusi waktu itu, kalau begitu kita tidak boleh pakai istilah pokok. Masih ingat kan? kita tidak usah pakai pokok karena pokok ini mengacaukan. Lalu kalau demikian kalau pokok tidak ada maka tambahan tidak ada. Akhirnya diskusi waktu itu ya tutup begitu saja. kan begitu Pak,masih ingat mungkin. Itu mengenai ini dan waktu itu ada DIM-DIM yang lain yang tadi malam saya jelaskan untuk distrukturkan kembali sistimatikanya dari Pemerintah. Kan begitu. Pasal 66, pasal 68 itu sebetulnya. Ini kita harus rumuskan. Kalau nanti kita tidak bisa sepakat ini tidak apa, kita bisa berikan dua opsi saja untuk kita bahas saja lagi ini nanti.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaStruktur Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua nanti ini sistem sismatikanya kan, gitu ya kan? kalau substansinya ok akan masuk sistematika begitu ya Pak. Nah kemarin itu dalam bayangan kita diskusi panjang di Komisi III. Substansi ini sudah dan lalu kita minta Pemerintah untuk sistematikanya kan begitu Pak. Itu kemarin itu, tapi sudah kita tidak usah ingat lagi itu, kita putuskan saja sekarang teman-teman soal substansi, baru nanti kita pikirkan soal sistematika.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSubstansi Sistematika 3
BENNY KABUR HARMAN 29 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Baik ini ada usulan ini, supaya tetap dibuka kemungkinan adanya jenis pidana yang lain. Saya usul nanti yang disampaikan oleh Bapak itu dimasukkan dipasal berikutnya. Selain dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang disebutkan diatas juga tetap dimungkinkan pidana ini yang Peraturan Perundang-undangan. Tapi jangan masukkan dia di pidana pokok atau di pidana ini. Kita catatkan saja ini, nanti supaya diingatkan kita bahas disitu nanti. Kita ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTransparansi 3
BENNY KABUR HARMAN 35 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya itu tadi kan sudah ada di ayat (2) itu, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat I, ditentukan berat ringannya pidana ya kan?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUrutan Hukuman 3
BENNY KABUR HARMAN 36 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ini kan tetap bukan berarti atas yang diterapkan, kan begitu, sudah dikunci di ayat (2) nya. sudah tidak relevant itu kan? Ok tidak usah lagi itu Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUrutan Hukuman 3
BENNY KABUR HARMAN 40 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ok kita coret saja ya, kecualinya? Ok kita setuju ya? sehingga ayat (2) ini bunyinya. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menentukan berat ringan nya pidana. Naikkan saja diatas catatan itu. Kemudian disetujui panja, ditulis disini disetujui panja. Ok disetujui panja ya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUrutan Pidana 3
BENNY KABUR HARMAN 96 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi saya hanya membaca naskahnya pemerintah, penjelasan Pasal 68 ayat (1) “pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok”, jadi nambah iya kan, kecuali pemerintah cabut ini usulnya ini, ini naskah dan ini ada pegangan kita.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUsul Pemerintah 3
BENNY KABUR HARMAN 88 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Itu bisa Bu, kemudian sita, kalau terpidana sudah meninggal kan masih ada harta warisan kecuali kalau Bapak setuju hilang darah hilang juga haknya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaWarisan 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR ILaki-laki Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk tanya kepada Pemerintah 1,2 hal yang mungkin tidak penting tetapi tidak penting untuk di perhatikan tapi penting untuk ditanyakan. Komisi III kalau saya tidak salah waktu fit and proper test Pimpinan KPK telah beberapa kali mengundang Menteri Hukum dan Ham untuk sama-sama mencari solusi atas masalah ini tapi Menteri Hukum dan HAM tidak pernah datang memang situasi politik yang tidak memungkinkan itu. Pertanyaan saya adalah Pemerintah punya posisi hukum untuk mengajukan calon pimpinan KPK supaya dipilih oleh Dewan 1 dari 2 tentu pengaduan ini berangkat dari pemahaman hukum bahwa pimpinan KPK itu wajib 5 orang kalau tidak wajib kan untuk apa diajukan kan begitu buang-buang uang jadi standing politik, standing hukumnya jelas oleh sebab itu kita memahami Pemerintah mengajukan itu tapi kemudian Dewan mengambil keputusan untuk menunda sehingga akibatnya pimpinan KPK saat ini hanya tinggal 4. Yang membuat undang-undang ini kan presiden dan Dewan dalam hal ini presiden diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Pertanyaan saya adalah apabila pimpinan KPK itu wajib hukumnya untuk 5 istilah saya 5 itu sifatnya mandatory maka tentu ini punya dampak hukum terhadap bukan soal efektivitas kerja KPK tetapi soal legalitas kerja KPK. Pertanyaan kami adalah apakah dengan tinggal 4 pimpinan KPK yang menurut pandangan kami tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK apakah itu berarti KPK kehilangan kewenangannya, kehilangan kewenangan hukum untuk melakukan penindakan-penindakan sehingga tinggal kewenangan-kewenangan yang lain.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumEfektifitas Kerja KPK 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR ILaki-laki Ini ini problem itu Pak, saya rasa sebagai lembaga yang punya otoritas membuat undang-undang pertanyaan ini harus dijawab oleh presiden dan juga oleh Dewan. Pak kita kita terus terang ya tidak tahu seperti apa pandangan Pemerintah soal ini atau apakah kita serahkan itu kepada pengadilan untuk memutuskan itu kan begitu kalau memang kita takut bersikap karena saat ini situasi begini mau menegakan hukum aja orang takut dimaki-maki, takut dinilai tidak pro rakyat, takut dianggap tidak pro pemberantasan korupsi jadi kesewenang-wenangan itu dibiarkan. Saya ndak tahu apakah itu juga termasuk dalam kelompok revolusi mental enggak ngerti saya. Tapi saya ingin sekali untuk mendapatkan pandangan kalau bisa juga tidak hanya pandangan ada sikap yang jelas Pemerintah soal ini. Ya kecuali kalau Pak Presiden, Pak Menteri berpandangan bahwa tidak bersikap itu adalah sikap juga ya lain soal itu silakan Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPemberantasan Korupsi 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR ILaki-laki Yang kedua kami berpandangan Menteri Hukum dan Ham ini Kementerian Hukum dan HAM adalah pembantu presiden dalam bidang hukum yang memberikan pandangan hukum kepada presiden untuk memastikan kebijakan-kebijakannya komptibel dengan aturan hukum adalah Menteri Hukum kecuali kalau Menteri Hukum berubah menjadi Menteri Politik ya lain lagi soalnya. Apabila pandangan saya itu masih dianut maka pertanyaannya apakah Pak Menteri Hukum dan HAM juga memberikan pandangan hukum soal pengangkatan PLT Kapolri yang baru ini sebab kalau kami membaca Pasal 11 ayat (5) baik isinya maupun penjelasannya maka di situ dengan tegas disebutkan pengangkatan PLT itu dimungkinkan dilakukan oleh presiden tetapi harus dengan alasan-alasan yang jelas situ. Kemudian yang kedua setelah ditunjuk PLT-nya oleh presiden diajukan ke Dewan untuk mendapatkan persetujuan, kan begitu Pak kecuali kalau pemahaman hukum saya ini pemahaman hukum abad 20 awal lalu udah ndak laku lagi tapi saya rasa akal sehat selalu mengatakan begitu belum berubah itu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPLT Kapolri 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR ILaki-laki Kemudian tadi mengenai PP 99 itu, ya saya dukung kalau memang Bapak Presiden Jokowi memandang PP ini melanggar undang-undang 12/95 ya monggo Pak silakan itu diubah jadi Bapak Menteri jangan bawa lagi masalah disini kuasa bapak sudah kami kasih silakan bapak gunakan kekuasaan untuk mengubah PP ini jangan bawa lagi ke Dewan ini masalah bapak ditunjuk untuk menyelesaikan masalah itu kan begitu Pak, atau saya salah kalau saya salah mohon maaf Pak Menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR ILaki-laki Pertanyaan saya adalah apakah surat itu sudah diajukan ke Dewan permintaan persetujuan itu ataukah Menteri Hukum dan HAM mengajukan pendapat hukum bahwa seperti yang diajukan oleh Menseskab bahwa itu ndak perlu itu karena itu diskresia, lain lagi ini. Bingung kita sebagai rakyat ini Pak Menseskab-nya ngomong lain Menteri Hukum dan HAM-nya ndak ngomong buku-buku hukum dan kita pelari lain ceritanya, pasal dalam undang-undang juga jelas-jelas apa yang dia katakan tapi mungkin hukum sekarang ini diabaikan yang diperlukan adalah revolusi supaya semuanya cepat dan kita sangat mendukung ketika Bapak Menteri Hukum dan HAM juga begitu cepat ketika ada salah satu partai politik mengajukan pendaftaran kan luar biasa Pak. Saya waktu itu kaget saya luar biasa Menteri Hukum dan HAM ini karena Kabinet Kerja belum 1X24 jam langsung ambil langkah jadi enggak peduli lagi prosedur yang lain ini ya lalu teman saya bilang ..... "Pak Benny ya itulah revolusi mental itu", abaikan seluruh prosedur itu enggak penting bikin lamban itu yang penting cepat wah bagus itu kalau begitu. ..... mana itu Pak? Ya? Wah lupa itu Pak pakai apa. Itulah susahnya saya ini ingatan pendek itu Pak Menteri, ya tapi juga tidak lama kemudian ada lagi yang muncul nah yang lama yang kemudian datang ini juga membuat saya kaget cepat enggak tapi juga tidak diputuskan. Nah teman saya juga bilang itu juga revolusi mental itu Pak, oo ya waduh ya saya mendukung aja Pak silakan karena ini memang bapak punya rezim silakan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRevolusi Mental 3
BENNY KABUR HARMAN 14 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Belum Pak jangan, jangan ini. Ini tidak penting bagi kami pertemuan itu silakan. Jadi masalah ketika Pak Samad itu membatah, itu saja. Sebab dia ini kan pejabat publik. Itu juga dengan teman-teman soal hak dia dicalonkan, itu silakan. Tapi ketika dia membatah habis-habisan tidak ada pertemuan, nah disini duduk masalah. Begitu juga tadi itu. Jangan-jangan Bapak merasa kecewa, dengan Pak Abraham Samad lalu menceritakan ini? ada kekecewaan ?Pertemuan Abraham SamadHak Pencalonan 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya karena ini Pak ini penting. Mengapa kita anggap penting ini karena di satu pihak kan ada pertemuan tapi Pak Abraham Samad itu kan membantah habis-habisan. Tadi Saudara Andi mengatakan bahwa kebetulan itu di Adi Sucipto. Tapi pada kesempatan itu Saudara Andi mohon berkenan ketemu dengan ibunda beliau dan beliau pada saat itu mengatakan silakan.Pertemuan Abraham SamadPertemuan di Bandara 3

BENNY KABUR HARMAN 13 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki
Iya Pak.
Tadi belum dijawab tadi pertanyaan itu. Apakah di dalam ruangan itu hanya ada siapa namanya tadi, putri Indonesia itu? sama Pak Abraham. Apakah hanya berdua saja? yaahh kan , dan duluPertemuan Abraham SamadPuteri Indonesia 3

BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Pertanyaan saya apa Pak Abraham Samad pada saat itu tidak tanya untuk apa ketemu ibu saya aneh kan dia diminta untuk ketemu bu dengan istrinya jangan-jangan untuk suap kasus KPK kan ndah tahu kita. Karena ini penting bagaimana mungkin Abraham Samad mengatakan silahkan ketemu ibu dan istri saya di rumah untuk sesuatu yang ndak jelas tujuannya. Atau jangan-jangan sudah ada bahasa tubuh bahwa memang saya mau dicalonkan oleh teman-teman pada saat itu sehingga dia mengatakan silakan datang. Bagaimana, bagaimana nyambungnya ini, bagaimana Pak Andi menjelaskan ini.Pertemuan Abraham SamadSuap KPK 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sekali lagi tidak ada maksud untuk mengintervensi, memang kalau Pak Jaksa Agung ini menganut asas demokrasi. Asas demokrasi ini apa yang nampak dalam kehendak publik kan begitu Pak dan untuk mengetahui kehendak public ini salah satu instrumennya yang dipakai adalah survey kan begitu Pak, survey. Survey sudah jelas mengatakan bahwa ya kasus ini dengan segala suka-dukanya ya ditutuplah dengan baik kan begitu Pak. Ini survey, jadi pendapat umum, tetapi kami ingin juga menguatkan keteguhan hati Jaksa Agung. Jaksa Agung ini menegakan hukum, menegakan aturan, bukan mengikuti kehendak public kan begitu Pak, sehingga ada pepatah yang selalu dikutip oleh para Hakim Agung, para Hakim dan jaksa-jaksa yang ternama juga. “tegakan hukum meskipun langit itu runtuh” kan begitu Pak. Bahasa latinnya itu. Oleh sebab itu, tadi ya karena Pak Jaksa Agung ini orang politik tadi selalu menimbang aspek-aspek itu tadi, dua itu tadi mestinya kalau Pak Jaksa Agung ini betul-betul lepas dari kepentingan politik mestinya Jaksa Agung itu pakai kacamata kuda hukum.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Asas Demokrasi 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua, Pak Jaksa Agung. Kami juga perlu sampaikan di daearh-daerah pejabatnya atau seseorang ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka baru minta BPKP, apakah ada kerugian negara atau tidak. Akibatnya apa? Ada tersangka yang ditetapkan bertahun-tahun menunggu hasil pemeriksaan BPKP. Pertanyaan kita Pak ya kalau belum ada kerugian negaranya kenapa Bapak menetapkan si a menjadi tersangka dulu? Kan begitu Pak. Kan kasihan pejabat ini. Jadi banyak Pak bupati yang begitu, banyak kepala dinas yang begitu. Nah ini temuan yang perlu kami sampaikan kepada Jaksa Agung terkait tadi hasil proses-proses seperti ini. Jadi ini luar biasa meminta dulu BPKP baru menentukan siapa tersangkanya. Di daerah-daerah lain, ditempat-tempat lain tetapkan dulu tersangkanya, lalu minta BPK menghitung kerugian negaranya. Nah ini pertanyaan saya tadi, apakah Kejaksaan Agung punya protap soal ini. Dapat dulu hitungan kerugian negaranya, baru tetapkan seseorang tadi jadi tsk atau tetapkan dulu tsknya baru minta BPKP atau BPK perhitungan kerugian negaranya. Ini penting untuk kami ketahui. Sekian Pak Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8BPKP 3
BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kami takut Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung ini tidak cukup memiliki political capacity untuk menjalankan tugas yang maha dahsyat ini. Oleh sebab itu, gagasan untuk membentuk Panja bahkan Pansus adalah dalam konteks mendukung Jaksa Agung supaya memiliki amunisi politik yang kuat dalam menuntaskan kasus ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Oleh sebab itu bahkan bukan panja saya usulkan, kalau bisa pansus, tapi tujuannya adalah untuk mem-back up Jaksa Agung supaya kuat Pak Taufiq.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Jaksa Agung 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya saya ada pertanyaan Pak Ketua. Berkenaan dengan kasus atas nama tersangka Bambang Widjanto dan Abraham Samad. Disinikan dikatakan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ya, ya sudah dilimpahkan ke tahap yang kedua. Kalau kita mengikuti KUHAP kan jelas itu kalau tidak salah pasal berapa, Pasal 139, 140-an dan seterusnya itu. Disitu ditegaskan Kejaksaan masih punya kewenangan untuk membuat penilaian, apabila kasus ini bukan merupakan peristiwa pidana kan begitu dia, kalau saya tidak salah tiga alasan disitu, tidak cukup bukti, maka Kejaksaan punya kewenangan untuk menghentikan itu. Yang kedua, juga dalam Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung punya kewenangan penuh untuk tidak melanjutkan perkara ini alasan deponering begitu Pak. Inikan menyangkut KPK masa lalulah. Yang kedua, juga menyangkut hak asasi manusia yang bersangkutan. Kasihan kalau lama-lama begini, statusnya sebagai tersangka.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus BW 3
BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Inikan kita lihat waduh kasus inikan seperti yang dijelaskan oleh, seperti yang kita nonton di televisi ada sejumlah, ada nama-nama yang disebut-sebut disitukan begitu Pak. Saya ulangi lagi di televisi ini ada nama presiden disebut, ada nama wakil presiden disebut, ada nama Menkopolkam disebut, ada pengusaha yang sangat kuat di republik ini disebut siapa namanya itu, siapa Pak Taufiq, tidak ada pengusaha yang sangat kuat di sini. Oleh sebab itu, konteksnya itu adalah untuk mendukung Jaksa Agung supaya tadi jangan sampai salah faham Pak Jaksa Agung, supaya paralel, hukumnya jalan, politiknya juga jalan. Kalau misalnya politiknya ini dia ya bisa kena angin dijalan, hukumlah yang jalan kan gitu. tapi kalau hukumnya ini yang masuk angin, politiknya ini yang jalan, maksudnya gitu, jadi kurang lebih begitu Pak Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus Freeport 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Oleh sebab itu Pak Jaksa Agung tolonglah dijawab itu tadi termasuk menjawab hal-hal yang belum saya tanyakan mungkin. Jadi saya rasa banyak hal yang ingin disampaikan, ditanyakan oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III tolong sebelum ditanya Pak Jaksa Agung menjawabnya sekaligus supaya cepat-cepat selesai ini, iya kan Pak Taufiq. Ini Pak Taufiq ini setiap kali saya ngomong Jaksa Agung dia menghilang mulu, langsung ke toilet, aku bilang sama dia ya sudah ini teman santai saja nggak usah kau susah-susah Pak Taufiq, kalau bisa kau nggak usah ikut daripada kau stres saya bilang iya kan, sebab bagaimanapun juga saya bilang kalaupun Pak Jaksa Agung ini dulu Nasdem dan dulu dia sumpah melepaskan semua predikat partainya tapi yang namanya kerohanian politik itu nggak bisa dilepas iya kan Pak, masih ada sisa-sisa itu nggak bisa kita sangkal itu . jadi itu Pak Jaksa Agung hal-hal yang ingin saya sampaikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Keputusan Jaksa 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang kedua, telah dimitakan kepada BPK untuk menghitung. Nah ini yang saya mau tanya Pak Jaksa Agung. Dalam melakukan kunjungan kami ke daerah-daerah, ada Jaksa, Penegak hukum, polisi juga yang meminta kepada PPKP untuk menghitung kerugian negara kan begitu Pak. Nah ini berkenaan dengan itu Pak, apakah kejaksaan Agung punya policy untuk mendapatkan lembaga yang punya otoritas menghitung kerugian negara ini. Apakah BPKP ataukah BPK? Kan begitu Pak. Kenapa ini saya tanyakan? Didaerah saya temukan Kejaksaan minta ke BPK, BPK tidak mau kasih dengan alasan harus pusat Pak. Lalu mereka meminta BPKP kan begitu. BPKP, lalu BPKP mengirim hasil temuan mereka ini. Nah inikan jadi masalah. Apa masalahnya? 1. Masalah legal. Kit semua tahu Undang-Undang Keuangan negara dan Undang-Undang BPK satu-satunya institusi yang memiliki otoritas untuk menghitung kerugian negara adalah BPK, bukan BPKP. Jadi itu Pak, mungkin teman-teman nanti bisa menyampaikan ini/Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kerugian Negara 3
BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kami takut Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung ini tidak cukup memiliki political capacity untuk menjalankan tugas yang maha dahsyat ini. Oleh sebab itu, gagasan untuk membentuk Panja bahkan Pansus adalah dalam konteks mendukung Jaksa Agung supaya memiliki amunisi politik yang kuat dalam menuntaskan kasus ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Oleh sebab itu bahkan bukan panja saya usulkan, kalau bisa pansus, tapi tujuannya adalah untuk mem-back up Jaksa Agung supaya kuat Pak Taufiq.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Panja, Pasus, Jaksa Agung 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kita biasakanlah satu-satu selesaikan masalah. Selesaikan maksudnya jelas masalahnya. Itu bukan selesaikan kasusnya. Kita mulai kasus-kasus yang tadi disebut-sebut itu mobil itu yang… itu ya. Diisini disebutkan dihalaman 38 Pak Jaksa Agung bagian h, bagian h ini disebutkan “penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara kan begitu Pak. Jadi ini belum ada tersangkanya kasus ini, taipi sudah ada ditingkat penyidikan. Jadi bisa itu ditingkat penyidikan, kemudian nanti baru menentukan siapa tersangkanya kan begitu Pak. Jadi kasus ini supaya jelas saja bahwa kasus ini sudah pada tahapan penyidikan, belum ada tersangkanya kan begitu Pak. Ya kan begitu Pak. Jadi untuk penyidikan, untuk menemukan siapa tersangkanya kan begitu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penentuan Tersangka 3
BENNY KABUR HARMAN 3 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang kedua, Pak Jaksa Agung. Kami juga perlu sampaikan di daearh-daerah pejabatnya atau seseorang ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka baru minta BPKP, apakah ada kerugian negara atau tidak. Akibatnya apa? Ada tersangka yang ditetapkan bertahun-tahun menunggu hasil pemeriksaan BPKP. Pertanyaan kita Pak ya kalau belum ada kerugian negaranya kenapa Bapak menetapkan si a menjadi tersangka dulu? Kan begitu Pak. Kan kasihan pejabat ini. Jadi banyak Pak bupati yang begitu, banyak kepala dinas yang begitu. Nah ini temuan yang perlu kami sampaikan kepada Jaksa Agung terkait tadi hasil proses-proses seperti ini. Jadi ini luar biasa meminta dulu BPKP baru menentukan siapa tersangkanya. Di daerah-daerah lain, ditempat-tempat lain tetapkan dulu tersangkanya, lalu minta BPK menghitung kerugian negaranya. Nah ini pertanyaan saya tadi, apakah Kejaksaan Agung punya protap soal ini. Dapat dulu hitungan kerugian negaranya, baru tetapkan seseorang tadi jadi tsk atau tetapkan dulu tsknya baru minta BPKP atau BPK perhitungan kerugian negaranya. Ini penting untuk kami ketahui. Sekian Pak Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penetapan Tersangka 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ini rapat yang penuh wibawa Pak. Salah satu indikasi kewibawaan rapat itu adalah apabila kita membahas hal-hal yang sudah pasti. Jangan surat yang tidak jelas asal-usulnya kita bahas. Begini loh, saya juga punya mimpi, masa mimpi akan saya sampaikan disini juga. Mimpi aneh-aneh tentang kasus ini, tapi kalau mimpi juga saya sampaikan kan lucu Pak. Sama dengan tadi Pak Jaksa Agung kok SMS, email yang tidak jelas asal-usulnya kok disampaikan disini. Bagaimana Saudara Jaksa Agung memastikan SMS itu dari Saudara Hari Tanu? Nah inikan aneh. Nah itu yang saya bilang kemarin Pak, tolonglah hati-hati ini karena menyangkut hak asasi pihak lain, kalau memang belum pasti, inikan kerja hukum Jaksa ini. Kalau memang belum pasti jangan diekspose. Kalau memang belum jelas, tolong dibikin jelas dulu. Coba bayangkan rapat yang terhormat ini membahas surat yang tidak jelas asal-usulnya. Pak Jaksa Agung mendapat masukan informasi dari pihak yang tidak jelas juga. Akbiatnya apa Pak? Itu tadi prasangka-prasangka politik. Jangan-jangan Pak Jaksa Agung ini ada kepentingan, jangan-jangan Jaksa Agung ini ada ketidaksukaan subjektif dengan pihak ini. Kan ini jadinya, ini akibatnya. Masuk akal itu Pak. Masuk akal tadi kalau ada Anggota kita yang terhormat, yang menduga-duga apalagi dapat informasi itu tadi Pak Jaksa Agung ini ada masalah pribadi dengan yang bersangkutan. Salah satu indikasinya ya itu tadi surat yang tidak jelas asal-usulnya kok dijadikan bahan. Banyak Pak, saya yakin Pak Jaksa Agung HP Bapak banyak masukan SMS-SMS yang tidak jelas asal-usulnya dan mungkin mengaku-ngaku juga. Masa itu harus kita tanggapi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Prasangka Politik 3
BENNY KABUR HARMAN 2 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Ya kalau interupsi yang jelas Bapak ya sebab ini saya sudah semakian tua Pak. Apa yang saya omongkan itu bisa lupa Pak Ketua. Itu bisa dan hal-hal yang tidak diingat bisa diingat lagi panjang masalahnya. Jadi ini Pak Jaksa Agung supaya jangan ada prasangka politik tadi bahwa Jaksa Agung punya masalah yang subjektif dengan yang bersangkutan, tolong selesaikan dengan baiklah sesuai hukum. Itu saja Pak Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Prasangka Politik 3
BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kebetulan tadi saya yang menanyakan kasus Pak Bambang sama Pak Abraham Samad ya, jadi pertanyaan ini tidak dimaksudkan supaya atau dimaknai kita meminta Jaksa Agung untuk menghentikan, tidak, bukan itu maksudnya, karena kasus inikan kita lihat inikan hampir 5 bulan sudah, mulai bulan September 2015 dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah akan dilanjutkan prosesnya atau tidak, hanya di sini disebutkan masih dilakukan penelitian, jadi 5-6 bulan. Kami adalah kita mendukung apapun keputusan Jaksa Agung, kalau memang terbukti silakan lanjutkan, kalau memang tidak hentikan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang memang telah disiapkan dalam KUHAP ataupun dalam Undang-undang Kejaksaan. Ini supaya tidak ada salah faham kita soal ini, seolah-olah kami mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Proses Hukum 3



BENNY KABUR HARMAN 8 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang kedua, ini lagi kembali yang selalu saya sampaikan Pak Ketua, kita ini seperti berada dalam rumah kaca, apa yang kita lakukan diketahui oleh publik di luar kita ini, apa yang kita tanya pun diketahui, mereka nonton, kita tanya kasus A, kasus B tidak ditanya itupun dipersoalkan bahkan dinilai wah ini ada kepentingan, Pak BKH ini kok tanya kasus Pak Novanto maksudnya untuk melindungi Pak Novanto padahal tidak, itu maksudnya. Kenapa Pak Benny hanya tanyakan kasus Freeport, sedangkan kasus apa dulu Jaksa Agung ke Pimpinan Dewan kasus Victoria, kenapa Pak Benny tidak menanyakan itu padahal saya lupa juga. Oleh sebab itu, tidak salah juga kalau pada kesempatan ini saya tanya kasus ini kan kita nggak tahu dulu Pak, Jaksa Agung tiba-tiba di panggil ditengarai, dipanggil oleh Ketua Dewan, tapi ada yang bilang bukan Ketua Dewan yang panggil, memang Jaksa Agung yang lapor ke Ketua Dewan, mana yang jelas kita nggak tahu ini, bingung kita. Oh Pak Desmond ada pada waktu itu, oh iya, Cuma penjelasan Pak Desmond juga lain lagi. Saya ingin, kalau penjelasan Pak Desmond atau DR. Aziz ini Pak, itu namanya dalam bahasa hukumnya itu saksi de audited kan begitu. Kita Pak Jaksa Agung ingin mendengarkan sumber pertama lah kaya apa sesungguhnya, jangan nanti kok Pak Benny nggak tanya kasus ini ada apa kan gitu Pak, nah tanya salah nggak tanya juga salah, diam juga salah. Ini susah kita politisi, kalau kita diam Pak Ketua, Pimpinan partai kita nonton Pak, wah ini Anggota Dewan ini kok nggak pernah nanya, tapi kalau kita tanya juga melesat sedikit loh kok tanyanya itu kan begitu, nggak tanya yang ini itupun dipersoalkan kenapa kok nggak ditanya itu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Proses Hukum 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kalau rapat kerja yang akan datang, kalau bisa tidak ada lagi laporan seperti ini. Ada kemajuan sudah berarti ada kemajuan dilimpahkan atau dihentikan. Ini permohonan kami mudah-mudahan berkenan. Tanpa mengintervensi, mencampuri sekali lg tidak bermaksud untuk mengintervensi kewenangan, kekuasaan Jaksa Agung sebagai penanggungjawab paling tinggi dibidang penuntutan. Nah kami minta tadi untuk asas keadilan, kalau bisa prosesnya dipercepat, kalau juga tidak Jaksa Agung menghentikan pun kita sangat mendukung itu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Rapat, Asas Keadilan 3
BENNY KABUR HARMAN 4 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Sebelum itu Pak, saya ingin menambahkan inikan soal supaya kita ini tidak ada kepentingan pribadi kita. Tidak ada. Kita tidak ada membela siapa-siapa. Oh ini adalah kan begini Pak, acapkali penegak hukum ini, kalau tingkat penyelidikan, pada tingkat penyelidikan tidak ada kewajiban hukum bagi yang dipanggil untuk datang. Penyelidikan Pak kan begitu. Kecuali ada undang-undang baru atau ada pendapat lain yang bisa membantah omongan saya itu silakan. Pada tingkat penyelidikan ketika penegak hukum, penyelidik melakukan penyelidikan panggil seseorang, maka seseorang yang dipanggil untuk memintai keterangan atau informasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk datang artinya kalau dia tidak datang, dia tidak dikenai sangsi hukum kan begitu Pak. Yang jadi masalah adalah teman-teman kita ini penegak hukum kan begitu, mereka tahu juga kan sama-sama tahu kita ini Pak. Oh teman ini kalau penyelidikan … ,dan kita tingkatkan ke penyidikan sesuai dengan KUHAP kan begitu. Penyidikan ini dilakukan untuk menemukan tersangkanya kan begitu Pak sebab kalau pada tahapan penyidikan wajib datang kan begitu Pak. Poisisia kan begitu. Nah ini point sayakan sama-sama tahu kita soal hukum ini. Masuk ketingkat penyidikan, belum ada tersangka kan begitu. Kalau dia tidak mau datang kan begitu ya sudah. Kalau you tidak mau datang, nah you tetapkan tersangka kan begitu Pak dianggap tidak kooperatif. Ini soal KUHAP begitu Pak Ketua isinya kecuali ada KUHAP baru kita.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8SOP Penyelidikan 3
BENNY KABUR HARMAN 5 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Kemudian yang kedua dari kasus ini umumnya apakah Kejaksaan itu punya protap karena SOP dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi? Menetapkan seseorang sebagai TSK dulu, baru meminta BPK atau BPKP perhitungan kerugian negaranya atau meminta dulu BPK atau BPKP perhitungan kerugian uang negaranya baru ditetapkan seseorang dari tsk kan begitu Pak. Kenapa tadi saya tanyakan ini? Karena banyak kasus yang kami temukan di lapangan ada yang ditetapkan tsk bertahun-tahun begitu loh sampai 2-3 tahun. Setelah ditanya apa? Masih menunggu Pak hasil pemeriksaan perhitungan BPK atau BPKP ini. Ini pertanyaan yang saya angkat dari kasus yang tadi disebutkan. Bukan kasusnya itu per … bukan. Ini pertanyaan yang saya sampaikan tadi kepada Jaksa Agung untuk nanti dijawab begitu Pak. Jadi kasusnya itu sudah selesai ya. Silakan Pak Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8SOP, KPK 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tolonglah kalau bisa lembaga survey lakukan survey dulu ya kan? Rusak negara kita ini Pak. Jangan sampai Pak Jaksa Agung juga terpengaruh survey dulu sebelum Bapak menggunakan kewenangan Bapak ya kalau pun sudah ada surveynya Pak. Nah itu yang saya takut jangan-jangan Bapak ini, Jaksa Agung ini takut disini, tapi jangan sampai Jaksa Agung juga sebab menegakan keadilan berdasarkan rasa hukum dan keadilan Pak itu ranahnya hakim di pengadilan, bukan ranahnya polisi atau jaksa sebab kalau ranah jaksa Pak itu berbahaya. Wah bagaimana Jaksa bisa mengukur rasa keadilan masyarakat ini? Kan begitu Pak. Tidak bisa. Oleh sebab itu, undang-undang, polisi, jaksa tegakan hukum begini bunyinya, “walaupun dua, tiga pihak berantem soal itu. Silakan Bapak tentukan. Itu saja apapun keputusannya kami dukung penuh. Sekian Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Survei, Wewenang Jaksa 3
BENNY KABUR HARMAN 9 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Tadi di forum lobi tadi disebut-sebut nama saya yang mengusulkan, saya mesti meluruskan supaya tidak ada salah sangka. Idenya begini, setelah kita Rapat Kerja dengan Jaksa Agung ini dan nampaknya seperti fokusnya kasus Freeport ini. kami mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini kasus yang sangat dahsyat, oleh sebab itu mengapa dahsyat? Karena melibatkan gajah-gajah politik.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
BENNY KABUR HARMAN 5 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Yang tadi saya kemukakan bukan soal kasusnya itu. Kan ada dua tadi soal yang saya sampaikan soal hukumnya. Yang pertama adalah apakah pada tahapan penyelidikan, tahap penyelidikan Pak, menyelidik sebuah kasus ini ada kewajiban hukum untuk yang dipanggil untuk datang artinya kalau tidak datang ada konsekuensi hukumnya beda dengan KPK. Kalau Undang-Undang KPK itu lain. Itu kalau tidak datang bisa dituduh menghambat-hambat itu kan begitu. Itu pertanyaan saya dari soal ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU KPK, Penyelidikan 3
BENNY KABUR HARMAN 1 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi saya usul Pak Jaksa Agung, kalau memang sesuai dengan kewenangan Kejaksaan ada bukti yang jelas silakan tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka. Jadi jangan dibawa-bawa, jangan diungkit-ungkit apalagi tadi kalau ditanya persoalan kami kembali lagi adalah bukan soal substansi kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung bukan itu kewenangan Jaksa Agung silakan. Tugas kami adalah mengawasi penggunaan kewenangan ini. Salah satunya tadi oke Kejaksaan Agung menetapkan si a menjadi tsk tolong apa landasan hukumnya, apa dasar hukumnya kan itu Pak. Demikian juga kasus ini. Ketika Anggota menanyakan mengapa ini ditetapkan menjadi tsk atau diproses Jaksa Agung tadi menjawab tadi mengutip surat yang tidak jelas asal-usulnya apalagi surat kaleng. Akibatnya itu tadi prasangka politik muncul. Prasangka politik sebagaimana yang saya sampaikan kemarin Pak Ketua. Ya kan kita semua Pak Jaksa Agung kan tahu Pak. Siapa tadi namanya? Tanu Soedibjo yang partai politik itu? Lah iya kan? Tidak saya mau tahu sebab kalau itukan, dulukan dia di Nasdem juga kan? Ya di Hanura juga?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Wewenang Jaksa 3
BENNY KABUR HARMAN 6 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Jadi kami mohon dengan kebesaran dan kepiawaian bangsa ini melalui Jaksa Agung untuk ya hentikan kasus ini kalau memang tidak terbukti sesuai dengan Pasal 139, 140 dan kewenangan jaksa Agung didalam Undang-Undang Kejaksaan supaya kita jangan membangun tradisi yang tidak perlulah yang bikin gaduh. Jadi kalau memang terbukti ya secepatnya diproses, tapi kalau tidak hentikan. Itu saja pointnya, jadi jangan lama-lama. Sekian nanti teman-teman ini. Itu yang tadi saya bilang ini kental dengan aspek politik. Jadi kalau bisa Jaksa Agung sudah dikasih kekuasaan penuh untuk itu. Lepaskan balas dendam-balas dendam yang tidak perlu. Kemudian juga toh kasusnya sudah lewatlah, selesai sudah. Ini masukan kami Pak Jaksa Agung berkenaan dengan kasus ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Wewenang Jaksa 3
BENNY KABUR HARMAN 7 Demokrat NUSA TENGGARA TIMUR 1Laki-laki Apapun pendapat public, saya mau tegakkan aturan hukum meskipun langit ini runtuh kan begitu Pak, tapi Jaksa Agung ini kayanya masih menimbang-nimbang aspirasi public tadi kan begitu Pak. Ya terserah Pak Jaksa Agung memilih kedaulatan hukum atau pun kedaulatan rakyat kan begitu Pak. Memilih supremasi hukum atau supremasi right tadi. Silakan. Jadi kami tidak mengintervensi kewenangan ada sama Bapak. Undang-undang sudah menyerahkan itu sepenuhnya kepada Bapak. Hanya kami mohon ingatkan bahwa Indonesia ini negara hukum Pak, bukan negara kekuasaan. Karena itu, janganlah penegakan hukum tunduk kepada kehendak-kehendak public berdasarkan survey-survey lembaga-lembaga poling pendapat sebab kalau begitu Pak, hakim di pengadilan pun nanti dia akan tanya dulu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Wewenang Jaksa 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kalau bicara konteks penganggaran, walaupun saya tidak di Banggar tapi tetap saya tidak ada yang pesan Pak Ketua. Tapi yang pesan rakyat kepada saya untuk melakukan pengawasan secara konstitusi terhadap Jaksa Agung. Kalau melihat konteks item-item yang tadi sudah dilakukan. Memang ada prestasi, berkaitan dengan persoalan efisiensi sebesar 162 Miliar Rupiah dan harapan dari kejaksaan adalah pemulihan anggaran. Artinya me-return mengembalikan kembali pada pos anggaran yang ada di Kejaksaan. Cuma memang ketika kami, saya berkunjung ke beberapa institusi didaerah Kajari, tatanan Kajati dan lain-lain. Kalau bicara konteks memang fasilitas, apalagi diluar pulau Jawa bahkan di Manado kemarin. Ya jujur saja, kalau saya mungkin jadi pejabat tidak berani. Kalau jadi Kajari, atau jadi apa di kepulauan-kepulauan begitu naik perahunya kecil, ombaknya besar dan lain-lain. Itu pun kami hargai sebagai wakil rakyat terhadap institusi kejaksaan yang berjuang untuk menegakkan keadilan di daerah-daerah yang sangat terpencil. Tapi harapan saya adalah kaitan dengan pengajuan penganggaran ini, kalau toh memang kejaksaan membutuhkan untuk membangun konstruksi penegakan keadilan yang lebih bagus lagi, memberikan supporting terhadap institusi kejaksaan agar melaksanakan sesuai dengan tupoksinya sebagai unsur penegak hukum maka harapan saya adalah ketika ini diajukan kekurangan anggaran, total 390 Miliar Rupiah dari item-item ini memang ada catatan dari saya. Kaitan dengan Rusunawa, pertama. Kedua, pengadaan terhadap kontrak pengindraan dan persandian. Karena begini Pak, dengan konteks yang sifatnya kayak begini. Ini kan perlu detail juga disampaikan kepada kita nanti karena 97 Miliar tambahan ini. Ini kaitan dengan hal-hal yang memang sangat sulit terukur. Karena pengadaan persandian dan penginderaan ini kan kaitan dengan alat-alat yang sifatnya teknologi yang sangat tinggi sehingga kita butuh hal-hal seperti ini disampaikan kepada kita bahwa ini loh penggunaan. Dan yang paling intinya adalah outputnya apa? Ketika bikin rusunawa, ketika ada alat penginderaan, persandian, output-nya apa sih terhadap kinerja kejaksaan yang akan dirasakan oleh masyarakat kita. Apakah ketika dikasih ini, kinerja kejaksaan akan lebih cepat, lebih enerjik, lebih melakukan akselerasi dan lain-lain ini pun harus jelas. Jadi ketika penganggaran itu dilakukan yang dibutuhkan oleh kita adalah output terhadap penganggaran ini yang mampu memotivasi dan mendukung institusi kejaksaan bekerja lebih baik. Itu harapan bagi kita sebagai wakil rakyat.APBN-P 2016 Anggaran 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Prinsip dasarnya saya mendukung kalau kebijakan penambahan anggaran ini adalah output-nya jelas. Memberikan daya dukung terhadap kinerja-kinerja kejaksaan berikutnya. Dan memberikan semangat kepada kejaksaan termasuk juga kaitan melakukan proses penghargaan reward and punishment terhadap kerja pekerja yang ada atau pegawai-pegawai kejaksaan yang ditempatkan di kepulauan, bahkan sampai di Natuna disana. Itu misalnya mereka 3 tahun, 4 tahun mendem disana tidak pernah ada reward sama sekali. Bagaimana fungsi tentang kaitan … seperti itu.APBN-P 2016 Anggaran 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kedua, kaitan tentang eksekusi yayasan super semar. Ini pun tidak ada yang pesan. Cuma karena ini adalah dalam beberapa berita saya dengar bahwa dibutuhkan anggaran 2,5 Miliar Rupiah untuk eksekusi. Nah ketika anggaran ini dikeluarkan sedangkan ketika di eksekusikan fungsinya ada di pengadilan. Nah pertanyaan saya adalah, berapa sih sebetulnya asset super semar yang sudah dilakukan verifikasi oleh kejaksaan yang sudah dilakukan, kalau itemnya sudah disebutkan disini. Asset beasiswa super semar terdiri dari 113, rekening, deposito, giro, 5 mobil, 2 bidang tanah dan bangunan. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya nilai asset ini berapa? Sehingga kenapa kejaksaan membutuhkan 2,5 Miliar? Sedangkan eksekusi menurut saya itu dilakukan di pengadilan. Kalau misalnya asset yang direkeningnya itu sekian, kita keluarkan dana sekian untuk melakukan eksekusi. Kalau itu memang mengembalikan uang itu kepada negara dan untuk kepentingan negara saya pikir tidak ada persoalan.APBN-P 2016 anggaran supersemar 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kaitan dengan pembahasan penganggaran di Polri, memang tadi sudah disebutkan satu-persatu oleh teman-teman dari beberapa teman fraksi. Kaitan satu sisi dijelaskan oleh ketua juga bahwa terjadi pemotongan pagu terhadap Kepolisian Rp1,5 triliun rupiah, satu sisi juga Polri sudah mempersiapkan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Satu sisi juga tadi disebutkan oleh Pimpinan Ketua Komisi VI DPR RI bahwa kalau kontek bagaimana penganggaran artinya penganggarankan harus berbasis program. Program itukan harus jelas juga output-nya kemana. Nah kalau kita berandai-andai misalnya oh kita mengajukan anggaran, sedangkan sumber penganggarannya darimana, oh nanti seandainya tax amnesty sukses dapat Rp600 triliun, Rp400 triliun Polri dapat tambahan delapan koma sekian triliun, tapi program inikan tetap, program ini dibuat dan harus dijalankan oleh Polri. Tidak bisa saya pikir Polri, pertanyaannya satu saya bilang “program inikan dibikin, punya perencanaan, punya konsep disini ada arah dan kebijakan Polri, ada program Polri. Nah ketika pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran, Polri terganggu tidak dengan hal-hal seperti itu? Itu yang menjadi catatan buat kita bersama. Satu sisi Polri dituntut oleh pemerintah ini untuk menjalankan semua konsep kebijakan dan programnya untuk mengarah kepada Polri yang mampu menjadi pengayom dan pelayan bahkan memperbaiki konsep layanan dan system pelayanannya, satu sisi pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran tanp melihat sebetulnya ketika pagu ini dipotong sama pemerintah, apakah program dana rah kebijakan Polri ini tidak terganggu dengan hal seperti ini. Saya sih tidak mau berandai-andai, apakah nanti kebijakan tax amnesty dapat duit banyak atau tidak, tapi persoalannya apa yang kita punya sekarang mampu kita optimalisasikan untuk memberikan bagaimana program dan arah kebijakan Polri yang mampu memberikan manfaat yang seoptimal mungkin. Nah pertanyaannya kan ada satu inikan ada arah kebijakan adi, ada program. Disini juga bicara konteks tentang zero growth terhadap recruitment Polri. Inikan kebijakan lagi ngetren direpublik ini sekarang. Bagaimana kita merekrut pegawai negara atau Pegawai Negeri Sipil juga tidak boleh melebihi berapa yang pension setiap tahun, nah inikan konsep zero growth. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana kinerja pegawaipegawai kita. Pertanyaan saya, dengan pola requitment Kapolri yang direncanakan di Polri ini kan di Tahun 2016 kan ada sekitar 2200 orang dari tingkat Akpol 300, SIPSS 50 orang, bintara 9850 dan tamtama 1000 orang artinya luar biasa bukannya 2200 ini. Ini hampir 9200 sampai 10.200 orang. Nah saya ingin bertanya kepada jajaran Polri berapa sih sebetulnya rata-rata pensiunan Polri tiap tahun, apakah ini sesuai dengan semangat zero growth itu.APBN-P 2016 anggaran, program 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kaitan dengan pembahasan penganggaran di Polri, memang tadi sudah disebutkan satu-persatu oleh teman-teman dari beberapa teman fraksi. Kaitan satu sisi dijelaskan oleh ketua juga bahwa terjadi pemotongan pagu terhadap Kepolisian Rp1,5 triliun rupiah, satu sisi juga Polri sudah mempersiapkan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Satu sisi juga tadi disebutkan oleh Pimpinan Ketua Komisi VI DPR RI bahwa kalau kontek bagaimana penganggaran artinya penganggarankan harus berbasis program. Program itukan harus jelas juga output-nya kemana. Nah kalau kita berandai-andai misalnya oh kita mengajukan anggaran, sedangkan sumber penganggarannya darimana, oh nanti seandainya tax amnesty sukses dapat Rp600 triliun, Rp400 triliun Polri dapat tambahan delapan koma sekian triliun, tapi program inikan tetap, program ini dibuat dan harus dijalankan oleh Polri. Tidak bisa saya pikir Polri, pertanyaannya satu saya bilang “program inikan dibikin, punya perencanaan, punya konsep disini ada arah dan kebijakan Polri, ada program Polri. Nah ketika pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran, Polri terganggu tidak dengan hal-hal seperti itu? Itu yang menjadi catatan buat kita bersama. Satu sisi Polri dituntut oleh pemerintah ini untuk menjalankan semua konsep kebijakan dan programnya untuk mengarah kepada Polri yang mampu menjadi pengayom dan pelayan bahkan memperbaiki konsep layanan dan system pelayanannya, satu sisi pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran tanp melihat sebetulnya ketika pagu ini dipotong sama pemerintah, apakah program dana rah kebijakan Polri ini tidak terganggu dengan hal seperti ini. Saya sih tidak mau berandai-andai, apakah nanti kebijakan tax amnesty dapat duit banyak atau tidak, tapi persoalannya apa yang kita punya sekarang mampu kita optimalisasikan untuk memberikan bagaimana program dan arah kebijakan Polri yang mampu memberikan manfaat yang seoptimal mungkin. Nah pertanyaannya kan ada satu inikan ada arah kebijakan adi, ada program. Disini juga bicara konteks tentang zero growth terhadap recruitment Polri. Inikan kebijakan lagi ngetren direpublik ini sekarang. Bagaimana kita merekrut pegawai negara atau Pegawai Negeri Sipil juga tidak boleh melebihi berapa yang pension setiap tahun, nah inikan konsep zero growth. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana kinerja pegawaipegawai kita. Pertanyaan saya, dengan pola requitment Kapolri yang direncanakan di Polri ini kan di Tahun 2016 kan ada sekitar 2200 orang dari tingkat Akpol 300, SIPSS 50 orang, bintara 9850 dan tamtama 1000 orang artinya luar biasa bukannya 2200 ini. Ini hampir 9200 sampai 10.200 orang. Nah saya ingin bertanya kepada jajaran Polri berapa sih sebetulnya rata-rata pensiunan Polri tiap tahun, apakah ini sesuai dengan semangat zero growth itu.APBN-P 2016 rekrutmen Polri 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kedua, saya ingin tahu juga disini sumber anggaran terdiri dari rupiah murni, PNBP, badan layanan umum, rupiah murni. Saya sih tadinya berharap ada rincian belanja pegawai itu apa sih rinciannya detail kita diberikan pemahaman. Belanja modal itu apa saja kan begitu. Sumber anggaran terdiri dari rupiah murni, PNBP, Badan Layanan Umum, rupiah murni pendamping, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, tetapi ada catatan dari saya bentuk pinjaman luar negeri kita itu seperti apa sih sebetulnya yang selama ini dipakai di Kepolisian Republik Indonesia? Karena banyak juga berkaitan dengan pinjaman luar negeri begitu loh. Berkaitan dengan apakah arah kebijakan Polri ini ada kaitan dengan kepentingan asing dipinjaman luar negeri ini.APBN-P 2016 sumber anggaran 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang kedua Pak Menteri ini berkaitan dengan imigrasi. Jujur saja kita kadang ada satu harapan ketika bebas visa, tadi disampaikan ada 90 negara yang bebas visa kita berharap ada kunjungan wisata luar biasa bahkan bebas visa terhadap Cina, orang bebas visa masuk-masuk kewilayah kita untuk pengembangan bagaimana kita dapat pendapatan, tapi ada persoalan-persoalan yang perlu dicermati kita bersama. Kita berfikir mungkin ketika asing masuk ke kita, kita berharap mereka membawa uang kesini menjadi para wisatawan dan menghabiskan duitnya di kita, tapi ada satu hal yang perlu dicermati bersama, ini perlu kerja sama sebetulnya antara imigrasi, namanya BNN kaitan juga dengan Kepolisian, kaitan juga dengan Badan Inteligen Negara seperti kasus kemarin di Jepara, temuan terhadap dari mesin narkoba yang masuk sampai 100 kilo dari katanya kelompok Afganistan atau kelompok Pakistan, tapi barang itu masuk dari Tiongkok bahkan pertanyaan saya sangat besar terhadap republic ini.Hukum, HAM dan KeamananBebas Visa 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Kita akan keluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan, maka perlu dihitung untung-ruginya berkaitan dengan persoalan bebas visa sekalipun misalnya juga masuk tenaga kerja asing ke kita. Dikasih di kita bebas satu bulan, satu bulan itu mungkin satu orang sudah bisa pasang 4 sampai 3 mesin. Masuknya ke kita sebagai wisatawan. Masuk nongkrong ada di pabrik-pabrik dikawasan industry, apalagi kami begitu loh. Kebetulan saya Dapil VII Jabar Bekasi, Karawang, Purwakarta yang kawasan industry, saya berharap kedepan itu betul-betul ditangani betul bagaimana kedatangan orang asing itu bukan mengambil apalagi dengan nanti konteks MEA pasar bebas Asean yang dari dulu saya mengkritisi itu kenapa? Bisa dibayangkan kita punya penduduk 280 juta jiwa diserahkan sebagai sampah market dari Asean. Singapura punya 8 juta, Vietnam kumpulin mereka berapa negara di Asean ini dibandingkan penduduk kita juga tidak ada apa-apanya dan kita menjadi sampah buat market mereka.Hukum, HAM dan KeamananDampak Bebas Visa 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, teman-teman saya tadi, tapi perlu satu gambaran saya ada dua hal yang perlu saya soroti di Kementerian KumHAM itu. Pertama adalah kaitan dengan lapas, yang kedua adalah kaitan dengan imigrasi. Jujur saja sebagai anak bangsa saya prihatin sekali ketika ada statement dari seorang Kepala BNN “bila perlu BNN serbu itu lapas”. Inikan pertanyaan besar buat kita semua. Pertama, saya akan ungkap persoalan-persoalan yang terjadi karena berita itu sampai mantan narapidana di Kabupaten Bekasi yang saya tahu, saya datangani ada apa sih sebetulnya didalam lapas itu? Dari Rutan Bulak Kapal, Lapas Bulak Kapal lapas kelas 3 yang baru itu di Cikarang, Lapas Karawang dan Purwakarta. Sebetulnya seperti apa sih pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita dalam melakukan proses pembinaan terhadap warga binaan.Hukum, HAM dan KeamananImigrasi 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Mengapa begitu luar biasa narkoba itu masuk ke kita? Ini jangan-jangan begitu loh, ini pertanyaan kembali lagi saya ungkapkan jangan-jangan ada kepentingan asing yang masuk ke kita, memang ingin menghancurkan regenerasi bangsa ini, maka saya bilang perlu kerja sama semua jajaran penegak hukum di kita, imigrasi, Kepolisian dan Badan Inteligen Negara sekalipun untuk melihat ini bukan fenomena hal yang biasa. Kalau dulu mungkin penjajahan gaya lama adalah senjata yang masuk ke kita, tapi yang paling mudah sekarang menghancurkan generasi bangsa ini. Kalau generasi bansa ini hancur, saya pikir republic ini selesai.Hukum, HAM dan KeamananJaringan Narkoba 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Masuk lewat Nunuk saya dengar 70 kilo, ada yang satu kwintal, ada segini luar biasa. Kalau terorisme kemarin itu tembak-menembak yang korban berapa, tapi kalau 100 kilogram sabu-sabu yang masuk republic ini berapa juta orang regenerasi kita itu yang mau dihancurkan. Ini jujur saja hal yang sangat luar biasa yang perlu dicermati bersama, maka perlu kerja sama nanti kedepan Pak Menteri antara lapas, antara imigrasi, antara Kepolisian, BNN dan Badan Intiligen Negara. Jadi kita jangan menganggap bahwa ketika bebas visa masuk ke kita itu dianggap bahwa kita akan mendapatkan uang banyak dari wisatawan. Perlu diantisipasi juga nanti dibuka keran ke Timur Tengah dan lain-lain. Akan muncul pemahaman radikal yang akan masuk ke kita.Hukum, HAM dan KeamananKerja sama Lapas dan Imigrasi 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, teman-teman saya tadi, tapi perlu satu gambaran saya ada dua hal yang perlu saya soroti di Kementerian KumHAM itu. Pertama adalah kaitan dengan lapas, yang kedua adalah kaitan dengan imigrasi. Jujur saja sebagai anak bangsa saya prihatin sekali ketika ada statement dari seorang Kepala BNN “bila perlu BNN serbu itu lapas”. Inikan pertanyaan besar buat kita semua. Pertama, saya akan ungkap persoalan-persoalan yang terjadi karena berita itu sampai mantan narapidana di Kabupaten Bekasi yang saya tahu, saya datangani ada apa sih sebetulnya didalam lapas itu? Dari Rutan Bulak Kapal, Lapas Bulak Kapal lapas kelas 3 yang baru itu di Cikarang, Lapas Karawang dan Purwakarta. Sebetulnya seperti apa sih pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita dalam melakukan proses pembinaan terhadap warga binaan.Hukum, HAM dan KeamananLapas 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya jujur saja mungkin ada satu hal yang perlu Pak Menteri pikirkan kedepan beserta jajaran dari Kumham artinya ini kebutuhan yang sangat urgensi kaitan persoalan narkoba di lapas, kaitan persoalan-persoalan jujur saja dari mulai pungutan yang tidak jelas sampai pengkavlingan-pengkavlingan sel didalam ini bukan rahasia lagi, tapi menjadi rahasia umum. Saya tanyakan mereka persoalan-persoalan seperti ini seperti apa sih praktek-praktek didalam? Saya berfikir ke depan Pak Menteri punya roopmap peta jalan bagaimana kedepan, ada istilah Bahasa saya GBHK Garis Besar Haluan Kumham. Mau ngapain sih Kumham ini? Lapas itu adalah satu lembaga secara filosofi, lembaga pembinaan menyiapkan orang kembali ke masyarakat.Hukum, HAM dan KeamananNarkoba di Lapas 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Sekarang anda bisa bayangkan Saudaraku sekalian, lapas-lapas sekarang tingkat huniannya saja sudah luar biasa. Narkoba bahkan sipir saja pengguna narkoba, jujur saja. Kalau tadi dibilang oleh Saudara saya Bang Junimart di Siantar sana ada Kalapas. Ini sipir bagaimana bisa menanggulangi, sedangkan undang-undang bahwa orang yang terkena narkoba adalah korban. Terus ketika didalam sana ada undang-undang, kalau korban artinya harus dilakukan proteksi, perlindungan, perawatan itu amanat undang-undang, tapi dilakukan tidak didalam lapas? Tidak bahkan mereka menjadi konsumen tetap dan pemasoknya adalah orang-orang dilembaga pemasyarakatan. Tidak mungkinlah kalau pengelola pasti mengalami hal-hal seperti itu. Ini saya bilang, ini perlu perbaikan bersamalah. Kita interopeksi bersama, maka saya bilang coba semua jajaran ini berfikir ayo kita perbaiki bareng-bareng. Saya support, saya jaga marwah mitra kerja Komisi III DPR. Ini demi kebaikan bersama. Yang saya inginkan adalah ketika ada statement dari Kepala BNN seperti ada apa? Ini menjadi pertanyaan buat kita bersama. Oke, tidak perlu kita saling menyalahkan, tapi bagaimana ini harus ada proses perbaikan kedepan. Itu yang penting buat saya. Ada roopmap, ada garis besar, bagaimana pengelolaan lapas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan, bagaimana mungkin bangsa ini mau memperbaiki ketika judulnya adalah lembaga pembinaan, judulnya adalah lembaga bagaimana mengembalikan orang disiapkan lagi kepada masyarakat, tapi didalamnya yang tadinya mungkin dia penjahat kelas teri, dia bisa menjadi kelas besar karena terdidik didalam. Ini persoalan juga buat kita. Ini catatan Pak Menteri. Saya berharap Pak Menteri punya konsep yang jelas terhadap perbaikan lapas kedepan. Silakan Pak Menteri tanya juga. Kemarin saya muter-muter … seperti apa sih sebetulnya didalam lapas itu. Mereka cerita begini bang, begini-begini oh oke saya bilang nanti kita sampaikan kepada orang yang berwenang berkaitan persoalan pengelolaan lapas.Hukum, HAM dan KeamananPengelolaan Lapas 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Mereka siapkan negara-negara mereka itu untuk tidak menerima barang-brang dari kita dan mereka masukan mulai dari permen, roti dan lain-lain masuk ke negara kita dan ini harus siap-siap semuanya. Ini menjadi catatan buat kita bersama bahwa imigrasi nanti kedepan, Kumham dan jajaran lapas juga mampu mengantisipasi persoalan-persoalan ini. Kita berbicara bagaimana perbaikan bangsa ini kedepan.Hukum, HAM dan KeamananPersiapan MEA 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Jaksa Agung berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Banyak persoalan yang mungkin bisa sampai sekarang diselesaikan, tapi ada persoalan-persoalan juga di Kejaksaan Agung yang ketika misalnya ada pertanyaan juga ketika ditanya kepada Kepolisian kasus Deni Indrayana misalnya kata Kepolisian sudah P21 dan itu dari Kejaksaan, tapi kenapa itu tidak jalan. Kalau memang itu tidak memenuhi unsur alat bukti, sudah stop hentikan kan begitu, tapi kalau memang itu sudah P21 terpenuhi yang alat bukti maksudnya biar ada kejelasan juga dan perlakuan hukum kita kan harus sama pada siapa pun. Pertanyaannya adalah kaitan dengan persoalan internal Kejaksaan. Kan ada amanat dari fungsi pembinaan dan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan serta Peraturan Pelaksana dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata kerja Kejaksaan, dimana dalam aturan tersebut pembinaan meliputi pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana organisasi ketatalaksanaan, kepegawaian dan lain-lain. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang bahkan terkait dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau pun represif agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pertanyaan saya Pak. Dari dasar konstitusi dan aturan main diinternal Kejaksaan, apakah sampai dengan saat ini pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik dilakukan dalam system Kejaksaan. Kedua, apakah pernah dilakukan audit oleh eksternal berkaitan dengan ini? Maksud saya dengan fungsi pembinaan dan pengawasan tadi. Bisa dijelaskan sama Pak Jaksa Agung. Karena apa Pak? ini berkaitan dengan persoalanpersoalan yang terjadi di internal Kejaksaan. Bukan hanya pada peristiwa OTT yang kemarin menjadi booming di media, tapi misalnya kaitan apakah Kejaksaan ini sebagai penegak hukum juga. Bagaimana mungkin pada kasus narkoba misalnya jaksa-jaksa jangan-jangan juga begitu loh karena tidak ada fungsi pengawasan dan pembinaan, sehingga juga karena penanganan disana akhirnya sama dengan polisi ketika diperiksa tes urinnya banyak juga mereka terlibat didalamnya.Kinerja Kejaksaan fungsi pengawasan pembinaan 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Satu contoh pada konteks narkoba, apalagi dengan hal yang sifatnya seperti kemarin menjadi di media seolah-olah 10 hari Pak berturut-turut Pak. ini pertanyaan besar di masyarakat. Saya butuh Pak, lembaga penegakan hukum kita, membangun kepercayaan yang luar biasa terhadap masyarakat. Saya dukung Pak, Komisi III DPR RI dukung atas nama konstitusi. Kami penduduk disini dipilih oleh rakyat, fungsi konstitusi kami adalah melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan kami itu jujur saja saya bukan tipikal orang yang memaki atau mau apapun sebenarnya. Saya butuh ada kontruksi yang jelas yang dibangun oleh internal Kejaksaan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul di internal Kejaksaan supaya citra Kejaksaan itu muncul menjadi lembaga yang mampu dan dipercaya oleh rakyat Republik Indonesia.Kinerja Kejaksaan, Penegakkan hukumfungsi pengawasan pembinaan, penegakan hukum3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kaitan tadi sebetulnya teman-teman di Komisi III sudah sampaikan semua berkaitan fungsi pengawasan kita sebagai wakil rakyat, fungsi konstitusi kita, kita lakukan. Mitra kerja kita adalah kepolisian. Kenapa mungkin, saya ingin ungkapkan bahwa apa yang disampaikan itu rasa sayang dan cinta kita kepada institusi kepolisian. Dari satu sisi memang teman-teman mungkin melihat banyak sisi yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan itu kita harus berikan reward, berikan penghargaan, kita dukung institusi kepolisian menjadi institusi yang betul-betul mampu memberikan pengayoman. Karena konsep secara Undang-Undang 3 tugas pokok kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman serta menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Tadi sudah disampaikan juga oleh Anggota Komisi III yang lain bahwa banyak hal yang sudah diselesaikan institusi kepolisian. Berkaitan dengan persoalan narkoba, persoalan terrorisme dan kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada institusi kepolisian. Tapi satu hal juga Pak, sebagai wakil rakyat saya datang dari Dapil VII Jabar. Saya bertemu dengan beberapa anggota legion veteran Republik Indonesia. Saya sering diajarkan ketika saya sekolah dulu, bahkan ada senior saya di PDIP Bang Ahmad Bashara bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai veteran, pahlawannya. Mereka terhimpun dalam legion veteran Indonesia. Jadi ada satu hal kejadian di Karawang yang disampaikan kepada kami, dan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi III bahwa terjadi sesuatu yang jujur saja fungsi kepolisian yang menjadi pengayom buat masyarakat, buat mereka lembaga veteran tidak terjadi di Karawang. Jadi ada kasus kejadian Tahun’74, ada penghargaan terhadap veteran kita dengan memberikan 150 hektar untuk lembaga veteran di wilayah Karawang. Berdasarkan SK Gubernur diberikan kepada LVRI Lembaga Veteran Provinsi Jawa Barat dan tanah itu sudah digunakan sekitar 70 hektar, sisanya 80 hektar itu diwilayah Karawang Barat yaitu desa Margamulya. Fakta yang terjadi adalah bahwa legion itu diberikan surat SK oleh Gubernur, sah Tahun’74. Surat Kakanwil BPN Bandung Tahun 2004, surat Kepala Kantor pertanahan kabupaten Karawang Tahun 2010 dan sah dimenangkan dalam pengadilan negeri. Kenapa ini terjadi peristiwa hal yang diluar konteks yang harus saya bela disana. Kepemilikan mereka itu diserobot oleh perusahaan. Saya kenapa tidak mau bela perusahaan karena ini fakta hukum Pak. Kalau perusahaan ini juga benar mungkin kita bela. Tapi ini legion veteran punya lahan yang dikuasai oleh PT Pertiwi namanya. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah meminta dan menyuruh kepolisian untuk melakukan intimidasi terhadap para penggarap yang dari veteran. Saya berharap ada atensi khusus dari Pak Kapolri. Mereka datang ke kami, usia mereka 85 tahun. Ada ketuanya lembaga veteran Jawa Barat usianya 91 tahun, mereka menang di pengadilan bahkan ditingkat kasasi pun mereka menang, di pengadilan tinggi mereka dikalahkan. Tapi sekarang yang terjadi disana mereka diintimidasi untuk keluar dari wilayah tanah yang mereka punya hak disana. Jadi mereka sampaikan ke kami bahkan ada surat juga buat Pak Kapolri yang mereka kirim ke Pak Kapolri, tapi saya juga punya copy-annya disini bahkan ada kronologisnya semua. Sebetulnya mereka bicara Cuma 1 hal ke saya. Biarlah prosedur ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan mereka diintimidasi untuk keluar dilahan-lahan itu karena mereka kuasai memang dari Tahun’74. Dan saya pikir saya bangga dengan kepolisian. Karena fungsi kepolisian adalah memberikan pengayoman kepada semua warga negara Indonesia.Kinerja Kepolisian reward kepolisian, kasus sengketa tanah 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Itu saja Pak Kapolri saya sampaikan. Ini kenapa seperti itu, karena mereka mungkin berharap dari saya. Karena saya wakil mereka yang duduk di DPR RI yang mungkin mampu menyampaikan aspirasi dari hati mereka yang paling dalam, mereka sudah tua katanya Pak. Mereka tidak perlu diintimidasi, tidak perlu, nanti mati sendiri katanya. Mereka rata-rata usia sudah 85 tahun. Itu saja, terima kasih atas segara perhatiannya. Dan mohon maaf Pak Kapolri, tolong saya tidak ikhlas kalau mereka di intimidasi. Saya tidak ikhlas kalau mereka yang punya hak secara sah disitu diusir karena kekuatan para pemodal dan uang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Kinerja Kepolisian sengketa tanah 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Dan harapan saya adalah institusi kepolisian bukan alat kekuasaan, bukan alat penguasa dan pengusaha tapi betu-betul menjadi pengayom buat seluruh warga negara Indonesia. Jujur saja Pak, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan … 53 Tegal Warule dan yang sekarang banyak dikuasai oleh pengusaha, pemilik modal disana, menggusur para penggarap, menggusur para pemilik tanah, karena eks Tegal Warule dan Perponding 53 itu adalah nasionalisasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun’60 menjadi objek … yang dibagikan kepada masyarakat. Nah ada satu lahan disana sekitar 140 hektar sudah dikuasai legion veteran, dan ini tidak diutik-utik yang 70 hektar. Yang 80 hektar berdasarkan keterangan yang menjual itu pun bahwa itu memang milik dari legion veteran. Harapan mereka kesaya Cuma satu, tolong sampaikan kepada Pak Kapolri, jangan institusi kepolisian menjadi alat untuk mengusir mereka dari sana. Karena mereka punya surat lengkap, mereka punya data lengkap bahkan di pengadilan pun mereka menang. Itu namanya disini di sertifikat Nomor 5, luasnya 328 hektar didalamnya ada lahan legion veteran seluas 80 hektar. Saya berharap biarlah kita ini tidak bisa memberikan penghargaan apa pun sama mereka. Tapi minimum apa yang sudah diberikan negara Tahun’74 itu kita jaga sehingga kita mampu menghargai mereka sebagai bagian dari memberikan kemerdekaan pada negara ini. Harapan saya juga adalah jangan sampai kasus-kasus berkaitan dengan pertanahan yang konflik antara pengusaha dengan rakyat, institusi kepolisian yang notabene adalah pengayom untuk seluruh masyarakat dipake alat oleh pengusaha, oleh … pemilik modal untuk melakukan pengusiran, intimidasi bahkan hari ini pun institusi kepolisian dipakai alat untuk turun kepada masyarakat di wilayah tanah yang dikuasai secara fisik maupun secara SK Gubernur oleh legion veteran untuk melakukan proses intimidasi terhadap para penggarap yang notabene adalah eks veteran-veteran di kita.Kinerja Kepolisian sengketa tanah, tugas kepolisian 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Pertanyaan saya adalah bapak sebagai calon Komisi Yudisial ke depan, langkah dan sikap apa yang efektif sebetulnya untuk merubah perilaku hakim yang dianggap jujur saja Pak, banyak pengaduan yang nakal. Kedua, banyak juga di Mahkamah Agung terjadi persoalan-persoalan yang sifatnya penyelundupan hukum. Saya berharap Bapak sebagai darah segar Komisi Yudisial mampu memberikan solusi-solusi yang efektif, efisien dan terobosan-terobosan sehingga Komisi Yudisial ke depan mampu merubah dan memberikan nuansa baru daalam perilaku hakim, sehingga hakim betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat republik ini.Komisi Yudisial Hakim Nakal 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Ada satu hal sebetulnya ketika kita bicara kontek dunia kehakiman, dunia peradilan yang notabene adalah para hakim itu hierarkinya di bawah Mahkamah Agung, yang terjadi adalah sebetulnya trust masyarakat kita terhadap penegakan hukum kita itu sampai sekarang jujur saja Pak, masih tanda tanya besar, masih banyak pertanyaan karena banyak problem dan persoalan-persoalan orang mencari keadilan dan diputuskan oleh ketukan hakim itu dan mereka merasa ada diskriminasi dan tidak merasa tidak mendapatkan keadilan dari ketuka palu hakim.Komisi Yudisial Kepercayaan Rakyat 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Dari fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial saya secara personal dan secara Fraksi PAN berharap ke depan ada terobosan yang signifikan walaupun tidak berakrobat sebetulnya, kalau kemarin ada terobosan dari kejadian kegaduhan antara Mahkamah Agung, antara hakim dan Komisi Yudisial itu akrobat Pak, tapi saya tidak mau Komisi Yudisial berakrobat tapi ada terobosan ke depan yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang baru sehingga komunikasi antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung betul-betul berdampak pada perilaku hakim dalam memberikan rasa keadilan. Apalagi tadi Pak Putu bilang bahwa hakim itu perwakilan Tuhan yang menentukan nasib orang, salah saja ketuk palu hakim itu dilakukan, maka jujur saja Pak itu berdampak luas terhadap keluarganya, personalnya dan itu berdampak juga terhadap semua yang ada. Maka ada istilah lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada memutuskan 1 orang yang tidak bersalah tapi dihukum karena perilaku hakim yang menyimpang.Komisi Yudisial Kewenangan KY 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Kalau berbicara konteks Komisi Yudisial sebetulnya dari tadi calon yang pertama juga kita sudah banyak mengungkap persoalan-persoalan yang yang terjadi pada perilaku hakim. Komisi Yudisial punya kewenangan berkaitan dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua diberi kewenangan juga menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini sebetulnya esensi dari kewenangan Komisi Yudisial, jadi kalau Komisi Yudisial itu dibentuk oleh negara ini bahkan tadi rekan saya dari PDIP bilang bahwa banyak lembaga-lembaga yang sekarang dibentuk oleh pemerintahan kita yang fungsinya, outputnya, ujungnya buat apa sebetulnya lembaga itu dibuat. Kalau berbicara tentang kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Komisi Yudisial itu fungsinya itu adalah sebagai 2 tadi mengusulkan hakim agung dan punya kewenangan untuk menegakkan dan kehormatan martabat perilaku hakim, esensinya adalah sebagai peradilan etik terhadap para hakim.Komisi Yudisial Persoalan Hakim 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Pertanyaan saya tadi, langkah yang paling efektif seperti apa Pak, yang Bapak mau lakukan. Komunikasi yang paling efektif dan efisien untuk membangun bagaimana perubahan perilaku hakim itu dengan Mahkamah Agung itu seperti apa. Sehingga bukan saling menyalahkan tapi saling memperkuat diantara institusi itu dan berdampak kepada perubahan dan perilaku hakim yang lebih baik ke depan, karena selama ini Komisi Yudisial ada juga yang terjadi adalah banyak persoalan-persoalan keputusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh masyarakat.Komisi Yudisial Perubahan Perilaku Hakim 3



DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Kalau berbicara konteks Komisi Yudisial sebetulnya dari tadi calon yang pertama juga kita sudah banyak mengungkap persoalan-persoalan yang yang terjadi pada perilaku hakim. Komisi Yudisial punya kewenangan berkaitan dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kedua diberi kewenangan juga menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini sebetulnya esensi dari kewenangan Komisi Yudisial, jadi kalau Komisi Yudisial itu dibentuk oleh negara ini bahkan tadi rekan saya dari PDIP bilang bahwa banyak lembaga-lembaga yang sekarang dibentuk oleh pemerintahan kita yang fungsinya, outputnya, ujungnya buat apa sebetulnya lembaga itu dibuat. Kalau berbicara tentang kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Komisi Yudisial itu fungsinya itu adalah sebagai 2 tadi mengusulkan hakim agung dan punya kewenangan untuk menegakkan dan kehormatan martabat perilaku hakim, esensinya adalah sebagai peradilan etik terhadap para hakim.Komisi Yudisial Wewenang KY 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Yang ketiga, ini kaitan persoalan asset-aset yang selama ini di Kejaksaan seperti kasus di BLBI ada penyitaan dan lain-lain misalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dibidang pidana, ada juga tugas lain yaitu mewakili pihak negara, pemerintah baik sebagai penggugat atau pun tergugat dalam sengketa perdata atau tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 hal ini dalam penyelamatan serta pemulihan keuangan negara dan asset-aset negara atau Pemerintah daerah termasuk BUMN, BUMD yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab bagaimana peran Kejaksaan dalam hal ini Pak Jaksa agung. Sudah berapa asset negara yang berhasil dijaga, diperoleh dan diselamatkan dari peran ini. Apakah Kajian yang terkait ini pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Kenapa saya bicara ini Pak? jadi fungsi sebetulnya bagaimana fungsi Kejaksaan adalah bagaimana konteks mau pidana, mau perdata dan lain-lain adalah fungsinya bagaimana Kejaksaan optimal menyelamatkan asset-aset negara. Asset yang didapatkan dari proses-proses keputusan pengadilan penyitaan itu sebetulnya pernah tidak ada konteks yang diinventarisasi? Karena tadi ceritanya juga dari Pak Jaksa Agung bahwa kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap asset-aset yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Dari hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi gambaran biar bahwa fungsi optimalisasi bagaimana Jaksa Agung melakukan penyelamatan asset negara mampu dilaksanakan secara optimal.Korupsi pengelolaan aset 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Ya saya prinsipnya sama dengan bang teman-teman walaupun tadi Jak Mania yang di naturalisasi adalah Persipura, saya pendukung Viking sebetulnya gitu loh, tapi prinsip dasarnya sama kita setuju tapi Pak Menteri harus punya target ke depan.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya prinsipnya adalah setuju ketika proses naturalisasi ini dilakukan demi kepentingan olahraga nasional prinsip dasarnya sangat setuju tapi Pak Menteri harus punya target sampai kapan kita mau kayak begini, itu yang penting sebetulnya. Jangan sampai prestasi olah raga kita tujuan dari proses naturalisasi adalah bagaimana olah raga kita mampu mandiri menjadi kekuatan kita sendiri. Ke depan harus seperti itu dan itu punya target, jangan sampai kita punya prestasi karena proses naturalisasi, proses naturalisasi walaupun prinsip dasarnya ketika ini supaya menjadi supporting penyemangat.Naturalisasi Atlet Proses Naturalisasi 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Sampai kapan kita melakukan proses naturalisasi, jangan sampai olahraga kita yang menjadi lebih baik tergantung kepada naturalisasi. Walaupun prinsip dasarnya kita menyetujui itu tapi punya target jangan sampai itu berulangkali dilakukan tanpa merubah apa wajah olah raga kita yang tetap seperti sekarang apalagi sepak bola lawan Malaysia aja kita babak belur, lawan Thailand babak belur kan begitu. Tapi yang juara tetap Viking Pak Persib.Naturalisasi Atlet Proses Naturalisasi 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya Daeng Muhammad Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi, memberikan applause kepada Polri ketika penanganan kasus terorisme dan kasus-kasus hokum yang terjadi selama ini yang muncul ke public. Jujur saja kemarin masyarakat cukup bangga dengan Polri kita, tapi jangan sampai kebanggaan itu tidak menjadikan Polri lebih mampu lagi memperbaiki kedalam. Ini kenapa Pak? Karena Pak Polri saya di dapil sendiri, di Dapil VII Jabar, dapil kami itu dilewati oleh kali Citarum. Bekasi, Karawang, Purwakarta itu luar biasa Pak. Perusakan ekosistem, ekologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan itu sebetulnya tindak pidana, tapi jujur saja Sungai Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia sekarang yang dulu Tahun 1980a-an yang luar biasa bersih masih bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi ketika itu kita adukan terhadap para penegak hokum, jujur saja sampai saat ini belum pernah ada tindakan hokum yang nyata dari Polri terhadap para pelanggar tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah tiga kabupaten di Dapil VII Jawa Barat. Jujur saja keprihatinan saya adalah karena buat saya Citarum adalah sumber kehidupan masyarakat. Citarum itu adalah penjaga ekosistem yang menjadi saksi sejarah kehidupan dan peradaban kita. Saya prihatin karena kenapa? Selama ini banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan tidak pernah ditindak secara tegas. Perusahan-perusahaan besar itu melakukan itu dan rutin. Kalau misalnya air hujan sekarang banjir, mereka malah mengeluarkan dan Citarum itu baunya luar biasa. Itu Pak menjadi catatan Pak Kapolri. Selain prestasi-prestasi yang bisa ditunjukan oleh Polri, saya inginkan Polri juga bertindak tegas terhadap persoalan-persoalan yang melipatnya perusakan terhadap lingkungan karena buat saya keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi itu wajib buat bangsa ini karena itu adalah titipan anak cucu kita ke depan.Pelaksanaan Tugas PolriCitarum 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Jadi saya berharap Polisi sebagai garda terdepan harapan masyarakat mendapatkan keadilan bukan terbalik menjadi alat kekuasaan atau alat para penguasa untuk menekan rakyat. Saya Fraksi Amanat Nasional kemarin menerima keluh kesah mereka. Ada 30 orang lebih yang sudah 3 tahun ini cuma ketika ada kasus ini muncul di masyarakat mereka protes pembangunan itu satu-satu dipanggil, dimintai keterangan, nanti bulan depan satu lagi dimintai keterangan lucu Pak. Rakyat kecil diperlakukan seperti itu jujur saja mereka keder, takut, khawatir. Saya bilang kemarin ke mereka “kalau ini memang perjuangan bahkan bicara konteks mata air adalah kehidupan buat tujuh desa itu, saya bilang “karena persoalannya ini sudah ada keputusan dari lingkungan hidup dan lain-lain termasuk dari DPR disana bahwa itu melanggar RT/RW tapi dipaksakan suratnya keluar dan janji walikota disana untuk menghentikan pun sidang berjalan dan tetap mereka memaksakan itu, tapi saya berharap karena ini focus pada institusi kepolisian, saya berharap Kepolisian menjadi penaung mereka untuk mendapatkan rasa keadilan bukan alat pengusaha atau penguasa. Harapan itu ada pada Kapolri mudah-mudahan ada penegakan hokum yang benar dengan rasa keadilan dan memberikan yang terbaik buat masyrakat yang khususnya Forum Masyarakat Peduli Mata Air yang terjadi di Kota Batu Malang karena mereka mempertahankan mata air untuk kehidupan mereka sekitar 7 desa disana.Pelaksanaan Tugas PolriKeberpihakan 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang kedua adalah saya Hari Rabu minggu kemarin menerima tamu dari Kota Batu Malang. Ada forum namanya FMPMA Forum Masyarakat Peduli Mata Air. Disana itu ada mata air namanya mata air embulan gemulo. Datang kesini seromobongan dari Forum Masyarakat Peduli Mata Air karena mereka berhadapan dengan institusi Kepolisian, mereka berhadapan dengan pengusaha pembangunan hotel raja yang ada di Kota Batu Malang. Pembangunan hotel itu jaraknya hanya 150 meter dari mata air gemuluh dan mata air itu menghidupi tujuh desa di wilayah Batu Malang. Bisa dibayangkan Pak Kapolri kasus ini terjadi di Tahun 2013 Bulan Februari, mereka sekarang sampai Tahun 2015-2016 dipanggil dan diminta keterangan karena dianggap melanggar Pasal 170 KUHP dan Pasal 335. Dengan alat bukti yang ditunjukan oleh polisi ke mereka, kasus ini tiga tahun mereka diminta keterangan tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka, tidak apapun dengan alat bukti 2 buah bamboo, 4 batu kali anda bisa bayangkan, satu buah triplek dan satu sak semen yang dirusak. Ini kasusnya terjadi pada tanggal 31 Januari 2013.Pelaksanaan Tugas PolriKeluhan Masyarakat 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya Daeng Muhammad Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi, memberikan applause kepada Polri ketika penanganan kasus terorisme dan kasus-kasus hokum yang terjadi selama ini yang muncul ke public. Jujur saja kemarin masyarakat cukup bangga dengan Polri kita, tapi jangan sampai kebanggaan itu tidak menjadikan Polri lebih mampu lagi memperbaiki kedalam. Ini kenapa Pak? Karena Pak Polri saya di dapil sendiri, di Dapil VII Jabar, dapil kami itu dilewati oleh kali Citarum. Bekasi, Karawang, Purwakarta itu luar biasa Pak. Perusakan ekosistem, ekologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan itu sebetulnya tindak pidana, tapi jujur saja Sungai Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia sekarang yang dulu Tahun 1980a-an yang luar biasa bersih masih bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi ketika itu kita adukan terhadap para penegak hokum, jujur saja sampai saat ini belum pernah ada tindakan hokum yang nyata dari Polri terhadap para pelanggar tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah tiga kabupaten di Dapil VII Jawa Barat. Jujur saja keprihatinan saya adalah karena buat saya Citarum adalah sumber kehidupan masyarakat. Citarum itu adalah penjaga ekosistem yang menjadi saksi sejarah kehidupan dan peradaban kita. Saya prihatin karena kenapa? Selama ini banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan tidak pernah ditindak secara tegas. Perusahan-perusahaan besar itu melakukan itu dan rutin. Kalau misalnya air hujan sekarang banjir, mereka malah mengeluarkan dan Citarum itu baunya luar biasa. Itu Pak menjadi catatan Pak Kapolri. Selain prestasi-prestasi yang bisa ditunjukan oleh Polri, saya inginkan Polri juga bertindak tegas terhadap persoalan-persoalan yang melipatnya perusakan terhadap lingkungan karena buat saya keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi itu wajib buat bangsa ini karena itu adalah titipan anak cucu kita ke depan.Pelaksanaan Tugas PolriPerusakan Ekosistem 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya Daeng Muhammad Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi, memberikan applause kepada Polri ketika penanganan kasus terorisme dan kasus-kasus hokum yang terjadi selama ini yang muncul ke public. Jujur saja kemarin masyarakat cukup bangga dengan Polri kita, tapi jangan sampai kebanggaan itu tidak menjadikan Polri lebih mampu lagi memperbaiki kedalam. Ini kenapa Pak? Karena Pak Polri saya di dapil sendiri, di Dapil VII Jabar, dapil kami itu dilewati oleh kali Citarum. Bekasi, Karawang, Purwakarta itu luar biasa Pak. Perusakan ekosistem, ekologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan itu sebetulnya tindak pidana, tapi jujur saja Sungai Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia sekarang yang dulu Tahun 1980a-an yang luar biasa bersih masih bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi ketika itu kita adukan terhadap para penegak hokum, jujur saja sampai saat ini belum pernah ada tindakan hokum yang nyata dari Polri terhadap para pelanggar tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah tiga kabupaten di Dapil VII Jawa Barat. Jujur saja keprihatinan saya adalah karena buat saya Citarum adalah sumber kehidupan masyarakat. Citarum itu adalah penjaga ekosistem yang menjadi saksi sejarah kehidupan dan peradaban kita. Saya prihatin karena kenapa? Selama ini banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan tidak pernah ditindak secara tegas. Perusahan-perusahaan besar itu melakukan itu dan rutin. Kalau misalnya air hujan sekarang banjir, mereka malah mengeluarkan dan Citarum itu baunya luar biasa. Itu Pak menjadi catatan Pak Kapolri. Selain prestasi-prestasi yang bisa ditunjukan oleh Polri, saya inginkan Polri juga bertindak tegas terhadap persoalan-persoalan yang melipatnya perusakan terhadap lingkungan karena buat saya keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi itu wajib buat bangsa ini karena itu adalah titipan anak cucu kita ke depan.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang keempat anggarannya juga harus diturunkan baru benar itu keberpihakan. Kalau 4 leading sektor itu tidak dilakukan saat pikir negara hanya beretorika dengan berteori. Nah berkaitan persoalan-persoalan itu maka saya berharap, Pak menteri yang baru ini mampu. Yang berbicara konteks sesuai dengan semangat Pak presiden Jokowi melakukan proses revolusi mental, oke lah orang-orang yang bersih proses perbaikan tapi sistimnya harus ada perubahan luar biasa kalau itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan mimpi tadi untuk memperbaiki semuanya saya pikir akan menjadi mimpi yang cuma mimpi kosong. Nah harapan saya seperti itu dan mungkin berkaitan persoalan-persoalan yang lain, karean saya juga berharap Pak menteri mampu menjadi institusi yang independen, tidak berpihak, tidak ini, walaupun Bapak berasal dari exs salah satu partai sekarang jadi menteri terbesar. Kebijakan Bapak adalah kebijakan untuk semua, kebijakan yang mampu mengayomi kebijakan seorang negarawan yang baik buat saya. Terima kasih.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAnggaran Lapas 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang kedua, Saya datang ke BNN. Di BNN itu saya tanya banyak, fasilitasnya luar biasa. Tempat pembinaan untuk korban Narkoba yang ada di Lido itu, kaya hotel bintang 4, bintang 5 lah buat saya. Terus saya dengar tanya-tanya, satu orang pembinaan berapa? 3,5 juta per bulan katanya. Saya bilang, ini juga diskriminatif lagi. Saya pergi ke lapas-lapas sama, kalau Undang-Undang mengatakan bahwa korban narkoba adalah orang sakit dan korban, artinya kebijakan Undang-Undang itu harus di-follow up, di-supporting dengan anggaran mereka diobatin tidak sebetulnya. Kalau bisa diperlakukan dengan tempat yang luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa, saya pergi ke Lapas Cirebon, ke rutan Cirebon, ke apa? Tebing Tinggi ke sana, Saya melihat mereka itu sakit, sakau dan tidak diperlakukan apapun oleh negara, sedangkan amanat undang-undang begitu. Nah inkonsistensi. Bagaimana norma undang-undang ini dijalankan ketika negara tidak memberikan support untuk menjalankan undang-undang itu. Karena berkaitan dengan sistem ini. Nah saya harapkan ke depan betul-betul kesungguhan saya yakinlah, Abang kita ini, Pak menteri ini, Pak Laoly ini, yakin mampu karena Beliau juga mantan di gedung dewan ini dan mengerti betul persoalan-persoalan teknis yang ada di lapangan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumFasilitas BNN 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang ketiga, ini spesifik saya, urusan Lapas adalah urusan spesifik. Jadi jangan pernah menangani Lapas bukan orang yang tidak mengerti lapas. Karena yang lain mungkin berkaitan dengan imigrasi, yang kaitan-kaitan yang lain rule-nya itu jelas karena hukum internasional dan lain-lain, penanganan lapas itu beda. Mengurusi orang yang dipenjasar di Sumatera Utara di Tanah Karo dengan di Pasundan beda. Karena ini adalah pilosopinya tadi saya tekankan sebagai berproses pembinaan, bagaimana orang mau dibina. Satu kamar kapasitas 7 isinya 38. Ini sebetulnya kesuksesaan dari pembinaan lapas adalah makin lama lapas itu bukan makin penuh. Artinya penegakan Hukum ini melakukan proses pencegahan preventif bukan orang menjadi sebagai university kriminal. Masuk Lapas keluar makin jagoan, makin hebat makin jadi residivis. Nah boro-boro bisa dibina 7 orang diisi 38, 40 orang. Anda bisa bayangkan seperti itu. Ketika mereka sakit di sana korban Narkoba tadi di perlakukan secara Undang-Undang sebagai korban, apa yang dilakukan oleh negara terhadhap mereka. Bulshit, omong kosong semua. Tidak ada? karena apa? Keberpihakan itu bukan hanya good wiil buat saya bukan hanya niat baik. Tapi dibangun juga sumber daya manusia nya untuk menangani itiu yang benar, ada strategi dan sistim untuk bagaimana itu yang benar.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLapas 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Karena tadi teman-teman di Komisi III sudah banyak mengunkapkan banyak hal, saya simpel saja sebetulnya. Ada yang mengganjal di hati saya ketika saya muter-muter , jadi Pak menteri pelru tahu saya belum pernah masuk Lapas, belum pernah masuk rutan, semenjak di komisi III sudah 9 Lapas dan rutan masukkin. Persoalannya adalah saya bilang, ketika Pak menteri punya konsep bagaimana memperbaiki konsep layanan sebagai lembaga pembinaan itu tidak mungkin sukses, kalau tidak ada kesungguhan dan tidak ada perubahan sistem. Saya masuk ke dalam, saya bertanya bukan hanya kepada sipir, bukan hanya kepada kepala Lapas tapi saya tanya juga kepada narapidana. Tadi persoalan over capacity, buat saya solusi dari persoalan over capasity itu bukan banyak membangun lapas . Toh ketika dibangun juga saya menerima temuan tidak ada sumber daya manusianya. Apalagi Menpan kemarin sudah ngomong, moratorium pengangkatan pegawai negeri, sebenarnya tidak nyambung ini. Dan makin tidak nyambung buat saya. Tapi tadi saya mendengar dari Pak menteri ada solusi. Nanti dari tentara diangkat PNS dibaktikan sebagai sipir atau apa di lapas, itu solusi ya?Pembangungan Masyarakat Sadar HukumMoratorium Pengangkatan PNS 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Karena tadi teman-teman di Komisi III sudah banyak mengunkapkan banyak hal, saya simpel saja sebetulnya. Ada yang mengganjal di hati saya ketika saya muter-muter , jadi Pak menteri pelru tahu saya belum pernah masuk Lapas, belum pernah masuk rutan, semenjak di komisi III sudah 9 Lapas dan rutan masukkin. Persoalannya adalah saya bilang, ketika Pak menteri punya konsep bagaimana memperbaiki konsep layanan sebagai lembaga pembinaan itu tidak mungkin sukses, kalau tidak ada kesungguhan dan tidak ada perubahan sistem. Saya masuk ke dalam, saya bertanya bukan hanya kepada sipir, bukan hanya kepada kepala Lapas tapi saya tanya juga kepada narapidana. Tadi persoalan over capacity, buat saya solusi dari persoalan over capasity itu bukan banyak membangun lapas . Toh ketika dibangun juga saya menerima temuan tidak ada sumber daya manusianya. Apalagi Menpan kemarin sudah ngomong, moratorium pengangkatan pegawai negeri, sebenarnya tidak nyambung ini. Dan makin tidak nyambung buat saya. Tapi tadi saya mendengar dari Pak menteri ada solusi. Nanti dari tentara diangkat PNS dibaktikan sebagai sipir atau apa di lapas, itu solusi ya?Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPerbaikan Layanan 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Nah yang saya ingin kan adalah ke depan kalau sistem itu tidak diperbaiki philosopi dari Lapas itu sebagai lembaga pembinaan tidak akan mungkin sampai. Apa lagi konsep philosopi itu , saya ingin meminta penjelasan dari Pak menteri ketika mau diapaain sih terhadap PP 99 itu. Karena ketika pp itu dikeluarkan orang tidak boleh dapat remisi, terus sipir-sipir itu ngomong melakukan proses pembinaan terhadap orang yang menjadi terpidana disana, dijawabnya "ngapain gue bener", "ngapain gue jadi orang baik" toh negara juga tidak memberikan reward terhadap kita. Ini berarti PP 99 itu melakukan proses diskrimasi terhadap warga negara. Ini harus ada solusi kedepannya. Itu catata buat saya. Karena apa? banyak di lapas bilang Pak saya sulit membina terhadap orang-orang ini, karena tidak ada harapan lagi mereka untuk mendapatkan penghargaan. Ketika mereka berbuat baik.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Yang keempat anggarannya juga harus diturunkan baru benar itu keberpihakan. Kalau 4 leading sektor itu tidak dilakukan saat pikir negara hanya beretorika dengan berteori. Nah berkaitan persoalan-persoalan itu maka saya berharap, Pak menteri yang baru ini mampu. Yang berbicara konteks sesuai dengan semangat Pak presiden Jokowi melakukan proses revolusi mental, oke lah orang-orang yang bersih proses perbaikan tapi sistimnya harus ada perubahan luar biasa kalau itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan mimpi tadi untuk memperbaiki semuanya saya pikir akan menjadi mimpi yang cuma mimpi kosong. Nah harapan saya seperti itu dan mungkin berkaitan persoalan-persoalan yang lain, karean saya juga berharap Pak menteri mampu menjadi institusi yang independen, tidak berpihak, tidak ini, walaupun Bapak berasal dari exs salah satu partai sekarang jadi menteri terbesar. Kebijakan Bapak adalah kebijakan untuk semua, kebijakan yang mampu mengayomi kebijakan seorang negarawan yang baik buat saya. Terima kasih.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRevolusi Mental 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Sebetulnya sudah banyak yang diungkapkan oleh teman-teman Komisi III DPR RI berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap Kejaksaan Agung, tapi saya ingin melihat dan menganalisa dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, memang banyak persoalan-persoalan yang tadi sudah disampaikan katain dengan hukuman mati dan terpidana mati termasuk kasus mobil 8 inikan semua menjadi sorotan media dan menjadi polemic di media bahkan menjadi beberapa pendapat dan opini, sehingga masyarakat kadang butuh penjelasan yang lugas, yang jelas dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang ada dan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Termasuk juga kaitan dengan PT HIN Hotel Indonesia Natour kaitan ada penyimpangan dengan sebetulnya peruntukan dan sehingga muncul ada namanya kemarin itu rame disebutkan kaitan dengan Menara BCA. Ya saya juga satu sisi cukup memberikan apresiasi dan berbangga hati bahwa ada kasus hukum yang lama juga yang akhirnya sekarang mampu ditangani juga oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan buronan asset BLBI yaitu Saudara Samadikun Hartono yang mungkin saya dengar tadi ada berita bagus yang bisa diekstradisi dan bisa dikembalikan ke negara kita untuk diadili dan dieksekusi, tapi ada sorotan yang mungkin ini auto kritik kita bersama ke internal. Kadang kita mampu melihat dari sisi kacamata kita terhadap luar, tapi ini saking sayang sebetulnya. Sayang saya terhadap mitra kerja, sayang saya terhadap para penegak hukum. Saya pernah bermimpi bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga utama penegakan hukum kita sesuai undang-undang.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Saya berkeinginan bahwa lembaga utama ini lebih sebetulnya dengan lembaga penegak hukum yang sifatnya ad hock. Dari mimpi itu sebetulnya kadang-kadang saya memberikan satu gambaran bahwa okelah kita punya persoalan masa lalu, kita punya sesuatu yang tidak sempurna, tapi harapan saya Pak Jaksa Agung mampu melakukan satu terobosan akselerasi percepatan terhadap namanya perbaikan diinternal. Apalagi ketika dalam 10 hari kemarin terjadi berita media, terjadi kaitan dengan persoalan hukum diinternal di dua Kejaksaan Tinggi. Buat saya ini menjadi sebetulnya menjadi satu peristiwa yang membuat Jaksa Agung lebiyh memperbaiki pada persoalan tatanan fungsi pengawasan dan pembinaan diinternal.Penegakan hukum penegakan hukum, perbaikan internal 3
DAENG MUHAMMAD 3 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Ini terbukti dengan ucapan yang di ucapkan Hasto bahwa Emis Moeis hukumannya ringan, Persiden PKS hukumannya luar biasa hukumannya sampai diatas 10 tahun. Itu saja mungkin catatan, tolong ini dijawab apakah ada deal-deal politik pengurangan hukuman dan lain-lain sehingga ketika AS tidak ditetapkan menjadi wakil presiden dia bilang dan mengatakan bahwa ini persoalan oleh karena gara-gara BG dan saya sudah tahu karena sudah sadap BG. Ini luar biasa ini Pak Ketua ini catatan bahwa KPK penanganan kasus berperkara bahwa kalau ada orang yang dia tidak disukai dia pasti sadap itu seperti itu. Ini catatan saja terima kasih.Pertemuan Abraham SamadHukuman 3
DAENG MUHAMMAD 3 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Itu ucapan itu juga diucapkan oleh saudara ku Hasto, jalan-jalan kronologis seperti ini sepertinya ada deal-deal sehingga ketika AS tidak ditetapkan sebagai wapres dia marah jangan-jangan ada janji politik yang dikeluarkan sehingga ketika dia tidak ditetapkan sudah bantu banyak bahkan ada deal-deal politik bahwa semua mungkin politisi PDIP atau politisi yang itu ada yang persoalan dengan hukum ada proteksi khusus gitu loh.Pertemuan Abraham SamadJanji Politik 3
DAENG MUHAMMAD 3 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Tadi ada kronologis yang begitu panjang ketika Pak Tjahyo, Mas Andi ketemu dengan pimpinan KPK atau dengan AS ada obrolan-obrolan persoalan politik. Pertanyaan saya satu jangan-jangan ada janji-janji yang diberikan oleh teman-teman saudara ku sekalian yang ketemu dengan AS bahwa menjanjikan termasuk persoalan ucapanmu dari AS bahwa kepada saudara ku Hasto Emis Moeis itu hukumannya ringan berbeda dengan Presiden PKS karena persoalan dia ikut campur di persoalan itu.Pertemuan Abraham SamadKronologi Pertemuan 3
DAENG MUHAMMAD 3 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Saya tidak panjang lebar sebetulnya saya ingin penegasan saja pertanyaannya satu Saudara Hasto pernah cerita ketika RDP dengan Komisi III bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan pimpinan dan petinggi dari PDIP dengan Abraham Samad dan ada ucapan bahwa Abraham Samad merasa bahwa ketika Abraham Samad tidak dicalonkan sebagai wapres, ini disampaikan oleh Saudaraku Hasto ke Abraham Samad dan dijawab bahwa saya sudah tahu karena ini persoalannya gara-gara BG dan saya sudah sadap BG. Ini omongan dari Saudara ku Hasto ketika RDP dengan Komisi III.Pertemuan Abraham SamadPencalonan 3
Daeng Muhammad 2 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Yang keempat adalah bagaimana Pemerintah berbasis pada anggaran. Jadi saya pikir begini, bagaimana mungkin melakukan perbaikan terhadap kasus-kasus hukum. Ini biaya perkaranya sekian perkara. Ternyata kejaksaan mampu menyelesaikan lebih dari perkara itu. Pertanyaan, kalau itu dilakukan proses audit, apakah total biaya perkara dibagi jumlah perkara sama dengan itu biaya perkara dan seada-adanya misalnya. Dan ini yang terjadi sebetulnya persoalannya. Substansinya disitu, ketika perkara ini seadaadanya dan kasus berapa pun kan kejaksaan saya pikir juga tidak mungkin memprediksi berapa perkara yang masuk. Bisa saja dalam satu tahun bisa tiba-tiba dan harusnya kejaksaan mampu menyiapkan anggaran itu. Jadi jangan sampai terjadi persoalan hukum di kita menyelesaikan perkara hukum, biaya hukumnya akan dilakukan seperti istilah menggoreng ikan dengan minyaknya. Jadi karena perkara itulah yang membiayai perkara itu. Ini yang menjadi persoalan.RKAKL, RKP Anggaran, perkara 3
Daeng Muhammad 2 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Nah persoalan seperti ini sebetulnya. Ini akar persoalan di internal kejaksaan. Kalau berbicara bagaimana mampu melakuan perbaikan di internal kejaksaan itu harus berbasis anggaran. Saya selalu berbicara 4 konsep. Keberpihakan Pemerintah terhadap akselerasi atau percepatan perbaikan dalam internal lembaga apa pun di negeri ini. Pertama, ada niat baik Pemerintah untuk melakukan perbaikan itu. Kedua, saya bilang bagaimana Pemerintah melakukan perbaikan sumber daya manusia. Ketiga, ada strategi. Yang Bahasa tadi Bang Faisal tadi ada akrobatik. Yang tidak Cuma rutinitas, kayak rapat sekarang buat saya. Besok nanti 2017 rapat kita akan ketemu dengan halhal yang sama.RKAKL, RKP internal kejaksaan, anggaran 3
Daeng Muhammad 2 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Sebetulnya tadi sudah banyak tadi diungkapkan oleh teman-teman di Fraksi berkaitan bagaimana sebetulnya kejaksaan agung mampu melakukan akselerasi atau percepatan dalam proses perbaikan di internal sehingga Kejaksaan Agung mampu betulbetul menjadi lembaga utama penegakan hukum di Republik ini. Saya cukup menggelitik dan tertarik berkaitan persoalan-persoalan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Pertama adalah sesuai Peraturan Presiden. Ini sebagai landasan dulu saya berbicara kontek tentang bagaimana sebetulnya yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017, arah kebijakan Pemerintah kepastian dan penegakan hukum. Ini menjadi catatan buat kita bersama. Ini ada semangat, keinginan bagaimana … ini memberikan arah dan kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum dinegara ini. Persoalannya adalah satu dan satu sisi ada semangat Pemerintah ingin melakukan suatu arah kebijakan dan program yang betulbetul yang tujuannya adalah adalah melakukan proses perbaikan-perbaikan didalam internal penegakan hukum di kita. Bukan hanya di Kejaksaan, di kepolisian, dan di penegak hukum lainnya. Tapi persoalannya adalah ini berbanding terbalik dengan bagaimana Pemerintah berbicara konteks sector anggaran. Saya ingin melihat struktur APBN kita. Sebetulnya kan jelas dalam penyusunan APBN itu sumber pendapatan kita dari sector pajak, non pajak, lain-lain dan sumber pendapatan lainnya terhimpun melalui sumber pendapatan. Dan ini terestimasi sebenarnya. Terhitung. Tapi ketika kami belajar bahkan tadi saya dengar Bu Erma bicara andainya 2017 dipotong lagi 15% atau 20% bagaimana? Ini kan jadi lucu sebenarnya. Anda bisa bayangkan, semua bisa bayangkan. Ketika semua program ini tersusun dalam bentuk. Ya jujur saja buat saya penegakan hukum kejaksaan se-republik ini dari Sabang sampai Merauke jumlahnya 4,6 Triliun. 8 program. 8 program adalah implementatif dari kebijakan Perpres tadi Nomor 45. Harusnya kan nyambungnya kesana. Karena persoalannya adalah apakah ini mampu dilakukan oleh kejaksaan. Ketika misalnya, program ini sudah tersusun tiba-tiba karena pendapatan negara kita, estimasi pendapatan kita tidak sesuai target. Tidak sesuai target karena ada sesuatu yang luar biasa atau memang estimasi kita terlalu over target. Kayak dulu saya pernah protes pertumbuhan kita 5,6% sampai 6%. Saya bilang omong kosong itu. Moderatnya saja 5,2, 5,1 ya memang terbukti sekarang 5,3 saja dipotong menjadi 5,1%.RKAKL, RKP penegakan hukum, anggaran 3
Daeng Muhammad 2 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Nah harapan saya, kaitan dengan Perpres ini. Apakah dari program prioritas sebagaimana diarahkan dalam Perpres Nomor 45 tadi 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017 sudah pernah dilakukan oleh Kejaksaan. Dan kemungkinan kendalanya apa. Kedua, ini catatan juga Pak. Satu sisi kita ingin memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kita tapi 1 sisi tadi saya bilang ada penghentian pembangunan kantor Kejaksaan infrastruktur dan lain-lain. Saya pikir ini kan anomaly juga. Satu sisi memberikan pelayanan, terus kita juga tidak punya tempat. Kan lucu. Bahkan tidak layak. Ada beberapa wilayah yang punya Kabupaten, mungkin Kajarinya juga gak punya kantor atau belum punya. Belum punya Kajari. Nah ini persoalan juga. Bagaimana mungkin tujuan pelayanan sesuai dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 itu mampu dilaksanakan ketika kita anomaly terhadap kebijakan seperti itu. Itu saja Pak Ketua catatannya. Terima kasih. Wabillauhitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.RKAKL, RKP rencana kerja pemerintah, kantor kejaksaan3
Daeng Muhammad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Terima kasih pimpinan, terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada BNPT dan saya ucapkan selamat kepada pak Tito Karavian atas tempat yang baru dan mudah – mudahan membawa ghiroh yang baru juga di BNPT dan mudah – mudahan BNPT menjadi lebih baik mendapat simpati dari rakyat kalau berbicara kontek terorisme sebetulnya prinsip dasarnya partai amanat nasional dan saya daeng muhammad mendukung terhadap perang terhadap terorisme kata terorisme yang sesungguhnya ini adalah menjadi konsensus kita bersama tadi disebutkan ada tiga kejahatan luar biasa di republik ini pertama narkoba kenapa saya bilang narkoba pertama karena narkoba satu kilo itu ratusan ribu orang apalagi kalau sudah ratusan kilo artinya jutaan grasi bangsa kita menjadi dungu menjadi rusak dan habislah republik ini yang kedua adalah korupsi kenapa saya bilang seperti itu, dan yang ketiga adalah terorisme kenapa saya bilang ini menjadi tiga kejahatan yang sangat luar biasa yang kita perangi bersama ini memang hal – hal yang perlu dan penting diwapadai oleh bangsa ini berkaitan dengan bagaimana menjaga keutuhan negara NKRI, tapi persoalannya adalah ini masukan dan mungkin juga ini kritikan dan atau kritik kita bersama terhadap BNPT, ada proses deradikalisasi menjadi program BNPT bagaimana caranya BNPT menanggulangi persoalan – persoalan terorisme ini dengan melakukan pendidikan deradikalisasi terhadap masyarakat, tapi jangan sampai ini semangat deradikalisasi semangat anti terorisme itu membuat satu cara polarisasi pemberantasan terorisme dengan cara yang tidak adil tadi yang dikhawatirkan oleh Romo kemaren saya sampaikan kepada komnas HAM kepada PP Muhammadiyah, mungkin saja ada persoalan – persoalan terorisme yang ditangani BNPT tapi prosedurnya menjadi tidak adil gitu loh. Kalau patut diduga terjadi persoalan eh ternyata penanganannya ternyata membuat orang merasa didholimi.Jangan – jangan ini menjadi bibit baru pola deradikalisasi menjadi radikalisasi baru, ini yang perlu di antisipasi oleh BNPT. Jadi, harapan saya ada SOP yang betul – betul yang terstandarisasi, jangan nanti mungkin pimpinan BNPT prosedur ok semua ok pelaksana dibawahsTerorisme deradikalisasi 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Maksud saya begini Pak, ada pola katanya dulu saya pernah dengar itu di PPATK aplikasi Sipesat, Sistem Pengguna Jasa terpadu, apa dan bagaimana sistem itu mampu berjalan. Kedua, berapa efektifkah sistem itu berjalan. Yang ketiganya adalah kalau dari pengalaman Pak Yusuf dan jajarannya selama ini jujur saja saya salut Pak dengan PPATK. PPATK banyak memberikan kontribusi kepada pihak penegak hukum untuk dapat mendeteksi pelaku-pelaku tindak pidana dan mudah-mudahan ini menjadi jera juga bagi mereka. Keinginan kita sebagai wakil rakyat dari dari Fraksi PAN dari hal-hal dan cara modus pengalaman yang difahami oleh PPATK itu mungkin didorong ke depan ada regulasi yang mampu mengantisipasi pola-pola, gerakan transaksi yang sifatnya tadi, pertama adalah pencucian dalam tindak pidana korupsi. Kedua, bagaimana kita mampu mendeteksi badan-badan itu ngumpulin duitnya bagaimana caranya sih pasti PPATK punya akses masuk ke sana. Yang ketiga, itu banyak juga gerakan radikalisme di kita nggak mungkin bergerak kalau tanpa duit, pasti ada pasokan juga dari luar negeri dan itu mampu dideteksi dan ini ketika difahami, didorong menjadi regulasi bagaimana Undang-undang Pencucian Uang dan PPATK ke depan itu mendorong untuk melakukan proses pencegahan terhadap hal-hal seperti itu dan kita mampu melakukan tindakan prefentif dan untuk melindungi bangsa dan negara ini.Transaksi Keuangan Aplikasi Sipesat 3
DAENG MUHAMMAD 2 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Yusuf dan jajaran di PPATK. Tadi ada pertanyaan Pak Ichsan cukup menarik buat saya, saya 18 tahun di kawasan industri. Kaitan tadi Pak Yusuf menjawab bahwa kalau pembebasan lakukan saja bikin rekening di bank dan lain-lain. Di Kabupaten Bekasi itu ada 7 kawasan luasnya ribuan hektar, pembebasan itu rata-rata misalnya satu kawasan industri 400 sampai 1000 hektar itu bebasinnya 1000 meter, 2000 meter dan budaya di kita Pak, ada satu wilayah satu desa itu mungkin penduduknya sekitar 4000 ribu orang, yang punya rekening itu sekitar hampir 60 kepala keluarga, sisanya tidak Pak dan kalau Bapak turun ke lapangan dan Bapak memahami Bapak kasih cek ke mereka buat apa ini, mereka nggak mau, itu kondisi riil di lapangan. Kalau misalnya di transfer saja Pak lewat rekening, nggak punya rekening dan mereka nggak mau, mereka mau terima cash ini kultur Pantura Pak, terima cash udah gitu mereka beli lagi pengganti lahannya. Kondisi kaya gini juga mesti diantisipasi Pak dalam pembuatan aturan perundang-undangan ke depan, mungkin ada lex spesialis ketika proses badan usaha melakukan proses pembebasan di lapangan ada kondisi-kondisi kaya begitu. Bahkan kalau di daerah pedesaan itu, kalau Bapak bayar pakai cek itu mereka nggak mau, mereka mau blek di depan mereka dipoto, namanjya poto ...kalau untuk pembebasan. Saya 18 tahun Pak di situ, jadi dipoto pegang duitnya, udah gitu ya sudah, kalau nggak begitu nanti suatu saat anak-anaknya nuntut nggak pernah terima uang sampai begitu, begitu Pak realitanya. Terima kasih masukan saja Pak.Transaksi Keuangan Pembebasan Lahan 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Nah dari hal-hal seperti ini sebetulnya kita dapat mengambil suatu pola dan cara, mungkin dari pengalaman PPATK, Pak Yusuf dan jajarannya, pola penanggulangan seperti apa yang paling efektif, kenapa? Karena hingga saat ini kita kan ingin mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, tindak pidana korupsi, bagaimana menghambat polarisasi transaksi bandar-bandar narkoba dan PPATK sebagai intelijen dalam sistem transaksi keuangan ini turut sangat berperan dalam penanggulangan hal seperti itu.Transaksi Keuangan Penanggulangan 3
DAENG MUHAMMAD 1 PAN JAWA BARAT VII Laki-laki Jadi banyak persoalan sebetulnya yang perlu kita dalami bersama berkaitan bagaimana ke depan PPATK mampu memberikan satu pola-pola yang sifatnya adalah pencegahan dan solusi buat negara ini dalam penanggulangan terhadap polarisasi dan transaksi keuangan yang mampu terkontrol oleh negara, sehingga tidak sembarangan orang ketika melakukan tindak pidana kejahatan kan selama ini sebetulnya kan Pak Yusuf dan jajaran punya pengalaman terhadap cara dan modus para pelaku pencucian uang pada tindak pidana korupsi maupun pada transaksi-transaksi narkoba yang bisa kita bayangkan bersama, orang dalam penjara mampu me-remote pada bandar di luar. Orang di dalam penjara mampu melakukan proses transaksi yang bukan main luar biasanya bahkan nilainya puluhan milyar, bahkan mungkin omzet yang beredar dalam kaitan narkoba di republik ini mungkin ratusan milyar sampai trilyun. Kalau kita melihat kasus di Jepara kemarin yang 100 kg, ada kasus di Kalimantan 250 kg dan itu kendalinya semua ada di dalam penjara, ini yang lucu. Dari pola dan cara seperti ini sebetulnya kita dapat melihat ada trend yang bisa dilakukan oleh mereka, cara orang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pencucian uang maupun ketika dia menjadi bandar narkoba dan dia me-remote para bandar-bandar itu dan itu pasti ada transaksi keuangannya. Yang ketiga, ada indikator juga saya banyak melihat bahwa ada polarisasi gerakan radikalisme dan terorisme juga menggunakan anggaran dari luar negeri.Transaksi Keuangan Transaksi Ilegal 3
Daeng Muhammmad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Dari rekam jejak Bapak, disini tertulis Bapak adalah hakim Adhoc Tipikor sejak Tahun 2010. Bapak pernah jadi advokat. Bapak juga pernah menjadi birokrat, menjadi pegawai negeri di SDM. Jadi rekam jejak Bapak cukup lumayanlah buat saya. Pertanyaannya, jujur saja Pak. Kami di Komisi III DPR RI sering mendengar fenomena bahwa sekarang Mahkamah Agung dalam kondisi yang terpuruk dengan kondisi-kondisi yang memang terjadi. Persoalan-persoalan para penegak hukum kita juga itu diproses secara hukum karena memang ketika menjalankan kaidah konstitusi dan UndangUndang mereka juga akhirnya melakukan pelanggaran terhadap hukum. Saya ingin pendapat Bapak berkaitan persoalan dan kondisi Mahkamah Agung sekarang. Pertama adalah, sering saya mendengar dan bahkan saya bertemu langsung dengan para orang yang mengadukan kasusnya di Mahkamah Agung ketika keputusan Incrach keluar dari Mahkamah Agung dan diumumkan diwebsite dan lain-lain itu bahkan untuk mendapatkan salinannya pun itu butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak keluar-keluar dari Mahkamah Agung. Ini menjadi fenomena yang kayaknya sesuatu yang menjadi rahasia umum bahkan saya dengar-dengar untuk mengeluarkan putusan supaya yang sudah dikeluarkan incrach itu juga harus dengan Bahasa saya, Bahasa … kisit artinya orang mendapatkan keadilan juga, membutuhkan juga ekstra keras untuk hanya mendapatkan putusan artinya ada permainan apa sih di Mahkamah Agung. Kalau Bapak nanti terpilih menjadi hakim Adhoc Tipikor di Mahkamah Agung, itu pendapat Bapak dengan kondisi Mahkamah Agung yang sekarang terpuruk apa yang mau Bapak lakukan secara konkrit untuk mengubah wajah Mahkamah Agung menjadi tempat memang memberikan rasa keadian dan betul-betul menjadi lembaga pengadilan yang agung di depan masyarakat. Terutama itu Pak. Karena Bapak punya pengalaman kan sebagai hakim Tipikor.Uji Kelayakan Calon Hakimkondisi mahkamah agung 3
Daeng Muhammmad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Kedua, tadi banyak dijelaskan berkaitan. Saya sering mendengar dari pakar hukum pidana yang sering diundang juga di Komisi III DPR RI. Bapak bisa bayangkan ada keputusan Mahkamah Agung yang teman saya dari Gerindra, Supratman menjelaskan bahwa ketika orang diperiksa berperkara. Yang berperkaranya juga diperiksa di pengadilan saja. Keputusan hukumannya misalnya 3 tahun. Dan ketika melakukan proses ada kasasi dari kejaksaan yang masuk ke Mahkamah Agung hukumannya lebih tinggi seperti itu. Sedangkan hakim agung itu tidak pernah memeriksa orangnya berperkara. Mereka hanya memberikan berkas-berkas atau dokumen-dokumen dari keputusan yang dilakukan dipengadilan yang dibawahnya. Nah sedangkan kata pendapat para pakar Bapak ini sependapat atau tidak bahwa di hukum, sumber hukum pidana kita di Belanda itu tidak ada namanya hukum yang sudah diputuskan ini ketika dibawa kepada … kasasi hukumnya lebih tinggi. Nah pendapat Bapak seperti apa berkaitan itu.Uji Kelayakan Calon Hakimputusan mahkamah agung 3
Daeng Muhammmad 1 PAN Jawa Barat VII Laki-Laki Yang ketiga Pak, saya ingin Bapak punya solusi berkaitan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dalam proses pengadilan tindak pidana Tipikor. Banyak hal Bapak, mungkin pernah dengar ada kasus-kasus misalnya dengan hal … orientasi Bapak. Yang penting dalam kerugian negara itu terjadi pengembalian kan terhadap negara. Ada keputusan misalnya, kerugian negara Rp25 Juta, Rp35 Juta, Rp40 Juta. Saya jujur saya kemarin saya lihat ada pengadilan Tipikor di Bandung yang memproses hukum berkaitan persoalan pidana, Tipikor, tindak pidana korupsi yang nilainya Rp30 Juta, Rp25 juta, Rp35 Juta dan saya yakin betul biaya berperkaranya juga yang berbulan-bulan itu melebihi biaya itu. Pendapat Bapak, berkaitan dengan kondisi seperti itu. Bagusnya, solusinya seperti apa? Kalau ada tindak pidana korupsi yang nilainya hanya Rp35 juta, dibawah Rp50 Jutalah. Itu saja mungkin Pimpinan.Uji Kelayakan Calon Hakimtindak pidana korupsi 3



Desmond Juanidi Mahesa 1 Gerindra Banten II Laki-Laki Catatan yang ketiga bagi saya, ini kritik juga walaupun saya memahami persolan kebutuhan Jaksa-jaksa di daerah. Mobil … dan macam-macam. Tapi saya dan beberapa kawan di Komisi III sebagai pengurun Kadin misalnya, dan pengurus Ardin dan beberapa organisasi pengusaha itu, di Komisi III juga ada. Ada catatan penting Pak Jaksa Agung. Pada rapat kita di Ardin dan di Kadin. Banyak kawan-kawan kita didaerah yang berkaitan dengan anggaran APBN ini, yang berkaitan dan pembiayaan ini. Keluhan-keluhan ini dianggap mereka adalah keluhan yang mengada-ada juga. Kenapa? Hampir semua pengusaha daerah, baik yang berkaitan dengan di Tingkat II ataupun di Tingkat Provinsi. Ini kan kayak sudah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri itu sudah kayak menunggu sesuatu setiap project-project APBN yang berkaitan ini. … (suara tidak jelas). Ini bukan sesuatu hal yang baru bagi Bapak-bapak yang pernah didaerah. Nah persoalannya adalah kebutuhan-kebutuhan yang hari ini didaerah tentang campurtasi, rumah, dan macam-macam itu dan prilaku-prilaku ini juga bagaimana sebenarnya. Ini catatan penting bagi kita dan Pak Junimart jangan pura-pura gak tahu ini. Hampir semua kunjungan kerja kita selalu kalau kita ketemu dengan pengusaha keluhannya sama. Jadi saya Cuma mengingatkan disamping bahwa kita harus memikirkan bagaimana persoalan-persoalan mitra dengan baik, juga kita memikirkan tentang kinerja didaerahnya citra kejaksaan ini juga harus diperbaiki. Ini catatan-catatan yang ketiga.APBN-P 2016 anggaran 3
Desmond Juanidi Mahesa 1 Gerindra Banten II Laki-Laki Yang kedua, tentang usulan tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2016. Saya juga mengingatkan kita agak berhati-hati dengan usulan tambahan. Kenapa? Negara kondisi hari ini ada gak duitnya. Tambahan ini posnya yang mana akan kita tambah disini. Jangan kayak Pak Dis dari Golkar setuju tentang ini, mungkin dia sudah tahu sumber dananya. Saya belum tahu makanya saya mengingatkan ini. Apakah kita memindahkan anggaran mitra lain kesini? Ini juga yang harus diwaspadai. Begitu juga dengan persoalan IT. Karena ada 2 hal, sumber dananya dimana penambahan ini. Apakah sudah ada persetujuan Menteri Keuangan dan macam-macam itu, apakah kita setujui atau tidak? Misalnya pendapat dari Fraksi Gerindra, itu anggaran untuk IT ternyata lebih murah. Bagaimana kebijakan kita terhadap mitra yang lalu, yang tinggi, apakah ini ada unsur mark-up. Yang paling berbahaya adalah pada saat kita setuju disini, setuju disana, siapa yang ngomong tentang anggaran yang berkaitan dengan IT. Janganjangan ini ada project apa nih. Ini kan bisa … KPK dan catatan-catatan ini tolong kita berhati-hati. Jangan setuju tidak setuju pada proses ini. Kita harus berhati-hati dulu. Karena kita tidak bicara tentang sector mitra kita Kejaksaan saja. Karena Komisi membicarakan tentang sinkronisasi anggaran agar kita melakukan kebijakan-kebijakan politik anggarannya pun secara jernih dan jelas. Basisnya tentu kinerja-kinerja itu. Itu catatan yang kedua.APBN-P 2016 APBNP, sinkronisasi anggaran 3
Desmond Juanidi Mahesa 1 Gerindra Banten II Laki-Laki Terima kasih Pak Benny. Saya yang pertama mengingatkan kepada kita semua termasuk Jaksa Agung. Persoalan ketimpangan-ketimpangan anggaran dibeberapa mitra kita. Khususnya persoalan Pidum dan Pidsus misalnya. Kalau di Kejaksaan, penyelidikan 25, di KPK 122, di kepolisian sekitar 50 sampai 60. Penuntutan di Kejaksaan itu 25, di KPK 155. Penyidikan 50 di kejaksaan, penyidikan di KPK 133. Ini bicara tentang anggaran berbasis kinerja. Bagaimana mungkin kita menuntut kinerja kejaksaan bagus kalau kita sendiri tidak memikirkan ketimpangan-ketimpangan ini. Ini catatan kita. Persoalan yang bagi kita di Komisi hari ini adalah, Pemerintah hari ini melakukan pemotongan karena memang negara kekurangan uang. Saya mengharapkan kedepan catatan-catatan ini, bagian yang harus kita lakukan … Lembaga-lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan proses ini kita duduk bersama. Saya mengharapkan Pak Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPK, Sekjen MA juga berkaitan dengan ini agar kita bisa mengevaluasi dalam rangka kebijakan agar berbasis kinerja ini suatu keseragaman. Pada proses pengawasan sesuai dengan Undang-Undang MD3 kita mengharapkan juga sesuai dengan Undang-Undang itu sesudah diketuk beberapa sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kita mendapatkan dokumen-dokumen itu agar kita bisa melakukan pengawasan dengan baik. Agar pada saat kita mengevaluasi Rapat Kerja seperti ini kita pun agak lebih enak. Agak lebih enak menuntut tentang kinerja, apakah untuk penambahan atau pengurangan. Jadi kita menseragamkan cara kita melakukan kebijakan-kebijakan anggaran terhadap mitra kita yang berkaitan dengan program-program di usulan, di APBN atau APBN … agar kita kedepan bisa melihat kinerja itu. Kalau kinerja Kejaksaan lebih buruk ini yang harus kita sebagai mitra bagaimana. Ya tugas kita melakukan pengawasan dan mengkritik atas kekurangan-kekurangan yang ada. Itu yang pertama.APBN-P 2016 ketimpangan anggaran 3
Desmond Juanidi Mahesa 1 Gerindra Banten II Laki-Laki Catatan yang keempat, tentang kinerja kejaksaan juga. Hari ini ada beberapa kasus-kasus yang terberitakan bahwa kejaksaan itu kalah-kalah-kalah. Ini kan juga berbasis dengan kinerja. Kesan saya kalau kalah itu ada sesuatu yang salah, apakah dalam misalnya dalam kasus Surabaya itu kita tahu bahwa orang yang bersangkutan dekat dengan Ketua MA misalnya, tapi itu kan asumsi. Kalah berkali-kali misalnya, atau kasus di Bangka pada saat kasus … Bagi saya ini kan bicara tentang kinerja dan anggaran ini pemborosan. Ini tidak ada prestasi. Nah catatan-catatan ini juga saya ingatkan kepada kawan-kawan di Komisi III termasuk Kejaksaan Agung bahwa persoalan-persoalan ini kan adalah hubungan kita sebagai mitra. Kalau kita memberikan keleluasaan-keleluasaan seperti ini terus tapi juga kami dihargai dalam konteks pengawasan kami. Inilah gunanya DPR ada di Republik ini. Atau … inilah yang sebenarnya kalau kita ngomong agak kencang dan macam-macam bagi kami, kami sayang Kejaksaan. Kami ingin Kejaksaan dibangun dengan baik karena citra kejaksaan buruk, mitra kami pun di DPR khususnya di Komisi III juga buruk. Inilah catatan-catatan kami di meja Pimpinan agar nanti Kamis pada saat kita pleno tentang pada saat kita pleno tentang pengambilan keputusan-keputusan itu kajiannya mendalam dan jernih, apakah penambahan anggaran ini sumbernya darimana? Apakah pengurangan ini tidak membuat kejaksaan kinerjanya lebih turun lagi. Nah saya harapkan inilah pemikiranpemikiran kita dalam rangka. Kita bermitra dengan mitra-mitra kita dalam proses penegakan hukum. Kenapa? Kesimpulan politik hukum hari ini adalah pemerintahan ini yang paling buruk penegakan hukumnya. Nah kalau penegakan hukumnya yang paling buruk tentunya kinerja, mitra kerja kita harus berikan yang lebih baik dengan dana yang lebih baik agar citra pemerintahan yang penegakan hukumnya buruk tidak panjang lagi. Harus sama-sama kita dorong mitra-mitra kita untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum ini. Ini tentunya bagian dari tugas-tugas kita sebagai wakil rakyat di Komisi III ini. Terima kasih Pak Benny.APBN-P 2016 kinerja kejaksaan 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Ya kalau per fraksi itukan kurang menghargai Anggota, mungkin ada Anggota yang mau bertanya ini persoalannya, jadi keadilan ya. Boleh ada pertanyaan. Kalau fraksi nanti 10 fraksi selesai Pak Trimedya. Saya mengingatkan mungkin ada Anggota yang mau ya? karena forum inikan mungkin ada keluh kesah dari Anggota berkaitan dengan dapil dan macam-macam. Format ini juga itu saya rasa ya?Pelaksanaan Tugas PolriFormat rapat 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 2 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Ya saya paham yang dimaksud Pak Kapolri bahwa memang ada catatan yang harus kita kasih. Catatannya sebenarnya saya menyarankan bahwa MoU Itukan sebenarnya sesuatu yang kesepakatan bisa berubah atau tidak, tapi yang sebenarnya keberatan kita hari ini adalah KPK ya datang kesini bawa laras panjang sebenarnya dengan unitform yang perang. Itu yang sebenarnya DPR merasa tertanggu. Nah kalau menurut saya bisa tidak Kapolri catatannya adalah bahwa Bapak mengasih ke Kapolri itu atau abindum yang akan bangun dengan Kapolri itu adalah kalau khusus lembaga negara tidak perlu pakai ini begitu pakai uniform dan laras panjang itu atau karena ini sifatnya bantuan Kepolisian memberikan bantuan kepada KPK cukup pakai senjata api saja, kecuali ada hal-hal yang khusus. Nah bahasanya itu apa Pak catatannya. Mungkin ini mempertegas agar kelembagaan-kelembagaan negara bukan sekedar DPR, proses penggerebekan ini tidak dapat mempertontonkan seolah-olah kita berperang seperti yang dicontohkan oleh beberapa kawan tadi kok narkoba tidak pakai laras panjang seperti itu. Inikan ada sesuatu tontonan yang aneh nanti. Ini yang menurut saya kita harus melihat ini ya tidak menyinggung KPK dan juga tidak mengurangi kewibawaan lembaga Kepolisian. Catatan ini Pak yang harus kita rumuskan Pak Trimedya.Pelaksanaan Tugas PolriMoU 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 3 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Saya atas nama Fraksi Gerindra, inikan sebenarnya yang bikin seram itukan kelihatannya itu ada perdagangan hukum kasus Freeport saja itu yang serem. Sebenarnya kalau itu nggak ada sebenarnya benar Pak Aziz, mitra tidak perlu tahu apa yang akan kita lakukan, ini sama dengan pada waktu kita pembentukan Panja Imigrasi sebetulnya. Pada saat sesudah rapat kita melihat ada persoalan imigrasi yang nggak beres, kita Cuma bilang bahwa kita akan bentuk Panja Imigrasi karena ini, ini, ini, nah yang kelihatan agak seram inikan ada kasus Freeport saja ini yang membuat Bu Ria berfikir harus ke atas, Pak Taufiq ke atas, ini loh yang harus itu. Ini saya melihatnya ini sederhana saja tergantung nanti kita mau bentuk atau tidak kan wilayahnya tidak perlu kita perdebatkan di sini, apa yang dimaksud Pak Aziz itu sudah betul, yang penting pemberitahuan ke Pak, ke mitra habis itu nanti kita ini, apakah jadi atau tidak kan itu wilayah rapat kita lagi. Saya pikir tidak usah diperpanjang lagi. Mohon pengertiannya, bagi saya ini biasa saja sebenarnya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus Freeport 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Yang pertama saya ingin berkomentar tentang KKR, saya sebagai korban misalnya menunggu, sudah lama sekali sudah 15 tahun kepastian ini. jadi sebagai korban penculikan saya menunggu pemahaman tentang bagaimana penyelesaian kasus orang hilang itu secara benar. Yang jadi soal hari ini harapan itukan mimpi-mimpi yang nggak jelas, apa yagn dilakukan oleh pemerintah pra kobdisinya nggak ada. Jadi saya melihat KKR ini diusulkan Cuma akal-akalan saja mendekati tahun politik muncul lagi selesai tahun politik tenggelam lagi. Apalagi hari ini Jaksa Agungnya dari unsur partai, saya melihat bagian dari itu. Jadi kalau ini ....dalam rangka urusan politik lagi, dipakai untuk politik sesudah itu selesai lagi ini naif bagi saya dan mengecewakan dan memalukan dan mencederai sebagai sebuah bangsa penegak hukum yang seperti ini. Kalau mau bikin KKR ayo banyak wacana Argentina, Brazil dan Afrika Selatan kompensasi sekian tahun, 15 tahun anak Yani ...sekolahnya bagaimana, apa kewajiban negara, anak teman-teman saya yang diculik kasus Semanggi dan macam-macam. Profesinya benar TNI berani membuka akan ketahuan, jadi kalau ini Cuma tricky politik bagi saya ini lelucon yang nggak lucu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus KKR 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Tiga hal ini bagi saya sebagai warning untuk Kejaksaan buktikan bahwa di DPR RI pun Bapak tegakkan betul ini. saya lihat ada beberapa orang Kejaksaan kencing tidak bisa kita kencing baru diperbaiki, saya dengar sudah diserahterimakan tapi nggak beres, kita buktikan di sini, tegakkan karena untuk umum untuk kita juga, untuk Bapak-bapak juga semua. Tiga hal ini bagi saya ini warning bagi kita, jangan sampai kita mau menentukan pilihan secara politik kita menentukan pilihan, yang bapak tidak bisa memberikan kontribusi benar terhadap apa pekerjaan sebuah lembaga Kejaksaan, jangan sampai Kejaksaan dipakai jadi alat politik untuk KKR, untuk ini, jadi alat politik. Yang kedua, jangan sampai kita dipakai karena memang bapak tidak beres akhirnya kita berdebat tentang potongan undang-undang kita ubah, peran Bapak kita kurangi, kita berdebat disesuatu hal yang .....bapak juga tidak siap. Nah warning ini menurut saya catatan-catatan penting dalam proses yang harus dimasukkan ke kesimpulan ini Pak Aziz. Kalau nggak pilihan kita adalah politik anggaran kita, maaf sebagai koordinator anggaran saya menghimbau juga ke semua fraksi yang ada boleh kita selektif dengan politik anggaran kalau memang mitra kita nggak beres, nggak usah kita setujui, kita memang betul-betul.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pembuktian 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Yang kedua saya minta ajukan harusnya kita tidak boleh minta di awal satuan III, tapi pada saat proses pengawasan kita harus punya satuan III agar kita tahu juga pekerjaan mitra kita sekalian ini pengumuman untuk Jaksa Agung ke depan, satuan III tolong disiapkan ke kami yang sudah kami setujui agar kami bisa memantau melakukan pengawasan. Kalau tidak ada itu kita akan bilang bahwa ini tidak bekerja dengan baik, kalau nggak kesannya Pak Pras santai saja menjawab kita, seolah-olah kita bermain-main saja di forum ini, saya nonton saja, apa komentar orang di luar. Jadi kesan saya Pak Jaksa Agung tidak serius dari kemarin laporan ke saya karena saya baru pulang karena sakit, tapi kesan saya adalah memang Jaksa Agung ini tidak serius menganggap DPR RI ini Cuma main-main saja. Makanya saya menghimbau ke kawan-kawan di fraksi mulai kita berfikir tentang penegakan aturan bukan ke Kejaksaan Agung saja, ke mitra yang lain. Kalau mitranya mau bekerja sama ya kita bekerja sama, kalau nggak gunakan politik anggaran kalau nggak kita tolak saja anggaran-anggaran di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pengawasan 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Ini saran saya Pak Aziz sekaligus mengingatkan dan saya mengingatkan teman-teman juga, jangan di sini kelihatan bla, bla, tapi nanti pada tahun anggaran lalai memperhatikan bahwa ada mitra kita yang nggak beres. Itu yang ingin saya sampaikan, nanti pada saat saya nggak mau tanda tangan ya kalian protes juga, ada lagi yang merayu-rayu, jadi konsisten saja.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pengawasan Anggaran 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Yang kedua, hari ini juga banyak laporan ke kita karena kita hari ini memproduk hukum pidana, kawan-kawan di daerah itu ingin kalau kita memproduk KUHAP bagaimana peran Kejaksaan Agung tidak melakukan lagi penindikan-penindakan atau penyidikan di tingkat penyidikan, Kejaksaan Agung Cuma cukup sebagai penuntut saja, ini catatan bagi kawan-kawan berbagai fraksi kenapa? Karena kader-kader partai kita juga, kader partai dimanapun yang menjadi bupati, yang jadi walikota, Kejaksaan Agung dan Kajari itu kaya menunggu, mengancam. Jadi kalau ruang ini betul apa yang proporsi kita kasih proses penyidikan ini nanti pada saat kita bikin KUHAP. Maka menurut saya ini warning juga Pak Pras, kalau Bapakn tidak memperbaiki Kajari-kajari yang ada, Kejaksaan-kejaksaan aparatur di bawah Bapak tidak menutup kemungkinan kita pun akan melihat ini ditambah usulan Bapak di buku yang saya otak-atik tadi bapak ingin diperluas penyidikannya ke pidana umum seperti HR dulu gitu, ini berbanding terbalik. Kalau Bapak bisa disiplinkan di tingkat bawah keresahan di tingkat bupti dan walikota di tingkat bawah kita tahu itu korup, tapi tidak jadi atm, inikan sesuatu yang membahagiakan bagi kesinambungan pembangunan, yakin itu betul, tapi kalau ini atm kita berfikir lain. Yang lebih penting lagi sebenarnya hari ini ada di depan kita semua bagi Bapak-bapak yang di depan kita hari ini kita kencing saja kita hari ini, di toilet ini, semua tempat kencing itu nggak beres. Ini benar nggak kontraktornya, saya minta sidik sama Kejaksaan Agung, ini beres nggak, hari ini semua macet ...kita yang didepan mata ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Peran Jaksa Agung 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 1 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Ini catatan saya bagi Kejaksaan Agung, jadi saya curiga ini tricky politik, ini setahun setengah lagi sudah tahun politik lagi. Ini yang menurut saya kita berhati-hati melihat, apalagi kesannya Jaksa Agung sangat partisan. Inikan yang membahayakan, catatan saya Pak Pras tolong sikapi ini dengan benar, buktikan bahwa Bapak bukan partisan, itu jauh lebih baik, Bapak personal sebagai seorang Jaksa Agung yang benar tidak partisan, bukan menindak ini karena dendam karena saya juga banyak diwawancarai banyak orang hari ini. kasus ...kesannya Pak wartawan bertanya apakah ini tidak dendamnya Pak Jaksa Agung, daya tidak tahu Pak Jaksa Agung dendam atau tidak, apakah kasus Novanto ini bukan dendam karena kasus Victoria Sekuritas, saya tidak mengerti saya bilang, yang tahu debdam itukan Pak Pras, tapi bahwa kalau anda asumsikan bahwa Beliau direkomendasikan sama partai semua orang tahu, makanya saya bilang ini partisan gitu, kesan yang ada di masyarakat itu partisan. Ini yang menurut saya yang harus Bapak jaga sebagai Jaksa Agung karena ini mencederai Kejaksaan Agung, mencederai harapan kita tujuan bernegara. Ini yang pertama catatan saya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Trik Politik 3
DESMOND JUNAIDI MAHESA 2 GERINDRA BANTEN II Laki-laki Ini berkaitan dengan Victoria, saya sama Pak Aziz nggak jauh beda Pak Jaksa Agung diundang juga kan, diundang oleh Pimpinan DPR RI untuk menghadiri karena Bapak diundang mereka. Cuma pertanyaan kawan-kawan apa kapasitas Ketua DPR RI mengundang Bapak, padahal itu wilayahnya adalah wilayahnya mitra Komisi III. Itu ada kesalahan, ada ketidakbenaran yang akhirnjya saya harus mengklarifikasi pada saat diadili oleh kawan-kawan. Jadi kalau detilnya saya sudah jelaskan sama kawan-kawan di ini bahwa saya juga diundang dan saya kaget, Aziz pun diundang, jadi kita ini undangan semua Pak dan di sana apa yang benar ya saya katakan benar dan Bapak tahu sendiri, yang salah saya katakan salah. Walaupun misalnya yang ngundang Pimpinan DPR RI, saya katakan salah, salah saya bilang tidak layak dia melakukan itu, bagi saya begitu Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Undangan 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Timur IX Laki-Laki Terkait dengan apa yang dibahas hari ini, terkait dengan pembahasan anggaran. Tentunya kita semuanya mempunyai kesamaan pandang, punya kesepakatan bahwa sebagai institusi penegak hukum wajib hukumnya, kami semuanya untuk mendukung kinerja Kejaksaan Agung sepanjang kinerjanya didasarkan kepada sebuah profesionalitas, independent, tidak tebang pilih dan transparan. Nah itu tentunya harapan kita semuanya agar rasa keadilan ini bisa segera ter-realiasasikan dan harapan masyarakat juga dalam mengakses hukum itu atau keadilan bisa segera terpenuhi.APBN-P 2016 Anggaran 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Tengah IX Laki-Laki Kalau mencermati atas apa yang disampaikan Bapak, kami akan menyoroti dan turut prihatin atas pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan hingga sebesar Rp1,56 triliun disatu sisi. Namun disisi lain pada usulan Kapolri hari ini ternyata kebutuhan Kapolri ini sangat tinggi terkait bagaimana mendatangkan rasa aman, kemudian menjalankan tugas fungsi pokoknya dalam melakukan… umum ternyata 7,4 Pak artinya yang ingin kami juga garisbawahi dan mungkin dari Kepolisian bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa fakta yang dihadapi oleh Kepolisian terkait dengan topoksinya ternyata anggarannya masih sangat kurang dan pada faktanya kemudian abivalensi yang dilakukan Polri adalah disatu sisi kebutuhan sangat besar, tapi disisi lain kemudian Kepolisian melakukan pemangkasan anggaran hingga 1,5. Inikan sesuatu hal kebijakan yang tidak inline begitu, sebuah kebijakan yang bertentangan.APBN-P 2016 Anggaran 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Tengah IX Laki-Laki Disatu sisi harus memenuhi pemotongan anggaran, tapi disisi lain mengajukan anggaran yang besar begitu artinya ini apakah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban administrative yang disampaikan Kementerian Keuangan ataukah betul-betul pemangkasan anggaran ini bisa betul-betul sesuai dengan fakta dan tidak mengganggu kebutuhan di Kepolisian artinya yang kami ingin sampaikan adalah tentunya kami dari Fraksi Demokrat mendukung penuh upaya Kepolisian dalam rangka menghadirkan rasa aman masyarakat, kemudian memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan juga melakukan penegakan hokum yang sebagus-bagusnya.APBN-P 2016 Anggaran 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Timur IX Laki-Laki Nah menurut hemat kami, sebenarnya kami mendukung tapi ketika setiap penganggaran biaya ekslusi kemudian saat ini dianggarkan tersendiri seperti ini, kami khawatir Bapak kesusahan lagi kedepan ketika ada biaya-biaya ekslusi Bapak harus mengajukan didalam tiap perubahan anggaran ataupun pada saat pembahasan anggaran. Nanti target-target atau capaian Pemerintah terkait pemulihan asset-aset atau perampasan asset … pidana ini tidak akan tercapai karena menunggu pembahasan anggaran. Kalau anggaran tidak dianggarkan atau anggaran tidak disetujui maka apa yang diharapkan oleh negara ini akan kembalinya asset atau … asset tidak tercapai. Nah ini kritik saja dan masukan. Mudah-mudahan kedepan Bapak lebih arif, bijaksana dalam menganggarkan ini sehingga Bapak tidak kesulitan sediri didalam menentukan pos-pos terkait dengan penganggaran ini.APBN-P 2016 Anggaran biaya ekslusi 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian juga terkait dengan pembiayaan rumah sewa saya pikir pada kesempatan hari ini kalau demi kelancaran dan efektivitas kinerja maka perlu disampaikan kepada kami urgensi ini kemudian konsepsi besarnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini karena saya pikir ini bukan hanya terkait dengan persoalan yang ada di lingkungan kejaksaan RI tapi didaerah-daerah, teman-teman Jaksa didaerah ini juga punya persoalan yang sama. Sehingga kami berharap dari Fraksi Demokrat bahwa desaign besar atau konsepsi besar yang kemudian bisa diterjemahkan didalam blueprint dalam mengatasi persoalan tempat tinggal ini juga menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian juga selain terkait dengan tempat tinggal di Rusun ini Pak Jaksa Agung menyampaikan di point 5 bahwa ini didalam konteks pengawasan ini juga ada rumah sewa buat Pejabat Eselon II. Nah ini kita bahwa penyelesaian persoalan-persoalan terkait hal ini bisa di klasifikasi atau di kelompokkan didalam 1 kelompok sehingga blueprint-nya jelas Pak. Kalau disini kita bicara perumahan buat pegawai tapi didalam pengawasan juga ada lagi pegawai. Nah bagaimana konsepsi penganggaran atau system penganggaran ini juga menjadi bagian yang harus diatur dengan baik dan sama dengan kawan kami dari PPP bahwa terkait dengan peralatan kontra penginderaan dan persandian. Kami tentunya di dalam efektivitas kinerja kejaksaan kami mendukung. Tapi bahwa kami belum melihat bahwa bagaimana Bapak merasionalkan kepada kami angka 97 Miliar itu dalam bentuk perencanaan ataupun desaign besar dengan dibelinya alat ini. Mungkin untuk apa, targetnya sampai seberapa. Kemudian transparansinya apa, bagaimana caranya. Nah ini kami ingin mendapatkan gambaran-gambaran yang agak lebih teknis sehingga kami bisa memahami kebutuhan Bapak terkait dengan permohonan anggaran untuk kontrak penginderaan. Tentunya ini mudah-mudahan juga penggunaannya ini juga akuntable, terukur. Nah ini yang kita inginkan ketika kita memberikan dukungan biaya … mendapat penjelasan secara utuh. Dan untuk biaya ekslusi besarnya 2,5 M tentu kritik buat kejaksaan, masukan dari kami bahwa kami khawatir bahwa di masa-masa mendatang. Ketika ada biaya-biaya ekslusi tertentu harus dianggarkan didalam bentuk anggaran seperti ini. Karena anggarannya ini juga menjadi anggaran yang menurut saya ini bisa di kelompokkan dalam kelompok-kelompok biaya lain.APBN-P 2016 Anggaran, rusunawa 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Timur IX Laki-Laki Nah itu yang dapat kami sampaikan. Artinya kami ingin Pak didalam sidang yang terhormat ini bahwa usulan Bapak tambahan anggaran biaya atau pun anggaran APBN ini bisa dirasionalkan sedetail mungkin sehingga kami betul-betul bisa memahami, sesungguhnya kebutuhannya untuk apa karena tadi kalau bertumpu kepada pemikiran Pak Benny tadi jangan sampai kita ini kemudian menyetujui sesuatu yang kita sendiri tidak memahami konsepsi dasar atau utuh serta tujuannya. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.APBN-P 2016 APBNP 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Timur IX Laki-Laki Bapak Jaksa dan jajaran yang saya hormati, Sebelum kami menyoroti beberapa usulan tambahan anggaran pada APBNP ini. Mungkin ada baiknya kami mengingatkan kepada Bapak terkait dengan kepatuhan institusi kejaksaan terhadap perundang-undangan kita. Karena didalam undang-undang MD3 kita di Pasal 227 terkait dengan hak pengawasan Dewan. Disitu disebutkan bahwa sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan Kementerian/Lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait, bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR. Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan kepada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diakses oleh public. Artinya apa? kami hanya ingin mengingatkan, seberapa jauh kemudian lembaga Kejaksaan Agung itu sebagai penegak hukum kemudian menaati apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3 ini. Sejauh ini setahu saya bahwa setelah pembahasan APBN dalam jangka waktu 30 hari setelah ditetapkan di Rapat Paripurna saya pribadi belum menerima jenis belanja yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut. Harapan kami ketika jenis belanja tersebut diserahkan kepada kami, kami pun juga bisa ikut mengawasi kemudian bisa juga berikutnya didalam, pembahasan anggaran berikutnya kami juga bisa membantu Kejaksaan dalam merencanakan ataupun bisa memahami apa yang diinginkan kejaksaan dalam proses pengusulan anggaran seperti hari ini. Nah ini yang menjadi point critical bahwa lembaga Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum saya berharap ini juga mematuhi apa yang menjadi kewajiban konstitusional dari Undang-Undang MD3 ini. Bukan kami yang meminta tapi Undang-Undang ini Bapak. Terkait dengan beberapa usulan dari Kejaksaan Agung yaitu yang kami melihat, tadi disampaikan ada 5 point tentunya sebelum masuk ke situ, kami juga tadi mendengar dari paparan Bapak Jaksa bahwa Kejaksaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan juga melakukan pemangkasan-pemangkasan anggaran. Nah didalam pemangkasan anggaran didalam point 1 disebutkan kurang lebih ada 162 Miliar yang dilakukan oleh Kejaksaan. Namun demikian dari pemangkasan ini kami melihat ada 1 point yang juga ini juga menjadi kritikal buat kami yaitu terkait dengan anggaran didalam konteks penanganan perkara Pidum. Nah kalau menurut atau data yang kami peroleh, ataupun pengamatan ataupun kunker-kunker didaerah bahwa penanganan perkara Bidung hingga Maret Tahun 2016 ini sudah mendekati jumlah anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan. Ini baru bulan Maret. Padahal kalau Maret kita menuju Desember masih sangat jauh. Nah kalau kemudian di dalam penganggaran Pidum ini kemudian juga dipotong, padahal hingga Maret sudah mencapai anggaran. Kemudian penanganan Pidum yang kedepan ini Kejaksaan menganggarkan darimana. Sumbernya mesti jelas. Karena kalau kita melihat bahwa … Pidum ini sumbernya dari APBN. Kita ingin juga mendapatkan transparansi atau penjelasan dari kejaksaan. Kalau Maret saja ini sudah mendekati anggaran yang diajukan untuk penangangan perkara Pidum kebelakang mau diambilkan anggaran darimana. Nah jangan sampai kemudian bahwa kejadian di Kejaksaan juga terjadi bahwa kejaksaan menganggarkan untuk perkara Pidum ada sekian jumlah tapi ternyata capaiannya bisa mencapai 995% keberhasilannya. Nah kita ingin bahwa disatu sisi bahwa keterbatasan anggaran didalam … ini menjadi persoalan kita. Tetapi di sisi lain ternyata outputnya perkara yang ditangani didalam tahun tertentu ini luar biasa besar. Nah kita ingin transparansi anggarannya darimana. Artinya ini juga kami yang ingin mendapat penjelasan dari kejaksaan.APBN-P 2016 APBNP, UU MD3, efisiensi Anggaran, pidum3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Tengah IX Laki-Laki Jadi kami berharap Kepolisian juga mampu menyampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua kementerian-lembaga bisa dilakukan pemotongan karena kebutuhan berbeda-beda, apalagi kita melihat situasi negara kita, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi negara kita semakin hari ditingkat masyarakat paling bawah, ditingkat mikro ini kehidupan mereka semakin hari, semakin sulit Bapak. Ketika kehidupan masyarakat semakin sulit, ketika orang semakin susah untuk mendapatkan akses ekonomi, susah makan, maka yang terjadi adalah potensi-potensi gangguan keamanan ditingkat akan semakin meningkat. Nah kondisi-kondisi itu tentunya akan membebani kerja-kerja Kepolisian didalam menghadirkan rasa aman itu. Dengan demikian, kami berharap bahwa kedepan kalau memang ada kebijakan pemotongan anggaran, kami mohon polisi ini bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa disatu sisi ketika program pemerintah ini tidak jalan, ekonomi tidak naik pasti imbasnya akan tumbuhnya, potensi tumbuhnya gejolak-gejolak atau pun kriminalitas ditingkat masyarakat. Untuk itu, disatu sisi kalau ada pemotongan anggaran yang berimplikasi kepada kehidupan ekonomi masyarakat dibawah, pasti tugas polisi akan semakin naik. Jadi tidak objektifnya kemudian polisi ikut memangkas anggaran, sementara tugas bebannya semakin berat ini juga tidak logis.APBN-P 2016 pemotongan anggaran 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Tengah IX Laki-Laki Kemudian dihal kedua yaitu bahwa kalau kita melihat apa yang diinginkan Kepolisian ini tadi bahwa ada penambahan anggaran sedemikian besar yaitu 7,4 triliun, memang ini tentu harus dirasionalkan kepada kami khususnya yaitu bagaimana kemudian design atau blue print terkait dengan kebutuhan yang mendesak terkait dengan penanganan terorisme ini. Nah 1,9 ini saya pikir ditengah semangat pemerintah untuk satu sisi untuk memangkas anggaran, kemudian disisi lain Kepolisian ingin menambah layanan kepada masyrakat, tentu perlu penjelasan yang objektif dan agak detail Pak mungkin sasarannya, tujuannya, targetnya seperti apa, sehingga apa yang diajukan atau usulan dari Kepolisian ini sebesar 1,9 dalam rangka terorisme ini kita sama-sama bersama masyarakat bisa memahami secara utuh bahwa rasionalisasi penambahan angka 1,9 ini juga berbanding lurus dengan out put yang dihasilkan Polri. Apapun itu tentunya upaya Polri ini menjadi sebabarisasi dari kami, tapi tentunya kami juga ingin bahwa penambahan anggaran atau semangat ini bisa dijelaskan kepada kami, kemudian yang terpenting bagi kami adalah output-nya juga sebanding begitu. Nah ini yang terpening.APBN-P 2016 penambahan anggaran 3
Didik Mukrianto 1 Demokrat Jawa Tengah IX Laki-Laki Kemudian juga penambahan sebesar kebutuhan prioritas lainnya yaitu setiap Rp7,4 triliun itu kami berharap Pak bahwa Kepolisian juga lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi disaat sekarang ekonomi kita semakin susah seperti saya sampaikan tadi dan juga waktu-waktu ini Bulan Ramadhan menjelang lebaran, dimana kesulitan-kesulitan masyarakat semakin besar. Nah kami menginginkan bahwa kalau pun ada penambahan sebesar ini, tentunya focus dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan layanan yang prima, layanan yang lebih kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan juga didalam menegakan hokum secara transparan dan akuntable. Nah itu Pak. Jadi mohon dijelaskan kepada kami bahwa desain besar terkait dengan permohonan anggaran ini output-nya yang diharapkan Polri nantinya akan seperti apa. Terima kasih.APBN-P 2016 penambahan anggaran 3

DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki
Terima kasih Pimpinan.
Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati beserta dari Bapak Riko dan rekan-rekan yang dari hak cipta yang diwakili oleh ... mungkin mohon maaf tentunya. Sebelumnya perkenalkan diri nama saya Didik Mukrianto saya anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dari Dapil Jatim 9 Bojonegoro Gebang nah pertama-tama saya mohon maaf, karena tadi juga saya sudah telah datang, untuk itu karena memang materi ini juga baru kita dapatkan mungkin pada kesempatan hari ini saya hanya ingin mempernyatakan kepada yang mengenai hak cipta ini yaitu kepada Victory law firm ini apakah yang hadir di sini terlibat di dalam penangangan kasus ini mas namanya siapa oke, mba ? oke baik. Begini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa yang di sampaikan oleh Victory Law Firm di sini, ini adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari sebuah proses ... dari sebuah keputusan namun yang saya pahami sebagai seorang saya dulu juga advokat adalah bahwa ketika kita membaca sebuah putusan itu juga tidak bisa dipisahkan dari dalil-dalil dan pertimbangan yang menyertai putusan itu nah fakta yang kita hadapi sekarang berdasarkan surat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI ini bahwa ini adalah ada yang namanya permohonan perlindungan hukum, di mana di dalam penulisannya ini tidak menyertakan atau tidak melampirkan putusan-putusan tersebut jadi kalau pada kesempatan hari ini kami berharap agar apa yang kita bahas hari ini bisa komprehensif dan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak salah, keputusan yang tepat, mohon disertakan kepada kami seluruh putusan-putusan yang menyertainya karena tidak mungkin kami menganalisa sebuah produk hukum, kemudian kami membuat opini terkait dengan pendapat hukum atau terkait dengan keputusan ini hanya berdasarkan dengan apa yang Victory Law Firm ini buat begitu, artinya bisa saja pendapat ini kita sama tapi juga tidak tertutup kemungkinan ketika kita berbicara mengenai fakta-fakta hukum maupun dalil-dalil yang masuk dalam pertimbangan putusan kita akan menemukan sesuatu yang berbeda nah untuk itulah bahwa saya tidak jauh ingin bicara mengenai substansi materi ini karena kalau bicara substansi materi ini saya sendiri juga tidak berani berbicara atau membuat sebuah opini atau pendapat terkait dengan ini karena tidak cukup materi atau tidak cukup bahan saya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman GS ini untuk itu kami mohon kepada teman-teman dari Victory Law Firm sekali lagi tolong dilengkapi dengan semua putusan-putusan atau data-data yang terkait dengan apa yang diajukan teman-teman Victory Law Firm begitu ya, terima kasih Pimpinan.Diskriminasi POLRI Victory Lawa Firm 3

DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Dan juga Pak yang terakhir mungkin ini yang kami sampaikan. Bahwa ini adalah faktung realistis yang hadir di tengah-tengah masyarakat sesekali bahwa kita dihadapkan pada persoalan bentrokan antara personil TNI dengan personel Polri. Dan ini cukup meresahkan dan cukup mengkhawatirkan buat kami sebagai masyarakat di dalam konteks hadirnya rasa aman itu Pak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIBentrok TNI Polri 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Namun demikian kita juga menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini masih sering muncul adanya konflik-konflik sosial konflik-konflik komunal yang tidak ada habis-habisnya Pak. Nah tekait dengan hal tersebut diatas, kami ingin bahwa kepolisian mendatang bisa lebih sigap bisa lebih mendeteksi lebih dini dan bisa menyelesaikan persoalan konflik komunal yang selalu hadir di tengah masyarakat.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIDeteksi Dini Konflik 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Bahwa bagaimana TNI dan Kapolri dituntut untuk menjaga netralitas dan independensinya dalam konteks kepentingan politik kami juga memahami dan tentunya seluruh jajaran kepolisian termasuk Bapak memahami bagaimana godaan-godaan atau tarikan-tarikan dalam kepentingan politik yang dilakukan oleh beberapa hal politisi atau beberapa kelompok politik yang ingin senantiasa mengajak para perwira-perwira kepolisi maupun kepada lembaga kepolisian untuk masuk di dalam kepentingan politik itu.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIIndependensi 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Namun demikian Pak kami dari fraksi partai demokrat ingin memberikan standing yang lebih kuat lagi kepada publik bahwa memang Pak Badrodin Haiti ini adalah sosok yang diidam-idamkan di dalam konteks hadir nya kapolri yang kuat dan berintegritas.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIIntegritas 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Untuk itu Pak mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa Satu kita memahami betul bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang multi kultural dan multi etnik dan keberagaman itu tentunya menjadi penopang dan juga penyangga kokohnya negara Republik Indonesia ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKeberagaman 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Maka kita ingin mempertanyakan atau kita ingin meminta penjelasan terkait dengan penambahan personil Polri ini Bagaimana pendayagunaannya yang efektif ke depan sehingga persoalan-persoalan yang saat ini hadir di tengah masyarakat, terkait dengan kriminalitas yang ada di masyarakat ini tertangani dengan baik. Dan yang juga tidak kalah penting bahwa kejahatan trans internasional tentunya ini juga menjadi sebuah. Perhatian yang harus menjadi prioritas bagi Polri ke depan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penindakan pakai dengan kejahatan transnasional ini karena ini juga menjadi sebuah persoalan yang sangat besar ke pang ha ada Newmont pendidik ada Narkoba ada teroris dan ada cybercrime.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKejahatan Trans Internasional 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah untuk itu Pak dengan apa yang akan kami sampaikan standing partai demokrat tadi mudah-mudahan ini bisa menambah penguatan Bapak di dalam konteks kepercayaan masyarakat untuk memilih Kapolri yang definitif kedepan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKepercayaan Masyarakat 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Yang ini juga menjadi ancaman buat negara kita terkait hal tersebut Pak mohon bagaimana kedepan Bapak mampu memperdaya gunakan kelembagaan kepolisian untuk menghadapi dan menindak persoalan ini dan termasuk di dalamnya bagaimana konsep kepolisian ke depan untuk membangun sinergi dan kerja sama dengan bangsa-bangsa atau negara-negara yang terkait dengan persoalan-persoalan ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKerjasama Antar Negara 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah untuk itu Pak perkenankanlah pada kesempatan kali ini ada beberapa hal dari fraksi partai demokrat yang ingin publik mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Badrodin Haiti kedepan betul-betul merefleksikan kinerja Kapolri di dalam konteks penguatan kelembagaan kepolisian.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKinerja Kapolri 3



DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah kalau bicara itu Pak, saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti sudah merefleksikan apa yang menjadi harapan kita semuanya menjadi seorang sosok Kapolri yang berintegritas tinggi dan memunyai komitmen utuh terkait dengan penegakan Hukum.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKomitmen Kapolri 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah terkait dalam hal itu Pak mungkin kami juga ingin memohon komitmen Bapak bagaimana kepolisian kemudian hadir di dalam peran serta mengambil pemaksaan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kepolisian ini Pak. Karena faktanya sebagian masyarakat saat ini memang dihadapkan kepada persoalan-persoalan ketidakpercayaan atau kekurangan atau berkurangnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian ini di dalam menangani persoalan-persoalan kepolisian.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKomitmen Kapolri 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah terkait hal tersebut Pak, tentunya kami ingin lebih tegas lagi. Mendengar dari Bapak bagaimana Bapak menghadapi dan menjaga independensi dan netralitas tersebut terhadap kepentingan-kepentingan politik itu.Fit and Proper Test Calon KAPOLRINetralitas 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Kemudian selebihnya bahwa sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab kepolisian yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu kita juga harus lebih mengedepankan kedepan adalah pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakatFit and Proper Test Calon KAPOLRIPelayanan Masyarakat 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah dalam konteks layanan prima tersebut tentunya penerjemahannya adalah bagian mana kepolisian menghadirkan sebuah layanan kepada masyarakat yang murah cepat dan hemat. Terkait dengan hal itu Pak, tentunya kami juga ingin mendengar dari Bapak bagaimana konsep ke depan Polri ini mampu menghadirkan sebuah layanan kepada masyarakat dengan basis pelayanan yang mudah murah dan cepat. Dan tentunya kita juga ada beberapa hal lagi yang dari fraksi partai demokrat ingin memohon kan penjelasan dari Bapak, Yaitu terkait dengan penambahan personel polri Pak. Kita tahu bahwa pada era pemerintahan SBY kemarin ada penambahan personel Polri yang cukup signifikan kalau tidak salah sekitar 50 ribu personel atau penambahan personel kepolisian di era itu .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPelayanan Masyarakat 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Maka kita ingin mempertanyakan atau kita ingin meminta penjelasan terkait dengan penambahan personil Polri ini Bagaimana pendayagunaannya yang efektif ke depan sehingga persoalan-persoalan yang saat ini hadir di tengah masyarakat, terkait dengan kriminalitas yang ada di masyarakat ini tertangani dengan baik. Dan yang juga tidak kalah penting bahwa kejahatan trans internasional tentunya ini juga menjadi sebuah. Perhatian yang harus menjadi prioritas bagi Polri ke depan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penindakan pakai dengan kejahatan transnasional ini karena ini juga menjadi sebuah persoalan yang sangat besar ke pang ha ada Newmont pendidik ada Narkoba ada teroris dan ada cybercrime.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenambahan Personil 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah terkait dengan hal itu Pak mohon perkenan Bapak untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya dan rakyat Indonesia ini apa langkah-langkah ke depan yang komprehensif yang akan dilakukan oleh Bapak calon Kapolri terkait dengan persoalan tersebut. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Salah satu amanat reformasi 1998 kemarin Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenanganan Masalah 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak, dari fraksi partai demokrat. Karena sesungguhnya kami menyadari betul, apa yang disampaikan Bapak pada saat pemaparan tadi sudah cukup bagus dan luar biasa dan memang kalau bicara sosok hadirnya kepolisian ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena sesudah 3 bulan ini kita juga terjadi kekosongan kepolisian dan saat ini saya pikir momentum yang baik untuk menghadirkan sosok kepolisian dan Bapak pada paparan hari ini sudah memberikan harapan kepada kami bagaimana sosok Kapolri kedepan yang berintegritas serta komitmen tinggi untuk melaksanakan penegakan hukum.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenegakan Hukum 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah menghadapi persoalan-persoalan yang sekarang ini hadir di tengah bermasyarakat sebagaimana yang pernah ditanyakan, yang ditayakan oleh para penanya terdahulu yaitu Pak terkait hadirnya rasa aman masyarakat yang saat ini juga ini masyarakat diresahkan dengan beberapa persoalan kriminalitas soal begal, kemudian adanya gelombang dari warga negara Indonesia yang masuk ISIS.Fit and Proper Test Calon KAPOLRITindak Kriminalitas 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari Pak, mungkin ada baiknya Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan kepada kami, terkait dengan konsep-konsep ke untuk menghindari kejadian-kejadian tersebut agar tidak terulang dan untuk menutup pandangan fraksi partai demokrat tentunya kita semua paham bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah birokrasi yang bersih, menghadirkan pemerintah yang bebas dari korupsi dan ini saya yakin ini menjadi tugas kepolisian.Fit and Proper Test Calon KAPOLRITugas Kepolisian 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Ijinkanlah saya Didi Mukrianto dari fraksi partai Demokrat menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda fit and proper test pada siang hari ini. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan fraksi terdahulu fraksi partai demokrat sadar betul bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti terkait dengan visi dan misi dan pemaparan di dalam agenda hari ini sudah sangat luar biasa hak dan memang yang kita harapkan sosok Kapolri ke depan adalah figur pemimpin yang berintegritas tinggi punya komitmen untuk di dalam konteks penegakan Hukum, memberikan perlindungan dana yang masuk kepada masyarakat di dalam konteks penciptaan rasa aman di masyarakat.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIVisi Misi 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Memang kami dari fraksi Demokrat melihat hukum adat ini sangat beragam, dan tentunya hukum adat ini banyak yang menjadi kebiasaan dan bukan menjadi norma yang tertulis. Sementara satu dan lain hal, bahwa putusan yang berbasis formal yang kemudian diputuskan oleh hakim ini juga bersumber pada hukum-hukum yang dapat memberikan kepastian hukum yang berat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Untuk itu di dalam kontek untuk memberikan kepastian hukum disini. Fraksi Demokrat memandang bahwa terkait hukum adat ini tidak betul hukum adat menjadi sumber sebagai sumber hukum. Tapi di elaborasi di dalam sebuah klausul di Undang-Undang yang diterjemahkan dalam pidana formal.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Kami melihat bahwa penerapan hukum adat ini karena berbeda beda dan sangat keaneka ragamannya cukup besar dan kemudian hidupnya itu harus klarifikasi ada atau tidak, relevant ada atau tidak. Ini kemungkinan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan subjektifitas di dalam hukuman tergantung siapa dan pada saat apa itu untuk dijalankan. Sehingga asumsinya kemudian terjadi bahwa pemenjaraan sifatnya relatif sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang. Nah untuk itu kami melihat ini nanti asas pemanfaatan pemindanaan ini tidak memberikan sebuah perlindungan kepastian hukum.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKepastian Hukum 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi untuk huruf e dengan mengakomodasi kalimat-kalimat ini. Kami dari fraksi Demokrat merekomendasikan ini untuk dicabut.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaLegislasi 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Kalau ini berkembang kemudian asumsi dan persepsi di masyarakat masih subjektif ini justru akan menimbulkan penyikapan yang berbeda-beda masyarakat yang tidak tertutup kemungkinan yang akan menimbulkan hal-hal yang baru yang terkait dengan persepsi yang ada di...Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPersepsi Masyarakat 3
DIDIK MUKRIANTO 2 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Ini terkait dengan anggaran mumpung kita bicara anggaran tadi, saya hanya ingin mengingatkan saja daripada Pak Jaksa Agung beserta jajarannya bahwa dalam konteks kepatuhan untuk menjalankan amanah Undang-undang tentunya ini menjadi poin penting buat Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran 3
DIDIK MUKRIANTO 2 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Artinya yang ingin kami tanyakan dan minta klarifikasi dari Jaksa Agung apakah kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-undang ini sudah dipenuhi oleh lembaga Kejaksaan Agung karena sejak kami di DPR RI ini pembahasan APBNP 2016 dan 2016 sudah ditetapkan dalam bentuk Undang-undang. Nah untuk itulah apakah saya yang salah, apakah Kejaksaan Agung yang belum menyerahkan mohon ini juga dijelaskan kepada kami semuanya agar pengawasan kami terkait dengan apa yang sudah dianggarkan Badan Anggaran ini bisa berjalan maksimal, bahkan kemungkinan kalau implementasinya ini sudah sesuai ataupun sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan, kemudian ada kekurangan di lain sisi kami bisa melakukan evaluasi untuk memperbaharui atau memperbaiki anggaran di Kejaksaan Agung ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kewajiban Kejagung 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Kemudian yang kedua, bahwa banyak konsumen-konsumen ini ketika mengambil los-losnya ini pun dasarnya adalah dari kredit yang diambil dari BNI setempat, di BNI Surabaya dan jaminan atas pengambilan atas itupun didasarkan pada PPJB dan pada faktanya ada beberapa konsumen-konsumen yang karena penyerahan los tersebut tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan pengembang, akhirnya banyak juga kredit-kredit yang macet. Artinya apa? Bahwa kita pada saat Kunker ke Jawa Timur menyampaikan bahwa ini ada indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya tindakan-tindakan yang juga tidak proper yang dilakukan oleh Bank BNI. Ini juga ada keterkaitan dengan dorongan dari pengembang-pengembang tersebut untuk mengambil kredit-kredit yang akhirnya membuat kemacetan kredit tersebut yang disebabkan oleh juga keteledoran atau kekuranghati-hatian atau sifat prudent-nya dari Bank BNI.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kredit Macet 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah itu yang mohon izin Ketua yang kami temukan pada saat kita melakukan Kunker ke Surabaya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kunker 3
DIDIK MUKRIANTO 1 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Menegaskan apa yang disampaikan Bang John Azis terkait dengan temuan kami pada saat kunjungan kerja ke Pasar Turi, bahwa ada hal–hal memang indikasi tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh developer karena ada beberapa fakta bahwa transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengembang terkait dengan pembelian los-los pasar tersebut bukan peralihan yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang Agraria kita, kenapa? Bahwa transaksi yang dilakukan oleh para konsumen terhadap pengembang ini adalah basisnya masih perjanjian pengikatan jual-beli. Artinya pengikatan jual-beli itu adalah bukan terkait dengan peralihan hak dan pada saat terjadi transaksi perjanjian pengikatan jual-beli itu kewajiban pembeli itu terkait dengan pemenuhan biaya pajak BPHTP atau Biaya Perolehan Hak atas tanah itu sudah diminta dan dibayarkan kepada pengembang. Nah inilah yang kemudian menjadi concern atau fokus kita bahwa peralihan hak belum terjadi yang sesungguhnya BPHTP tersebut dibayarkan kepada saat pengikatan jual-beli. Nah ini yang salah satu penguat salah satu indikasi tentang transaksi jual-beli itu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penggelapan Pajak, Developer 3
DIDIK MUKRIANTO 2 Demokrat JAWA TIMUR IX Laki-laki Hal ini kami sampaikan terkait dengan hak pengawasan yang dilakukan oleh Dewan sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3. Saya hanya ingin mengingatkan dan membacakan kepada jajaran Jaksa Agung mudah-mudahan ini sudah dipenuhi. Namun hingga saat ini kami pun sebagai Anggota Komisi III belum menerima apa yang diamanahkan Undang-undang. Dalam Pasal 227 ayat (3) disebutkan bahwa “sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan kementerian atau lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR RI, jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik”.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU MD3 3
Dossy Iskandar Prasetyo 1 Hanura Jawa Timur VIII Laki-Laki Pertama, mengenai berkurangnya atau terbatasnya biaya perkara. Ini harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh Pak Jaksa Agung karena ini dalam berbagai perspektif ini agak membahayakan. Pertama, kalau dari perspektif politik ini bisa dianggap ini penggembosan terhadap upaya presiden dan jajarannya untuk berkoordinir dengan penegakan hukum. Itu harus sungguh-sungguh diberi perhatian. Itu belum lagi kalau kita pertajam dalam wilayah politik praktis misalnya, tapi ini mungkin bukan tempatnya disini, tapi ini kita berharap agak sungguh-sungguh diberikan perhatian untuk dikembalikanlah posisinya begitu. Tadi yang disampaikan ada tiga menurut seingat saya tadi di Jampidun, di Jampidsus dan satu lagi soal IT kalau tidak salah. Kemudian dalam perspektif penegakan hukum ini bisa memperlambat begitu terutama bagi para Jaksa Penuntut Umum terutama akan ya sudah targetnya ada dua, tiga, empat yang ditemukan, tapi karena posnya satu ya dana tau seterusnya kira-kira seperti itu.Anggaran perkara anggaran perkara 3
Dossy Iskandar Prasetyo 1 Hanura Jawa Timur VIII Laki-Laki Kemudian yang harus diwaspadai juga ini dalam perspektif internal ini bisa jadi penggebosanloh Pak Jaksa Agung. Jadi nanti teman-teman disana ini harus dilihat seperti itu. Jadi sekarang ada arus besar untuk bagaimana mendegradasi posisi Kejaksaan Agung. Jangan-jangan nanti didalam daya tangkal tidak kuat, Jamwas dan Jambin tidak melakukan operasi yang begitu kuat terhadap pembinaan mental aparat Kejaksaan ini juga harus dibaca sebagai membahayakan loh ini penggembosan terhadap program-program Jaksa Agung dan Pimpinan Kejaksaan Agung yang sudah menetapkan rencana strategisnya dan yang paling menyedihkan ini dalam prespektif wajib prestasi. Ya mudah-mudahan tadi Pak … sekedar bencana saja, bagaimana kamu pinter-pinternya. Nanti jangan dibaca ini nanti wajib prestasi, nanti ini bisa membuka peluang korupsi kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, barangkali ini biaya perkara ini harus diseriusi untuk bagaimana dikembalikan menjadi normal begitu karena satu tahun lebih kepemimpinan Pak Jaksa Agung yang agak lambat-lambat lama-lama sekarang sudah kembali ke normal, apalagi kalau lihat jawaban-jawaban hari ini, ini ya kita berikan apresiasi. Jadi menunjukan bahwa Jaksa Agung itu tegak untuk tetap melaksanakan fungsi utama Kejaksaan itu diperlihatkan oleh Pak Jaksa Agung itu pada hari ini.Anggaran perkara anggaran perkara 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terutama seingat saya Pak Dirjen Perundang-undangan kalau nggak salah waktu itu yang mendampingi ada Bu Astuti waktu itu, saya mengingatkan jadi Pak Benny sangat benar perdebatan ini panjang karena mau jalan saya berdebat dengan Pak Benny soal istilah narapidana dan terpidana. Waktu itu jawaban pemerintah, ini substansi, sehingga Pak Benny bilang oke kita perbaiki kembali, ditugskan kepada pemerintah.DIM RUU KUHP Legislasi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Jadi catatan Pak Benny sangat benar, terus ada satu lagi disamping pidana mati soal narapidana terpidana bagaimana mekanisme kalau siapa nanti yang akan, kira-kira seperti itu Pimpinan.DIM RUU KUHP Mekanisme 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Waktu itu istilahnya kita tadi ada yang bertanya, kalau pidana mati bagaimana. Problem ini belum tentu selesai saya bilang, kalau belum diputus itu namanya, kalau belum inkrah dia belum narapidana. Nah kitu unsur kedua di luar pidana matinya, sehingga rumusannya waktu itu ditawarkan dicatat alternatif untuk yang 64 ayat (1) jika terpidana berada dalam tahanan gitu, bukan didalam lembaga pemasyarakatan. Nah karena kita kesulitan merumuskan ditugaskan lah oleh Pak Benny yang waktu itu yang memimpin, coba cari padanannya Timsin dan ahli bahasa dan supaya dirumuskan kembali. Kalau tiba-tiba jadinya begini saya agak bingung karena masalah 64 itu sangat ingat betul, kalau saya datang terlambat dan ikut yang 61 dan ketika 64 say ikut. Jadi ini saya salah satu yang ikut memperdebatkan istilah itu, itu salah kalau narapidana itu belum inkrah, kalau inkrah itu pasti narapidana, taruhlah kita menyampaikan soal-soal tadi urut-urutannya tersangka, terdakwa, terpidana. Kalau sudah menjalani pemasyarakatan namanya narapidana. Itu kata-katanya saya ulang kembali.DIM RUU KUHP Rumusan Pidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang terakhir soal penambahan anggaran Rp2 triliun, Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju dan mendukung penambahan anggaran.Hukum, HAM dan KeamananAnggaran 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang kedua adalah soal bebas visa. Ini harus dilakukan evaluasi menurut saya Pak Menteri karena ternyata tidak semua negara yang memperoleh atau dicanangkan sebagai bebas visa itu warganya jadi wisatawan, tapi justru kebalik ini. Potensinya saja tidak ada karena banyaknya jumlah negara. Nah ini perlu dievaluasi, apalagi ada kebaharuan Pak didalam perkembangan keadaan sekarang yaitu soal terorisme dan narkoba. Karena itu, harus ada pembaharuan didalam melakukan evaluasi terhadap pemberian bebas visa ini.Hukum, HAM dan KeamananBebas Visa 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian soal dana bantuan hukum Pak Menteri. Itu teknisnya memang harus kita perbaiki. Dengan adanya pengajuan sampai ketingkat kementerian ditingkat pusat ini secara teknis dipandang cukup lama, padahal besarannya itu menurut teman-teman yang memberikan pendampingan bantuan hukum itu disamping terlalu kecil cukup panjang dan itu yang ligitasi, yang non ligitasi tidak bisa tersentuh karena mengalihkan anggaran itu ada bisa terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Karena itu, apakah kedepan tidak lebih baik karena hal-hal seperti itu kita lekatkan saja soal bantuan hukum di pengadilan misalnya atau kita akan kembali antara Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Mahkamah Agung untuk menata bagaimana dana bantuan hukum ini, sehingga bisa lebih cepat distribusinya dalam penggunaan operasional.Hukum, HAM dan KeamananDana Bantuan Hukum 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Pak Menteri, ini saya focus kepada beberapa hal saja. Saya telah menerima uraian dan penjelasan temuan dari BPK Pak Menteri. Dari temuan dan rekomendasi itu memang terbanyak di Dirjen Imigrasi. Ya ada Pak Sekjen berapa. Nah saya melihat disini tentu walaupun laporan Tahun 2014 barangkali karena Dirjen baru, sehingga menerima data dan saya yakin pasti direspon. Kenapa ini sangat penting saya kemukakan karena indikasi dan penyimpangannya itu bisa sampai 150 sampai hampir 200 miliar totalnya barangkali. Ini sangat besar buat Direktorat Jendral. Karena itu, yang ingin saya tanyakan karena saya focus saja pada bagaimana kebijakan Pak Menteri dan pelaksananya oleh Dirjen atas rekomendasi itu pada tiga hal. Yang pertama tentang perintah sanksi, kemudian yang kedua teguran karena tumpunya pada Ses Dirjen itu artinya kebijakan menteri terhadap dua hal ini bagaimana dan pelaksananya oleh Dirjen karena ini supaya tidak menimbulkan sebuah prasangka yang kalau dibiarkan juga di internal akan bisa menular dan ini bisa menjebol zero tolerans yang Pak Menteri canangkan dan berkaitan dengan itu tentu harus ada perbaikan system di Dirjen Imigrasi. Nah yang ingin saya tanyakan adalah ini harus ada perubahan pola pengawasan. Kalau pengawasan fungsionalnya, tentu melibatkan Pak Irjen dan kebetulan di Inspektorat Jendral tidak termasuk yang direkomendasi oleh BPK, sehingga barangkali secara fungsional bisa ditingkatkan, tapi pola pengawasan melekatnya karena ini dilingkup Direktorat Jendral, nah saya ingin kiranya dapat disampaikan oleh Pak Menteri nanti sebagai sebuah kebijakan dan pelaksanaannya oleh Dirjen Imigrasi. Saya secara umum saja itu saya sampaikan.Hukum, HAM dan KeamananDirjen Imigrasi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian Pak Menteri yang berikutnya adalah soal pembebasan bersyarat. Itu banyak yang sudah melampau dua pertiga, tapi banyak yang macet. Itu saya terima beberapa, tapi dalam prakteknya juga saya lihat ada pembebasan bersyarat yang lama tidak turun-turun ditingkat … barangkali Pak yang semua arahnya bahwa di Dirjen Lapas sudah selesai, sudah naik ke meja menteri begitu Pak. Itu beberapa yang saya terima SMS maupun datang kesini begitu Pak. Oh nanti kita konfirmasi ke Pak Menteri soal pembebasan bersyarat.Hukum, HAM dan KeamananPembebasan Bersyarat 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang berikutnya adalah soal pemberantasan narkoba di lapas. Ya ini kenapa penting kita ulang-ulang Pak ya karena ini ada statement keras dari KBNN saya serbu katanya. Ini walaupun Pak Menteri cukup ingin dan tepi tentu melakukan konsolidasi, tapi ini harus dibaca sebagia pada titik yang paling rawan Pak Dirjen Lapas. Oleh karena itu, pola penataan lapas ini mesti dilakukan. Saya tahu sudah ada disampaikan didalam website barangkali bahwa visi-misi itu, tapi terlalu konvensional Pak. Masuknya diperketat, adanya penelitian, ada ini, tapi ada pembaharuannya dalam penataannya itu tidak ada. Oleh karena itu, jangan dipandang sepele dan sederhana karena trennya sekarang justru dari lapaslah terorisme itu dikendalikan dan dari lapaslah narkoba itu menjadi lebih luas, kemudian menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan distribusi narkoba. Sekali lagi yang saya tanyakan adalah pembaharuan pola penataannya itu dimana pembaharuannya itu Pak? Apakah kemudian ada system alarm yang kalau disana ada pergerakan di kantor menteri atau diruangan Dirjen Lapa situ sudah ada sinyal, kemudian yang memungknkan aparat bisa masuk lapas begitu karena aparat lapas pun yang didepan dipersenjatai secara sipir didepan. Ini kalau kemudian aparat tidak bisa masuk seperti di …oleh Pak Kepala BNN ini juga harus dipandang sebagai positif begitu Pak atau kita melakukan pola lateral. Jadi kalau lapasnya itu kebobolan justru pangkatnya dinaikan, jangan dipindah atau diturunkan begitu, tapi dipromosikan, sehingga nanti lebih banyak yang kebobolan, tapi ini prestasi karena kebobolan. Disitulah kita barangkali bisa mencari akar untuk melakukan penyelesaian persoalan lapas sebagai pusat distribusi narkoba.Hukum, HAM dan KeamananPemberantasan Narkoba 3
Dossy Iskandar Prasetyo 1 Hanura Jawa Timur VIII Laki-Laki Kemudian yang ketiga, nanti kita harapkan ada jawaban Pak Jaksa Agung antisipasi terhadap bagaimana apa yang telah berkembang sekarang apa nama … Pak untuk melibatkan berbagai ada warga negara kita yang dicatat disana dan bagaimana antisipasi Kejaksaan Agung barangkali secara umum saja bisa dimasukan disana.Kinerja Kejaksaan antisipasi kejaksaan 3
Dossy Iskandar Prasetyo 1 Hanura Jawa Timur VIII Laki-Laki Kemudian yang kedua, Pak Jaksa Agung karena saya dari Jawa Timur. Kemarin saya bertemu dengan Kajati bahwa beberapa hari yang lalu sudah menerima pelimpahan kasus Pasar Turi ini sangat menonjol dan menjadi kesimpulan dalam rapat kerja dengan Kapolri dan kita minta Pak Jaksa Agung juga memberikan perhatian karena ini melibatkan banyak ribuan pemilik stan di Pasar Turi dan sudah P29 sekarang berada di Polda Jatim, nah ini supaya tetap diberikan pengawalan dan penajaman nanti ketika sudah P21 Pak karena yang dikenakan masih 378 karena temuan laporan masyarakat banyak ada penyimpangan yang berpotensi diwilayah pidana korupsi Pak karena itu disalahgunakan status haknya Pak.Kinerja Kejaksaan kasus pasar turi 3



DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Mungkin kenapa tempatnya tidak disitu. Saya pikir benar tadi jenis, tapi tempatnya sebelumnya itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 4 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Jadi yang ingin saya sampaikan jangan dari berat, ringan, menjadi tambah berat. Harusnya kan paling berat, berat, menjadi ringan. Kalau dalam jenis penindanaan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu saya mengusulkan Pak Benny. Pidana sudah terdiri dari sudah terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan saja. Nanti pidana yang bersifat khusus akan masuk di pasal 66. Pidana pokok terdiri atas begitu, pidana penjara? Hanya tempatnya dimana. Apakah bersifat khusus itu diatas ataukah dibawahnya pidana penjara. Supaya strukutur tadi loh, berat sampai ringan itu kita konsisten gitu. Atau kita ringan dulu ke berat. Kalau ringan dulu lebih mudah. Karena dibalik, pidana pokok ini kemudian dibalik dulu. Kerja sosial denda, nanti diperdebatkan lagi ringan ke berat. Misalnya kalau begitu ini akan menjadi lebih mudah, karena beratnya dibawah pidana matinya. Supaya kita juga konsisten dari pikiran kita bahwa pidana mati ini pidana yang bersifat khusus. Kalau khusus itu struktur penetapan dia juga begitu. Supaya alur pikir menentukan berat dan ringannya itu menurut saya juga harus dirumuskan. Ini juga akan menjebak atau mengunci pengambilan keputusan. Dalam hal ini hakim dalam penetu hal itu, dalam hal ini dalam perdebatan setelah ada putusan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 3 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kan pidana pokok ini ada lima, pidana penjara, pengawasan, tutupan dan denda atau pekerja sosial. Pidana pokok itu masuk kategori yang mana? Kan diluar pidana pokok. Makanya pertanyaan saya adalah bagian dari pidana pokok atau yang dikembangkan. Kalau yang dikembangkan harus memunculkan harus diberikan tempat didalam struktur jenis. Maksud nya begitu Pimpinan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana Pokok 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 4 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah karena itu dikembalikan saja. Pertama saya mengusulkan adalah pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian didalam pasal 66 nya itu tidak boleh hilang. Pidana pokok terdiri atas, nah itu baru dimulai yang apakah kerja sosial, denda dulu baru penjara dan yang terakhir adalah yang bersifat khusus ataukah dibalik. Tapi yang tadi teman PKS yang mengusulkan adalah yang lebih ringan dulu. Karena aspek nya adalah pembina. Sehingga pikiran kita itu konsisten antara tujuan penindanaan, pemasyarakatan itu mengena dalam apa yang akan kita susun ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJenis Pidana Pokok 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terima kasih. Ini barangkali sebelum kita mengambil keputusan itu ada beberapa catatan pentingnya karena putusan malam ini itu membawa konsekuensi logis bagi, tidak saja bagi pembahasan materinya, tapi kalau ini gagal itu konsekuensinya ya kehilangan kersempatan dan apalagi kalau tadi ke Paripurna ini sangat berat, kalau sudah di sana menyerah ini sama dengan menyerah, nanti diputus di Paripurna ditetapkan nggak selesai, periode berikutnya juga tahun 2017, itu tahun sibuk politik, ruwet nanti, Pilkada maksudnya Pilkada langsung sibuk lagi, setelah itu konsolidasi pemilu dan isu tahun depan itu pasti paket Undang-undang politik, jadi sangat bderat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKeputusan Rapat 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah yang ingin saya tanyakan Prof. Pidana mati dalam konsep pidana pokok yang ditawarkan ini. Pidana mati ini menjadi bagian dari pidana pokok atau pidana pokok yang dikembangkan. Nanti posisinya dalam konsolasi perumusan pidana ini. Itu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Pak. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, karena ini menyangkut posisi pidana mati ini dimana dalam perumusan KUHP kita.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsep Pidana Pokok 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pimpinan supaya pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan konsolidasi, pasal ini diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan di cek kembali setelah itu memaparkan yang berkaitan, yang berangkaian dengan soal perumusan pidana pokok, pidana tambahan dan lain-lain yang melingkupi disamping usulan Pak Soenmandjaja tadi naskah yang jadi, yang sudah diputus yang di pending itu harus disiapkan sebagai supplemen sisipan disamping ini, ini sudah begini. Sehingga kita tinggal persoalannya minta waktu berapa lama gitu saja menurut saya, minta waktu berapa lama. Kalau misalnya ahlinya kurang ya kan fasilitas pemerintah banyak, panggilkan pemerintah sebetulnya tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM Pak, panggil yang ....kalau perlu dari, kan Bu ada Undang-undangnya boleh itu, Mahkamah Konstitusi diminta untuk memberi nasihat hukum, pasal itu manfaatkan lapor presiden untuk diminta ahlinya, hakimnya suruh ikut, kalau Jaksa Agung jelas Pak, surat yang kemarin kepada kita mohon diikutkan secara aktif, itu Rapat Kerja kemarin didalam naskah yang dibacakan oleh Jaksa Agung. Jadi kalau Jaksa Agung nggak hadir, jaksa itu di telpon sampean nggak konsisten Pak, sampean meminta-minta jaksanya nggak ada, nggak aktif gitu kan. Jadi yang dikirim ke sini harus bermutu dan kelas gitu yang setara, seperti ...yang diceritakan kepada kita, ini sangat menyulitkan saya itu pesawat saya pulang dari tadi kita .....saya ditakut-takuti terus, jadi nggak ....jadi maksud saya itu kita toleransi ini supaya juga dihargai, jadi saya bukan marah-marah.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsolidasi Pemerintah 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Yang ingin saya tanyakan pada prof Barda. Sebelum itu saya menangkapnya bahwa pidana mati itu belum diakomodir dalam konsep KUHP yang sedang kita bahas ini. Jadi pidana mati itu dicantumkan dalam pidana mati, hanya soal teknis pencatumannya nanti yang akan dibahas bersama baik dalam sistematika pembahasan maupun nanti substansi penempatan pidana mati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaMekanisme Pidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 19 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kepada Prof. Barda karena menyangkut jiwa Ketua, untuk malam ini yang terakhir pertanyaannya buat Prof. Barda tapi ini mendasar, substansi. Tadi disampaikan bahwa kalau kita pilihannya pada karena ini menyangkut pembaharuan sehingga jiwanya harus melekat sebagai simbol pembaharuan di sana, mungkin dapat difahami kalau ini berdiri sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian hakim seperti yang, itukan contoh mandirinya pada denda yang Prof selalu ungkapkan pada denda. Nah ketika pidana penjara itu bagaimana mengujinya kalau pidana tambahan ini berdiri sendiri, ini pertanyaannya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembaharuan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 19 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Saya interupsi Ketua, kita tidak membahas Pasal 60 Pak. Idenya tadi Pasal 62 yang mengatakan pidana tambahan itu berdiri sendiri, Bapak baca Pasal 68 ayat (2) itu maksudnya, kita nggak bahas Pasal 60. Tetapi wacana Pasal 60 yang Bapak sampaikan itu benar. Terima kasih.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPembahasan Pasal 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 4 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah sekaligus Pak Benny saya ingin menyampaikan apakah pengawasan itu dengan itu berat yang mana. Pengawasan ini nanti akan kita bicarakan. Demikian Pak Pimpinan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPengawasan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Yang kedua, salah pun kata Prof. Barda barangkali ini merubah intinya dibetulnya, di sini itu jelas tambahan itu menambahkan dan bersifat fakultatif. Pengertian fakultatif itu di sini menempel tidak harus ditambahkan pokok saja, itu begitu maksudnya. Penjelasan ini kan resmi ini di paraf oleh menteri-menteri, kalau nggak salah ada Kapolri dan Jaksa Agung, Menko kalau nggak salah begitu. Inikan pasti sudah ada ahlinya yang baca, di sini sudah dikatakan jelas di sini, pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok, itu berarti sudah bergantung. Yang kedua, yang dijatuhkan, pada dasarnya bersifat fakultatif. Berarti kan itu sangat bergantung gitu, fakultatif tidak bisa berdiri sendiri. Nah disinilah pemerintah silakan tadi diberi kesempatan, ini jangan di pending, kalau di pending nggak dibahas nanti. Pemerintah minta kesempatan untuk melakukan konsolidasi terhadap pasal ini gitu, saya kalau di pending-pending itu selalu ragu-ragu. Di pending itu boleh nggak dibahas nanti saja terakhir-akhir gitu, itukan repot nanti.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenjelasa Pidana 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah pembahasan ini kalau per cluster itu melebar, yang korelatif saja Pak dalam bab I kita membahas urusan pidana berlanjut atau sekarang sedang bicara ini, disisir oleh pemerintah yang berkaitan dengan pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus itu apa saja, itu sudah disiapkan dikerucutkan, sesudah itu berhenti. Jadi per pasalnya nggak lompat-lompat karena kalau ada yang lompat-lompat baru kita catat seperti 59, 60, itu catatan Pak Benny tadi akan dibahas setelah kita menyelesaikan ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPenjelasan Pasal 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 10 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Yang kedua, ini di luar ini sedikit saya berharap pemerintah Pak Dirjen, nanti waktu bahas lagi itu ada satu atau dua direktur yang kontekstual dengan pembahasan. Maksudnya itu pemerintah punya perencanaan memperkirakan sekarang kan bahas Pasal 64 sampai dengan Pasal 70, matangkan di pemerintah Pasal 64-70, seperti Pak Benny itu nakut-nakuti kita, besok pasal ini, pasal ini ya, kita ini ditekan sama Beliau untuk menyiapkan. Makanya kita nyusun-nyusun, loh kok pemerintah nggak kan kita nggak enak ini, sehingga nanti seolah-olah ini Prof. Barda ini guru utama kita dari seluruh perkembangan saya ikuti baca buku Beliau yang belum diterbitkan pun saya sudah ikuti padahal bukan jurusan saya, namun saya minta pemerintah yang sungguh-sungguh, kalau datang begini urusannya direktur yang berkaitan itu dihadirkan, dirjen kan punya 4 direktur atau ada berapa direktur di sana, kalau nggak ada pakarnya untuk mendampingi, sehingga perdebatan kita nggak panjang gitu untuk kedepannya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPeran Pemerintah 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Jadi oleh karena itu kita bisa mentoleransi, usul saya Pak Benny untuk memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan konsolidasi terhadap beberapa hal yang menjadi catatan kita. Memang ini agak serem harusnya setelah disetujui itu usulnya Pak Soenman itu mengemuka, jadi kita itu terus, ini dicetak terus ada filenya mestinya begitu. Nah karena begitu saya mengusulkan untuk yang ini jangna di pending, ini harus ada keputusan karena keputusan soal ini itukan konseksuensinya begini pilihannya Pak, kita sudah hampir setuju soal pidana tambahan yang bergantung pada pidana pokok sekalipun ada pikiran pembaharuan yang dikemukakan oleh Prof. Barda. Itu tetap nanti kita adopt pikiran itu, tetapi yang kita maksudkan dengan pending adalah pemerintah menjawab soal ini nanti didalam pertemuan berikutnya setelah melakukan konsolidasi, tapi konsolidasinya tidak hanya pasal ini disisir lagi dari depan. Menurut catatan kita termasuk yang disampaikan Pak Benny tadi Pasal 59 dan 60 itu bagian penting dari rangkaian ini, seperti dikutip Prof. Barda tadi, nah itu juga di input.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPertimbangan Pemerintah 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah sekarang ini kalau kita milihkan yang ini pikiran pembaharuan tadi akan bisa ditampung setelah kita mengambil keputusan ini, apakah ttap masih bisa dimasukkan iya karena ini ada perbedaan kan, yang dicontohkan oleh Prof. Barda berkali-kali itu adalah berdiri sendiri tapi konteksnya denda, jadi kategori tidak berat, tapi kalau berat bagaimana misalnya tindak pidana korupsi. Korupsi kalau kemudian itu berdiri sendiri hakimnya ......wah ini bahaya ada mafia yang memilihkan itu nanti. Loh kan saya bebas milih, makanya jenis tadi juga harus sangat berhati-hati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Korupsi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Tadi saya menanggap jelas apa yang disampaikan oleh prof bahwa ada perubahan orientasi dari kesadaran kekinian dari pidana mati sebagai pidana pokok yang orientasinya pada alasan dan penyerahan, lalu kemudian pada penindanaan dan kemudian konsepnya adalah pemasyarakatan. Itu jelas menggambarkan bahwa yang terakhir itu adalah tujuan. Sedangkan pidana mati tidak ada tujuan, itu kalau kita mau mengambil kesimpulannya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 4 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah kalau kalau tadi, ini kan susunannya ada dua pendapat tadi antara yang disampaikan Pak Muladi dalam forum kita dan perkembangan hari ini yang mungkin mengingatkan kembali kepada kita dari Prof. Barda bahwa sebenarnya atau intinya, pidana mati itu adalah pidana pokok. Hanya ini kan cara menyembuhkan. Cara menyembuhkan yang satu dengan obat dan yang satu dengan operasi. Dua-duanya cara menyembuhkan, yang saya tangkap substansi dari Prof. Barda. Karena itu kalau tadi dikatakan pidana mati itu sesungguhnya itu tidak terserap dari pidana pokok, hanya sifat khusus. Ya sudah pidana ini ditentukan dua saja hanya pidana pokok dan pidana tambahan. Nanti pidana mati itu dimasuk di pasal 66. Pidana pokok terdiri pidana yang bersifat khusus disana. Harus masuk yang bersifat didalam penentuan disana. Kenapa ini demikian. Kalau nanti ini ditambahkan di c, misalnya pidana sifat khusus kalau yang di 6 A ya? 65 c itu menjadi pidana khusus atau pidana mati seperti yang disapaikan Pak Benny alternatif itu akan mengacaukan sistematika seperti apa yang disampaikan tidak anu, cara berpikir tidak urut, dari berat ringan, ini dari berat ringan lebih berat. Jadi nanti kacau lagi dibelakang hari soalnya ini kan pengembangan pengetahuan ini.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 15 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Ketua, khusus itukan hanya ngatur pidana mati kan. Maksudnya tambahan kalau mati nggak perlu melekat karena otomatis hapus, nggak ditambahi lagi, ditambahi huruf A mudah-mudahan masuk syurga gitu, kalau pidana mati nggak perlu khusus lagi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 11 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kalau rumusan yang disampaikan Pak Benny kan menjadi benar ketika kita sepakat bahwa pidana tambahan itu menempel kepada pidana pokok. Memang logikanya tidak mungkin bila tambahan diberikan tanpa pidana pokok, maka tempatnya bukan di situ, tempatnya itu di ayat (2) ditambahkan satu ayat lagi di Pasal 65 A yang kita tadi awalnya jenis itu, di sini tempatnya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3

DOSSY ISKANDAR PRASETYO 17 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki
Terima kasih Pimpinan.
Tadi kerangka pikir kita adalah disamping logika yang secara umum dapat difahami bahwa makna tambahan itu selalu bergantung kepada yang pokok gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga tadi pemerintah menjawab seperti itu, kemudian di bagian yang lain tapi bisa juga tambahan itu tanpa bergantung pokok, dicontohkan tadi. Kemudian untuk memperkuat argumen yang dicontohkan tadi, yang kedua adalah sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Barda tadi bahwa pikiran modern adalah karena dipandang itu efektif, pidana tambahan itu bisa saja tanpa pidana pokoj dan itu kecenderungan banyak dipakai dalam perkembangan pemikiran pidana modern, yang maju begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3

DOSSY ISKANDAR PRASETYO 12 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Yang rumusannya Pak Ketua tadi Pak Benny tadi itu tempatnya bukan di situ, dipindahkan yang sesuai kalau nggak 65 ya 66 tempatnya supaya pikiran kita sistematis, nyambung gitu, sejak awal sudah ditegaskan bahwa pidana tambahan itu tidak mungkin.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 14 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Interupsi Ketua, saya pikir pertanyaan Ketua yang pertama tadi harus kita putus dulu jangan ke definisi tadi nanti pengertian kita menjadi clear karna rumusan ayat (2) ini yang DIM berapa itu, saya baca ya “pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok,” sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan yang lain.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 17 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah dalam kerangka itu Prof saya ingin menyampaikan begini, penjelasan bahwa pidana tambahan itu berdiri sendiri jika kita memilih itu, itu tentu dapat difahami jika kita mengikuti alur pikir yang disampaikan oleh Prof tadi, tapi memunculkan pertanyaan begini bahwa dengan menempatkan pidana tambahan itu independent atau otonom atau berdiri sendiri, di sana memunculkan kekhawatiran akan terjadi penyelewengan oleh hakim atau bahkan bisa memunculkan mafia penjatuhan pidana karean kita tidak ada, kecuali kita ada konstruksi lain yang membatasi. Orang terkena pidana korupsi, baik itu dari birokrat, dari lembaga negara yang lain atau mungkin dari parpol, itu kemudian diatur dikenakan sudah dicabut saja politiknya tanpa ada penjatuhan pidana pokok. Potensi ini harus kita baca sekarang dan harus dibaca sebagai kekhawatiran yang membahayakan bagi pemberian hukuman yang setara dan menyangkut keadilan masyarakat. Nah ini yang harus diperhatikan kalau nanti pilihannya ke sana.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 19 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Jadi sekali lagi saya ingin menanyakan kalau pidana tambahan itu menjadi berdiri sendiri, kan ini ada 3 rumusannya Pak, bersama-sama pidana pokok, berdiri sendiri atau gabungan antara pidana tambahan. Katakan dipilih 2, pencabutan pidana tertentu dan membayar ganti rugi itu bisa digabung, maknanya di situ, tapi contohnya adalah denda. Nah bagaimana kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh orang itu yang masuk kategori berat, pembunuhan berencana, korupsi, pelanggaran HAM, terorisme, terorisme itu malah ada jenis pidana baru menurut saya tadi disampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana apakah hakim kemudian boleh menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok untuk kasus seperti itu. Yang saya tanyakan tadi kan harus ada pasal yang mengunci untuk menghindari kekhawatiran yang saya sampaikan tadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 6 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah yang pidana tutupan sama pengawasan ini?Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tutupan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 9 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Jadi kita berharap yang kita maksud ini Pemerintah menjelaskan ini. Karena pada dasarnya putusan hakim itu begitu dibacakan itu sudah diumumkan. Nah apakah yang dimaksud itu pengiklanan, itu yang harus dijelaskan. Karena putusan hakim itu kan terbuka tidak boleh tertutup itu kan? Itu kan berarti sudah mengumumkan kepada hal layak. Apakah bentuknya sosialisasi putusan hakim ataukah bentuknya pengiklanan. Karena kalau sosialisasi bisa saja, di dalam kondisi tertentu bentuk satu kepastian, dia road show ini menjelaskan apakah oleh pihak yang menang atau oleh yang diputus itu sebagai pihak tambahan atau bagaimana. Ini minta penjelasan saja ini Pak Ketua. Bentuknya iklan atau sosialisasi atau bagaimana ini Pak Ketua.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPutusan Hakim 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 13 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Tapi saya substansinya setuju Pak Benny, tambahan tadi menggantung ke pokok, nggak mungkin kalau berdiri sendiri, sebab kalau berdiri sendiri itu akan menjadi begini karena yang melakukan perbuatan korupsi itu ketua umum partai, tiba-tiba ada ....pokok sudah dicabut hanya saja politiknya, tambahan padahal posisinya, nanti nggak ada sanksi pidananya, pokoknya, inikan bahaya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Hukum 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 14 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Sebelum kita bicara ini, jadi karena bicara ini maka inspirasi yang memunculkan sebuah pertanyaan bahwa apakah, kalau begini kita meng-adopt bahwa tambahan itu independent, variabel terhadap pidana pokok. Padahal pidana tambahan menurut persepsi kita di, saya itu berpendapat tambahan itu pidananya yang bergantung pada pidana pokok untuk dijatuhkan. Sehingga rumusan ini sangat tidak tepat dan harus di drop karena itu pertanyaan yang harus dijawab dulu oleh pemerintah adalah pertanyaan yang dimaksud Pak Benny tadi, apakah pidana tambahan ini mau berdiri sendiri apakah harus menempel pada pidana pokok. Namanya tambahan itu harus pokoknya dulu, nanti dirumusan ini mau dihapus, mau ditempatkan di mana itu kedua. Pertanyaannya dijawab dulu sehingga kita nanti enak merumuskannya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 3 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Sebentar ada tambahannya. Jadi sudah masuk pada kategori jenis tadi walaupun sudah menjadi terpilih diatas. Supaya kita konsisten dengan pilihan kita dan supaya kita sesuai dengan yang kita sepakati posisi pidana mati. Itu barangkali disana supaya tata alurnya menjadi tepat itu di c nya ditambahkan juga. Ditambahkan pidana yang bersifat khusus. Kan itu pidana mati, kalau kita membaca konsepnya pidana ini kan dianggap khusus, kalaupun khususnya ini saya belum paham khusus itu nanti bagaimana? apakah tidak ada kata lain selain khusus untuk merumuskan ini atasanya. Makanya ini kan belum dijawab oleh Prof. Bardah ketika saya tanyakan pidana mati ini tidak mengandung tujuan penindanaan. Tidak mengandung karena sudah final selesai. Tadi belum terjawab kemudian kita lagi kesini. Yang saya tanyakan Prof. Pidana mati ini bagian dari pidana pokok atau pidana pokok yang dikembangkan. Sehingga memunculkan bersifat khusus. Ini alur pikir yang menurut saya tidak benar. Sehingga nanti ditawarkan sebagai alternatif itu posisinya jelas dalam jenis pidana yang akan dijatuhkan itu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana Mati 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 10 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terima kasih Pimpinan Saya tidak melihat urgensinya dengan tugas pokok polisi ya? artinya secara langsung hal itu tidak ada, dan ini yang menerapkan hakim bukan polisi. Polisi tidak menyangkut kata-kata ini. Kecuali dalam pemprosesan BAP itu, ada hal tertentu yang barangkali dihidupkan karena ada tuntutan itu dengan masalah masyarakat dalam eksesi yang demostratif saja. Tapi kalau normal-normal saja ini tidak ada kaitannya dengan penyelidikan ini. Ini kan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan itu bukan tugas polisi, itu hakim. Jadi ini hakim yang memilih. Ketika ada perbuatan tindak pidana di Papua atau di Aceh tambahannya itu kalau menyinggung perasaan adat itu hakim yang, polisi kan nggak boleh merumuskan wah ini melanggar hukum adat kan tidak diberi tempat, belum kan living law belum menjadi putusan, seingat saya di pending dikelluarkan dulu di pasal-pasal awal, Pasal 2 apa ayat berapa itu. Sehingga saya lebih setuju ini, tidak setuju ada pasal ini dikeluarkan Pak Benny, terutama.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTugas Pokok Polisi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 4 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini untuk bagian yang itu ini pasti Pemerintah supaya jangan cepat-cepat itunya, itu nanti rubah-rubah sendiri akan ruwet nanti. Jadi kita ini, ini soalnya kan begini sebelum kesana bahwa perumusan hukum pidana ini tidak hanya untuk peradilan tapi tujuannya bukan hanya itu. Tapi ini untuk pengembangan pengetahuan. Ini kalau kita rumusannya salah, nanti kaderisasi di perguruan tinggi, cara berpikirnya kacau nanti, kan ini menentukan sejarah perkembangan pengetahuan yang akan dibahas di dalam pendidikan tinggi, jadi ini sangat hati-hati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaTujuan Perumusan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 17 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Oleh karena itu Pimpinan, saya dapat memahami tetapi barangkali harus dipandang perkembangan soal wawasan hakim. Barangkali kematangan berfikir dalam pertumbuhan sistem hukum di masing-masing negara terutama di Eropa dan Amerika berbeda pertumbuhan pemikiran hakim di Asia, hampir seluruh hampir begitu, belum ada yang bukan berarti meremehkan tapi ini soal pertumbuhan pemikirannya, apalagi hakim-hakim senior itu banyak sampai hari ini masih bergantung pada .....yang kemudian kita terjemahkan sebagai KUHP sekarang ini. itu pedomannya, sehingga semua doktrinnya itu adalah banyak masih di yang acara-acara yang lama dari sumbernya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaWawasan Hakim 3
Dossy Iskandar Prasetyo 1 Hanura Jawa Timur VIII Laki-Laki Kemudian kalau tidak salah baca, saya meneruskan Mba Risa tadi soal pra peradilan. Kalau tidak salah soal Novel Baswedan Kejaksaan dikalahkan kalau tidak salah. Kalah disana kalau tidak salah baca ya. Mudah-mudahan saya salah baca atau salah dengar. Demikian. Terima kasih Ketua.Pelanggaran HAM, Korupsikasus novel 3



DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Tadi pengakuan Pak Andi kan sekali di bandara. Itupun tidak sengaja. Padahal tadi beberapa rekan akan tadi yang ijin karena ada pertemuan itu menyampaikan ada pertemuan di rumah Bu Rini dan Pak Andi hadir disana. Ini kan sekaligus untuk memberi pelajaran jika itu benar dan Pak Abraham itu menerima apalagi diijinkan bertemu ke rumah nya ini berarti kan ada hidden agenda yang harus diungkap begitu.Pertemuan Abraham SamadAgenda Pertemuan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki aka kaum intelektual musti mampu membacanya lebih dari rata-rata yang barangkali tidak perlu kecimpung dalam dunia intelektual sehari hari. Nah karena itu kalau diterobos, ini kan bisa merusak sistim nilai dari pemahaman kita soal etika. Nah karena itu kita ingin ada kejujuran bahwa supaya nanti kita bisa bertindak, karena justru bahanya begini, ini dapat dikesankan bawa intelektual nanti justru yang merusak sistim nilai yang sedang dibangun dalam menegakkan sistem etika itu dan belenggu norma itu.Pertemuan Abraham SamadEtika 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Ini berarti kan sudah cukup sering. Makanya tadi sangat relevant pertanyaan Mba Ria tadi, Ibu Dwi Ria Latifa. Tidak mungkin, apartemen tempat tinggal Pak Supriansyah ini digunakan oleh Pak Abraham Samad untuk melakukan pertemuan-pertemuan apakah konteksnya, hanya untuk menerima rekan-rekan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Tjahyo tadi, ataukah mungkin sering bertemu disana untuk urusan-urusan kedinasan dalam kapasitas sebagai ketua KPK. Ini yang ingin ada klarifikasi dari Pak Supriansyah, terima kasih Pimpinan.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Karena supaya Pak Abraham ini harus sadar juga, bahwa apa yang dilakukan ini melanggar etika sehingga tidak cukup layak untuk memimpin KPK kan begitu. Nah kemudian yang kedua adalah dalam pertemuan Saudara dengan Pak Abraham Samad itu, apakah terlontar permintaan Pak Andi atau siapa yang tergabung dengan itu, untuk meminta kesediaan atau setidak-tidaknya itu memberitahu Pak Abraham Samad, bahwa Pak Abraham Samad itu akan di calonkan sebagai wakil presiden untuk mendampingi Pak Jokowi. Sebab ini kalau itu terlontar, maka sebetulnya sudah masuk pada wilayah sistem etika yang ditabrak. Harusnya kan ada dua kesadaran sebagai intelektual itu tidak mengganggu sisi etika yang dibangun, yang kedua ada dengan Pak Abraham Samad untuk tidak melanggar sumpah dan jabatan nya untuk tidak melanggar etika yang dirinya terikat disitu .Pertemuan Abraham SamadKode Etik KPK 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah dalam konteks itu. Mestinya kan tidak boleh diterobos. Ada cara-cara bermartabat untuk melakukan dialog-dialog manakalanya berkepentingan. Dengan urusan pribadi Pak Abraham Samad. Nah karena kalau itu diterobos, ini membahayakan sistem ke negara yang kita bangun. Apalagi tim 11 yang tadi Saudara sampaikan itu adalah kaum intelektual. MenteriPertemuan Abraham SamadMenerobos Aturan 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Mungkin saya langsung saja, kepada Andi Wijayanto. Yang ingin kita ketahui bahwa Apakah ada kesadaran dan pengetahuan Pak Andi soal bahwa Ketua KPK itu terikat dengan sistim etika dan norma yang membelenggu sehingga tidak bisa kehadirannya itu diajak berbicara soal-soal politik ya? apalagi kalau kemudian melenceng soal-soal perkara.Pertemuan Abraham SamadNorma KPK 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kalau dikesankan begini kan ini, tidak bagus. Dalam memberikan pendidikan politik maupun berbangsa. Nah karena itu ingin nanti ada ketegasan apakah sudah diperhitungkan atau ada kesadaran bawah bertemu dengan Pak Abraham Samad itu, terikat dengan apa yang tadi saya sampaikan.Pertemuan Abraham SamadPendidikan Politik 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang kedua untuk Pak Supriansyah tadi kalau lihat dari struktur kalimat sejak awal merangkaikan ini sangat cukup cerdas dalam mengolah atau menyampaikan pilihan katanya. Saya ingin bertanya, apakah Saudara sudah cukup sering atau pernah mendapat tugas dari Pak Abraham Samad Saya tidak tahu apakah tugas-tugas pribadi, apakah tugas-tugas yang ada kaitannya dengan jabatan Pak Abraham Samad. Karena kalau sekedar pertemanan, itu tidak mungkin teungkap foto dan tadi dapat pengakuan dari Sampean ya? kalau itu 2012 ya waktu itu. Dan dalam penampilan Pak Abraham seperti yang diungkapkan oleh Mas Hasto ketika dengar pendapat disini.Pertemuan Abraham SamadTugas Abraham Samad 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah di luar itu juga tempatkan polri sebagai penegak Hukum penegak hukum punya hak diskresi ini banyak yang guyonan kalau polisi punya hak diskresi itu tidak pakai APBN sebenarnya sudah bisa melakukan penguatan bagi tugas-tugas Polri begitu Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIHak Diskresi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah sebelum saya pada pertanyaan, sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya issue strategis dan kecemburuan global itu pada kebijakan pemberantasan korupsi kemudian pemeran sistem yang terpercaya dan langkah strategis untuk menekan dan menghilangkan penyimpangan penyimpangan internal Nah disinilah di luar apa yang Bapak sampaikan tadi, Saya berharap atau fraksi partai Hanura berharap Bapak dapat membuat satu langkah yang spektakuler dan monumental Polri untuk Indonesia Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKebijakan Pemberantasan Korupsi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Tapi kita tahu bahwa negara sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan Polri walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Institusi polri ini adalah institusi negara yang sangat besar, tentu dibutuhkan pemimpin yang cerdas dan akhlakul karimah Kemarin teman-teman Komisi III telah berkunjung ke kediaman Pak Badrodin dan memperoleh gambaran yang sangat jelas bahwa Bapak bersama keluarga telah menggambarkan ciri-ciri pemimpin yang akhlakul karimah.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKebutuhan Polri 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang kedua agenda apa yang Bapak persiapkan untuk membenahi sistem organisasi dan personil Polri profesional sehingga bisa di percaya oleh masyarakat kemudian langkah tegas seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk menekan dan menghilangkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang kian hari kian meningkat ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKepercayaan Masyarakat, Sistem Organisasi Polri3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Apalagi tadi di dalam paparan telah menyampaikan 8 komitmen yang menempatkan di depan itu menggambarkan pemimpin yang akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini akan melekat pada sistem kepimpinan Bapak di dalam Polri nantinya yang insya Allah tidak lama lagi Bapak akan dilantik sebagai Kapolri kemudian masa tuga Bapak adalah 15 bulan ini tugas Polri tidak mudah tapi dengan 15 bulan itu saya melihat Bapak sangat percaya diri untuk yakin dapat mewujudkan apa yang telah digambarkan tadi dalam visi misi maupun komitmen dan program-program yang Bapak sampaikan, Bapak sudah memberikan kisi-kisi tahapan-tahapan selama 12 bulan itu dan ini membangun kerangka keyakinan bahwa polri dibawah kepemimpinan Bapak nanti setidak-tidak nya akan menempatkan kerangka landasan yang cukup bagi masa depan polri PakFit and Proper Test Calon KAPOLRIKomitmen Kapolri 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Ini sangat penting karena pengelolaan yang berbasis konvensional seperti yang sudah di paparkan tadi. Ini tidak memberikan investasi bagi masa depan generasi muda Polri ke depan yang akan membangun Kapolri untuk Indonesia. Nah karena itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah peta jalan seperti apa yang Bapak persiapkan untuk menempatkan Polri sebagai garda terdepan didalam pemberantasan korupsi itu pertama.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPemberantasan Korupsi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah sebelum saya pada pertanyaan, sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya issue strategis dan kecemburuan global itu pada kebijakan pemberantasan korupsi kemudian pemeran sistem yang terpercaya dan langkah strategis untuk menekan dan menghilangkan penyimpangan penyimpangan internal Nah disinilah di luar apa yang Bapak sampaikan tadi, Saya berharap atau fraksi partai Hanura berharap Bapak dapat membuat satu langkah yang spektakuler dan monumental Polri untuk Indonesia Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenyimpangan Internal 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Terima kasih pimpinan Saya Dossy Iskandar Prasetyo dari fraksi partai Hanura Pak Komjen Badrodin calon Kapolri yang hari ini hadir dan menyampaikan pikiran-pikiran yang sangat komprehensif dalam rangka mengemban tugas pemerintah dibidang kepolisian. Dimana tugas pemerintah di bidang kepolisian itu di rumuskan cara terukur Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat .Fit and Proper Test Calon KAPOLRITugas Kapolri 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 1 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Apalagi tadi di dalam paparan telah menyampaikan 8 komitmen yang menempatkan di depan itu menggambarkan pemimpin yang akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini akan melekat pada sistem kepimpinan Bapak di dalam Polri nantinya yang insya Allah tidak lama lagi Bapak akan dilantik sebagai Kapolri kemudian masa tuga Bapak adalah 15 bulan ini tugas Polri tidak mudah tapi dengan 15 bulan itu saya melihat Bapak sangat percaya diri untuk yakin dapat mewujudkan apa yang telah digambarkan tadi dalam visi misi maupun komitmen dan program-program yang Bapak sampaikan, Bapak sudah memberikan kisi-kisi tahapan-tahapan selama 12 bulan itu dan ini membangun kerangka keyakinan bahwa polri dibawah kepemimpinan Bapak nanti setidak-tidak nya akan menempatkan kerangka landasan yang cukup bagi masa depan polri PakFit and Proper Test Calon KAPOLRIVisi Misi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian lebih luas dari itu tentu jangan sampai nanti merusak cara atau sistem berpikir hukum progresif sebab ini kalau dibiarkan kemudian awalnya hanya forum untuk meringankan tugas-tugas birokrasi pada pelayanan-pelayanan publik. Tapi forum ini melibatkan instansional yang sesungguhnya terikat pada apa yang saya sebut dengan mekanisme check and balances tadi karena ini perlu di pahami atau di catat dan kemudian ada kehati-hatian dalam pelaksanaan mervitalisasi dan menguatkan forum Mahkumjakpol ini karena jangan sampai nanti orientasi menghilangkan orientasi yang penting birokrasi lancar nah ini bahayanya beberapa tahun kemudian bahwa kita akan merusak cara menyusun atau menyisipkan pikiran melalui norma yang akan menjadi kaidah-kaidah dalam perda itu. Beberapa hal lain mungkin barangkali soal pelayanan ya baik itu di Imigrasi, Lapas di AHU karena ini juga menyangkut kepentingan bangsa. Jadi mungkin Kumham juga perlu menerapkan apa total quality control Pak untuk menjalankan fungsi ini karena setiap saat itu ada perubahan-perubahan yang harus direspon secara cepat kalau tidak mungkin mental birokrasi kita kemudian ..... baik kemudian ndak sengaja ada dirubah-dirubah dengan cara karena kemalasannya atau tidak ada rotasi, frustasi karena posisi enggak pernah mendapat promosi dan sebagainya Kemudian untuk HAKI barangkali Pak ini beberapa kali kemarin kita juga menerima pengaduan masyarakat yang putusan-putusan tadi itu telah menjadi sengketa didalam proses pengadilan. Nah barangkali ini juga perlu ditingkatkan kecermatan dan kehati-hatian didalam memberi keputusan soal hak kekayaan intelektual ini supaya tidak terjadi atau menimbulkan sengketa yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumBirokrasi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian lebih luas dari itu tentu jangan sampai nanti merusak cara atau sistem berpikir hukum progresif sebab ini kalau dibiarkan kemudian awalnya hanya forum untuk meringankan tugas-tugas birokrasi pada pelayanan-pelayanan publik. Tapi forum ini melibatkan instansional yang sesungguhnya terikat pada apa yang saya sebut dengan mekanisme check and balances tadi karena ini perlu di pahami atau di catat dan kemudian ada kehati-hatian dalam pelaksanaan mervitalisasi dan menguatkan forum Mahkumjakpol ini karena jangan sampai nanti orientasi menghilangkan orientasi yang penting birokrasi lancar nah ini bahayanya beberapa tahun kemudian bahwa kita akan merusak cara menyusun atau menyisipkan pikiran melalui norma yang akan menjadi kaidah-kaidah dalam perda itu. Beberapa hal lain mungkin barangkali soal pelayanan ya baik itu di Imigrasi, Lapas di AHU karena ini juga menyangkut kepentingan bangsa. Jadi mungkin Kumham juga perlu menerapkan apa total quality control Pak untuk menjalankan fungsi ini karena setiap saat itu ada perubahan-perubahan yang harus direspon secara cepat kalau tidak mungkin mental birokrasi kita kemudian ..... baik kemudian ndak sengaja ada dirubah-dirubah dengan cara karena kemalasannya atau tidak ada rotasi, frustasi karena posisi enggak pernah mendapat promosi dan sebagainya Kemudian untuk HAKI barangkali Pak ini beberapa kali kemarin kita juga menerima pengaduan masyarakat yang putusan-putusan tadi itu telah menjadi sengketa didalam proses pengadilan. Nah barangkali ini juga perlu ditingkatkan kecermatan dan kehati-hatian didalam memberi keputusan soal hak kekayaan intelektual ini supaya tidak terjadi atau menimbulkan sengketa yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumMahkumjakpol 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Beberapa hal tadi sempat disampaikan karena dan saya juga membaca secara sumir begitu tapi beberapa yang sumir itu catatan saya adalah tugas ke depan ingin membantu dan menunjang pemerintah daerah melalui perancangan fasilitasi perancangan perundang-undangan dan pembinaan perancangan perundang-undangan. Ini tentu sangat baik gitu dalam konteks itu. Karena kita melihat banyak temuan perda yang disintegratif sifatnya terutama pada persoalan ketaan berpemerintahan kemudian menguatkan kekuasaannya di daerah dan perspektif HAM. Itu beberapa perda yang ratusan atau bahkan ribuan itu yang banyak diterima oleh Kementerian Dalam Negeri itu persoalannya pada hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi. Nah karena itu inisiatif untuk koordinasi di Kumhamda ini hendaknya juga diwaspadai soal intervensi pemikiran dalam menyusun perundang-undangan daerah dalam konteks check and balances Pak ini supaya juga diberikan stressing di dalam nanti dalam melakukan fasilitasi perancangan perundang-undangan maupun pembinaan perancangan perundang-undangan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPerancangan RUU 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian lebih luas dari itu tentu jangan sampai nanti merusak cara atau sistem berpikir hukum progresif sebab ini kalau dibiarkan kemudian awalnya hanya forum untuk meringankan tugas-tugas birokrasi pada pelayanan-pelayanan publik. Tapi forum ini melibatkan instansional yang sesungguhnya terikat pada apa yang saya sebut dengan mekanisme check and balances tadi karena ini perlu di pahami atau di catat dan kemudian ada kehati-hatian dalam pelaksanaan mervitalisasi dan menguatkan forum Mahkumjakpol ini karena jangan sampai nanti orientasi menghilangkan orientasi yang penting birokrasi lancar nah ini bahayanya beberapa tahun kemudian bahwa kita akan merusak cara menyusun atau menyisipkan pikiran melalui norma yang akan menjadi kaidah-kaidah dalam perda itu. Beberapa hal lain mungkin barangkali soal pelayanan ya baik itu di Imigrasi, Lapas di AHU karena ini juga menyangkut kepentingan bangsa. Jadi mungkin Kumham juga perlu menerapkan apa total quality control Pak untuk menjalankan fungsi ini karena setiap saat itu ada perubahan-perubahan yang harus direspon secara cepat kalau tidak mungkin mental birokrasi kita kemudian ..... baik kemudian ndak sengaja ada dirubah-dirubah dengan cara karena kemalasannya atau tidak ada rotasi, frustasi karena posisi enggak pernah mendapat promosi dan sebagainya Kemudian untuk HAKI barangkali Pak ini beberapa kali kemarin kita juga menerima pengaduan masyarakat yang putusan-putusan tadi itu telah menjadi sengketa didalam proses pengadilan. Nah barangkali ini juga perlu ditingkatkan kecermatan dan kehati-hatian didalam memberi keputusan soal hak kekayaan intelektual ini supaya tidak terjadi atau menimbulkan sengketa yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumQuality Control 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Nah kemudian yang kedua ini tentu pararel dengan itu karena didalam salah satu program yang ingin dijalankan adalah revitalisasi dan penguatan Mahkumjakpol kalau enggak salah, itu istilah yang saya baca mungkin disini. Ini jangan sampai melakukan pengulangan pada posisi Mahkejapol di zaman sebelum kita lakukan ....... pemikiran kita. Kenapa begini jadi jangan sampai revitalisasi dan penguatan yang dimaksudkan tercabut dari akar sekali lagi mekanisme check and balances karena ditataran teknis itu tentu potensial untuk dijadikan alat memihak pada siapa yang kuat aksesnya kepada forum itu jadi dalam praktek selama ini yang kita temui adalah seperti itu. Nah tentu ini akan mengalir ke daerah ini potensial terjadi penyimpangan yang sangat luas kelihatannya sederhana Mahkumjakpol ini dan dikaitkan dengan keinginan atau menjalankan program fasilitasi perancangan itu bisa ...... intervensi cara berpikir rancang itu di daerah kemudian menyusupkan pikiran-pikiran yang ke depan itu sangat tidak menguntungkan bagi tidak sekedar para pencari keadilan nah karena itu saya berharap Kumham itu jangan menganggap sederhana forum Mahkumjakpol ini sekali lagi jangan dianggap sederhana.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRevitalisasi 3
DOSSY ISKANDAR PRASETYO 2 HANURA JAWA TIMUR VIII Laki-laki Kemudian yang terakhir dari saya, saya pikir sangat menarik Pak apa yang disampaikan rekan saya tadi Mas Romi dari PPP soal warga binaan yang telah selesai menjalankan ..... nya. Ini barangkali perlu diambili inisiatif untuk melakukan bahwa kemitraan apakah dengan Kementerian Tenaga kerja atau juga dengan kementerian-kementerian lain yang potensial dapat menampung atau pihak swasta untuk menyalurkan apa yang tadi di sampaikan oleh Mas Robi tadi sekalian itu apakah juga perlu dipikirkan atau mungkin sudah ada yang saya tidak tahu persis struktur didalam kementerian itu perlu direktorat penyaluran SDM mantan apa warga binaan ini. Itu Ketua.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumWarga Binaan 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Jadi saya ingin katakan bahwa jangan kita melihat keatas terus, tolong perhatikan diperbatasan bahwa rakyat juga perlu dilayani. Mereka pengguna juga selain kita memang bersikap tegas terhadap mereka yang akan menjadi warga negara asing yang masuk untuk melakukan radikalisme dan lain sebagainya, tapi tolong juga ketegasan itu, pelayanan itu tidak berarti dengan bersikap kasar dan tolong disampaikan kepada petugas-petugas di lapangan. Kalau tidak bisa mengatasi rasa capek, mendingan tidak usah menjadi pelayan masyarakat dibawah. Menurut saya seperti itu.Hukum, HAM dan KeamananMasyarakat Perbatasan 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Kemudian yang kedua, Pak Ketua kalau boleh tambah satu lagi. Kita bicara tentang perbaikan atau pelayanan yang tadi didalam buku atau makalah yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keimigrasian. Saya setuju point ini dan sangat mendukung, tapi ironis sekali bahwa ini tidak bisa diharapkan terjadi dibawah. Saya mengalami sendiri hal yang sangat kontradiktif khususnya didaerah Kepulauan Riau dapil saya. Oh ya nama saya Dwi Ria Latifa Pak Menteri dari Dapil Kepulauan Riau Fraksi PDI Perjuangan. Ketika kami kunjungan spesifik di Pelabuhan Batam Center Komisi III pelayanannya kelas 1 bagus bahkan sangat manis, tapi suatu ketika saya memang tanah kelahirannya disana dan berkunjung ke Singapura ditempat keluarga saya juga disana menjadi rakyat biasa, tidak mengatakan bahwa saya adalah Komisi III atau siapa, saya berbaur dengan masyrakat yang terjadi adalah pelayanan masyarakat dibentak-bentak untuk pada saat mengantri. Ketika saya bertanya, kenapa harus dibentak Pak? Toh kita inikan harus menunjukan pelayanan terhadapmasyarakat dan jawabannya adalah “Ibu harus tahu bahwa kami ini bukan pelayan, kami ini mengawasi, kami capek”. Intinya saya katakan bahwa tidak ada gunannya yang namanya janji surge dibawah ini kalau dibawah SDM-nya tidak bisa diperbaiki dan saya yakin itu tidak terjadi hanya di Kepulauan Riau, tapi terjadi disetiap perbatasan dimana rakyat kecil menggunakan pelabuhan perbatasan yang memang mereka bukan bule, bukan wisatawan asing yang gagah-gagah, tapi mereka adalah rakyat dengan pakaian-pakaian yang sangat sederhana.Hukum, HAM dan KeamananPelayanan Masyarakat 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Pak Menteri yang saya hormati. Saya pernah membaca atau melihat fenomena yang terjadi ketika terjadi suatu terror yang kita katakan bom Sarinah atau Thamrin City, kemudian adalah wacana untuk membuat penjara khusus untuk teroris dan Pak Menteri juga memberikan keterangan bersama dengan Pak Luhut dan beberapa petinggi yang lain, tapi ada hal yang mungkin saya ingin diberikan penjelasan wacana ini seperti apa yang Pak menteri maksudkan atau pemerintahkan maksudkan karena saya khawatir juga bahwa kita ini terjangkit terus penyakit terhadap kebijakan yang sinfatnya hanya latah atau menutup suatu persoalan karena ada satu persoalan besar yang muncul, tapi tidak dianalisa, tidak dikaji secara komprehensif, apakah itu betul-betul efektif, apakah itu bisa betul-betul secara sistemik menghapus terorisme bahkan kepada yang masih berupa embrio. Nah akan sangat ironis, kalau tadi saya perbandingkan dengan yang disampaikan oleh rekan saya disebelah Pak Hasrul Sani ketika kita bicara tentang lapas yang tidak ada hujan pun, tapi terendam terus-terusan di Pekalongan dan memang kami waktu itu berkunjung ke daerah tersebut, makanya saya tertarik bagaimana sebetulnya pemikiran dari Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks perbaikan lapas, dalam konteks ingin menambah lapas baru. Kita setuju pemberantasan terorisme, tapi yang saya tidak etuju adalah ketika kita membuat satu wacana baru tanpa berfikir yang ada tidak diselesaikan secara sempurna. Itu satu pertanyaan saya.Hukum, HAM dan KeamananPenjara Khusus 3
Dwi Ria Latifa 1 PDIP Riau Perempuan Yang ketiga, mungkin akan terlibat subjektif. Karena saya dari daerah pemilihan kepulauan Riau. Kalau tadi Pak Benny katakan masalah trafficking dari kampungnya Pak Benny. Daerah lahir saya, NTT saya pertegas kampungnya Pak Benny Karman. Daerah saya Kepulauan Riau. Daerah transitnya, Batam, Karimun, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Kalau Bapak bisa mendapatkan seperti itu di NTT, saya yakin Bapak akan bisa membongkar lebih besar di kepulauan Riau sebagai daerah transit. Kemudian bagaimana mungkin Polda Kepri bisa melakukan yang terbaik sebagai polisi didaerah perbatasan apabila kapal patrolinya Cuma 1 dan kemudian bocor pula beberapa bulan yang lalu ketika sedang bertugas. Menurut saya Pak Kapolri, tolong juga dilihat mana yang lebih penting ketika anggaran itu diturunkan bukan sekedar hanya membagi-bagi rata. Lihat yang spesifik, dimana letak daerah-daerah yang memang memerlukannya.Kinerja Kepolisian human trafficking, anggaran program 3
Dwi Ria Latifa 2 PDIP Riau Perempuan Interupsi Pimpinan. Berkaitan dengan kapal. Yang dikirim itu mobil patwal. Yang diperlukan Kepri itu kapal laut, karena apa? karena memang daerah perbatasan, kepulauannya ribuan. Jadi menurut saya sasarannya yang harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan. Ditambah itu daerah perbatasan terduga teroris sudah ada disitu kemarin. 6 yang ditangkap, kemudian ditambah narkoba nomor sekian, ditambah lagi trafiking limpahan dari kampungnya Pak Benny Karman, dan lain sebagainya. Kampungnya Pak Herman Heri. Jadi maksud saya, tolong itu dijadikan satu prioritas untuk masalah ini. Terima kasih.Kinerja Kepolisian kapal laut polisi 3
Dwi Ria Latifa 1 PDIP Riau Perempuan Kedua, saya juga ingin bertanya persoalan yang tadi Pak Kapolri katakan tentang kasus statement Pak Harry Azhar. Apa yang Bapak sampaikan tadi satu per satu saya catat, tapi saya juga mendapat informasi tentang apa yang disampaikan oleh tim ada satu yang menurut saya tertinggal, apakah informasi yang saya dapat ini salah atau informasi yang Bapak sampaikan dalam buku ini yang kurang lengkap. Disini disebutkan bahwa memang betul menyangkut nama-nama aparat. Benar tidak disebut setidaknya 3 nama, namun tidak dalam kaitannya dengan aliran dana sebagaimana kesaksian FB terhadap HA. Memang sengaja tidak menyebutkan tentang inisial aparat tersebut supaya tidak mengganggu potensi lebih lanjut dalam hal penyelidikan atau bahkan nanti penyidikan. Tapi yang saya tangkap disini, yang saya baca disini berbeda secara resmi dokumen Pak Kapolri bahwa tidak menyebutkan tentang adanya aparat, kalau tidak salah seperti itu antara lain. Tadi saya baca, belum ditemukan fakta yang membenarkan keterangan Freddy Budiman, namun memang masih dalam penyelidikan tapi tidak ada menyebutkan secara spesifik seperti yang tadi yang saya bacakan. Saya mohon clear, supaya tidak ada dusta diantara kita. Kita sudah katakan Indonesia gawat narkoba. Kita perang sama narkoba. Tapi apabila itu menyangkut aparat menurut saya sebaiknya lebih tegas dan transparan, jangan takut seolah-olah nanti institusinya rusak namanya. Dari saya itu.Kinerja Kepolisian kasus Freddy Budiman 3
Dwi Ria Latifa 1 PDIP Riau Perempuan Terima kasih Pimpinan. Ijin Pak Ketua Poksi. Saya melengkapi tapi tentu ada hal yang lain juga. Saya setuju Pak Herman Herry katakan bahwa kita tidak usah mengurus satu kasus per satu kasus. Tapi kalau itu kasusnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Kalau yang menyangkut kebakaran hutan terutama yang di Riau atau didaerah lain itu bukan persoalan sepele. Kita sudah katakana dengan tegas bahkan negara dalam arti Presiden juga sudah turun tangan bicara tentang persoalan asap, nyawa manusia. Dalam kondisi seperti itu saya setuju karena saya memang juga background-nya pengacara. Saya tahu ada perkara yang bisa di SP3. Tapi perkara apa, dilihat dulu. Apalagi bagaimana kita tidak bisa melihat yang namanya kecurigaan atau asas praduga. Apabila dalam kondisi kita bicara tentang asap berkaitan dengan nyawa masyarakat, hubungan dengan negara asing tiba-tiba dikejutkan lagi kongkow-kongkow yang model seperti ini. Saya tidak yakin ini ucapan Pak Guntur, siapa nih Pak Guntur? Dengan gagah perkasanya membantah bahwa PT APSL termasuk salah satu perusahaan yang tengah diselidiki, tidak membantah maksud saya disini terkait perkara yang diselidiki tentang kebakaran hutan tapi tidak membantah tapi tidak yang termasuk di SP3-kan. Kalau perkara yang sedang diselediki menurut saya bukan hanya masalah etika tapi juga persoalan apakah layak kongkow-kongkow dengan gaya begini sementara perkara sedang diselidiki. Apa pun alasannya pindah dari satu meja ke meja yang lain, ada minuman keras katanya kemudian dianggap kebetulan bertemu sebuah hotel, entah bla-bla-bla apalagi baca saja di Sosmed atau di media, saya rasa itu gak wajar. Di cek dan ricek menurut saya Pak Kapolri yang saya hormati. Itu pertama.Kinerja Kepolisian SP3, pembahasan kasus 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Pertanyaan saya mungkin lebih kepada berharap pandangan Bapak terhadap keberadaan Komisi Yudisial yang kadang-kadang dianggap antara ada dan tiada, apalagi kalau kita lihat dan kita fahami selama ini kewenangan Komisi Yudisial itu selalu dibayang-bayangi dengan kewenangan Mahkamah Agung. Misalnya kalau kita memperhatikan saat Komisi Yudisial memproses atau memutuskan apakah seorang hakim itu melakukan pelanggaran atau harus dihukum dengan sanksi apakah ringan, berat atau bahkan pemberhentian. Kita akan melihat sebuah drama bagaimana pembentukan Majelis Kehormatan Hakim akan selalu terjadi yang saya anggap tadi Komisi Yudisial dibawah bayang-bayang Mahkamah Agung karena apapun keputusan yang dibuat oleh Komisi Yudisial biasanya selalu akan menjadi sau keputusan yang misalnya dianggap Mahkamah Agung akan lebih dominan atau keputusan yang dibuat itu akan lebih mendengarkan Majelis Kehormatan Hakim di mana peran-peran Mahkamah Agung tentu akan lebih dominan.Komisi Yudisial Eksistensi KY 3
DWI RIA LATIFA 3 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Pendalaman ya Pak Aidul Fitriciada lahirnya pasti di Idul Fitri, Pak kalau mendengar pemaparan Bapak seperti itu setiap calon Anggota komisioner pasti akan enjawab seperti itu dengan sangat, apa istilah saya itu normatif, tapi biasanya begitu sudah dilantik yang istilah Bapak katakan tadi Komisi Yudisial dikelola dengan gaya LSM itu tidak benar lah, kemudian harus ada komunikasi politik dengan Mahkamah Agung lah, apalagi tadi saya baca saya catet ini jangna Komisi Yudisial menjadi panggung bagi beberapa komisioner lah.Komisi Yudisial Komisi Yudisial 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi di proses pada saat Pak Jaja. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak, apa sih yang Bapak harapkan untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial yang kadang-kadang dianggap ada dan tiada ini sementara Bapak saya lihat punya background sebagai dosen di Universitas Muhammadyah Jakarta yang konon katanya di situ solo baru ada 6 doktor, bukan begitu Pak? Iya 6. Apakah, mungkin ini pemahaman saya yang salah makanya saya ingin tanyakan, apakah tidak lebih baik Bapak menjadi dosen atau mengajar di Universitas Muhammadyah tersebut, mengabdikan diri bapak dengan seutuhnya dan secara maskimal, tidak memasuki dunia baru Komisi Yudisial yang tadi kita merasakan bahwa keberadaan Komisi Yudisial ini juga kadang-kadang seperti tadi, diinginkan tapi tidak dilirik dengan seksama.Komisi Yudisial Motivasi Menjadi Anggota KY 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Kemudian yang terakhir saya ingin mendapatkan gambaran atau pandangan Bapak bagaimana menyikapi ketika misalnya terjadi persoalan antara Komisi Yudisial dengan institusi yang lain atau personal-personal hakim yang lain yang sedang menangani suatu keputusan seperti yang terjadi contohnya beberapa waktu yang lalu terhadap seorang hakim di Jakara Selatan yang membuat keputusan mungkin dianggap kontroversial oleh Komisi Yudisial dan apakah menurut Bapak layak Bapak sebagai Anggota Komisi Yudisial nanti bisa berkomentar dan memberikan justifikasi ke media terhadap putusan yang dibuat oleh seorang hakim dan bagaimana Bapak melihat seorang hakim itu independent dalam membuat keputusan.Komisi Yudisial Penyelesaian Masalah 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Kemudian kalau nanti misalnya Bapak terpilih, apa sih sebetulnya yang Bapak ingin perbuat di Komisi Yudisial ini, menjadikan Komisi Yudisial ini seperti apa, apakah bisa berdaya kalau seperti itu, seperti apa memberdayakannya sehingga dia bisa kuat atau Bapak hannya sekedar sama seperti yang lain-lain mencoba-coba peruntungan menjadi Anggota komisi yang memang sekarang sedang banyak bertebaran di negara ini dan saya yakin Bapak bukan orang yang mencari kerja karena nggak punya pekerjaan. Terus berulang kali melamar setiap ada komisioner dibuka orangnya itu-itu terus, saya yakin Bapak bukan termasuk itu.Komisi Yudisial Strategi 3



DWI RIA LATIFA 3 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Ketika nanti di prakteknya ini ada yang namanya persoalan mendasar di tengahnya minimnya kewenangan Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial ini tidak terlalu populer dan ketika ada keinginan menunjukkan eksistensi dari Komisi Yudisial itu sendiri lupa Pak sama ini. sehingga kadang-kadang muncullah kegenitan-kegenitan yang tadi Bapak sampaikan itu tentang gaya cari panggung dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang dia menjadi over acting dan atau apapun yang istilah Bapak tadi cari panggung. Saya ini ingin pegang betul ucapan Bapak ini dan ingin saya amati apa yang Bapak sampaikan, tapi bagaimana Bapak menjalankannya nanti seandainya nanti terpilih dengan begitu ...keinginan kuat di, memunculkan Komisi Yudisial dengan eksistensinya di tengah minimnya kewenangan itu.Komisi Yudisial Wewenang KY 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Pertanyaan saya mungkin lebih kepada berharap pandangan Bapak terhadap keberadaan Komisi Yudisial yang kadang-kadang dianggap antara ada dan tiada, apalagi kalau kita lihat dan kita fahami selama ini kewenangan Komisi Yudisial itu selalu dibayang-bayangi dengan kewenangan Mahkamah Agung. Misalnya kalau kita memperhatikan saat Komisi Yudisial memproses atau memutuskan apakah seorang hakim itu melakukan pelanggaran atau harus dihukum dengan sanksi apakah ringan, berat atau bahkan pemberhentian. Kita akan melihat sebuah drama bagaimana pembentukan Majelis Kehormatan Hakim akan selalu terjadi yang saya anggap tadi Komisi Yudisial dibawah bayang-bayang Mahkamah Agung karena apapun keputusan yang dibuat oleh Komisi Yudisial biasanya selalu akan menjadi sau keputusan yang misalnya dianggap Mahkamah Agung akan lebih dominan atau keputusan yang dibuat itu akan lebih mendengarkan Majelis Kehormatan Hakim di mana peran-peran Mahkamah Agung tentu akan lebih dominan.Komisi Yudisial Wewenang MK 3
DWI RIA LATIFA 18 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Apa 7 itu juga ditemui semua keluarganya dengan yang seolah-olah tidak ada agenda itu. Itu satu. Kemudian ini kita perbandingkan memang yang agak saya pikirkan kalau kemarin Komisi III ini kan memang datang ke calon ketua keluarga calon Ketua Kapolri ya kan, untuk ya itu silahturahmi lah entah, apalah kita cek and ricek keluarga. Apa itu juga bagian dari itu sehingga datang khusus ke keluarga calon wakil presiden yang Bapak Abraham Samad itu gitu, itu maksud saya, itu belum dijawab, dijawab dulu lah itu.Pertemuan Abraham Samad7 cawapres 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Apa lagi sahabat karib apalagi ditambah seorang sahabat yang tidak boleh bertemu dengan orang-orang sebagai Ketua KPK dia tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang apalagi membicarakan tentang perkara dan di dalam apartemen jarak 5 meter Bapak ada disitu, mau mondar mandir kah dia saya ingin tanya, dengan kejujuran hati, masa enggak dengar Bapak isi pembicaraan itu. Saya percaya betul kejujuran Bapak.Pertemuan Abraham SamadApartemen 3
DWI RIA LATIFA 5 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Pertama saya untuk Pak Supriansyah dulu. Begini Pak saya ini mendengar Pak Hasto Bercerita bahwa atau kita semua juga sudah tahu. Tentang masker dan lain sebagainya yang dipakai. Oleh teman baik bapak Pak Abraham Samad. Dan kebetulan saya punya foto jadi saya ingin konfirmasi saja dulu, melalui Pak Ketua tentunya Pak Ketua, karena ini bukan sidang di pengadilan negeri. Jadi saya lewat Pak Ketua, saya ingin konfirmasi apakah benar ini Bapak dan benar ini foto yang memakai masker yang bernama Saudara Abraham Samad itu. Atau mungkin ini entah orang lain. Boleh Pak Ketua, saya tunjukkan dulu ini pertama. Supaya jangan sampai kita bincangkan.Pertemuan Abraham SamadAtribut 3
DWI RIA LATIFA 14 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Tadi kalau enggak salah saya catat itu juga bagian dari cara untuk menjaring calon wakil presiden makanya didatangailah keluarga ini, jangan berputar-putar kita Mas Andi.Pertemuan Abraham SamadCawapres 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Kemudian yang berikutnya Pak. Bapak tidak kenal namanya Pak David, dr. gigi David Andresa Mito ini. Ini kan kalau kita kalau bahasanya ini kan bang Ruhut ini kan kalau hopeng kita masak kita tak saling kenal. Jujur saja, apakah teman bisnis? teman akrab dengan curhat? atau teman apa? karena sebagai wakil rakyat tadi juga sudah ada yang menyebut-nyebut kan, bahwa Saudara yang terkait dengan dokter David ini izin Pak Ketua, kalau perlu nanti panggil saja.Pertemuan Abraham SamadDavid Andresa Mito 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Luar biasa Tapi Pak mungkin tidak cukup sampai di situ karena kita ingin membersihkan atau kita ingin supaya KPK itu betul-betul bagus, sehingga tidak terdelegitimasi gara-gara kelakuan atau persoalan personal-personal. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini yang saya khawatirkan sebagai salah satu panja dari pembuat Undang-Undang KPK pada saat itu. Tahun 2000-an itu.Pertemuan Abraham SamadIntegritas KPK 3
DWI RIA LATIFA 11 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Tapi saya hanya ingin konfirmasi, apakah ini betul Bapak dan ini Saudara Abraham Samad memakai masker?Pertemuan Abraham SamadKonfirmasi 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Lewat foto juga dulu kita konfirmasi Pak Ketua, Dari tadi kita ngomong-ngomong pertemuan ini, pertemuan itu. Ini yang dimaksud pertemuan di rumah Bapak Abraham Samad itu. Adinda, Saudara saya tunjukkan kalau tidak bisa lihat. Boleh berdidi kan?Pertemuan Abraham SamadKonfirmasi Foto 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Tapi saya tidak ingin tambahan sedikit kejujuran Bapak itu dengan menjelaskan, Ada tidak pembicaraan tentang kasus yang berkaitan dengan Saudara Emir Moies atau Ustad Lutfi? karena ini penting, kita harus jaga KPK. Kita harus jaga institusi ini saya kasih apresiasi luar biasa kepada Pak Supriansyah. Mau akhirnya mengatakan bahwa pertemuan itu ada betul di tempat saya.Pertemuan Abraham SamadKPK 3
DWI RIA LATIFA 12 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Apa betul kita harus konfirmasi betul tidak suka main proyek? karena kalau sudah begini bagaimana lagi saya mau berfikir atau berpercaya dengan yang namanya Ketua KPK kalau pula proyek atau istilahnya yang di SMS ke saya terus ini benar-benar seorang markus kita harus konfirmasi itu. Karena ini sudah benar juga. Ini yang ingin kita berantas di KPK, tapi jangan pula kawan-kawan nanti. Kemudian bermain-main dengan wilayah-wilayah yang justru harus jadi perangi. Itu Pak Supriansyah, bahasa agak keras sedikit.Pertemuan Abraham SamadPermainan Proyek 3

DWI RIA LATIFA 16 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan
Kalau ngomong sepatah kita beda aneh jangan kita jadi dagelan disini, malu.
Satu lagi pertanyaan saya yang di Bandara Adi Sucipto tadi anda katakan kebetulan tapi saya dapat informasi itu bukan kebetulan, coba dijelaskan dulu secara clear.Pertemuan Abraham SamadPertemuan di Bandara 3

DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Iya paling tidak izin Ketua, sebelum ditutup atau dilanjutkan. Saya tentu hampir sama dengan Pak Nasir Djamil jadi mohon juga tidak sampai ada seperti itu, jadi buatlah kalau memang mau dibahas dipertimbangkan dulu karena tentu kami harus membicarakan dulu dengan Pimpinan kami.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
DWI RIA LATIFA 1 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Demikian Pak Ketua atau kalau lebih bagus, itu menjadi catatan yang tidak perlu dituliskan dulu di situ.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
DWI RIA LATIFAH 2 PDIP KEPULAUAN RIAU Perempuan Satu hal Pak Menteri. Di perbatasan, tentang keimigrasian yang menurut saya, mungkin selama ini sudah cukup baik. Tapi menurut saya mungkin, harusnya lebih baik dan lebih teliti bukan saja dan berkaitan dengan masuknya orang-orang yang punya agenda, konsen saya saat ini tentang narkoba dan juga bagaimana kordinasi dari imingrasi atau Menkumham, dengan institusi yang lain di seputar perbatasan sehingga, narkoba ini masuk tidak dengan leluasa dengan berbagai cara, bahkan kalau kita katakan hari ini Narkoba adalah musuh utama di negara kita. Saya rasa tentu kita sama-sama tahu perbatasan ini sebagai pulau terluar merupakan daerah yang paling paling dikhawatirkan. Pintu masuk baik lewat jalur-jalur yang resmi, resmi dalam arti ketidakwaspadaan, kurang cermat dalam proses-proses di pelabuhan-pelabuhan. Perbatasan atau tentu yang sudah kita ketahui lewat jalur-jalur tikus yang tidak melewati tempat-tempat atau pelabuhan resmi. Ada satu contoh Kenapa saya berharap ada juga kordinasi khusus ketika kita melewati atau karena saya dari daerah kepulauan dapil nya kepulauan Riau. Saya merasakan betul begitu mudahnya masuk dari satu pulau ke pulau yang lain, dengan membawa barang apa saja bisa lewat dengan mudah atau kalau tidak boleh x-ray juga bisa saja. Dan itu saya alami saya lihat yang resmi saja bisa seperti itu, bagaimana yang lewat jalur-jalur tikus jalur-jalur yang pelabuhan-pelabuhan itu di tepi-tepi sungai di hutan-hutan pelabuhan pribadi, yang pasti lebih sulit untuk mengontrolnya. Kekhawatiran saya pada saat itu adalah ketika berkunjung atau mengunjungi daerah-daerah perbatasan itu ini jangan-jangan justru malahnya lebih sering lewat jalur-jalur yang resmi. Yang tidak di deteksi dengan baik bahkan lengah petugas petugasnya. Kenapa saya tekankan bahwa tolong bagaimana kordinasi dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan itu khususnya di perbatasan. Kita sibuk berhadapan dengan dunia luar bagaimana hukuman mati ini membuat Indonesia Hari ini kita tahu 2 dari dubes sampai dipanggil pulang tapi satu hal kita tidak punya tindakan pencegahan di jajaran di pintu-pintu masuk yang justru mengerikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumNarkoba 3
Eddy Kusuma Wijaya 1 PDIP Banten III Laki-Laki Berkaitan dengan anggaran Kejaksaan Agung yang berkisar 4 T dan sudah juga dikurangi juga 10% berarti anggaran kita sekarang ini boleh dibilang sangat minim. Yang menjadi persoalan kenapa anggaran kita minim? Kian hari kian minim. Minim-minimminim. Seperti negara kita ini kayaknya arah ke bangkrut atau arahnya kemana. Nah kalau kita melihat hal ini mungkin perlu kita mengadakan koreksi-koreksi terhadap program-program penegakan hukum karena saya melihat penegakan hukum kita kok terkesan biasa-biasa saja. Padahal kondisi negara kita kalau kita lihat dari anggaran ini sudah sangat gawat. Anggaran kok kurang-kurang-kurang. Nah mungkin didalam pelaksanaan penegakan hukum kita. Kita mungkin perlu ke arah prioritas-prioritas sasaran. Satu sasaran-sasaran utama karena ini juga berkaitan dengan anggaran, perlu kita ada sasaran-sasaran prioritas. Ini yang saya tidak lihat, baik itu di kejaksaan agung, di Polri, maupun di KPK sendiri. Mungkin kalau kita pelajari negara kita. Semua orang bilang, bahwa negara Indonesia ini kaya raya. Ada tidak, orang mengatakan Indonesia miskin. Mungkin tidak ada, baik itu pandangan orang luar, maupun pandangan kita semua mengatakan bahwa Indonesia kaya raya. Tapi kok anggarannya deficit-defisitdefisit.RKAKL, RKP Anggaran, program 3
Eddy Kusuma Wijaya 1 PDIP Banten III Laki-Laki Nah untuk itu prioritas kita kalau saran saya, yang pertama yaitu terhadap sumbersumber anggaran itu, baik anggaran itu dari pajak, non pajak, maupun anggaran lain. Ini yang perlu kita sasaran prioritas. Sedangkan yang lain itu sesuai dengan anggaran kita mungkin kita kesampingkan dulu sehingga ini ketemu benar ini. Dan sumber uang kita dimana. Waktu itu kami diskusi dengan, masih Abraham Samad. Sebetulnya dengan memanage gas dan minyak saja, uang kita ini banyak benar. Nah mungkin Bapak-bapak tidak tahu letaknya kebocoran-kebocoran minyak sama gas. Nah ini perlu kita sasar halhal seperti itu sehingga masukan negara ini cukup besar. Kita bisa menambah nanti anggaran kejaksaan, bisa bangun gedung, menambah lagi yang lain, bisa bangun ini, bisa bangun ini. Tapi kalau melihat seperti sekarang dikurangi-dikurangi berarti kita ada deficit terhadap anggaran kita. Mungkin tambah kurang, tambah kurang, tambang kurang atau yang lain sebagainya.RKAKL, RKP Anggaran, sumber uang negara 3
Eddy Kusuma Wijaya 2 PDIP Banten III Laki-Laki Kemudian intelijen kita, intelijen kejaksaan atau intelijen penyidikan itu juga tidak paham. Itu kasus-kasus yang ada di Tangsel itu. Itu masih dikendalikan sama Pak Wawan. Masa penyidiknya tidak tahu. Pak Wawan mengendalikan kasus-kasus tender yang ada di Tangsel itu dari dalam penjara. Jadi ini kalau saya lihat, kita tidak tahu itu. Padahal masa tidak tahu kasus itu dikendalikan Pak Wawan dari dalam penjara. Baru kemarin teman-teman itu pulang menghadap Pak Wawan. Kemudian yang menjadi koreksi juga buat kita kenapa Bu Airin tidak kena. Sedangkan yang menjadi objek korupsi itu adalah anggaran yang ada di Pemerintah Daerah yang ini Pak Wawan. Hasil daripada itu sudah disita sama sebagian besar oleh KPK tapi sebagian kecil oleh kejaksaan agung. Nah kasus-kasus yang sudah ditangani ini sampai sekarang tersendat-sendat. Baik yang di Provinsi Banten yang melibatkan Bu Atut maupun di Tangsel termasuk kasus-kasus Alkes itu terkesan tidak ditangani. Kalau kita mau kaji-kaji terkesan kejaksaan tidak mengerti pasal-pasal yang bisa mengenakan orang ini terlibat. Kalau tidak salah ada Pasal 56, 55 tapi terkesan dibiarkan.RKAKL, RKP intelijen kejaksaan, kasus korupsi 3

Eddy Kusuma Wijaya 2 PDIP Banten III Laki-Laki
Kemudian kami juga pernah mengoreksi kasus ini ke KPK. Itu mobil sudah disita 
 … itu kok dibiarin saja. Dan saya bilang kenapa kasus Wawan dan Bu Atut tidak ditangani kasus korupsinya. Oh sudah Pak, sudah kami tangani. Itu yang sudah ditangani dan sudah diproses itu adalah kasus penyuapan terhadap Akil Mukhtar tapi kasus korupsinya yang selama ini yang banyak sudah diungkap-ungkap itu sampai sekarang tidak ditangani. Kemudian juga ada titipan, pesan dari Sumsel. Kasus yang berkaitan dengan Gubernur Sumsel. Kalau gak salah hari ini sudah ditangkap nih satu, asisten satu kalau gak salah oleh Kejaksaan Agung. Nah ini korupsi disana itu banyak benar yang sudah diperiksa. Kami tahunya sudah periksa-periksa-periksa dan sampai sekarang sudah 1 hari ini ditangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini kasus-kasus seperti ini kami mohon pada kejaksaan, kami mohon ini agar dituntaskan. Jangan sampai pelakunya itu hanya … saja yang diusut tapi yang lain ini turut serta menerima, memerintahkan, itu pun tidak di usut. Sehingga masyarakat di luar tidak puas sama kita tentunya terhadap aparatur penegak hukum.RKAKL, RKP kasus korupsi 3

Eddy Kusuma Wijaya 2 PDIP Banten III Laki-Laki Banyak hal yang sebetulnya ingin kita bicarakan walaupun waktunya agak mepet. Ini sebentar lagi ada acara lagi. Yang menjadi pertanyaan kami, kerjasama antara kepolisian Jaksa Agung dan KPK. Didalam penegakan hukum ini sampai sekarang belum terlihat bahwa adanya suatu kerjasama dalam penegakan hukum terutama di bidang korupsi dan disamping itu para penegak hukum yang saya sebutkan tadi terkesan tidak paham dengan program Pemerintah didalam penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum terkesan ya begini-begini-begini saja. Katakanlah tidak ada gebrakan walaupun sekarang Pak Jokowi sudah memesankan atau memerintahkan, kerja-kerja-kerja. Kita kerja keras. Ini saya ambil contoh kasus di Banten. Kasus di Banten ini dulu kasus besar yang sudah melibatkan Bapak Akil Mochtar, Ibu Ratu Atut dan Pak Wawan. Pak Wawan itu mobilnya sudah disita 78 biji termasuk ferari mungkin sekitar 10 ferari. Tapi kasusnya tidak selesai-selesai. Sudah berapa tahun sampai sekarang ini. Dan kasus ini kalau saya lihat sebagian sudah ditangani oleh kejaksaan agung tapi malah saya lihat Jaksa Agung agak melemah-lemah didalam pengusutan kasus ini. Kenapa saya katakana melemah, ada tahanan orang yang sudah ditahan setahun diputusin setahun. Dituntut 1,5 tahun, diputus kasus korupsi.RKAKL, RKP kerjasama penegakan hukum 3
Eddy Kusuma Wijaya 1 PDIP Banten III Laki-Laki Mungkin saran dari saya keterbatasan anggaran ini. Mungkin perlu ada sasaran prioritas di bidang penegakan hukumnya. Bukan BIN-nya dulu. Di bidang penegakan hukumnya. Karena apa? Yang perlu kita amankan itu adalah sumber masukan negara, baik itu sumber pajak, non pajak maupun hibah-hibah yang lain. Satu contoh saja, 1 orang Gayus dulu kita tangkap. Berapa Miliar uang terungkap. 1 Gayus. Yang golongan III, masih golongan sangat kecil di jajaran pajak, kita tangkap. Terbongkar uang itu besar sekali. Jangan-jangan banyak Gayus-gayus yang lain sehingga masukan negara ini tambah lama tambah kecil.RKAKL, RKP penegakan hukum, sumber uang negara 3
Eddy Kusuma Wijaya 1 PDIP Banten III Laki-Laki Jadi saran saya mungkin prioritas kita terhadap sumber-sumber kekayaan kita, baik itu sumber pajak, sumber non pajak, maupun yang lain. Ini yang perlu kita sasar dulu. Uangnya kemana ini. Kok orang mengatakan Indonesa ini kaya raya tapi kok uangnya tidak ada. Baru nanti kita kepada pengguna anggaran itu sendiri. Jangan sampai terkesan seperti contoh, mohon maaf ini menyinggung yang lain dulu KPK. Sasarannya kecil-kecil. Sasarannya mungkin jangan-jangan 50 juta, 100 juta ditangkap tangan OTT tapi yang bersifat strategis Triliunan uang ini kok sepertinya lupa-lupa saja. Sehingga kemarin ada anecdote yang bersifat kesalahan dari Kementerian Dalam Negeri. KPK itu kepanjangannya lain. Ini KPK.RKAKL, RKP sumber uang negara 3
EDISON BETAUBUN 1 GOLKAR MALUKU Laki-laki Saya interupsi Ketua untuk mengklarifikasi itu dulu soal dana masjid.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dana Masjid 3
EDISON BETAUBUN 2 GOLKAR MALUKU Laki-laki Saya mau ingatkan kepada Jaksa Agung laporan yang disampaikan oleh mahasiwa muslim Tual ke Jaksa Agung adalah laporan dana masjid yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Tahun 2007 yang ada dalam rekening Rp5 miliar itu adalah dana masjid Tahun 2012 keatas yang dilaporkan adalah dana masjid yang Tahun 2007. Sampai sekarang darimana uang itu kalau sudah tambah hitung bunganya? Saya minta supaya Kejaksaan Negeri Tual mengusut itu secara benar sesuai dengan laporan. Yang dilaporkan bukan dana masjid yang sekarang, dana masjid Tahun 2007. Peletakan batu pertama masjid Kota Tual Tahun 2007 mesjid tidak pernah dibangun-bangun. Sampai laporan masuk ke Kejaksaan Agung baru sekarang dicoba dirintis pembangunannya supaya jelas itu fakta. Saya berasal dari saya, jadi tidak bias dikasih informasi yang saya tidak tahu. Saya tahu lapangannya karena saya berasal dari sana. Itu yang saya mau ingatkan bahwa yang dilaporkan adalah dana masjid Tahun 2007 Rp5 miliar itulah dana masjid 2012 keatas, yang Tahun 2007 dimana uang itu yang juga berjumlah miliaran rupiah. Terima kasih Ketua. Itu hanya catatan saja.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dana Masjid 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Kalau melihat rumusan dari teman-teman pemerintah, saya melihat inikan tadi sebenarnya catatan saya kita masih sebelum ke DIM 212 ini di bulan November itu di catatan saya, ada DIM 109-122 tentang anak di bawah 16 tahun itu yang juga menimbulkan banyak tukar pikiran diantara kita, kemudian ada DIM 125-128 yang kita minta kesepakatan kita juga pada waktu itu pemerintah untuk formulasi ulang dan di akhir bulan November itu juga masih ada beberapa DIM yang kita minta pemerintah untuk formulasi ulang. Kalau melihat pola yang, mita maaf ini dengan teman-teman pemerintah yang sampai yang DIM terakhir tadi yang kita minta di tanggal 18 Januari catatan saya DIM 212-215 yang baru di depan mata kita 4 hari yang lalu, perumusannya juga seperti ini. Artinya melupakan bahan yang menjadi perdebatan-perdebatan kita, saya agak khawatir ini nanti membuat hal-hal substansi yang sudah kita bahas mulai DIM 109-122 itu juga terlupakan oleh teman-teman pemerintah.DIM RUU KUHP DIM 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Usul saya Pak Ketua, jangan sampai kita kan sekarang di DIM 212-215, kemudian di pembahasan di DIM ini saja saya tidak terlalu yakin pemerintah ini mengingat catatan-catatan sebelumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dossy dari Fraksi Hanura tadi. Usul saya kita break dulu malam ini Pak Ketua, besok kita memulai justru dengan DIM yang paling awal yaitu DIM 109-122 yang harus dipresentasikan oleh teman-teman pemerintah untuk kita bahas sampai tuntas sampai DIM yang terakhir yang tanggal 18 Januari kemarin yang juga kita minta pemerintah formulasi.DIM RUU KUHP DIM 3
ERMA SURYANI RANIK 1 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan wakil pemerintah Pak Staf Ahli yang sudah hadir dan tentu saja dengan tim ketua Prof. Muladi dan Prof.barda, saya mengusulkan kepada meja Pimpinan kalau bisa kita malam ini tunda Pimpinan. Jadi karena Pak Dirjen kan agak kurang enak badan, nah kalau besok Beliau mungkin sudah enak badan. Nah usul saya besok saja jam 09.00 WIB kita sambil memberikan waktu juga kepada teman-teman kepolisian, Kejaksaan, kehakiman untuk bisa kumpul.DIM RUU KUHP Penundaan Rapat 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Makanya saya usul mekanisme kita ini Pak Ketua supaya inikan masih ada sisa pekerjaan, saya usul ini teman-teman pemerintah kan janjinya mulai dari akhir November ini DIM 109-122 ini akan direformulasi ulang. Saya nggak tahu apakah substansinya sudah tersedia tapi peralatan kita ini belum bisa menunjukkan ke arah LCD yang ada di depan atau bahkan substansinya belum tersedia. Usul saya Pak Ketua, kita tunda saja besok pagi lebih fresh dengan teman-teman. Saya sangat menantikan kehadiran dari teman-teman kepolisian, kejaksaan serta teman-teman dari Mahkamah Agung, selain teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, karena seingat saya khusus untuk Pasal, DIM 109 Pasal 27 ini juga bnayak yang kita saling tukar pikiran waktu itu dengan hakim salah satunya memberikan pendapat.DIM RUU KUHP Penundaan Rapat 3
ERMA SURYANI RANIK 1 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Melihat pentingnya RUU KUHP ini dan kita juga dari DPR RI ingin timnya sudah lengkap ini, saya pribadi ini agak terkejut karena teman-teman dari pemerintah ini kurang lengkap Pak. Kalau kita pembahasan di Komisi kan kita ada lihat wakil dari kepolisian juga ada dan teman-teman yang lain. Nah inikan kita suka tidak suka kita bicara tetang Undang-undang yang akan membuat persentuhan dengan teman-teman kepolisian, Kejaksaan dan juga tentu saja hakim nanti.DIM RUU KUHP RUU 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Yang kedua Pak Kapolri, Komisi III sudah membuat Panja untuk penegakan hukum secara khusus tentang kebakaran hutan dan lahan. Saya tidak ingin masuk lebih dalam kesana karena soal SP3 soal dan seterusnya saya yakin akan lebih didalami kesana. Cuma saya agak terganggu dengan beredarnya foto-foto aparat Bapak di Riau. Orang-orang yang dikatakan adalah salah satu perusahaan yang merupakan perusahaan yang di SP3. Saya terganggu Pak Kapolri karena di kampung saya di Kalimantan Barat itu juga beredar foto aparat Bapak juga membawa senjata jagain orang kampung, orang Dayak yang meladang pakai senjata. Kalau disanding-sandingkan ini kan sesuatu yang sangat tidak pas. Kami di Kalimantan Barat sana orang-orang kampung sekarang ketakutan berladang karena takut dituduh sebagai pembakar hutan dan lahan. Padahal Undang-Undang membolehkan masyarakat tradisional untuk berladang. Nah ini saya yakin ini akan bisa didalami. Saya tidak tahu mungkin perlu penjelasan dari Pak Kapolri terkait foto di ruang rapat Komisi III ini.Kinerja Kepolisian foto aparat 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Yang kedua, tanggal 4 September kemarin kita dikejutkan dengan satu presilist yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait ditahannya penyidik pegawai negeri sipil didaerah Rokan Hulu ini juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Pak Kapolri saya ingin tanyakan kepada Bapak selaku Pimpinan penegak hukum di Republik ini, apakah aparat Bapak mengetahui tentang tindakan masa atau oknum massa atau oknum perusahaan yang melakukan pencegahan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum. Kebakaran hutan dan lahan ini bukan isu kecil. Tahun lalu kita semua sesak nafas, banyak bayi-bayi mati akibat soal kebakaran hutan dan lahan. Tahun ini Pemerintah sudah berusaha dengan keras untuk mencegahnya secara maksimal. Saya ingin dijelaskan dalam ruang rapat Komisi III ini kejadian memalukan Pak Kapolri. Ini institusi negara. Kementerian Lingkungan Hidup itu institusi negara. Sampai tidak bisa melaksanakan tugasnya. Yang ingin saya tanyakan, dimana tugas temanteman kepolisian mengawal wewenang dari negara ini. apakah itu diketahui, tidak diketahui atau sengaja dibiarkan.Kinerja Kepolisian kasus kebakaran hutan 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Pak Kapolri, Pertama-tama, terima kasih karena sudah menaikkan status Polda Kalbar sesuai dengan usulan kami dari sejak awal sehingga sekarang dengan luasan jarak dan tantangannya Polda Kalbar bisa meningkat statusnya. Mudah-mudahan ini juga dibarengi dengan peningkatan personil dan juga tentu saja kapasitas teman-teman di Polda Kalbar.Kinerja Kepolisian Polda Kalbar 3



ERMA SURYANI RANIK 1 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Saya usulkan kalau kita mengsepakati ada catatan coba naik keatas itu yang ada. Pidana 65 a, poin c, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Nah bagaimana kita mengakomodir disepakatan kita di panja tanggal 18 Januari tentang dan selalu frasa dan selalu diancamkan secara alternatif begitu Pak Ketua. Itu yang terlupakan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerumusan Pidana 3
ERMA SURYANI RANIK 3 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Kalau tadi melihat tambahan dari pemerintah Ibu yang tadi sempat mengatakan itu, ini konsep berfikir kenapa pidana tambahan dapat berdiri sendiri tanpa mengikuti pidana pokok inikan lebih mengacu kepada urusan-urusan yang terkait tadi dengan persoalan penjatuhan sanksi adat. Kalau dilihat dari penjelasan teman-teman pemerintah tadi, ini menurut saya Pimpinan tinggal pilihan-pilihan kita saja mengambil sikap politiknya yang mana. Tapi catatan dari Pak Dossy tadi juga mengkhawatirkan saya pribadi juga, nah akan lebih usulan saya itu kalau, akan lebih mengakomodir kalau misalnya kita menambah lagi tambahan ayat yang mengunci bahwa pidana tambahan dia bisa dijatuhkan dan tidak tergantung pada pidana pokok dalam hal menyangkut urusan-urusan terkait dengan pidana yang sanksi adat tadi. Sehingga dengan demikian rumusan Pasal 68 ayat (2) ini tetap kita mengacu bahwa pidana tambahan mesti dijatuhkan bersama-sama dengna pidana pokok atau bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
ERMA SURYANI RANIK 1 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Pak Ketua. Rumusan awal soal pidana mati ini saya sepakat ini dipending dulu iya, tapi kalau melihat draft awal teman-teman Pemerintah ini kan, bahasanya itu masih ada rumusanya begini. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ada bahasa yang selain pidana ini bersifat khusus juga diancamkan secara alternatif. Itu ada rumusan seperti itu. Dalam panja kita tanggal 18 Januari yang lalu , masih ada rumusan kita hanya mendiskusikan kata pokok nya kita hapus tapi kemudian bahasanya dipasal. Bahasa yang kita sepakati itu di pasal 67 itu adalah pidana mati yang merupakan pidana bersifat khusus dan selalu diancam... (suara tidak terdengar tidak menggunakan mic)Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
ERMA SURYANI RANIK 3 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Jadi usulan saya Pimpinan, bisa ditambahkan satu konsepsi lagi karena memang penjelasan dari pemerintahnya tadi kenapa pidana tambahan ini berdiri sendiri karena pemikirannya tadi soal sanksi adat tadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSanksi Adat 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Tadi itu kita seingat saya ada usulan kalau kita bisa mengurutkannya dari ringan ke berat. Yang di ayat (2)? Dari kerja sosial duluKitab Undang-Undang Hukum PidanaUrutan Hukuman 3
ERMA SURYANI RANIK 1 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Ini teman-teman skretariat bisa disembuhkan tidak mic ini? ada demam dia. Fraksi Demokrat waktu itu mengusulkan agar kalimat dan selalu diancamkan secara alternatif ini dihilangkan. Tetapi waktu itu usulan dari fraksi Demokrat ini tidak diakomodir karena kemudian kita mengeksplor dan beranggapan ini pasti pilihan terakhir, tidak mungkin ini pilihan awal. Kalau bahasanya Prof. Bardah itu kan ini sudah solusi operasi lah gitu yang terakhir.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUsulan Fraksi 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Saya bukan mitra kerja Pak Menteri di Komisi X tetapi sebagai orang yang suka nonton bola, main bola enggak bisa, nontonnya suka dan suka melihat prestasi sepak bola Indonesia mudah-mudahan dalam 5 tahun ini Pak Menteri ndak pernah lagi ke sini untuk membawa atlet-atlet bola yang minta dinaturalisasi.Naturalisasi Atlet Atlet Sepakbola 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Pak Menteri khusus untuk Saudara Jamarr Andre Johnson ini, saya agak belum bisa mendapatkan gambarannya cukup kuat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga dari bahan yang Pak Menteri sampaikan kenapa kita harus memberikan persetujuan kepada Saudar Jamarr Andre Johnson ini, kalau dilihat dari paparan ini kan hanya ada 2 alasan yang kuat dia sudah memperkuat klub basket CLS Knight Surabaya sama proyeksi untuk ikut membelas timnas Indonesia pada Sea Games tahun 2015.Naturalisasi Atlet Jamarr Andre Johnson 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Yang kedua Pak Menteri kalau dilihat dari paparan Pak Menteri ini kira-kira dari 2009 sampai sekarang ini ada 10 ya yang sudah dinaturalisasi 2,4,6,8,10 tambah satu lagi sudah bisa bikin tambah satu kalau kita setujui ini sudah bikin satu kesebelasan sepak bola.Naturalisasi Atlet Jumlah Atlet Naturalisasi 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Kalau yang tadi yang namanya agak payak disebut itu yang pemain sepak bola itu agak lengkap ini Pak Menteri ini bahannya. Saya ingin mungkin kalau bisa diberikan gambaran agak lengkap lah siapa Saudara Jamarr Andre Johnson ini sehingga kita di Komisi III ini menyetujui orang ini untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana yang Pak Win tadi sampaikan, agak-agak aneh juga ini pemain basket di kita ini saya juga agak berpikir bahwa Saudara Johnson ini mungkin ada pekerjaan sampingan juga selain sebagai apa sebagai pemain basket.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
ERMA SURYANI RANIK 2 Demokrat KALIMANTAN BARAT Perempuan Nah saya kebetulan penonton setia Chelsea Pak Menteri kalau klub lain saya enggak suka. Jadi ya kalau Chealsea dan timnas, kalau untuk klub di dalam negeri saya berhubung Nah Pak Menteri saya berharap persetujuan kalau lah kita yang memberikan persetujuan kepada Saudara apa panggilannya ini Bio Pauline ini mudah-mudahan ini yang terakhir lah Pak Menteri, jangan lagi ditambah-tambah ini kan sudah apa namanya sudah terbukti tadi rekan saya Pak Andika menyatakan bahwa ternyata mereka-mereka yang dinaturalisasi itu ternyata juga kalah saing dengan pemain-pemain nasional kita.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Sampai siang ini tema kita adalah tentang RKA untuk 2017. Teman-teman di Kejaksaan Agung menganggarkan ada 4,6 Triliun untuk RKA Tahun 2017. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Jaksa Agung hanya pendalaman saja. Hari ini ada 2 koran nasional yang memuat berita yang sesungguhnya sangat mencemaskan kita semua. Bagaimana kondisi keuangan negara kita sedang darurat. Nah tentu saja kita paham bahwa darurat kondisi keuangan ini karena digenjotnya begitu banyak project infrastruktur yang cenderung melupakan teman-teman di bidang penegakan hukum. Salah satunya adalah institusi kejaksaan agung.RKAKL, RKP infrastruktur 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Terakhir Pak Jaksa Agung, dalam reses lalu saya berkunjung ke Kejaksaan Negeri Singkawang Pak Jaksa. Ada satu keluhan yang menarik yang disampaikan oleh jajaran kejaksaan negeri Singkawang. Yang saya pikir juga mewakili 13 kejaksaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama itu, ini soal manajemen saja Pak. Saya menduga ada ketidaktransparanan manajemen dalam system pemindahan jaksa-jaksa yang ada di institusi kejaksaan. Ada Jaksa yang sudah 4 sampai 5 tahun di posisi yang sama. Padahal mekanisme pemindahan Jaksa tidak lama-lama di satu posisi itu kan niatnya baik. Nah dengan apakah teman-teman di Kejaksaan punya system manajemen yang baru nih Pak soal penempatan aparatur Kejaksaan di Kabupaten dan Provinsi. Lalu yang kedua, ini juga terkait dengan anggaran Pak Jaksa Agung. Jaksa pengacara negara ini ternyata dikeluhkan tidak ada anggaran Pak Jaksa Agung. Jadi mereka bekerja saja di Kejaksaan Negeri Singkawang itu ada 3 kasus yang ditangani kalau saya tidak salah terkait dengan gugatan institusi negara. Ini teman-teman di Kejaksaan Singkawang yang tangani. Tetapi anggaran untuk mereka dari institusi kejaksaan untuk menangani kasus tidak ada Pak. Nah ini bagaimana gambarannya kedepan terkait RKA 2017. Saya kira 4 point itu Pak Ketua. Terima kasih.RKAKL, RKP manajemen kejaksaan, anggaran 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Saya tidak akan bicara RAPBN 2016 karena bukan forumnya disini Pak Jaksa Agung. Dalam RKA 2017 mendatang ini, saya ingin tanyakan apakah teman-teman masih memakai asumsi yang sama ketika membuat RKA ini yang sama ini maksud saya ketika RKA 2016 disusun pada masa 2015 tahun lalu. Kenapa saya ingin tanyakan ini karena dugaan saya imbas dari darurat keuangan negara ini juga akan berdampak pada teman-teman di Kejaksaan Agung. Tadi senior saya Pak Habib sudah jelas mengatakan bahwa kita ingin mendukung teman-teman di Kejaksaan Agung ini supaya bisa mendapatkan anggaran yang cukup. Tetapi saya tidak merasa bahwa Pemerintah ini akan memiliki concern yang sama dengan kami dibanding dengan concern untuk mengerjakan project-project infrastruktur. Nah saya ingin tanyakan kepada Pak Jaksa Agung, dengan asumsi 4,6 Triliun ini kalaulah ada pemotongan di Tahun 2017 nanti, kalaulah ini. Asumsi saya sekitar 10 sampai 15% akan dipotong. Kira-kira bidang atau program mana yang menurut Pak Jaksa Agung yang harus direlakan untuk dipotong di institusi kejaksaan.RKAKL, RKP pemotongan program 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Ketiga Pak Jaksa Agung soal pidana mati. Tadi disampaikan oleh Pak Jambin soal akan ada rencana eksekusi. Koreksi saya kalau saya salah Pak. Rencana eksekusi 30 terpidana mati di Tahun 2017. Sebegitu mendesakkah eksekusi ini dilaksanakan. Sehingga nilai orang yang akan dieksekusi ini begitu tingginya Pak. Jadi mohon penjelasan. Saya tidak menghubungkannya dengan anggaran walaupun itu pasti berhubungan dengan anggaran. Karena kalau mau mengeksekusi seorang terpidana mati tentu saja membutuhkan banyak sekali anggaran sesungguhnya.RKAKL, RKP pidana mati 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Yang kedua Pak Jaksa Agung, menarik. Saya membaca sekilas saja ini paparan Pak Jaksa Agung di halaman 32. Satu inisiatif yang menurut saya sangat bagus ada di program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ada niat temanteman di Kejaksaan Agung untuk membuat implementasi pilot project system peradilan pidana terpadu berbasis IT di 5 kejaksaan tinggi dan 5 kejaksaan negeri. Saya merasa ini sangat maju pikirannya, sangat baik. Saya ingin mendapatkan gambaran yang singkat saja Pak Jaksa Agung, kira-kira ini nanti mau dibawa ke arah mana ini, 5 Kejaksaan Tinggi, 5 Kejaksaan Negeri akan jadi pilot project system peradilan pidana terpadu. Dugaan saya ini soal transparansi dan akuntabilitasnya yang akan diutamakan. Nah kalau ini akan benar-benar di implementasikan. Semoga ini tidak menjadi bagian yang akan dipotong di Tahun 2017.RKAKL, RKP pilot project sistem peradilan 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Yang kedua, hanya ingin pertanyaan klarifikasi saja Pak. Saya tadi mendengar dan membaca makalah Bapak. Ini Pak Marsidin menarik sekali di bagian kesimpulannya. Saya kutip saja Pak ya, hanya 2 alinea saja. “unsur kerugian negara merupakan unsur terpenting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena unsur inilah pada hakikatnya yang menjadi tujuan dari pemberantasan dari tindak pidana korupsi yaitu adanya pemulihan kerugian keuangan negara”. Saat ini instrument pemulihan kerugian negara masih menggunakan system criminal recovery melalui peradilan tindak pidana korupsi. Kedepan tentu perlu dipikirkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata atau yang dikenal atau dengan sipil recovery. Kalau bisa dielaborasi Pak, kira-kira yang pokok-pokoknya saja yang Bapak pikirkan terkait dengan pemulihan kerugian negara melalui jalur perdata ini. Kira-kira yang dalam bayangan Bapak itu apa? Saya kira demikian saja Pak. 2 pertanyaan. Pak Ketua, terima kasih.Uji Kelayakan Calon Hakimpemulihan kerugian negara 3
Erma Suryani Ranik 1 Demokrat Kalimantan Barat Perempuan Ada 2 pertanyaan klarifikasi saja. Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (3) KUHAP bahwa putusan PK itu tidak boleh melebihi putusan yang sudah diambil oleh majelis sebelumnya. Nah saya ingin tanyakan pendapat Bapak, kondisi sekarang ini banyak putusan-putusan yang dibuat oleh teman-teman di Mahkamah Agung itu melebihi putusan Majelis sebelumnya. Nah komentar Bapak. Itu saja.Uji Kelayakan Calon Hakimputusan mahkamah agung 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Nasdem Sumatera Utara I Laki-Laki Mungkin ini yang paling saya garisbawahi Pimpinan. Pertama, tentang aparatur kejaksaan. Yang kedua, ada kebijakan untuk. Tidak semua persoalan sampai yang paling kecil harus diproses begitu panjang. Kalau memang bisa dilakukan kebijakan atau diskresi agar pengeluaran pembiayaannya tidak begitu besar tapi penyelesaian kasusnya bisa lebih efektif. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.RKAKL, RKP aparatur kejaksaan, diskresi 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Nasdem Sumatera Utara I Laki-Laki Yang kedua, saya kembali meng-underline apa yang disampaikan Pak Doktor ini Akbar Faisal soal over capacity-nya seluruh Lapas yang ada di Indonesia. Yang ini kita ketahui sangat berbanding terbalik dengan Lapas yang ada di Belanda. Yang kemudian Kejaksaan Agung Belanda sudah bingung, apakah Lapas-lapas ini menjadikan mall atau hotel dan sebagainya. Karena tingkat kejahatannya kemudian menjadi sangat menurun. Tapi memang ada system yang kita ketahui menyebabkan orang tidak terlalu banyak masuk kedalam Lapas. Apa itu? Dengan sebuah kebijakan memberikan denda ketimbang kemudian diproses secara panjang, seperti kata Pak Doktor Faisal tadi sehingga biaya prosesnya itu jauh lebih mahal dari kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yang bersangkutan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa Kepala pengadilan dan juga beberapa Jaksa. Mereka mengusulkan memang. Sebenarnya bisa dibuat diskresi kalau itu belum masuk kedalam hukum positif yang berlaku. Untuk tingkat kejahatan dalam skala kerugian tertentu itu cukup biaya mengembalikan kerugian negara yang diambil sebelum ini. Sehingga kemudian ini tidak memperpanjang proses dan memperbesar pembiayaan dalam proses pemeriksaannya.RKAKL, RKP Lapas 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Nasdem Sumatera Utara I Laki-Laki Kemudian juga yang menjadi over capacitynya lapas itu adalah kasus-kasus narkoba. Memang sudah menjadi kesepakatan bersama dari apparat penegak hukum bahwa penggunaan narkoba itu lebih di tetapkan sebagai korban yang kemudian akan dilakukan pembinaan. Tapi dalam prakteknya, kita melihat hampir semuanya itu … ditetapkan menjadi pelaku kejahatan sehingga proses yang berlangsung untuk menuntaskan perkara yang sangat-sangat kecil dalam hitungan nol koma sekian gram dan sebagainya itu menghabiskan dana yang banyak dan pada gilirannya juga membuat over capacity Lapas dan juga akan menambah pengeluaran pembiayaan negara. Padahal masih bisa ditempuh dengan cara denda pembinaan dan yang setara dengan itu.RKAKL, RKP Lapas, kasus narkoba 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Nasdem Sumatera Utara I Laki-Laki Tidak ada hal yang baru yang ingin yang saya sampaikan hanya meng-underline saja beberapa pernyataan dari kawan-kawan. Tadi point penting saya kira tentang pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan. Di Sumatera Utara di Dapil saya Pak Jaksa Agung, ada Kajari, di Labuhan Batu ya. Yang ini kemudian sangat meresahkan. SKPDSKPD yang ada di daerah itu mengeluh karena proyek-proyek yang langsung dari pusat yang tidak melalu APBD Labuhan Batu pun kemudian sasaran yang dia kejar itu adalah SKPD di Labuhan Batu. Saya sudah melaporkan itu kepada Kajati Pak Yusni. Tapi karena di awal kurang ditanggapi saya sempat laporkan juga kepada Komisi Kejaksaan. Nanti namanya bisa saya beritahu tidak lewat sidang yang terbuka ini. Ini kan berarti ada integritas yang tergerus. Tapi saya tidak tahu apakah itu akibat dari anggaran yang sangat minim ini. Sehingga kemudian mereka berkreasi untuk bisa menyelesaikan tugas di embankan kepada mereka tapi dengan anggaran yang minim dengan cara melakukan hal-hal yang sebenarnya “tidak terpuji” itu. Jadi saya meng-underline itu soal program pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan yang memang saya lihat angkanya sangat minim sekali, 119 Miliar. Kayaknya ini memang perlu mendapat perhatian.RKAKL, RKP pendidikan aparatur kejaksaan 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-Laki Terimakasih Pimpinan, Bapak kepala BNPT beserta jajaran yang saya hormati.Romo Syafi dari fraksi Gerindra. Pertama saya ingin mendapat ketegasan pada hari ini devinisi teroris ala BNPT sekira devinisi ini akan membantu sosialisasi kita kemasyrakat untuk mengikutsertakan masayarakat tidak terlibat teroris karena kalau ini tidak jelas apalagi bisa bermakna ganda ini akan sangat membahayakan.Terorisme definisi terorisme 3
H.R Muhammad Syafi'i 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-Laki Yang terakhir saya setuju ada gedung untuk BNPT, dan saya setuju juga di profinsi juga ada, karena kami kemarin kehilangan tempat diskusi di Sumatera utara setelah dari BNN kami tidak punya tempat diskusi dengan BNPT. Terakhir sekali tolong diwaspadai ada 3 (tiga) perang kita terhadap kejahatan, Korupsi, Narkoba, dan Teroris yang perlu bapak pahami masayarakat sangat mendukung perang terhadap Korupsi, perang terhadap Narkoba, tetapi masyarakat hari ini seperti yang di ungkapkan teman saya curiga perang terhadap teroris ini, jangan dilupakan masyarakat terus memantau apa yang dilakukan densus 88 dalam penanggulangan teroris, terima kasih pimpinan.Terorisme gedung BNPT, penanggulangan teroris 3
H.R Muhammad Syafi'i 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-Laki Ya.. tinggal 1 point lagi ketua, ada uang 100 juta kemarin yang diberikan densus kepada keluarga Siyono di Replubika hari ini saya baca, KAPOLRI mengatakan bahwa itu bukan dari BNPT, tetapi dari kantong komandan densun 88, ini sungguh mengejutkan, saya ingin mencapaikan kepada pimpinan harus ada audit keuangan darimana saja dana mengalir sehingga komandan densus punya kemudian punya kocek 100 juta untuk memberi, diberikan kepada korban penembakan tanpa proses hukum.Terorisme pemberian uang 3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-Laki Yang kedua, SOP yang digunakan densus 88 untuk menembak orang yang di duga teroris. Informasi komnas Ham sudah ada 121 (seratus duapuluh satu) mereka yang masih di duga teroris mati tanpa proses pengadilan dan samapai hari ini komisi III, komisi hukum di republik inipun tidak tahu, bagaimana kelanjutan mereka yang mati ditembak tanpa peradilan itu, itu yang kedua.Yang ketiga, progam diradicalisasi ini akan sangat terbantu kalau aa kejelasan SOP cara menembak mati mereka yang terduga teroris, karena tanpa kejelasaan itu, saya yakin Siyono di tembak mati anaknya, keluarganya dan orang-orang yang kemudian bersimpati, karena tidak menemukan kekawatiran terhadap apa yang diduga oleh BNPT ini bisa menjadi bibit teroris baru yang kalau ini tidak diperbaiki, saya kira progam radikalisasi itu bullshit. Yang Keempat, harus ada dibuku ini saya tidak menemukan rehabilitsasi fisik dan mental terhadap keluarga yang anggota keluarganya ditembak ditempat tanpa peradilan oleh densus 88, sekira progam rehabilitasi ini harus jelas dalam progam BNPT di bawah pimpinan kepala BNPT yang baru, yang sangat dinanti oleh masyarakat, itu yang keempat.Terorisme SOP densus 88, SOP hukuman mati, rehabilitasi fisik mental3
H.R Muhammad Syafi'i 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-Laki Yang kelima, tolong dijelaskan supaya tidak rancu, kenapa teroris itu identik dengan islam. Karena saya ini ustad 36 tahun, tidak ada ajaran yang menyuruh teroris, kalau islam mengajarkan teroris maka majelis ulama adalah sarang teroris. Ya... tapi dalam ptakteknya teroris ini dimata BNPT identik dengan islam, fakta ini terungkap lagi dibuku ini dari 31 MoU yang dibuat oleh BNPT untuk meanggulangi penanggulangan teroris 16 itu untuk kelembagaan kementrian dan lembaga dan ini sangat fariatif, ada KMPI, ada pemuda dan olahraga, dsb, tapi 15 instansi khusus adalah organisasi-organisasi islam, jadi BNPT mau bilang apa tetap orang akan menganggap BNPT menganggap teroris itu hanya islam.Yang ke enam.....Terorisme terorisme, islam 3
H.R. MUHAMMAD SYAFI'I 2 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Pimpinan, tadi kalau saya nggak salah informasi dari Ketua PPATK, afiliasi inikan ada 3 pendidikan, sosial, keagamaan. Saya kira tiga-tiganya dimasukkan.Transaksi Keuangan Afiliasi 3
H.R. MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemudian yang kedua, inikan PPATK hanya bisa menelusuri transaksi yang tidak cash dan pertanyaan saya di PPATK ada nggak bank data tentang penduduk Indonesia yang punya rekening di bank, ada nggak itu catatan sehingga kemudian atau hanya menunggu laporan kalau kemudian ada penyimpangan karena saya juga belum tahu keleluasaan akses PPATK untuk mendeteksi aliran transaksi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki rekening di bank. Ketidaktahuan saya ini memang mungkin agak berlebihan tapi ternyata nggak karean sekelas bendahara umum partai kebangsaan pun agak bingung menaruh uang resesnya di bank, kayanya ini perlu ada penjelasan.Transaksi Keuangan Akses PPATK 3
H.R. MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Saya kira ini perlu untuk menjadi catatan dari PPATK, kemudian saya pernah apakah ini joke karena saya juga nggak ngerti. Itu kalau orang Indonesia menarik ilegalnya dari Singpura, Singapura bisa collapse begitu Pak, tapi ini apakah joke atau apa saya nggak tahu. Tapi kemudian kan memang kita memiliki kelemahan karena tidak pernah ada perjanjian ya terhadap pengembalian mereka yang melakukan kejahatan atau menyimpan uang hasil kejahatan di Singapura. Nah kalau kemudian kita hanya bisa menelisik aliran dana yang mencurigakan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa menyetop aliran dana keluar dari Indonesia karena saya kira ini potensinya lebih besar ketimbang temuan-temuan yang beredar di Indonesia, tapi kan itu jelas uang kita atau kalau itu memang belum ada aturannya, mungkin kita bisa usulkan. Sehingga uang kita yang lari transaksinya ke luar itu bisa kita awasi. Kalau tadi ada penempatan di Australia atau mungkin bisa melakukan itu di mana sehingga aliran dana kita ke sana itu bisa kita, kalaupun tidak di stop tapi bisa dikurangi karena informasinya sampai kemudian ada ide Undang-undang Pengampunan Pajak itu kayanya juga karena sudah diketahui, banyak sekali kekayaan kita yang lari keluar lolos dari pengamatan Apgakum, tidak terpantau oleh PPATK tapi jumlahnya sangat besar, makanya diupayakan dengan membuat Undang-undang Pengampunan Pajak. Kebetulan Gerindra menolak itu Pak, karena itu tidak adil bagi mereka yang selama ini taat membayar pajak.Transaksi Keuangan Aliran Dana di Luar Negeri 3
H.R. MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemudian Pak Yusuf ini saya bertanyanya ringan-ringan saja dan bisa dijawab dengan ringan juga. PPATK dengan Apgakum, tadi ada beberapa temuan PPATK yang kemudian oleh Apgakum tidak tuntas dan mungkin dikembalikan berkasnya. Pertanyaan saya pernah nggak Apgakum minta tolong penelusuruan ke PPATK. Kalau yang tadi kita dengar PPATK ada telusuran minta disidik oleh Apgakum, tapi kemudian ada nggak dari Apgakum kemudian meminta telusuran oleh PPATK. Itu yang pertama Pak, ringan-ringan saja.Transaksi Keuangan Temuan Apgakum 3
H.R. MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemudian yang ketiga dari catatan di PPATK, aliran di sektor mana yang paling banyak temuan, apakah di narkoba, apakah teroris, atau korupsi pejabat publik atau di sektor mana atau tadi ada yang baru lagi di prostitusi online iya kan, yang mana yang paling banyak temuan PPATK. Saya ingin bertanya karena baru di Komisi III ini, tapi saya tanya sama senior saya ternyata Komisi III juga belum pernah mendapat laporan tentagn kinerja atau keberhasilan PPATK setahun yang lalu misalnya, sehingga kita bisa memprosentase untuk memberikan saran kemana yang harus lebih difokuskan oleh PPATK. Kata senior saya tadi belum ada laporan itu, kan ini penting juga untuk kita awasi. Tadi ada kawan yang kemudian Pak Faisal kalau saya nggak salah, apa yang belum bisa dibuka terang di sini pun kalau bisa summary-nya kita dapat kenapa? Kita takut ini hari ini sudah dapat, kemudian kita sama-sama jaga rahasia terakhir nggak selesai juga karena permainan ini tinggi Pak, data sudah lengkap saja masih bisa bargaining ini Pak. Jadi paling tidak kami bisa mempelajari kira-kira di kasus-kasus yang mana yang kemudian bisa diselesaikan dengan begitu baik oleh PPATK sehingga kami juga punya data untuk mensupporting itu atau kalau itu juga tidak bisa selesai kami juga bisa memberikan saran apa yang harus kita diperbaiki, apakah kemudian revisi Undang-undangnya atau juga revitalisasi aparatnya inikan mungkin saja Pak, ini mungkin saja terjadi.Transaksi Keuangan Temuan PPATK 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Saya pikir dengan adanya menteri yang bekas anggota Banggar, terus yang kedua dia adalah juga lama dihukum maksud nya dibagian Komisi hukum atau komisi pemerintahaan, tahu benar memindah mindahkan lapas. Memindahkan anggaran, kalau anggaran masih kecil juga jangan jadi menteri lagi deh Pak. Yah pokoknya Pak Azis dan Pak Laoly harus bantu Hukum dan HAM yang banyak duitnya. Setuju tidak Pak? Hei setuju tidak ?Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAnggaran 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Ada berapa pertanyaan saya sudah dilarang untuk menanyakan soal ini, jadi karena menyangkut partai ya jadi saya tidak usah Pak menteri, banyak kawan-kawan yang tidak menginginkan saya pertanyakan soal itu. Pak menteri, berapa pertanyaan ini ternyata banyak di masa Lapas. Bukan berarti dirjen lain tidak ada masalah Pak. Memang Kumham itu tertutup dengan tema yang seperti itu. Semoga anggaran kita yang 8 ya pak, 8 tiliunan ya? 9 Ya moga-moga Pak Azis bekas anggota DPR jadi menteri, tambah-tambah sedikit lah. Mungkin 1 trilun tambah masih bisa pak. Cukup 1 triliun tambah? Saya tidak mau angin surga, memang tidak mudah menaikkan angka ini di era Jokowi ini pak. Jokowi demennya ngunat angka Pak. Potong-potong angka terus, pengen dipotong-potong teruh haduh. Padahal kita lagi butuh membangun, tapi mungkin proretar, pro rakyat ya pak ya? Pak apa ketua MPR kita? Oh Marhein, ustad Afin bahasa saya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAnggaran 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Nah pertanyaannya Pak menteri, dan Pak dirjen kira-kira apa langkah untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai lapas itu dijadikan home base untuk para pengedar narkoba. Ini repat kalau jadi seperti ini, saya terus terang hormat dengan pemerintah sekarang soal hukuman mati Pak. Saya boleh berbeda dengan siapapun disini, tapi saya angkat topi dan saya berharap yang 66 ini dalam bulan-bulan ini selesai juga ditembak begitu. Selesai, clear itu, tidak berani lagi itu hamba-hamba Allah yang main-main narkoba-narkoba itu, tidak gampang itu nanti yakin itu saya. Kalau ada tembak aja lagi ketemu, kaya Singapura saja. Jangan pakai perasaan kalau hukum. Kalau pakai perasaan tidak enak. Hukum contoh dalam islam kalau begini dipotong, kalau begini digini, pakai perasaan tidak kena. Jangan-jangan, tidak enak dengan ustad Laoly saya. Kita menjaga, sebagai pemilik agama, saya harus menghargai agama yang lain.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumHukuman Mati 3



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Kita jangan tertekan dengan dunia internasional akhirnya negara kita menjadi tempat pelarian. Dan anehnya mereka itu bukan hanya orang-orang miskin Pak, orang-orang kaya yang mau dibunuhin disana dengan Taliban sebenarnya, begitu saya tanya. Mereka itu orang-orang hidup karena ekonominya bagus dikejar sama Taliban, ah itu, karena dia groupnya group pemerintahan yang sebelah sana, lari ke kita. Dia bukan mau kesini sebenarnya, tapi kalaupun diterima disini dia mau.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigran 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Intinya saya ingin sampaikan Pak menteri dan Pak Dirjen Imigrasi, tolong Bapak ini agak keras dikit dalam menyikapi ini, saya tidak tahu undang-undang internasional ini Pak Azis Sebab Polisi tidak bisa masuk pak. Saya laporkan Pak Handoyo, saya laporkan dengan Kapolri. Pagi itu pulang dari Balikpapan saya telepon kapolri, Pak Kapolri saya mau ketemu sebentar, dijanjikan bertemu jam 7, saya laporkan. Di jumpa Pers persis apa yang saya omongkan dengan Beliau. Artinya ingin sampaikan semoga di Kumham bisa lebih tegas lagi dalam masalah. Imigrasi-imigrasi gelap yang terus tidak akan henti-hentinya ini Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigran Gelap 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Selanjutnya Pak menteri, Ini bukan masalah lapas pak, namun masalah keimigrasian yang tadi saya ceritakan. Jadi saya tidak ulang. Intinya Pak dalam masalah keimigrasian ini cukup serius karena memang ternyata mereka beranak pinak Pak. Saya telusuri ya? Begitu saya ke Balikpapan, hanya saya tidak ke Riau. Pernah juga yang Riau disana Riau daratan atau apa itu ya? Saya juga pernah datang yang orang-orang Horing nya. Saya datang dan saya dialog pak. Saya kebetulan tidak ada kesulitan. Karena kadang-kadang mereka ada bisa bahasa Arab dan ada bahasa-bahasa gaya kita ikutin saja masih bisa kadang-kadang, dan masih bisa menceritakan kepada kita, dan ini yang saya khawatirkan itu adalah kalau mereka membawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Yang selanjutnya masalah imigrasi juga menyangkut dimudahkan lah Pak menyangkut masalah orang-orang, wanita-wanita Indonesia yang kawin dengan orang asing dalam membuat kewarganegaraan bikin paspornya maksud saya. Ya jadi, kasian banyak kawan-kawan kita di beberapa negara Saya pernah dengan Pak Azis ketika ikut acara di luar itu, banyak sekali keluhan tentang soal buat paspor, soal yang wanita-wanita kita yang kawin dengan orang asing.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Yang selanjutnya, keamanan. Saya ingin sampaikan data dulu ya? biar enak ngomongnya. Dalam sebulan ini lah kita cerita tak usah jauh-jauh. Ada 4 Lapas yang kebobolan dan napi melarikan diri. Pak Handoyo mohon dicatat, di Lapas Teluk dalam pada 19 Januari kemarin ada satu napi yang kabur. Sebelumnya pada ada 5 napi yang kabur. Dari Lapas Martapura kemudian dari, ada 6 napi yang melarikan diri lapas kota Banjar. Pada 22 Desember di Sukabumi ada 4 napi yang kabur. Pada 26 Desember juga di Sukabumi ada 4 napi yang kabur, pada tanggal 26 Desember maksudnya. Ini pertanyaan saya, bagaimana sih soal keamanan lapas ini? Kalau memang masukan militer Pak, hanya saya ingin sampaikan begini, jangan terima militer begitu saja pak. Ini lapas ini pembinaan. Militer ini buat perang, nanti main tembak saja ini nanti. Ya, dia harus diajarkan dulu pak. Pendidikan lapas itu seperti apa, jadi silakan saja kalau mau ambil dari militer dari manapun. Mau dari Polisi silakan, tapi tetap ilmu kemanusiaan tentang lapas nya itu harus sampai Pak. Jangan an sih, mentang-mentang gagah militer jaga main tabok, main macem-macem susah nanti kita. Nah saya minta, Pak menteri dan jajarannya coba review kembali protap keamanan yang ada di lapas, kok bisa dalam waktu sebulan ini saja pada kabur begitu Pak. Supaya tidak terjadi lagi lah.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumNapi Kabur 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Yang selanjutnya, jadi pada masa kemarin Pak, Komisi III kan datang ke Lapas Kalsel, kalau Kanwil Kemenkum HAM di dapil saya itu, untuk sekian kali menyampaikan persoalan dengan over capacity. Over capacity itu Pak, saya katakan sudah sampai 314%. Itu tidur bukan badan sama badan Pak. Sudah pakai kipas semua. Sudah lah, sudah jangan cerita manusiawi lagi, sudah tidak ada. Binatang didalam itu. Tidur itu sudah Saya tidak tahu bau-bau apalagi yang terjadi, apa dan sebagainya. Dan mohon maaf ya, kita tidak terlalu emosi lah. Kalau mau terjadi transaksional di dalam itu manusiawi juga Pak. Si lapas itu, orang itu cari-cari gajinya kecil. Tempatnya gitu dengan bayar sedikit agak, tidur enak dan sebagainya dan sebagainya. Bayangkan satu lapas yang ruangan nya kecil itu muat bisa 40 orang. Saya coba masuk kedalam, saya duduk didepannya, saya makan barang-barang dia. Bagaimana perasaan mereka dia. Sedang begitu cuman saya katakan, ini sampai kapan teratasi, itu saja dan perhatiannya adalah bagaimana jalan keluar untuk over capacity yang materi ini sering kali Pak Azis.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Setuju tidak? ok mantap. Itu tema pertama. Jadi kita berjuang, saya tidak tahu angkanya itu ada atau tidak saya juga belum tahu. Ya tetapi marilah lapas ini sudah tidak manusiawi lah. Saya yakin, siapapun dijadikan Dirjen Pak Handoyo, tidak bakal. Pasti akan sama permasalahannya ya? Iya jadi, itu masalah over capacity.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Yang selanjutnya Pak menteri. Peredaran Narkoba di Lapas Pak serta pengendalian bisnis Narkoba di lapas. Perkara ini kayaknya Pak sepertinya tidak ada selesai-selesainya. Dan anehnya makin hidup Lapas makin hidup Narkoba. Dan Narkoba itu makin asik perdagangannya. Dan aneh-aneh modelnya. Saya tidak tahu ya, nampaknya dimana di situ ada uang di situ tidak akan ada mati. Karena memang narkoba ini uangnya agak besar ya? Nah sebulan ini saja saya lihat ada berapa perkara terbongkar terkait dengan hal ini Pak menteri. Misalkan pengendalian bisnis narkoba dari Lapas Nusakambangan. Yang dibongkar oleh Polresta Solo. Demikian pula pengendalian narkoba dari lapas Klaten Pak yang dibongkar polda Jateng. Ada pula tansaksi narkoba dari Aceh yang dikendalikan oleh napi di dalam Lapas Tanjung Busta, Medan. Yang pada bulan ini juga diungkap oleh Polresta Medan. Belum lagi persoalan peredaran Narkoba yang dipasok ke dalam lapas oleh sipir. Seperti yang terjadi lapas Probokan dan lapas Leman, benar kawan kita Bali? Semua kejadian yang saya sampaikan ini bukanlah cerita lama Pak ya. Ini kejadian bulan ini. Jadi yang saya omongkan ini ada dua pertanyaan ini Pak, data-data bulan ini loh, ya pak Handoyo. Data bulan ini bukan bulan lalu ini pak Azis, kalau bulan lalu ceritanya banyak lagi ini. Bisa dikatakan bahwa persoalan distribusi narkoba dan pengendalian narkoba dari dalam Lapas tidak pernah terselesaikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPeredaran Narkoba Lapas 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Yang kedua, Pak menteri, ada ini bukan pertanyaan tapi permintaan solusi. Ketika ke dapil kemarin. Saya terus saja agak gaya sedikit Pak kalau ke dapil, inginya itu sambil telepon Menteri. Didengar sama dia. Saya telepon dirjen biar tahu saya telepon dan ditanggapi. Jadi berkelas saya tampilannya itu, dihadapan hamba-hamba Allah di daerah itu. Iya Pak, ini penting politik pak. Kalau tidak begitu tidak bergaya kita. Tidak dihitung sama mereka, Kalau kita begitu, Pak Menteri jawab, wah denger mereka apalagi kalau saya kasih menteri-menteri bicara, wah berkelas lagi kita. Naik daun itu sudah.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSolusi 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Selanjutnya masalah travel haji ini pak. Jangan soal penggantian nama 3 itu disusahkan diarahkan kepada calon jamah haji atau jamaah umroh. Jangan , bikin mudah orang mau umroh, hanya ganti nama doang kok. Misalkan Abubakar bin Soleh bin Salim, kan begitu. Tiga, ya kan? Ini Pak ada kejadian Pak Agam, saya dapatkan langsung. Jadi ada keluarga yang mau umroh, susah sekali gitu. Dilempar ke travel, travel lempar lagi musti asli, dikasih fax, tidak bisa fax harus original. Apa ini ceritanya hanya balik nama saja. Kalau bisa usahhakan dalam membangun publik ini Pak, buat mudahlah apalagi itu untuk ibadah, kecuali kita mau larang dia umroh itu lain lagi cerita. Mudah itu kalau mempersulirnya. Ya tidak pakai ayat lagi pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTravel Haji 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Intinya saya ingin sampaikan Pak menteri dan Pak Dirjen Imigrasi, tolong Bapak ini agak keras dikit dalam menyikapi ini, saya tidak tahu undang-undang internasional ini Pak Azis Sebab Polisi tidak bisa masuk pak. Saya laporkan Pak Handoyo, saya laporkan dengan Kapolri. Pagi itu pulang dari Balikpapan saya telepon kapolri, Pak Kapolri saya mau ketemu sebentar, dijanjikan bertemu jam 7, saya laporkan. Di jumpa Pers persis apa yang saya omongkan dengan Beliau. Artinya ingin sampaikan semoga di Kumham bisa lebih tegas lagi dalam masalah. Imigrasi-imigrasi gelap yang terus tidak akan henti-hentinya ini Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumUU Imigrasi 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Ya. Saya di tengah-tengah aja ini pertanyaan Pak Andi. Ada logika yang enggak nyambung dalam kehidupan silaturahim dan kebiasaan apalagi menyangkut istri dan ibu, quote and quote itu ada satu hal yang aneh. Saya ini kalau didatangi istri itu apalagi laki-laki oo ntar dulu siapa dia mau apa dia dan haram hukumnya tanpa ijin saya dan mau apa, itu itu kira-kira deh ini kaidah umum dulu. Terus kedua ibunda. Jadi maksud saya, jujurlah kita ini bernegara kalau memang, rencana ya beilang saja sudah terencana selesaikan. Jadi tidak banyak muter, kalau muter begini jadi kelihatan kaya bodoh nya kita, begitu. Bodoh yang bercerita, bodoh kita yang tanya begitu akhirnya.Pertemuan Abraham SamadAlasan Pertemuan 3
HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI 1 PKS KALIMANTAN SELATAN ILaki-laki Jadi maksud saya Pak Ketua, ada logika silaturahim yang aneh. Jadi penjelasan ini perlu klarifikasi yang kuat dan yang baik dan saya pikir kejujuran itu membuat ringan hati kita semua dalam penyelesian masalah.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Ijinkan saya Arsul Sani mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapat fraksi PPP, atas pengusulan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang akan datang. Setelah tadi mendengarkan komprehensitas paparan yang disampaikan oleh Pak Badrodin. Yang saya, ini kalau semua pejabat publik kita. Itu membuat paparan seperti Pak Badrodin maka cepat beres negara kita ini. Karena saya lihat paparannya pertama, mencakup atau posisi capaian saat ini kemudian visi misi time line pencapaian dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini Pak yang nanti menjadi kontra Pak Badrodin dengan kami semua selama masalah jabatan Bapak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIIndikator Keberhasilan 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Ijinkan saya Arsul Sani mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapat fraksi PPP, atas pengusulan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang akan datang. Setelah tadi mendengarkan komprehensitas paparan yang disampaikan oleh Pak Badrodin. Yang saya, ini kalau semua pejabat publik kita. Itu membuat paparan seperti Pak Badrodin maka cepat beres negara kita ini. Karena saya lihat paparannya pertama, mencakup atau posisi capaian saat ini kemudian visi misi time line pencapaian dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini Pak yang nanti menjadi kontra Pak Badrodin dengan kami semua selama masalah jabatan Bapak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIIndikator Pencapaian, 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Ijinkan saya Arsul Sani mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapat fraksi PPP, atas pengusulan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang akan datang. Setelah tadi mendengarkan komprehensitas paparan yang disampaikan oleh Pak Badrodin. Yang saya, ini kalau semua pejabat publik kita. Itu membuat paparan seperti Pak Badrodin maka cepat beres negara kita ini. Karena saya lihat paparannya pertama, mencakup atau posisi capaian saat ini kemudian visi misi time line pencapaian dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini Pak yang nanti menjadi kontra Pak Badrodin dengan kami semua selama masalah jabatan Bapak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPaparan Visi Misi 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Dari apa yang kami baca. Baik Pak buku kecil maupun buku besar. Dan tadi pagi PPP kebetulan sempat melakukan tanya jawab publik melalui radio el-shinta dan jaringannya di seluruh Indonesia dari seluruh penahannya maupun SMS-SMS yang masuk Pak. Tidak satupun pendengar yang menjadi keberatan Bapak menjadi kaporli. Atas dasar itu maka tentu kami fraksi PPP, tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak menyetujui Pak Badrodin sebagai kaporli kita pada yang masa yang akan datang namun ada satu SMS yang masuk ke saya Pak, yang saya kira harus saya sampaikan ke Pak Badrodin.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPengangkatan Kapolri 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Baik, terima kasih Pak Benny. Ini mungkin yang terakhir kalau lihat waktu ya. saya maklum karena saya bukan dari partai yang berkuasa, partai yang sedang konflik menuju islah. Saya awali dulu dari buku Pak ya … ini memang luar biasalah bukunya. Sudah banyak tadi teman-teman yang mengulas buku ini. Pak Nasir, Pak Ruhut, Pak Jazuli. Saya ingin mengutip kata Pak Yosana ini dihalaman terakhir. “derap langkah kami selalu bergegas cepat maju, walaupun banyak sekali rintangan yang selalu mencoba menghambat pelayanan dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Kami tidak pernah mundur sedikit pun, tidak ada istilah tidak bisa dalam kamus hidup saya pasti bisa”. Yasona … . Saya berharap tadi Pak Nasir bilang kalau boleh buku kedua ada foto dengan Pimpinan, saya kira ini buku pertama seorang menteri setahun cabinet. Belum ada menteri yang menerbitkan buku selain Pak Yasona. Saya tidak dapat, kalau boleh buku yang kedua Bapak muat juga bagaimana Bapak bisa dan mampu menyelesaikan konflik parpol yang bertikai. Itu jilid 2 Pak. Bagaimana merekayasanya dan sekaligus bagaimana solusinya menyelesaikannya. Road show Bapak itu yang luar biasa. Bagaimana seharusnya dalam buku kedua dikutip kalimat Pak Habibie. “saya ketika membuka Rapimnas Golkar, saya adalah mantan pimpinan negara. Saya tahu kalau Pak Luhut dan Pak Yosana datang kemari berarti sudah izin presiden”. Itu kata beliau. Itu harus ada dibuku kedua Pak dan bagaimana kami tanggal 5 nanti akan ada istilah di Asrama Haji Pondok Gede itu juga bagian dari buku kedua Pak.Hukum, HAM dan KeamananBuku Yasona 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemarin Buwas menangkap bayangkan sebuah jaringan narkoba operatornya dipenjara, pengedarannya di Tebing Tinggi di dapil kita, disitalah dari Tebing Tinggi Rp17 miliar. Gilingan pagi, tanah, mesin cuci dan lain sebagainya. Pertanyaannya kok bisa. Jadi Pak Yosana tambah menunggu daftar nama dari Buwas kenapa bapak tidak isolasikan saja sekarang? Kenapa harus menunggu daftar nama itu sebagaimana Bapak mengisolasikan Gayus. Kan sudah ada daftarnya Pak. Siapa bandar, siapa pengendarnya dan kalau bisa dibatasi Pak pertemuan dengan orang-orang tertentu. Saya teringat dengan Pak Dosi bom thamrin itu tiga kali pertemuan dengan pelakunya, coba kalau untuk terorisme dan narkoba selain keluarga tidak boleh bertemu. Kan Bapak boleh membuat aturan seperti ini. Saya kira itu tidak melanggar HAM untuk serqurity-nya. Jadi ini hal yang sangat mendesak Pak, jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dari Fraksi Demokrat, Pak Putu dan Pak Ruhut segeralah Bapak buat MoU-nya itu. Sudah Pak ya? ya kalau bisa jilid kedua Pak MoU-nya supaya narkoba ini luar biasa Pak.Hukum, HAM dan KeamananJaringan Narkoba 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemarin Buwas menangkap bayangkan sebuah jaringan narkoba operatornya dipenjara, pengedarannya di Tebing Tinggi di dapil kita, disitalah dari Tebing Tinggi Rp17 miliar. Gilingan pagi, tanah, mesin cuci dan lain sebagainya. Pertanyaannya kok bisa. Jadi Pak Yosana tambah menunggu daftar nama dari Buwas kenapa bapak tidak isolasikan saja sekarang? Kenapa harus menunggu daftar nama itu sebagaimana Bapak mengisolasikan Gayus. Kan sudah ada daftarnya Pak. Siapa bandar, siapa pengendarnya dan kalau bisa dibatasi Pak pertemuan dengan orang-orang tertentu. Saya teringat dengan Pak Dosi bom thamrin itu tiga kali pertemuan dengan pelakunya, coba kalau untuk terorisme dan narkoba selain keluarga tidak boleh bertemu. Kan Bapak boleh membuat aturan seperti ini. Saya kira itu tidak melanggar HAM untuk serqurity-nya. Jadi ini hal yang sangat mendesak Pak, jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dari Fraksi Demokrat, Pak Putu dan Pak Ruhut segeralah Bapak buat MoU-nya itu. Sudah Pak ya? ya kalau bisa jilid kedua Pak MoU-nya supaya narkoba ini luar biasa Pak.Hukum, HAM dan KeamananMoU 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Saya lagi-lagi soal narkoba Pak, saya tidak habis-habisnya dan teman-teman banyak sekali bicara narkoba. Narkoba ini sudah musuh bangsa Pak. Pak Yasona di kampong kita di Medan didapil kita, Pak Luhut saudara saya, Pak Junimart sahabat saya di Medan Pak, dikalangan pelajar ada arisan narkoba. 1 bulan bayar Rp50 ribu Pak dan bertemunya sekali sebulan, mengisap bonnya 2 sampai 3 kali Pak. Cukup Rp50 ribu perorang. Luar biasa Pak, luar biasa narkoba ini. Jadi apa yang kata Pak Junimart ketika pertemuan dengan Kapolri, oknum tentara, oknum polisi termasuk oknum anak-anak Bapak dirutan dan di lapas luar biasa Pak.Hukum, HAM dan KeamananNarkoba 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Yang terakhir sudah pukul 13.00 2 menit lagi over capacity. Saya pikir tidak ada lagi Pak Rutan dan lapas yang tidak over capacity. Pada saat yang lalu saya ke Medan berkunjung ke Rutan Tanjung Gusta Pak Dirjen ya, Rutan bagus saya masuk sampai kedalam Pak. Rumah ibadahnya bagus, bandnya ada. Kami dan Pak Luhut waktu reses yang lalu nyanyi disana. Saya berkunjung lagi rumah ibadahnya bagus, tempat makannya bagus, olah raganya bagus. Saya juga sempat main badminton disitu Pak sempat, tapi over capacity itu artinya kejahatan makin banyak frekuensinya, kapasitasnya tidak tertampung. Pak Yasona, saya sih mungkin beda pendapat ya. saya kira, saya ditinjau kembalilah Pak tentang pembatasan remisi itu Pak ya apa yang dibuat oleh PP yang digagas oleh Deni Indrayana itu perlu ditinjau kembali Pak supaya over kapasitas itu bisa dikurangi. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa solusinya bukan dengan membangun penjara, bukan membangun lapas. Kalau itu bukan solusi kalau Bapak bilang tadi. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang. Ya kan manusia juga punya hak, tidak selamanya manusia bersalah. Tuhan saja mengampuni Pak, ada pintu celah tobat, ada pintu celah pengampunan. Tuhan saja maha pengasih, maha penyayang. Tidak selamanya Pak manusia itu bersalah. Orang yang di neraka pun Pak bisa nanti masuk surge Pak. Itu ajaran Pak. Tidak selamanya Pak dia dipenjara. Ada Pak. Oleh karena itu, perlulah Bapak tinjau ulang itu untuk mencegah over capacity itu Pak dan itu tidak manusiawi juga saya pikir perlu Bapak tinjau ulang tentang peraturan itu. Saya kira ini Pak dari saya sebagai penutup dari partai yang belum berkuasa.Hukum, HAM dan KeamananOver Kapasitas Lapas 3
HASRUL AZWAR 1 PPP SUMATERA UTARA I Laki-laki Begini Ketua, kita dapat berita bahwa Pak Bambang akan menjadi Ketua hari ini. Inikan hal yang khusus saja Ketua pada hari ini. Kalau boleh perfraksi saja Pak. Hari-hari biasakan kalau tidak ada hal yang khusus kita bebas seluruh Anggota, tapi karena Pak Bambang direncakan menggantikan Pak Aziz, saya pikir perfraksi saja.Pelaksanaan Tugas PolriMekanisme Rapat 3
Hasrul Azwar 1 PPP Sumatera Utara I Laki-Laki Saya melihat bahwa anggaran kejaksaan Pak Prasetyo dari tahun ke tahun anggaran tidak naik. Tetap pada angka 4 Triliun. Belum lagi tahun ini dipotong 10% kan Pak. Apalagi tidak boleh membangun kantor baru. Jadi kadang-kadang bertentangan Pak. Satu sisi kejaksaan membuka kantor dengan kebutuhan pemekaran. Itu kan berkonsekuensi harus bangun Pak. kemudian satu sisi tidak boleh membangun kantor. Ini tolong dibicarakan serius dengan teman-teman yang mengelola anggaran ini Pak. nah kalau 4 Triliun ini Pak misalnyalah kita bermatik-matik, membagi-bagi Pak. 4 Triliun ini dibagi 33 kejaksaan atau 34 Pak sekarang ini. Oh 31. Atau 4 Triliunnya dibagi ratusan Gajari itu netesnya Cuma sedikit sekali Pak. Tidak seperti dahaga pada waktu kita kita berbuka puasa. Glek-glek selesai. Netesnya sedikit sekali. Saya melihat 4 Triliun dari tahun ke tahun dibandingkan dengan instansi lain yang mitra Komisi III. Ini ada apa Pak. Atau memang Kejaksaan Agung yang tidak berinovasi melakukan program. Tidak ada diskresi lain yang mengajukan berbagai program-program yang baru. Ada inovasi-inovasi baru. Sehingga dia terjebak dalam rutinitas, ya kalau terjebak dalam rutinitas saja ya, diklat ke diklat, ini-itu, ya tetap saja 4 Triliun Pak Jaksa Agung. Saya bandingkan dengan instansi lain misalnya mitra Komisi III yang misalnya kepolisian. Cukup signifikan kenaikannya Pak. Tahun lalu saja dari, kalau gak salah dari 60 menjadi 67. Dari 60 menjadi 67 Triliun Pak. Ada kenaikkan 7 Triliun. Ini Kejaksaan dari 4 malahan turun lagi Pak. Ini yang perlu diperbaiki Pak. Dan Bapak seharusnya mampu memberikan alasan kepada Bapenas atau dalam Rapat Kabinet. Begitu vitalnya Kejaksaan Agung ini dalam penegakan hukum bersama-sama dengan kepolisian dan KPK. Sehingga didaerah juga terkadang beberapa Kejaksaan Tinggi itu tidak memliki inovasi apa-apa. misalnya ada program. Saya tidak tahu ya. Dulu kita sering hukum masuk desa atau apa, penyuluhanpenyuluhan hukum itu tidak pernah dilakukan oleh Kejaksaan yang setahu saya di daerah saya terutama di Dapil saya tidak ada. Justru yang terbalik Kementerian Hukum dan HAM, memang mungkin profesinya ya yang menawarkan itu. Tapi kan tidak salah juga. Kejaksaan sebagai unsur nuntut negara memberikan penyuluhan hukum. Nah yang seperti ini yang kita harapkan.RKAKL, RKP Anggaran 3
Hasrul Azwar 1 PPP Sumatera Utara I Laki-Laki Nah jadi intinya Pak Jaksa Agung, mohon diberikan alasan yang benar kepada teman-teman Bapak sama Kementerian atau bahkan kepada Presiden untuk. Ya kita juga nanti disini akan memberikan pengertian lewat Komisi III yang ada di Banggar bahwa anggaran Kejaksaan Agung itu sangat minim. Sangat minim 4 Triliun. Itu sama dengan anggaran Kabupaten yang berpenduduk sekitar 4 atau 5 Juta. Terima kasih Pak Benny. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.RKAKL, RKP Anggaran 3
Hasrul Azwar 1 PPP Sumatera Utara I Laki-Laki Dari awal tadi saya mau ingatkan tapi ga papa di akhir ini, ini kan pak ketua saya melihat ada wajah wajah yang baru pedamping beliau dan beliau baru kita belum kenal sama sekali pak ketua jadi mohon izin pak ketua kalo berkenan kekepala yang baru ,memperkenalkan pendamping pendamping yang baru gituloh,Terorisme perkenalan BNPT 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Oleh sebab itu, pada hari ini kami melihat, saya melihat bahwa Saudara didampingi dengan beberapa senior hampir semua senior. Dan ini menggambarkan soliditas yang terjadi di tubuh Polri hari ini. Karena Kapolri baru tentu harapan pun banyak, baik dari masyarakat maupun dari kami yang ada di Komisi III. Didalam membangun harapan-harapan atas kinerja yang dilakukan oleh Saudara Kapolri dan jajarannya tentunya ada banyak hal yang akan kita bicarakan dalam masa-masa sekarang dan kedepan. Hari-hari ini yang selalu kita dengar dalam RDP ini kasus dan kasus dan kasus. Seyogyanya hubungan kita ini kan hubungan kemitraan. Kemitraan dengan Tupoksi masing-masing. Anda sebagai Pemerintah dengan tugas dan fungsinya. Kami sebagai DPR dengan tugas fungsi utama kami didalam RDP adalah fungsi control dan pengawasan kami terhadap kinerja yang Saudara lakukan. Saya sebagai Anggota Komisi III yang sudah cukup lama sudah mengalami RDP dengan 4 sampai 5 Kapolri, melakukan fit and proper test dengan kapolri-kapolri sebelumnya merasa bosan setiap kali RDP tentu pertanyaan-pertanyaan itu yang kita angkat adalah kasus. Kasus lagi, kasus lagi. Seolah-olah lembaga ini seolah pertanyaan antara pengacara ke polisi. Apa yang sudah kau bikin terhadap kasus ini. Sementara fungsi DPR sebetulnya lebih luas dari itu. Lebih luas dari soal kalau kasus saya kira untuk urusan yang sangat kecil asal Kapolri mau saja, asal Pimpinan Polri lainnya sepakat dengan apa yang dikatakan dalam 11 program ini, antara lain dikatakan peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan. Kasus-kasus ini tidak akan muncul pertanyaan di Komisi ini kalau polisi professional. Persoalannya adalah polisi masih banyak kali tidak professional dan lebih malang lagi semua perbuatan polisi-polisi-polisi-polisi, orang per orang, anggota per anggota, divisi per divisi Kapolrilah harus menjadi penanggungjawab utama. Harus menjawab semua pertanyaan di Komisi ini.Kinerja Kepolisian fungsi dpr, pembahasan kasus 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Oleh sebab itu Saudara Kapolri, kami, saya dan teman-teman berharap 11 program yang sekarang menjadi promoter ini. ini betul-betul menjadi program yang ditindaklanjuti dengan segala konsekuensinya. Yang utama tadi seperti yang tadi saya katakana bahwa Saudara Kapolri pernah mengatakan saya Kapolri dari semua angkatan. Ujung-ujungnya adalah penempatan the right man, the right place dan peningkatan profesionalisme. Terkait apa? Terkait promosi dan mutasi jabatan. Kalau kami di Komisi III ini tentu fungsi kami selain fungsi pengawasan dan control, kami juga punya fungsi budget dan fungsi anggaran. Tentunya selama ini sudah terbukti bahwa Komisi III sangat mendukung Polri. Siapa pun Kapolrinya. Komisi III sangat mendukung dan sudah kami buktikan berperiode-periode. Anggaran Polri dari tahun ke tahun terus bertambah. Karena kami tahu bahwa dalam tugas dan fungsi Polri membutuhkan dukungan politik maupun anggaran dari Komisi III. Namun masih saja kasus demi kasus terus terdengar didalam RDP. Kasus pasar turilah, kasus 15 perusahaan yang di SP3-kanlah, kasus Kaltimlah, masih terus dan saya bosan. Saya sudah 3 periode, 10 tahun lebih saya disini terus saja begitu. Artinya peningkatan kualitas pelayanan dan professional belum mencapai maksimum sementara anggaran terus bertambah. Infra struktur terus naik. Yang mengherankan begini, kalau kasus human trafiking, pengungapan terorisme, kejahatan umum lainnya seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan. Terus terang saja kita angkat topi. Polisi Indonesia top markotop. Saya tidak ragukan kemampuan Polri dan anggotanya dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan apa pun itu. Namun kalau sudah terkait kasus-kasus spesifik, muncullah persoalan.Kinerja Kepolisian program prioritas, fungsi dpr 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Nah hari ini, muncul di media adalah 15 perusahaan yang bosnya konon dudukduduk, kongkow-kongkow dengan petinggi Polri di Polda Riau sana. Saya sebagai DPR dan sebagai masyarakat tidak terlalu paham, ini kongkow-kongkow ini ngapain? Tetapi sebagai manusia, sebagai DPR ada terusik rasa keadilan. Baru ribut-ribut 15 perusahaan di SP3-kan kok sudah muncul lagi foto bahwa ada anggota Polri, petinggi Polri di wilayah duduk-duduk dengan bos-bos perusahaan tersebut. Kalau mau jujur ngomong tidak ada yang salah secara hukum. Tetapi secara etika ini mengusik rasa banyak orang. Pertanyaannya begini, kenapa di SP3-kan. Menurut saya, SP3 juga tidak salah. SP3 adalah bagian dari memberikan kepastian hukum. Namun yang diperlukan adalah SP3 itu diberikan penjelasan kepada para pihak, contoh: kami yang berhak tahu dalam fungsi pengawasan kami. Mungkin saya usulkan supaya tidak terjadi perdebatan, Polri yang bersangkutan memberikan klarifikasi atau memberikan paparan tertutup kepada Panja penegakan hukum misalnya, tidak di RDP terbuka ini. Karena hal itu ada kode etik dan rahasia penyidikan. Sehingga tidak ada curiga diantara kita. Kasus pasar turi, tarik ke Mabes Polri kemudian terkesan terkatung-katung atau tidak jelas. Ini juga menjadi pertanyaan. Memang agak risih bagi kami Anggota DPR kok urusnya urus kasus. Yang dipertanyakan kok kasus, bukan mempertanyakan bagaimana kesejahteraan Anggota Polri. Bagaimana peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kok lebih focus di kasus. Ini tentunya saya memberikan segala kritik dan auto kritik bahwa ada ruang yang mungkin perlu Polri memberikan penjelasan secara tertutup kepada Anggota DPR khususnya di Panja penegakan hukum sehingga terjadi dialog antara kita. Tetapi pada dasarnya di era Kapolri yang baru ini ada segudang harapan masyarakat karena figure Pak Tito karena … adalah figure yang menjanjikan sesuai dengan 11 program ini. Oleh sebab itu Saudara Kapolri langkah-langkah kedepan, kami berharap apa yang menjadi komitmen yang tadi dipaparkan kemudian komitmen kami juga Komisi III mendukung Saudara Kapolri dan jajarannya, mendukung institusi Polri kedepan supaya lebih bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, contoh yang konkrit kejadian beberapa hari yang lalu, perampokan di Pondok Indah. Polisi dengan gagah menunjukkan kehadiran negara. Pada saat rakyatnya merasa membutuhkan pengamanan dari Polri. Ini hal yang membanggakan, dan kami berharap juga kedepan hal-hal yang positif semacam ini juga dikedepankan. Tidak melulu soal kasus yang tidak professional yang selalu menjadi pertanyaan padahal belum tentu ada masalah. Mungkin saja SP3 itu benar karena SP3 itu kepastian hukum tapi mungkin komunikasi penjelasan. Usul konkrit saya supaya dalam kasus-kasus konkrit, kasus pasar turi, kasus Riau supaya Polri hadir untuk memberikan penjelasan tertutup pada Panja penegakan hukum di Komisi III.Kinerja Kepolisian SP3, pembahasan kasus, panja penegakan hukum3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada polisi atas kejadian ledakan bom di Sarinah khususnya Kapolda Metro dan jajarannya. Apa yang dilakukan, yang dipertontonkan Kapolda Metro dan jajarannya di televise menunjukan kepada rakyat bahwa kami ada, kami hadir dan disitu betul-betul rakyat merasa bahwa polisi hadir pada saat yang tepat dan dibutuhkan. Namun hal ini tidak cukup hanya slogan “akmi tidak takut”, tapi “kami ada” itu harus ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, saya punya usul konkrit Kapolri dan jajarannya hidupkan Babin Kamtibmas diseluruh Indonesia. Itu saja.Pelaksanaan Tugas PolriBom Sarinah 3
HERMAN HERY 1 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Sebelum dilanjutkan saya punya usul karena agenda hari ini kita ada serah terima Ketua Komisi yang baru, saya mengusulkan kalau semua kawan-kawan berkenan kita ajukan pertanyaan per fraksi supaya pukul 13.00 kita bisa selesai rapat ini, kemudian kita bisa lanjutkan acara yang berikut serah terima Pimpinan Ketua Komisi yang baru. Demikian usulan saya.Pelaksanaan Tugas PolriKetua Komisi 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Kejadian itu saya masih ingat beberapa minggu yang lalu kemudian terus bergulir dan sampai pada polemik di masyarakat bahwa penetapan Komjen Budi Gunawan itu berdasarkan ketidaksukaan dendam pribadi Ketua KPK yang bernama Pak Abraham Samad itu opini yang terjadi di masyarakat, di media dan macam-macam sehingga munculah Komisi III mendalami hal itu mulai memanggil Saudara Hasto dan macem-macem orang untuk didengar keterangannya disini. Nah saya pribadi ini bertemu muka dengan Pak Andi Wijayanto dari jarak sekian meter seumur hidup saya baru hari ini. Saat melihat wajah yang bersangkutan saya meingat seorang tua guru saya guru saya sejak tahun 2000-an di Timor sana Pak Theo Syafei almarhum ternyata ayah beliau.Pertemuan Abraham SamadBudi Gunawan 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Teman-teman sekalian kita semua tahu bahwa hari ini kehadiran 3 tamu kita yang terhormat ini adalah akibat dari tidak berdiri sendiri sebuah rangkaian kejadian penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada saat pada hari yang sama saat kita mau mengadakan rapat pleno untuk melakukan fit and proper, jadwal fit and proper test.Pertemuan Abraham SamadBudi Gunawan Tersangka 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Berminggu-minggu hanya urusan ini saja saya sebagai orang Komisi III yang sudah 3 periode di sini sudah 4 Kapolri kita melakukan fit and proper test tidak seheboh seperti sekarang ini. Bahkan kalau yang lalu saat Pak Timur Pradopo menjadi calon Pak SBY bilang melakukan pengangkatan pagi bintang 3 sore bintang 4 kemudian Kapolri-kan dia tidak ribut juga.Pertemuan Abraham SamadFit and Proper Test 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Pada saat fit and proper Pak Tarman teman-teman bertanya macam-macam saya katakan tidak ada Kapolri yang seperti malaikat, kalau mau cari polisi yang seperti malaikat itu kita minta Tuhan kirimkan malaikat untuk jadi Kapolri. Polisi yang betul-betul putih bersih hanya polisi ..... dan polisi tidur saya katakan waktul fit dan proper Pak Tarman. Sampai kepada Komjen Budi Gunawan terjadi polemik yang dahsyat dan wakil pemerintah yang mewakili suara presiden lebih banyak saya melihat Saudara Andi Wijayanto di televisi.Pertemuan Abraham SamadKapolri 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Saya ingin dapat jawaban yang jujur dari Saudara Andi Wijayanto pertama apakah memang tidak suka secara pribadi karena beliau tersangka kemudian apa jawaban Saudara Andi Wijayanto sebagai Sekretaris Kabinet dengan penetapan pengadilan hari ini artinya yang bersangkutan terbebas dari status tersangka. Apakah proses untuk yang bersangkutan menjadi Kapolri akan dijalankan terus atau tidak ini sedikit belok dari konteks tetapi sebetulnya ini inti permasalahnya kita panggil dan macam-macam karena status penetapan tersangka tersebut namun pagi ini penetapan tersangka itu sudah dianulir oleh keputusan praperadilan. Saya kira itu terima kasih.Pertemuan Abraham SamadOpini Pribadi 3



HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Kemudian atas pertanyaan saya itu saya menjawab bisa saja mungkin demi kepentingan bangsa dan negara beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet melihat tidak untungnya seorang tersangka dilantik menjadi presiden. Itu jawaban dalam diri saya. Hari ini kami tonton di televisi pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah dan apa yang diputuskan oleh pengadilan juga terkait dengan apa yang sedang kita bicarakan hari ini saat ini, ini kait mengkait.Pertemuan Abraham SamadPenetapan Tersangka 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Semua itu dalam rangka untuk mendeteksi rekam sejak masa kecil dan sesmuanya ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Andi Wijayanto. Kemudian saya teruskan polemik terjadi antara BG dilantik atau tidak, BG tersangka hendaknya presiden segera mencari penggantinya dan macam-macam di di televisi dan media membuat energi bangsa ini habis.Pertemuan Abraham SamadPenjelasan Andi Wijayanto 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Pertanyaan saya pribadi begini waktu Pak Andi Wijayanto sampaikan sampaikan opini yang saya dapat masyarakat dapat seolah-olah pemerintah akan pemerintah menolak, presiden menolak akan sedang dicari penggantinya sedang begini sedang begitu dari opini nuansa omongan. Saya kok lihat pribadi begini apakah Saudara Andi Wijayanto secara pribadi memang tidak suka dengan Budi Gunawan. Hancur sekolah tersebut iya tapi Saudara Andi Wijaya sangat menolak walaupun dengan diplomasi yang sangat halus Saya penasaran bertanya dalam hal ini.Pertemuan Abraham SamadPenolakan BG 3
HERMAN HERY 2 PDIP NUSA TENGGARA TIMUR IILaki-laki Hari ini saya berhadapan dengan putranya yang menjadi Sekretaris Kabinet saya tergelitik untuk buka-bukaan dan bertanya, buka-bukaan bertanya itu begini bukan soal pertemuan-pertemuan, pertemuan itu sudah didalami oleh kawan-kawan pertemuan itu dalam rangka untuk menjadi calon wakil presiden artinya dari pengakuan yang ada seperti yang dikatakan oleh Saudara Andi Wijayanto tadi sebagai Tim 11 bahwa yang bersangkutan Abraham Samad masuk dalam bursa calon wakil presiden dan sedang dilakukan pendalaman bahwa berapa kali bertemu itu urusan lain, terserah tetapi yang kita dapat satu kesimpulan adalah betul Saudara Abraham Samad masuk dalam bursa calon wakil presiden Tim 11 mulai menelisik rekam jejak termasuk berinisiatif bertemu dengan keluarga itu hal yang sangat pribadi bertemu dengan orang tua ibunya dan istrinya.Pertemuan Abraham SamadTim 11 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Kemudian soal oprasional, oprasional yang saya kira paling penting sekarang adalah fokus pada poso dan BNPT haru membangun suatu cyber sistem, cyber sistem ini dibangun sebagai satuan tugas khusus untuk memonitor secara cyber semua gerak langkah yang dilakukan oleh teroris, saya sangat yakin pada saat ini BNPT masih sangat minim tidak punya peralatan itu. Pola-pola oprasi inteligent dengan cara lama saya kira sudah tidak efektif lagi saat ini walaupun di BNPT sendiri ada anggran ada program yang namanya D radikalisasi yang namanya penaggalangan inteligent, yang tolak ukurnya pun terus terang tidak jelas, apa ukuran keberhasilannya tidak jelas untuk programprogman semacam ini negara pun sudah menyiapkan dana yang cukup banyak. Oleh sebab itu pak Tito barangkali pertama sebagai kepala BNPT yang baru saya minta anda mengefaluasi kembali sampai sejauh mana program D radikalisasi dan program penggalangan inteligent yang sudah memakan biaya sekian banyak termasuk efektifitas penggunaan anggarannya. Karena ini hal menjadi relatif ukurannya juga tidak jelas. Apa kah berhasil dan keberhasilannya sejauh mana kita juga tidak tahu, dibilang berhasil buktinya trus ada organisasi teroris yang baru terus bermunculan njo-njo yang terselubung dan sebetulnya mereka lah pendukung-pendukung teroris juga tidak semua teridentifikasi dengan baik penyaluran dana mereka juga tidak bisa di identifikasi oleh sebab itu pak tito, program pertama adalah saya minta sebagai wakil dari fraksi PDI Perjuangan audit kembali program D radikalisasi dan program penggalangan inteligent sejauh mana efektifitas dan sejauh mana penggunaan anggarannya. Yang kedua bikinkan program jangka pendek yang paling dibutuh kan semacam cirisis canter membangun sebuah cyber sistem yang mempuni sehingga tugas kerja BNPT yang minim sdm ini bisa dicari terobosannya dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga peroalan di poso, persoalan poso BNPT pun perlu melepaskan anggotanya turun kelapangan dengan teknologi yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan tidak mungkin kerja tanpa bantuan teknologi dan peralatanTerorisme deradikalisasi, crisis center, poso 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki oleh sebab itu usukl konkrit saya kebutuhan gedung tentu komisi 3 bisa membantu contoh ada gedung bekas KPK yang lama hari ini KPK sudah punya gedung baru gedung baru itu muncul juga atas usulan KPK dan dibantu oleh didukung komisi 3 sehingga jadilah gedung baru, gedung lama KPK yang saya dengar diapakai oleh KPK untuk pelatihan nah pikiran saya kalo pelatihan tidak harus ditengah kota sementara kebutuhan dari BNPT yang segera punya satu markas gedung yang mudah dijangkau danterjangkau darimana-mana. Kalo ada kemauan dari dpr dan pemerintah tentunya bisa mengusulkan untuk pinjam pakai dulu apa yang dimiliki kpk gedung mereka yang lama tentunya itu dapat dilakukan kordinasi.Terorisme gedung BNPT 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki tadi komjen tito katakan poso menjadi sebuah ladang atau tenpat untuk mereka membangun kekuatan , saya mendengar dengan beberapa pelaku-peelaku, petugas-petugas yang turun di poso bahwa medannya luar biasa beratnya dan disitu saya berkesimpulan bahwa memang orang-orang yang menamakan dirinya pejuang tadi sudah ihkrar dan bertekad betul-betul mereka mendapat sebuah semangat baru yang luatr biasa bahwa mereka pejuang mati pun tidak apa-apa karena begitu beratnya medan mereka bisa bertahan hidup berbulan-bulan. Ada petugas yang mengatakan persoalan poso tidak sederhana kalo ditanya kapan?tidak tau kapan karena begitu berat medannya, minimnya peralatan oleh sebab itu teman-teman komisi 3 dan kepala BNPT beserta jajaran saya berfikir mungkin kalo sekaligus semua yang disampaikan oleh pak tito disiapkan dalam waktu singkat mungkin tidak mungkin keuangan negara juga terbatas,Terorisme kasus Poso 3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Baik terima kasih bapak pimpinan, Pertama tama saya ucapkan selamat kepada pak komjen tito karnavian atas ditunjuk menjadi kepala BNPT, selama ini fungsi BNPT menurut saya seolah olah hanya sebagai pelengkap saja,dengan anggaran personel dan kinerja yang ada,kemudian menurut pandangan masyarak yang ada paling paling hanya 1 minggu masyarakat hanya meng aware.menurut saya sekarang kinerja BNPT sekarang inilah yang kita harapkan sekarang, karena yang menonjol melulu di publik adalah penegakan dan penindakan hukum yang dikerjakan densus 88. Karena yang melulu dikerjakan adalah penindakan sehingga yang menonjol adalah kekerasan, kerja kerja teroris ini menyatu dengan masyarakat dan apa yang dikerjakan sudah menyatu dengan agama,dan ini membaur sehingga tindakaN-tindakan yang dilakukan dengan konteks penegakan hukum banyak mendapat sorotan dari sebagian masyarakat, masyarakat sendiri tidak tahu bahwa dalam melakukan sebuah aksi bahwa kelompok ini dalam melakukan sebuah aksi tidak tiba tiba,mereka melakukan perencanaan yang sangat matang dan koordinasi yang bagus, jadi soal teroris ini sangat kompleks,sementara pemerintah dan masyarakat hanya bangun jika terjadi sesuatu ledakan bom dan sekian banyak korban,kita ambil contoh bom thamrin, keadaan yang begitu mencekam hanya 2 hari,perdagangan berhenti tetapi setelah itu ada kampanye yang mengatka bahwa kami tidak takut, namun apa tindak lanjutnya juga tidak ada, dan hari ini larut lagi hilang lagi dan masyarakat kembali pada rutinitas biasa, apa yang disampaikan oleh kepala BNPT tadi membangunkan saya secara pribadi secara anggota betapa komplek sdan rumitnya manajemen penanganan teroris, penanggulangan teroris tidak semata hanya dengan penegakan hukum ada hal fenomena yang sangat penting mendengar kepala BNPT, bahwa sebagian pelaku pelaku ini adalah orang yang direkrut dari lembaga permasyarakat yang dimana mereka adalah pelaku kejahatan yang secara psikologis mereka ini adalah masyarakat yang dibuang atau sampah masyarakat kemudian ditampung oleh kelompok ini, yang tadinya dibuang tiba tiba berpindah ke suatu kolam yaitu kolam pejuang, kemudian mereka mendapat dalil baru bahwa kejahatan kejahatan yang dia lakukan atas nama perjuangan dan mereka menamakan dirinya sebagai pejuang, otomatis munculah tabrakan dilapangan antara pelaku teror dengan densus 88, peran bnpt tidak keliatan.Terorisme manajemen penanganan teroris, rekrutmen terori3
Herman Hery 1 PDIP NTT II Laki-Laki Sebetulnya perannya lebih ke pencegahan,membangun satuan foreign teroris fighter,sementara persoalan teroris ini kita tidak tahu kapan akan terjadi,besok akan terjadi minggu depan akan terjadi ritmenya bisa berkali kali dan semu ini membutuhkan keseriusan semua pihak dan koordinasi oleh semua pihak, hari ini kepala BNPT yang baru memberikan penjelasan, menurut saya ini adalah angin segar dari BNPT, tentunya reputasi seorang komjen tito karnavian semua sudah tau, dan mudah mudahan kita berharap dengan dukungan komisi 3 kiprah BNPT kedepan bisa lebih cemerlang dan memenuhi harapan masyarat. Apa yang kita harapkan tidak sebatas dengan omong contoh seperti tadi pak trimedya katakan begitu ngomong gedung herman hery senyum-senyum, betul saya senyumseyum artinya bahwa mau saya katakan gedung aja tidak punya bagaimana mau membangun satuan tugas, membangun suatu crisis canter, membangun satu cyber sistem. Karena apa karena cara kerja suatu teroris ini sudah sangat canggih, merek sudah tidak bekerja seperti 10 tahun yang lalu, hari-hari ini tentu mereka bekerja dengan menggunakan teknologi buktinya bisa berkordinasi menyusun sebuah perencanaan lintas negara, lintas wilayah,Terorisme pencegahan 3
I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki Yang kedua adalah terkait dengan penganggaran karena ini jangan sampai menjadi wacana setiap Kejari. Kemarin sempat diwacanakan Rp1 miliar. Nah ini mesti harus disesuaikan dengan indicator daripada wilayah hukumnya. Ada yang luas, ada yang kecil ini Pak Ketua. Ini Pak Ketua, saya menggunakan hak konstitusi saya untuk mengusulkan. Jangan sampai itu dijadikan dagelan karena penegakan hukum kita di Kejaksaan ini terhambat, sehingga anggota-anggaota Kejaksaan di OTT oleh KPK. Ini suatu pesan mari kita sambut bersama. Pemerintah juga mesti harus hadir disini, jadi BAPPENAS, Kementerian Keuangan, DPR duduk bersama untuk membahas penegakan hukum ini melalui pelayanan publik Kejaksaan ini menjadi lebih optimal dengan penganggaran.Anggaran, Penegakan hukumanggaran, penegakan hukum 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan ini Saya hanya menjawab mungkin yang victorian law firm ya, karena ini terkait dengan Undang-undang No. 19 yang sudah di revisi menjadi Undang-Undang No. 15 karena itu ada beberapa persyaratan dari pendaftaran hak-hak itu sudah online semua, mungkin teman-teman di sana tidak membaca yang sudah online sekarang karena ada beberapa administrasi yang musti harus dilewati karena ini kalau lama dan ada jeda waktu umpamanya tidak mendaftarkan lama memperpanjang di situ otomatis gugur secara hukum yurisprudensinya jikalau digugat itu tidak akan bisa menang dalam pengadilan nah tadi disampaikan sama Saudara kami Pak John itu benar, supaya kami ini mentelaah suatu masalah itu benar-benar kasihan nantii Bapak-bapak dan Ibu-ibu jauh datang ke DPR RI ini karena ini benar-benar harus dimanfaatkan Bapak mesti harus membawa makalah yang jelas kalau yang satunya mungkin saya bisa menjawab tentang diskriminalisasi itu karena deskresi yang memiliki hak itu adalah penyidik, mungkin Bapak di saat Bapak punya klien, ya disidik, di BAP, karena di situ hanya penyidik kepolisian sesuai dengan UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 itu mereka memiliki hak untuk bertindak sendiri untuk mencari informasi untuk kepentingan umum di situ, nah di situ Bapak memiliki klien harus didampingi dengan informasi untuk kepentingan umum di situ jelas sehingga klien Bapak tidak salah menjawab disaat ditanya oleh penyidik. kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.Diskriminasi POLRI Persyaratan Pendaftaran HAKI 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Yang ketiga terkait dengan lapas Pak. Mungkin Pak Wayan … sebagai regulator disini, masukan Bali Pak khususnya Lapas Grobogan menjadi barometer kami. Mungkin di Indonesia menjadi contoh yang terburuk karena kapasitas terjadinya permasalahan kemarin, kita masyarakat Bali tidak merasa aman jujur Pak. Saya minta kepada Bapak Menteri sambut bolalah ini. Siapapun menjadi Kalapas tidak mampu mengatasi ini. Saya punya usulan supaya Bapak mengusulkan anjing Pak sama Polisi dua disitu. Kalau ada polisi ditiap-tiap lapas ada rohnya keamanan disana Pak. Orang pasti ada filing takut sedikit karena sekarang itu masuk keluarnya itu bebas sekali. Siapapun menjabat menjadi Kalapas di Grobogan pasti nyawanya terancam, hanya menguraikan saja tidak mampu. Saya sudah sampaikan dari saya duduk di Komisi III DPR ini Lapas Grobogan menjadi mimpi buruk untuk Kementerian Hukum dan HAM Pak. Tidak akan bisa Pak siapapun itu kecuali taruh polisi, taruh anjing sama kipas itu akan menjawab semua permasalahan terkait dengan narkoba. Ini masukan Pak karena saya lihat ada usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan diseluruh Indonesia.Hukum, HAM dan KeamananInfrastruktur Lapas 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Yang ketiga terkait dengan lapas Pak. Mungkin Pak Wayan … sebagai regulator disini, masukan Bali Pak khususnya Lapas Grobogan menjadi barometer kami. Mungkin di Indonesia menjadi contoh yang terburuk karena kapasitas terjadinya permasalahan kemarin, kita masyarakat Bali tidak merasa aman jujur Pak. Saya minta kepada Bapak Menteri sambut bolalah ini. Siapapun menjadi Kalapas tidak mampu mengatasi ini. Saya punya usulan supaya Bapak mengusulkan anjing Pak sama Polisi dua disitu. Kalau ada polisi ditiap-tiap lapas ada rohnya keamanan disana Pak. Orang pasti ada filing takut sedikit karena sekarang itu masuk keluarnya itu bebas sekali. Siapapun menjabat menjadi Kalapas di Grobogan pasti nyawanya terancam, hanya menguraikan saja tidak mampu. Saya sudah sampaikan dari saya duduk di Komisi III DPR ini Lapas Grobogan menjadi mimpi buruk untuk Kementerian Hukum dan HAM Pak. Tidak akan bisa Pak siapapun itu kecuali taruh polisi, taruh anjing sama kipas itu akan menjawab semua permasalahan terkait dengan narkoba. Ini masukan Pak karena saya lihat ada usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan diseluruh Indonesia.Hukum, HAM dan KeamananKeamanan Lapas 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Saya sudah sampaikan ke kanwil orang yang tugas di Bali seperti Bapak Dirjen sebelum menjadi kembali, mereka ini Pak, saya bangga Bapak Roni Sihompi ini Pak seperti sudah merasakan dia baik sekali dengan masyarakat, makanya orang menangis, masyarakat Bali menangis kenapa ditarik menjadi Dirjen, kami butuh Pak tentang keamanan Pulau Bali Pak. Saya tidak pernah minta jabatan sama titip-titip orang sama beliau tidak pernah karena memang apa adanya, apa adanya begitu Pak. Ya kalau tugas di Bali itu harus senyum Pak, kalau tidak senyum kan repot Pak. Ya benar itu karena ini adalah masukan Pak, anjing pelacak sama kipas angin tambahkan Pak itu akan takut Pak. Pasti orang mau masuk itu akan repot sekali karena kita pahami Pak anggaran kita, anggaran negara tidak cukup mendanai untuk mesin detector dan lain-lainnya kita pahami inilah sebagai masukan dari Bapak-bapak yang memegang otoritas didalam kemananan didalam lapas ini dan masukan yang paling penting adalah teman-teman di Kepolisian juga menyambut bilamana ditaruh dua polisi saja disana sama anjing pelacak pasti akan berfikir orang berkunjung membawa narkoba. Kira-kira itu.Hukum, HAM dan KeamananPengawasan Lapas 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Saya melanjutkan Pak terkait dengan Protokol Madrid. Apa yang Pak Menteri sampaikan uraian dilayar bahwa pengusaha-pengusaha UKM itu dipermudah didalam mendaftarkan. Ada memang permasalahan yang kami lihat diluar Pak disaat kita studi banding. Kalau di luar negeri itu sudah lengkap mereka infrastrukturnya karena seperti di infrastruktur ada asosiasnya seperti Gapensi, Apeknas dan lain-lainnya, dan lawyer-nya pun khusus di luar negeri. Kita ini belum siap untuk menyambut Protokol Madrid itu karena apa? Setiap pengusaha mau mendaftarkan bilamana tidak lengkap administrasinya langsung mendaftar, nanti kasihan UMKM tersebut, nanti terdidak pajaknya otomatis disana Pak Menteri.Hukum, HAM dan KeamananProtokol Madrid 3
I PUTU SUDIARTANA 1

Demokrat
BALI Laki-laki Yang keempat Pak, saya mendapatkan satu mungkin saya tidak tersinggung terhadap karena lapas mesti harus dijaga baik khususnya di Bali Pak Dirjen. Saya sempat menghubungi Kalapas Bangli Pak Didi namanya karena saya malu Pak, tahanan lari terus tidak ditemukan dan tidak kembali. Saya mau bertanya Pak, minta tolong saya mau bicara, takut saya Dapil Bali malu bilamana ada warga binaan terus lari berarti disitu ada pembiaran Pak berarti leadership dan managerialnya seorang kalapas itu tidak cocok disana. Saya minta mungkin ini pendapat, kalau saya punya usulan dipindahkan saja supaya taringnya Menteri Hukum dan HAM itu ada Pak ya. Jangan sampai oh ini ada seperti tidak ada power-nya Pak Dirjen ini kan begitu. Kalau ada yang lepas dari lapas ya diberikan sanksi supaya ada taringlah disitu. Mungkin ditempatkan dimana silakan Menteri Hukum dan HAM menempatkan, tetapi jangan divonis terlalu berat begitu ya. Ya kira-kira begitu Pak karena saya lihat itu saya ditelepon eh Pak Dedi, saya minta maaf Pak, saya menanyakan bagaimana tahanannya sudah kembali Pak? Bapak siapa? Jangan ditelepon-telepon, Pak izin Pak, saya wakil Bapak dari Bali, saya mau menanyakan supaya saya takut nanti imagenya nasional Pak, oh saya tidak peduli Pak. Bapak mau sewa datang saja, oh oke baik, terima kasih".Hukum, HAM dan KeamananSanksi Kalapas

3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Selanjutnya yang kedua, kita Dapil Bali Pak, saya Dapil Bali akan mendapatkan permasalahan yang klasik karena lokal domestic akan mendapatkan keberatan karena sosialisasi dari pemerintah itu kurang tajam turunannya itu tidak diberikan pengetahuan yang begitu mendalam bagaimana caranya mekanismenya untuk mendaftar di Protokol Madrid ini seperti Sukawati, Celup ya Ubud, Tajur Bogor itu Jogja itu akan mendapatkan permasalahan yang klasik nantinya. Saya punya pendapat, bilamana kita mesti harus mengikuti Protokol Madrid infrastrukturnya Pak supaya SK Surat Keterangan Ahli didalam melakukan pendaftaran administrasinya itu harus jelas, perusahaannya harus jelas. Jangan sampai perusahaannya tidak ada mendaftar merek, nanti repot juga kita sebagai warga tidak memiliki kelengkapan administrasi badan usaha tersebut. Itu yang akan menjadi masukan saya karena akan repot kita. Contoh banyak Pak, seperti Coca cola bagaimana caranya turunan karena ada yang memang rahasia. Untuk membikin air coca cola itukan mesti harus ada tertutup Pak. Mesti ini pendapat saya supaya bagaimana caranya menyambut MEA ini Masyarakat Ekonomi Asia lemah yang berusaha supaya juga bisa tidak jadi penonton.Hukum, HAM dan KeamananSosialisasi Pemerintah 3
I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki Yang ketiga, saya minta kepada Bapak Jaksa Agung beserta jajaran hati-hati menerima laporan dari masyarakat, ormas maupun LSM terkait dengan Anggota Kejaksaan itu sendiri karena jangan sampai ini menjadi isu yang negative juga karena ada Undang-Undang ASN sekarang nanti dicopot terus institusinya diturunkan oleh orangnya sendiri, sehingga ini tidak eloklah ditonton oleh rakyat Indonesia karena kita pahami ya situasi di Kejaksaan, di Kepolisian mungkin dilainnya juga karena posisi jabatan itukan sangat kecil sekali, sangat susahlah begitu ya dengan mekanisme metode yang Bapak Jaksa Agung miliki, tentu kita mengutamakan itu track record seseorang. Jangan sampai tidak diputuskan seseorang bersalah ternyata ya pimpinan kasihan jangan sampai Pimpinan mendiskriditkan, mendikriminalisasi anggotanya karena Kop Adiyaksa ini mesti harus kita jaga dengan baik karena barometer penegakan hukum juga dinegeri yang kita cintai ini. Pimpinan, Fraksi Demokrat hanya seperti itu saja.Kinerja Kejaksaan anggota kejaksaan 3
I Putu Sudiartana 2 Demokrat Bali Laki-Laki Memang betul itu kira-kira penyimpangan itulah. Komisi III DPR RI lebih menyentuh itu, nanti dikiranya ada apa-apa ya.Kinerja Kejaksaan fungsi pengawasan internal 3
I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki Saya Putu dari Dapil Bali dari Partai Demokrat. Hanya sedikit saja karena terkait dengan komisi, Kejaksaan Republik Indonesia kemarin ada RDPU disini, saya secara pribadi mungkin meminta supaya sinergis antara Jamwas jangan sampai ada tumpeng tindih ada kebijakan disitu, sehingga tidak muncul dipermukaan kemudian menjadi domain negative media atau lainnya.Kinerja Kejaksaan sinergis Jamwas 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Saya hanya simple Pak, dari Fraksi Partai Demokrat nama saya Putu Dapil Bali Pak, A-42. Terkait dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka Pak, untuk menyelenggarakan peradilan. Merdeka itu artinya kan tidak bisa di intervensi Pak. Oleh karena itu ketika Bapak nanti dipercayai menjadi Komisi Yudisial di dalam keputusan-keputusan yang diakibatkan dari sebuah intervensi dan menjadikan akibat hukum lainnya yang bagaimana Komisi Yudisial, artinya bilamana Bapak terpilih nanti karena keindependensian daripada hakim karena wakil daripada Tuhan, sejauhmana nanti Bapak bisa menyikapi Undang-undang ini.Komisi Yudisial Independensi Komisi Yudisial 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Nomor dua, mungkin Bapak tidak lupa apa yang terjadi di Riau saya tidak sebutkan daerahnya. Ada hakim yang memutuskan vonis bebas kebakaran hutan Pak, tersangka di vonis bebas oleh hakim. Bilamana bapak terpilih sebagai Komisi Yudisial apa sikap bapak terhadap hakim tersebut karena tentunya akan menjadi keputusan yang kontroversial. Barang tentu yang memahami itu adalah hakim itu sendiri, menilai, menimbang untuk memutus mengadili seseorang sehingga diputus bebas. Nahh karena ini menjadi isu publik, menjadi konsumsi media apa sikap Bapak bilamana Bapak terpilih nanti menjadi Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Penyalahgunaan Jabatan Hakim 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Pak Menteri ya ini mungkin apakah ini perkembangan yang positif atau negatif karena bilamana isunya kita menyewa pemain luar itu kan berarti itu adalah kegagalan lah ya dari track record berarti itu kegagalan negara kita itu tidak memproduksi pemain kan begitu Pak. Tapi saya dukung Pak Menteri Pak karena ini menjadi efek pemain ke player di sini menjadi efek Pak karena saya punya mantan pacar itu di kawinin sama pemain sepak bola Pak di Bali tapi enggak apa-apa demi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Pak.Naturalisasi Atlet Dampak Naturalisasi 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Sekarang menjadi pemangku Pak, turis itu jadi pemangku, jadi pendeta that is apa namanya amazing ya tapi kemarin ada kejadian yang di deportasi Pak itu bagusnya Pak tapi jeleknya ada juga orang Korea yang dideportasi, bapak cek di Pak Cucu itu dideportasi Pak karena ada permasalahan yang memang dilakukan perkawinan dengan lokal ya perwakilan dengan lokal sehingga ini menjadi conflict of interest disaat mereka bertengkar Pak sehingga nama kita menjadi jelek itu.Naturalisasi Atlet Deportasi 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Di Bali itu, lagi sedih saya tapi ini, that is true ya, kalau Erma bilang kan oya suka sepak bola Chelsea karena warna biru Chelsea saya juga suka Chelsea ya, what is your reason? that is your reason ya karena bru ya karena kita di Demokrat tapi enggak apa-apa ini kejadian yang memang real Pak ya karena memang pemain sepak bola itu artis-artis itu subyek obyeknya itu ada di Bali dicium Pak pemain datang ke Bali itu diciumin apa-apa kita itu jadi penonton Pak ya.Naturalisasi Atlet Pemain Sepak Bola 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Saya takut karena ada beberapa persyaratan tidak pernah diancam 1 tahun atau tuntutan satu tahun atau pernah berkelahi antar sesama didalam ...... karena itu adalah salah satu persyaratan menjadi warga negara Indonesia dan berumur 18 tahun minimal, minimal kan begitu, mudah-mudahan ini sudah dilewati supaya tidak menjadi mimpi buruk bagi kita tapi disampaikan karena basket itu saya juga worries tapi kalau football saya setuju Pak apa yang di bijaksanai oleh Pak Presiden atau Pak DPR.Naturalisasi Atlet Sanksi 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Saya sih appreciate terhadap bapak karena sepak bola ini menjadi icon yang sangat tinggi bagi dunia sepak bola internasional karena sepak bola kita itu, kita nonton sepak bola itu dapat 2 tiket Pak sepak bola terus tinju Pak, itu sudah anu Pak wah Bapak Menteri yang paham itu apalagi bapak dari dapil bapak itu apa Surabaya itu ya, Bandung dan Persija ini, nah Persib, saya tidak anu.Naturalisasi Atlet Sepakbola 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI Laki-laki Saya mendukung Pak karena ada beberapa persyaratan tadi disebutkan oleh Pak Menteri pasal berapa itu ya Pasal 23 tahun 2006 itu terkait dengan apa namanya permohonan orang asing menjadi warga negara dengan 2 persyaratan apakah dimohon dengan sendiri atau memang ada asal muasal, kalau di Bali itu banyak warga yang asing Australia, Amerika juga ada yang pintu masuknya itu mengajarkan bahasa Inggris Pak ya terus mengajarkan Yoga, mengajarkan apa namanya studi banding awalnya setelah itu mereka menjadi warga Indonesia.Naturalisasi Atlet Studi banding 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI IX Laki-laki Terus ini Pak, di Bali itu serem ini . Ya seram, wah saya bilang selama ini. Bukan leak nya saja yang begini Pak, di Kute di Denpasar itu, asetnya itu sudah dimiliki asing pak, 35% itu asing pak. No money Pak. Sebagian orang Jakarta menjadi sebagian teman-teman kami yang duduk di sini , yang kaya-kaya kan Pimpinan saya tidak tahu, pimpinan orang baik juga iya jeleknya Pak, di Krobokan report nya itu banyak oarng asing yang meninggal. Karena saya 11 tahun menghendel Mick Jegger Pak, artinya saya 11 tahun Pak berkecimpung di pariwisata. Tahu sekali bagaimana mengantisipasi masalah ini terhadap perilaku ini. Pariwisata ini nomor satu di Bali ini barometer internasional, bukan nasional saja. Bali ini milik internasional, sehingga kita perlu ya? Memperhatikan ini. Di Ubur, di Payangan, mati dipotong-potong Pak bulenya. Bagaimana kita menjadi warga Indonesia tidak malu dengan kejadian-kejadian itu. Dulu Pak vila hotel itu harus report ke polisi Pak. Tinggal tamunya dari mana berapa hari tinggal itu ada persekaba katanya imigrasi yang menangani mana? Banyak yang meninggal Pak dan itu menjadi isu internasional sehingga tidak malu menjadi warga Indonesia. Itu mungkin momok bagi Bapak menteri supaya memverifikasi terhadap administrasi orang asing yang ada di Bali, karena kawin dengan local. Terus ini kejadian yang lagi naik daun ini. Orang Perancis nikah sama Saudara dari Banyuwangi terus membangun hotel Ibu itu punya anak di Banyuwangi, terus ibu itu meninggal. Terus hotel ini adalah no money ke Ibu itu. Nah, hotel itu kemana sekarang, ini lah pengadilan. Bali itu sedang pusing diberikan ke siapa asset itu, nah itu harus ada perlindungan hukum terhadap orang asing, sehingga tidak menjadi mimpi buruk penegakan hukum di Bali. Kira-kira begitu Pak Menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAset Asing 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI IX Laki-laki Saya 442 dari Fraksi partai Demokrat, saya hanya ingin membacakan ini dan saya melihat apa saja apa yang terjadi di Bali, pemaparan dari Pak Menteri dari itu memang apa adanya. Tetapi saya hanya menambahkan karena di Denpasar itu Pak, kemarin saya reses itu menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mana mungkin ini sudah menjamur sebelumnya. Bapak bilang jam satu sampai jam 3 pas crowded ya, karena tour exclution tourist itu tidak bisa di stop, jadual penerbangan itu memang susah untuk di stop. Tetapi kejadiannya yang asli sebenarnya itu counter nya hanya 26 Pak Menteri. Counter nya hanya 26 sehingga ini harus ada terkait dengan AP 1. Mungkin dikomunikasikan dengan Pak Heri mungkin disana ya, kerena imigrasi nya Pak Cucu, saya sudah komunikasi, dan SDM nya Pak. SDM nya itu saya lihat kerja sampai 12 jam Pak. Di sana katanya Pak Menteri menjanjikan 26 orang untuk ditempatkan di Bali karena ini kebutuhannya emergensi Pak. Belum kita menghadapi visa bebas nanti dari Jepang, Australia, Korea Selatan, dan lain-lain. 5 akan bebas visa, bagaimana bagaimana? Bebas visa, sehingga sejauh mana persiapan imigrasi Bali itu menerima tamu-tamu asing yang mana ini akan menjadi isu internasional, karena mereka sampai menunggu 2 jam 20 menit dan mereka mendatangi kantor gubernur dan kepolisian setempat untuk menyampaikan hal ini dan kebetulan saya dapil Bali makanya saya sampaikan ini.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumBebas Visa 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI IX Laki-laki Terus ini Pak, di Bali itu serem ini . Ya seram, wah saya bilang selama ini. Bukan leak nya saja yang begini Pak, di Kute di Denpasar itu, asetnya itu sudah dimiliki asing pak, 35% itu asing pak. No money Pak. Sebagian orang Jakarta menjadi sebagian teman-teman kami yang duduk di sini , yang kaya-kaya kan Pimpinan saya tidak tahu, pimpinan orang baik juga iya jeleknya Pak, di Krobokan report nya itu banyak oarng asing yang meninggal. Karena saya 11 tahun menghendel Mick Jegger Pak, artinya saya 11 tahun Pak berkecimpung di pariwisata. Tahu sekali bagaimana mengantisipasi masalah ini terhadap perilaku ini. Pariwisata ini nomor satu di Bali ini barometer internasional, bukan nasional saja. Bali ini milik internasional, sehingga kita perlu ya? Memperhatikan ini. Di Ubur, di Payangan, mati dipotong-potong Pak bulenya. Bagaimana kita menjadi warga Indonesia tidak malu dengan kejadian-kejadian itu. Dulu Pak vila hotel itu harus report ke polisi Pak. Tinggal tamunya dari mana berapa hari tinggal itu ada persekaba katanya imigrasi yang menangani mana? Banyak yang meninggal Pak dan itu menjadi isu internasional sehingga tidak malu menjadi warga Indonesia. Itu mungkin momok bagi Bapak menteri supaya memverifikasi terhadap administrasi orang asing yang ada di Bali, karena kawin dengan local. Terus ini kejadian yang lagi naik daun ini. Orang Perancis nikah sama Saudara dari Banyuwangi terus membangun hotel Ibu itu punya anak di Banyuwangi, terus ibu itu meninggal. Terus hotel ini adalah no money ke Ibu itu. Nah, hotel itu kemana sekarang, ini lah pengadilan. Bali itu sedang pusing diberikan ke siapa asset itu, nah itu harus ada perlindungan hukum terhadap orang asing, sehingga tidak menjadi mimpi buruk penegakan hukum di Bali. Kira-kira begitu Pak Menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPariwisata Bali 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI IX Laki-laki Yang kedua Pak menteri, di lapas Kerobokan apa yang disampaikan oleh Pak Abubakar tadi memang betul ya, siapapun pejabatnya di sana di Bali ini tidak akan bisa stop terkait dengan narkoba. Karena turis industri, narkoba, seks itu tidak bisa terpisahkan di sana di Bali itu, memang minta maaf ini. Saya melihat teman-teman di sana itu sudah menjadi mitra yang baik. Kemarin saya telepon ada narapidana Bali nine akan mauk dieksekusi , dia shok Pak. Narapidana itu sebelum ditembak mati itu kan tidak didampingi spiritiual Pak. Bagaimana staf di sana yang 10 tahun mendampingi itu, apakah tidak pelru siraman rohani Pak. Salah satu keluarga saya itu shock mereka . Ini yang mungkin pemasukan kepada Pak menteri . Terus narapidana yang korupsi dengan narapidana umum itu tempatnya berbeda Pak. Ini komplain dari narapidana sendiri Pak. Kalau umpamanya Kadis ini, Kadis itu itu mendapatkan khusus Pak. Apakah gara-gara kelebihan mereka punya uang atau tidak, ini titipan dari narapidana sendiri Pak. Terus Nawacita supaya tidak menjadi duka cita di SDM sendiri. Di SDM sendiri Pak Bambang mungkin ini ya? Karena di Bali itu pegawai imigrasi datang ke Bali untuk tinggal di sana mahal Pak. Katanya sudah usulannya berulangkali sudah untuk rusunawanya itu Pak, di Denpasar . Mereka tidak cukup hidup disana Pak. Bapak Bambang bilang, saya bisik-bisik oh ada mess nya, tidak cukup Pak. Ya tinggal disana di Bali itu berat ya? Saya itu mudah-mudahan karena Pak menteri adalah pengalamannya sangat fight di Banggar, mudah-mudahan ini bisa di komunikasikan dengan pimpinan kami sehingga optimal kita berbuat. Masalah anggaran ini kan ini untuk rakyat Pak. Ya bukan ada, dia aneh-aneh kan, karena permasalahan di Bali itu saat klasik sekarang pak lari narapidana nya Pak. 2 narkoba Pak. Pas saya reses lagi disitu, terus Tabanan lari juga satu. Mereka pacaran di dalam pak. Putus cinta dia loncat lari lebih baik saya mati. Seram itu Pak. Terus yang kemarin di Kerobokan, lari satu, bukan lari pak, ijin pak. Mati pak. Mau ijin keluar, gara-gara mengunjungi saudaranya upacara adat terus di Bedegul mati. Mati Pak, iya. Orang Bali tak bisa sebut 7 Pak. Tujuh sama apa pak? Tidak bisa ya? T saja utuh ya? Itu Pak, keluhan kami dari Bali, karena jangan dipecat Pak. Pak Kalapas yang baru ini bagus sekali Pak, bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Saya sampaikan ini dan jangan Bapak pecat baru mereka dipindah dari Solo, terus disitu. Memang masalahnya sudah rutinitas disana sudah masalah Pak. Kanwil nya juga bagus Pak, dia mencoba untuk mengkomunikasikan dengan di lini-lini ada dengan tokoh agama nya, jangan dipecat baru saya sampaikan ini ya? Orang baik itu Pak. Karena ini adalah memang lapasnya sudah tua Pak, tidak layak untuk ya ini over kapasitas ya apa adanya saya sudah menyampaikan itu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPendampingan Narapidana 3
I PUTU SUDIARTANA 2 Demokrat BALI IX Laki-laki Terus ini Pak, di Bali itu serem ini . Ya seram, wah saya bilang selama ini. Bukan leak nya saja yang begini Pak, di Kute di Denpasar itu, asetnya itu sudah dimiliki asing pak, 35% itu asing pak. No money Pak. Sebagian orang Jakarta menjadi sebagian teman-teman kami yang duduk di sini , yang kaya-kaya kan Pimpinan saya tidak tahu, pimpinan orang baik juga iya jeleknya Pak, di Krobokan report nya itu banyak oarng asing yang meninggal. Karena saya 11 tahun menghendel Mick Jegger Pak, artinya saya 11 tahun Pak berkecimpung di pariwisata. Tahu sekali bagaimana mengantisipasi masalah ini terhadap perilaku ini. Pariwisata ini nomor satu di Bali ini barometer internasional, bukan nasional saja. Bali ini milik internasional, sehingga kita perlu ya? Memperhatikan ini. Di Ubur, di Payangan, mati dipotong-potong Pak bulenya. Bagaimana kita menjadi warga Indonesia tidak malu dengan kejadian-kejadian itu. Dulu Pak vila hotel itu harus report ke polisi Pak. Tinggal tamunya dari mana berapa hari tinggal itu ada persekaba katanya imigrasi yang menangani mana? Banyak yang meninggal Pak dan itu menjadi isu internasional sehingga tidak malu menjadi warga Indonesia. Itu mungkin momok bagi Bapak menteri supaya memverifikasi terhadap administrasi orang asing yang ada di Bali, karena kawin dengan local. Terus ini kejadian yang lagi naik daun ini. Orang Perancis nikah sama Saudara dari Banyuwangi terus membangun hotel Ibu itu punya anak di Banyuwangi, terus ibu itu meninggal. Terus hotel ini adalah no money ke Ibu itu. Nah, hotel itu kemana sekarang, ini lah pengadilan. Bali itu sedang pusing diberikan ke siapa asset itu, nah itu harus ada perlindungan hukum terhadap orang asing, sehingga tidak menjadi mimpi buruk penegakan hukum di Bali. Kira-kira begitu Pak Menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTuris 3
I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki Yang kedua adalah memang kemarin itu Undang-Undang Nomor 23, bantuan hibah itu mesti harus berbadan hukum. Sekarang berubah lagi. Boleh atas nama kelompok, Banjar, dusun, desa, boleh. Semakin ribet lagi dan dana desa ini lagi. Betapa ribetnya ini di Bali dengan hukum adat. Saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, mungkin di sosialisasikan ke kampung-kampung melalui pendamping sekarang itu B4, kira-kira seperti itu. Supaya masyarakat kami khususnya pemangku-pemangku adat. Niatnya mengabdi kepada umatnya akhirnya masuk di jeraji besi.RKAKL, RKP dana hibah 3



I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki
Saya Putu Pak, Dapil Bali. Saya tidak tahu daerah lain, kecuali ada permasalahan nasional. Saya membawa dan pesan ini kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidsus khususnya terkait dengan hukum adat di Bali. Apa yang Saudara kami, Pak 
 Nasir Jamil tadi sampaikan memang betul. Karena hibah itu dibungkus dengan NPHD Permendagri Nomor 19 Tahun 2013. Berat sekali Pak, kami dari Dapil Bali memiliki hukum adat yang sudah dipahami. Karena bantuan dari Kementerian/Lembaga tugas perbantuan, dekonsentrasi APBD I dan II itu melimpah sekali di Provinsi Bali. Yang menjadi sedih dan teringis adalah pemangku adat itu masuk penjara Pak. Mungkin kalau di Jawa, Ustad. Ustad yang tidak tahu apa-apa, pemangku, pendeta. Yang tidak tahu apa-apa gara-gara … memuput niatnya di Bali itu susah sekali. Satu contohnya Pak, di Bali itu ada hari yang memang tidak bisa dirunding disaat menerima hibah itu, menandatangani NPHD umpamanya bulan Desember. Harinya tidak cocok, dia tidak akan bisa melaksanakan kegiatan itu Pak, menunggu hari yang baik. Coba berat sekali adat ini. Jadi dia harus melaksanakan bisa lewat tahun baru … namanya. Nah setiap peparuman itu ditunggu, apalagi ada orang yang meninggal Pak sampai 4 bulan-5 bulan mayatnya dirumah. Ini berat sekali untuk menerima. Hukum positif kita ini sudah jelas melanggar KUHAP 184 itu, jelas sekali. Nah ini kejadian di negara, kejadian di …, manamana hampir di Bali tetapi hanya beberapa yang bisa dilanjutkan karena itu kan korupsi hanya 1000, 2000 hampir 50.000 Rupiah karena lawan politik di Bali itu ada 2 ormas yang memang tegang sekarang. Setiap sidang itu pasti hampir berdarah yaitu lascar Bali sama Baladika. Kepala desanya Baladika mungkin masyarakatnyalah Laksar Bali. Kepala Dusunnya Baladika, masyarakatnya lascar Bali. Selalu konflik ini. Ini kejadian di Bali. Kemarin sidang hampir berdarah. Untung penegak hukum peka disana Pak. Kami sebagai masyarakat Bali sudah minoritas bermasalah lagi, tidak bisa menunjukkan keakraban.RKAKL, RKP hukum adat, hibah 3

I Putu Sudiartana 1 Demokrat Bali Laki-Laki Yang ketiga adalah terkait dengan kasus Pak Winase mantan Bupati Jembrana. Dia sudah terdapat 2 kali. Sekarang di proses lagi dan ditahan. Dari kacamata saya itu yang bertanggungjawab adalah KPA-nya (Kuasa Pengguna Anggaran). Namun dalam kebijakan disana Satker PPK-nya itu sudah jelas-jelas sekali menandatangani juga atau kesepakatan untuk meneima beasiswa. Itu lepas sekali. Sekarang mereka menerima hukuman. Yang ketiga ini, sudah masuk penjara, sekarang lagi dan sekarang lagi. Ini diatas keadilan, apakah tidak ada kemanfaatan, tidak ada hak asasi disana. Sudah jelasjelas sekali Bapak Jaksa Agung, apakah ada hati nurani seseorang yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa bergerak lagi dicerai gara-gara hal seperti itu mungkin ini ada hati yang berbicara di seorang Bapak Winase.RKAKL, RKP kasus pengadilan bali 3
I PUTU SUDIARTANA 1 Demokrat BALI Laki-laki Tadi menyikapi terhadap pertanyaan Bapak Maman kemarin itu kenapa tidak equal terhadap Menteri ESDM. Ya bilamana ada sepucuk kertas karena menjadi konsumsi public Pak Jaksa Agung. Apakah ada kertas surat yang menyampaikan bahwa Menteri ESDM itu menyampaikan jawaban dari apa yang menjadi isu di public. Bilamana Pak Jaksa Agung memiliki satu kerta supaya rakyat Indonesia melihat karena sekarang ini kita melihat saya aja awam dari Bali melihat oh ini kok begini supaya publik tidak menilai negatif Pak Jaksa Agung. Bilamana satu pucuk kertas surat dari ESDM itu hold mungkin ke Freeport atau apa, mungkin dibuka di public, sehingga Bapak Jaksa Agung itu melaksanakan penegakan hukum itu bisa dinilai positif oleh rakyat Indonesia Bapak Jaksa Agung. Kalau ada sepucuk surat karena kita pun tidak tahu teman-teman banyak yang tidak tahu apa isinya, apakah tata kelola atau dan lain-lainnya itu saja permohonan saja dari Fraksi Partai Demokrat supaya terbuka. Itu saja pertanyaan Pak Maman kemarin.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
Ichsan Soelistio 1 PDIP Banten II Laki-Laki Melihat paparan dari Pak Asrena tadi, ini Polri membutuhkan penambahan sebesar Rp7,014 triliun yang sudah dipaparkan dalam 5 program. Dihalaman sebelumnya, halaman 9 itu ada 13 program Polri yang memang dari dulu-dulu dari setiap tahunnya, memangnya programnya Polri adalah 13 program ini Pak, sedangkan disini adalah lima lagi program yang kalau dibaca satu-satu sangat membingungkan Pak karena ada beberapa peningkatan sumber daya, peningkatan keamanan, peningkatan lintas batas, kerusuhan kejahatan, profesionalisme. Maksud saya apakah tidak bisa angka-angka ini atau program-program ini dimasukan kedalam program yang 13 itu Pak? jadi supaya kita lebih jelas karena disini Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia hanya sebesar Rp430 miliar, sedangkan disini ada lagi peningkatan profesionalisme mengantisipasi peningkatan ancaman Kantibmas. Nah inikan kalau peningkatan profesionalisme ya tentu keterkaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi kalau kita bagi secara gampangnya saja Rp7 triliun ini dibagi 5 itu satu program itu Rp1,4 triliun. Nah kalau memang ada hal-hal yang sama karena ini jomplang sekali. Ada Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang hanya sebesar Rp430 miliar. Program Kerja Sama dan Keamanan dan Ketertiban hanya Rp179 miliar. Disini ada lagi Program Penanganan Separatis dan Kebutuhan Penanganan alpolkam atau almatsus yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi maksud saya supaya ini jelas masuk kedalam program 13 ini, sehingga memang programnya Polri itu ya tetap 13 itu. Terima kasih Pimpinan.APBN-P 2016 program 3
Ichsan Soelistio 1 PDIP Banten II Laki-Laki Itu mungkin jadi kelihatan aneh ada titik terus ada demikian. Mungkin usul saya demikian pula untuk dihapus, sehingga “…penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan, untuk menjaga objektifitas”. Terima kasih Pimpinan.Kinerja Kejaksaan fungsi pengawasan internal 3
ICHSAN SOELISTIO 3 PDIP BANTEN II Laki-laki Selanjutnya masih dari pertanyaannya Pak Ruhut Sitompul apa pekerjaan David? saya kira ini karena yang berkaitan ini kan Pak Tjahyo sudah sampaikan, dan karena saya tidak mengerti Bahwa itu ternyata baru tahu saya dokter, ternyata dokter gigi setelah pertemuan itu baru tahu ya?Pertemuan Abraham SamadDavid Andresa Mito 3
ICHSAN SOELISTIO 3 PDIP BANTEN II Laki-laki Selanjutnya Pak Patrice Rio dari Pak Nasdem, ketika melihat Johan Budi di televisi menyatakan tidak pernah terjadi pertemuan ditanyakan kepada saya apa reaksi saya. Saya mengatakan di dalam hati kecil saya tidak ada masalah karena yang mengatakan itu Johan Buding bukan Pak AS. Berapa banyak dibayar untuk bohong, seakan-akan pertemuan itu tidak ada, menjadi ada. Insyaa Allah tidak serendah itu, nilai-nilai pada diri saya.Pertemuan Abraham SamadJohan Budi 3
ICHSAN SOELISTIO 2 PDIP BANTEN II Laki-laki Karena saya mau mengklarifikasi tadi Bapak Saudara hanya menyatakan bahwa satu kali ketemu di rumahnya, orang tua di rumahnya sewa kontrakan yang Saudara Abraham Samad. Dan sehingga tolong ini diklarifikasi karena ini, dalam agendanya dan informasi saya Bapak ada. Disitu. Dan juga apa namanya kepada Pak Supriansyah, apakah Bapak kenal ini, dalam beberapa pertemuan atau dalam pertemuan di tempat Bapak setelah dengan Pak Tjahyo pada waktu itu, ada satu pertemuan Pak.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
ICHSAN SOELISTIO 3 PDIP BANTEN II Laki-laki Saya hanya berbicara sendiri waktu itu. Saya mengatakan kayaknya rekening gendut itu pernah terselesaikan di saat cicak buaya 2010. Hati-hati jangan sampai kita jadi korban bos. Satu kali pernyataannya sepanjang jalan, saya antar ke rumah nya. Apa yang disampaikan ke saya, Supri saya percaya kamu selama ini tolong jangan campuri ini urusan. Saya diam saya diam, sampai detik ini saya diamkan. Sampai disitu saja.Pertemuan Abraham SamadRekening Gendut 3
ICHSAN SOELISTIO 2 PDIP BANTEN II Laki-laki Saya menarik mau memperdalam pernyataan Saudara Andi Wijayanto bahwa Saudara hanya bertemu satu kali. Saya memiliki informasi, dalam pertemuan kelima, yang dilakukan di rumahnya saudari Rini Sumarno itu ada Saudara dan Saudara Dedi. Rahim rumahnya di rumahnya saudari tapi ini Rini Sumarno yang sekarang menjadi menteri BUMN.Pertemuan Abraham SamadRini Sumarno 3
Ichsan Soelistio 1 PDIP Banten II Laki-Laki Melihat anggaran kejaksaan yang hanya 4,6 Triliun ini rasanya kami juga ikut miris ini Pak Jaksa Agung karena bagaimana aparat penegakan hukum ini anggarannya sangat minim sekali. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah disini Pak Jaksa Agung, perbedaan yang sangat mencolok antara penanganan perkara Pidum dengan anggaran yang 463 Miliar ini untuk menangani 116.000 perkara kurang lebih. Jadi 1 perkara itu hanya 4 Juta per perkara. Sementara anggaran Pidsusnya ini tindak pidana korupsi ini dengan angka yang lebih tinggi 360 Miliar menangani hanya 1058. Jadi kalau kita bandingkan perkaranya itu kurang lebih 300 juta per perkara. Jadi ini ada suatu angka yang jauh sekali perbedaannya. Ya mungkin karena Pidum itu Kejaksaan terima dari kepolisian sehingga … tidak terlalu mahal segala macam, sementara kalau mungkin kalau korupsi kejaksaan menangani langsung dari … sampai … dan ininya. Satu itu.RKAKL, RKP Anggaran 3
Ichsan Soelistio 1 PDIP Banten II Laki-Laki Yang kedua, dengan anggaran seperti ini saya lihat ada program Simkarinya kejaksaan sepertinya akan hilang ini. Sementara Simkari ini kelihatannya cukup dibutuhkan dan Bapak dalam program ini sudah menyatakan bahwa ada semacam Simkari melalui realisasi blueprint untuk 2015-2019. Sedangkan di 2017 ini dengan anggaran seperti ini sepertinya terhenti program Simkarinya ini. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pimpinan.RKAKL, RKP simkari 3
ICHSAN SOELISTIO 1 PDIP BANTEN II Laki-laki Saya nggak banyak-banyak, saya hanya ada pertanyaan sebetulnya dari kawan-kawan juga dalam rangka soal pembatasan transaksi penggunaan uang kartal ini Pak. Kawan-kawan di pengembang itu bertanya Pak, kalau kita melakukan pembebasan tanah itukan nggak mungkin kalau kita nggak pakai uang kartal Pak, jumlahnya pun banyak. Jadi biasanya apa yang kita lakukan itu uang banyak itupun kita taruh di depan dia, di depan penjual tanah tersebut yang mohon maaf biasanya masih penduduk desa segala macam, itu kita foto Pak sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan transaksinya.Transaksi Keuangan Batasan Uang Kartal 3
ICHSAN SOELISTIO 1 PDIP BANTEN II Laki-laki Kedua, bagaimana saya juga setuju dengan apa yang diusulkan oleh Pak, rekan saya Pak Zacky ini, bagaimana sebetulnya kita jangan lari semua hanya ke pemberantasan karena pencegahan itu sangat penting. Kalau pemberantasan itu kadang-kadang yang diambil 100 yang kembali Cuma 20 Pak, tetapi kalau pencegahan bisa terjadi bawa 100, 100-nya itu tidak terjadi hilang Pak karena kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dalam hal ini Bapak ada banyak memberikan laporan kepada LHA, kepada Apgakum dan sebagian itu tidak bisa, tidak ada di follow up. Pertanyaannya apakah ada komunikasi Pak, artinya apakah hanya tidak cukup bukti dan segala macam, itu apakah ada suatu pertemuan rutin yang dibahas sehingga kekurangan-kekurangan mereka itu bisa mungkin dipenuhi lebih lanjut oleh PPATK. Jadi sepertinya dalam hal kejaksaan mungkin ....polisi kirim SPDP, nanti P19, balik lagi, bolak-balik, hal seperti itu. Sehingga bisa melengkapi buktinya, mungkin begitu saja Pimpinan.Transaksi Keuangan Pencegahan Kejahatan 3
ICHSAN SOELISTIO 1 PDIP BANTEN II Laki-laki Nah kalau ada pembatasan hal-hal seperti ini, ini sangat-sangat menyulitkan pengembangnya Pak. Memang di satu sisi Bapak punya kesulitan buat mencegah korupsinya Pak, tapi tolong hal ini diperhatikan dan ini tetap terus terang ini titipan Pak, artinya titipan yang riil bagaimana menyelesaikan persoalan ini karena rata-rata orang di desa itu, di kampung-kampung itu tidak memiliki rekening Pak. Jadi ini ya tentunya salah satu mungkin alasan kenapa di Badan Legislasi ini, saya bukan orang Badan Legislasi Pak walaupun kemarin kelihatannya di Badan Legislasi terus Pak. Jadi ini salah satu alasan mungkin mereka juga melakukan lobi-lobi agar ini tertunda Pak, kalau saya sih mendukung saja karena kita semua pegang kartu kredit dan segala macam. Nah itu satu Pak.Transaksi Keuangan Solusi Pembatasan 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Jadi oleh Karena itu saya pikir harus ada kerja keras dari Kapolri baru bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan polisi di daerah nantinya. Kemudian di samping itu Pak. Perlu juga pembentukan kelembagaan secara struktur. Karena sampai hari ini masih banyak daerah-daerah pemekaran yang belum diikuti pembentukan struktur kepolisian karena kebetulan saya dari Aceh saya tahu persis di Aceh itu sendiri masih ada 2. Ada 2 daerah Kabupaten yang belum ada kapolresnya Pak. Yaitu kota Subulu Salam dan Kabupaten Pidie Jaya.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIDaerah Pemekaran 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini seperti yang kita ketahui Pak, bahwa akhir-akhir ini adanya terjadi tindakan-tindakan kekerasan di Aceh. Bawa baru-baru ini pada penembakkan 2 oknum TNI dan di dalam kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian terutama kepada Kapolda Aceh karena sampai hari ini telah mampu menangkap sebagian daripada pelaku penembakan ini oleh karena itu kami berharap kepada pihak kepolisian terutama dari Kapolri untuk memberikan dukungan maksimal kepada kepolisian di Aceh agar semua pelaku-pelaku penindak kekerasan di Aceh ini dengan segera dapat tertangkap Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari fraksi PKB, sekian terima kasih.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKekerasan di Aceh 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Oleh karena itu bagaimana nanti Bapak bisa membangun kerjasama dengan para ulama untuk mengantisipasi gerak radikalisme ini untuk membasminya di republik ini. Kemudian selanjutnya selanjutnya ini adalah masih banyak gerbong narkoba yang mengendalikan penjualan Narkoba di balik penjara. Seperti kasus Fredy Budiman, bagaimana langkah-langkah calon Kapolri untuk melakukan penindakan gerbong-gerbong narkoba yang lainnya yang ada di lembaga permasyarakatan serta bagaimana kordinasi kepolisian dengan lapas agar jaringan narkoba yang dikendalikan di LP ini bisa dihentikan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKerjasama Ulama 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Pertama ingin kami sampaikan di dalam upaya meningkatkan kinerja kepolisian bahwa perlu kita ketahui kondisi kepolisian di daerah terutama para prajurit-prajurit polisi perlu ditingkatkan kesejahteraannya jadi oleh karena itu Bapak harus cari format bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian di daerah . Sehingga kinerja kepolisian ini akan lebih bagus Pak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKesejahteraan Polisi 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Jadi kalau selama ini ada polisi yang nakal katakanlah membeking kegiatan-kegiatan yang tidak benar adanya pungli itu salah satu faktor adalah faktor kesejahteraan Pak. Jadi secara ekonomi aparat kepolisian melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhannya.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKesejahteraan Polisi 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Pertama ingin kami sampaikan di dalam upaya meningkatkan kinerja kepolisian bahwa perlu kita ketahui kondisi kepolisian di daerah terutama para prajurit-prajurit polisi perlu ditingkatkan kesejahteraannya jadi oleh karena itu Bapak harus cari format bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian di daerah . Sehingga kinerja kepolisian ini akan lebih bagus Pak .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKinerja Kepolisian 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Jadi Saya berharap untuk memaksimalkan kinerja kepolisian agar setiap kabupaten yang dimekarkan ini juga diikuti oleh pembentukan lembaga kepolisiannya Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKinerja Kepolisian 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Saya perkenalkan nama saya Irmawan. Saya berasal dari Aceh Pak. Dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa di dalam kesempatan ini juga saya sampaikan Poksi PKB di Komisi III ini ada 5 orang yaitu pertama adalah Pak Abdul Kadir Karding Pak Yaqut Cholil, Pak Baharudin Anshori Hajah Rohani Vanath kelima pasukan ini ditugasi untuk mendukung Bapak agar tetap dilantik menjadi Kapolri setelah kami mencermati dan mendengar paparan dari Pak Badrodin Haiti tadi secara prinsipnya kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak, meskipun demikian di dalam kesempatan ini ijinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai masukan kepada Bapak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPelantikan Kapolri 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Oleh karena itu dia pihak Kapolri nanti nya ketika Bapak dilantik menjadi kapolri perlu dibentuk tim khusus Pak untuk memantau dan mengawasi sehingga tidak ada masyarakat yang dikorbankan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPengawasan Rekrutmen 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Kemudian selanjutnya soal radikalisme bahwa gerakan radikalisme dan teroris udah sangat meresahkan ISIS hanya salah satu contoh masih ada gerakan-gerakan radikalisme lainnya yang berkembang di masyarakat NU melalui Ketua umum PBNU Kiyai Said Agil Siat telah menegaskan gerakan radikalisme terorisme terutama agama islam adalah sangat membahayakan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIRadikalisme 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Kemudian selanjutnya, soal rekrutmen anggota kepolisian meskipun kita memang sudah mengetahui di dalam recruitment ini adalah bersih tidak ada pakai duit Pak. Itu kita tahu intruksi dari Kapolri tetapi yang terjadi di daerah masih banyak orang-orang atau oknum-oknum memanfaatkan situsi ini Pak. Mesti ada calo-calo liar di dalam setiap rekrutmen polisi .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIRekrutmen Anggota 3
IRMAWAN 1 PKB ACEH I Laki-laki Jadi oleh Karena itu saya pikir harus ada kerja keras dari Kapolri baru bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan polisi di daerah nantinya. Kemudian di samping itu Pak. Perlu juga pembentukan kelembagaan secara struktur. Karena sampai hari ini masih banyak daerah-daerah pemekaran yang belum diikuti pembentukan struktur kepolisian karena kebetulan saya dari Aceh saya tahu persis di Aceh itu sendiri masih ada 2. Ada 2 daerah Kabupaten yang belum ada kapolresnya Pak. Yaitu kota Subulu Salam dan Kabupaten Pidie Jaya.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIStruktur Kepolisian 3
IRMAWAN 2 PKB ACEH I Laki-laki Pak Menteri hari ini Bapak datang kemari meminta kewarganegaraan untuk pemain naturalisasi. Saya pikir ini tidak ada persoalan kalau memang kita yakini bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan prestasi olah raga kita di republik ini.Naturalisasi Atlet Kewarganegaraan 3
IRMAWAN 2 PKB ACEH I Laki-laki Kemudian Pak Menteri dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan saya pikir tidak ada salahnya kami dari Komisi III khususnya dan saya pikir bangsa Indonesia ini juga umumnya menggantungkan harapan kepada Bapak Menteri, di bawah kepemimpinan Bapak kiranya kalau hari ini Bapak datang kemari membawa pemain naturalisasi kewarganegaraan Kamerun untuk menjadi warga negara Indonesia kami berharap ke depan Bapak datang kemari nantinya akan meminta bahwa ada warga negara kita yang akan dibawa ke luar negeri untuk pemain naturalisasi di negara lain.Naturalisasi Atlet Naturalisasi Atlet 3
IRMAWAN 2 PKB ACEH I Laki-laki Tentunya kita berharap kita jangan hanya terfokus kepada prestasi pemain naturalisasi ini, harapan kita ada dampak positif dari pemain naturalisasi ini terhadap pemain-pemain lokal kita. KamiNaturalisasi Atlet Prestasi Naturalisasi 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Jadi sekali lagi Pak Arif dan jajaran, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentu akan memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya agar kedepan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan target kinerjanya dapat juga mendorong pertumbuhan perekonomian Pak karena tanpa keamanan, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah juga tidak akan terlaksana secara baik. Demikian. Wallahu muafik illa aqwamithorik Wassalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAPBN-P 2016 kinerja polri 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Pak Arif dan seluruh jajaran. Kami sebenarnya, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak setuju Pak terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, walaupun jumlahnya bukan hanya besar dibanding yang lain, tetapi karena anggaran Kepolisian ini cukup besar 1,5 dan kemudian sekarang mengajukan untuk belanja mendesak dan kebutuhan prioritas Kepolisian kurang lebih Rp8 triliun, tentu semestinya dan sudah diajukan oleh Kementerian Keuangan ketika selesai pemotongan, kemudian diajukan belanja mendesak dalam bentuk kepada Polri dan kepada juga BNN dan BNPT, saya berharap Pak melalui Kepolisian untuk narkotika ini mohon menjadi prioritas untuk dimintakan anggaran yang lebih Pak. jadi terorisme ya, tetapi kita menghadapi suatu yang menarik saya sangat urgen yaitu tentang narkoba Pak. Saya pikir, pemerintah dan kita semua tidak boleh menolak ketika itu diajukan menurut saya. Ada atau tidak ada uang Pak. Geser saja kegiatan-kegiatan dari kementerain dan lembaga atau belanja pusat yang menurut saya tidak se-urgen soal narkoba ini Pak. narkoba yang saya lihat dianggaran kebutuhan mendesak hanya ada tambahan kurang lebih Rp200 miliar.APBN-P 2016 pemotongan anggaran, narkotika 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Saya pikir, tidak signifikan Pak melihat titik-titik kerawanana peredaran narkoba, maka menurut saya Pak Arif dan seluruh jajaran ini menjadi program prioritas menurut saya untuk Kepolisian agar ini juga diberikan titik tekanan yang luar biasa, sehingga kalau hanya Rp200 miliar mestinya Rp2 triliun Pak. dibanding dengan tingkat kerusakan dan cepatnya tingkat kerusakan terkait dengan peredaran narkoba, saya pikir Rp2 triliun itu tidak ada gunanya Pak, kalau hanya Rp200 miliar apalah maknanya. Jadi disamping apa-apa yang menjadi usulan dari Kepolisian sejumlah katakanlah Rp8 triliun tadi, tentu memang pemerintah melalui Menteri Keuangan ini sedang pusing-pusingnya Pak karena rupanya self blocking dan pemotongan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkadang tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan prioritas dari masing-masing kementerian dan lembaga, walaupun isi suratnya seakan-akan belanja rutin dalam bentuk rapat, ini-itu, silva dan lain sebagainya, tetapi yang terjadi ketika kita rapat dengan beberapa mitra rupanya self blocking yang dilakukan Kementerian Keuangan ini mengena kepada kegiatan-kegiatan yang prioritas dimasingmasing sektor. Oleh sebab itu, menurut saya ketika 1,5 ini mengena kepada yang prioritas di Kepolisian, saya pikir sampaikan saja di forum ini supaya dari Komisi VI DPR RI bisa memberikan gambaran supaya pemotongan itu tidak sampai 1,5. 1,5 ini bisa mengenai pada sesuatu yang prioritas di Kepolisian.APBN-P 2016 pemotongan anggaran, narkotika 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Pak Asrena, tentu kita sedang menghadapi situasi yang sulit, sehingga tahun ini pemerintah terpaksa mengajukan anggaran perubahan. Dalam pengertian anggaran pemotongan Pak. Kalau berubah lebih naik bagus, ini berubahnya turun Pak, padahal posisi Kepolisian Negara yang konteks sekarang seperti yang sudah dipaparkan Bapak kejahatan trans nasional baik terorisme maupun narkoba dan perdagangan orang. Ini membutuhkan perhatian khusus. Saya sudah mendengarkan dengan seksama Pak bahwa postur anggaran Kepolisian yang diharapkan ideal itu 40-30-30. 40 untuk belanja pegawai, 30 untuk belanja barang dan 30% untuk belanja modal karena saat ini fasilitas pendukung dan untuk kebutuhan pegawai belum tercukupi secara baik, maka posturnya menjadi berubah, menjadi kurang lebih 50% untuk belanja pegawai itu artinya kesiapan teknis Kepolisian menghadapi sejumlah tantangan ini kebutuhan minimal saja belum Pak. maksud saya itu. Kebutuhan minimal dalam pengertian fasilitasi untuk pegawai saja belum, makanya saya juga menyarankan Pak karena dipaparan Bapak juga ada sumber-sumber anggaran, tentu apakah bisa diharapkan dari sumber-sumber ini untuk dinaikan misalnyakan dari PNBP maupun dari BLU yang ada. Semata-mata untuk agar maksud saya agar Kepolisian ini juga minimal kebutuhan terhadap fasilitas dan kebutuhan pegawai ini selesai Pak.APBN-P 2016 postur anggaran 3



JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pak Menteri, memang banyak sorotan kepada Bapak sekaligus pegawai Bapak karena Bapak terlalu banyak, besar Pak ada 44.460 pegawai dari 836 satker yang pembiayaannya Pak Cuma Rp9 triliun Tahun 2016. Rp9 sekian itu artinya persatker hanya Rp10 miliar. Nah dengan beban yang sebesar ini menurut saya dan kejahatan juga yang sekarang ini kan dunianya mulai global Pak. Dengan ekskalasi kejahatan apalagi narkotika, kalau tidak diantisipasi pasti antara kebutuhan Bapak dengan kemampuan negara memberikan anggaran akan dirasa sama Pak. Saya yakin betul kalau kerja narkotika ini, BNN atau lembaga yang lain tidak sesegera mungkin, saya yakin Pak lapas Bapak itu justru menjadi tempat yang nyaman untuk mereka karena kemampuan dana yang kecil untuk mengelola lapas itu. Oleh sebab itu, saya menyarankan saja…Hukum, HAM dan KeamananAnggaran 3
JAZILUL FAWAID 6 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati.Terkait dengan penambahan anggaran dari yang semula Rp9 triliun sekian dan kemudian meminta tambahan Rp2,213051 tentu kami tidak akan keberatan,tetapi masalahnya dari total anggaran yang ada, saya berharap sekaligus usulan kami agar Pak Menteri betul-betul bisa menentukan prioritas-prioritas yang serius karena memang anggaran terbatas kecuali anggaran tidak terbatas. Atas keterbatasan itu, saya ingin nanti juga mendapatkan gambaran terkait karena disini tidak disampaikan, hanya disampaikan yang tambahannya saja Pak Menteri, saya ingin juga mengetahui sebenarnya proporsi anggaran terkait dengan imigrasi, terkait dengan AHU utamanya untuk orang asing itu berapa besar sebenarnya? Karena disitu menurut saya jadi soal betul, ketika kita tidak mampu mengendalikan itu, maka kedaulatan Indonesia juga akan menjadi rapuh. Baik, terima kasih Pimpinan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM akan lebih baik lagi.Hukum, HAM dan KeamananAnggaran 3
JAZILUL FAWAID 6 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati. Terkait juga dengan anggaran yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk tahun 2016, saya melihat disini Pak Menteri sebelum yang legislasi tadi, saya tidak melihat dipaparan Bapak kegiatan legislasi yang akan dilakukan pada Tahun 2016. Saya disini melihat Tahun 2015 ada 56 rancangan dan Tahun 2015 juga pada huruf 2 363 rancangan peraturan dan Tahun 2016 saya tidak melihat dalam hal ini dibidang pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada halaman 5 disitu belum disampaikan terkait dengan berapa sebenarnya alokasi anggaran dan berapa pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan pada Tahun 2016.Hukum, HAM dan KeamananLegislasi 3
JAZILUL FAWAID 6 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Sekali izinkan saya bicara dan melanjutkan karena sudah ada waktu untuk diberikan kepada kita semua. Seperti saya sampaikan tadi Pak Menteri, memang sekarang dunia yang seperti ini utamanya terorisme dan narkotika yang menjadi kejahatan internasional dan juga luar biasa menurut saya memang itu butuh perhatian khusus dan juga harus menggunakan teknologi Pak. Nah saya melihat penggunaan teknologi terkait dengan dua kejahatan itu, utamanya kalau kita lihat dari paparan Bapak untuk orang asing saja, hanya tiga langkah. Satunya adalah inspeksi lapangan. Saya yakin inspeksi lapangan tidak akan juga efektif sebab yang namanya orang asing Pak tidak hanya yang berjenggot, ada juga yang cantik Pak dan Bapak mencatat jumlah orang asing 107 ribu seluruh Indonesia. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Pak, data ini data yang menurut saya masih sangat tidak valid. Jakarta tercatat hanya 15 ribu, Surabaya hanya 5000. Nah mungkin hanya tenaga kerja saja, padahal Pak Menteri kenapa ini menjadi concern? Karena memang yang namanya terorisme, yang namanya narkoba dan apapun namanya termasuk juga kedaulatan negara itu masuknya lewat ini Pak. Apakah lembaga penelitian, apakah yang ini, tentu Bapak tidak sampai disitu kewenangannya, tetapi maksud saya dengan merapihkan lalu lintas keluar dan masuk, apalagi negara kita, negara yang sedemikian terbuka Pak. Jalur laut ada, udara ada, gorong-gorong ada Pak dan apalagi sekarang kita dalam perdagangan yang Bapak sudah sampaikan juga dalam makalahnya kita masuk di MEA.Hukum, HAM dan KeamananNarkotika

3
JAZILUL FAWAID 6 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati. Yang kedua, kita di DPR juga mendorong agar produktivitas legislasi dan aturan perundang-undangan sedemikian juga diharapkan oleh masyarakat. Saya melihat Pak Menteri beberapa undang-undang dan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR yang artinya tanpa juga pemerintah itu tidak mungkin kecuali Undang-Undang APBN yang dibuat oleh pemerintah. Saya perlu juga memberikan masukan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran agar ada kesigapan juga Pak. Ini kita sudah mengurangi waktu reses untuk produktivitas dan fungsi legislasi, tetapi tanpa Bapak juga sebagai mitra kami itu juga produktivitas itu tidak akan tercapai.Hukum, HAM dan KeamananPrioritas RUU

3
JAZILUL FAWAID 6 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Sekali izinkan saya bicara dan melanjutkan karena sudah ada waktu untuk diberikan kepada kita semua. Seperti saya sampaikan tadi Pak Menteri, memang sekarang dunia yang seperti ini utamanya terorisme dan narkotika yang menjadi kejahatan internasional dan juga luar biasa menurut saya memang itu butuh perhatian khusus dan juga harus menggunakan teknologi Pak. Nah saya melihat penggunaan teknologi terkait dengan dua kejahatan itu, utamanya kalau kita lihat dari paparan Bapak untuk orang asing saja, hanya tiga langkah. Satunya adalah inspeksi lapangan. Saya yakin inspeksi lapangan tidak akan juga efektif sebab yang namanya orang asing Pak tidak hanya yang berjenggot, ada juga yang cantik Pak dan Bapak mencatat jumlah orang asing 107 ribu seluruh Indonesia. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Pak, data ini data yang menurut saya masih sangat tidak valid. Jakarta tercatat hanya 15 ribu, Surabaya hanya 5000. Nah mungkin hanya tenaga kerja saja, padahal Pak Menteri kenapa ini menjadi concern? Karena memang yang namanya terorisme, yang namanya narkoba dan apapun namanya termasuk juga kedaulatan negara itu masuknya lewat ini Pak. Apakah lembaga penelitian, apakah yang ini, tentu Bapak tidak sampai disitu kewenangannya, tetapi maksud saya dengan merapihkan lalu lintas keluar dan masuk, apalagi negara kita, negara yang sedemikian terbuka Pak. Jalur laut ada, udara ada, gorong-gorong ada Pak dan apalagi sekarang kita dalam perdagangan yang Bapak sudah sampaikan juga dalam makalahnya kita masuk di MEA.Hukum, HAM dan KeamananTerorisme

3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pak Kapolri dan seluruh jajaran, tentu dari Fraksi PKB memberikan pertanyaan atau tanggapan ini semata-mata ingin agar Kepolisian Republik Indonesia menjadi garda terdepan yang dapat memberikan keamanan dan ketertiban, jika kemudian ini lumpuh, saya yakin perekonomian Indonesia dan saya yakin pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada Tahun 2016 tidak akan terjadi. Jadi support kami adalah karena kami Pak Kapolri kita sedang menghadapi ekonomi yang sulit. Jangan lagi ditambah dengan perkara-perkara kerusuhan, perkara-perkara terorisme, perkara-perkara narbkoba yang itu menggambarkan Indonesia rentan, Indonesia tidak aman dan kemudian investasi tidak masuk dan bahkan perusahaan tidak nyaman. Saya pikir itu Pak Kapolri dan seluruh jajaran terima kasih atas seluruh paparannya. Kami akan mencatat betul dan kami juga akan dari Fraksi PKB siap juga menerima dan menerima kasukan hal-hal yang terkait untuk perbaikan Kepolisian kedepan.Pelaksanaan Tugas PolriFungsi Polri 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Yang kedua, Pak Kapolri ini soal kasus gafatar. Kebetulan karena ada warga kami yang hilang, kami pergi ke Mempawa waktu itu, kami pergi ke kamp mereka. Saya sebut kamp karena mereka berbeda dengan penduduk. Dia membuat tempat sendiri bahkan ada gubernurnya sendiri, ada bupatinya sendiri, ada presidennya sendiri mereka ini Pak dengan kedok sebagai kelompok kedaulatan pangan. Tetapi kemudian, ini terjadi disana semacam kerusuhan yang kemudian kelihatannya akan menuding lagi kepada polisi dianggap tidak cepat, tidak ini. Padahal setahu saya Polres Mempawa maupun Polda Kalbar itu sudah cukup menurut saya bertindak mengantisipasi itu, maka penting kiranya juga disampaikan oleh Pak Kapolri kepada Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah daerah atau Kejaksaan Agung karena ini hampir sama rumusnya Pak. Saya datang pertama ke kos mereka.Pelaksanaan Tugas PolriGafatar 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Saya Jazilul Fawaid Pak A-75 Daerah Pemilihan Gresik Lamongan. Mendengarkan beberapa paparan dari Pak Kapolri, saya hanya akan memberikan beberapa catatan saja dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pak. Kami menyampaikan apresiasi sekaligus kami bertanya berapa polisi lagi yang akan meninggal dunia Pak akibat penanganan terorisme dan narkoba. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada para pejuang menurut saya dari Kepolisian yang bertaruh nyawa untuk itu dan kelihatannya Pak, ini yang menjadi sasaran polisi Pak dari semua kejadian yang ada, maka fraksi kami mendorong agar Undang-Undang mengenai Terorisme itu betul-betul Bapak kaji terus dan diberikan kewenangan yang cukup kepada Kepolisian agar negara ini tidak kalah Pak sebab masalahnya bukan soal keamanan, tetapi untung saja karena bom thamrin segera Bapak cepat tangani akhirnya tidak merembet pada ekonomi, pada guncangan di bidang ekonomi, tapi khawatir juga Pak kalau nanti antara terorisme dengan narkoba ini kemudian dia berkolaborasi pasti Bapak akan mengalami kendala yang luar biasa karena indikasinya terorisme dengan narkoba ini sudah mulai mau menyatu Pak. Oleh sebab itu, Pak Kapolri kami memberikan dukungan yang penuh untuk revisi Undang-Undang Terorisme secepat mungkin dan memberikan juga anggaran yang cukup untuk penanganan terorisme karena ini juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.Pelaksanaan Tugas PolriKeamanan Polisi 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Jadi Pak Kapolri, saya pikir ini bukan hanya urusan Kementerian Sosial terkait dengan gafatar, tetapi ini adalah kepentingan menjaga kedaulatan juga Pak. Maksud saya itu. Mungkin nanti dari Polda Kalimantan Barat saya yakin datanya semuanya ada karena kami juga dibantu oleh Polres Mempawa waktu itu dan ternyata memang kemudian terjadi masalah.Pelaksanaan Tugas PolriKedaulatan 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Jadi sekarang memang betul terorisme, narkoba seperti itu juga menggunakan rumah kos. Yang saya datangi rumah kost persis dibelakang Polsek atau pun Kodim di Mempawa yang digunakan oleh anggota gafatar itu Pak. Tidak jelas siapa penanggungjawabnnya tetapi itu menjadi rumah transit. Yang ingin saya sampaikan Pak, kami memberikan apresiasi dan juga jangan sampai salah melihat bahwa ini hanya semata-mata ditangani dengan pola agama Pak. Mereka tidak solat bukan karena dia soal agama saja Pak karena mereka ini mengoplos tiga agama. Ini masalahnya adalah lemahnya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dalam pengertian bahwa ini sudah tidak sakti lagi Pak. Menurut saya penting juga Polri, kami juga mendukung dari Fraksi PKB mendukung agar ada lagi Pak penanaman nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila jangan kemudian mereka hanya diberikan juga yang sekarang ada dipenampungan para gafatar itu hanya materi-materi keagamaan Pak. Materi-materi Pancasila itu penting hidup di negara yang berpancasila seperti ini.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Yang ketiga, terkait apa yang terjadi di kantor kami Pak, ketika ada penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi yang disitu yang dipersoalkan adalah penggunaan senjata ketika melakukan penggeledahan dan itu melibatkan aparat dari Pak Kapolri. Saya membayangkan seandainya ada kolega Bapak atau pun teman Bapak yang juga apakah ketika melakukan penggeledahan itu juga seperti menggeledah terorisme seperti itu Pak dengan membawa senjata lengkap, laras panjang begitu. Saya mempertanyakan apakah itu memang standar yang diberikan oleh Kapolri ketika memberikan pembantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, saya berharap Pak, kedepan ini memang apa-apa yang menjadi kerja sama antar kelembagaan, apakah DPR, KPK dan Kepolisian atau kelembagaan yang lain itu ketika melibatkan aparatnya itu betul-betul juga Pak diberikan etika pembinaan, etika ketika menangani masalah.Pelaksanaan Tugas PolriPenggeledahan DPR 3
JAZILUL FAWAID 1 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Jadi sekarang memang betul terorisme, narkoba seperti itu juga menggunakan rumah kos. Yang saya datangi rumah kost persis dibelakang Polsek atau pun Kodim di Mempawa yang digunakan oleh anggota gafatar itu Pak. Tidak jelas siapa penanggungjawabnnya tetapi itu menjadi rumah transit. Yang ingin saya sampaikan Pak, kami memberikan apresiasi dan juga jangan sampai salah melihat bahwa ini hanya semata-mata ditangani dengan pola agama Pak. Mereka tidak solat bukan karena dia soal agama saja Pak karena mereka ini mengoplos tiga agama. Ini masalahnya adalah lemahnya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dalam pengertian bahwa ini sudah tidak sakti lagi Pak. Menurut saya penting juga Polri, kami juga mendukung dari Fraksi PKB mendukung agar ada lagi Pak penanaman nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila jangan kemudian mereka hanya diberikan juga yang sekarang ada dipenampungan para gafatar itu hanya materi-materi keagamaan Pak. Materi-materi Pancasila itu penting hidup di negara yang berpancasila seperti ini.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Tentu kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan yang sedang dan yang akan. Cuma kami melihat beberapa dari sisi pagu indikatif 2017 sekaligus potret kita di 2016. Ada 3 jenis belanja yang disusun oleh Pak Jaksa Agung dari anggarna 4,6 Triliun. Dan ketika itu masuk pada rincian pagu indikatif itu hampir 60% itu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kejaksaan RI sebanyak 3,442,53 sekian Triliun.RKAKL, RKP Anggaran 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Pak Jaksa Agung, Apa yang kemudian kok bisa cara menyusun anggarannya sedemikian besarnya di dukungan teknis. Point yang kedua Pak, saya mengapresiasi apa yang menjadi program Bapak dimana meletakkan pengawasan sebagai prime over. Tapi ketika saya lihat di pembagian anggaran itu hanya Rp22.945.693.000,- Pak. Jadi sebenarnya disebut prime over dengan jumlah anggaran yang kecil itu, itu benar apa bagaimana. Maksud saya itu. Padahal disebut sendiri oleh Bapak bahwa di pengawasan memiliki fungsi yang luar biasa karena akan merubah mainset, kultur set, behaviorset, serta paradigma dari yang bersifat rutinitas menjadi agen perubahan tetapi anggarannya Cuma 22 Miliar.RKAKL, RKP Anggaran, pengawasan 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Pak Jaksa Agung, Mungkin perlu Pak direvisi, atau diperbaiki diantar Eselon I supaya ada pembagian yang normal. Jadi tidak numpuk pada tugas, program dukungan manajemen saja. Yang kedua, Pak Jaksa Agung. Kami juga memberikan apresiasi karena Bapak berhasil mengembalikan uang negara melalui rampasan penyelematan uang negara 1 Triliun dan pemulihan keuangan 740 Miliar. Itu posisinya di Jaksa Muda penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Setelah saya lihat anggarannya Cuma 17.646.345.000, kecil sekali Pak. Padahal saya baca di paparan Bapak bahwa ini mungkin Pak, kenapa sering kali negara sering kalah itu Pak ketika proses di pengadilan. Padahal disini disebutkan bahwa tugas dari bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan Pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah maksud saya Pak, kenapa kok disini anggarannya Cuma 17 Miliar Pak. Padahal banyak kasus-kasus pengadilan tata usaha negara dimana Bapak mewakili negara, apakah tidak bisa dicarikan lagi, apakah dengan cara merubah susunan yang ada atau kita minta melalui dukungan Komisi III kepada Kementerian Keuangan Pak agar lebih banyak lagi kekayaan negara yang bisa diipulihkan dan dikembalikan. Karena Pak Jaksa Agung ini mampu menyakinkan Presiden Pak dan seluruh jajarannya. Karena sekarang memang eranya dimana penegakan hukum ini menjadi sangat penting Pak Kejaksaan Agung.RKAKL, RKP Anggaran, PTUN 3
Jazilul Fawaid 1 PKB Jawa Timur X Laki-Laki Nah banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan tapi cukuplah karena beberapa point-point yang sudah Bapak jelaskan tetapi tentu sebagai catatan akhir Pak. Tolonglah Pak untuk yang pidana, narkoba ini segera di eksekusi Pak. Karena itu sangat mendengar kemarin Pak dari salah satu pejabat yang berwenang bahwa putaran dari uang narkoba itu perbulannya 3,4 Triliun Pak. Putaran uang di narkoba. Nah kalau itu berapa kerusakan terhadap negara Pak, kerusakan terhadap generasi Pak. Nah oleh sebab itu salah satu terapinya mempercepat. Pak Jaksa Agung tidak usah ragu-ragu Pak dan tidak usah melihat musim hujan atau musim panas Pak. Kalau sudah saatnya di eksekusi saja Pak. Karena ini saya khawatir Pak, saya tuh punya tetangga Pak. Anaknya SMA dia tinggal dirumah yang tiba-tiba saja. Orang tuanya sudah mengeluhkan bahwa anaknya kena narkoba dan dia tidak tahu. Dia tidur tiap malam di rumah itu. Nah itu menurut saya, mungkin kalau terjadi pada keluarga kita Pak itu baru akan merasakan bahwa narkoba ini memang luar biasa menjadi ancaman buat kita.RKAKL, RKP kasus narkoba 3
JAZILUL FAWAID 2 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Bagi kami di Komisi III DPR itu tidak ada soal, tetapi bahwa pada fungsi yang sekarang saja banyak hal yang menjadi pertanyaan, banyak hal yang juga perlu ditingkatkan. Ketika Kejaksaan ditempatkan sebagai pengendali dari semua penyidikan, apakah menurut Bapak punya kemampuan dari seluruh aparat Bapak dan managemen Bapak ketika peran itu diberikan kepada Kejaksaan supaya kami dari Komisi III DPR juga bisa memberikan dukungan, apabila memang Kejaksaan atau Pak Kejagung yang ada ini ingin bekerja lebih baik, ingin menata lebih maju dan juga ingin menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali semua penyidikan, sehingga mempercepat proses penanganan suatu perkara dan menghindari bolak-baliknya suatu perkara. Saya pikir, itu saja Pak Kejagung dan seluruh jajarannya. Sekali lagi saran saja kepada Pimpinan supaya kita dapat mengambil kesimpulan yang dari kemarin kita sudah berdebat dan nanti mudah-mudahan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi III DPR betul-betul menjadi bagian yang dapat kita kerjakan secara bersama-sama untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kemajuan Kejagung 3
JAZILUL FAWAID 2 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Pertama, soal jalannya rapat dari kemarin Pimpinan karena memang kita sudah mulai Raker ini sejak kemarin sampai hari ini, tentu banyak hal yang sudah kita bahas. Saya melihat nanti ketika akan mengambil kesimpulan seperti apa saking banyaknya topik dan selalu berganti-ganti topik itu. Kemarin ada soal DL Sitorus, soal KPK, soal yang lain-lain. Saya berharap kesimpulan rapat nanti akan dapat menghasilkan suatu yang produktif. Itu yang terkait dengan proses Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kesimpulan 3
JAZILUL FAWAID 2 PKB JAWA TIMUR X Laki-laki Yang kedua, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Kejaksaan Agung yang tadi sebenarnya baik kita di Komisi III DPR maupun dari jajaran Kejaksaan Agung, kadang raker kita ini seperti ujian skripsi Pak. Yang satu, berbeda pendapat ini biasalah itukan memang proses, tapi maksud saya tentu Kejaksaan Agung dan jajaran dan kita juga memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing yang harus kita hormati. Pak Jaksa Agung saya sedikit saja dipaparan Bapak yang kemarin dihalaman 3 memang anggapan masyarakat, Kejaksaan hanya dianggap tukang pos. Tadi juga diperdebatkan. Tukang pos juga kadang lama sampenya untuk meluruskannya begitu. Jadi semuanya sudah selesai, tapi suratnya belum masuk-masuk Pak. Tukang posnya, bukan pos kilat dan disisi lain Bapak meminta seyogyanya Kejaksaan ditempatkan sebagai pengendali dari penyidikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Perbedaan Pendapat 3
JOHN KENEDY AZIS 5 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Oke ya. Tapi intinya adalah yang anda laporkan ke kami atau yang anda adukan ke kami bahwa laporan anda untuk meminta kasus atas meninggalnya bapak anda tidak diproses oleh Kepolisian, kurang lebihnya seperti itu?Diskriminasi POLRI Aduan Korban 3

JOHN KENEDY AZIS 7 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki
Oh dilampirkan,
secara pribadi saya mengatakan ini memang ini suatu apa namanya diskriminasi hukum kalau menurut pendapat saya ya jelas-jelas menurut pendapat saya ini jelas jelas orang meninggal tertimpa ini ya kemudian tidak dilanjuti pernah saya bertanya kepada anda, tidak pernah sama sekali disidikDiskriminasi POLRI Diskriminasi Hukum 3

JOHN KENEDY AZIS 1 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Perkenalkan nama saya H. John Azis dari Fraksi Partai Golkar A-240 daerah pemilihan Sumatera Barat 2 saya juga dengan kawan-kawan seperti kawan-kawan yang lain mengucapkan selamat datang di Komisi III DPR RI mudah-mudahan pertemuan ini membawa suatu kegunaan bagi kita semua Baik, sebelum saya berkomentar karena saya terlambat tadi datang 20 menit saya minta maaf jadi saya sedikit bertanya dulu sebelum mengomentari ini tapi dari resume, dari lembaran yang bisa yang dibagikan kepada saya saya dapat mengambil satu kesimpulan dari sini ini ada pihak GS (Gold sign) yang satu pihak lagi ada Nippon ... betul ya dan pernah gugat, saling menggugat di mana dari gugatan ini dimenangkannya secara MO gugatannya tidak dapat diterima oleh dan kedua Nippon ... ini juga pernah melaporkan Saudara Yuan ke Polisi pidana namun sudah keluar putusan pengadilan putusannya adalah... Bebas betul ? kemudian ini babak kedua berarti babak pertama selesai ini kan ya babak kedua tiba-tiba tanggal 17 April 2009 GS Yuansa Corporation mengiklankan di Kompas betul ? bahwa GS ... dialah yang punya kurang lebihnya seperti itu benar ? dan anda tadi mengatakan bahwa terjadi juga gugat-menggugat antara GS Yuasa Corporation dengan GS Gold sign dan anda mengatakan tadi ... putusannya betul ? saya tanya kalau putusan verstek sampai ke PK putusan verstek ini adalah putusan yang tidak ada perlawanan putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak kapan anda tahu bahwa ada gugat-menggugat ini mohon maaf, saya 25 tahun sebagai advokat berarti ada perlawanan kalau sampai ke peninjauan kembali berarti sebelumnya ada banding, ada kasasi, ada PK tadi anda katakan vestek, tidak mungkin ada verstek karena ada banding ada kasasi, ada PK siapa pihaknya siapa yang bisa menjelaskan kepada kami supaya permasalahan ini dapat kita lihat secara material kita bedah kasus ini kalau memang Bapak dikriminalisasi atau klien anda di kriminalisasi ya guna kami di situlah jadi kita tidak bicara hampa, hamparan kosong setidak-tidaknya anda jauh-jauh datang ke sini punya suatu apa namanya suatu hasil namun demikian kami pun memberikan referensi tentu berdasarkan artinya cerita-cerita yang yang akurat, cerita-cerita yang mempunyai nilai kebenaran, bukan kami tidak, tidak ada maksud untuk mengatakan bahwa anda tidak menyampaikan kebenaran di dalam konteks ini tapi tolong disampaikan kepada kita, apa sebenarnya yang terjadi terima kasih Ketua. sementara dia mungkin diberikan penjelasan kepada kita. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.Diskriminasi POLRI Gugatan Merk 3

JOHN KENEDY AZIS 3 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki

Terima kasih
ketua yang terhormat. Terus terang Pak Rieco saya baru terima berkas ini barusan Pak Rico. Jadi saya baru baca sampai baru poin 7, ya baru baca sampai point 7 tetapi dengan insting saya baru berhenti jadi advokat baru ketika masuk DPR ini saja pak, non aktif ya bukan berhenti, saya cabut perkataan berhenti
ketua. Jangan diberhentiin tapi naluri saya mengatakan saya sangat prihatin ya terhadap kasus anda ini sudah jatuh tertimpa tangga namanya ini ya kan ya bahkan adik anda mau dijadikan tersangka apa sudah jadi tersangka sampai sekarang belum?
Sampai saat ini Diskriminasi POLRI Korban Diskriminasi 3

JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki
Saudara pelapor
kalau korbannya ada hadir Pak ? Kalau Ibu-bapak ini siapa ? kuasa Hukum dari Gold Sign, dari mulai kapan sejak tahun 2010 sejak tahun 2010 Tahunya putusan PK tahun 2008 itu keluar dari mana ? pada waktu itu belum anda yang pegang ya ini kan, kita kan sama-sama advokat ini kalau ada PK berarti ada ada ... ada kasasi, sepakat ya ? itu yang kita ini kan sebab kalau, kalau saya lihat ya, ini kan putusan ... Tidak dapat diterima kalau putusan ... kan bisa digugat kembali tidak tidak ... kan ? kecuali kalau putusan ditolak kalau putusan itu ditolak, digugat kembali, itu ... Tapi ini kan putusan yang ... dia perbaiki materi gugatannya atau apanya segala macamnya, atau pihaknya yang diperbaiki kemudian dimasukin lagi, sah kan ? kalau ini, ini kita bicara, kita diskusi tolong, artinya gambaran-gambaran ini berikan kepada kami dan kalau bisa kalau memang ini dijadwal kembali oleh Komisi III DPR RI kami minta korbannya supaya dibawa supaya kita tahu cerita yang sebenarnya bagaimana ya terima kasih Ketua.Diskriminasi POLRI Proses Hukum 3

JOHN KENEDY AZIS 6 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Di sisi lain bahwa meningalnya itu adalah akibat robohnya oh apa namanya ya tembok PT Canang itu betul oh menurut pendapat saya ini adalah delik umum yah delik umum artinya adalah menurut ini saya ada atau tidak ada pengaduan ya tindak pidana ini harus diproses ini menurut hemat, saya anda mengadukan atau tidak mengadukan ini harusnya teorinya begitu teorinya ini akan kami tindaklanjuti ini pak. Ya kalau ini kalau memang betul tidak ada SPDP-SPDPn ya dilampirkan di sini sudah dilampirkan di siniDiskriminasi POLRI Proses Hukum 3

JOHN KENEDY AZIS 9 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki
Sampai gelar perkara?
Jadi belum sempat pemberkasan ke Kejaksaan itu belum sempatDiskriminasi POLRI Proses Hukum 3

JOHN KENEDY AZIS 11 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Surat otopsinya anda dapat?Diskriminasi POLRI Surat Otopsi 3



JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Secara pribadi dan mungkin juga kawan-kawan nantinya mungkin ya artinya dapat dapat memberikan persetujuan lah dan kita apresiasi apa yang telah beliau lakukan terhadap persepakbola apa olah raga di Indonesia. Cuman menjadi pertanyaan kita adalah ketika yang bersangkutan sudah mungkin barangkali sudah tidak bisa lagi berolahraga apa kecintaannya ke Indonesia masih tetap atau Pak Menteri sudah tanya beliau Pancasila dia sudah hafal belum, lagu Indonesia Raya sudah hafal belum dia, setidak-tidaknya kan itu sebagai sebagai dasar negara republik ini.Naturalisasi Atlet Olah Raga 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Pak Menteri Bio Pauline Pierre ini yang mana orangnya? Ga ikut? Ooo saya sering melihat beliau bek Persipura kan ya Cuman saya pura-pura nannya aja gitu loh. Beliau itu salah satu favorit saya itu tenang tapi juga jegal juga gitu loh. Ya saya pikir kalau memang yang bersangkutan bisa untuk membangkitkan membangun ya persepakbolaan olah raga dan khususnya persepakbolaan di Indonesia.Naturalisasi Atlet Persipura 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya ndak memberikan pertanyaan Pak Menteri ya ya itu tadi pendapat saya sejauh memang itu bisa meningkatkan persepakbolaan kita yang terpuruk ya saya sedih saya nangis saya. Saya salah satu, salah satu olah raga yang saya cintai itu adalah sepak bola. Jam berapa pun saya lakonin untuk nonton gitu apalagi kalau sepak bola Indonesia yang bertanding. Kemarin saya sudah bangga terhadap sepak bola U-19 gitu ya kan tapi kemudian gak tahu kenapa jatuh juga akhirnya gitu ya.Naturalisasi Atlet Sepakbola 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR Sumatera Barat II Laki-laki Yang lebih parah lagi Pak Menteri bukan itu saja rutan-rutan dan lapas-lapas tersebut tidak terawat bahkan eternitnya saja tidak ada uang untuk memperbaikinya jangankan untuk menambah tempat atau kamar itu internitnya saja kami enggak mampu Pak, tidak ada biayanya untuk memperbaiki itu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut apa langkah-langkah Yang Pak Menteri berikut jajarannya yang akan Pak Menteri lakukan terhadap hal itu, itu terhadap rutan. Terus yang terhadap imigrasi imigrasi ada beberapa pengaduan terhadap kami bahwa di daerah-daerah kalau di Jakarta dan saya sendiri yang berkaitan dengan pengurusan paspor ya saya pikir karena itu sudah cukup baik ya sudah cukup baik pelaksanaannya tetapi di daerah itu masih ada ya imigrasi-imigrasi itu yang memungut kalau tidak melalui calo itu formulirnya yang habis atau antrinya sampai sore dan lain sebagai macamnya. Itu masih banyak pengaduan-pengaduan yang diberikan kepada kepada kami.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumCalo Imigrasi 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR Sumatera Barat II Laki-laki Kita lakukan pendalaman yang masalah ringan-ringan saja dulu Pak Menteri. Ini kami sampaikan, menindaklanjuti hasil kunjungan-kunjungan spesifik kami maupun kunker kami ke beberapa daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh yang telah dibuka oleh pimpinan rapat, tadi bahwa kami telah melakukan beberapa kunjungan spesifik, ke beberapa Lapas maupun beberapa rutan di Indonesia. Sangat-sangat sedih hati kami. Melihat apa yang terjadi sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak menteri tadi ada beberapa rutan yang memang sangat-sangat over ke capacity. Ada yang satu kamar itu 9 orang, 8 orang, yang antara kasur-kasunya itu sudah sudah bertemu jadi tidak ada ruang gerak. Apalagi itu rutan atau lapas yang ditempati oleh perempuan. Oleh wanita. Sungguh-sungguh sangat saya melihat Saya melihat sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Berkenaan dengan ada rutan bahkan, di Manado Itu dia sudah dibangun tetapi tidak bisa di tempat. Karena saya tanya pada waktu itu kepada kepada lapas ya lapas itu di Manado di Kota Manado. Saya tanyakan kenapa itu enggak ditempatin karena apa namanya disainnya tidak tidak tidak benar kalau menurut pendapat saya kalau itu ditempatin itu juga sudah sangat membantu dan biayanya juga tidak tidak begitu banyak untuk merenovasinya sehingga rutan tersebut dapat ditempati sebagaimana mestinya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas Lapas 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR Sumatera Barat II Laki-laki Berkaitan dengan itu juga langkah-langkah apa ya yang Pak Menteri berikut jajarannya, berkaitan dengan dirjen yang berkait eh yang terkait untuk menyelesaikan program-program itu. Saya pikir untuk menghemat waktu karena cukup banyak juga kawan-kawan anggota Komisi III yang hadir saya mulai dengan yang ringan-ringan dulu Pak Menteri ya karena menurut hemat saya keberhasilan suatu instansi itu terlihat dari dari yang kasat mata dan ini yang saya paparkan ini adalah pekerjaan Pak Menteri yang dapat dilihat secara kasat mata. Dan ijinkan nanti saya akan melakukan pertanyaan lagi yang lebih dalam sama Pak Menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPenyelesaian Masalah 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR Sumatera Barat II Laki-laki Yang lebih parah lagi Pak Menteri bukan itu saja rutan-rutan dan lapas-lapas tersebut tidak terawat bahkan eternitnya saja tidak ada uang untuk memperbaikinya jangankan untuk menambah tempat atau kamar itu internitnya saja kami enggak mampu Pak, tidak ada biayanya untuk memperbaiki itu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut apa langkah-langkah Yang Pak Menteri berikut jajarannya yang akan Pak Menteri lakukan terhadap hal itu, itu terhadap rutan. Terus yang terhadap imigrasi imigrasi ada beberapa pengaduan terhadap kami bahwa di daerah-daerah kalau di Jakarta dan saya sendiri yang berkaitan dengan pengurusan paspor ya saya pikir karena itu sudah cukup baik ya sudah cukup baik pelaksanaannya tetapi di daerah itu masih ada ya imigrasi-imigrasi itu yang memungut kalau tidak melalui calo itu formulirnya yang habis atau antrinya sampai sore dan lain sebagai macamnya. Itu masih banyak pengaduan-pengaduan yang diberikan kepada kepada kami.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPerbaikan Lapas 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Apakah pertemuan tersebut atas inisiatifnya Pak Abraham Samad atau Pak David atau siapa. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Tjahyo bahwa memang tentang cawapres itu adalah kewenangannya adalah kewenangan ketua umum ya Pak ya tadi disampaikan tapi sebelum naik kepada ketua umum masalah cawapres ini khususnya tentang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan, sebelumnya saya juga ada apakah ada membicarakan masalah cawapres. Itu pertanyaan saya terhadap Pak Tjahyo Kumolo.Pertemuan Abraham SamadCawapres 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Tadi disampaikan bahwa dari seluruh dari seluruh yang berminat menjadi cawapres kemudian mengerucut menjadi 7 nama ya kalau enggak salah tadi disampaikan, mengerucut menjadi 7 nama. Tentang pengerucutan menjadi 7 nama ini siapa yang bertugas untuk menentukan wah ini dibuang, ini di kesampingkan, ini ditolak atau bagaimananya, kewenangan siapa itu. Terus tadi juga sudah ditanyakan mengenai tentang pertemuan dengan Abraham Samad ya pertanyaan saya yang sama atas inisiatif siapa pertemuan-pertemuan ini untuk menuju menselaraskan atau untuk menyamakan.Pertemuan Abraham SamadCawapres 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya pikir Komisi 13 eh Komisi III mohon maaf Komisi III secara moral mendukung bapak lah apalagi bapak menyampaikan tadi bahwa bapak bicara atas nama kejujuran atas nama rakyat ya Pak ya. Ya kami kami apanya secara moral kita dukung bapak ya Pak ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan.Pertemuan Abraham SamadDukungan Moral 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Demikian untuk Pak Andi Wijayanto kemudian Pak Supriyansyah. Pak Supriyansyah sudah berapa lama bapak kenal dengan Pak Abraham Samad dan dimana Bapak pertama kali bertemu. Terus yang selanjutnya disampaikan saya terus terang aja Pak masih samar-samar Pak dimana sih letaknya apartemen bapak itu ya? apa nama apartemennya letaknya apartemen itu dimana. Terus yang keduanya, yang ketiganya apakah bapak di apartemen itu tinggal bersama keluarga apa tidak.Pertemuan Abraham SamadKedekatan dengan Abraham Samad 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Ya tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan penjelasan istri Pak Abraham Samad pekerja keras, tukang apa tadi tukang tukang berkelahi dan lain sebagai macamnya. Nah di samping itu kesimpulan bapak tentu bapak, bapak datang tentu bapak membikin resume kesimpulan, wah ini bagus, ini apa segala macam ya, bisa dijelaskan ndak supaya kita juga tahu pengin tahu bagaimana karakter yang bapak bangun atau yang bapak gali untuk seorang Abraham Samad dari penjelasan dari keluarganya.Pertemuan Abraham SamadKesimpulan 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Nah untuk klarifikasi juga dengan yang sama apakah yang bapak dengar itu percakapannya tentang apa Terakhir pertanyaan saya untuk Pak Supriyansyah adalah sejak kejadian ini digadang-gadangkan ya sejak dibicarakan di publik ya apakah ada Pak Abraham Samad menghubungi bapak atau bertemu dengan bapak atau katakanlah bukan misalnya bukan Pak Abraham Samadnya yang ketemu sama bapak tetapi adalah orang kepercayaannya atau Pak David dan lain sebagai macamnya. Kalau ada di mana, kalau kalau tidak ketemu apakah ada barangkali melalui telpon atau tadi bapak hanya membicarakan menyampaikan bahwa bapak juga ada di teror dan lain sebagai macamnya.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Terus berkaitan dengan pertemuan Pak Tjahyo di apartemennya Pak Supriyansyah itu yang datang duluan itu siapa? apakah Pak Tjahyo sama Pak Hasto dulu yang datang atau Pak Abraham Samadnya yang datang duluan dan pertemuan itu atas inisiatif siapa juga gitu.Pertemuan Abraham SamadKonfirmasi waktu pertemuan 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Kemudian kepada Pak Andi Wijayanto, tadi Pak Andi menyampaikan bahwa Pak Andi adalah selaku koordinator Tim 11 di sisi lain Pak Andi menyampaikan bahwa Pak Andi bukan lah selaku anggota PDI Perjuangan. Pertanyaan saya menggelitik saya dalam konteks ini adalah kira-kira pertimbangan apa yang bapak ketahui ya yang bapak ketahui sehingga bapak ditunjuk selaku koordinator Tim 11 ya dan apa tugasnya tim itu ya Tim 11 ini.Pertemuan Abraham SamadKoordinator Tim 11 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Pak Andi, Pak Tjahyo, Pak Supriyansyah Selamat datang di Komisi III. Saya pertama saya dalami dari Pak Tjahyo, tadi bapak waktu mulai menyampaikan penjelasan tadi bapak mengurut kebelakang ya Pak ketika bapak selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Bahwa disampaikan oleh Pak Tjahyo bahwa bapak menghindar ya untuk bertemu ya, untuk bertemu dengan Pak Abraham Samad ya pak ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan itu apakah memang ada inisiatif oleh Pak Abraham Samad ini untuk ketemu sama bapak ketika bapak menjabat selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan.Pertemuan Abraham SamadKronologi Pertemuan 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Kemudian tadi Pak Andi Wijayanto juga menyampaikan bahwa atas inisiatif sendiri datang ke rumah keluarganya Pak Abraham Samad. Nah setelah bapak datang ke rumahnya Pak Abraham Samad kesimpulan apa yang bapak dapat dari pertemuan dengan keluarga itu tentang figur seorang Abraham Samad.Pertemuan Abraham SamadKunjungan 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Apakah ada selain dari bapak di situ apakah ada istri bapak anak-anak bapak di sana. Terus selanjutnya sama pertanyaan sama Pak Tjahyo sama Pak Andi sepengetahuan bapak atas inisiatif siapa pertemuan-pertemuan tersebut ada di rumah bapak, diadakan di rumah bapak. Apakah inisiatifnya Pak Abraham Samad, Pak David, atau dari kawan-kawan dari PDI Perjuangan atau dari Tim 11. Nah sebagaimana, tadi bapak sudah jelaskan ya bahwa ketika pertemuan itu duduk di pinggir-pinggir bahkan bapak kadang-kadang ke kamar bapak untuk bekerja dan bapak sampaikan tadi bahwah jaraknya adalah 5 meter kurang lebih sekitar 5 meter. Kalau masih 5 meteri saya yakin sekali bapak pasti mendengarkan apa percakapan-percakapan yang dibangun di dalam pertemuan itu.Pertemuan Abraham SamadTim 11 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Apakah dalam pertemuan-pertemuan antara Pak David tadi di Surabaya misalnya terus yang kedua di apartemennya Pak Supriyansyah. Itu sudah membicarakan tentang wapres apa belum? apa ada pertanyaan-pertanyaan lain, ada apa pembicaraan-pembicaraan lain selain dari pembicaraan cawapres, misalnya karena Pak Abraham Samad adalah notabenenya adalah selaku seorang Ketua KPK apakah juga ada membicarakan tentang kasus-kasus atau perkara-perkara.Pertemuan Abraham SamadTopik Cawapres 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Terus yang kedua saya pertanyakan masih sama Pak Tjahyo bahwa tentang kejadian di Surabaya dimana waktu itu bapak ketemu sama Pak David ya Pak David dimana dalam pertemuan itu disampaikan oleh Pak Tjahyo ada pertemuan dengan Pak David, Pak David itu pertemuan Tjahyo, Pak David dengan Pak Hasto ketika itu juga ya apakah itu inisiatifnya Pak David yang pingin ketemu sama bapak atau inisiatif siapa dan apa yang dibicarakan berkaitan dengan itu tentu orang pengin bertemu ada maksud dan tujuannya, enggak mungkin artinya pertemuan itu hanya untuk berkelakar apa segala macam apalagi dalam pertemuan itu yang saya anggap penting.Pertemuan Abraham SamadTopik Pembicaraan 3
JOHN KENEDY AZIS 9 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Apa yang kami sampaikan kepada Pak Jaksa Agung bukan ada kaitannya dengan Ibu Risma. Ibu Risma dengan Pasar Turi dengan permasalahannya itu berbeda dengan pengaduan dari para pedagang Pasar Turi itu berbeda. Adapun yang kami sampaikan kepada Pak Jaksa Agung dan kawan-kawan adalah berkaitan dengan keluhan para pedagang, bukan para calon, para pembeli tempat di Pasar Turi itu yang sudah kurang lebih sudah 3 tahun 4 tahun, tetapi tidak bisa memasuki tempatnya dengan berbagai macam alasan...dana yang jelas ada di situ, itu adalah tanah negara tapi dijual seolah-olah tanah tersebut adalah stratra title dan menjadi hak milik, itu juga suatu permasalahan hukum ada di sana itu, itu yang kami maksud.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Aduan Pedagang, Pasar Turi 3
JOHN KENEDY AZIS 3 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya pikir, apa yang disampaikan oleh Pak Benny, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah dua hal yang berbeda. Yang kita perdebatkan, Pak Benny berdebat, Pak Ketua berdebat dengan Pak Jaksa Agung itu adalah untuk menuntaskan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung di point h, jadi kita bukan debat-debat sembarang debat kita supaya ini clear. Mohon maaf Pak Taufik ya. Dari mana kita justru minta penjelasan dari Bapak Jaksa Agung berkaitan dengan point h ini. Disini dituliskan bahwa penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara yang dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang disampaikan oleh Ketua tadi. Jadi ini bukan debat. Ini adalah untuk mencari penjelasan, penerangan dari point h laporan dari Bapak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Debat 3
JOHN KENEDY AZIS 7 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Ini supaya menjadi bahan masukan saja buat Pak Jaksa Agung mohon maaf, dalam dugaan perkara di Pasar Turi tersebut Pak Jaksa Agung, banyak indikasi-indikasi perbuatan pidana di situ. Pertama dari sisi yang kami dengar dari keluhan-keluhan ketika kami melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum di tempat perkara, di objek lokasi, itu adanya penggelapan-penggelapan pajak. Konon kabarnya para pedagang tersebut sudah membayar pajak dan lain sebagai macamnya itu tidak dibayarkan dan ketika diminta oleh kuitansinya atau invoice-nya oleh pedagang-pedagang tersebut developer tidak dapat memperlihatkannya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dugaan Perkara, Pajak, Pasar Turi 3
JOHN KENEDY AZIS 7 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Terus yang keduanya adalah ada indikasi perubahan-perubahan struktur bangunan, bentuk bangunan yang tadinya bangunannya itu ada sesuai dengan yang disampaikan kepada para pembeli. Namun kemudian perjalanannya bangunan tersebut juga berubah, banyak permasalahan-permasalahan yang menurut hemat kami ada indikasi perbuatan hukum pidana di situ Pak Jaksa Agung. Untuk itu pada waktu kami pun sudah hearing juga dengan kepolisian yang bersangkutan, juga sudah mengakui bahwa di situ juga memang banyak juga ada perbuatan pidana. Mohon kepada Pak Jaksa Agung karena memang ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi III ini dan kemudian mengingat pentingnya laporannya tersebut kami sampai melakukan, Komisi III sampai melakukan kunjungna spesifik di situ. Tentu dalam konteks ini kami pun sudah melakukan pendalaman-pendalaman sebelum kami melakukan kunjungan spesifik ke daerah lokasi yang bersangkutan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Ijin Pembangunan 3
JOHN KENEDY AZIS 10 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Mohon maaf Pak Jaksa Agung, berkaitan dengan apa yang telah dibahas bagaimanapun Pak Jaksa Agung membungkusnya, tetapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benny kemarin yang dikatakan sampai Pak Benny saya pinjam istilahnya kok begitu ngototnya. Bagaimanapun membungkusnya politisasinya tetap ada, terlihat gitu, politisnya tetap ada. Jadi saya juga memberikan masukan kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung dan sekaligus juga memohon, meminta, artinya betul-betul dipelajari betullah dalam konteks kasus ya saya sebut saja dengan mantan ketua kami Pak Setya Novanto, Ketua DPR RI.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus Setnov 3
JOHN KENEDY AZIS 5 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya pada waktu itu kita juga sudah hearing, kita sudah rapat kerja dengan Kejaksaan Tinggi dan jajaran setempat dan permasalahan ini sudah kami sampaikan juga kepada Jaksa Tinggi pada waktu itu. Kebetulan saudara saya Bapak Elvis Jaksa Tingginya. Sama-sama orang Padang soalnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tindak lanjut dari Pasar Turi tersebut? Apakah sudah masuk didalam agendanya Kejaksaan atau belum? Hal-hal lain, saya tidak bicara apa yang telah terjadi di Kejaksaan Tinggi karena sudah diselesaikan secara baik oleh Saudara saya Pak Elvis, jadi tidak perlu lagi saya sebutkan didalam forum ini. Sementara itu Pimpinan sambil menunggu masih ingat lagi nanti kalau diperkenankan, saya mau bertanya lagi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kelanjutan kasus 3
JOHN KENEDY AZIS 9 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Jadi keluhannya ini berbeda kasus dengan permasalahan Ibu Risma sebagai walikota pada waktu itu dengan keluhan para pedagang kepada kami adalah suatu permasalahan hukum yang berbeda.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Keluhan Rakyat 3
JOHN KENEDY AZIS 4 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Jaksa Agung yang mengatakan tadi “lebih baik melepaskan orang tidak bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah”. Mungkin ketika saya sedikit cerita mohon maaf, ketika saya dulu masih aktif sebagai advokat selalu saya cantumkan didalam pledoi saya “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah”. Nah ini saya sampaikan dan ini saya apresiasi dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung perkara-perkara yang seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian artinya kalau memang betul-betul itu tidak ada unsur-unsur tindak pidananya ya lebih baik dari awal-awal kita drop itu kasus sebab konsekuensinya akan seperti ini lagi nanti dikemudian hari. Kalau misalnya ada campur tangan atau hal-hal lain yang menyebabkan suatu tindak pidana itu diusut, disisi lain karena ada titipan-titipan, saya yakin dan percaya hakul yakin akan mungkin juga akan seperti ini dan yang ketiga adalah Lembaga Kejaksaan Agung dan yang lebih kasihan lagi ada satu kecemburuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi oleh masyarakat. Kenapa orang itu sudah P21 sudah tahap kedua dihentikan, sementara kami apa bedanya disisi rakyat sebab disisi mata hukum rakyat ini semua umat manusia ini sama. Itulah yang saya ingatkan kepada Jaksa Agung mudah-mudahan konteks ini ya cukuplah sampai disini. Jangan ada terjadi lagi dikemudian hari.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Konsekuensi 3
JOHN KENEDY AZIS 5 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Selanjutnya yang kedua, saya menyampaikan bahwa kurang lebih Bulan November yang lalu kami melakukan kunjungan ke Surabaya. Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke Surabaya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan spesifik berdasarkan ada warga masyarakat yang datang mengadu ke Komisi III DPR ini terhadap ada suatu perlakuan-perlakuan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha di Surabaya tersebut adalah Pasar Turi. Jadi ada sekitar kurang lebih sekitar 700 sampai 1000 lebih pedagang-pedagang Pasar Turi yang dia sudah membayar lunas, dia sudah melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya, tetapi yang bersangkutan tidak dapat menempati apa yang telah dibelinya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kunjungan Kerja 3
JOHN KENEDY AZIS 12 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Pimpinan, masalah catatan ini. Kami sangat sependapat dengan ini karena 4 jam, 5 jam pembahasan kita kemarin adalah mengenai masalah Freeport ini. tidak akan mungkin sesuatu yang tidak penting kalau tidak dibahas 5 jam, 4 jam sampai 5 jam, jadi menurut hemat saya ini harus ada Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Negosiasi 3
JOHN KENEDY AZIS 1 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Mendengarkan pembacaan surat yang telah disampaikan oleh Jampidsus tadi menambah kecurigaan bagi saya tentang ada apa-apa disurat ini tertangal 7 Oktober itu. Tadi kalau tidak salah Saudara Jampidsus membacakan membalas surat tertanggal 7 Oktober 2015 ya Pak Jampitsus ya, sedangkan disisi lain dibalasnya juga tanggal 7 Oktober. Begitu urgennya surat tersebut permintaan daripada Freeport itu sehingga dibalas oleh Menteri ESDM pada hari yang sama. Ini ada apa? Ini menambah kecurigaan bagi kami ini tentang surat itu ada apa, kekuatan apa sebenarnya PT Freeport itu kok begitu urgennya surat itu kadang-kadang kita satu komisi saja bisa 2-3 hari baru dibalas satu tempat gedung saja baru dibalas. Ini satu hari yang sama dibalas surat itu. Ini merupakan tanggapan saya saja terhadap surat tertanggal 7 Oktober yang barusan dibacakan oleh Saudara Jampidsus.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
JOHN KENEDY AZIS 2 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Sebab menurut hemat saya surat inikan adalah surat penting. Surat yang sangat sederhana saja tidak mungkin menurut ini saya dibalas satu hari. Surat-surat ini adalah berkaitan dengan objek-objek penting, tentu melalui suatu proses yang penting, kajian-kajian yang penting, dilegal dulu legal review-nya, kondisi-kondisinya itu hemat saya begitu. Memang saya bersyukur artinya sekarang banyak kemajuan hari bisa selesai, bisa dibalas satu hari, tapi apakah surat ini tidak dikaji dulu, tidak dipelajari dulu? Itu maksud saya Pimpinan. Tidak dilakukan legal review dulu, due diligent dulu. Demikian Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
JOHN KENEDY AZIS 5 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Melihat perkembangan akhir-akhir ini yaitu dengan kondisi aksi terror yang dilakukan oleh teroris kemarin ini bahwa saya membaca dan mendengar dari media massa bahwa pelaku-pelaku itu pada umumnya adalah mantan-mantan narapidana. Saya melihat tuntutan yang telah dilakukan, kalau memang yang bersangkutan tersebut pelaku-pelaku terror tersebut adalah mantan-mantan narapidana berarti saya memberikan suatu kesimpulan tuntutan-tuntutan jaksa yang telah dilakukan terhadap mantan-mantan napi itu tidak mempunyai sifat jera, tidak mempunyai dampak penjeraan bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, apa tanggapan Jaksa Agung dan jajaran terhadap berita-berita atau saya menyakini bahwa berita itu benar karena memang dilihat dari secara personel yang melakukan itu adalah mantan-mantan narapidana. Sekarang pertanyaan saya, apa tanggapan jaksa dan apa yang jaksa lakukan dikemudian hari terhadap bilaman dikemudian hari masih ada teroris-teroris artinya bagaimana tuntutannya. Pertama itu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teror, Teroris, Mantan Napi 3
JOHN KENEDY AZIS 10 GOLKAR SUMATERA BARAT II Laki-laki Saya jadi terbengong-bengong kalau mendengar paparan dari kawan-kawan yang barusan, Republik kita ini sekarang ini seperti rumah kaca apapun bisa kita lihat. Jadi saya atas keterangan Mas Tjatur tadi yang terakhir itu, saya sangat menyimak betul, jangan sampai, artinya perkara yang memang samar-samar indikasi pidananya tapi diteruskan sehingga menjadi suatu tindak pidana.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Transparansi 3
Junimart Girsang 3 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Kos. Jadi mereka tinggal di rumah. Bukan sewa. Mereka tinggal di rumah penduduk. In the kost. Makan di kedai. Bisa dibayangkan Pak. Ada Kajari juga. Saya kira Pak … sudah tahulah dengan … saya sudah bicara tadi mengenai ini. Ini keluhan dari bawah Pak. In the kost. Terima kasih.APBN-P 2016 kos 3



Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Pak Jaksa Agung, Yang paling menarik Pak, saya tidak bisa bayangkan Kajari kost. Mereka kost Pak. Bahkan di rumah saya ada kost Pak, ... Pak Jaksa. Di rumah saya itu kost Pak, Jaksa. Mereka tidak punya mobil, Kajari tidak punya mobil. Saya sudah coba komunikasi dengan para Bupati disana, mereka takut kepada KPK. Nah ini coba Pak Kajaksa Agung memikirkan bagaimana caranya agar para Jaksa di Kabupaten didaerah itu ya bisa bekerja maksimal tetapi tentu kita perhatikan juga. Kebutuhan mereka Pak disana. Saya bicara begini Pak, karena memang saya melihat. Merasakan bagaimana didaerah sana Pak. Di Dapil saya Sumut 3, Sumut 2, bahkan Sumut 1 Pak. saya bisa mengatakan … itu Pak, ya Sumut 1, 2, 3. 60% para Jaksa itu kost semua Pak. Ini kan sensitive. Sangat sensitive ini Pak. Tidak bisa dibayangkan perkara 10 untuk korupsi tetapi anggaran Cuma 1 Pak. Ini bagaimana? Mestinya Pak Jaksa Agung menerangkan didalam Rapat Kerja ini Pak, didalam buku ini Pak. Jadi kita betul-betul bisa menerima secara baik. Dan kita juga bisa memperjuangkan Pak mengenai anggaran ini. Jadi jangan selalu Jaksa Agung, Kejaksaan dituntut melulu untuk lebih tetapi diminta untuk hemat Pak. Saya khawatir dengan munculnya istilah penghematan ini perkara juga dihemat Pak nanti. Ada kejaksaan-kejaksaan yang sudah tidak mau terima perkara Pak. Ya mereka khawatir Pak, perkara akan berhenti ditengah. Kekurangan anggaran Pak. Ada, nanti saya kasih bukti mengenai itu Pak. Belum lagi ada kantor Jaksa yang hampir rubuh Pak. Ini bagaimana Pak. Saya bawa ini Pak. Ada proposal dari suatu daerah Pak. Mereka sudah ajukan semenjak 2013 dan saya sudah kesana Pak. Saya naik ke lantai 2 sudah goyang Pak. Karena beban saya diatas 100, saya takut jatuh juga disana Pak. Itu bagaimana. Jadi tolong Pak Jaksa Agung dengan jajaran juga, tidak langsung mengiyakan permintaan dari Kementerian Keuangan. Mestinya Bapak-bapak memberikan alasan kepada mereka bahwa anggaran kami tidak bisa dikurangi bahkan mestinya ditambah. Terbukti kan sekarang pada saat meminta tambahan. Seperti misalnya Pak, biaya kinerja Satgasus itu saya kira sangat tinggi Pak. Di sisi lain Pak Jaksa Agung, mengiyakan permintaan dari Kementerian pengurangan 23 Miliar Pak untuk Bitsus. Padahal setahu saya sangat kurang sekali Pak ini. Oleh karena itu tolong agar Pak Jaksa Agung dan jajaran dan Pak Jambin membuat secara rinci dan rill Pak mengenai anggaran supaya tetap sasaran dan memang fungsi penanganan hukum itu bisa dicapai dengan anggaran. Jangan nanti muncul nanti istilah karena ada penghematan Pak maka perkara juga akan dihemat disana. Didaerah sana Pak sudah banyak menjerit Pak Jaksa, para Kajari Pak. Kadang-kadang saya malu berkunjung Pak. Karena mereka akan berbicara tentang bagaimana perkumpulan mereka disana Pak. Di Siantar, Simalungun, Dairi, Tanah Karo Pak bahkan batubara. Nah coba ini Pak dipikirkan dan direalisasikan Pak. Biar mereka bisa … baik dan kita juga kalau turun kesana itu Pak merasa betul-betul melakukan fungsi pengawasan Pak. Ini apa yang kita awasi Pak. Disana kekurangan Pak. Yang diawasi itu mestinya yang betul-betul ada yang bisa kita awasi. Ini yang kita awasi itu tidak ada, kurang semua disana Pak.APBN-P 2016 penghematan anggaran 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Setelah kami membaca, mendengar uraian dari Pak Jaksa Agung khususnya mengenai penghematan Pak. Saya terus terang kaget sekali Pak Jaksa Agung, merespon secara positif penghematan ini Pak. artinya, saya kecewa kok dalam fungsi penegakan hukum dilakukan penghematan Pak. Yang saya lebih kecewa Jaksa Agung membuat surat pernyataan. Aneh bagi saya Pak. Kok harus ada surat pernyataan Pak. Menurut saya, alangkah baiknya apabila Pak Jaksa Agung membuat suatu argumentasi kepada Kementerian Keuangan Pak tentang permintaan penghematan anggaran untuk fungsi penegakan hukum. Tidak bisa dibayangkan dana yang, anggaran yang mestinya masih kurang dikurangi lagi Pak. Kan begitu. Kita pernah Raker di tempat ini pada tanggal 20 Oktober 2015. Yang dalam hal itu di … oleh Pak Jambin tentang ada 8 program. Dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas hingga program penanganan dan penyelesaian perkara Datun Pak. itu saja anggaran masih sangat kurang. Mungkin Pak Jaksa Agung belum mendengar. Di daerah itu Pak, saya bertemu dengan beberapa Kajari. Mereka sudah menyeleksi untuk menangani perkara Pak. Sudah mereka seleksi … perkara. Sekarang perkara untuk korupsi perkara 1 tahun. Padahal fakta Pak didaerah itu. Paling sedikit mereka menyidik perkara korupsi itu 10 Pak, darimana mereka dapat anggaran. Kejaksaan dituntut untuk bisa memacu pemberantasan pidana korupsi ini sama dengan lembaga yang lain, dengan KPK.APBN-P 2016 penghematan anggaran, anggaran perkara3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Yang terakhir Pak, saya ingin bertanya tentang pasca keputusan Makhkamah Konstitusi tentang PK ini. Para Jaksa di daerah Pak, sekarang ini bingung. Saya kemarin baru kembali dari daerah. Saya ketemu dengan Pak Nasir Jamil juga didalam pesawat Pak. Mereka bertanya demikian Pak, kalau misalnya Pasal putusan MK ini. Ditingkat pengadilan negeri terbukti, lalu terdakwa banding terbukti, lalu terdakwa kasasi tidak terbukti Pak. Pertanyaan, apakah kami bisa PK. … dijawab ke daerah apk. Jadi biar mereka juga bisa mengambil sikap disana Pak. Kalau saya menjawab tentu saya punya jawaban Pak. Sepanjang itu untuk penegakan hukum kenapa tidak. Kalau saya menjawab Pak. Nah ini menjadi bagian dari kendala di daerah sekarang Pak, pas … MK. Apakah putusan MK itu berlaku hanya untuk putusan bebas di tingkat 1 atau memang berlaku sampai tingkat kasasi Pak. Ini perlu diperhatikan Pak Jaksa Agung. Demikian juga dengan anggaran untuk sarana-prasarana, ini sangat konkrit diperlukan. Bukan di Jakarta saja Pak. Kalau Jakarta Rusunawa, kalau disana Pak Kosanawa Pak. Kos-kosan. Demikian Pimpinan. Terima kasih.APBN-P 2016 putusan MK, rusunawa 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Oleh karena itu menurut hemat saya, Pak Jaksa Agung. Tidak alasan untuk mengurangi anggaran dalam rangka fungsi penegakan hukum. Yang kedua, tentang permintaan dari Pak Jaksa Agung yang … tinggal Pak Jaksa Agung membuat secara rinci Pak. Dibikin rinci saja Pak. Karena kami di Komisi III akan merespon pengajuan dari Pak Jaksa Agung tentang anggaran yang dibutuhkan. Sebagaimana tadi teman-teman mengatakan agar dibuat juga secara rinci, kami juga berharap Pak Jaksa Agung buat secara rinci. Untuk 300 sekian Miliar ini perinciannya kemana saja.APBN-P 2016 rincian anggaran 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang ketiga kalau tapi Saudara calon Kapolri menyinggung tentang ISIS apa strategi strategi konkrit Saudara di dalam menyikapi dan mengantisipasi berkembangnya paham ISIS di Indonesia dan langkah-langkah serta upaya hukum yang akan saudara lakukan ya di dalam me-minimize keberangkatan warga negara Indonesia ke Suriah dan Irak dan atau ke tempat lain untuk bergabung dengan ISIS ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIISIS 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang petama. Tentu kita semua mengetahui tentang kejahatan dengan kekerasan yang sekarang masyarakat melalui pers mengenal dengan sejumlah begal. Atau begal. Kalau orang Batak di Jawa Barat mengatakan Lembang itu Lembang. Jadi begal atau begal karena belum ada peraturan yang mengatakan harus begal Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKejahatan 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang petama. Tentu kita semua mengetahui tentang kejahatan dengan kekerasan yang sekarang masyarakat melalui pers mengenal dengan sejumlah begal. Atau begal. Kalau orang Batak di Jawa Barat mengatakan Lembang itu Lembang. Jadi begal atau begal karena belum ada peraturan yang mengatakan harus begal Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKekerasan 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang terakhir Saudara Calon kapolri ini lagu lama tapi tetap berkumandang. Bahwa banyak dari masyarakat mungkin termasuk saya yang berpandangan bahwa Polri identik dengan KKN dan pungli.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKKN 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Nama saya Junimart Girsang dari fraksi PDI perjuangan Kami sangat senang dan mudah-mudahan nanti ini calon Kapolri yang akan menjadi Kapolri betul-betul bisa melaksanakan nawacita yang disebut beberapa kali tadi.Fit and Proper Test Calon KAPOLRINawacita 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Untuk masalah ini strategi apa yang akan saudara lakukan tetap untuk meminimize gangguan tersebut yang tentu dapat rasakan perubahannya oleh sektor industri. Sehingga para investor dapat beraktivitas dengan aman dan kondusif.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenanganan Premanisme 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Tentu begal ini cukup meresahkan masyarakat. Pertanyaan kami tentang begal ini. Apa langkah saudara kapolri. Calon Kapolri, untuk me-minimize kejahatan ini sehingga tidak berkembang. Menjadi free of crime dan ada kesan Polri tidak mampu untuk menanganinya. Itu yang pertama pak calon kapolri yang kedua, tepat berkaitan dengan begal ini tentu ada hubungan dengan investor juga. Aksi premanisme kejahatan jalanan sweeping buruh pada lingkungan industri. Yang tentu menjadi satu permasalahan yang terkadang menghambat investasi di Indonesia.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPremanisme Lingkungan Industri 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Saudara komjen Badrodin Haiti calon Kaporli setelah kami mendengarkan pemaparan saudara tadi setelah memaparkan tentang permasalahan dan keberhasilan Polri. Dalam forum ini tentu kami tidak memerlukan tentang keberhasilan Polri kami hanya ingin mengetahui tentang permasalahan dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di dalam pemaparan Saudara calon Kapolri telah menguraikan tentang permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan serta time line pencapaian program secara bertahap kalau tadi saudara calon Kapolri mengatakan tahapan 100 hari 6 bulan dan seterusnya dan yang paling menarik tentu penataan di dalam pembinaan personil.Fit and Proper Test Calon KAPOLRISolusi Permasalahan 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Nah menurut saudara calon kapolri. Apa yang perlu dilakukan didalam menjawab atau membenahi tersebut saya kira dari fraksi PDI Perjuangan ada 4 pertanyaan yang konkrit dan langsung bisa dirasakan masyarakat yang tentu harus menjawab harus minta jawaban dari calon Kapolri di dalam forum fit and proper ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIStrategi CAKAPOLRI 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Saudara calon kapolri kami dari fraksi PDI perjuangan tidak banyak pertanyaan tetapi kami hanya melimitasi khusus tentang patologis sosial. Penyimpangan patologis sosial penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ini menjadi beban tanggung jawab Polri.Fit and Proper Test Calon KAPOLRITanggung Jawab Polri 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang kedua, Pak Menteri banyak tahanan lapas yang mengeluh tentang kegiatan mereka selama di lapas. Sebagai contoh misalnya di kampong saya di Dairi sana ada beberapa tahanan wanita yang tidak mempunyai kegiatan. Mereka diminta kepada saya untuk disiapkan mesin jahit disana. Nah apakah ini sudah termasuk menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur pemasyarakatan dan pengadaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang Pak Menteri sampaikan dalam forum pagi-siang hari ini. Mereka sangat memerlukan itu disana karena mereka menghitung waktu disana. Kalau tidak ada kegiatan tentu yang kita khawatirkan terjadi penyimpangan didalam perilaku Pak Menteri. Ini fakta disana yang tidak bisa dipungkiri mereka perlu mesin jahit. Ada Kalapas yang tidak mempunyai kendaraan sama sekali. Sepeda motor saja tidak punya. Ini menjadi masukan kepada Pak Menteri yang mungkin belum sempat turun ke kabupaten-kabupaten termasuk Dairi, Tanah Karo. Kalau Tanah Karo saya kira Pak Menteri seringlah kesana, tapi Dairi ini Pak Menteri, kalau ya mereka butuh mesin jahit disana ini sangat sederhana. Saya sampaikan ke Kalapasnya, kalau saya berikan mesin jahit bisa, tapi bagaimana caranya? Apakah ini menjadi inventaris dari lapas atau bagaimana ini. Coba dibikin aturan mainlah sampai saya tawarkan begitu Pak karena begitu mirisnya kita melihat bagaimana mereka disana ya kalau berbicara tentang kapasitas itu sudah umum, saya tidak perlu saya sampaikan disini ya kekurangan tempat segala macam itu sudah menjadi hal yang dilematis ya masalah lapas di Indonesia.Hukum, HAM dan KeamananKegiatan Lapas 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saudara Menteri dan jajarannya. Junimart Girsang Sumatera Utara III. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang dan concern dimasalah lapas Pak Menteri. Ini sudah merupakan pakta notoar ya tidak perlu dibuktikan lagi bahwa disebuah lapas sekarang ini narkoba semakin marak ini sudah fakta tidak perlu diperdebatkan dan bahkan beberapa kali Kepolisian melakukan sweeping di lapas, di Lapas Siantar ya, di Lapas Tanjung Balai bahkan para petugasnya bukan terindikasi terbukti memakai. Lebih konyol lagi memperjualbelikan narkoba disana. Kami berharap Pak Menteri tidak boelh diam dengan situasi seperti ini. Pak Menteri jangan membiarkan hanya Kepolisian atau BNN yang mempunyai tugas dan kewajiban me-minimize itu. Menurut saya paling efektif Pak Menteri melalui unit yang ada langsung turun ke lapangan Pak Menteri. Ada satu kalapas yang saya tahu, nanti kalau Pak Menteri mau tahu saya sampaikan. Memakai narkoba juga bahkan memperjualbelikan narkoba. Kita sangat malu dengan situasi ini. Bagaimana kita berbicara narkoba, kita berantas diluar, sementara didalam lebih semarak lagi Pak Menteri. Nah didalam kertas putih ini tidak disebutkan tentang hambatan, tentang situasi lapas didalam dan tidak dibahas tentang narkoba yang beredar disana. Oleh karena itu, Pak Menteri kami berharap dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM segra turun untuk bisa langsung masuk kedalam karena kalau polisi mau masuk, sudah ketahuan Pak. Mereka sudah lebih dulu mengantisipasi itu. Oleh karena itu, melalui forum ini sekali lagi kami minta sesegera mungkin Kementerian Hukum dan HAM bisa bersikap dan tidak menunggu dalam waktu yang lama.Hukum, HAM dan KeamananLapas 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saudara Menteri dan jajarannya. Junimart Girsang Sumatera Utara III. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang dan concern dimasalah lapas Pak Menteri. Ini sudah merupakan pakta notoar ya tidak perlu dibuktikan lagi bahwa disebuah lapas sekarang ini narkoba semakin marak ini sudah fakta tidak perlu diperdebatkan dan bahkan beberapa kali Kepolisian melakukan sweeping di lapas, di Lapas Siantar ya, di Lapas Tanjung Balai bahkan para petugasnya bukan terindikasi terbukti memakai. Lebih konyol lagi memperjualbelikan narkoba disana. Kami berharap Pak Menteri tidak boelh diam dengan situasi seperti ini. Pak Menteri jangan membiarkan hanya Kepolisian atau BNN yang mempunyai tugas dan kewajiban me-minimize itu. Menurut saya paling efektif Pak Menteri melalui unit yang ada langsung turun ke lapangan Pak Menteri. Ada satu kalapas yang saya tahu, nanti kalau Pak Menteri mau tahu saya sampaikan. Memakai narkoba juga bahkan memperjualbelikan narkoba. Kita sangat malu dengan situasi ini. Bagaimana kita berbicara narkoba, kita berantas diluar, sementara didalam lebih semarak lagi Pak Menteri. Nah didalam kertas putih ini tidak disebutkan tentang hambatan, tentang situasi lapas didalam dan tidak dibahas tentang narkoba yang beredar disana. Oleh karena itu, Pak Menteri kami berharap dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM segra turun untuk bisa langsung masuk kedalam karena kalau polisi mau masuk, sudah ketahuan Pak. Mereka sudah lebih dulu mengantisipasi itu. Oleh karena itu, melalui forum ini sekali lagi kami minta sesegera mungkin Kementerian Hukum dan HAM bisa bersikap dan tidak menunggu dalam waktu yang lama.Hukum, HAM dan KeamananNarkoba 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Pak Kapolri dan jajarannya, Saya ada 4 pertanyaan, singkat-singkat saja ini Pak. Yang pertama tentang anggaran yang Saudara Kapolri tidak singgung secara tegas. Karena seingat saya anggarannya sudah dipotong 2,9 Triliun. Pertanyaannya apakah dengan pemotongan ini penegakan hukum dalam 2 Polri itu berpengaruh kedalam maupun keluar. Karena hasil kunjungan-kunjungan kami ke daerah. Para Kapolres itu semua mengeluh Pak disana. Yang kedua, kalau ada pertanyaan mengenai kebakaran hutan. Saya agak lain Pak Kapolri. Kalau mau jujur, ini kan masalah penegakan hukum. Kalau ada yang merasa keberatan silakan saja ajukan pra peradilan ke pengadilan. Jadi tidak perlu kita membuat opini, tidak perlu kita ribut sana-sini, siapa yang merasa dirugikan. Silakan gugat melalui pra peradilan ke pengadilan, selesai masalahnya Pak. Jadi polisi juga tidak perlu terlalu reaktif menyikapi ini.Kinerja Kepolisian anggaran, kasus kebakaran hutan 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keempat, kalau kita mau jujur Pak Kapolri. Tolong agar Pak Kapolri tegas terhadap angkatan lain Pak. Di balik kerusuhan ini Pak “ada angkatan lain” yang membackup Pak. Saya tidak perlu buka di forum ini. Terakhir saya ke Tanah Karo dengan Pak Rohut Sitompul Pak. Lebih dari 11.000 masyarakat GBKP demonstrasi disana Pak. Teman-teman polisi trauma Pak menghadapi masyarakat. Kami datang dengan Pak Rohut dan Pak Azwar kesana dan ternyata dengan pendekatan edukasi, pendekatan kekeluargaan selesai Pak, mereka bubar dan masalah clear disana Pak. Saya tanya kepada … kenapa you tidak turun, kami sudah trauma Pak. Kami biarkan saja, kami mengawasi. Loh kalau mereka melakukan … tidak baik, bagaimana? Ya sudah Pak, kami tunggu saja situasi. Tolong Pak Kapolri agar betul-betul melihat ini.Kinerja Kepolisian kasus tanah karo 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga, Polri ini galak kedalam Pak. Kalau ke internal galak dia Pak. Tetapi kalau keluar dalam tanda petik saya lihat ada pencitraan. Contoh misalnya ada 2 kasus yang menutup pada bulan Juli, Tana Karo dan Tanjung Balai, asahan yang tadi Pak Kapolri sudah singgung. Saya terus terang tidak bisa menerima dengan cara Polri secara reaktif mengambil sikap, mencopot tanpa melakukan kajian yang mendalam. Karena dengan alasan 1 desa meminta agar Kapolres dicopot dari 100 lebih desa di Tana Karo, Polri dengan cepat mencopot Kapolresnya. Saya selaku putra daerah sana Pak, saya tahu bagaimana sikap emosional masyarakat disana. Bagaimana mungkin masyarakat menyerang Polres dengan tiba-tiba bahkan merusak fasilitas negara, bisa ditolerir oleh Polisi Pak. Bagaimana mungkin polisi terluka, masyarakat tidak ada yang terluka oleh polisi langsung, polisi dipermasalahkan Pak. Kalau Pak Kapolri mungkin mendapatkan laporan dari hasil turunnya Pak Jenderal Polisi ke Tanah Karo. Satu hal yang perlu didalami disana Pak, ada Kapolres ini tidak menjadi rusak namanya Pak dan tidak menjadi terhambat pangkatnya. Sewaktu kejadian, bahwa ada penembakan, ada kematian. Itu pertanyaannya. Polisi tidak pernah melakukan penembakan Pak, kok ada kematian. Dan kemana pula dan kemana pula itu selongsong peluru Pak. ini perlu Pak Kapolri melakukan … kembali Pak. Masyarakat kecil “merusak fasilitas negara”, melempar kantor polisi, melempar Mako Polres Pak, dimana wibawa Polri. Sampai sekarang saya tidak melihat sikap Polri dalam penegakan hukum terhadap masyarakat 1, 2, 3 orang yang diproses Pak secara tuntas, tidak ada Pak. Saya kemarin telepon ke Tanah Karo. Jadi kalau Polri diam dengan situasi ini maka ini menjadi presedent ke depan Pak. Masyarakat tidak akan takut kepada polisi Pak, Polsek akan dilempar-lempar Pak. Mako Polres dibakar Pak. Tadi Pak Kapolri sudah jelaskan. Jadi tolong Pak ini diperhatikan. Jangan sampai para Kapolres, Kapolsek menjadi korban. Mereka juga perlu dilindungi Pak. Agar jangan sampai Kapolse atau polisi ini takut Pak untuk bertindak Pak. Takut kepada rakyat. Ini perlu saya sampaikan. Nah pertanyaannya, kenapa sampai timbul masalah di tanah karo Pak Kapolri. Fungsi intelijen menurut saya tidak berjalan Pak, tolong dievaluasi nih Pak. Bagaimana fungsi intelijen, di Polres Sumatera Utara, di Polres Tanah Karo, menurut saya tidak jalan Pak. Tidak berjalan Pak.Kinerja Kepolisian kasus tanah karo, fungsi intelijen 3
Junimart Girsang 2 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Nah yang terakhir Pimpinan, ini masalah narkoba dan judi. Ini dimana-mana marak sekali Pak. Hampir semua Kapolres mengeluh Pak. Saya hanya bertanya kenapa masalah narkoba dan judi tidak pernah bisa tuntas didaerah kita ini. Jawaban mereka sederhana mereka. Kalau kami menangkap Pak, tiba-tiba nanti depan Polres motor lewat di gas, muter-muter, mereka pulang Pak bolak-balik. Kalau saya bilang kenapa Pak. Ada angkatan Pak yang memback-up ini. Memang betul Pak. Nah oleh karena itu bagaimana caranya Polri bisa membangun komunikasi dengan Pimpinannya Pak karena sudah menjadi rahasia umum masalah narkoba dan judi tidak akan pernah tuntas karena di back-up oleh angkatan diluar Polri itu sendiri Pak. Jadi jangan kita berbicara tentang narkoba dan judi, tentang Freddy Budiman yang sudah mati tapi bisa memberikan kesaksian. Saya tidak masuk diakal itu Pak. Kenapa tidak waktu hidup saja ngomong Pak, sudah mati ditembak ngomong dia Pak. Polisi reaktif lagi. Menerima. Kalau saya Pak nyelidik saja itu Pak. Dan Polri juga jangan terlalu terbuka untuk mengungkap, apa pekerjaan … dari Polri Pak. Lidik saja, terima saja Pak. Panggil Harry apa, saya lupa namanya tuh. Panggil saja Pak, periksa. Jadi jangan takut kepada tekanan LSM. Kan begitu Pak. Panggil saja Pak. Kan toh dia sudah memberikan keterangan. Kalau tidak benar keterangan palsu Pak. Kenapa tidak. Jadi jangan membuat suatu isu dan itu disebut menjadi testimony Pak. Itu bukan testimony, wong sudah meninggal Pak kok bagaimana testimony Pak.Kinerja Kepolisian masalah narkoba judi, kasus Freddy Budiman3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Sekarang sedang ramai di Siantar Simalungun tentang persidangan yang namanya Mister Ong. Disebutkan ada bandar narkoba bernama Apin Nehu. Disebutkan juga bahwa di Siantar Simalungun walaupun di Medan lebih banyak lagi aparat penegak hokum polisi memakai juga Pak. Disini ada semua…yang kita serahkan foto-foto bagaimana oknum polisi memakai sabu-sabu Pak. Disini ada tiga nanti foto yang saya kasih ke Pak Kapolri agar segera ini disikapi Pak. Masyarakat di Siantar Simalungun termasuk di dusun-dusun …Dolok didalam sana Pak termasuk di Dairi sampai kedalam sudah resah dengan situasi ini Pak Kapolri. Kenapa kami tidak melaporkan kepada BNN? Karena disana tidak ada BNN Pak, yang ada Polisi.Pelaksanaan Tugas PolriBandar Narkoba 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Kita mau cepat saja. Pak Kapolri, yang pertama kami sudah mendengarkan paparan dari Pak Kapolri yang cukup singkat. Saya hanya mau menyampaikan beberapa hal menyangkut narkoba dan gafatar. Pak Kapolri, narkoba sekarang sudah sampai kedusun Pak. Kalau tadi di ruangan Pimpinan, ada teman saya mengatakan kenapa Saudara ketemu dengan Pak Kabareskrim menanyakan narkoba bukan kepada BNN? Saya jawab “bahwa di dusun itu, di desa itu tidak ada BNN yang ada polisi”. Oleh karena itu, melalui forum ini saya sampaikan temuan-temuan tentang maraknya narkoba sampai ke dusun Pak Kapolri dan Pak Wakapolri ini kejadian di daerah Siantar, Simalungun. Di dapil saya Pak Kapolri juga sudah pernah kesana, disana tersebut banyak jaringan para narkoba dan bandar narkoba yang di backing bekerja sama dengan aparat Kepolisian.Pelaksanaan Tugas PolriGafatar 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang kedua, kendala di daerah itu Pak. Informasi langsung dari para Kapolres bahwa para bandar ini juga di back up oleh para oknum tentara, sehingga polisi sangat sulit sekali untuk memberantas ini. Oleh karena itu, Pak Kapolri bisa segera mungkin turun ke lapangan untuk langsung melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi disana. Yang membuat saya miris Pak, oknum polisi sendiri yang memakai dan rakyat, masyarakat tahu Pak. Itu di foto. Ini sangat memalukan sekali. Saya sering dapat SMS, kemarin saya dapat surat satu bundle ini Pak suratnya. Mister Ong sudah terika-teriak di pengadilan menyebut beberapa nama polisi, menyebut nama bandar, tetapi kepolisian tetap diam.Pelaksanaan Tugas PolriKeterlibatan Polisi 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang kedua, penanganan perkara korupsi Pak Kapolri. Tolong diawasi para Kapolres agar dalam menangani perkara korupsi, kapolres tidak bocor alus Pak. Ada kejadian salah satu polres setelah penanganan perkara korupsi berjalan secara mantab 4 tersangka, 2 ditahan dalam perjalanannya yang dua tersangka ini tidak ditahan bahkan Kanit yang secara betul-betul professional menangani perkara ini dipindahkan ke Kapolres Pak, dipindahkan ke Pidum, nanti dalam berkas saya serahkan Polres mana itu Pak. Tolong Pak, inikan polisi sedang disorot oleh masyarakat agar betul-betul bisa menegakan hokum secara transparan. Di kampong-kampung Pak, polisi berjalan miring sedikit saja sudah ramai disana dan masyarakat disana sangat apatis terhadap polisi Pak. Tolong Pak, nanti Polres yang saya sebutkan didalam berkas ini dievaluasi Pak Polresnya. Dia geser itu Kanit karena kanit ini betul-betul ingin menegakan hokum dan kebetulan Kanit ini baru selesai secapa atau selapas saya lupa Pak. Beliau kasih semangat sampai saat ini sudah berjalan 3 bulan yang kedua tersangka kalau saya tidak kadis tidak ditahan, tetapi dua tersangka sebelumnya sudah ditahan Pak.Pelaksanaan Tugas PolriKorupsi 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Kita mau cepat saja. Pak Kapolri, yang pertama kami sudah mendengarkan paparan dari Pak Kapolri yang cukup singkat. Saya hanya mau menyampaikan beberapa hal menyangkut narkoba dan gafatar. Pak Kapolri, narkoba sekarang sudah sampai kedusun Pak. Kalau tadi di ruangan Pimpinan, ada teman saya mengatakan kenapa Saudara ketemu dengan Pak Kabareskrim menanyakan narkoba bukan kepada BNN? Saya jawab “bahwa di dusun itu, di desa itu tidak ada BNN yang ada polisi”. Oleh karena itu, melalui forum ini saya sampaikan temuan-temuan tentang maraknya narkoba sampai ke dusun Pak Kapolri dan Pak Wakapolri ini kejadian di daerah Siantar, Simalungun. Di dapil saya Pak Kapolri juga sudah pernah kesana, disana tersebut banyak jaringan para narkoba dan bandar narkoba yang di backing bekerja sama dengan aparat Kepolisian.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Mengenai gafatar Pak Kapolri. Gafatar ini salah satu penampungan ada di Kalimantan Barat. Ada Pak Kapolda disini, Pak Arif. Ini betul-betul kita harus hati-hati Pak tentang gafatar ini. Jangan sampai nanti polisi dalam bertindak menjadi membuat rakyat apatis terhadap polisi. Kepolisian harus betul-betul bisa menjamin bahwa masyarakat yang bergabung dalam gafatar itu mereka berkumpul berserikat, tentu punya dasar Pak. Ada mereka secara tidak sadar ikut disana. Yang terakhir seperti Pak Kapolri mengatakan bahwa gafatar itu sekarang sudah berubah menjadi organisasi simpan pinjam misalnya, organisasi untuk mensejahterakan masyarakat. Yang perlu diantisipasi Pak, jangan sampai ya dengan menyamakan gafatar ada segelintir masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ini mesti diantisipasi Pak Kapolri dan saya kira Pak Kapolda Kalbar tahu mengenai ini karena di Kalbar cukup ramai penampungannya lebih dari 3000 kalau saya tidak salah disana. Saya kira demikian Pak Kapolri yang bisa saya sampaikan.Pelaksanaan Tugas PolriPenampungan Gafatar 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Ini perlu Pak di disikapi juga ini. Tentang remisi juga ini hak kita tahu filosofi kalau dulu kan ....... penjaraan menghukum, menghukum dan tidak ada pertimbangan kemanusiaan. Tetapi dengan berubahnya nama menjadi lembaga permasyarakatan seseorang masuk ke sana untuk dibina agar bisa dimasyarakatkan kembali. Ini merupakan filosofi yang tidak boleh kita geser, tidak boleh geser kembali kepada yang tadi kita juga mendengar apabila ya lembaga kementerian ya dirjen memberikan hak-hak ini kepada narapidana selalu ada suara-suara sumbang tentang remisi, kalau tadi PD sekarang tentang remisi. Ini hak dari seseorang narapidana yang harus diberikan dan kementerian tidak perlu khawatir sepanjang hukum mengatur secara tegas tanpa tafsir ini harus Pak Menteri menajalankan ini tidak boleh tidak. Kami di Fraksi PDI Perjuangan Komisi III akan mendukung langkah menteri sepanjang memberi berjalan dalam koridor hukum yang sudah ada dan tidak dibuat hukumnya kembali.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumHak Narapidana 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang kedua tentang PB pembebasan bersyarat. Kita semua tahu bahwa saat ini sudah diatur dalam pasal yang konkrit ya Pasal 15 ayat (1) KUH Pidana. Dan pemberikan PB ini juga saya pernah baca tulisan kementerian melihat aspek legalitas filosofis dan sosiologis artinya apa artinya secara tegas dan jelas undang-undang sudah mengatur tentang PB. Kalau tadi Pak Menteri agak galau tentangan kedudukan Lembaga PB ini karena intervensi dari lembaga penegak hukum lain yang haus akan penghukuman. Mereka sudah selesai bekerja dalam tingkat penyidikan, dalam tingkat penuntutan termasuk KPK yang saya tahu selalu ribut apabila kementerian memberikan hak ini kepada orang berhak. Kami hanya meminta kepada menteri agar tidak terbelenggu dengan urusan intervensi-intervensi ini apalagi dihubungkan dengan PP 99/2012. Harapan saya Kementerian Hukum dan HAM harus punya sikap tidak boleh terpengaruh dengan para sukarelawan tidak boleh terpengaruh dengan LSM kalau hukum sudah mengatakan secara jelas beberapa tahun yang lalu ini kan Pasal 51 sudah lama, 15 sudah lama ini Pak, ini kan tinggalan Belanda ini tapi masih bagus. Ini saja yang harus diterapkan tanpa mau ya terbelenggu oleh suara-suara yang haus akan penghukuman itu. Ini hak namanya hak harus di dilakukan, kalau tidak Kementerian Hukum dan HAM lah yang melanggar hak jadidnya nanti.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPembebasan Bersyarat 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Ada 3 persoalan pokok yang harus saya sampaikan. Yang pertama tentang rencana untuk merekrut TNI. Pertanyaan saya apa parameter dari kementerian Hukum yang menjadi pertimbangan tanpa resiko merekrut mereka menjadi petugas di lapas dan menjadi pegawai negeri yang pensiun 58 tahun karena bagi saya sebenarnya alangkah lebih bijaksananya lebih cerdas mungkin apabila Kementerian Hukum lebih memperhatikan atau mengambil mengambil para pegawai dan bahkan mungkin honorer yang setahu saya banyak sekali honorer di departemen kementerian itu yang tidak dibina mentalitasnya. Kenapa tidak mereka saja yang dibina mentalitasnya diberikan pendidikan khusus selama 3 sampai 6 bulan saya kira cukup karena KPK juga paling lama 6 bulan kok Mereka bisa itu. Artinya Kementerian Hukum dan HAM juga lebih memperhatikan fungsi ketenagakerjaan yang selama ini tidak diperhatikan secara profesional lah kenapa tidak mereka saja diangkat menjadi pegawai negeri. Kenapa yang dari TNI yang sudah bekerja selama ini terlepas dari mereka punya mental tetapi bagi saya itu bukan merupakan jaminan. Seandainya misalnya kalau dari kementerian ya mudah-mudahan belum ada MoU secara pasti memasukan para tentara-tentara ini ke lapas dan diangkat sebagai pegawai negeri apakah mereka ini betul-betul bisa menjadi organ yang tidak bisa Pak me-minimize juga akan terjadi seperti apa yang kita lihat selama ini di rutan dan atau di lapas. Tolong nanti Pak Menteri memberikan sedikit pencerahan kepada kami mengenai ini.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPetugas Lapas 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Ini perlu Pak di disikapi juga ini. Tentang remisi juga ini hak kita tahu filosofi kalau dulu kan ....... penjaraan menghukum, menghukum dan tidak ada pertimbangan kemanusiaan. Tetapi dengan berubahnya nama menjadi lembaga permasyarakatan seseorang masuk ke sana untuk dibina agar bisa dimasyarakatkan kembali. Ini merupakan filosofi yang tidak boleh kita geser, tidak boleh geser kembali kepada yang tadi kita juga mendengar apabila ya lembaga kementerian ya dirjen memberikan hak-hak ini kepada narapidana selalu ada suara-suara sumbang tentang remisi, kalau tadi PD sekarang tentang remisi. Ini hak dari seseorang narapidana yang harus diberikan dan kementerian tidak perlu khawatir sepanjang hukum mengatur secara tegas tanpa tafsir ini harus Pak Menteri menajalankan ini tidak boleh tidak. Kami di Fraksi PDI Perjuangan Komisi III akan mendukung langkah menteri sepanjang memberi berjalan dalam koridor hukum yang sudah ada dan tidak dibuat hukumnya kembali.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRemisi 3
JUNIMART GIRSANG 9 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Apakah memang ada dana yang disiapkan, apakah memang ada dana yang disiapkan untuk mendukung Abraham Samad ini menjadi capres nantinya kalau beliau menjadi capres yang mana dana tersebut hanya diketahui oleh Saudara Andi Wijayanto dengan Ibu Rini Sumarno. Tolong nanti saudara menjawab ini benar atau tidak. Selanjutnya kepada Pak Supriansyah.Pertemuan Abraham SamadDana Dukungan 3
JUNIMART GIRSANG 9 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Pak Supriyansyah santai Pak ndak usah takut diancam Pak ya. Seberapa sering Abraham Samad ke apartemen bapak? seberapa sering. Kalau tadi bapak mengatakan ada pertemuan itu dan tidak tahu isinya saya ingin bertanya apakah selain pertemuan dengan Pak Tjahyo Kumolo, Pak Hasto dan lain-lain dan Pak Maruar Sirait tadi ya kalau kata Pak Supriyansyah apakah ada pertemuan-pertemuan di luar ini dengan yang lain-lain Pak menyangkut perkara yang ditangani oleh KPK karena bapak tadi mengatakan Abraham Samad sangat percaya kepada Pak Supriyansyah karena Pak Supriyansyah tidak mau mencampuri, tidak mau mengetahui tapi tahu siapa saja yang ..... Pak.Pertemuan Abraham SamadFrekuensi Pertemuan 3
JUNIMART GIRSANG 9 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Terus apakah Saudara pernah melakukan pertemuan dengan Abraham Samad yang dilakukan di kantor Rini Sumarno? tolong nanti dicatat Pak karena kita mempunya informasi Rini Sumarno juga aktif ya didalam penggodokan Pak Abraham Samad sebagai balon ya cawapres. Baik saya lanjutkan Pimpinan. Setelah masuk dalam Kabinet Kerja Saudara Andi Wijayanto apakah betul Saudara Andi Wijayanto membocorkan surat presiden ke Majalah Tempo terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.Pertemuan Abraham SamadInformasi Rini Sumarno 3



JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki
Terima kasih Pimpinan. Teman-teman anggota Komisi III semua.
Saya ingin mengajukan pertanyaan sekaligus klarifikasi kepada bapak atau Saudara Andi Wijayanto. Tolong Saudara Andi Wijayanto ini disimak dengan sebaik-baiknya dan dijawab dengan cerdas. Ya disini bukan Seskab Pak. Saya akan bertanya ada 2 tahapan yang pertama pada saat sebelum masuk dalam Kabinet Kerja dan setelah masuk dalam Kabinet Kerja.Pertemuan Abraham SamadJumlah Pertemuan 3

JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Saudara Andi Wijayanto tadi saudara mengatakan pernah melakukan pertemuan dengan Saudara Abraham Samad begitu?Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
JUNIMART GIRSANG 11 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Saudara Andi Wijayanto tentang Rini Sumarno ini belum clear. Tentang Rini Sumarno dengan Pak Abraham Samad, dengan Andi Wijayanto dalam pertemuan yang kelima, pertemuan yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Saudara Andi Wijayanto mengetahui ada dana besar dana besar untuk mendorong Abraham Samad ya mendorong Abraham Samad menjadi calon wakil presiden dan bahkan dana tersebut konon diterima oleh Andi Wijayanto dan Rini Sumarno. Tolong di klarifikasi ini.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi RIni Sumarno 3
JUNIMART GIRSANG 4 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Apakah pertemuan tersebut terjadwal atauPertemuan Abraham SamadPerencanaan Pertemuan 3
JUNIMART GIRSANG 3 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Baik. Sewaktu saudara melakukan pertemuan dengan Abraham Samad di Jogja, Jogja ya Adi Sucipto apakah Saudara Abraham Samad memakai masker juga?Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
JUNIMART GIRSANG 9 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Tolong nanti dijawab Pak karena ini perlu ya untuk melihat apakah memang Saudara ini betul-betul sebagai Sekab atau sebagai apa disana nanti Pak. Selanjutnya saudara sebagai Sekkab apakah juga sekaligus sebagai juru bicara di Kepresidenan. Ini perlu agar orang kita juga DPR ini tahu memposisikan diri tentang kedudukan saudara selaku Sekkab. Yang terakhir untuk Pak Andi Wijayanto saya ingin bertanya hubunganya dengan Ibu Rini Sumarno.Pertemuan Abraham SamadSeskab 3
JUNIMART GIRSANG 9 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Terus apakah Saudara pernah melakukan pertemuan dengan Abraham Samad yang dilakukan di kantor Rini Sumarno? tolong nanti dicatat Pak karena kita mempunya informasi Rini Sumarno juga aktif ya didalam penggodokan Pak Abraham Samad sebagai balon ya cawapres. Baik saya lanjutkan Pimpinan. Setelah masuk dalam Kabinet Kerja Saudara Andi Wijayanto apakah betul Saudara Andi Wijayanto membocorkan surat presiden ke Majalah Tempo terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.Pertemuan Abraham SamadSurat Presiden 3
JUNIMART GIRSANG 6 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Baik, apa yang dibicarakan pada waktu itu?Pertemuan Abraham SamadTopik Pembicaraan 3
Junimart Girsang 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Terakhir saya ke Dapil Pak. Anggaran untuk perkara korupsi hanya satu Pak setahun. Sementara di daerah-daerah itu Pak paling sedikit 11 perkara setahun pasti ada Pak disana. Tadi malam saya baru komunikasi dengan salah satu Kajari Pak. Beliau titip pesan, tolong keluhan kami ini sampai kepada Jaksa Agung, bahwa kami didaerah selalu dikejar oleh masyarakat yang merasa dirugikan tetapi karena keterbatasan anggaran kami tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena Pak Jaksa Agung, kekurangan dana ini akan menimbulkan masalah akuntabilitas keuangan dan integritas personil. Inilah jadi dasar nanti. Integritas personil akan menjadi terganggu karena kekurangan anggaran ini Pak. Kita harus betul hati-hati Pak. Jadi saya tidak heran kalau misalnya ada oknum kejaksaan seperti yang kita dengar baru-baru ini kejadian Pak. Walaupun sebenarnya itu bukan menjadi syarat. Tetapi alangkah malunya kita sebagai lembaga penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ’45 dengan anggaran yang betul-betul dibatasi dan memang kurang Pak. Saya sempat kaget bagaimana Pak Jaksa Agung menerangkan ini sedemikian rupa dengan perkara yang ratusan ribu itu Pak masih bisa bekerja. Tolong nanti Pak Jaksa Agung berkenaan klau memang ada waktu bisa menjawab ini Pak, ya dengan anggaran seperti tadi pagu anggaran untuk indikatif kejaksaan RI 2017= 4,6 itu setahun Pak ya? Ini baru Januari sampai Mei Kejaksaan Agung sudah harus melaksanakan pekerjaannya dan menyelesaikan 243.071 perkara Pak. Untuk Pidsus 2351, sementara didaerah-daerah itu Pak Cuma satu perkara korupsi yang bisa mereka tangani 1 tahun Pak. Disini tercatat 2351 itu dalam periode Januari sampai Mei 2016. Tolong nanti Pak Jaksa Agung. Ini kita saling koreksi, kalau saya salah saya tarik. Apa yang saya sampaikan tetapi saya pikir saya tidak salah Pak karena di buku ini yang saya baca Pak. Bagaimana beban perkara sedemikian rupa sangat tinggi dan sangat besar dengan perkara yang sedemikian minim sekali Pak.RKAKL, RKP Anggaran, perkara 3
Junimart Girsang 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Pak Jaksa Agung, Itu jaksa-jaksa didaerah pak semua mengeluh bahkan ada yang menangis Pak. mereka kan tidak boleh menolak perkara. Mereka tidak boleh mengatakan perkara ini tidak boleh maju Pak. Kalau mereka menahan perkara maka si pelapor akan marah Pak, bahkan mungkin dilaporkan ke Komnasham. Bisa semakin ramai ya.RKAKL, RKP jaksa daerah, perkara 3
Junimart Girsang 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Tentu kami harus mengapresiasi capaian-capain dari kejaksaan agung. Pengembalian uang negara, terus hal-hal yang sudah dilakukan. Kalau saya membaca dari buku yang disampaikan kepada kami. Penanganan perkara dikejaksaan pak Jaksa Agung untuk Pidum saja sudah 240.720. Untuk Pidsus itu 2351 perkara Pak termasuk untuk SPDP ini Pak. Total 243.071 belum termasuk Datun ini Pak. Datun itu 991. 243.071 perkara yang ditangani oleh kejaksaan, kurun waktu Januari sampai Mei 2016. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Kejaksaan bisa bekerja dengan beban kasus yang cukup tinggi ini dengan anggaran atau dengan penganggaran yang tidak sesuai menurut saya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kejaksaan dalam ini kejaksaan agung itu bisa melaksanakan Pak pekerjaan yang sebanyak ini dengan anggaran yang menurut hitungan saya Pak sangat-sangat kurang.RKAKL, RKP kinerja kejaksaan 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Yang terakhir, Bapak bicara tentang jumlah penyelidikan 1873 perkara, jumlah penyidikan 1… perkara, jumlah penuntutan 2275 perkara Pak, jumlah eksekusi 562 terpidana. Pertanyaan saya Pak, dari alokasi anggaran ya dari pagu anggaran untuk pidsus saja Pak Rp181 miliar, tetapi Bapak tidak berbicara disini, apakah dengan anggaran sebanyak itu Bapak bisa bekerja secara maksimal? Saya tidak baca di buku ini Pak tentang kendala yang dihadapi. Nah perlu kami ketahui kedepan supaya tidak terlalu banyak pertanyaan tentang kinerja Pak dan kami bisa menjawab di dapil masing-masing. Apalagi dari Kejaksaan Tinggi kami dapat informasi bahwa biaya sidang Tahun Anggaran 2016 dikurangi Pak, nah ini public harus tahu, kenapa ini dikurangi Pak? Nah alokasi anggaran untuk Tahun 2014 untuk kasus korupsi hanya untuk dua perkara, sementara banyak perkara menumpuk disana Pak. tolong Pak Jaksa Agung kalau ada waktu ini bisa dijawab, kalau waktu sudah habis mungkin bisa rundingkan Jaksa dengan Pimpinan. Demikian Pimpinan. Izin saya serahkan data Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran, Jumlah Perkara 3
JUNIMART GIRSANG 2 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Pak Jaksa Agung, kemarin saya sudah mendengar dan sudah membaca tentang buku yang kami terima ini buku putih. Saya tidak berbicara tentang perkara, tetapi saya berbicara tentang kunjungan saya ke Dapil Pak. Masyarakat menuntut agar Kejaksaan punya kinerja yang baik, tetapi fakta di lapangan saya dapatkan banyak kantor-kantor Jaksa itu yang tidak layak huni Pak. Sebagai contoh di Kabupaten Batubara 50 itu kantor akan rubuh Pak, kantor kejaksaan disana. Yang kedua, masih banyak kantor-kantor Kejaksaan yang masih menggunakan kantor cabang Pak, masih banyak disana di Sumatera Utara. Yang ketiga, yang paling miris Pak. Saya 3 minggu lalu ke Dairi Sidi Kalang. Kajari itu berkantor di garasi Pak. Ini harus saya sampaikan. Di garasi kenapa demikian? Karena menurut kajari yang masih baru disana, kalau tidak salah baru 3 bulan disana Pardede ya John Wiliam Pardede disana ya mengatakan bahwa kantor yang sedang dibangun ini tidak akan selesai karena anggaran tidak turun lagi. Saya tanya kenapa beliau tidak bisa menjawab, saya hanya mengatakan tolong saya diberikan datanya, nanti apabila saya di Komisi III DPR, RDP dengan Pak Jaksa Agung saya akan sampaikan data itu. Saya bawa sekarang fotonya Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kunjungan Kerja, Kinerja Kejaksaan, Kantor Kejaksaan3
JUNIMART GIRSANG 1 PDIP SUMATERA UTARA III Laki-laki Saya hanya mau menyampaikan agar tidak menjadi debat kusir kita disini, inikan masalah penyelidikan. Mudah-mudahan saya belum lupa arti harfiah dari penyelidikan. Setahu saya adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum apakah ada atau tidak. Itu intinya setahu saya ya kan? Nah mereka itu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ada tidak. Pemahaman saya saat ini Kejaksaan sedang mencari itu, ingin menemukan itu. Saran saya tanpa mencampuri proses penyelidikan. Serahkan saja kepada para jaksa-jaksa kita ini dengan tenggang waktu yang cukup. Kalau menurut Komisi III DPR sudah cukup, menurut Komisi III DPR kita sampaikan saja, jangan terlalu lama dong kan begitu. Kita bisa menanyakan Jaksa Agung. Sampai kapan penyelidikan ini akan dilakukan. Saya kira itu saja, jadi ini tidak menjadi debat kusir kita bisa melompat keurusan lain karena saya juga masih ada yang mau bertanya Pak Pimpinan kalau diizinkan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang kedua, dari apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung yang barusan kami dengar. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa Kejaksaan Agung melakukan apa yang dinamakan self bloking. Lebih kurang 162 Miliar. Sementara juga ingin mendapatkan anggaran lebih kurang 310 Miliar. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, Tentu setelah saya atau kami membaca laporan yang disampaikan tadi, tentu kami ingin juga mendapatkan informasi soal tambahan sebanyak 310 Miliar tersebut. Itu yang pertama soal tambahan.APBN-P 2016 Anggaran 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Barangkali demikian, karena ini soal anggaran dan kita berharap teman-teman Komisi III yang duduk di anggaran bisa menindaklanjuti aspirasi atau katakanlah dari Kejaksaan Agung soal penambahan ini karena mereka sendiri sudah mampu melakukan apa yang disebut self bloking, lebih kurang 162 Miliar dan tambahan 310 Miliar ini memang kalau yang kami baca ya memang dibutuhkan di lapangan. Barangkali demikian untuk sementara Ketua dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.APBN-P 2016 Anggaran 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Bapak Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung muda yang kami hormati, Berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat Komisi III bahwa diantara mitra Komisi III yang telah menyerahkan rincian anggaran Tahun 2016 dan juga terkait juga dan perubahan ini ternyata memang Kejaksaan Agung belum sampai menyampaikan laporan yang detail soal belanja. Nah karenanya dalam kesempatan ini kami berharap agar laporan dari Kejaksaan Agung ini bisa disampaikan secara mendetail.APBN-P 2016 laporan anggaran 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang kedua, barangkali kedepan kami menyarankan saat misalnya disampaikan soal pembiayaan rumah susun sewa atau Rusunawa di Kedoya. Alangkah baiknya jika juga ditampilkan semacam informasi soal Rusunawa ini. Apakah dalam bentuk gambar dan lain sebagainya sehingga kemudian kita mengetahui bahwa memang rumah susun sewa di Kedoya itulah yang kemudian memang dibutuhkan pengerjaan terkait dengan pembiayaan kegiatan yang telah disampaikan tadi itu. Alangkah baiknya Pak JA jika memang kedepan, jika memang ada upaya untuk mengusulkan pekerjaan terkait dengan hal-hal seperti ini ada semacam lampiran berupa gambarkah misalnya sehingga kemudian kami bisa memahami, bisa mengetahui sehingga kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Benny tadi, jangan sampai kemudian kita “tidak bertanya, tidak ngotot” dan lain sebagainya. Dan ini bukan bagian yang dari kita ingin ngototkan tapi barangkali dalam rangka untuk kita lebih mengetahui bahwa memang rumah susun sewa di Kedoya tersebut membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang memang seperti yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung.APBN-P 2016 rusunawa 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang kedua, kalau saya membaca penjelasan Kapolri yang hampir 100 halaman ini. Itu yang paling besar itu narkoba 10 halaman, kemudian juga anggaran 10 halaman dan 1 lagi ini soal terorisme. Ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian. Nah karenanya Pak Kapolri kalau saya membaca penjelasan Pak Kapolri soal narkoba yang mencapai angka 10 halaman ini. Ini barangkali memang kita tidak perlu basa-basi lagi soal narkoba ini karena ini memang sudah menjadi kejahatan yang sangat memprihatinkan. Nah karena itu memang tentu saja kita harus professional juga sehingga kemudian kita bisa membedakan mana yang namanya korban dan mana pengedar. Nah karena itu dalam hal ini saya berharap kepada kepolisian Republik Indonesia soal narkoba ini benar-benar menjadi perhatian kita semua. Apalagi Presiden sudah menyampaikan bahwa negeri ini sudah masuk dalam kategori darurat narkoba.Kinerja Kepolisian kasus narkoba 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang kedua itu soal pembinaan yang mendapatkan porsi terbesar didalam penjelasan Pak Kapolri. Pembinaan, artinya pembinaan karir. Disitu juga ada pendidikan. Nah karenanya saya tadi sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri soal appoint bedding tadi itu. Saya secara pribadi dan juga barangkali seluruh Anggota Komisi III itu memberikan dukungan soal pembinaan karir Pak sehingga ada merried system yang harus kita bangun bersama-sama. Sebab saya percaya 100% kalau pembinaan ini dilakukan dengan merried system maka ada kepuasan. Dalam kepuasan menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dia tidak perlu lagi kemudian berkomunikasi kesana, kemari dan sebagainya. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan mendapat penghargaan dari Pimpinannya Pak. Jadi memang saya menyadari bahwa memang ada kegelisahan dikalangan internal soal pembinaan karir ini Pak. Nah karenanya open bedding yang disampaikan Pak Kapolri ini perlu kita dukung bersamasama sehingga kemudian ada kepuasan dalam peningkatan kinerja. Nah karenanya saya berharap soal pembinaan ini Pak Kapolri benar-benar menjadi perhatian kita semua. Dan karena itu dalam konteks program 100 hari Pak Kapolri dengan 10 prioritas tersebut. Saya melihat bahwa memang ada kemajuan soal bagaimana meningkatkan pelayanan public dan kemarin ada 7 Polres di Jawa Timur yang berinovasi dengan menggunakan teknologi untuk mendekatkan pelayanan public. Nah karenanya soal supaya tadi ada disebut-sebut soal Brexit dan lain sebagainya. Maka perlu dipertimbangkan Pak Kapolri soal kebijakan yang kita terapkan di Ibukota soal ganjil genap ini Pak. Dan memang saya baca di media ganjil-genap ini memang ada progresnya. Saya baca di sejumlah media itu ada sekitar 30% masyarakat sekarang sudah menggunakan trasportasi umum sudah mereka gunakan. Bahkan ditempat-tempat macet itu sudah 20% lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi ada kemajuan soal ganjil-genap ini. Nah karenanya perlu dipertimbangkan Pak Kapolri kedepan agar tidak terjadi kemacetan luar bisa ketika Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Barangkali juga perlu dipertimbangkan apakah ketika mau mudik ganjil-genap duluan, atau yang ganjil hari ini, yang genap besok dan lain sebagainya. Mungkin perlu dipertimbangkan seperti itu supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini disamping memang memperbaiki infrastruktur dijalan-jalan.Kinerja Kepolisian pembinaan karir, pelayanan publik, persiapan mudik3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Jadi ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan karena memang kadangkadang kita mati kutu ketika melihat proses arus mudik ini Pak bagaimana cara mengatasinya. Dan mudah-mudahan saja kebijakan soal ganjil genap ini didukung oleh Pemerintah Daerah setempat. Barangkali demikian Pak Ketua, tidak ada hal yang lain. Tadi semua sudah dikatakan dan mudah-mudahan kedepan lebih baik PROMOTER itu (Profesional Modern dan Terpercaya). Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Kinerja Kepolisian persiapan mudik, ganjil genap 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Pertama, tentu saya ingin memberikan dukungan kepada Kapolri soal program prioritas yang presentasenya itu sudah mencapai rata-rata diatas angka 30. Dan saya pikir memang kita perlu memberikan support sehingga kemudian program-program ini bisa lebih baik kedepan Pak.Kinerja Kepolisian program prioritas 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Kemudian yang kedua soal Adiyaksa monitoring center ini. Ini apakah juga terkait dengan kegiatan selama ini memburu asset koruptur yang ada di luar negeri yang tentu bekerjasama dengan institusi hukum lainnya. Nah apakah ini memang sama, atau ini memang ini terpisah. Itu yang kedua.RKAKL, RKP Adiyaksa monitoring center 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Jadi barangkali beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir kepada teman-teman Komisi, atau Anggota Banggar yang ada di Komisi. Ya tentu kalau dari tahun ke tahun, kita lihat anggaran kejaksaan ini belum sesuai seperti yang diharapkan. Terus terang sebenarnya kita miris melihat anggaran kejaksaan. “keluhan” teman-teman didaerah soal Pidum karena mereka menerima limpahan dari kepolisian. Itu kadangkadang target mereka misalnya 10 itu bisa 100, 150 dan sebagainya. Nah tetapi mereka dilapangan tetap bekerja, tetap bekerja. Menerima limpahan itu kemudian meneruskannya ke pengadilan dengan situasi yang sangat … tersebut. Nah karena itu saya pikir memang saya karena sudah 3 periode di Komisi III melihat anggaran Komisi kejaksaan ini memang sangat-sangat seperti yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan dalam 2017 meskipun ini pagu indikatif kita bisa berharap lebih dari yang sudah ada didalam pagu indikatif ini. Terima kasih Ketua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.RKAKL, RKP anggaran 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang pertama, tentu sama seperti sejumlah rekan-rekan kita memberikan dukungan moral dan apresiasi kepada kejaksaan agung dalam hal ini Jaksa Agung yang telah melakukan beberapa kegiatan dan juga terobosan yang diharapkan bisa mendekatkan institusi kejaksaan agung terkait dengan upaya untuk memberikan keadilan.RKAKL, RKP apresiasi 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Nah kemudian juga soal dana hibah Pak didaerah-daerah. Disini kami sebutkan ada kasus misalnya di Sumatera Utara yang menyebabkan Gatot Pudjonugroho menjadi tersangka dan masih dalam tahap penyelidikan. Nah saya pikir sebenarnya Pak JA, kalau kita mau jujur. Didaerah-daerah, di provinsi itu banyak dana hibah yang bermasalah. Di Dapil saya, di Aceh itu juga luar biasa masalahnya dana hibah itu. Ya sayang Pak Tarmidji tidak lama disana. Mungkin kalau lama lagi Beliau selesailah itu dana-dana hibah di Aceh itu. Tapi karena Beliau tidak lama disana akhirnya memang belum tuntas, belum selesai dana hibah ini Pak. Banyak sekali temuan-temuan dana hibah ini yang tidak jelas, yang tidak ngelantur dan sebagainya. Artinya diberikan tanpa lewat sebuah evaluasi seperti yang dipaparkan dalam keterangan Pak JA disini. Tidak ada evaluasi, apakah memang mereka layak untuk menerima dana hibah atau tidak, tidak ada evaluasi sama sekali. Dan terbengkalai semua pekerjaan-pekerjaan dilapangan. Dimana kemudian kita melihat ini. Nah karena itu Pak JA yang saya hormati soal dana hibah ini, agar tidak terkesan diskrimatif barangkali ya daerah-daerah terutama daerah pemilihan saya di Aceh sana perlu kemudian diingatkan agar kemudian dana-dana hibah itu ya diproses kalau memang bermasalah. Jadi jangan Gatot saja yang kena, kira-kira begitu. Bukan berarti saya katakan bahwa daerah lain harus seperti itu atau punya bermasalah. Jadi ini persoalan dengan dana hibah Pak JA yang saya hormati.RKAKL, RKP dana hibah 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Yang ketiga, soal harta sitaan atau rampasan yang pernah saya baca di media dan juga pernah lihat di televisi soal terbengkalainya harta-harta rampasan atau sitaan ini. Sehingga kemudian itu juga berdampak terhadap nilai. Nilai atau barang harta tersebut. Nah ini seperti apa kejaksaan mensiasati karena barangkali masih minimnya tempat sehingga kemudian tidak bisa diletakkan pada satu tempat. Jangankan kejaksaan, KPK juga banyak barang atau harta sitaan mereka, rampasan mereka yang terbengkalai. Akhirnya lapuk kena hujan, lekang dengan panas. Nah ini bagaimana soal asset atau harta-harta rampasan sitaan tersebut Pak Jaksa Agung.RKAKL, RKP harta sitaan 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Pak Jaksa Agung, Saya pikir dalam konteks jaksa masuk sekolah. Saya pikir ini sesuatu kegiatan yang positif tapi kalau masuk kampus tentu namanya bukan sekolah lagi Pak. Mungkin Jaksa masuk kampus namanya. Jadi mungkin namanya bisa kita ubah, tidak jaksa masuk sekolah. Barangkali ini ringan Pak Jaksa. Tidak begitu berat usulan ini. Jadi tinggal diubah saja Jaksa masuk sekolah dan jaksa masuk kampus. Sama seperti kita sosialisasi 4 pilar juga masuk kampus Pak.RKAKL, RKP jaksa masuk sekolah 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Kemudian juga soal putusan … Ya kalau tadi sempat dikatakan oleh Pak Wihadi di Surabaya, yang mana Jaksa “dikalahkan” oleh pengadilan meskipun istilahnya ini menurut saya tidak tepat. Tapi Pak Jaksa Agung kadang-kadang kalau kita lihat 3 kali seperti itu teringat dengan lagu Pak ya, jangan sampai 3 kali Pak. Ada lagunya jangan sampai 3 kali. Jadi soal ini memang ada beberapa putusan … yang sebenarnya kita sadar itu tidak menghentikan upaya penegak hukum, penyidik untuk menemukan kebenaran atau tindak pidana tersebut. Jadi misalnya kalau tidak salah saya, Pak Dahlan Iskan misalnya nasibnya seperti apa sekarang. Karena kita sadar bahwa perapit itu tidak kemudian menghilangkan, kemudian menyurutkan langkah penyidik untuk kemudian menemukan bahwa ada tindak pidana tersebut. Jadi kalau kemudian diambangkan mungkin akhirnya public menilai ini ada sesuatu dengan kasus itu. Ada motif dibalik, diluar penegakan hukum sehingga kenapa putusan Perapit itu seolah-olah menyurutkan langkah para Jaksa untuk menemukan kebenaran dalam tindak pidana tersebut bahwa ada tindak pidana tersebut.RKAKL, RKP penegakan hukum 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan soal pidana mati ini Pak. karena tadi memang ada alasannya karena hujan, musim hujam. Jadi memang Pak, barangkali seperti yang dikatakan oleh teman saya Pak Jazilul Fawaid ya karena memang ini sangat mencemaskan, sangat meresahkan mungkin alasan bahwa musim hujam menurut saya belum bisa diterima Pak kalau alasan misalnya musim hujan. Karena kita bisa gunakan ditempat gedung, ya bisa kita tembak, bisa eksekusi misalnya. Itu dalam pandangan kami. Barangkali dalam pandangan Jaksa beda lagi. Harus terbuka dan lain sebagainya. Sebab dalam pandangan kami yang penting kan eksekusinya Pak, mau dimana. Kalau dulu kan masa Orde Baru dikasih tahu sama public. Ditembak saja Der, kan begitu Pak. Sekarang karena era reformasi, media juga sudah meliput seolaholah kayak jadi drama, jadi sinetron eksekusi mati itu. Ada barakuda semuanya menjaga, semuanya, memang luar biasa.RKAKL, RKP pidana mati 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Nah terakhir kemarin kami Pak Jaksa Agung didatangi oleh korban Novel dan juga masyarakat Bengkulu. Karena waktu itu kita sedang rapat maka ada beberapa anggota yang menerima dan saya termasuk anggota yang menerima mereka didampingi oleh salah seorang staf sekretarit. Nah mereka mempertanyakan putusan Perapit itu sudah memutuskan bahwa tidak boleh dihentikan penuntutannya. Nah sekarang itu bagaimana nasibnya. Nah karena memang di Bengkulu juga menurut penuturan mereka itu seperti sudah ada keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dikhawatirkan kondisi ini akan menimbulkan persoalan baru disana. Nah jadi kasus-kasus yang sudah ada putusan Perapit dimana kasus itu seolah-olah diambangkan dan kemudian juga terakhir kasus yang menimpa Novel Baswedan itu, nah itu seperti apa Pak Jaksa Agung.RKAKL, RKP putusan Perapit 3
M Nasir Djamil 1 PKS Aceh I Laki-Laki Dan yang terakhir sekali soal Satgas korupsi yang tadi disebutkan oleh temanteman dan juga tim pengawal pembangunan didaerah Pak. Jadi memang ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para Jaksa dilapangan. Ketika kita reses, baik reses komisi maupun reses individu anggota itu bertemu dengan Jaksa. Mereka memang ketika kita diskusi soal ini ya bagaimana Pak soal dilapangan itu, soal bagaimana petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya dilapangan, apakah cukup misalnya … intel datang ketempat itu, lihat-lihat sudah itu pulang. Melihat pembangunan infrastruktur, kemudian bicara disana, bicara disini kemudian pulang misalnya. Nah ini seperti apa sehingga benar-benar seperti yang tadi Bapak sampaikan memberikan dukungan terhadap program prioritas yang dilakukan Pemerintah tentang pembangunan infrasttruktur sebagai pondasi pembangunan itu sendiri. Jadi TP4 itu Pak dan kemudian Satgas korupsi di daerah itu barangkali perlu ditajamkan karena hasil informasi yang kami terima didaerah-daerah memang ini belum seperti yang kita harapkan.RKAKL, RKP satgas anti korupsi, TP4 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 17 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nanti datanya diberikan pak ya. Nanti disusulkan ya pak ya,Diskriminasi POLRI Data Kasus 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik Bapak-ibu sekalian untuk kesempatan pertama kalau Bapak semua tidak keberatan saya berikan kepada Pak dari delegasi masyarakat karena beliau tadi duluan hadir Pak sehingga kita beri kesempatan penghargaan yang duluan hadir, kami persilakan habis itu nanti dari Delegasi Setiawa, Kami persilakan dari Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi PolriDiskriminasi POLRI Delegasi Masyarakat 3



M. AZIZ SYAMSUDDIN 3 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, kalau untuk kasus posisinya bagaimana ini Bu yang kami dapat dokumen ini, yang Bapak dan Ibu juga sudah dapat kira-kira bisa diceritakan secara overlight-nya duluDiskriminasi POLRI Dokumen 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 3 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik terima kasih Bapak-ibu. Forum Dengar Pendapat Umum yang kami hormati. Jadi catatan dari masyarakat Polri, banyaknya kejadian-kejadian diskriminasi di tingkat Polda baik Polda maupun ditingkat Mabes Polri, tingkat Bareskrim serta dari pihak dari Ibu Lucy Darmawati berkenaan dengan merk ya kalau saya lihat data di sini sudah ada pengesahan contoh merk dari Direktorat Jenderal HAKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM Baik terima kasih. nanti akan kami bicarakan dan akan kami analisa bersama staf ahli dan tenaga ahli dan kami buka kepada Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR RI mungkin ada hal yang ingin diperdalam atau memberikan statement terhadap tamu undangan kita pada sore ini kami persilakan kami persilakan Pak Weni Warouw sekaligus perkenalan Pak, mungkin siapa tahu ada di Dapil Bapak ini nanti.Diskriminasi POLRI Kejadian Diskriminasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki di dalam aturan dan mekanisme tata tertib DPR No. 1 tahun 2012 bahwa berkenaan dengan rapat dengar pendapat umum tidak memerlukan kuorum daripada rapat maka izinkan saya dari meja Pimpinan sesuai dengan ketentuan mekanisme rapat Pasal 2 1 ayat (1) untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum bisa yaDiskriminasi POLRI Mekanisme Rapat 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, Bapak-ibu sekalian mekanisme yang berlaku berdasarkan tata tertib tentang rapat dengar pendapat umum nanti ini kami akan mempersilakan dari delegasi tamu yang hadir dalam kesempatan ini maksimal 2 jurubicara dan masing- masing mungkin maksimal 5-10 menit sehingga kami dengar dari Bapak-ibu sekalian nanti masukan dari Bapak-ibu tentang dokumen-dokumen dan ini akan menjadi bahan Bapak-ibu anggota Komisi III DPR RI dan Fraksi-fraksi ada di Komisi III DPR RI untuk menjadi bahan rapat dan nanti apabila disepakati dalam Pleno Komisi III DPR RI maka akan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada mitra kerja melalui Pimpinan DPR sehingga mekanisme-mekanisme ini tetap akan kami pegang dalam hal dan prosedur yang di dalam terselenggaranya rapat dan perlu kami sampaikan juga kepada tamu kita pada hari ini bahwa Bapak-bapak dan Ibu yang hadir dalam kesempatan ini adalah dari berbagai macam fraksi yang hadir nanti silakan Bapak-ibu untuk mendalami sekaligus memperkenalkan tapi sekilas saya memperkenalkan diri yaitu di sebelah sana Pak Putu dari Fraksi Partai Demokrat yang pakai jas hitam Pak dari Bali, kemudian yang terhormat Ibu Weni dari Fraksi Partai Golkar, kemudian yang terhormat Pak Hadi dari Fraksi Partai Gerindra, dan ini Purnawirawan Jendral Bintang dua Weni Waraow dari Fraksi Partai nah ini beliau juga nanti akan mendalami Baik untuk mempersingkat waktu kita tadi buka jam satu lewat 14 mungkin tadi dan kita mudah-mudahan bisa akhiri ini maksimal pukul 3 ya, kalau bisa 10 menit, 10 menit Bapak-ibu ya maksimal pukul 3 kita bisa akhiri begitu ya Pak ya, Ibu bisa disepakati yaDiskriminasi POLRI Mekanisme Rapat 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 16 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki kita akan pelajari ini pak akan menjadi bahan dalam rapat kerja maupun nanti dalam apabila dipandang perlu dan disepakati dalam pleno Komisi III kita bisa kunjungan spesifik ke daerah langsung itu nanti kita akan rapat pak. Ya betul pak jenderal ini. Baik bapak ibu sekalian apabila tidak ada lagi, Pak Didik tidak ada lagi cukup ya? Mantap kalau sudah sekertaris Fraksi Partai Demokrat manggut-manggut ini biasanya jalan ini semua pak. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi III mengucapkan terima kasih pak dan ini akan menjadi catatan kami dalam melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra kerja dan apabila dipandang perlu dan disepakati nanti akan melakukan kunjungan spesifik ke daerah. Bapak tunjuk tangan mau bicara? Ya pak bagaimana pak?Diskriminasi POLRI TIndak lanjut Komisi III 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nah ini mumpung bisa langsung ada yang mendampingi untuk bisa, sehingga pendalaman dalam fit dan proper tidak usah terlampau cukup bisa langsung karena sudah disiapkan ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIFit and Proper 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta akan menolak atau tidak menerima apapun baik secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan wewenang, tugas kewajiban yang diemban dan berdasarkan sumpah kepada Saudara calon Kapolri.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIFungsi Kepolisian 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik Bapak/Ibu sekalian namun sebelum kami mulai, Bapak. Kapolri dihadapan Bapak ada surat pernyataan yang surat pertanyaan ini merupakan hasil dari pleno Komisi III. Yang dalam hal ini perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa Saudara calon kapolri dalam hal ini menyatakan bahwa secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIHasil Pleno Komisi III 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Surat pernyataan ini akan disaksikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi III dan merupakan menjadi komitmen dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dan ini merupakan hasil pak, dari pada kesepakatan pleno Komisi III yang masing-masing fraksi telah memberikan masukan dan memberikan persetujuan untuk kiranya Bapak bisa menandatangani surat pernyataan ini di hadapan Bapak/Ibu Anggota Komisi III, kira-kira sudah ada belum Pak disitu? Ada ya Pak? Kami persilakan Pak, kalau bersedia atau tidak bersedia. Kalau tidak bersedia kita skors ini Pak. Kalau bersedia kita jalan, kami silakan Pak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKomitmen Fungsi dan Tugas Kepala Kepolisian3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Santai saja Pak jangan terlampau serius dan jajaran Bapak Kapolri, ini saya lihat juga penuh lengkap . menandakan full tim nya ini adalah kekompakan team work menghadapi Konfrensi Asia Afrika, dan tentu yang paling penting adalah kekompakan, team work dari pada Polri untuk menghadapi nanti kalau bisa diizinkan Pak Bapak/Ibu nanti pas setelah selesai fit and proper bisa mungkin Bapak/Ibu Anggota Komisi III ingin memperkenalkan atau hal-hal menyangkut daerah pemilihan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKonferensi Asia Afrika 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 5 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Bapak/Ibu forum rapat uji kelayakan dan kepatutan yang kami hormati dan kami banggakan,
Setelah mendengarkan paparan visi dan misi dari Saudara calon Kapolri dan telah kita dengarkan secara seksama dengan rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu baik dari proses rapat pleno Komisi III kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat dengan komisi pemberantasan korupsi dan PPATK, yang telah menyampaikan di dalam forum rapat Komisi III adalah clear dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemudian kita juga telah melakukan pengumuman kepada media cetak. Dari hasil pengumuman media cetak kami telah menerima masukan-masukan dan dari masukan-masukan itu telah di konfirmasi begitu juga dengan pihak kompolnas telah kita lakukan rapat maka dengan disampaikan paparan visi dan misi Saudara Kapolri calon Kapolri pada ini menurut hemat kami telah dapat memberikan masukan atau kesimpulan dari fraksi-fraksi ya akan kami nanti persilakan.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIVisi dan Misi Calon Kapolri 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nah ini kebijakannya bagaimana apakah surat yang 2 ini akan diproses terlebih dahulu di Kementerian Pemuda dan Olahraga karena kami menerimanya ini waktu jamannya Pak Roy Suryo mungkin ada baiknya ini surat bisa diperbaharui atau bagaimana ini pandangan Pak Menteri ini kurang lebihnya kami minta pandangan.Naturalisasi Atlet Kemenpora 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang keempat yaitu atlit basket juga dari PB Perbasi terhadap Saudara Samuel Kim Razon dari Korea Selatan surat tertanggal tanggal 7 Februari 2014. Ini ini surat dari Pak menterinya masih Pak Roy Suryo masih surat Pak Roy Suryo tanggal 7 Februari 2014. Karena surat ini telah masuk kepada kami memang ini tidak bersifat carry over , tapi kami minta pertimbangan kepada Pak Menteri, apakah keberadaan para atlit ini memang dibutuhkan atau bagaimana pertimbangan Pak Menteri dari sisi pembinaan, dari sisi olahraga tentunya pemuda dan olahraga di kementrian Pak Menteri Pemuda dan Olahraga.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kurang lebih seperti itu Pak Menteri hal yang bisa saya sampaikan, kalau yang satu lagi ini ini berkenaan dengan nanti Menteri Hukum dan HAM kalau ini. Jadi atas 4 surat ini mungkin kami bisa diberikan penjelasan walaupun secara tertulis sudah kami terima namun yang kami terima hanya 2 ya dari Saudara Bio Pauline Pierre dan Saudara Jamarr Andre Johnson.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga di hadapan bapak ibu mungkin sudah ada berkasnya ya. Yang pertama Pak Menteri Pemuda dan Olahraga tentang atilit Saudara Jamar Andre Johnson yaitu atlit bola basket warga negara Amerika Serikat berkenaan dengan surat Presiden tanggal 12 Januari 2015 berkenaan naturalisasi kepada kewarganegaraan Republik Indonesia yang pertama.Naturalisasi Atlet Naturalisasi Atlet 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua ini berkenaan tentang Saudara Bio Pauline Pierre terhadap atlit sepakbola yaitu warga negara Kamerun yang direkomendasikan dan dikirim oleh surat Bapak Presiden tanggal 2 Januari 2015 berkenaan dengan naturalisasi.Naturalisasi Atlet Naturalisasi Atlet 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian ada 2 lagi yaitu tentang Perbasi ini yaitu surat yang lama sebenarnya tapi kami pada saat itu karena kesibukan Pak Menteri kemudian satu lain hal sehingga tertunda yaitu tentang Saudara Anthony Wayne Cates Jr surat tanggal 17 April 2014 yang tertanda tangan Pak Presiden waktu itu masih Pak Presiden SBY, dan ini ada rekomendasi dari KONI dan lain sebagainya. Yang menjadi catatan kami .Naturalisasi Atlet Perbasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Untuk 2 nama yaitu Anthony sama yang warga negara Korea kami tunggu karena kami tidak akan melakukan proses administrasi secara hukum sebelum ada surat susulan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga untuk diberikan kami tentunya nanti melalui Bapak Presiden Republik Indonesia atas pertimbangan-pertimbangan agar tidak ada double di setiap klub dalam hal untuk pertimbangan itu.Naturalisasi Atlet Proses Administrasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dan karena sebagaimana diketahui bahwa pembinaan warga binaan ini terdiri dari 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu berkaitan dengan tingkah laku dan sebagainya, bagaimana seseorang menyesali perbuatannya berubah kemudian mengikuti pelatihan yang mengarah kepada kebaikan supaya nanti bisa bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Kemudian kemandirian itu menyangkut kemampuan untuk produktif menjadi produktif sehingga ketika keluar dari pemasyarakatan diharapkan akan bisa memenuhi keperluan keluarganya dengan tidak melakukan tindakan kriminal. Semua aspek atau unsur dari pembinaan-pembinaan itu akan dimasukan dalam sistem itu jadi itu. Sementara mengatasi kekurangan SDM yang pertama berkaitan dengan rencana rekruitmen anggota TNI bintara TNI yang menjelang masa MPP. Pertama ini di tujukan untuk lapas-lapas yang terletak di daerah konflik di Papua, Aceh kemudian kalau di Maluku dan di Jawa untuk Lapas di Nusakambangan. Pertimbangannya daerah-daerah itu terutama di daerah konflik petugas pemasyarakatan berada di bawah tekanan dan intimidasi. Pertanyaan yang sepele saja misalnya diajukan kepada kalapas Pak saya tahu rumah bapak dimana, putra bapak belajar dimana, istri bapak bekerja apa. Nah kalau yang melakukan pertanyaan itu napi teroris atau mantan kombatan itu bagi petugas kami sudah menimbulkan berbagai pemikiran. Jadi itu pertimbangan kenapa untuk daerah-daerah itu terutama kami berupaya melakukan penguatan disamping penguatan ke dalam tadi juga ke luar karena diharapkan para anggota TNI atau mereka yang menjelang MPP itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumDaerah Konflik 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang pertama mudah-mudahan saya tidak ge-er Pak karena saya menangkap apa yang ditanyakan oleh bapak-bapak anggota dewan tadi merupakan harapan dan dukungan kepada kami di Pemasyarakatan terkait masalah-masalah yang mungkin beberapa ....... itu hal yang klasik.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumDukungan di Lapas 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 48 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ya masuk dalam ini untuk cabangnya. Cukup ya dari anggota ya, Pemerintah silakan. Hanya catatan Pak jadi pelayanan, benar ada pengawasan dalam bidang keimigrasian, implementasi ..... dan produk-produk hukum di daerah tentunya dalam hal evaluasi bertentangan antar peraturan perundang-undangan tapi juga pelayanannya termasuk didalamnya AHU termasuk keimigrasian, imigrasi dan juga HAKI Pak disitu ada pelayanan fungsi pelayanan juga gitu. Iya. Termasuk apa pelayanan hukum pelayanan bantuan hukum. Jadi imigrasi sistem pelayanan administrasi hukum umum keimigrasian atau imigrasi jadi keimigrasian jadi administrasi hukum koma keimigrasian ya sudah, jangan di situ, oya di-copy, teruskan aja nah Keimigrasian, HAKI bantuan hukum dan pelayanan hak-hak warga negara warga binaan, warga binaan pemasyarakatan iya. Oya independennya itu barangkali Pak tidak tidak ini dia tidak pas. Iya. Berbasis teknologi informasi Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 51 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Catatan dalam kurung ini. Baik bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami banggakan disamping hal-hal dan catatan kesimpulan pada rapat kerja siang hari ini ada beberapa laporan Pak Menteri yang secara tertulis diajukan oleh masyarakat ke Komisi III dan laporan-laporan itu telah kami tindaklanjuti dalam bentuk rapat dengar pendapat umum dan catatan-catatan ini kiranya bisa diimplementasikan diperbaiki dan menjadi masukan untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada masa-masa yang akan datang karena catatan-catatan ini ada berjumlah 9 dari periode masa sidang pertama sampai dengan masa sidang kedua kali ini. Sehingga tolong untuk menjadi bahan dan kami secara resmi akan menyerahkan kepada Pak Menteri sebelum saya tutup rapat kerja ini. Pak sebelum, sebelum diberikan saya hanya mau mengapresiasi hibah tanah dari pemerintah Aceh Tenggara yang di berikan oleh Pak dari PAN Pak Muslim kami akan perhatikan Pak dan keinginan kita untuk bangun lapas disana.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLahan Lapas 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Terakhir Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, berkenaan dengan lapas anak Pak. Dengan Undang-Undangnya telah kita sah kan beberapa waktu lalu. Di beberapa tempat yang dikunjungan spesifik oleh beberapa anggota dan resmi dari Komisi III tentang lapas anak, sarana-prasarana dan pembinaan kepada anak . Karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga dapat kita menjadikan bahan untuk kita mengikuti mempersiapkan sarana prasarana anak sehingga tidak bercampur-baurnya di dalam lapas. Untuk bisa menjadi pembahasan kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab dan lain-lainnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLapas Anak 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 48 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang terakhir ya. Teknologi informasi nanti kalau teknologi mesin apa nanti ada kurang pas.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLegislasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 48 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Bisa ya disepakati usulan Pak Menteri ya saya pikir ya. Baik.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLegislasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua berkenaan pelaksanaan hukuman mati yang beberapa waktu lalu telah kita saksikan di beberapa media cetak, online dan televisi untuk menjadi satu pembahasan, agar tidak mem-blow up terlampau jauh mungkin kiranya pelaksanaannya tidak bisa kita atur tidak sekaligus, bisa satu-persatu atau gimana supaya agar tidak rombongan seperti orang sunatan massal. Sekali lima, sekali enam itu, mungkin bisa secara sehingga penjelasan-penjelasan ke masyarakat maupun rasa perikemanusian masih bisa dipertimbangkan. Walaupun pada prinsipnya sebagai extra human ... terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati itu secara umum nasional dan secara ... yaitu 4 kejahatan yaitu korupsi, kemudian ...terorisme dan korupsi dan narkoba dapat dijatuhkan hukuman mati sesuai perjanjian internasional dan ratifikasi yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumMekanisme Hukuman Mati 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian contoh yang lain misalnya saset di dalam Indomie itu ditambah itu ditambah dengan saset berisi berisi narkoba. Jadi banyak hal itu yang apa mengharuskan kami untuk sering mempertemukan para petugas ini saling bertukar pengalaman karena itu pendidikan dan pelatihan petugas Lapas menjadi concern kami di 2015 ini bagian dari strategi pengembangan SDM. Demikian juga belum lama ini di Cipinang ditemukan 17 paket terpisah dari unsur-unsur narkoba terus terang kami tidak punya pengetahuan ini jadi kami juga bekerjasama dengan apa BNN untuk melatih petugas kami. Itu hal-hal yang secara umum kami lakukan dalam upaya membangun kemampuan pemasyarakatan ke depan untuk menjadi lebih baik.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumNarkoba 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian yang kedua dalam target-target, tragedi dari Kementerian Hukum dan HAM, yang sangat sering berulang tahun tentang over kapasitas. Dan sarana-prasarana yang ada di Lapas itu untuk bisa diatasi. Beberapa waktu lalu kita telah memberikan anggaran sebesar 1 trilyun lebih waktu jamannya Pak Patrialis Akbar. Dan kami juga udah meminta laporan itu dan kami minta untuk laporan secara over light untuk kita bicarakan dalam kesempatan rapat ini. Guna pembahasan-pembahasan APBD ini tahun 2015 yang akan kita lakukan dalam waktu tidak terlalu lama untuk kita bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas Lapas 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang pertama over crowded kemudian masalah remisi dan PB kemudian ada masalah rubasan dalam kaitannya kemudian dengan undang-undang sistim peradilan pidana anak ada disana tentang LPKA atau lembaga pendidikan khusus anak yang dulunya bernama lapas anak dan kemudian restorative justice terkait dengan penanganan anak dan juga penyalahguna narkoba. Perkenankan saya kami dari Pemasyarakatan menyampaikan bahwa kami merumuskan bahwa masalah-masalah ini kami coba dekati dengan 2 hal yang menurut kami strategis sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi atau dalam hal ini adalah upaya optimalisasi hak warga binaan pemasyarakatan. Strategi tersebut adalah satu masalah SDM disana nanti ada masalah rekruitmen, pembinaan dan sebagainya kemudian yang kedua pembangunan sistem yaitu sistem informasi manajemen pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Kami melihat bahwa strategi ini dapat membantu pemasyarakatan untuk menghadapi masalah-masalah yang menjadi tidak saja pertanyaan dari bapak ibu anggota dewan tetapi juga masyarakat yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas dari pemberian hak-hak narapidana dalam hal SDM pemasyaratakan menempuh cara dalam upaya penguatan integritas yang dilakukan dengan melalui pelatihan minggu depan itu seluruh eselon II dan eselon III pemasyarakatan akan mengikuti pelatihan tugas integritas darii KPK.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas Lapas 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian kami juga mengembangkan dan menguatkan sistim pembinaan karir dan mutasi tadi yang juga disinggun oleh di dorong oleh anggota dewan kemudian pendidikan dan peningkatan kapasitas anggota dewan terutama eh maaf petugas pemasyarakatan petugas pemasyarakatan terutama hak dalam hal pelaksanaan tugas seperti berkaitan dengan narkotika karena banyak modus yang dilakukan oleh para kurir atau pengguna didalam termasuk didalamnya adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan anu faktor demand atau permintaan yaitu dengan mendorong adanya standar perawatan atau rehabilitasi dari penderita narkoba didalam. Jadi kami menempuh upaya untuk meningkatkan kemampuan dan integritas petugas pemasyarakatan sebagai strategi utama untuk menjawab masalah-masalah over crowded kemudian remisi PP dan sebagainya juga pertanyaan tentang bagaimana narkoba bisa beredar didalam kemudian komunikasi, komunikasi alat-alat komunikasi dan sebagainya. Jadi selain itu karena dengan membangun integritas, melakukan penguatan integritas kita berharap bisa mendorong disiplin kerja di lingkungan petugas pemasyarakatan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPembinaan Petugas 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 47 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua kami menawarkan di dalam forum rapat kerja ini Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dibidang keimigrasian kemudian implementasi hak kekayaan intelektual dan pembentukan produk-produk hukum di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan kualitas dan membangun sistem pelayanan administrasi hukum umum yang mudah, efektif, transparan, independen, akuntabel dan berbasis teknologi. Ini permasalahan yang tadi kita cerita mengenai orang asing, mengenai notaris segala macam. Saya lemparin dulu ke bapak ibu anggota Komisi III ada yang mau disampaikan?Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPengawasan Imigrasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua ini adalah pertimbangan yang berdampak ke berdasar ekonomis juga karena anggota TNI yang bintara ini mereka akan pensiun pada usia 53, kalau mereka dipekerjakan lagi maka itu memperpanjang nilai produktifnya. Disamping itu mengurangi beban beban negara karena hak pensiun mereka kan sudah pasti dan sebagian berasal dari pengabdiannya di TNI sebagian lagi selama 5 tahun akan di dalam lingkup pemasyarakatan. Jadi itu tadi menyangkut dasar pertimbangan kenapa kita ingin mengurangi kekurangan tenaga pengamanan di pemasyarakatan dari petugas TNI. Kalau ada pertanyaan kenapa bukan dari kepolisian menurut teman-teman di lapangan itu beberapa diantaranya pernah terjadi hubungan ketika yang bersangkutan masih sebagai polisi contohnya yang terakhir adalah di Raha di mana Sulawesi Tenggara karena anggota ini melakukan tindakan pidana kemudian dan diketahui menjadi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPensiun TNI 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dan didalam forum rapat ini juga kami perlu sampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Sekjen dan seluruh jajaran direktorat, Kementerian Hukum dan HAM karena banyaknya orang yang menyamar dan menggunakan nama pimpinan maupun anggota Komisi III kepada seluruh jajaran termasuk kanwil untuk tidak meladeni apabila mengatasnamakan Komisi III DPR RI. Karena seluruh data dan informasi mengenai anggota Komisi III dan pimpinan ada bisa di cek di sekretariat Komisi III karena ada kadang-kadang menggunakan nama yang mungkin mirip dan bahkan menggunakan kop DPR yang bisa disalahgunakan dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan bapak ibu di lapangan nanti tentunya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPenyalahgunaan Jabatan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang pertama over crowded kemudian masalah remisi dan PB kemudian ada masalah rubasan dalam kaitannya kemudian dengan undang-undang sistim peradilan pidana anak ada disana tentang LPKA atau lembaga pendidikan khusus anak yang dulunya bernama lapas anak dan kemudian restorative justice terkait dengan penanganan anak dan juga penyalahguna narkoba. Perkenankan saya kami dari Pemasyarakatan menyampaikan bahwa kami merumuskan bahwa masalah-masalah ini kami coba dekati dengan 2 hal yang menurut kami strategis sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi atau dalam hal ini adalah upaya optimalisasi hak warga binaan pemasyarakatan. Strategi tersebut adalah satu masalah SDM disana nanti ada masalah rekruitmen, pembinaan dan sebagainya kemudian yang kedua pembangunan sistem yaitu sistem informasi manajemen pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Kami melihat bahwa strategi ini dapat membantu pemasyarakatan untuk menghadapi masalah-masalah yang menjadi tidak saja pertanyaan dari bapak ibu anggota dewan tetapi juga masyarakat yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas dari pemberian hak-hak narapidana dalam hal SDM pemasyaratakan menempuh cara dalam upaya penguatan integritas yang dilakukan dengan melalui pelatihan minggu depan itu seluruh eselon II dan eselon III pemasyarakatan akan mengikuti pelatihan tugas integritas darii KPK.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPeradilan Anak 3



M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian ada pengalaman lain diantara warga binaan pernah menjadi kalau dikatakan dalam tanda petik korban misalnya tapi kalau dari TNI selama ini ketika penanganan-penanganan kerusuhan itu kalau mereka yang masuk maka tidak ada reaksi yang bersifat apa konfrontatif dari warga. Tapi ketika yang masuk itu adalah dari Kepolisian sering ditemukan reaksi yang konfrontatif. Karena itulah pertimbangan-pertimbangan yang demikian mendasari kenapa dari anggota TNI tentu kepada mereka akan dilakukan penanaman nilai-nilai pemasyarakatan sebelum mereka ditugaskan dan itu diharapkan akan mengurangi apa yang dikhawatirkan dari kultur TNI terkait. Kemudian untuk penguatan itu juga kami berharap kalau tadi ditanyakan bagaimana peredaran narkoba bisa terjadi di lapas bagaimana alat komunikasi bisa diperoleh oleh warga binaan sebetulnya sudah ada program ........ Halinar itu adalah handphone, pungli dan narkoba tetapi selama ini masih hanya mengandalkan padar petugas jadi rahasia itu tentu secara acak dan tidak bisa rutin karena kalau rutin pasti akan di ..... nanti pada hari ini akan ada jadwal rahasia kan gitu. Nah kami juga selama ini tidak punya dukungan teknologi misalnya detektor handphone kemudian detektor untuk narkoba juga kami tidak ada, nah dalam tahun ini dengan dukungan dari Pak Menteri kami berencana mengadakan alat-alat teknologi itu. Sebagai contoh misalnya dari pengamatan petugas tentang narkoba itu ada seorang napi yang setiap kali dikunjungi oleh keluarganya itu selalu minta sapu tangan. Nah saputangan itu ternyata sudah dilumuri dengan tepung narkoba. Ini kan hanya berdasarkan pengalaman ini saya saya peroleh dari seorang kalapas yang mengamati itu. Jadi ketika istrinya atau keluarganya pulang napi apa saputangannya di di taruh di piring dan serbuk itu akan jatuh. Ini kan hanya bisa kecermatan dan pada jam-jam puncak kunjungan ini akan sangat berpengaruh karena kecermatan itu memerlukan waktu juga.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPeredaran Narkoba 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 41 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Tadi kalau saya mendengar sejumlah anggota Komisi III terkait dengan PP 99/2012 Sebenarnya semangatnya bukan merevisi tapi mencabut. Ya. Nah karenanya kalau Pak Menteri memahami merevisi itu adalah mencabut saya setuju dengan kosa kata merevisi tapi kalau kemudian merevisi itu ya dengan hal-hal lain dan sebagainya atau merombak atau PP dan sebagainya saya pikir kurang tepat.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 41 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nah karenanya Pak Ketua Pak Aziz Syamsuddin yang saya muliakan itu yang saya dengar dari hampir semua anggota yang menannyakan, mempertanyakan, mempersoalkan PP 99/2012 ya terima kasih Pak Aziz sudah terima telepon.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kemudian kami juga mengembangkan dan menguatkan sistim pembinaan karir dan mutasi tadi yang juga disinggun oleh di dorong oleh anggota dewan kemudian pendidikan dan peningkatan kapasitas anggota dewan terutama eh maaf petugas pemasyarakatan petugas pemasyarakatan terutama hak dalam hal pelaksanaan tugas seperti berkaitan dengan narkotika karena banyak modus yang dilakukan oleh para kurir atau pengguna didalam termasuk didalamnya adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan anu faktor demand atau permintaan yaitu dengan mendorong adanya standar perawatan atau rehabilitasi dari penderita narkoba didalam. Jadi kami menempuh upaya untuk meningkatkan kemampuan dan integritas petugas pemasyarakatan sebagai strategi utama untuk menjawab masalah-masalah over crowded kemudian remisi PP dan sebagainya juga pertanyaan tentang bagaimana narkoba bisa beredar didalam kemudian komunikasi, komunikasi alat-alat komunikasi dan sebagainya. Jadi selain itu karena dengan membangun integritas, melakukan penguatan integritas kita berharap bisa mendorong disiplin kerja di lingkungan petugas pemasyarakatan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRehabilitasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dan karena sebagaimana diketahui bahwa pembinaan warga binaan ini terdiri dari 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu berkaitan dengan tingkah laku dan sebagainya, bagaimana seseorang menyesali perbuatannya berubah kemudian mengikuti pelatihan yang mengarah kepada kebaikan supaya nanti bisa bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Kemudian kemandirian itu menyangkut kemampuan untuk produktif menjadi produktif sehingga ketika keluar dari pemasyarakatan diharapkan akan bisa memenuhi keperluan keluarganya dengan tidak melakukan tindakan kriminal. Semua aspek atau unsur dari pembinaan-pembinaan itu akan dimasukan dalam sistem itu jadi itu. Sementara mengatasi kekurangan SDM yang pertama berkaitan dengan rencana rekruitmen anggota TNI bintara TNI yang menjelang masa MPP. Pertama ini di tujukan untuk lapas-lapas yang terletak di daerah konflik di Papua, Aceh kemudian kalau di Maluku dan di Jawa untuk Lapas di Nusakambangan. Pertimbangannya daerah-daerah itu terutama di daerah konflik petugas pemasyarakatan berada di bawah tekanan dan intimidasi. Pertanyaan yang sepele saja misalnya diajukan kepada kalapas Pak saya tahu rumah bapak dimana, putra bapak belajar dimana, istri bapak bekerja apa. Nah kalau yang melakukan pertanyaan itu napi teroris atau mantan kombatan itu bagi petugas kami sudah menimbulkan berbagai pemikiran. Jadi itu pertimbangan kenapa untuk daerah-daerah itu terutama kami berupaya melakukan penguatan disamping penguatan ke dalam tadi juga ke luar karena diharapkan para anggota TNI atau mereka yang menjelang MPP itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRekrutmen TNI 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang pertama over crowded kemudian masalah remisi dan PB kemudian ada masalah rubasan dalam kaitannya kemudian dengan undang-undang sistim peradilan pidana anak ada disana tentang LPKA atau lembaga pendidikan khusus anak yang dulunya bernama lapas anak dan kemudian restorative justice terkait dengan penanganan anak dan juga penyalahguna narkoba. Perkenankan saya kami dari Pemasyarakatan menyampaikan bahwa kami merumuskan bahwa masalah-masalah ini kami coba dekati dengan 2 hal yang menurut kami strategis sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi atau dalam hal ini adalah upaya optimalisasi hak warga binaan pemasyarakatan. Strategi tersebut adalah satu masalah SDM disana nanti ada masalah rekruitmen, pembinaan dan sebagainya kemudian yang kedua pembangunan sistem yaitu sistem informasi manajemen pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Kami melihat bahwa strategi ini dapat membantu pemasyarakatan untuk menghadapi masalah-masalah yang menjadi tidak saja pertanyaan dari bapak ibu anggota dewan tetapi juga masyarakat yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas dari pemberian hak-hak narapidana dalam hal SDM pemasyaratakan menempuh cara dalam upaya penguatan integritas yang dilakukan dengan melalui pelatihan minggu depan itu seluruh eselon II dan eselon III pemasyarakatan akan mengikuti pelatihan tugas integritas darii KPK.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRemisi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Pertama Pak kami mengharapkan setelah dikirim Menteri Hukum dan HAM dalam kebijakan-kebijakan yang diambil di tahun 2015. Tentunya di awal tahun sesuai daripada amanah Bapak Presiden, Pak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla untuk melakukan revolusi mental pada seluruh jajaran kementerian, yang di dukung kami dari DPR untuk mendukung revolusi mental terhadap ini.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRevolusi Mental 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua yang terakhir, berkenaan dengan hambatan dan pembangunan hukum ke depan yang rencana strategis dari Komisi III melalui pleno Komisi III. Telah disepakati rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP, yang akan kami bahas dan planning dari Komisi III untuk diselesaikan di tahun 2015. Kami mohon kepada kementrian Hukum dan HAM untuk mempersiapkan rancangan RUU KUHP dan KUHAP yang Insya Allah kita harus selesaikan di tahun 2015 ini sebagai dasar bijak untuk pembangunan Hukum ke depan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRUU KUHAP 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 49 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang ketiga terakhir Komisi III mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memprioritaskan dan segera mempersiapkan Rancangan Undang Undang KUHP dan Rancangan Undang Undang KUHAP untuk dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRUU KUHAP 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua yang terakhir, berkenaan dengan hambatan dan pembangunan hukum ke depan yang rencana strategis dari Komisi III melalui pleno Komisi III. Telah disepakati rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP, yang akan kami bahas dan planning dari Komisi III untuk diselesaikan di tahun 2015. Kami mohon kepada kementrian Hukum dan HAM untuk mempersiapkan rancangan RUU KUHP dan KUHAP yang Insya Allah kita harus selesaikan di tahun 2015 ini sebagai dasar bijak untuk pembangunan Hukum ke depan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRUU KUHP 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Strategi umum yang kedua adalah pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Kami sekarang juga ada sistem data base pemasyarakatan tetapi itu belum menjawab kebutuhan kebutuhan baik dalam tadi memberikan transparansi dan akuntabilitas tentang pemberian hak-hak narapidana. Dengan membangun sistem ini akan dikurangi sebanyak mungkin faktor subyektivitas sehingga apakah seorang warga binaan atau napi itu telah muncul haknya, apakah itu remisi, apakah itu PP dan sebagainya itu merupakan hasil dari sistem jadi faktor-faktor yang mendasari keputusan seseorang tentang hal itu akan dimasukan didalam sistem bagaimana penilaiannya dan sebagainya sehingga nanti akan sistem lah yang akan memutuskan seseorang itu telah muncul haknya atau belum. Sistem itu juga diharapkan bisa membantu kami menjadi alat untuk menilai kinerja petugas. Sebagai contoh misalnya seorang petugas medis di Lapas melayani keluhan seorang warga binaan masing-masing ada nomor pinnya petugas dan dan napi kemudian diberikan pelayanan diagnosanya apa tercatat didalam sistem, obat yang diberikan apa dan itu akan muncul dalam berbagai laporan, laporan tentang kinerja petugas, tentang keluhan pelayanan, keluhan napi kemudian penggunaan obat dan sebagainya. Jadi dari sistem itu kami berharap bahwa nanti akan muncul suatu penilaian yang menjadi obyektif baik terhadap kinerja petugas Lapas maupun juga untuk keputusan pemberian hak-hak narapidana.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSistem Informasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 12 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik terima kasih ya sudah semua ya. Baik kalau tidak ada lagi dengan berakhirnya paparan dan over ...... daripada Menteri Hukum dan HAM terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi di tahun 2015 yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumStrategi Kemenhumham 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang ketiga Pak Menteri Hukum dan HAM sekaligus kami juga mengundang dalam forum ini walaupun secara tertulis mungkin undangan sudah sampai untuk besok ada diskusi berkenaan dengan penegakan hukum di tahun 2015 dan berkaitan dengan rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP di Gedung Nusantara V yang kami mengundang seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan seluruh Kapolda seluruh Indonesia dan kami mengharapkan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM bisa hadir kalau bisa Pak menteri juga hadir karena langsung dibuka oleh key note speaker dari Ketua DPR RI yang akan memberikan key note speaker dalam pembukaan diskusi hukum untuk tahun 2015 yang ini. Kemudian bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati dengan hal-hal yang telah kami rangkum tersebut di atas kita akan memberikan alternatif kesimpulan dalam rapat kerja ini mohon ditayangkan. Bagi bapak ibu yang disebelah kanan bisa melihat dan bapak ibu juga bisa melihat. Tadi dari pertanyaan maupun diskusi begitu banyak tentang proses asimilasi kemudian proses PB dan proses remisi yang sebenarnya terkait dalam PP 99 sehingga kami menawarkan dalam forum rapat kerja ini Komisi III mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang saran dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan serta menyelesaikan permasalahan over kapasitas di berbagai LP/rutan di Indonesia. Saya minta masukan atau persetujuan dari bapak ibu anggota komisi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumUndangan Diskusi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 36 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dan karena sebagaimana diketahui bahwa pembinaan warga binaan ini terdiri dari 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu berkaitan dengan tingkah laku dan sebagainya, bagaimana seseorang menyesali perbuatannya berubah kemudian mengikuti pelatihan yang mengarah kepada kebaikan supaya nanti bisa bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Kemudian kemandirian itu menyangkut kemampuan untuk produktif menjadi produktif sehingga ketika keluar dari pemasyarakatan diharapkan akan bisa memenuhi keperluan keluarganya dengan tidak melakukan tindakan kriminal. Semua aspek atau unsur dari pembinaan-pembinaan itu akan dimasukan dalam sistem itu jadi itu. Sementara mengatasi kekurangan SDM yang pertama berkaitan dengan rencana rekruitmen anggota TNI bintara TNI yang menjelang masa MPP. Pertama ini di tujukan untuk lapas-lapas yang terletak di daerah konflik di Papua, Aceh kemudian kalau di Maluku dan di Jawa untuk Lapas di Nusakambangan. Pertimbangannya daerah-daerah itu terutama di daerah konflik petugas pemasyarakatan berada di bawah tekanan dan intimidasi. Pertanyaan yang sepele saja misalnya diajukan kepada kalapas Pak saya tahu rumah bapak dimana, putra bapak belajar dimana, istri bapak bekerja apa. Nah kalau yang melakukan pertanyaan itu napi teroris atau mantan kombatan itu bagi petugas kami sudah menimbulkan berbagai pemikiran. Jadi itu pertimbangan kenapa untuk daerah-daerah itu terutama kami berupaya melakukan penguatan disamping penguatan ke dalam tadi juga ke luar karena diharapkan para anggota TNI atau mereka yang menjelang MPP itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumWarga Binaan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 16 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Apakah pertemuan sodara tersebut atas inisiatif dari Saudara Andi Wijayanto atau diketahui dan setujui oleh anggota tim 11 yang lain?Pertemuan Abraham SamadAnggota tim 11 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 35 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Silakan untuk foto saja ya? untuk foto saja ya?Pertemuan Abraham SamadFoto 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 19 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya tadi beri kesempatan intermezzo aja, intermezzo. Tapi saya kembalikan dalam track-nya Pak Junimart.Pertemuan Abraham SamadIntermezo 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 13 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki

Baik, Terima kasih ya. Jadi ada beberpa pertemuan, salah satunya dengan Pak Muarara Sirait.
Begitu ya Pak? Baik,
Bapak/Ibu anggota Komisi III yang kami hormati,
Terhadap Saudara Avteria Dahlan itu memang tidak hadir, Ibu Verania Liem ini juga tidak hadir, Pak Hendro Priyono belum ada kabar saya ingin satu saja Pak mendalami, terhadap Pak Supriansyah sebagai pemilik apartemen di Capita. Kira-kira Bapak tahu tidak, Ibu Veriani Liem ini bermukim juga di apartemen Capita.Pertemuan Abraham SamadJumlah Pertemuan 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 12 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, Terima kasih Pak Supriansyah, dalam kesempatan ini Bapak/Ibu anggota Komisi III telah kita dengar bersama terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tajhyo Kumolo, Pak Andi widjajanto dan Pak Supriansyah, bahwa pertemuan itu benar, Ada.Pertemuan Abraham SamadKebenaran Pertemuan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Jadi tolong jawab dengan jujur. Karena tidak mungkin ini bicara kalau tidak ada bahan-bahannya. Ya yang terakhir mungkin. Saudara Andi Wijayanto. Adinda saya cintai, tolonglah jelaskan sama saya sedikit atau mungkin public atau masyarakat yang ingin tahu sebagai Sekab itu tugasnya apa sih? mungkin kalau kita di sini sudah biasa, tapi kan masyarakat kan tidak mengerti, karena banyak sekali betul, statment-statment Saudara Andi Wijayanto ini yang mengatasnamakan presiden.Pertemuan Abraham SamadKepastian Statement 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nah ini saya mau tanya, Apa semua calon 100 orang itu atau sampai 7 itu Saudara datang ke rumah keluarganya satu-persatu? ingin klarifikasi, karena saya dengar cuma satu ini saja, apa pula kepentingannya itu pertanyaan saya dulu satu. Karena sudah aneh juga saya, Saya coba cek satu-satu, ada tidak petemuan yang lain klarifikasi dengan semua calon wapres yang akan menjadi calon wakil presiden Joko Widodo. Itu pertanyaan saya.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi Pencalonan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Berdasarkan hal itu kami meminta dan mengundang Pak Tjahyo Kumolo dan Pak Andi Wijayanto serta Pak Supriansyah, yang sebenarnya juga Pak Hendro Priyono disebut-sebut namanya oleh Pak Hasto kami ingin mendengarkan klarifikasi pernyataan itu, apakah benar apa adanya itu. Dan kalau benar maka ini akan kami tindaklanjuti dengan kepada Saudara Abraham Samad, berkenaan dengan apa bila pertemuan itu benar. Dan substansinya dapat melanggar dan mengingkari sumpah jabatan dan surat pernyataan di hadapan kami.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pernyataan 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 11 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Baik, terima kasih.
Kepada Pak Andi Wijayanto yang telah memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang telah kita dengar bersama dari Saudara Hasto beberapa minggu yang lalu, untuk itu kita dengarkan kepada Pak Supriansyah waktu dan tempat kami persilakan.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pernyataan 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Antara anda dengan Abraham Samad Kakanda Abraham Samad, mba yu Rini Sumarno dan adinda Andi Wijayanto. Petemuan apa pula itu? saya rasa perlu juga saya klarifikasi karena ada informasi ada dana-dana besar itu? tolong di clearkan saja. Jangan pula sampai nanti sudah berbantah-bantahan seperti Johan Budi, Pak Abraham Samad, Pak Supriansyah. Tiba-tiba di ujung kita dibuka lagi dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 12 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Jadi , kan begitu. Tempat di apartemen Kapitali punyanya Pak Supriansyah namun kami hanya ingin menggarisbawahi Pak Supriansyah pertemuan itu satu kali atau beberapa kali?Pertemuan Abraham SamadLokasi Pertemuan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 15 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua saudara mengatakan bahwa pernah ke rumah Saudara Abraham Samad kontrakannya di Pulo Mas dan bertemu dengan Ibu Abraham Samad dan istrinya. Betul begitu?Pertemuan Abraham SamadLokasi Pertemuan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Apakah memang begitu ceritanya, atau jangan-jangan pusing juga presiden, hari ini Pak Andi Wijayanto ngomong begini, tau-tau ternyata Beliau belum tahu apa yang terjadi. Sekaligus masalah surat menyurat untuk presiden, bagaimana mekanismenya belajarlah saya. Karena banyak sekali hal-hal yang agak aneh menurut saya. Tiba-tiba ada surat seolah-olah dari kompolnas sudah bicara statment bahwa oh sudah kirim. 5 calon Kapolri baru kepada presiden, tiba-tiba ada lagi namanya si A, si B, si C, si D tapi presiden belum pernah terima barang itu. Ada lagi pula surat yang katanya tiba-tiba ke luar dulu sebelum nyampai ke DPR.Pertemuan Abraham SamadMekanisme 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dalam pertemuan ketika Adinda kita Hasto datang ke sini itu menjelaskan ada pembicaraan tentang kasus perkara antara lain isinya saya catat itu, saya sudah bantu Saudara Emir Moies, begitulah kurang lebih nya dengan ringan, dan Anda juga bicara persoalan perkara Pak Lutfi Hasan Ishak atau Pak Ustad. Adalah bahasa-bahasa itu, ini personnya kenapa saya ingin ada ketegasan, karena ketua KPK itu apa pun juga tidak boleh bicara tentang perkara apalagi dengan orang-orang yang pasti akan ada hubungan dengan orang yang sedang berperkara itu. Jadi saya ingin ketegasan itu sudah melanggar itu saya ingin ketegasan dari mas Tjahyo.Pertemuan Abraham SamadPelanggaran Kode Etik 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ya silakan-silakan Ibu. Kemudian yang lanjut pertanyaan saya, Saudara Andi atau adinda, Ini kan ada calon dari awal saya dengar. 100 soal nya kan saya tidak masuk tim 11. Jadi tidak tahu peristiwa itu. Kemudian tinggal 7. Akhirnya jadilah yang terhormat Bapak JK, iya kan? tapi saya heran.Pertemuan Abraham SamadPencalonan Cawapres 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang mana dalam di dalam forum rapat dengar pendapat ini Saudara Hasto menyebut nama Saudara Tjahyo Kumolo dan Saudara Andi Wijayanto dalam beberapa pertemuan bersama dengan Saudara Abraham Samad.Pertemuan Abraham SamadPertemuan Abraham Samad 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Bisa ya? Pak Iwan? ada Pak Kiyai ini, Baik, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan pertama kepada yang terhormat Saudara Pak Tjahyo Kumolo, dalam beberapa waktu pertemuan kami dengan Saudara Hasto dan Saudara ... menyebut beberapa kali pertemuan yang dalam hal ini dalam rangka menuju pada saat suksesi di Pilpres 2014 yang kemarin.Pertemuan Abraham SamadPilpres 2014 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dalam pleno Komisi III DPR RI, pada saat Beliau melalui proses uji kelaikan dan kepatutan dan diterima di dalam Komisi III DPR RI. Nah di dalam ini Pak Tajhyo, Pak Andi dan Pak Supriansyah, ini dihadapan forum pleno dan dengar pendapat umum ini ada baiknya saya perkenalkan diri supaya nanti pada saat teman-teman Bapak/Ibu Anggota Komisi III melakukan pendalaman dan melakukan klarifikasi kepada Bapak/Ibu sekalian, Bapak-bapak sudah bisa, oh ini dari daerah pemilihan mana, supaya juga siapa tahu Pak Tjahyo nanti selaku Mendagri ke Kabupaten Sumatera Utara, disni ada Pak Ruhut ke Aceh ada Pak Muslim Ayub itu, mudah-mudahan tidak terganggu acara Pak.Pertemuan Abraham SamadProses Uji Kelayakan dan Kepatutan 3



M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Menerima surat, menurunkan surat dan bicarapun harus ada protap-protapnya, protokolernya, tidak seenak-enaknya bisa bicara mengatasnamakan presiden. Ini negara, ini bukan warung kopi. Ini dari saya mohon itu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya dari saya. Ini informasi juga susah kita jadi wakil rakyat ini memang banyak betul masukan, jadi satu satu saya pilih-pilih saja yang memang betul-betul harus diklarifikasi. Ini katanya terakhir memang ada pertemuan di rumah saudari atau Mba Rini Sumarno.Pertemuan Abraham SamadProtap 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang mana di dalam sumpah dan komitmen surat pernyataan Saudara Abraham Samad pada saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan di dalam Komisi III DPR RI bahwa Beliau untuk menjaga sumpah jabatan dan surat pernyataan tidak akan melakukan hal-hal tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan sumpah jabatan beliau berkenaan dengan Undang-Undang 30 tahun 2002.Pertemuan Abraham SamadSumpah Jabatan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Lewat seseorang, tadi ditanya lewat Pak Andi, lewat Saudara Andi Wijayanto tolong itu di clearkan bagaimana mekanisme kita. Kita ini sebuah bangsa besar kita ini sebuah negara yang besar. Dibangun para pendiri bangsa ini bukan sekedar ecek-ecek, ada tata kelola negara ada Undang-Undang ada Konstitusi. Bukan sekedar kita bicara-bicara, Jadi tolong juga dihargai juga itu. Sebagai cara kita menjaga bangsa ini, bagaimana? karena kebetulan saya tidak di kabinet, saya titip itu. Pak Saudara, pak saudara pula. Adinda Andi Wijayanto, tolong dijelaskan mekanisme ini. Supaya kita tidak simpang siur.Pertemuan Abraham SamadTata Kelola Negara 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 40 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Dan isi pembicaraannya juga apa? tolong dijelaskan? karena saya lihat kenapa saya tanya begini? ketika Saudara menjadi Sekab ketika menjelaskan perkaranya Budi Gunawan ini konjen Budi Gunawan memberikan statemen-statemen sebagai Sekab saya merasa Saudara sudah sebagai jubir presiden. Saya merasa bahwa Saudara memberikan keterangan semuanya seolah-olah sebagai juru bicara presiden atau entah apa lah namanya itu.Pertemuan Abraham SamadTopik Pembicaraan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Tamu undangan kita yang hadir dalam kesempatan ini dari Serikat Kerja Perum Peruri ya? yang memenuhi undangan tertanggal 9 Januari berkenan untuk menerima pengaduan tentang BPK dan Kejaksaan Agung yang telah dilaporkan oleh Perum Peruri.Serikat Pekerja PeruriAduan Serikat Pekerja 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 3 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Kalau tidak ada mungkin ada yang bisa ditanggapi dari Pak Hadi atau menjadi bahan Pak ya? untuk menjadi masukan dari bapak/ibu dari, dari bapak-bapak ini ya enggak ada Ibu-nya, bapak-bapak Serikat Peruri Perum Peruri ini untuk menjadi bahan nanti hal-hal yang menjadi catatan bisa koordinasi sama Sekretariat Komisi III.Serikat Pekerja PeruriKoordinasi Komisi III 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Cukup ya, kita anggap cukup ya? untuk kita pelajari nanti pak. Nanti berkenaan dengan panggilan polda kita akan tanyakan didalam rapat kerja.Serikat Pekerja PeruriPanggilan Polda 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 2 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Agenda berikutnya Bapak Ibu ada ingin mendalami pertanyaannya atau hal-hal yang ingin didalami atau kita anggap cukup ?Serikat Pekerja PeruriPendalaman pertanyaan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 18 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Jadi saya sih sependapat, cuma didalam kecepatan itu ada muatan yang tersirat dan tersurat 6 hari Pak. Kita masuk kedalam penyelidikan, bila ditemukan dua alat bukti kita masuk kedalam penyelidikan begitu. Kan begitu ya? saya sih sepakat cepat, harus cepat memang itu. Cuma didalam cepat ada yang tersirat dan tersurat, nah ini kita sama-sama kita lihat. Baik Pak Jaksa Agung Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Alat Bukti 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 74 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki AMC itu bagian Pak Jamintel Pak ya, monitoring centernya nanti Pak Masinton bisa langsung ke Pak Jamintel secara khusus, Pak Hadi juga membicarakan teknis penganggarannya bagaimana.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8AMC 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 72 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Telah kita dengar bersama pandangan dan jawaban pendalaman dari Bapak Jaksa Agung berkaitan dengan Badan Anggaran, di sini Badan Anggaran Pak Masinton Pak dari PDI Perjuangan nanti bisa dibicarakan di Teuku Umar itu Pak ya, khusus pembicaraannya Pak. Pak Hadi juga dari Fraksi Gerindra Badan Anggaran Pak, saya rasa nanti mengenai sarana pra sarana ini khususnya di luar Jawa, di kampung saya di Lampung itu memang prihatin Pak, apalagi di Mesuji Pak kebetulan juga bupatinya dari Nasdem Pak Hamami itu kantor Kajarinya masih beralasakan tanah Pak. Jadi kalau kita ke sana kaki kita kotor, kalau saya pas ke sana sengaja agak becek, ini saya bilang ini Pak Hami sengaja atau apa, memang Pak Aziz memang baru habis hujan, padahal di luar nggak hujan Pak. Jadi tolong Pak Hadi sama Pak Masinton beres ya Lampung ya, mungkin juga mobil tahanan Pak. Saya rasa juga mobil tahanan yang sudah relatif kalau kita lihat di daerah-daerah itu cukup jelek.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 49 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, mengenai masukan ini ya mengenai bansos untuk secara transparan bukan hanya di kota tertentu, tapi juga di kota-kota lain termasuk kota pelaku dan lain sebagainya begitu. Silakan Pak Benny kalau mau menyampaikan hal.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Bansos 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 98 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Inikan sifatnya saya mau menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, catatan, makanya ini masuknya dalam catatan Pak Jaksa Agung nanti kami dalam Komisi III akan mengundang pihak-pihak instansi khususnya kepada birokrasi di bawa jajaran wakil Jaksa Agung, JAM atau direktur dan lain sebagainya Pak, supaya ini supaya kita sama-sama well known gitu terhadap masukan ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Birokrasi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 7 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, catatan mengenai Tahun 2007, 2012 saja Pak pengelolaan dana masjid. Kami persilakan Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dana Masjid 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 91 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua, menindaklanjuti penyelesaian eksekusi atas putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi lahan atas nama DL Sitorus, Komisi III DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini yang kesepakatan kita yang kemarin dan Pak Jaksa Agung sudah bersedia, begitu ya Bapak-Ibu Anggota Komisi ada masukan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Eksekusi Lahan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 8 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Mungkin beginilah Pak Jaksa Agung kepada institusi Kejaksaan Agung supaya dilakukan equal treatment hal yang sebenarnya bias mudah kita selesaikan, jangan kita persulit penyelesaiannya misalnya undangan itu cukup TU yang ngantar ya cukup TU-lah. Memang tidak ada larangan secara tertulis didalam MKD, tapikan kita bias membuat untuk keharmonisan dua lembaga. Kemudian juga menghormati ya asas praduga tidak bersalah karena inikan pencitraan begitu. Saya rasa, point itu pointnyakan supaya tidak dilakukan secara besar, kalau hal itu bias kita simpulkan kan begitu pointnya. Saya rasa itu tidak ada keberatanlah bagi institusi Kejaksaan untuk kedepan pemanggilan atau melayangkan surat panggilan untuk tidak dilakukan dengan berombong-rombongan kemudian juga tidak melibatkan televise kecuali memang SOP-nya dan dilakukan equal treatmennya, dilakukan secara equal treatment. Saya rasa begitu Pak permintaan dari Pak Adies. Silakan Pak Jaksa.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Equal Treatment 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 105 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Begini Bapak-Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan dari hasil forum lobi. Saya tidak ingin menambahkan dan tidak ingin mengurangi, sifatnya hanya saya menyampaikan dalam forum ini. Kalau Bapak-Ibu Anggota Komisi III keberatan, kita skors masuk dalam forum lobi, apakah ini masuk dalam catatan atau ini masuk dalam kesimpulan untuk kita pengambilan suara voting di sini. Itu saja kita ambil pilih mekanisme saya jaga, makanya itu sudah saya sampaikan, sebentar Pak Taufiq, untuk kita lakukan ini saya sampaikan berdasarkan hasil lobi, kalau Bapak-Ibu Ria Latifa menyampaikan ini berkoordinasi dengan Pak Trimedya silakan, silakan berkoordinasi dengan beliau dan Beliau silakan cabut itu dalam forum lobi dan ini clear tidak ada paksaan dari fraksi manapun. Kalau PDIP dalam hal ini Kapoksinya silakan untuk berkoordinasi dengan kami, Fraksi Nasdem tadi sudah disepakati, makanya dalam forum lobi saya tidak bisa ungkap dalam sini karena forum lobi itu tertutup, etika yang harus saya jaga. Kalau kita tidak sepakat saya skors kita masuk dalam forum lobi, apakah ini mau kita cabut atau kita masukkan dalam kesimpulan dan kita voting pengambilan keputusan. Ini mekanisme begitu Bapak-Ibu sekalian, jadi saya tidak ingin berdebat nanti kita selesaikan di forum internal kita karena ini keputusannya telaqh diambil dalam forum lobi, begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah berdebat di sini, Pak Jaksa Agung kita nggak usah berdebat karena kalau berdebat ini bisa panjang kita skors lagi, kita nggak jadi fit and proper Komisi Yudisial, besok Pak, jam 10.00 WIB.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Forum Lobi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 80 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Tadi masukan-masukan dari Pak Masinton, Pak Didik, Pak Taufiq, Pak Tjatur dan Pak John Azis, prinsipnya masukan untuk memberikan semangat kepada institusi Kejaksaan Agung RI untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional, transparan dan secara terukur dalam melaksanakan itu sehingga tidak ada praduga-praduga yang telah disampaikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Fungsi Kejagung 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 80 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, Bapak-Ibu sekalian. KKR HAM ini ya, oh iya Pak Masinton dulu setelah itu Pak Nasir ya, maaf Pak Masinton. Silakan Pak Masinton.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8HAM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 63 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya khawatir nanti Bapak jawab ada yang tidak puas, interupsi lagi itu yang saya khawatir. Ini saya lihat wajah-wajahnya yang mau pencet mix semua, nanti Bapak jawab sepatah yang interupsi ini tiga Pak yang itu saya khawatir. Kita tidak sholat ashar, saya juga mau nahan ini mau kebelakang, ini hal yang tidak bisa saya wakilkan ini yang harus saya lakukan sendiri. Ini sih saran atau saya minta pandangan fraksi saya sudah kelihatan ini. Begitu Pak. Saya takut nantinya Bapak jawab ada tiga yang interupsi. Lebih baik kita ada strateginya Pak. Siapa tahu nanti setelah istirahat pukul 19.30 pada tidak hadir cepat kita Pak langsung kesimpulan kan begitu. Ini masih lengkap ini semua, takut saya juga ini. Begitu Pak Jaksa Agung ya. baik, terima kasih. Kita skors sampai pukul 19.30Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Interupsi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Didalam pertemuan itu dijelaskan oleh Pak Jaksa Agung bahwa pada saat itu juga Jampidsus dan Pak Dir. Penyidikan pada saat itu menjelaskan struktur fakta hukum secara detil dengan over head, segala macam dan itu kami tidak campuri proses-proses itu dan berjalan, berkembanglah begitu seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Komisi III DPR RI. Sehingga penjelasan ini supaya kita clear Pak, tidak ada asumsi-asumsi yang menyatakan ini kenapa, kenapa, supaya clear bahwa gagasan itu dari Saudara Wakil Ketua Bidang Polkam karena di unsur Pimpinan itu ada bidang-bidangnya, bidang Polkam yaitu Pak Fadli Zon membawahi Komisi I, II dan III bukan membawahi, mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan untuk diteruskan kepada mitra kerja kita pihak ketiga surat masuk dan surat keluar. Bidang Ekuin ada lagi yaitu Pak Taufiq, bidang Ekku ada lagi, bidang-bidangnya sama di tingkat Pimpinan Komisi III Pak, di bidang anggaran yaitu Pak Desmond yang mengkoordinasikan bidang anggaran di Komisi III, di bidang legislasi DR. Benny K. Harman untuk pengaturan siklus daripada Undang-undang yang akan dibahas dalam Komisi III, Pak Trimedya ini bidangnya pengawasan harusnya Pak, namun dia banyak mengawasi partai sementara ini Pak yang harus menjelang Pilkada dan sebagainya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Jampidsus, Proses Hukum 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 83 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai kasus Bambang Widjayanto saya juga tadi ditanya oleh wartawan Pak, apakah benar Komisi III membuat kesimpulan kesepakatan untuk meminta itu di SP3 atau di SKP2, saya sampaikan tidak. Kami hanya mengawasi kinerja dan kewenangan Jaksa Agung sesuai ketentuan Pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang Kejaksaan Pasal 35 C, kewenangan itu ada di Kejaksaan Agung RI dengan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam Pasal 140 KUHAP. Jadi clear kita, Komisi III tidak meminta, Komisi III hanya memberikan kewenangan itu kepada Jaksa Agung untuk melakukan kewenangan yang melekat kepada tugas dan kewajibannya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus BW 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, Bapak-Ibu sekalian, berkenaan dengan Victoria ya karena saya disebut dan saya juga hadir dalam kesempatan itu dan beberapa jam juga hadir di sini, hadir didalam rapat Victoria. Memang kami pada saat setelah pertemuan itu Pak memang kami Komisi III melakukan pleno berkenaan dengan kasus Victoria. Pleno di dalam Komisi III meminta kepada saya sebagai Ketua Komisi III dan Pak Desmond sebagai Pimpinan Komisi III atas dasar apa diundang. Kami menyampaikan di dalam pleno itu ya kami sekedar diundang, diundang, datang, kemudian setelah rapat makan siang. Di dalam pertemuan itu juga atas usulan dari pada Pimpinan DPR RI kami menanyakan setelah itu kepada Pak Ketua DPR RI pada saat itu, kenapa ini dilakukan saya sampaikan. Pada saat itu Pak Ketua DPR RI Pak Setya Novanto menyampaikan bahwa itu atas usulan daripada Saudara Wakil Ketua Bidang Polhukam yaitu Pak Fadli Zon. Saya sampaikan bahwa secara mekanisme dan Tata Tertib DPR RI pemanggilan mitra kerja itu harus melalui Komisi, tidak boleh melalui Pimpinan DPR RI karena Pimpinan DPR RI itu sifatnya hanya juru bicara atas persetujuan fraksi-fraksi dan persetujuan komisi secara teknis yang telah memutuskan suatu kebijakan yang ada di tingkat komisi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus Victoria 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Jadi kita clear Pak, masalah Victoria, itu atas undangan Wakil Ketua Bidang Polkam yang perlu clear, namun karena posisi Pak Novanto sebagai Ketua DPR RI harus hadir, saya juga dalam posisi ketua harus hadir ya menghormati undangan itu. Makanya lain waktu juga tawaran Pak Ruhut sayang dia nggak ada, dia lagi makan di restoran saya Pak, nanti bill-nya jatuh ke siapa saya juga belum tahu Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus Victoria 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 104 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nggak Pak, ini kesimpulan yang telah terpisah dari catatan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kesimpulan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 103 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nggak Pak, saya nggak minta komentar soal ini karena ini internal komisi, saya sifatnya pemberitahuan, catatan ini tidak mengikat dalam kesimpulan Pak. Ini pemberitahuan kepada bapak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Komisi 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 106 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ada hasil Rapat Dengar Pendapat Umum kita selama satu periode Masa Sidang I 2015-2016 yang telah kami terima laporan-laporan ini untuk bisa ditindaklanjuti dan laporan-laporan ini akan kami minta, laporan secara tertulisnya nanti pada masa sidang sebelum berakhir Pak, mungkin Pak Benny.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Laporan Masa Sidang 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 90 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Baik, Bapak-Ibu sekalian.
Saya pikir secara substansi tidak merubah, nggak ada masalah, inikan hanya style orang Aceh sama style orang di luar Aceh gitu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Legislasi 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, Bapak-Ibu sekalian, berkenaan dengan Victoria ya karena saya disebut dan saya juga hadir dalam kesempatan itu dan beberapa jam juga hadir di sini, hadir didalam rapat Victoria. Memang kami pada saat setelah pertemuan itu Pak memang kami Komisi III melakukan pleno berkenaan dengan kasus Victoria. Pleno di dalam Komisi III meminta kepada saya sebagai Ketua Komisi III dan Pak Desmond sebagai Pimpinan Komisi III atas dasar apa diundang. Kami menyampaikan di dalam pleno itu ya kami sekedar diundang, diundang, datang, kemudian setelah rapat makan siang. Di dalam pertemuan itu juga atas usulan dari pada Pimpinan DPR RI kami menanyakan setelah itu kepada Pak Ketua DPR RI pada saat itu, kenapa ini dilakukan saya sampaikan. Pada saat itu Pak Ketua DPR RI Pak Setya Novanto menyampaikan bahwa itu atas usulan daripada Saudara Wakil Ketua Bidang Polhukam yaitu Pak Fadli Zon. Saya sampaikan bahwa secara mekanisme dan Tata Tertib DPR RI pemanggilan mitra kerja itu harus melalui Komisi, tidak boleh melalui Pimpinan DPR RI karena Pimpinan DPR RI itu sifatnya hanya juru bicara atas persetujuan fraksi-fraksi dan persetujuan komisi secara teknis yang telah memutuskan suatu kebijakan yang ada di tingkat komisi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mekanisme Pemanggilan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 16 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Memang harusnya cepat Pak. Jangan seperti Menteri Hukum lama Pak, harusnya cepat. Sudah benar ini Menteri ESDM.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Menteri ESDM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 17 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya setuju Pak surat itu …, cuma tolong juga Menteri Hukum dan HAM Bapak sampaikan supaya cepat juga Pak supaya tidak berlama-lama.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Menteri Hukum dan HAM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 88 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini susah Pak, saya kalau sesama Pimpinan ini susah nanti kalau dilapor ke MKD sama-sama kita jelaskan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8MKD 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 26 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, silakan masalah telepon, mobil 8 kita anggap clear ya? sudah ya? sekarang masuk ke surat nah surat silakan Pak Nasir masalah surat. Sudah dibaca ada hal yang ingin disampaikan? Kalau tanggal sama, jawaban sama saya rasa bagus, Cuma bagusnya ini kenapa kok bisa tanggal dan harinya sama, ini memang perlu dilihat seperti apa. Mengenai surat pak John ya? silakan Pak John.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mobil 8 3



M. AZIZ SYAMSUDDIN 38 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sebentar Pak Adies jangan masuk surat dulu. Ini masuk masih wilayah mobil 8.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mobil 8 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 39 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ya surat nanti dulu, kita masuk ke mobil 8. Pak Junimart mau masuk masalah mobil 8? Tidak? Silakan Pak Junimart.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mobil 8 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 43 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Tugas kami pun di legislasi mengawasi aparat hukum untuk bekerja dan melaksanakan tugas kewenangan sesuai hukum acara yang berlaku Pak. Itu tugas kami juga Pak secara konstitusi yang melekat pada kami dalam sumpah jabatan begitu. Baik kita mengenai mobil 8 selesai ya? masuk kedalam surat. Silakan Pak BennySurat ESDM dan Kasus Mobil 8Mobil 8 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 45 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik Bapak-Ibu sekalian, mengenai mobil 8 dan penafsiran, saya kira cukupkan begitu ya masuk kedalam masalah surat ini. Silakan Pak Adies silakan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mobil 8 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 31 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ya inilah makanya kita inikan perbedaan penafsiran Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Multi Tafsir 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 96 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Catatannya Pak, perlu kami sampaikan Komisi III dalam lobi dan kesepakatan kemarin, dalam lobi sepakat untuk membentuk panitia kerja sehingga kami nanti akan mengundang tingkatan di bawah Jaksa Agung untuk kita rapat dengan secara teknis Pak dan itu rapat biasanya kita lakukan secara tertutup untuk, ini sebagai catatan saja tidak perlu persetujuan Bapak, supaya Bapak nanti memberi kelonggaran.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Panitia Kerja 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 66 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Pak Jaksa Agung sebentar Pak ya, ini masalah-masalah Pasar Turi saja ya.
Silakan Pak Didik dari DemokratSurat ESDM dan Kasus Mobil 8Pasar Turi 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 70 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki
Ada lagi untuk Pasar Turi, ini sudah 2 gelombang ini.
Silakan Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pasar Turi 3

M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, kami persilakan kesimpulan: Didalam hal ini Komisi III meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan penanganan perkara secara cermat dan teliti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,  transparan, berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan optimalisasi peningkatan kinerja secara menyeluruh, independent, profesional, dan proporsional.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penanganan Perkara 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Jadi kita memahami saja bertiga Pak, Pak Mulfakhri juga bidang pengawasan namun karena kesibukan di partai dan lain sebagainya, padahal Pak Desmond ini juga Wakil Ketua Umum partai Pak yang mempunyai kewenangan mungkin setengah lebih mendekati kewenangan Pak Prabowo, sama juga dengan Pak Benny dan lain sebagainya, apalagi Pak Didik ini Sekretaris Fraksi. Saya nggak tahu di Komisi III ini banyak sekali Pak, bos-bos partai yang ada di sini semuanya di Komisi III, Pak Dasco ini Wakil Ketua Umum nah itu kita bingung, Ibu Ria ini Dubes saya bingung juga Komisi III ini apa minta perlindungan atau memang senang sama Pak Jaksa Agung, nah itu juga menjadi tanda tanya, belum lagi yang lain-lain ini, nah Pak Tjatur ini Pak, Ketua Dewan Pimpinan dan mantan segala macam banyak sekali ini, apalagi yang selalu diam di pojok itu Pak, itu perwakilan dari merdeka selatan dan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pengawasan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 34 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya sudah bersepakat sama Pak Jaksa Agung soal Pasal 1 Ketentuan Umum Bab I inikan kita punya pandangan yang berbeda, tapi terus-terang ini ilmu yang baru saya peroleh bahwa ditingkat penyelidikan sudah bisa ditetapkan. Ya Pak Weni soal ini Pak ya? ya silakan Pak Weni.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 41 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Pak Junimart menyampaikan adalah penyelidikan. Lidik belum masuk pro justisia adalah proses lidik itu Pasal 1 Bab 1 ketentuan umum ayat (5) proses untuk menemukan dan mencari dugaan tindak pidana menuju proses penyidikan. Ini yang saya berbeda pandangan dengan Pak Jaksa Agung, tapi sudah disarankan oleh Pak Ruhut, nanti ketemu di restoran yang bayar Pak Ruhut kan begitu Pak Ruhut? Kan itu yang disampaikan Pak Ruhut, makanya saya tidak mau berdebat lagi dengan Pak Jaksa Agung, walaupun alam pikiran saya secara hukum tidak begitu. Itu clear Pak ya? clear ya? silakan Pak Nasir apa lagi?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 43 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini clear kalau pernyataan Pak Jaksa Agung dalam proses penyelidikan bapak belum berani menentukan tersangka. Kan ini clear Pak. Beda waktunya dengan Pak Beni tadi. Ini pandangan saya. Waktu tadi pada saat Pak Beni melakukan penyelidikan, bapak sampai didalam forum ini sudah ada tersangkanya, tapi pada saat Bapak menanggapi Pak Weni Waro sangat berhati-hati dan tidak pernah menetapkan tersangka ditingkat penyelidikan. Nah itu saya sependapat. Okelah, nanti lain waktu kita duduk di warung kopi kita putar rekamanan ini Pak supaya ini clear semaunya Pak. Karena ini kenapa Pak? Proses penyidikan itukan menentukan SPDP. SPDP sprintdig menentukan seseorang itu masuk dalam proses pro justisia atau tidak. Silakan kalau Bapak ingin menanggapi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 24 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik, saya pikir nanti begini saja untuk melihat akurasi nomor telepon itu adalah pemiliknya Saudara Hari Tanusoedibyo atau bukan kan Jampintel punya alat. Silakan disidik Pak. GPS-nya dimana tangkap langsung. Jangan kalah dengan KPK bisa menangkap orang, masa Bapak tidak bisa. Ini masalahnya orang itu yang mengirim SMS itu benar Saudara Hari Tanu atau tidak, kan itu permasalahannya. Kalau untuk menyatakan dia benar atau tidak benar itukan gampang permasalahannya. Lihat titik lokasi. Dia itu Jamintel punya alatnya itu yang anggarannya sudah kita kasih, tinggal digunakan kan begitu Pak. Alatnya sudah ada tinggal digunakan. Silakan Pak Dasco.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyidikan SMS 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini mengenai policy anggaran saya rasa Pak, nanti secara mekanisme dan siklus itu biasanya Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Policy Anggaran 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 10 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Tiga hal ini Pak masalah Jaksa Yudi, masalah bukti rekamanan Saudara Ma‟ruf, kemudian Saudara Hari Tanuwijaya dan keempat mengenai proses hukum. 4 hal ini kita melakukan pendalaman, nanti baru kita buka lagi. Kami persilakan Pak Dasco kami persilakan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Proses Hukum 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 41 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sudah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah masuk penyidikan begitu loh, tapi belum ada tersangkanya. Itukan yang menarik bagi saya Pak. Pada saat masuk proses penyidikan yang secara ilmu hukum sudah masuk proses pro justisia, proses pro justisia adalah penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tapi belum ada tersangkanya kan begitu. Nah ini loh Pak Dasco.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Proses Penyelidikan 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 80 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya sampaikan kepada Pak Jaksa Agung kalau tidak ada yang ingin ditanggapi masukan-masukan ini, saya masuk ke dalam kesimpulan kalau tidak ada lagi agenda, oh mau disampaikan Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Rapat Kerja 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 98 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Adapun lain-lainnya nanti kita akan sampaikan teknis siapa mimpin, siapa mulai dalam pleno, kita akan lakukan itu Pak. Ini kan catatan yang berkembang dari kemarin masalah mobil aid, masalah hubungan jaksa, masalah Freeport, Menteri ESDM dan DL Sitorus. Ini catatan nggak perlu saya minta persetujuan, saya hanya menyampaikan saja, begitu Pak Nasir.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Rapat Kerja 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 85 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini ada Pak Masinton, Pak Desmond dan Pak Benny Pak, ini sebenarnya masukan juga. Intinya kan minta institusi Kejaksaan Agung bersikap bertindak secara kualitas profesional, objektif dan transparan itu intinya, kenapa ini berkembang? Ada kecurigaan dari berbagai masukan yang berkembang di dalam selama 1 tahun menjadi penilaian secara politik teman-teman yang ada di dalam Komisi III, tapi hal inikan tentu bisa dibantah sepanjang hal-hal itu bisa diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang disesuaikan dengan Pasal 184 KUHAP tentunya itu bisa kita perdebatkan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Sikap Kejagung 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 58 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Waktu menunjukan pukul 16-05. Berdasarkan Tatib 226 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 harus diskors. Saya minta pandangan dan persetujuan forum rapat kerja yang terhormat ini. Bagaimana Pak Junimar MKD? Saya kan paling takut dengan Bapak dipanggil MKD itu bahaya saya. Bagaimana Pak Dasco?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Skorsing 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 23 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sebentar-sebentar supaya clear dulu, clear bahwa itu SMS bukan dari Saudara Hari Tanu. Clear Pak ya? orang yang mengaku-ngaku Hari Tanu. Clear Pak ya? ini clear dulu tidak Pak Jaksa Agung. Silakan Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8SMS 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 27 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya agak berbeda pandangan ya. Kalau dalam hal penyidikan yang saya ketahui itu harus ada tersangkanya dulu, bukan pemeriksaan itu tidak ada tersangkanya sudah masuk penyidikan. Namanya sprindik itu sudah ada minimal dua alat bukti dan sudah ada tersangkanya. Saya terus-terang Pak Jaksa Agung agak surprise kalau penentuan masuknya sprindig itu tidak diketahui dulu tersangkanya. Saya terus-terang ini baru dengar ini. Setahu saya namanya sprindig, penyidikan itu ada tersangkanya, dua alat bukti sudah ada. Kalau dalam hal ini penyelidikan, tadi Pak Benny sampaikan dalam tahap penyelidikan sudah ada tersangkanya. Surprise ini bagi saya. Literature mana yang perlu saya pegang. Kalau lieteratur hukum acara penafsiran saya tidak begitu. Kita harus clear ini bahwa tahapan pro justisia itu adalah tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyelidikan itu bukan masuk dalam tahapan pro justisia secara hukum. Saya tolong dikasih pencerahan Pak Jaksa Agung atau di clearance ini bahwa tadi belum ada tersangkanya. Clear, jadi kita tidak rancu, tapi kalau mengacu kepada Pak Benny bahwa ini sudah masuk pro justisia ada penyidikan, sudah ada sprindig, tapi belum ada tersangka wah ini hati-hati bisa bahaya Pak. Silakan Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Sprindig 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 12 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini berkaitan dengan surat 7 Oktober inikan ya? Surat Menteri ESDM memberikan jaminan kepada Freeport untuk perpanjangan kan itu surat yang dimaksudSurat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 15 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Mudah-mudahan ini surat tidak merupakan titipan juga Pak. Kalau boleh ini kami minta secretariat untuk mem-foto copy. Boleh Pak ya? bukan seperti Pak Sudirman Said ya kan? Saya takut Sudirman Said, Pak Ma‟aruf tidak boleh diapakan nanti. Nanti kalau Pak Ma‟ruf minta panggil dalam Panjalah itu beres. Ya Pak. Kami persilakan staf untuk foto copy. Silakan John Azis.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 19 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sebentar Pak, ini kita lompat ya dari Surat Menteri ESDM ke masalah mobil 8 ya kan begitu ya?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 89 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Nah atas dasar itulah Pak Fadli Zon mengirim surat kepada kami Pak, secara tertulis dan atas surat itulah kita beberapa kali waktu rapat sudah kita utarakan, kami akan tindaklanjuti berkenaan dengan kasus Victoria, supaya ini tidak ada pretending macam-macam, dugaan macam-macam kenapa ini yang diundang kok Cuma 2, kenapa yang lain tidak kan gitu Pak, sampai clear semua ini Pak, bahwa itu atas inisiatif Saudara Fadli Zon. Namun karena posisi sebagai Ketua DPR RI dan saya sebagai Ketua Komisi mendapat undangan saya hadir Pak untuk menghormati undangan. Sama dengan prinsipnya sama Pak Jaksa Agung hadir dalam sifat untuk menghormati.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat Fadli Zon 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 1 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ini berkaitan dengan surat 7 Oktober inikan ya? Surat Menteri ESDM memberikan jaminan kepada Freeport untuk perpanjangan kan itu surat yang dimaksud yang kemarin menjadi pembahasan begitu Pak Jaksa Agung. Silakan Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat Menteri ESDM 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 99 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Saya rasa begini ya, catatan ini saya ingin bahas di hadapan forum Rapat Kerja ini, nanti saja kita bahas, nanti kita rapat pleno saya rasa. Saya hanya memberitahukan kepada Pak Jaksa Agung, masalah teknis nanti kita akan bahas dalam pleno kita.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 99 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Ibu mengenai ini atau yang, kalau yang ini jangan dulu, sudah, kita sudah tahu lah nuansa yang ditangkap kita sudah tahu. Kalau mau ngomong masalah Panja kita sudah clear sudah tahu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 100 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Sebentar Pak, tadi Bapak sudah bicara izinkan saya bicara juga di sini. Dari forum lobi usul itu pertama dari Pak DR. Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat gitu ya, itu clear. Yang hadir pada saat itu dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan dan Pak Junimart kan begitu, pegangan kita hasil lobi kemarin begitu. Kalau Bapak-bapak lain yang tidak hadir silakan berkoordinasi dengan Kapoksi masing-masing, saya sudah melakukan secara mekanisme dan aturan didalam forum lobi disepakati itu. Jadi silakan Ibu Ria berkoordinasi dengan Pak Junimart sama Pak Trimedya. Kalau Pak Taufiq mungkin lagi di toilet lagi kemarin itu kan begitu Pak ya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Teknis Rapat 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 30 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Yang ayat berapa Pak?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU 3
M. AZIZ SYAMSUDDIN 29 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik Pak. Ini saya menjadi menarik ini Pak. Kalau kita mengacu kepada yang tadi Bapak sampaikan Bab I Ketentuan Umum Pasal I yang Bapak kutip adalah ayat (2) “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Kan itu yang Bapak kutip, tapi kalau kita masuk di ayat (5) Pak dalam bab dan pasal yang sama, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU Penyidikan 3



M. AZIZ SYAMSUDDIN 52 GOLKAR LAMPUNG II Laki-laki Baik Bapak-Ibu sekalian. Kewenangan itu kita berikanlah kepada Pak Jaksa Agung, tentu mengacu kepada Pasal 139 KUHAP ya kan? Dan tentu Pak Jaksa Agung harus juga mengingat Pasal 140 KUHAP ayat (2) bahwa landasan-landasan dalam hal melakukan, mengenyampingkan perkara ditingkat penuntutan dalam proses penerbitkan SKP2 Surat Penetapan Penghentian Penuntutan dipersyaratkan didalam 140 ayat (2). Silakan itu kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan sikap, yang kami hanya streatching meng-underline perlu satu kepastian karena jangan posisi seseorang dibiarkan terlalu lama dalam posisi tersangka. Kalau memang berketetapan mau melanjutkan gunakan Pasal 138 lanjut barang itu ke pengadilan. Kalau punya berketetapan untuk mengenyampingkan menggunakan Pasal 35 C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 139 KUHAP junto Pasal 140 ayat (2) silakan itu kewenangan Jaksa Agung yang diberikan haknya untuk melakukan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya pikir. Baik, masalah Bambang Widjanto kita anggap selesai, kami berikan kewenangan itu kepada Pak Jaksa Agung untuk memutus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak-Ibu sekalian.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Wewenang Jaksa 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Jadi untuk menumbuhkan semangat itu dulu Pak nah jadi seperti cabang olah raga bulu tangkis ya itu kenapa enggak di itu memang sudah cabang kita itu dari dulu Pak tapi makin lama makin hilang.Naturalisasi Atlet Cabor Bulutangkis 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Terima kasih Pimpinan, jadi saya hanya mau melihat data yang Bapak berikan ini sudah ada 10 orang pemain sepak bola yang dinaturalisasikan ke Indonesia sejak tahun 2009 ya.Naturalisasi Atlet Jumlah Naturalisasi 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Nah yang 10 ini kayaknya hanya Mario Gonzalez ini yang masih ya dipakai gitu, yang lain ini malah berantem di bar dan sebagainya yang hal-hal yang negatif. Bukan kami mau mengatakan bahwa tidak boleh artinya secara prinsip kalau surat menyurat data yang sudah lengkap kita sih tidak keberatan tapi kembali lagi tadi jangan menambah persoalan lagi mereka dinaturalisasikan kemarin.Naturalisasi Atlet Masalah Naturalisasi 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Nah kembali ke mari tidak keberatan di naturalisasi tapi seperti rekan kami katakan tadi ya jangan lah yang sudah kepala 3 dinaturalisasi mau main bola lagi mau bertarung ke luar negeri lagi lawan antar negara ini kapan bisanya, mungkin kalau pelatihnya mungkin enggak mau dia memanggil ini nanti.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Jadi tetap di klub-klub saja jadinya, jadi kalau klub saja kenapa enggak dalam negeri punya saja yang di bimbing kan gitu Pak. Jadi saya pikir mudah-mudahan ke depan ini merupakan satu pemikiran untuk kita semua terutama di Pak Menteri Olah Raga ya kita tunjukan lagi lah bahwa Merah Putih itu bisa berkibar di setiap event olah raga di luar negeri.Naturalisasi Atlet Pemain Nasional 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Jadi yang mau saya sampaikan lagi adalah kenapa enggak kita pilih juga cabang-cabang olah raga yang memang bisa kita berbuat meriah prestasi yang bagus di luar. Ini malah yang kita olah raga nenek moyang kita saja kita sudah kalah pencak silat kita keteteran lawan olahragawan pencak silatnya Eropa.Naturalisasi Atlet Pencak Silat 3
MARSIAMAN SARAGIH 2 PDIP RIAU II Laki-laki Entah kapan dia berguru padahal kita dari mulai Si Pitung sudah berguru bisa kalah gitu jadi hal-hal seperti itu kalau di hitung-hitung Pak kalau di olimpiade itu kalau kita lihat yang penting kan mendali emasnya Pak mau dia cabang olah raga mana ya yang awam itu kan kadang enggak terlalu berpikir dia melihat prestasinya saja kayak dayang perahu naga itu kan termasuk tidak populer tapi karena dapat medali emas kita senang gitu.Naturalisasi Atlet Prestasi Cabor 3
Marsiaman Saragih 1 PDIP Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Langsung saja Pak. Sebelah kanan Bapak Pak. Yang mau saya tanya masalah biodata Bapak ini. Kalau melihat usia Bapak pada saat keluar dari Kementerian ESDM itu umur 50 tahun Pak. Jadi masih usia produktif. Saya tidak tahu disini tidak dijelaskan, apakah mengundurkan disini, apakah dipecat, atau dan lain sebagainya. Karena hanya mengatakan pernah bekerja dan sampai dengan Tahun 2006, berarti umur 50 tahun. Dengan masa kerja 25 tahun, kemudian menjadi advokat dan seterusnya. Dan sekarang menjadi hakim Adhoc, tipikor dan yang mau kami tanyakan lagi tentang adanya pernah Bapak membuat suatu pengaduan terhadap rekan sekerja Bapak. Jadi apakah karena memang rasa keadilan Bapak atau karena ada pembagian yang tidak jelas sampai diadukan kan begitu Pak ke KPK lagi, bukan kepada atasan, kemudian dalam sehari-hari selalu membela teman-teman hakim begitu Pak ya? Jadi nanti begitu sudah diterima ya nanti mungkin juga akan seperti itu ya. Kita ingin tahu saja Pak. Ada yang bisik, jangan terlalu panjang katanya sebab ingin tahu saja Pak.Uji Kelayakan Calon Hakimbiodata calon hakim 3
Marsiaman Saragih 1 PDIP Riau II Laki-Laki Nah kemudian saya ingin tanya 1 Pak. Itu hanya mengomentari biodata Bapak yang disini. Kalau misalnya hakim agung itu pensiun umur 65 masih mau tidak Bapak meneruskan fit and proper test ini? Kan masih jangka panjang 70, ya mungkin semangat Pak ya. Pertanyaannya begini Pak, tolong Bapak jelaskan filosofi dan ekspektasi tentang hakim agung harus berintegritas, berkepribadian tidak tercela, adil dan professional. Kira-kira kalau itu dilanggar menurut pendapat Bapak bagaimana Pak. karena itu sangat sempurna sekali manusianya.Uji Kelayakan Calon Hakimbiodata calon hakim, filosofi hakim agung 3
Marsiaman Saragih 1 PDIP Riau II Laki-Laki Kemudian ada lagi pernah memberikan uang 100.000 begitu Pak ya bahwa itu sepertinya grativikasi walaupun tidak memenuhi sampai batas 1 juta. Jadi segala yang saya ingat begini Pak, kalau kita tidak setia pada hal-hal yang kecil-kecil bagaimana pula hal-hal yang besar. Jadi jangan karena hal-hal yang kecil ada itu hanya sekedar pemberian saja, tapi dibaliknya itu kan kalau sudah bicara yang kecil-kecil saja seperti itu ya tentu yang besar-besar juga tidak masalah.Uji Kelayakan Calon Hakimgratifikasi 3
Marsiaman Saragih 1 PDIP Riau II Laki-Laki Kemudian menyangkut makalah Bapak, ada ucapan salah satu Menko yang sekarang telah pindah dari Menkopolhukam menjadi kemaritiman. Beliau itu mengatakan begini pendapatnya, kalau uang yang di korupsi dikembalikan kepada negara. Yang bersangkutan tidak perlu lagi ditahan. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang wacana yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Saya pikir itu dulu Pak. Terima kasih.Uji Kelayakan Calon Hakimuang korupsi 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Nah saya kira ada koordinasi saya kira berkoordinasi dengan BNN bagaimana membuat model yang sederhana tidak usah seperti model BNN itu tetapi bisa menjadi usaha untuk mengatasi adanya para tahanan-tahanan narkoba.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumBNN 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Kemudian saya kira juga soal menggunakan tenaga TNI dalam rangka keamanan itu baik karena persoalan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum adalah keterbatasan tenaga dan tidak ada anggaran untuk menambahkan tenaga itu. Maka kalau bekerjasama dengan TNI maka itu akan bisa memperkuat pengamanan karena seperti di Labuhan Ruku pada waktu dia kebakaran itu napinya menjadi sangat hampir 1000 orang 80% itu adalah dari narkoba, itu pengamannya malam hari itu hanya 4 orang jadi memang wajar kalau itu menjadi perhatian tetapi saudara menteri harus siap kalau orang mengatakan bahwa menggunakan tenaga TNI dianggap sebagai bagian dari militerisme. Jadi memang harus ada kesiapan dalam rangka menjelaskan itu tapi yang lain yang penting adalah bagaimana ke depan membuat tahanan-tahanan narkoba ini ini harus dipikirkan kalau membangun adanya lapas-lapas baru tetapi bagaimana merencanakan agar tahanan narkoba itu tersendiri. Memang BNN membuat satu model rumah tahanan binaan di beberapa tempat yang sudah kita tinjau tapi sangat mahal biayanya sangat besar sekali itu seperti hotel jadi hanya terbatas orang 100 orang, 150 orang yang bisa ikut di dalam program itu dengan biaya yang sangat besar dengan para pendidik yang sangat besar dan itu tidak bisa menjangkau sebab saya lihat lebih dari 50% para tahanan di Indonesia itu adalah napi-napi narkoba. Jadi kalau yang dilakukan oleh BNN itu enggak sampai mencapai 500-600 orang didalam programnya itu sudah membutuhkan daya yang sangat besar sekali.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumKerjasama TNI 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Saya kira memang betul kalau soal masalah lapas ini perlu prioritas di perhatikan oleh Bapak Menteri karena berita-berita mengenai adanya kebakaran di lapas adanya pelarian orang adanya manajeman lapas yang sering dipertanyakan orang saya kira harus prioritas dibenahi sebab itulah yang dikenal orang sebagai wajah Kementerian Hukum dan HAM. Nah pengalaman yang saya lihat pada waktu kebakaran di Tanjung Busta, kebakaran di Labuan Ruku di Batubara itu semua karena adanya kerusuhan yang diakibatkan oleh napi-napi narkoba karena lebih dari 50% tahanan itu warga, warga binaan itu adalah napi-napi narkoba. Dan yang membuat keresahan mereka adalah bahwa adanya peraturan pemerintah yang memberikan batasan memperketat pemberian remisii kepada mereka.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumManajemen Lapas 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Oleh karena itu saya kira bagus adanya ide Kementerian Hukum membuat satu kajian seminar dengan mempertimbangkan segala aspek sehingga soal pembinaan warga binaan ini jangan menjadi masalah yang membuat adanya meletus adanya kebakaran-kebakaran, adanya persoalan-persoalan di lembaga pemasyarakatan. Mungkin undang-undang pemasyarakatannya sendiri pun sudah harus kita perbaiki. Karena memang itu penting dalam rangka ini saya lihat ada ide membuat CCTV itu saya kira bagus itu harus diintensifkan ada juga saya lihat di beberapa Lapas yang sudah melakukan tapi membuat itu sinerji secara terorganisir oleh kementerian sampai ke pusat itu bagus sekali.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPembinaan Lapas 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Nah soal Undang-Undang Peradilan Anak kita sudah buat itu 2 tahun yang lalu, itu mengandung konsekuensi yang besar sekali yang memang waktu itu sangat sulit kita pikirkan bagaimana bisa melaksanakan itu karena adanya rumah-rumah penampungan anak dan ini saya kira harus juga bagian daripada perhatian Pak Menteri karena kita melaksanakan Undang-Undang Peradilan Anak yang baru dengan pikiran yang baru. Nah ini harus dilihat dalam rangka penambahan lapas lapas tadi bagaimana mengkaitkan juga dengan rumah-rumah penampungan anak-anak rumah-rumah anak-anak yang menjadi para anak-anak binaan kita. Nah kami kemarin ke Balikpapan kami mengunjungi rumah penampungan para imigran gelap dan dibanyak tempat imigran gelap yang kita tampungitu semakin bertambah. Sedangkan penampungannya tidak pernah bertambah rumah kepala imigrasi itu yang dijadikan tempat penampungan dan jumlahnya pun saya kira data daripada Kementerian Hukum dan HAM bisa-bisa berubah-rubah bukan karena orangnya sudah pergi tetapi orangnya sudah membaur dengan rakyat sehingga disulap lagi datanya supaya jangan kelihatan bahwa banyak hilang. Banyak hilang sudah masuk ke masyarakat padahal itu yang kita mau cegah jangan sampai orang-orang yang tadinya mau berpindah ke Australia atau ke tempat lain malah justru dengan cara kita tertampung membaur dalam kehidupan masyarakat, jadi penambahan penduduk luar yang menampung di masyarakat kita.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPenampungan Imigran 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Nah saya kira Pak Menteri memang lapas itu adalah wajah kita menegakan hukum dan juga hak-hak kemanusiaan. Jadi kalau Pak Menteri menunjukkan ada perubahan dalam rangka pembinaan pengelolaan lapas yang baik itu kita sudah menunjukan wajah Indonesia yang manusiawi, yang tegas dalam rangka penegakan hukum.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPengelolaan Lapas 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Salah satu saya kira yang penting adalah soal penyebaran juga saya lihat misalnya di kampung Pak Menteri di Kaban Jahe itu Lapasnya itulah kapasitas 16 orang yang ada di sana 52 orang jadi tidur saja mereka enggak ada tempat gitu. Tetapi di misalnya di Sida Manik ada lapas yang dibuat kapasitasnya untuk ratusan orang hanya terdiri dari 20 orang. Jadi saya kira memang penyebarannya itu penting bisa selalu dilihat dimana yang masih kosong sebab ada juga tempat-tempat yang masih bisa menampung banyak orang. Nah salah satu saya kira kita tetap usul adalah soal mutasi Pak Menteri. Mutasi ini penting supaya tidak ada kemungkinan adanya terkooptasi kepentingan daripada penyelenggara para penjaga dengan para napi. Jadi mutasi itu harus betul-betul kontinyu dilakukan jangan terlalu lama seseorang didalam jabatannya di lapas.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPenyebaran Penghuni Lapas 3
MARTIN HUTABARAT 5 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Ya jadi peraturan pemerintah itu kan penjabaran daripada undang-undang kalau itu dicabut ada kekosongan hukum sebab harus ada peraturan pemerintah yang lain. Jadi kalau ada kata-kata merevisi itu sudah luas pengertiannya apalagi saya dengar tadi bahwa kementerian akan mengadakan seminar, seminar yang kita diundang Komisi III juga dalam rangka memperbaiki peraturan pemerintah. Jadi saya kira itu sudah bagus istilahnya.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPerbaikan PP 3
MARTIN HUTABARAT 3 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Iya. Kalau materinya 2 hal disitu soal penyelesaian permasalahan over kapasitas dan PP. Bagus tapi PP-nya itu dibawa bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan over kapasitas di berbagai LP dan rutan. Gaya bahasanya aja ini putar Pak gitu ya mendesak Menteri Hukum dan HAM menyelesaikan permasalahan over kapasitas di berbagai LP rutan di Indonesia dengan dan ya dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang saran dan tata cara pelaksanaan warga binaan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
MARTIN HUTABARAT 2 GERINDRA SUMATERA UTARA III Laki-laki Nah soal Undang-Undang Peradilan Anak kita sudah buat itu 2 tahun yang lalu, itu mengandung konsekuensi yang besar sekali yang memang waktu itu sangat sulit kita pikirkan bagaimana bisa melaksanakan itu karena adanya rumah-rumah penampungan anak dan ini saya kira harus juga bagian daripada perhatian Pak Menteri karena kita melaksanakan Undang-Undang Peradilan Anak yang baru dengan pikiran yang baru. Nah ini harus dilihat dalam rangka penambahan lapas lapas tadi bagaimana mengkaitkan juga dengan rumah-rumah penampungan anak-anak rumah-rumah anak-anak yang menjadi para anak-anak binaan kita. Nah kami kemarin ke Balikpapan kami mengunjungi rumah penampungan para imigran gelap dan dibanyak tempat imigran gelap yang kita tampungitu semakin bertambah. Sedangkan penampungannya tidak pernah bertambah rumah kepala imigrasi itu yang dijadikan tempat penampungan dan jumlahnya pun saya kira data daripada Kementerian Hukum dan HAM bisa-bisa berubah-rubah bukan karena orangnya sudah pergi tetapi orangnya sudah membaur dengan rakyat sehingga disulap lagi datanya supaya jangan kelihatan bahwa banyak hilang. Banyak hilang sudah masuk ke masyarakat padahal itu yang kita mau cegah jangan sampai orang-orang yang tadinya mau berpindah ke Australia atau ke tempat lain malah justru dengan cara kita tertampung membaur dalam kehidupan masyarakat, jadi penambahan penduduk luar yang menampung di masyarakat kita.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumUU Peradilan Anak 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Pertama, yang ingin kami tanyakan adalah kemarin kami rapat dengan Komnas HAM menanyakan kemajuan dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat khususnya berkaitan yang masih actual itu dalam tragedy trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Nah kemarin ketika kami tanyakan di Komnas HAM lemparnya itu mandeknya penanganan kasus ini ada di Kejaksaan Agung. Nah kami menyarankan supaya Komnas HAM dan Jaksa Agung supaya duduk bareng dan itu Komnas HAM juga menyetujui supaya menginikan membicarakan kembali mengenai penanganan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini bersama Kejaksaan Agung. Nah ini kita harapkan supaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini tidak mandek di Kejaksaan Agung Pak supaya bisa dibawa ke proses pengadilan HAM berat itu.Kasus Pelanggaran HAMkasus pelanggaran HAM 3
Masinton Pasaribu 4 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Izin Pimpinan, yang saya tanyakan tadi bukan di 65-nya Pak, tapi TrisaktiSemanggi.Kasus Pelanggaran HAMkasus pelanggaran HAM 3
Masinton Pasaribu 3 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Ya. saya mau menanyakan saja Pak, ketika itu Pak Jaksa Agung bilang ternyata ada Siahaan disitu kan begitu, ada pelaku lain kan begitu kenapa ini tidak dibuka saja Pak semua? Apalagi yang harus kita tutup-tutupi dalam kasus ini begitu. Nah inikan berarti kalau ada pelaku lain bukan hanya Novel Baswedan ya apalagi yang harus ditutup-tutupi. Apa urgensinya harus menutup kasus ini, kenapa ini tidak dibuka saja Pak dibawa ke pengadilan. Kitakan harus berlaku adil kesemuanya begitu. Tidak ada yang merasa lebih suci, tidak ada yang merasa lebih harus kita prioritaskan kasus ini harus dideponering. Kemarin itukan Bapak langsung menyatakan untuk segera mendeponering ini. Nah ini tadi ada penjelasan bahwa ada pelaku baru lagi. Nah dibuka saja berarti dari perkembangan kasus ini kenapa harus ditutup. Itu saja sebenarnya Pimpinan. Terima kasih.Kasus Pelanggaran HAM, Korupsikasus novel 3
Masinton Pasaribu 2 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Nah terus kemudian, ini juga berkaitan dengan rakyat Pak. Buruh di Belawan. Saya pernah laporkan Pak ke Pak Kabareskrim, Pak Haridono waktu itu. Kita Panja. Masalah korupsi pengadaan rumah buruh Pak di Belawan itu dari 2007 sampai sekarang itu tidak selesai pembangunannya. Buruh dipungutin terus. Dan ini sudah dilaporkan ke Polda Sumut Pak. Lembek disana. Ini juga menyangkut buruh. Nah saya minta Pak ini di supervisi kasus ini. Karena ini menyangkut buruh di pelabuhan Belawan. Saya pernah menjadi buruh Pak. Jadi selama dari sejak 2007 sampai sekarang mereka mengontrak yang seharusnya sudah punya rumah. Upah setiap bulan itu dipotong Pak. Sampai sekarang mereka tidak punya rumah.Kinerja Kepolisian buruh, korupsi 3
Masinton Pasaribu 2 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Ya sebentar Pak. Itu saya minta waktunya itu. Nah karena apa? Kalau polanya begitu terus Pak, ini kan Cuma pendekatannya selalu pelaku pembakaran lapangan. Kita tidak mampu menjangkau korporasi ini, dia punya tanggungjawab. Ada kelalaian dan segala macam disana.Kinerja Kepolisian pelaku kebakaran hutan 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Pimpinan. Sebentar Pak Kapolri. Jadi persoalan Riau ini kalau dia tidak akan menarik perhatian begini Pak, kalau dia dianggap proses terbit SP3 itu normal Pak. Nah kenapa dia menjadi perhatian public, karena memang ini juga menjadi atensi Presiden. Bahkan Presiden juga sudah berkali-kali ke wilayah kebakaran hutan dan lahan, baik itu di Kalimantan maupun di wilayah Sumatera termasuk di Riau. Nah ini kan tidak sejalan kelihatan Pak.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Pertama, dari 15 perusahaan yang di SP3 itu Pak. 8 itu pernah dijadikan tersangka pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dan kemudian diberikan SP3 kembali. Masa kepada perusahaan yang jelas-jelas pernah diduga melakukan pembakaran lahan masih diberikan SP3 sampai sudah 3 kali loh Pak. ini kan menampakkan sisi profesionalisme yang sedang Bapak bangun itu diruntuhkan. Kami mendukung penuh langkah Pak Tito sebagai Kapolri untuk melakukan pembenahan dan mendorong profesionalisme Polri ini. Tapi itu diruntuhkan kemarin dengan terbitnya SP3 ini.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Kemudian perusahaan yang ada PT Ruas Utama Jaya itu merupakan tersangka kasus penebangan liar pada Tahun 2007 dan 2009, perusahaan itu juga mendapat SP3 pada Tahun 2013, 2014 dan 2015. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan PT RUJ itu sebagai tersangka. Sama Polda Riau di SP3-kan. Nah itu kenapa kita tanyakan, kenapa kita dalami. Nah inikan kalau kita lihat dari data, disini ada dari 275 laporan polisi diatas, ini jumlah tersangka 166. Terdiri dari 144 perorangan dan 22 korporasi dan sebagian itu kita SP3-kan. Nah berkaitan dengan korporasi, kita ini melunak pak, sangat lunak. Yang say abaca sampai hari ini adalah Polri itu RI-nya Republik Indonesia Pak, kepolisian Republik Indonesia. Bukan kepolisian colonial. Ini yang saya takutkan adalah, yang saya khawatirkan. Ini lama-lama keberpihakan kita itu sama pemodal Pak dan itu terjadi. Saya tidak ingin. Ini yang saya harus diubah Pak. Kenapa saya ingin ini menjadi konsen kita serius. Polri itu RI-nya Republik Indonesia Pak, bukan polisinya pemodal. Tadi kalau masalah perorangan kita cepat. Perorangan cepat langsung ke pengadilan Pak, berkaitan dengan korporasi kita negosiasi. SP3 itu negosiasi.Kinerja Kepolisian SP3, kebakaran hutan 3
Masinton Pasaribu 2 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Nah saya minta ini supaya menjadi concern Pak. Polda Sumut kalau tidak mampu menanganinya, tolong Mabes Polri mensupervisi atau bahkan mengambil alih dugaan korupsi di pengadaan rumah buruh pelabuhan Belawan ini. Terima kasih Pak Kapolri.Kinerja Kepolisian supervisi korupsi 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Kemudian kemarin juga kami Komisi III DPR RI itu ke BPK, nah dari BPK itu disampaikan hasil audit potensi, ada dari Tahun 2003 sampai 2014 itu ada 422 potensi tindak pidana korupsi dengan total potensi kerugian negara itu hingga mencapai 43,8 triliun. Nah beberapa itu sudah diinikan ke hasil audit BPK itu diserahkan keaparat penegak hukum baik ke KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan kemudian yang kami juga menerima laporan masyarakat bahwa potensi korupsi dalam penanganan assetaset hasil sitaan korupsi itu. Nah ini dalam beberapa salah satu media nasional itu juga mengangkat masalah penanganan atas sitaan negara itu. Dalam catatan BPK juga disebut pengembalian uang negara itu terkendala berbagai sebab antara lain minimnya anggaran, ketersediaan asset pelaku yang tidak jelas dan profesionalitas jaksa. Selain itu, pencatatan dan pelaporan uang pengganti belum sepenuhnya tertib seperti tidak sinkron antara pusat dan daerah terlambat setor berkas perkara putusan yang kepelingsut hingga uang pengganti yang tidak bisa dieksekusi dan yang paling parah adalah dugaan penggelapan. Didalam catatan BPK itu juga disebutkan ketidak profesionalitasan Jaksa dalam mengelola asset-aset negara hasil sitaan dugaan korupsi itu.Koruspsi korupsi, barang sitaan, aset negara 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA Laki-laki Nah saya rasa juga Pak Menteri disamping kita menaturalisasi pemain untuk meningkatkan apa semangat dan prestasi olah raga tapi juga mungkin bisa diiniin lagi, mungkin nanti Pak Menteri yang beberapa atlit kita kan juga dinaturalisasi sama negara lain juga gitu kan.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA Laki-laki Nah ini kan juga ironi juga menurut kita Pak Menteri, saya rasa coba diinventarisir lah mana yang ini, kayak bulutangkis kan banyak itu yang dari mulai Mia Audina terus kemarinya itu juga ada yang ke Hongkong, ada ke Belanda segala macam di naturalisasi negara lain dan kemudian kita juga kehilangan banyak bibit-bibit kayak bulutangkis sekarang praktis kita jauh tidak berprestasi.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA Laki-laki Nah kemudian juga ada beberapa warga negara kita atau kelahiran atau keturunan Indonesia yang sebenarnya kalau sejak dini kita bisa melakukan pendekatan bisa kita ajak, kayak Raja Nainggolan jadinya warga negara Swedia sana sudah dia, kira-kira gitu kan.Naturalisasi Atlet Naturalisasi 3



MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA Laki-laki Nah menurut kita disamping kita menaturalisasi kita juga harus menginventarisir putra-putri Indonesia yang berprestasi untuk tetap kita jaga jangan pindah kewarganegaraan.Naturalisasi Atlet Pindah Kewarganegaraan 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA Laki-laki Nah di satu sisi kita menaturalisasi apa warga negara asing untuk meningkatkan prestasi olah raga nasional kita tapi di sisi lain aset kita anak-anak muda berprestasi di berbagai cabang olah raga itu ada yang di Belanda, ada yang juga di apa di Jerman saya dengar itu malah justru mau pindah kewarganegaraan dia ada pemain bola, ada pemain bulutangkis gitu kan.Naturalisasi Atlet Prestasi Anak Bangsa 3
Masinton Pasaribu 1 PDIP DKI Jakarta II Laki-Laki Ini yang saya rasa perlu kami tanyakan ke Pak Jaksa Agung agar ini bisa ditindaklanjutin karena apapun asas dari penegakan hukum ini ada kepastian, kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Jangan sampai asset-aset yang kita sita dari hasil kejahatan korupsi itu malah pengelolaannya dikorup. Nah inikan asas kemanfaatannya kan jadi tidak ketemu korupsi didalam korupsi lagi itukan. Nah itu yang perlu kami tanyakan ke Pak Jaksa Agung mengenai tiga hal tadi itu mengenai kasus pelanggaran HAM berat khususnya Trisaksti, Semanggi I dan Semanggi II terus kemudian adanya … BPK dan pengelolaan harta sitaan negara itu. Terima kasih Pimpinan.Pelanggaran HAM, Korupsipelanggaran HAM, korupsi, aset negara 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Nah terus yang kedua itu juga masih berkaitan dengan keimigrasian Pak. Ini di daerah pemilihan saya, karena daerah pemilihan saya itu di daerah Jakarta, DKI Jakarta II itu Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Saya menemukan ada beberapa dikawasan apartemen namanya tapi bukan apartemen sih jadi kaya Kalibata itu dan juga di Grand Cempaka untuk Jakarta Pusat. Saya kasih contoh saja Grand Cempaka di Jakarta Pusat dan kemudian di Kalibata Jakarta Selatan. Itu penghuninya banyak orang asing Pak. Dan itu rata-rata narkoba narkotika. Nah saya rasa, harus ada diupayakan rajia atau operasi atau apalah yang intensif, karena dari beberapa yang saya tanyakan ke penghuni itu benar, disini sih narkoba sama uang itu. Uang dollar hitam itu. Dan waktu saya mau, pada saat petugas imigrasi Jakarta Selatan itu pernah merajia di Kalibata itu sebagian besar itu ada yang tertangkap dan sebagian lagi kayaknya dikasih duit lolos. Jadi mudah gitu ya pak? Jangan juga operasi itu menjadi modus meras orang juga. Nah saya rasa 2 hal itu Pak yang bisa inikan, berkaitan dengan TKI yang diperas di bandara. Punglli tadi ya, terus kemudian oarng asing tadi. Nah saya minta Pak Menteri , Kalau ini Kabinet Kerja dikasih target lah, dirjen-dirjen ini. Bapak-bapak Dirjen yang duduk di jabatan Dirjen itu. Untuk juga republik ini seperti dikelola ecek-ecek saja. Kita kan semua digaji oleh negara, bertanggungjawab dengan negara, bertanggungjawab dengan rakyat. Rakyatnya diperlakukan begitu terus pak. Jangan juga kita konyol, kita membiarkan apa negara ini begini terus dan ternyata kita yang kumpul ini tidak jauh-jauh, bukan bagian pembenahan tadi. Tapi bagian dari bandit-bandit yang menggrogoti sistemnya itu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigran Gelap 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Terima kasih Pak Menteri dan para dirjen dan jajaran Kemenkumham. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan ini Pak, berkaitan dengan imigrasi Pak, nah ini saya kemarin dilaporkan. Ini kasus kalau ini kasus. Ini berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, nah kalau berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia itu. Di depnaker dan Komisi IX, tapi tentu kalau kita bahas disini berarti berkaitan dengan pungutan liar. Kemarin tanggal 17 itu, Pak dirjen imigrasi. Kejadiannya tanggal 17 kemarin Saya dilaporkan sama TKI itu mereka melaporkan saya ini ada saya nanti, buat direkam video nya . Pertama itu merekalah petugas imigrasi itu meminta kepada TKI itu KTKLN, padahal KTKLN itu kartu tenaga kerja luar negeri itu sudah dihapus oleh presiden dalam momerandum. Nah dengan modus itu mereka tak minta pungutan itu pada TKI. Nah tolong pak Dirjen, Saya tidak main-main dengan hal-hal begini pak, ini yang diperasin orang kecil gitu ya, diambil tindakan gitu Pak. Nah nanti saya itu kan ininya, lampirkan video nya dimana itu Pak petugas Bapak itu meras. Minta duit ada bisa direkam begitu ya? Biar dia loading saja dulu pak, nah jadi bagi kita sebenarnya harus ada tindakan ini pak. Karena ini bukan satu kasus ini, ini peristiwa yang berulang-ulang terus. Nah kalau ini berulang-ulang ini kan sudah jadi penyakit ini pak. Kalau ini jadi penyakit saya rasa Bapak-bapak juga jadi dirjen ini gagal. Nah maka kalau kabinet nya ini kabinet kerja Pak menteri juga kasih target kepada dirjen-dirjen ini untuk kerja, membenahi pelayanan membenahi sistem. Kalau enggak bisa membenahi itu dirjen-dirjen diganti, kasih target waktu saja. Supaya apa pengulangan-pengulangan begini yang selalu terjadi terhadap orang kecil, baik itu terhadap TKI kalau di imigrasi juga. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Kejadian di lapas. Inikan pengulangan begitu ya pak? Kalau Keledai itu kan hanya terperosok sekali, tidak mau kedua kali Pak. Nah ini menurut kita yang harus menjadi target , target kerja dari pemerintahan ini ya, terutama di bagian Kemenkumham tadi, nanti saya inikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Terima kasih Pak Menteri dan para dirjen dan jajaran Kemenkumham. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan ini Pak, berkaitan dengan imigrasi Pak, nah ini saya kemarin dilaporkan. Ini kasus kalau ini kasus. Ini berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, nah kalau berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia itu. Di depnaker dan Komisi IX, tapi tentu kalau kita bahas disini berarti berkaitan dengan pungutan liar. Kemarin tanggal 17 itu, Pak dirjen imigrasi. Kejadiannya tanggal 17 kemarin Saya dilaporkan sama TKI itu mereka melaporkan saya ini ada saya nanti, buat direkam video nya . Pertama itu merekalah petugas imigrasi itu meminta kepada TKI itu KTKLN, padahal KTKLN itu kartu tenaga kerja luar negeri itu sudah dihapus oleh presiden dalam momerandum. Nah dengan modus itu mereka tak minta pungutan itu pada TKI. Nah tolong pak Dirjen, Saya tidak main-main dengan hal-hal begini pak, ini yang diperasin orang kecil gitu ya, diambil tindakan gitu Pak. Nah nanti saya itu kan ininya, lampirkan video nya dimana itu Pak petugas Bapak itu meras. Minta duit ada bisa direkam begitu ya? Biar dia loading saja dulu pak, nah jadi bagi kita sebenarnya harus ada tindakan ini pak. Karena ini bukan satu kasus ini, ini peristiwa yang berulang-ulang terus. Nah kalau ini berulang-ulang ini kan sudah jadi penyakit ini pak. Kalau ini jadi penyakit saya rasa Bapak-bapak juga jadi dirjen ini gagal. Nah maka kalau kabinet nya ini kabinet kerja Pak menteri juga kasih target kepada dirjen-dirjen ini untuk kerja, membenahi pelayanan membenahi sistem. Kalau enggak bisa membenahi itu dirjen-dirjen diganti, kasih target waktu saja. Supaya apa pengulangan-pengulangan begini yang selalu terjadi terhadap orang kecil, baik itu terhadap TKI kalau di imigrasi juga. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Kejadian di lapas. Inikan pengulangan begitu ya pak? Kalau Keledai itu kan hanya terperosok sekali, tidak mau kedua kali Pak. Nah ini menurut kita yang harus menjadi target , target kerja dari pemerintahan ini ya, terutama di bagian Kemenkumham tadi, nanti saya inikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPungli 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Terima kasih Pak Menteri dan para dirjen dan jajaran Kemenkumham. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan ini Pak, berkaitan dengan imigrasi Pak, nah ini saya kemarin dilaporkan. Ini kasus kalau ini kasus. Ini berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, nah kalau berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia itu. Di depnaker dan Komisi IX, tapi tentu kalau kita bahas disini berarti berkaitan dengan pungutan liar. Kemarin tanggal 17 itu, Pak dirjen imigrasi. Kejadiannya tanggal 17 kemarin Saya dilaporkan sama TKI itu mereka melaporkan saya ini ada saya nanti, buat direkam video nya . Pertama itu merekalah petugas imigrasi itu meminta kepada TKI itu KTKLN, padahal KTKLN itu kartu tenaga kerja luar negeri itu sudah dihapus oleh presiden dalam momerandum. Nah dengan modus itu mereka tak minta pungutan itu pada TKI. Nah tolong pak Dirjen, Saya tidak main-main dengan hal-hal begini pak, ini yang diperasin orang kecil gitu ya, diambil tindakan gitu Pak. Nah nanti saya itu kan ininya, lampirkan video nya dimana itu Pak petugas Bapak itu meras. Minta duit ada bisa direkam begitu ya? Biar dia loading saja dulu pak, nah jadi bagi kita sebenarnya harus ada tindakan ini pak. Karena ini bukan satu kasus ini, ini peristiwa yang berulang-ulang terus. Nah kalau ini berulang-ulang ini kan sudah jadi penyakit ini pak. Kalau ini jadi penyakit saya rasa Bapak-bapak juga jadi dirjen ini gagal. Nah maka kalau kabinet nya ini kabinet kerja Pak menteri juga kasih target kepada dirjen-dirjen ini untuk kerja, membenahi pelayanan membenahi sistem. Kalau enggak bisa membenahi itu dirjen-dirjen diganti, kasih target waktu saja. Supaya apa pengulangan-pengulangan begini yang selalu terjadi terhadap orang kecil, baik itu terhadap TKI kalau di imigrasi juga. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Kejadian di lapas. Inikan pengulangan begitu ya pak? Kalau Keledai itu kan hanya terperosok sekali, tidak mau kedua kali Pak. Nah ini menurut kita yang harus menjadi target , target kerja dari pemerintahan ini ya, terutama di bagian Kemenkumham tadi, nanti saya inikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTKI 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Pertama kalau dari sisi anggaran diantara lembaga penegak hukum, insitusi penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung yang paling kecil Pak, jomplang memang. Namun tentu penganggaran ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja dari Kejaksaan Agung. Nah kalau kita lihat dari beberapa penilaian kalau nilainya C, C terus kan kalau rankingnya bawah terus kalau sekolah kan nggak naik kelas. Nah bagaimana kalau kinerja nggak meningkat terus penganggarannya nambah, karena itu juga soal bagi kita. Jadi sehingga bagaimana sebenarnya peningkatan kinerja Kejaksaan Agung dibarengi dengan peningkatan anggaran tentunya, fasilitas atau segala macam. Kalau kita lihat miris juga satu dari sekian lembaga penagak hukum itu yang satu anggarannya minim, terus kemudian juga penilaian secara kinerja juga rankingnya bawah dan ini juga menjadi tantangan Pak, dan kami juga dalam kunjungan ke daerah-daerah itu juga banyak mendapatkan laporan dari atau penyampaian aspirasi dari jaksa-jaksa yang bertugas di daerah tersebut.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran 3
MASINTON PASARIBU 3 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Ini mengingatkan saja Pak Jaksa Agung, supaya nanti yang membidangi ini berkaitan dengan anggaran pengesahan APBN 2016 itu tanggal 30 Oktober, nah dalam Pasal 227 Undang-undang MD3 itu ayat (3) sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR RI.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8APBN 2016 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Yang kedua, dalam kasus Hari Tanoe, kan jelas kalau petanya begini Pak dalam Freeport itu. Ada Pak JK dan Pak Paloh oke, satu sekutu nih satu geng, kan mudah saja membacanya. Saya membaca dalam logika politik yang gamblang saja, kemudian ada Pak Ical dan Pak Setnov, iya saya membacanya begitu dan Kejaksaan ini bagian dari instrumen itu, jangan sampai. Saya hanya mengingatkan saja jangan sampai menjadi bagian dari instrumen pertarungan antar geng tadi. Terus kemudian ada Pak Paloh dengan Hari Tanoe, kan mudah saja membacanya, pertarungan antar baron media, jangan sampai Kejaksaan ini bagian dari itu. Itu yang saya ingat Pak, mudah-mudahan ini salah, jangan sampai institusi penegakan hukum kita nyemplung ke dalam pertarungan itu tadi. Kita ingin penegakan hukum itu sudah lurus saja, menegakkan hukum saja, jangan ada bias-bias lainnya. Saya mengingatkan itu saja mudah-mudahan salah apa yang saya duga, tapi jangan sampai institusi penegakan hukum kita masuk nyemplung ke dalam itu, jernih saja dari kacamata hukum, jangan ada bias-bias politik antar pertarungan itu tadi, apalah.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Freeport, Papa Minta Saham, Bias Politik 3
MASINTON PASARIBU 3 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Itu saja yang perlu kami sampaikan Pak, agar kami bisa optimal nanti melakukan fungsi pengawasan tersebut. Terima Kasih.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Fungsi Pengawasan 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Nah kemudian juga dari yang disampaikan presiden pada saat hari ulang tahun Nadya...2015 lalu jangan itukan jelas, jangan tersangka dijadikan ATM oleh oknum Kejaksaan, nah itukan juga peringatan keras sebenarnya bahwa ada yang salah, ada yang belum benar dari manajemen atau sistem penegakan hukum kita khususnnya di Kejaksaan Agung. Saya rasa ini menjadi tugas kita semua Pak, bukan hanya Kejaksaan Agung tapi juga JAM-JAM yang lainnya agar apa? Agar penegakan hukum ini bisa menjadi lebih maju, bisa adil buat masyarakat kita.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Keadilan 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Itulah yang perlu saya sampaikan Pak Ketua dan untuk penilaian yang dari mohon dibenahi Pak, karena kalau nilainya di bawah, ranking-nya dibawah terus nggak naik kelas terus dong, bagaimana reformasi Kejaksaan Agung itu sudah dari sejak 10 tahun yang lalu, masa kita nggak mampu mereformasi ini kita, mereformasi kinerja penegakan hukum kita, jangan sampai ketinggalan jauh Kejaksaan Agung ini dengan institusi penegakan hukum lainnya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kinerja Kejagung 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Nah ini izin Pimpinan, saya belum 2 hari rapat ini baru hari ini saya bicara karena kemarin pada materi pendalaman saya belum menyampaikan dan ini bukan pendalaman, tapi saya meneruskan apa yang harus saya tanyakan ketika kemarin. Pertama begini Pak Jaksa Agung, pemerintah akan sudah berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam pertengahan tahun ini. nah apa yang dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus, ada 6 kasus gitu. saya mau ambil satu contoh kasus saja dulu persoalan tragedi Trisakti Semanggi I dan II, apa sebenarnya yang sudah diinikan Kejaksaan Agung sebagai penyidik karena berkali-kali ini sudah ping-pong, kalau Komnas HAM kemarin kami tanyakan sudah 15-16 kali kami menyampaikan hasil penyelidikan kami kepada Kejaksaan Agung tapi tetap dibolak-balik saja begitu. Inikan kami juga menanyakan bagaimana persiapan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini yang akan diselesaikan dalam pertengahan tahun ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pelanggaran HAM 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Saya menginikan saja Pak Jaksa Agung kalau dari 6 kasus itu, kalau 5 kasus kan mungkin bisa kita pertimbangkan bahwa itu tadi menyangkut waktu, barang bukti dan lain-lain, tapi kalau kasus yang paling faktual dari 6 kasus itu, tragedi Trisakti dan Semanggi itu yang menurut kami, menurut saya waktunya juga belum lama Pak, tahun 1998, satu Mei 1998, satu November 1998 dibandingkan 5 kasus lainnya Pak. Nah artinya apa tahun 1998 itu saya juga ada di sini gitu Pak, teman-teman yang seangkatan saya juga masih hidup semua, yang diduga sebagai aktor-aktornya juga masih ada semua Pak. Sebenarnya kalau untuk kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi saya rasa harus tetap jalur yudisial, kalau yang 5 lagi itu mungkin bisa kita pertimbangkan karena kasusnya juga, waktunya juga sudah lama, tapi untuk Trisakti dan Semanggi nggak bisa dibilang lama Pak, nah itu nanti itu bisa kita debatkan karena apapun jangan digeneralisir semua peristiwa itu Pak. Jadi disatukan oh ini karena lama, itu juga nggak benar, ini yang menampakkan bahwa memang Kejaksaan juga nggak punya niat untuk menyelesaikan persoalan kasus-kasus kami yang memang pelaku dan saksi-saksi juga masih hidup gitu Pak, untuk yang lain mungkin masih bisa kita pertimbangkan dengan alasan lamanya waktu tadi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pelanggaran HAM 3
MASINTON PASARIBU 3 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Jadi kami ini di Komisi III ini agar kami juga bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan dalam hal anggaran tadi Pak, mohon disampaikan kepada kami di Komisi III karena tadi saya tanya Sekretariat Komisi III belum menerima bahan-bahan itu Pak, jadi 30 hari setelah Undang-undang APBN disahkan sudah bisa diserahkan laporan berkaitan dengan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pengawasan Anggaran 3
MASINTON PASARIBU 2 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Terus kemudian Pak Jaksa Agung, saya Cuma mau ini saja jadi jangan sampai institusi penegakan hukum ini menjadi bagian dari persoalan hukum itu sendiri. dalam 2 hari kita rapat ini, saya menangkap dari beberapa persoalan itu, katakan dari 2 kasus ini saya tidak menuduh, tapi ini juga harus kita hindari ke depan dalam konteks penegakan hukum kita. Ada 2 kasus yang ini unsur politik hukumnya tinggi, nuansa politiknya tinggi dan saya miris jangan sampai insitusi Kejaksaan ini sebagai institusi penegak hukum ikut dalam pusaran permainan ini. Pertama saya kasih contoh begini, saya menduga mudah-mudahan dugaan saya salah. Dalam konteks Freeport “papa minta saham” itu jelas ada pertarungan antar geng kalau kata Menko dan dalam kasus ini Kejaksaan Agung menjadi bagian instrumen hukum dari salah satu geng kan mudah saja itu merekanya, saya sebagai orang politiknya membacanya secara politik pula Pak, mudah-mudahan ini salah.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Unsur Politik 3
MASINTON PASARIBU 3 PDIP DKI JAKARTA II Laki-laki Ini mengingatkan saja Pak Jaksa Agung, supaya nanti yang membidangi ini berkaitan dengan anggaran pengesahan APBN 2016 itu tanggal 30 Oktober, nah dalam Pasal 227 Undang-undang MD3 itu ayat (3) sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang tentang APBN atau Undang-undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR RI.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU MD3 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Memang saya masih ingat waktu itu bukan perdebatan tapi tukar pikiran Anggota Panja dan pemerintah soal pasal atau DIM. Cuma ketika saya membaca inikan pemerintah hanya mengganti kata menunda dengan menghentikan. Maksud saya apakah dengan mengganti menunda dengan menghentikan sudah menjawab semua diskusi pada waktu itu. Jadi kalau memang kita perluk mendengar juga KetuaDIM RUU KUHP DIM 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua, Pak Menteri soal bantuan hukum. Tadi juga sempat disinggung didalam penyampaian Pak Menteri. Saya pikir memang kita berterimakasih karena anggaran bantuan hukum itu meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya ya. dimana pagu anggaran Tahun 2015 itu pagu awalnya Rp45 miliar, kemudian serapannya itu sekitar Rp24 miliar lebih atau 54,11% untuk legitasi sebesar Rp21 miliar dan non legitasi sebesar Rp2 miliar lebih, jadi ada sisa pagu di Tahun 2015 itu sekitar Rp20 miliar lebih kurang.Hukum, HAM dan KeamananAnggaran Bantuan Hukum 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Jadi Pak Menteri yang saya hormati, Cuma memang meskipun kita sudah maksimal soal bantuan hukum ini, tetap saja kemudian hasil survey menunjukan bahwa alokasi dana bantuan hukum ini sangat kurang ya, jadi ada 47 responden yang kemudian disurvey oleh Yayasan Bantuan Hukum Indonesia yang menunjukan bahwa 47 responden itu mengatakan bahwa alokasi dana bantuan hukum itu sangat kurang ya 49 menyatakan kurang dan hanya 4% yang menyatakan cukup ya. Jadi saya pikir mungkin harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali dimana kendala dan tidak efektifnya ya pelaksanaan program bantuan hukum ini. Ada sementara kalangan menilai bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2015 tentang Besar Biaya Bantuan Hukum Legitasi dan non legitasi itulah yang menyebabkan kendala dan tidak efektifnya alokasi dana bantuan hukum itu. Nah karenanya, barangkali perlu dievaluasi soal ini, sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan di lapangan karena ternyata Pak Menteri yang saya hormati bahwa di lapangan ya banyak kendala ya, jadi belum lagi kalau misalnya beban kerja dan kondisi geografis organisasi bantuan hukum ya yang jauh-jauh ya, sehingga kemudian ini akan berdampak terhadap layanan bantuan hukum terutama kepada orang-orang miskin karena Pak Menteri saya waktu itu barangkali Pak Menteri juga ikut dalam kita membentuk Undang-Undang Bantuan Hukum ini ya.Hukum, HAM dan KeamananEfektifitas Bantuan Hukum 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Jadi dengan adanya regulasi keputusan menteri tersebut ya akhirnya apa? Akhirnya berkuranglah jumlah OBH ya, jumlah OBH, sehingga kemudian juga membuka peluang rakyat miskin harus membayar sejumlah uang terhadap OBH karena alasan kekurangan dana dan yang paling mengkhawatirkan kita Pak Menteri adalah tidak maksimalnya ya penanganan hukum bagi rakyat miskin karena keterbatasan biaya. Barangkali dalam kesempatan ini sebagai-bagian dari fungsi pengawasan, saya meminta agar Pak Menteri meninjau kembali, mengevaluasi kembali keputusan menteri yang Tahun 2013 itu soal alokasi dana bantuan hukum, sehingga kemudian kita bisa melangkah yang lebih baik di Tahun 2016 ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya berharap agar Pak Menteri tidak melaksanakan ini dengan setengah hati ya, jadi jangan ada kesan seolah-olah Menkumham ya dalam hal program bantuan hukum ini bekerja atau dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati, tapi saya yakin Pak Menteri pasti sepenuh hati ya mengerjakan ini karena ini adalah proyek kita untuk orang miskin tanggung jawab negara untuk orang-orang miskin.Hukum, HAM dan KeamananEvaluasi Dana Bantuan Hukum 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang terakhir Pak Menteri, saya pikir soal lapas ini memang menjadi pembicaraan kita karena disana ternyata berkembang ya peredaran jaringan narkoba. Kalau kita mengikuti pemberitaan di media ya itukan seolah-olah ada gep antara BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini lapas ya. Ternyata ketika saya baca paper dari Pak Menteri ada sejumlah kerja sama, ada sejumlah kerja sama ya bahkan ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala Badan Narkotika Nasional. Ya ada nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Kepolisian bahkan ada juga kesepakatan bersama berupa petunjuk teknis antara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham.Hukum, HAM dan KeamananJaringan Narkoba Lapas 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Jadi dengan adanya regulasi keputusan menteri tersebut ya akhirnya apa? Akhirnya berkuranglah jumlah OBH ya, jumlah OBH, sehingga kemudian juga membuka peluang rakyat miskin harus membayar sejumlah uang terhadap OBH karena alasan kekurangan dana dan yang paling mengkhawatirkan kita Pak Menteri adalah tidak maksimalnya ya penanganan hukum bagi rakyat miskin karena keterbatasan biaya. Barangkali dalam kesempatan ini sebagai-bagian dari fungsi pengawasan, saya meminta agar Pak Menteri meninjau kembali, mengevaluasi kembali keputusan menteri yang Tahun 2013 itu soal alokasi dana bantuan hukum, sehingga kemudian kita bisa melangkah yang lebih baik di Tahun 2016 ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya berharap agar Pak Menteri tidak melaksanakan ini dengan setengah hati ya, jadi jangan ada kesan seolah-olah Menkumham ya dalam hal program bantuan hukum ini bekerja atau dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati, tapi saya yakin Pak Menteri pasti sepenuh hati ya mengerjakan ini karena ini adalah proyek kita untuk orang miskin tanggung jawab negara untuk orang-orang miskin.Hukum, HAM dan KeamananJumlah OBH 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang terakhir Pak Menteri, saya pikir soal lapas ini memang menjadi pembicaraan kita karena disana ternyata berkembang ya peredaran jaringan narkoba. Kalau kita mengikuti pemberitaan di media ya itukan seolah-olah ada gep antara BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini lapas ya. Ternyata ketika saya baca paper dari Pak Menteri ada sejumlah kerja sama, ada sejumlah kerja sama ya bahkan ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala Badan Narkotika Nasional. Ya ada nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Kepolisian bahkan ada juga kesepakatan bersama berupa petunjuk teknis antara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham.Hukum, HAM dan KeamananKoordinasi Kemenkumham dan BNN 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Kemudian yang terakhir sekali saya berterimakasih karena disini Pak Menteri sudah menyampaikan soal Holcim ya yang ada di Lapas Nusa Kambangan. Mudah-mudahan di rapat kerja yang akan datang kita sudah bisa mendapatkan hasilnya ya karena disini sudah dilakukan sejumlah usaha-usaha atau upaya-upaya dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kami sudah bisa menerima apa hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan keberadaan Holcim khususnya dan lain-lain yang ada di Lapas Nusa Kambangan. Dengan kata lain, kami ingin mendengarkan kedepan bagaimana hasil penertiban ya kawasan Pulau Nusa Kambangan.Hukum, HAM dan KeamananPenertiban Lapas Nusakambangan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Pak Menteri, saya pikir peraturan-peraturan ini kalau memang bisa di share di Komisi III DPR, tolong di- share, sehingga kemudian kita juga bisa ikut mengawasi begitu loh. Jadi ketika kita membaca di media massa ya seolah-olah petugas lapas itu menahan atau kemudian menghalang-halangi ya petugas BNN untuk melakukan sidak atau apapun namanya ya ke lapas, padahal saya baca disini ada peraturan bersama seharusnya, kalau ada peraturan bersamakan tidak ada lagi kendala di lapangan. Karenanya saya berharap agar peraturan-peraturan seperti ini kalau memang bisa di share disampaikan kepada Komisi III DPR, kepada Anggota Komisi III DPR paling tidak kami mengetahui, sehingga kalau pun nanti biasakan Anggota-anggota ditanya oleh teman-teman media, kita bisa memberikan respon ya respon yang kemudian bahwa ternyata ada regulasi yang mengatur soal-soal seperti ini. Jadi soal lapas barangkali harus menjadi perhatian kita semua karena memang dari tahun ke tahun ya ini membuat kita selalu membicarakannya dan mungkin juga Pak Menteri harus ada pertimbangan soal lapas yang berada ditengah-tengah kota maksudnya saya. Apakah harus direlokasi agak jauh ya, sehingga kemudian itu bisa mengurangi dampak-dampak hal-hal yang kemudian yang bisa kita atasi.Hukum, HAM dan KeamananPeraturan Bersama 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 2 PKS ACEH I Laki-laki Kalau saya Ketua mengusulkan penyalahgunaan itu didahulukan. Jadi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap ya karenakan yang beredar itukan yang illegal sebenarnya. Narkoba kadang-kadang juga dibutuhkan dalam kesehatan. Jadi penyalahgunaan dan peredaran illegal atau peredaran gelap narkoba begitu.Hukum, HAM dan KeamananPrioritas Pengawasan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Kemudian yang ketiga, Pak Menteri soal kasus di daerah yang sudah menjadi isu nasional tentang rencana pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata din minimi ya. Nah ini Pak Menteri dibeberapa komentar yang say abaca , memang agak-agak rancu. Disatu sisi ada keinginan untuk memberikan amnesti ya. Jadi ini seperti apa yang sebenarnya, lalu kemudian juga ada wacana untuk memberikan grasi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya kami dalam kesempatan ini ingin mendengarkan secara langsung ya soal ini apa adanya disampaikan, sehingga kemudian nanti saat presiden menyampaikan permintaan katakanlah pertimbangan kepada DPR dalam hal ini Komisi III DPR bisa memberikan masukan terkait dengan soal-soal seperti ini karena di daerah juga ada pro kontra soal pemberian amnesti ini ya? karena Pak Menteri dalam kesempatan ini, saya pikir negara harus mengatasi pro kontra ini dan tidak boleh terombang-ambing, apakah memberikan amnesti atau penegakan hukum.Hukum, HAM dan KeamananSikap Kelompok Bersenjata 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati. Kami memberikan apresiasi tentu dengan apa yang Pak Menteri sampaikan, tapi karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan soal apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Memang yang pertama itu soal hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2015 ya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Jadi memang disini ada sejumlah temuan yang ditemukan oleh BPK dan kemudian juga ada sejumlah rekomendasi dan juga ada kesimpulan, dan saya membaca satu persatu hasil temuan rekomendasi serta kesimpulan yang dibuat oleh BPK, nampaknya memang Pak Menteri harus lebih maksimal ya terutama di Direktorat Jendral Keimigrasian atau Dirjen Imigrasi yang memang disini perlu untuk ditingkatkan ya. Saya rasanya akan kehabisan waktu kalau membaca satu persatu apa yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi menurut saya ini agak serius ya, agak serius temuan-temuan ini dan tentu kami berharap agar temuan-temuan bisa ditindaklanjuti oleh kementerian dengan memperbaiki apa yang telah disarankan atau disimpulkan oleh BPK.Hukum, HAM dan KeamananTemuan BPK 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua, tadi itu seperti yang disampaikan oleh Prof tadi sebaiknya memang kita sama-sama mengancang-ancang, ini kira-kira pertemuan ke depan DIM berapa saja maksimal, melihat dari beberapa hari kita kerja kira-kira kita kan sudah bisa bayangkan berapa DIM yang harus kita bahas, meskipun kadang-kadang meleset seperti yang kita perkirakan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Dengan demikian pemerintah sudah mempersiapkan siapa saja yang akan di bawa, para pihak mana yang dibawa ini Ketua sudah minta agar dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain yang barangkali dianggap patut dan layak oleh pemerintah melihat DIM yang akan dibahas begitu Ketua.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Saya pikir soal ini juga harus dipertimbangkan dengan baik. Disatu sisi kita ingin agar yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi tambahan tapi dalam prakteknya memang itu tidak semudah dengan yang kita bayangkan. Nah itu persoalannya. Karena masing kita ini punya banyak adat, banyak sekali. Jangan di Papua barangkali atau di Manado atau mana. Kadang-kadang satu provinsi saja itu macam-macam. Masing-masing kabupaten dan kota itu beda-beda adatnya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Pak Ketua, sedikit. Tadi Prof. Menyebutkan ini adalah sesuatu yang masih pro kontra ditengah-tengah masyarakat dan lalu juga ada pilosopi soal bagaimana kedepan tujuan umum kita dan juga Undang-Undang dasar republik Indonesia tahun 1945 juga banyak menyebut soal hak asasi manusia. Jadi kami berpikir hal ini memang soal pidana mati, apakah kemudian kita masukkan dalam pidana pokok atau tidak. Barangkali kami meminta waktu agar kemudian kita dapat berkonsultasi seperti yang disampaikan oleh Pak Soemandjaya tadi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukuman Mati 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Karenanya memberikan sesuatu yang ideal, artinya kita mencoba memberikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan memang kalau kita melihat proses hukum seperti di negara-negara Romawi misalnya, berawal dari kaidan-kaidah hukum adat. Ketika peradaban Romawi sudah mulai baik maka dikumpulkanlah kaidah-kaidah hukum adat itu. Bahkan Inggris juga demikian di Perancis juga demikian, Perancis juga ketika kaidah-kaidah hukum adat itu muncul lalu kemudian ketika masuk bangsa Romawi ke Perancis kemudian kaidah-kaidah hukum adat yang ada di Perancis itu berbaur dengan hukum Romawi.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKeadilan, Hukum Adat 3



MUHAMMAD NASIR DJAMIL 2 PKS ACEH I Laki-laki Nah karenanya kita kembalikan lagi suasana ini dan seperti yang disampaikan oleh Pak Somandjaja, kita tetap melanjutkan rapat ini dan tidak ada yang meninggalkan dan sebagainya dan kita tetap meminta kepada Prof. Untuk tetap bisa hadir disini dan kita lanjutkan lagi. Jadi istilahnya itu sersan, serius tapi santai. Terima kasih Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaLanjutan Rapat 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 2 PKS ACEH I Laki-laki Pak, jadi menambah atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Soemandjaya tadi. Saya pikir memang seperti itu selama ini, tradisi pada saat kita masuk dalam tingkat panja. Jadi Pemerintah menjelaskan dalam hal ini Pak Dirjen sampaikan beberapa hal dan tentu saja Pak Dirjen selaku wakil dari Pemerintah bisa meminta pendapat dari jajaran lain yang ada disini, sehingga kemudian seperti nya ada hal-hal yang perlu disampaikan, atau mungkin dalam pembahasan di tingkat Pemerintah dan ketika Pemerintah membahas ini ada hal-hal yang kemudian perlu disampaikan dalam panja ini kepada DPR RI. Meskipun memang kalau kita lihat daftar DIM itu kan ada fraksi-fraksi yang mengosongkan. Artinya dalam posisi tetap.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPanja 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua, yang kami pahami bahwa hukum itu kan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apalah artinya hukum, kalau kemudian itu tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi kebaikan hukum itu bukan dilihat dari soal mengenai program proses legislasinya dan segala macam. Jadi saya pikir itu yang menjadi soal bahwa bagaimana proses hukum itu dapat membaik, apa membawa kebaikan, memberikan yang terbaik kepada masyarakat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPerbaikan Hukum 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Iya sebenarnya 226 ini mengacu kepada DIM 227 sebenarnya. Hanya kemudian dimasukkan ke 226. Sebab kalau kemudian fraksi PKS dalam catatan meminta semacam penjelasan soal pidana tambahan ini tentu saya pikir hakim sudah paham betul dengan pidana tambahan ini. Jadi nanti di 227 sebenarnya fraksi PKS itu ingin mendapatkan satu gambaran dari Pemerintah soal DIM ini. Karena prakteknya selama ini ada, mantan-mantan ketua umum partai politik yang kemudian dicabut hak politiknya dengan alasan pencabutan hak tertentu tadi. Ada pidana tambahan yang kemudian ini masih pro kontrak soal pencabutan hak politis yang dilakukan oleh hakim, sehingga kemudian disitu kemudian fraksi PKS meminta semacam penjelasan dari Pemerintah soal hal ini. Sehingga kemudian hakim tidak memutuskan karena opini-opini di media yang meminta agar politisi itu dicabut hak politik nya dan lain sebagainya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Kalau soal pidana tambahan ini harus jelas disebutkan tentu ini kadang-kadang ya tentu saja ini yang dipahami selama ini, soal pidana tambahan ini. Saya kira demikian dari kami Pak Ketua panja. Silakan Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Nah karena itu memang niat baik kita itu harus kita lihat betul-betul. Nah saran kami ini kita pending dulu dan tidak kita putuskan. Mungkin Pemerintah bisa membantu panja DPR RI melakukan semacam simulasi, ya simulasi soal ini, sehingga kemudian kita bisa dapat bayangan dan gambaran kalau kemudian kedepan prakteknya akan lebih baik atau jangan-jangan ada soal-soal lain yang tidak cocok disini kita pindahkan ditempat lain.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSimulasi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Dari tadi juga kita sudah mendengar penjelasan Pemerintah soal ini. Kalau kita melihat Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana jangka panjang tahun 2025, di huruf .. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tersebut, soal upaya kita untuk melakukan reformasi dibidang hukum. Jadi reformasi di bidang hukum ini termasuk adalah pembangunan substansi hukum. Pembangunan substansi hukum ini bisa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah itu satu hal.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No 17 Tahun 2007 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Jadi saya waktu itu meminta kepada Kapolda agar laporan, laporan keluarga korban yang meninggal itu bisa ditindaklanjuti. Kalau memang tidak memiliki bukti ya katakanlah kepada masyarakat bahwa memang tidak ada dan tentu saja Zakaria Saman bisa balik melapor soal ini dan kemudian juga soal penyerobotan lahan ya. penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Polres Naga Raya Pak. Meskipun Polres Naga Raya memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi para warga ada 72 di negara raya di desa ujung patihah, 72 KK yang kemudian mengaku bahwa dilahan yang milik Polres Naga Raya itu mereka juga memiliki bukti bahwa mereka memiliki tanah itu artinya saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa diantisipasi Pak supaya tidak ada potensi-potensi yang kemudian bisa membenturkan antara masyarakat dengan polisi soalnya saat ini banyak Pak yang namanya provokator-provokator yang ingin membenturkan polisi dengan masyarakat. Nah mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Kapolri bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini.Pelaksanaan Tugas PolriAlat Bukti 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Pak Kapolri yang saya hormati, Ketua Rapat yang saya hormati. Mohon maaf ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi soal Dapil ini Pak. Mohon maaf ini soal din minimi mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menjelaskan karena katanya Presiden Jokowi meminta pertimbangan DPR RI soal amnesti ini, amnesti dan abolisi ini, sehingga kemudian nanti kami Komisi III DPR RI bisa mencerna soal pertimbangan tadi itu Pak ya, tapi memang surat dari Presiden belum disampaikan ke DPR soal pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan soal amnesti, abolisi din minimi ini ya.Pelaksanaan Tugas PolriAmnesti 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Jadi saya waktu itu meminta kepada Kapolda agar laporan, laporan keluarga korban yang meninggal itu bisa ditindaklanjuti. Kalau memang tidak memiliki bukti ya katakanlah kepada masyarakat bahwa memang tidak ada dan tentu saja Zakaria Saman bisa balik melapor soal ini dan kemudian juga soal penyerobotan lahan ya. penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Polres Naga Raya Pak. Meskipun Polres Naga Raya memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi para warga ada 72 di negara raya di desa ujung patihah, 72 KK yang kemudian mengaku bahwa dilahan yang milik Polres Naga Raya itu mereka juga memiliki bukti bahwa mereka memiliki tanah itu artinya saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa diantisipasi Pak supaya tidak ada potensi-potensi yang kemudian bisa membenturkan antara masyarakat dengan polisi soalnya saat ini banyak Pak yang namanya provokator-provokator yang ingin membenturkan polisi dengan masyarakat. Nah mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Kapolri bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini.Pelaksanaan Tugas PolriBPN 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 7 PKS ACEH I Laki-laki Ya ada dua hal tadi soal, bagaimana Pak Junimart? Ya memang soal gafatar ini tadi Pak Kapolri menyampaikan bahwa mereka ditemukan dokumen-dokumen terkait bahwa mereka sepertinya memiliki bagan atau struktur pemerintahan sampai kepada kabag-kabag dan lain sebagainya, nah tentu saja pertanyaan kami tentu soal apakah mereka juga menggunakan semacam latihan-latihan mereka ya untuk kemudian mendukung apa yang mereka rencanakan.Pelaksanaan Tugas PolriGafatar 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 6 PKS ACEH I Laki-laki Pak Kapolri menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang bersimpati kepada ISIS, barangkali dalam kesempatan ini Pak Kapolri bisa menyebutkan pihak-pihak mana, apakah pihak-pihak di dalam negeri, apakah dalam bentuk apa, organisasi dan lain sebagainya atau memang Pak Kapolri tidak bisa, tidak mau menyebutkan dan sebagainya, mohon maaf Pak Ketua.Pelaksanaan Tugas PolriISIS 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Kemudian yang kedua soal pengakuan terpidana ya terkait dengan pembunuhan seorang kader partai politik DPD Pak ya partai PNA Partai Nasional Aceh Teuku Muhammad bin Zaenal Abidin yang dibunuh kira-kira beberapa tahun yang lalu dan belum lama ini ya dua terpidana yang mendekam di Lapas Banda Aceh itu membuat satu pengakuan bahwa dalang atau otak pembunuhan itu adalah Zakaria Samad. Nah mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Kapolri barangkali bisa melakukan semacam ya memberikan perhatian soal ini karena memang tahun ini adalah tahun politik di Aceh karena akan berlangsung pilkada serentak karena saya dengar juga Zakaria Saman ini salah satu kandidat yang akan maju meskipun dia berasal dari partai Aceh lewat jalur independen, jangan-jangan memang ini cara orang untuk menjegal dia atau memang benar dia dalang pembunuhan itu.Pelaksanaan Tugas PolriKasus Pembunuhan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 7 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua, Pak Kapolri saya ingin juga sampaikan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR bahwa pada Bulan April Tahun 2015 yang lalu rapat kerja, bukan rapat kerja, tapi kunjungan kerja Komisi I dan Komisi III DPR ke Aceh itu ketika kami bertemu dengan atau rapat dengan Kapolda dan Pangdam salah satu kesimpulan yang kami sepakati waktu itu bahwa kelompok bersenjata diminimi itu adalah criminal. Barangkali demikian catatan kami Pak Ketua.Pelaksanaan Tugas PolriKelompok Bersenjata 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 12 PKS ACEH I Laki-laki Ya, jadi Pak Ketua, Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR dan juga Pak Kapolri sebenarnya yang menjadi kata yang itu adalah kata yang terkait itu Pak. Jadi sebenarnya kami tidak ingin soal ini kemudian seperti Bapak katakan oh itu ada SOP-nya KPK. Jadi sebenarnya Komisi III DPR namanya juga meninjau ulang Pak, meninjau ulang itukan ya namanya melihat kembali MoU Polri dengan KPK, jadi terkait itu Pak sebenarnya. Jadi terkait itu bisa saja nanti dengan kesimpulan ini Kapolri dengan KPK melihat kembali persoalan-persoalan ini, sehingga kemudian ada masukan dari pihak kepolisian terhadap KPK soal penggunaan senjata laras panjang saat melakukan penggeledahan atau mengikusertakan aparat Brimob saat melakukan penggeledahanPelaksanaan Tugas PolriMoU Polri 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Jadi soal-soal narkoba ini menjadi perhatian kita Pak karena kadang-kadang mohon maaf Pak Kapolri, mohon maaf kadang-kadang ada juga oknum-oknum di Kepolisian, ditingkat Polsek terutama yang kadang-kadang melakukan rekayasa soal-soal seperti ini. Ada suatu kejadian misalnya ada seorang anak muda yang menandatangani rumah temannya ya ketika 1 jam mereka mendatangani rumah temannya, temannya ini keluar lalu tiba-tiba datang 2 orang Anggota Polisi menggerebek rumah itu, lalu kemudian anak muda ini ditangkap, padahal anak muda itu tidak tahu apa-apa. Dia ditahan disebuah polsek selama 25 hari tanpa ada apapun-apapun, tanpa ada pemeriksaan apapun dan sebagainya, padahal dia negative ya tidak positif mengkonsumsi narkoba, tapi karena orang tuanya awam dengan hokum ya kemudian orang tuanya tidak berapa lama dan sebagainya sampai ditahan 25 hari, nah sampai hari ini masih belum dilepas.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Nah seperti itulah kemudian kita tahu ceritanya dalam kisah yang pernah say abaca di komik RA Kosasih tentang Ramayana ini akhirnya Rahwana ini bersembunyi ditengah-tengah dua gunung kembar, lalu kemudian ada seorang tokoh yang kemudian bernama Anoman mendekatkan kedua gunung kembar itu dan akhirnya Rahwana tewas. Artinya apa? Artinya memang barangkali ada kearifan-kearifan lokal ketika kita mencoba untuk membasmi satu kejahatan. Nah itu sebabnya kemudian ada katakanlah kalimat-kalimat bijak dalam cerita pewayangan tegal Jawa bahwa bagaimana memenangi perang tanpa menurunkan atau merendahkan derajat orang yang kita kalahkan itu. Bagaimana menandatangani tempat perang tanpa bala tentara. Saya pikir hal-hal seperti ini yang perlu kita kedepankan ya, sehingga kemudian ini sejalan dengan rekomendasi jangka panjang Kepolisian Tahun 2016 sampai 2025 straigh for exelence. Ini buku waktu itu diberikan oleh Kapolri Bambang Hendarso dan saya sampai saat ini masih menyimpannya dan disini disebutkan bagaimana kemudian Polri ke depan bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hokum dan ketertiban masyarakat. Saya pikir, ketika rekomendasi ini menghadirkan, mendahulukan pencegahan kejahatan bukan tanpa alasan. Jadi disebutkan disini bahwa dalam pencegahan kejahatan tidak dalam penegakan hokum yang lebih dulu, tapi pencegahan kejahatan.Pelaksanaan Tugas PolriPelayanan Masyarakat 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 11 PKS ACEH I Laki-laki Kenapa Pelindo II didahulukan Ketua? Kenapa misalnya tidak Pasar Turi atau Ilegal Maining atau Lumajang dan sebagainya. Kenapa Pelindo yang pertama Ketua?Pelaksanaan Tugas PolriPelindo II 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Jadi Pak Kapolri yang saya hormati, mungkin dalam konteks kita melakukan mencegah kejahatan terorisme ini kita perlu mencoba untuk mendalami kearifan lokal yang ada di tanah air ini meskipun saya sadar bahwa hari ini memang gerakan terorisme sedang mulai terbuka. Jadi dia sudah mulai terbuka, dia propagandanya sudah mulai terbuka, aksi-aksinya juga sudah mulai terbuka dan apakah ini memang seolah-olah membenarkan sebuah tesis yang mengatakan bahwa negara yang berasal dari rezim otoriter menuju demokrasi itu selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme didalamnya, tapi sampai kapan kemudian kita tidak mampu mengatasi terorisme ini. Makanya sekali lagi saya berharap soal terorisme ini memang harus bagaimana kita melakukan pencegahannya dan saya percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan TNI ya karena oleh undang-undang kedua institusi inilah yang kemudian diberi otoritas ya untuk melakukan pencegahan atau melakukan penindakan terhadap ancaman terorisme. Meskipun memang banyak beredar di media social ya seolah-olah kejadian terror bom di Jalan Thamrin ada kejanggalan, ada ini dan sebagainya- dan sebagainya saya tetap percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia.Pelaksanaan Tugas PolriPencegahan Terorisme 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Kemudian terakhir Pak mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Soesatyo dan juga Pak Jazuli Fawaid soal SOP ya penggeledahan yang dilakukan KPK dengan membawa Anggota Brimob dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami dapat mendengarnya, sehingga kemudian kedepan kita bisa melihat dan KPK pun bisa menjadi pelajaran bahwa untuk melakukan penggeledahan itu tentu melihat tingkat ancaman dan tempatnya. Tingkat ancaman dan tempatnya. Masa Gedung DPR seperti ini kemudian harus dikawal oleh Brimob dengan …lengkap, senjata laras panjang, helm, rompi anti peluru dan lain sebagainya, dan tentu saja saya percaya bahwa upaya-upaya penggeledahan ini juga harus menjaga martabat daripada lembaga tinggi negara ini, makanya kedepan kalau Presiden punya Paspampres mungkin juga kedepan DPR ini punya Paspam parlemen.Pelaksanaan Tugas PolriPenggeledahan DPR 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 15 PKS ACEH I Laki-laki Ya melalui peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan Tugas PolriPeraturan UU 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Hal-hal seperti ini kadang-kadang disatu sisi kami di Komisi III DPR selalu memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada BNN agar kemudian peredaran gelap narkoba ini bisa kita atasi, tapi ditengah-tengah upaya kita untuk melakukan ini ada oknum-oknum ya yang melakukan upaya-upaya untuk mendeklarasikan apa yang telah kita lakukan. Jadi seperti nilai setitik yang merusak susu sebelanga Bu. Mudah-mudahan oknum-oknum seperti inilah Pak yang harus menjadi perhatian kita semuanya dan mudah-mudahan soal-soal ini bisa menjadi perhatian kita semuanya.Pelaksanaan Tugas PolriPeredaran Narkoba 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 12 PKS ACEH I Laki-laki Jadi sebenarnya menurut kami tidak ada persoalan dengan kata SOP tadi karena ada terkait. Dari frasa kata terkait itulah yang kemudian membuat Polisi tidak harus kemudian mencampuri SOP yang ada di KPK itu.Pelaksanaan Tugas PolriSOP KPK 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Pak Kapolri yang saya hormati. Oleh karenanya, saya berharap soal terorisme ini menjadi perhatian kita semua. Yang kedua, Pak Kapolri saya juga berduka atas meninggalnya dua aparat polisi ketika melakukan pengereban narkoba di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Anak muda yang katanya sangat supel, luwes dan lain sebagainya itu harus meregang nyawa. Pertanyaan saya adalah sebenarnya seperti apa SOP ditingkat Polsek ketika dia ingin melakukan penggerebekan terhadap satu kawasan yang mereka tahu adalah disitu beredar narkoba.Pelaksanaan Tugas PolriSOP Penggerebekan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Jadi Pak Kapolri yang saya hormati, saya ingin bertanya ya kenapa kemudian harus jatuh korban? Apakah memang yang bersangkutan tidak memahami SOP ya, sehingga kemudian mendatangani melakukan penggerebekan ya terhadap tempat-tempat yang diduga atau kemudian memang diketahui sebagai tempat-tempat peredaran illegal atau peredaran gelap narkoba itu kemudian menimbulkan korban, meskipun kemudian itu dibalas oleh Kepolisian dengan menyerang balik. Saya pikir itu sebuah tindakan yang ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa kita memang tidak boleh kalah dengan gembong-gembong narkoba tersebut. Nah yang ingin saya tanyakan soal SOP itu Pak, sehingga kemudian kedepan tidak lagi terjadi seperti ini. Ya sayang sekali karena meninggalnya juga di Kali Ciliwung, jadi ini sangat-sangat mengenaskan menurut saya dan harus menjadi perhatian kita semua, sehingga kemudian tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu dan kemudian kami dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Kapolri soal SOP ditingkat Polsek soal-soal seperti ini. Nah kaitannya dengan narkoba Pak, Kapolri yang saya hormati, kalau tadi Pak Junimart mengatakan bahwa narkoba sudah sampai ke dusun-dusun, ditempat saya Pak sudah sampai kerumah-rumah Pak. Jadi bukan dusun saja, tapi sudah sampai ke rumah-rumah. Jadi ini memang sesuatu yang sangat membahayakan dan kalau Bapak memang jalan-jalan ke Simalungun itu ada balihonya Pak, “berantas narkoba”, nah itu ada fotonya besar-besar Pak. Jadi wajar kalau beliau kemudian hari ini bicara soal itu.Pelaksanaan Tugas PolriSOP Penggerebekan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Saya tentu ingin menyampaikan atau kami Fraksi PKS ingin menyampaikan ucapan duka terhadap korban dari Kepolisian dalam kasus terror bom di Jalan Thamrin tepatnya di depan Sarinah baik yang terluka maupun yang tinggal dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dank arena itu memang ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan Rapat kerja dengan Kapolri pada hari ini. Yang pertama Pak soal terorisme. Memang terorisme ini dalam kisah pewayangan orang Jawa itu seperti Rahwana Pak ya yang tidak bisa mati karena dia punya ilmu rawa ronte atau panca sona. Setiap kali dibunuh hidup kembali. Dipancung kepalanya, kepalanya tumbuh kembali dan dia hidup kembali, tapi bukan berarti menurut saya terorisme itu tidak bisa diatasi. Kami percaya bahwa aparatur polisi dan TNI, BNPT, densus dan lain-lainnya bisa mengatasi terorisme ini meskipun dia seperti rahwana tadi. Karenanya kalau kita lihat cerita rahwana itukan akhirnya Ramayana berhasil membunuh rahwana dan dia bunuh itu karena pengikut-pengikut rahwamana ini akhirrnya gugur, akhirnya rahwana itu harus turun kegelanggang sendiri karena orang-orang yang dia percaya gugur semuanya, sehingga dia menghadapi sendiri Ramayana dan kita tahu bahwa bagaimana Ramayana itu sadar bahwa rahmana ini tidak bisa dibunuh kecuali rahwana itu sendiri menghendaki kematian.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 13 PKS ACEH I Laki-laki Pak Kapolri, kita sependapat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 karena usianya sudah cukup lama.Pelaksanaan Tugas PolriUU No 15 Tahun 2003 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 14 PKS ACEH I Laki-laki Sebenarnya soal terorisme bukan soal 15 Tahun 2003 Ketua, makanya kita sebutkan saja melalui revisi peraturan perundang-undangan. Bisa jadi bukan Undang-Undang 15 Tahun 2003 yang kita revisi, ada beberapa undang-undang yang harus kita revisi, sehingga kemudian mendukung upaya negara menanggulangi terorisme.Pelaksanaan Tugas PolriUU Terorisme 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Nah kemudian yang ketiga Pak masalah imigran gelap, tadi juga sudah disinggung Kita tahu bahwa dan saya dan beberapa teman disini ikut dalam merumuskan Undang Undang Keimgrasian, kita tahu bahwa sekarang imigran-imigran gelap, pendatang-pendatang gelap dari luar ke Indonesia itu sudah memang sudah menjadi domainnya core-nya Keimigrasian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang imigrasi juga tidak begitu kuat menghadapi imigran gelap ini ya dan polisi ketika kita tanya mereka bilang itu sudah core-nya Keimigrasian ya. Pak Yasonna yang menjadi persoalan hari ini adalah ketika imigran gelap itu datang ke Indonesia membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran sesat. Kalau dia datang kemari kemudian nikah dengan orang Indonesia kawin dengan orang Indonesia punya anak barangkali tidak masalah. Persoalannya adalah ketika mereka masuk membawa pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat ya yang kemudian itu mengacaukan ketertiban di tengah-tengah masyarakat nanti kita juga yang repot ya kan. Nah ini barangkali bagaimana sebenarnya ya Kemenkumham yang mengevaluasi persoalan-persoalan dan saya berharap Kementerian Hukum dan HAM dibawah pimpinan Pak Yasonna H. Laoly ini bisa ya mengevaluasi ini.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigran Gelap 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua seperti yang sampaikan oleh beberapa rekan tadi terkait dengan PP 99 tahun 2012. Hampir seluruh lapas dan rutan yang kami kunjungi ini memang menjadi biang kerok ya menjadi biang kerok kerusuhan-kerusuhan lapas itu bukan disebabkan karena disitu banyak penghuni narkoba bukan bukan karena itu. Kebakaran bukan kebakaran barangkali dibakar dan lain sebagainya itu karena mereka semuanya menginginkan agar hak-hak mereka itu diberikan. Jadi PP 99/2012 benar-benar sangat mengebiri serangan-serangan tidak menghargai hak sasi manusia jadi pola penghukuman seharusnya yang harus kita ubah menjadi pola pembinaan tidak tercermin dalam PP ini nah karena itu saya pribadi dan barangkali juga Komisi III mengharapkan keberanian Pak Yasonna H. Laoly untuk mengevaluasi dan mencabut PP ini dan saya kenal betul dengan Pak Yasonna Laoly ini 10 tahun saya sama beliau. Karena itu ini penting karena hampir semua lapas ya mereka semua bicara masalah ini, ya kan bahkan maaf ya maaf Pak Yasonna mereka itu mendoakan hal-hal yang buruk bagi orang menerbitkan PP ini dan biasanya memang Pak Yasonna orang-orang yang didzoIimi itu makbul doannya. Nah saya ingin Pak Yasonna Laoly didoakan oleh para napi ya menjadi lebih baik ke depan. Jadi PP 99/2012 itu barangkali penting untuk diinikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumKerusuhan Lapas 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Dan yang Kelima Pak Yasonna Pak Laoly yang saya hormati saya sebenarnya yang saya sebenarnya saya pribadi sebenarnya ingin sekali membaca paper Bapak ini ya ada Nawa Cita didalamnya karena saya tahu bahwa Nawa Cita ini adalah icon-nya Presiden Jokowi. Tapi Pak Yasonna mohon maaf saya tidak membaca Nawa Cita disini ya. Saya ingin misalnya bagaimana menghadirkan kembali negara dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara itu tercermin dalam untuk itu Persija di sini misalnya Nawa Cita yang pertama tadi itu menghadirkan kembali negara dengan melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara bagaimana implementasinya di keimigrasian, bagaimana implikasinya misalnya di PP dan sebagainya barangkali tidak semua tidak 11 ini yang ada sub system tapi paling tidak ada 5 yang saya pikir urgen ketika Nawa Cita itu diimplementasikan. Misalnya bagaimana kemudian membuat negara tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang efektif, demokratis terpercaya seperti apa karena ini icon-nya loh Pak Yasonna icon-nya Presiden Jokowi dan membuat orang terpesona dengan icon ini. Nawa Cita Nawa saya tidak hapal ya saya tidak hapal semua tapi saya yakin percaya Pak Yasonna Laoly hafal. Nawa Cita itu mulai dari yang pertama ya menghadirkan ...... sampai kemudian memperkuat ya memperkuat ke kebhinekaan dan memperteguh restorasi sosial Indonesia atau memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumNawa Cita Jokowi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Nah saya berharap Pak Yasonna barangkali dengan demikian kita tahu bahwa memang ya Nawa Cita dalam Kemenkumham terjabarkan atau diimplentasikan dalam hal-hal seperti ini tadi karena Pak Yosonna Laoly yang saya hormati saya ini adalah periode ketiga di Komisi III dan ini adalah kosakata-kosakata yang selalu saya dapatkan ya ini kosakata-kosakata yang selalu saya temukan setiap kali kemudian rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saya berharap ada perubahan yang signifikan karena ini adalah harapan bukan harapan saya tapi harapan masyarakat Indonesia ada juga masyarakat di dapil saya gitu loh ya dan karenanya terakhir ini saya mau sampaikan ya karena saya katakan ini adalah harapan masyarakat di dapil saya ada seorang warga di dapil saya juga menyampaikan salam kepada Pak Laoly ya dapil Aceh dia bilang begini dalam Bahasa Aceh "hai Pak Nasir ne petreuk salem lom ke Haji Laoly". Bahasa Indonesianya dia bilang "Pak Nasir sampaikan salam saya ke Pak Haji Laoly", rupanya dia baca Yasonna H. Laoly itu dipikirnya Yasona Binti Haji Laoly gitu. Saya bilang itu bukan haji, oo ga apa-apa, jadi itu barangkali Pak ..... terima kasih mudah-mudahan Nawa Cita itu ada dalam Kementerian Hukum dan Ham.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumNawa Cita Jokowi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua seperti yang sampaikan oleh beberapa rekan tadi terkait dengan PP 99 tahun 2012. Hampir seluruh lapas dan rutan yang kami kunjungi ini memang menjadi biang kerok ya menjadi biang kerok kerusuhan-kerusuhan lapas itu bukan disebabkan karena disitu banyak penghuni narkoba bukan bukan karena itu. Kebakaran bukan kebakaran barangkali dibakar dan lain sebagainya itu karena mereka semuanya menginginkan agar hak-hak mereka itu diberikan. Jadi PP 99/2012 benar-benar sangat mengebiri serangan-serangan tidak menghargai hak sasi manusia jadi pola penghukuman seharusnya yang harus kita ubah menjadi pola pembinaan tidak tercermin dalam PP ini nah karena itu saya pribadi dan barangkali juga Komisi III mengharapkan keberanian Pak Yasonna H. Laoly untuk mengevaluasi dan mencabut PP ini dan saya kenal betul dengan Pak Yasonna Laoly ini 10 tahun saya sama beliau. Karena itu ini penting karena hampir semua lapas ya mereka semua bicara masalah ini, ya kan bahkan maaf ya maaf Pak Yasonna mereka itu mendoakan hal-hal yang buruk bagi orang menerbitkan PP ini dan biasanya memang Pak Yasonna orang-orang yang didzoIimi itu makbul doannya. Nah saya ingin Pak Yasonna Laoly didoakan oleh para napi ya menjadi lebih baik ke depan. Jadi PP 99/2012 itu barangkali penting untuk diinikan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99 tahun 2012 3

MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki
Pak Menteri Pak Yasonna H. Laoly yang saya hormati.
Pertama terkait dengan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan rekrutmen calon hakim. Dimana hari ini memang dibutuhkan payung hukum terkait dengan rekrutmen calon hakim tersebut kita tahu bahwa peralihan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara itu butuh payung hukum dan saya dengar katanya Presiden Jokowi didesak untuk menerbitkan peraturan presiden terkait dengan masalah ini. Nah saya mau tanya apakah Perpres ini sudah disiapkan sudah tinggal diteken atau seperti apa karena Pak Yasonna sudah 4 tahun tidak ada rekrutmen calon hakim dan kita tahu bahwa kebutuhan hakim semakin meningkat dan orang untuk mencari keadilan butuh hakim. Nah karenya kalau kemudian sudah 4 tahun rekrutmen hakim ini tidak dilakukan maka ini menurut saya menjadi sangat bahaya bagi dunia peradilan kita. Nah karena itu peraturan presiden sangat dibutuhkan untuk memayungi ini karena saya dengar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sudah siap sebenarnya untuk membuat ya aturan pelaksana dari peraturan Perpres atau peraturan presiden ini itu satu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRekrutmen Hakim 3



MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Ini adalah pertemuan pertama kita Pak karena kemarin kita masih silang sengketa tentang KIH dan KMP tapi hari ini kita sudah rujuk dan mudah-mudahan rujuk ini akan bisa terus bersinergi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSengketa KIH 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Ini adalah pertemuan pertama kita Pak karena kemarin kita masih silang sengketa tentang KIH dan KMP tapi hari ini kita sudah rujuk dan mudah-mudahan rujuk ini akan bisa terus bersinergi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSengketa KMP 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 6 PKS ACEH I Laki-laki Dan yang terakhir sekali Pak Ketua, saya barangkali ingin memberikan soal data atau aset barang sitaan yang telah dilakukan pelelangan permasalahan yang ditemukan di lapangan ini Pak. Kalau saya lihat di paper inikan ada 112 milyar dari hasil pelelangan ini, meskipun di sini tidak disebutkan pelelangan untuk tahun berapa dan sebagainya, tapi paling tidak Kejaksaan sudah berusaha untuk melelang barang-barang tersebut, tapi memang ada sejumlah hambatan dan kendala. Nah oleh karenanya saya berfikir ketika saya membaca hambatan dan kendala, kalaulah hambatan dan kendala ini bisa kita atasi mungkin angkanya akan lebih besar, mungkin ya nanti ke depan kami akan mendapatkan angka barangkali 200 atau 300 milyar terkait dengan keadaan aset barang sitaan yang telah dilakukan pelelangan. Barangkali 3 hal itu yang ingin saya sampaikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Barang Sitaan 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Satu hal barangkali agar tidak dinilai diskriminatif Pak Jaksa Agung soal dana bansos ini, kalau kita mau lihat sebenarnya dana bansos atau pun dana hibah ini ada disemua provinsi dan kabupaten-kota bahkan saya baca di media online Kota Batam juga katanya sedang dilakukan upaya proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi setempat. Ada sekitar dugaan Rp66 miliar dana bansos yang diduga menyimpang begitu. Nah memang dana bansos ini barangkali perlu untuk diperhatikan oleh pihak Kejaksaan. Jangan sampai kemudian kok di kota itu diproses atau diseledii, sedangkan di kota sana kok tenang-tenang saja begitu, padahal jumlahnya juga menurut apa yang saya lihat itu atau yang kami baca fantastis juga angka-angkanya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dana Bansos 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 3 PKS ACEH I Laki-laki Nah harapan kami soal dana bansos ini juga menjadi perhatian dari Kejaksaan, sehingga kemudian benar-benar tidak ada semacam kesan Kejaksaan tebang pilih dalam soal ini. Jadi barangkali perlu. Bukan berarti kemudian Kejaksaan mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan dalam soal pendanaan atau dalam bentuk dana bansos in karena saya ingat di Kejaksaan kan sudah dibentuk TP4P ada TP4D daerah, nah ini juga saya berharap agar pihak Kejaksaan memperhatikan kondisi di lapangan ya soal TP4D itu Pak Jaksa Agung karena TP4D itu fungsinya melakukan pendampingan dan tiba-tiba misalnya pekerjaan itu atau proyek itu bermasalah, nah tentukan nanti bisa saja tim ini diminta ya untuk memberikan pendapat barangkali, padahal sejak awal mereka mengatakan ini sudah clear and clean ya, tapi dalam perjalanannya ternyata ada masalah. Ini keluhan-keluhan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang saya pribadi mendapatkan di lapangan. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pihak Kejaksaan untuk mengantisipasi jangan sampai ketika tim ini sudah mengatakan clear and clean, lalu kemudian dalam perjalanannya ada masalah. Barangkali demikian Ketua atas kesempatan yang diberikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Dana Bansos, TP4D 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 2 PKS ACEH I Laki-laki Ketua soal butir h ini. Jadi Pak Junimart debat kusir itu teman saya dari Sulawesi Utara bilang itu berawal dari dua orang … karena kudanya kentut, lalu saya sendiri bilang “ kuda saya buang angina, lalu saya bilang satu lagi “bukan ini keluar angin”. Itu saja bedanya, makanya debat kusirlah mereka. Jadi soal ini ya dihalaman 38 h saya pribadi ya bisa memahami kenapa kemudian ada kalimat penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara sebab hari ini ada pra peradilan ya. Saya pikir aparat penegak hukum harus hati-hati untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ya. Jadi kalau kemudian tersangkanya itu digugurkan oleh majelis hakim inikan sebuah aib sebenarnya ya bagi institusi penegak hukum, ketika mereka kalah dalam gelar perkara dipra peradilan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Gelar Perkara 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 6 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua, saya tadi agak risau membaca pemberitaan di media on line tentang kasus BW dan AS, didalam media on line itu seoleh-olah terkesan Komisi III memutuskan agar kasus ini dihentikan, padahal kita tahu bahwa ini adalah pendapat perorangan Pak, kecuali nanti barangkali Komisi III melalui kesimpulannya memutuskan hal itu. Jadi janga sampai nati ada kesan seolah-olah Komisi III itu memberikan pendapat pada Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus ini atau menggunakan kewenangan yang ada pada Kejaksaan Agung untuk melaksanakan deponeering seperti itu. Jadi ini yang saya baca di media on line, sehingga saya pikir saya harus menyampaikan ini sekali lagi kecuali itu sudah menjadi kesimpulan dari Komisi III soal BW dan AS tersebut. Saya sependapat agar jangan dilama-lamakan Pak, sayang juga orang terombang-ambing dengan kasus itu, kalau memang tidak cukup ya sudah kita hentikan tetapi kalau yakin bahwa memang cukup kuat untuk dilimpahkan di pengadilan maka segeralah karena orang juga tidak ingin terombang-ambing Pak, bayangkan kalau kita terombang-ambing di lautan Pak, cemas, bahkan kadang-kadang kematian itu ada di hadapan kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa terjadi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kasus BW 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Jadi pertama, tadi permintaan saya kalau memang bisa dipenuhi ya tentu surat itu bisa dibagikan kepada kita di copy karena tadi juga sudah dibacakan artinya sudah tidak menjadi rahasia public ya, tidak menjadi rahasia, tetapi itu bisa dikonsumsi atau bisa dibaca oleh public dan yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi itu barangkali perlu menjadi semacam perhatian dari pihak Kejaksaan Agung, sehingga kemudian apakah memang ini ada hal-hal yang berpotensi melanggar ya melanggar atau kemudian berpotensi terjadinya tindak pidana ya. nah itu saya pikir otoritasnya ada dipihak aparat penegak hukum. Kami ini yang politik melihatnya seperti ini kesannya ada seperti ini dan sebagainya, tentu kami tidak bisa masuk kedalam ranah yang untuk melakukan penyelidikan sampai seterusnya. Barangkali demikian Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Keterbukaan Informasi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 6 PKS ACEH I Laki-laki Jadi saya melalui Rapat Kerja ini meminta kepada Kejaksaan Agung untuk bisa memperhatikan soal ini jangan sampai nanti terjadi blunder Pak di Aceh karena sejak awal kita tidak memantau persoalan ini karena saat ini yang saya tahu DPRD Provinsi di sana sedang mencari calon-calon komisioner. Itu satu hal dan yang lain-lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh para Anggota kita berharap agar bisa dilaksanakan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8KKR Aceh 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 7 PKS ACEH I Laki-laki Ketua, saya sependapat dengan redaksi kesimpulan kita ini Cuma saya dari Fraksi PKS meminta agar ada frasa meningkatkan. Jadi kalau kesimpulan kita buat seperti ini ada kesan, seolah-olah selama ini Jaksa Agung itu tidak cermat, tidak teliti dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Itu kesan dan itu bisa saja dialami oleh setiap orang ketika membaca ini. Oleh karenanya Komisi III itu perlu memintha kepada Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara Pak, secara cermat gitu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Legislasi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 7 PKS ACEH I Laki-laki Itu saran kami supaya jangan kesannya seolah-olah selama ini tidak cermat, tidak teliti dan lain-lain sebagainya seperti yang ditampilkan dalam layar itu. Demikian Fraksi PKS mengusulkan kesimpulan tersebut.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Legislasi 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 8 PKS ACEH I Laki-laki Betul, walaupun catatan Ketua karena inikan terkait dengan fraksi-fraksi Ketua. Saya sependapat, Cuma kalimatnya saya mengusulkan agar Komisi III DPR RI mempertimbangkan untuk membentuk panitia kerja. Jadi nanti ketika kami yang ada di sini berkonsultasi dengan fraksi-fraksi, jadi nanti bisa saja kemudian mereka menyetujui ataupun sebaliknya begitu Ketua. Jadi saya juga nggak berani juga kemudian, meskipun memang Ketua bilang bahwa ini bukan untuk disetujui atau tidak disetujui, tetapi paling tidak kami ingin memberikan masukan kepada rapat pada malam hari ini untuk memasukkan frasa mempertimbangkan, begitu Pak Ketua, walaupun nanti dieksekusi pertanggungjawaban kami kepada fraksi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Panitia Kerja 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 2 PKS ACEH I Laki-laki Jadi kalau kemudian ada kalimat penentuan tersangka akan dilakukan melalui gelar perkara, maka harus kita pahami sebagai bentuk kehati-hatian aparat penegak hukum karena ketika orang sudah menjadi tersangka, maka penyidik dapat juga menahan orang itu, sehingga kemudian setengah kemerdekaannya itu sudah dibelenggu oleh aparat penegak hukum. Jadi memang saya pribadi bisa memahami ini, walaupun tadi Pak Aziz bilang bisa berbeda pendapat soal-soal seperti ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penentuan Tersangka, Gelar Pekara 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Seizing Ketua, barangkali surat itu bisa difotocopy diserahkan kepada Anggota, sehingga kemudian barangkali Anggota bisa membaca secara utuh surat tersebut, sehingga ketika kemudian mendengar lalu kita mempresepsikan seperti ini, tentukan persepsi kita bisa benar dan juga barangkali sebaliknya. Nah karenanya Pak Jaksa Agung jika mendapatkan izin dari Ketua mungkin surat itu bisa di copy, kita bisa baca bersama, apakah didalam surat itu ada potensi seperti yang disinyalir oleh Pak Supratman ya, ada tidak potensi itu? Sebab biasanya surat itukan ada yang tersurat, ada yang tersirat Ketua iya kan? Jadi yang tersirat inilah tugas aparat penegak hukum. Kalau kita kan tidak punya otoritas untuk mendalami yang tersirat. Dalam konstelasi politik, ekonomi dan lain sebagainya, tentu aparat penegak hukum yang diberi otoritas oleh konstitusi bisa untuk kemudian melihat yang tersirat ini. Oh kalau kemudian aparat penegak hukum ini ketika mendalami yang tersirat ini ternyata tidak ada apa-apa ya berarti clear ya, jadi itu Ketua.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Surat ESDM 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 4 PKS ACEH I Laki-laki Ya mengingat nanti malam kita akan ada uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Yudisial, saya pikir kecuali nanti kita karena saya lihat tiga Pimpinan sedang bicara, makanya saya tanya dulu. Terima kasih Ketua. Maksudnya saran kami ya bisa kita selesaikan sore ini ya kan? Mungkin kita gunakan waktu 1 jam lagi, kemudian kita tutup dengan kesimpulan, sehingga kemudian kita bisa lanjutkan nanti malam dengan calon komisioner KY dan itu pun kalau memang Pimpinan berkenan, tapi kalau Pimpinan punya pendapat lain, tentu kami Anggota mengikuti Pimpinan setelah persetujuan dari Kejaksaan Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Uji Kepatutan KY 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 6 PKS ACEH I Laki-laki Saya ingin menginformasikan soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang yang ada di Aceh Pak, karena Undang-undang Pemerintahan Aceh memang mengamanahkan soal KKR ini, tapi karena Undang-undang KKR secara nasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Sehingga kemudian waktu itu memang ada perdebatan, apakah KKR di Aceh itu harus merujuk kepada Undang-undang KKR secara nasional, tapi akhirnya kemudian Pemerintahan di Aceh di sana melalui DPRD provinsi di sana telah mengumumkan dan kemudian mencari sosok komisioner KKR. Kenapa saya sampaikan? Karena kita tahu bahwa meskipun Aceh mendapat otonomi khusus tapi soal hukum itu masih ditangani oleh pusat Pak. Artinya barangkali Kejaksaan Agung bisa memberikan perhatian melalui Kejaksaan Tinggi setempat untuk bisa melihat kondisi ini. Meskipun saya mengetahui bahwa pembentukan KKR di sana bukan dalam rangka untuk balas dendam, bukan Pak, tapi untuk mendapatkan pelajaran agar kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang lagi. Jadi semangatnya memang karena tidak ada maksud untuk membalas dendam terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat semasa Aceh diberlakukan sebagai daerah operasi militer, mulai dari tahun 1988-1998, lalu banyak pelanggaran HAM lalu dibentuk KKR tadi ini. ini semata-mata untuk menjadi pelajaran supaya peristiwa itu tidak terulang lagi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8UU KKR 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Itu harapan saya Pak Yusuf, mudah-mudaha kita tetap berdaulat, tidak didikte oleh kepentingan-kepentingan luar soal dugaan-dugaan terhadap pendanaan terorisme di Indonesia, apalagi tadi Pak Yusuf menyebutkan ada seorang yang mendapatkan kiriman dana dari Suriah, dari Irak dan lain-lain sebagainya.Transaksi Keuangan Dana Suriah 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Kemudian di halaman 36 misalnya, sebenarnya kami juga ingin mengetahui Pak, ingin mengetahui meskipun kalau lihat dari persentasenya feedback memang ini masih rendah, total ada 2.500 ditindaklanjuti tidak sampai 1000, artinya tidak sampai setengahnya. Ini menurut saya memang sedikit artinya sangat kecil feedback-nya dan sebenarnya kita juga ingin mendapatkan informasi institusi yang menindaklanjuti ini karena di sini tidak disebutkan. Di sini hanya menyebutkan penyelidikan, penyidikan sebagai bahan pendukung, penelahaan, kasus, penuntutan, .....dan lain sebagainya. Tentu kalau misalnya ada misalnya ada institusi ya itu paling tidak kan kita dapat gambaran, apakah selama ini memang institusi ini merasakan apakah PPATK atau keahlian yang ada di PPATK itu sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti hal-hal yang mereka butuhkan.Transaksi Keuangan Feedback 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentu saja kita dalam melaksanakan TPPU terutama soal terorisme. Soal terorisme ini memang sangat penting sekali tapi jangan sampai kemudian kita over, kemarin beberapa waktu yang lalu kami di Fraksi PKS didatangi oleh suatu organisasi masyarakat sipil society bernama Hilal Ahmad. Dia ke Suriah memang, dia mengatakan mereka ke Suriah tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di Suriah, tapi memang kalau melihat organisasinya itu adalah kemanusiaan. Tapi kemudian UN mem-black list dia, lalu kemudian Amerika juga, sehingga kemudian dananya ke rekening mereka itu diblokir, sampai sekarang mereka nggak tahu kenapa dana mereka diblokir, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun. Tidak ada penjelasan, tidak pernah dipanggil, tidak pernah lain sebagainya, tiba-tiba kemudian mereka dananya diblokir hanya gara-gara mereka ke Suriah gitu dan itupun ke Suriah karena bantuan kemanusiaan, itu pengakuan mereka.Transaksi Keuangan Pelaksanaan TPPU 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Pak Yusuf dan Pak Agus yang saya hormati. Saya terima kasih karena sudah disuguhi dengan informasi dari PPATK terkait dengan sejumlah hal dan saya sependapat, misalnya di sini disebutkan bahwa kecenderungan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang itu adalah membeli aset properti, saya sependapat itu karena kalau saya lihat properti terutama apartemen-apartemen yang sangat menggila saya pikir dari mana ini uang saya pikir, ini pasti TPPU, pikiran saya seperti itu dan selalu kemudian di situ ditulis sold out, terjual habis padahal itu menurut saya itu hanya sekedar untuk mengelabui saja. Jadi memang soal membeli aset properti ini barangkali perlu menadi perhatian dari PPATK karena di sini sudah disampaikan ternyata juga ada yang menyimpan di rumah Pak ya, menyimpan tunai di rumah, tapi rumahnya besar juga kayanya Pak ada bungker didalamnya.Transaksi Keuangan Pencucian Uang 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Maksud saya memang dalam konteks ini jangan sampai kemudian kita tidak berdaulat, itu seringkali yang saya ingin katakan. Jangan sampai kemudian upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan, penindakan untuk pendanaan terorisme yang diduga itu bahagian dari pendanaan terorisme itu akhirnya kemudian didikte oleh kepentingan asing. Apalagi kita tahu asing itu sangat alergi kalau namanya berbau Arab, organisasi yang berbau Arab itu sangat alergi mereka, langsung mereka adjust saja itu, ini pasti dan lain sebagainya.Transaksi Keuangan Pendanaan Terorisme 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah soal keterlibatan atau katakanlah lembaga-lembaga yang melibatkan peran serta PPATK dalam seleksi pejabatstrategis, ternyata memang tidak semuanya ini. Saya tidak tahu apa ini adalah inisiatif lembaga itu sendiri atau memang ada instruksi presiden sebab saya tidak melihat ini keseluruhannya, apakah kemudian kementerian-kementerian yang ada di kabinet sekarang sudah diwakili oleh kementerian koordinator. Di sini hanya ada 2 kementerian koordinator, maksud saya apakah ini memang inisiatif dari lembaga yang bersangkutan atau memang ada instruksi dari presiden bahwa kalian harus melibatkan peran serta PPATK untuk menyeleksi pejabat-pejabat strategis.Transaksi Keuangan Peran PPATK 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang kedua tadi Pak Yusuf sempat menyinggung soal judi online, saya pikir tadi juga dikaitkan dengan narkoba dan lain sebagainya, saya juga tidak menutup kemungkinan tentang prostitusi online Pak. Ini bagaimana sebenarnya prostitusi online, sebab biasanya yang namanya seks, drugs, kemudian gambling, di situ kan hampir-hampir sama itu Pak satu jalan. Jadi mungkin seperti apa sebenarnya pengamatan PPATK selama ini soal prostitusi online tadi itu karena tadi Pak Yusuf menyebut judi online yang menurut Pak Yusuf juga tidak kalah hebatnya, jangan-jangan dalam konteks prostitusi online yang namanya TPPU itu juga atau memang salah apa yang saya sampaikan.Transaksi Keuangan Prostitusi Online 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang selanjutnya Pak Yusuf ini soal apa yang disebut dengan secure online communication SOC ini halaman 35. Saya melihat di sini KPK itu pakai SOC, sementara polisi tidak, kemudian kejaksaan tidak hanya ada 2, kemudian Dirjen Pajak ada 20 tidak menggunakan manual, bea cukai, lain-lain manual. Kalau saya baca tentang informasi tentang SOC ini, ini menunjukkan bahwa perlu kehati-hatian. Jadi ini kalau di sini saya baca kan ini akan sangat hati-hati, tidak semua orang kemudian bisa tahu dan lain sebagainya. Kesan yang saya baca seolah-olah informasi yang diberikan kepada RI, kepada Kepolisian RI, kepada kejaksaan itu tidak begitu penting-penting amatlah. Kalau saya baca daripada SOC ini yang merupakan sarana yang efektif dalam menjamin keamanan dan pengendalian dalam mengajukan permintaan informasi, penyerahan LH dan ....informasi yang terkait perkembangan penyelidikan penyidikan. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK lah yang memang perlu hati-hati, seolah-olah, namanya juga seolah-olah kan belum tentu betul, seolah-olah dalam pandangan PPATK polisi itu nggak begitu penting, kejaksaan tidak begitu penting, KPK memang harus penting karena mereka begini dan lain sebagainya. Ini persepsi saya ketika kemudian membaca tabel ini dan kemudian membaca penjelasan daripada SOC itu.Transaksi Keuangan Secure Online Communication (SOC) 3
MUHAMMAD NASIR DJAMIL 1 PKS ACEH I Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentu saja kita dalam melaksanakan TPPU terutama soal terorisme. Soal terorisme ini memang sangat penting sekali tapi jangan sampai kemudian kita over, kemarin beberapa waktu yang lalu kami di Fraksi PKS didatangi oleh suatu organisasi masyarakat sipil society bernama Hilal Ahmad. Dia ke Suriah memang, dia mengatakan mereka ke Suriah tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di Suriah, tapi memang kalau melihat organisasinya itu adalah kemanusiaan. Tapi kemudian UN mem-black list dia, lalu kemudian Amerika juga, sehingga kemudian dananya ke rekening mereka itu diblokir, sampai sekarang mereka nggak tahu kenapa dana mereka diblokir, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun. Tidak ada penjelasan, tidak pernah dipanggil, tidak pernah lain sebagainya, tiba-tiba kemudian mereka dananya diblokir hanya gara-gara mereka ke Suriah gitu dan itupun ke Suriah karena bantuan kemanusiaan, itu pengakuan mereka.Transaksi Keuangan Terorisme 3
Muhammad Romahurmuziy 1 PPP JAWA TENGAH VII Laki-laki Selalu yang menjadi persoalan di kita ini adalah over crowded dan yang menjadi jawaban klasik adalah memang keterbatasan anggaran. Saya berpikir setelah terinspirasi melihat satu film dokumenter yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Menteri Tears and Blood Behind Made In China terlepas dari kontroversi yang melatari persoalan itu apakah memungkinkan di dalam terobosan kita melakukan kemasyarakatan para narapidana kita bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang memang bersedia untuk memasyarakatkan para narapidana kita dalam tenaga kerja yang bernilai ekonomi sehingga dengan demikian mereka tidak canggung lagi hanya sekedar memiliki keterampilan ketika dididik didalam lapas tetapi memang sudah bergabung dengan perusahaan yang mau bekerja sama tentu dengan prosedur yang diatur kemudian dan tidak memungkinkan adanya juga pelarian-pelarian yang bisa dimanfaatkan dengan adanya pola kemasyarakatan itu. Kalau itu bisa dilakukan setelah penilaian terhadap sejumlah narapidana yang memang cukup lama masih masa tunggu apa lepasnya dan ditinjau dari apa kelakuannya maka akan lebih memungkinkan kita memiliki solusi jangka pendek dalam waktu singkat karena dalam level menengah ke bawah saat ini sebenarnya di Indonesia tingkat pengangguaran sudah pada level yang cukup rendah sehingga memang kalau mereka memiliki keterampilan yang memadai sebagaimana dipertontonkan oleh Saudara Bob Hasan ketika di Nusakambangan rasanya itu juga menjadi hal yang menarik begitu kalau itu kemudian bisa dilakukan disejumlah lapas di Indonesia bekerjasama dengan pabrikan di lokasi yang di dekat situ. Nah apakah memang ini secara hukum memungkinkan kalau memang belum kendala peraturannya di mana dan apakah secara praktek di sejumlah negara ini bisa dilakukan, itu yang pertama.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumAnggaran 3
Muhammad Romahurmuziy 1 PPP JAWA TENGAH VII Laki-laki Selalu yang menjadi persoalan di kita ini adalah over crowded dan yang menjadi jawaban klasik adalah memang keterbatasan anggaran. Saya berpikir setelah terinspirasi melihat satu film dokumenter yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Menteri Tears and Blood Behind Made In China terlepas dari kontroversi yang melatari persoalan itu apakah memungkinkan di dalam terobosan kita melakukan kemasyarakatan para narapidana kita bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang memang bersedia untuk memasyarakatkan para narapidana kita dalam tenaga kerja yang bernilai ekonomi sehingga dengan demikian mereka tidak canggung lagi hanya sekedar memiliki keterampilan ketika dididik didalam lapas tetapi memang sudah bergabung dengan perusahaan yang mau bekerja sama tentu dengan prosedur yang diatur kemudian dan tidak memungkinkan adanya juga pelarian-pelarian yang bisa dimanfaatkan dengan adanya pola kemasyarakatan itu. Kalau itu bisa dilakukan setelah penilaian terhadap sejumlah narapidana yang memang cukup lama masih masa tunggu apa lepasnya dan ditinjau dari apa kelakuannya maka akan lebih memungkinkan kita memiliki solusi jangka pendek dalam waktu singkat karena dalam level menengah ke bawah saat ini sebenarnya di Indonesia tingkat pengangguaran sudah pada level yang cukup rendah sehingga memang kalau mereka memiliki keterampilan yang memadai sebagaimana dipertontonkan oleh Saudara Bob Hasan ketika di Nusakambangan rasanya itu juga menjadi hal yang menarik begitu kalau itu kemudian bisa dilakukan disejumlah lapas di Indonesia bekerjasama dengan pabrikan di lokasi yang di dekat situ. Nah apakah memang ini secara hukum memungkinkan kalau memang belum kendala peraturannya di mana dan apakah secara praktek di sejumlah negara ini bisa dilakukan, itu yang pertama.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumKeterampilan Narapidana 3
Muhammad Romahurmuziy 1 PPP JAWA TENGAH VII Laki-laki Selalu yang menjadi persoalan di kita ini adalah over crowded dan yang menjadi jawaban klasik adalah memang keterbatasan anggaran. Saya berpikir setelah terinspirasi melihat satu film dokumenter yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Menteri Tears and Blood Behind Made In China terlepas dari kontroversi yang melatari persoalan itu apakah memungkinkan di dalam terobosan kita melakukan kemasyarakatan para narapidana kita bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang memang bersedia untuk memasyarakatkan para narapidana kita dalam tenaga kerja yang bernilai ekonomi sehingga dengan demikian mereka tidak canggung lagi hanya sekedar memiliki keterampilan ketika dididik didalam lapas tetapi memang sudah bergabung dengan perusahaan yang mau bekerja sama tentu dengan prosedur yang diatur kemudian dan tidak memungkinkan adanya juga pelarian-pelarian yang bisa dimanfaatkan dengan adanya pola kemasyarakatan itu. Kalau itu bisa dilakukan setelah penilaian terhadap sejumlah narapidana yang memang cukup lama masih masa tunggu apa lepasnya dan ditinjau dari apa kelakuannya maka akan lebih memungkinkan kita memiliki solusi jangka pendek dalam waktu singkat karena dalam level menengah ke bawah saat ini sebenarnya di Indonesia tingkat pengangguaran sudah pada level yang cukup rendah sehingga memang kalau mereka memiliki keterampilan yang memadai sebagaimana dipertontonkan oleh Saudara Bob Hasan ketika di Nusakambangan rasanya itu juga menjadi hal yang menarik begitu kalau itu kemudian bisa dilakukan disejumlah lapas di Indonesia bekerjasama dengan pabrikan di lokasi yang di dekat situ. Nah apakah memang ini secara hukum memungkinkan kalau memang belum kendala peraturannya di mana dan apakah secara praktek di sejumlah negara ini bisa dilakukan, itu yang pertama.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTenaga Kerja 3
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Saya kira, ini memang menjadi perhatian kita dalam beberapa kunjungan, tapi tidak hanya infrastruktur, tapi peningkatan pembinaan mental spiritual para tahanan yang ada di lapas itu. Mungkin bisa ditambahkan.Hukum, HAM dan KeamananPembinaan Lapas 3
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Yang pertama, pasti Bapak sepakat tidak mungkin membersihkan yang kotor dengan sapu yang kotor. Kami melihat fungsi bintal Polri itu sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan sapu yang bersih. Paling tidak kami sudah mendapat gambaran keinginan dari Polda Jawa Tengah waktu kami berkunjung kesana dan juga tempat saya bertugas di Medan Kapolda Sumatera Utara. Kami mohon ini untuk direspon. Itu yang pertama.Pelaksanaan Tugas PolriFungsi Polri 3
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemudian yang kedua, didekat rumah saya Pak itu Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara. Disana ada Jalan Flamboyan dan sekitarnya sarang narkoba, tapi kemudian sulit ditangani oleh polisi karena alasan Kapolseknya personilnya kurang karena Kapolsek disitu membawahi tiga kecamatan dari dua kabupaten, jadi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Bapak pasti hapal karena pernah bertugas disana. Ada surat dari camat dan masyarakat menginginkan agar di Medan selain itu untuk tidak terus berkembangnya sarang narkoba didirikan polsek. Itu yang kedua Pak.Pelaksanaan Tugas PolriKekurangan Petugas 3
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Yang terakhir, saya membaca laporan tentang berbagai penanganan, tapi saya anggap ada yang sangat serius Pak di Papua. Saya kira, aparat yang kemudian tewas, apakah di Thamrin, apakah di Kampung Berlan dan sebagainya itu tidak sebanding dengan yang tewas di Papua, tapi saya tidak melihat ada laporan apapun didalam penjelasan Bapak ini. Mohon penjelasan.Pelaksanaan Tugas PolriPapua 3
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA SUMATERA UTARA I Laki-laki Kemudian yang ketiga, ada didalam paparan Bapak ini tentang kesulitan penanganan kasus mizona ekonomi ekslusif. Yang ingin saya sampaikan ini tidak di zona ekonomi ekslusif bahwa sudah keluar Kepment Perikanan Kelautan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Jenis Kapal Penangkap Ikan dan Wilayah yang Boleh dilalui oleh jenis-jenis kapal tersebut. Yang terjadi Pak di Sumatera Utara Hari Jumat besok akan ada pertemuan besar nelayan-nelayan bahkan mungkin melewati batas Sumatera Utara di Belawan karena pukat trawl, langgeng, pukat gendeng itu malah merambah di 4 mil bukan di Zona Ekonomi Ekslusif yang berakibat pada matinya sumber daya royalty laut dan kehilangan mata pencaharian nelayan tradisional. Kemarin saya bertemu dengan 500 nelayan karena mereka saya dinginkan setelah membakar salah satu pukat trawl di Belawan itu. Saya ingin supaya ini direspon.Pelaksanaan Tugas PolriZEE 3
MULFACHRI HARAHAP 1 PAN SUMATERA UTARA I Laki-laki Saya kira, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Desmon, rapat kerja kita bisa berjalan seperti biasa artinya hak Anggota untuk bertanya tidak perlu dibatasi, kalau pun memang ada agenda pelantikan, nanti sebelum rapat ini diskors untuk sholat zhur kita bisa menyisipkan agenda pelantikan Ketua Komisi III DPR yang baru. Ya saya kira rapat kerja kita bisa berjalan sebagaimana biasanya. Saya kira itu.Pelaksanaan Tugas PolriKuorum Rapat 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH 1 Laki-laki Ya itu bukan sedikit 4,5 hektar yang diberikan cuma-cuma kepada Menkumham karena sudah 15 tahun Pak kita usulkan ini tidak ada terealisasi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumRealisasi 3



MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Yang berikutnya mengenai saudara Supriansyah. Capital Building itu apakah saudara sendiri atau ada sama orang lain? isu yang kami dengar ada .... orang lain yang masuk di apartemen saudara itu, ini mohon maaf bukan mengusik privasi anda sebagai yang mempunyai apartemen tersebut. Isu lain-lain tidak perlu saya sampaikan.Pertemuan Abraham SamadApartemen 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Sudah 6 kali pertemuan masak tidak ada pernah terbetik menyangkut dengan persoalan calon wakil presiden itu tidak mungkin, berarti yang dibicarakan disitu persoalan kue lapis dan kue mangkok, enggak mungkin juga. Ini yang saya kita sesalkan.Pertemuan Abraham SamadCawapres 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Sebagai teman dekat sayalah orang Aceh yang ada temen dekat saya takkan mungkin saudara tidak tahu bahwa saudara AS itu masuk dalam jajaran nominasi dan pembicaraan dalam rangka menjadikan beliau calon sebagai wakil presiden. Apalagi anda dekat, apalagi dalam saat anda mengantarkan pulang lagi, tidak akan mungkin dalam pembicaraan itu kosong sama sekali tidak membicarakan apa-apa, pasti ada kita bicarakan hal-hal yang menyangkut dengan persoalan yang kita bicarakan hari ini.Pertemuan Abraham SamadCawapres 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari pertemuan sudah hampir barangkali 1,5 jam lebih. Saya melihat ketiga-tiganya ini yang memberikan keterangan tidak jujur untuk menyampaikan kepada Komisi III menyangkut dengan persoalan masuknya AS menjadi nominasi salah satu, salah satu menjadi wakil presiden termasuk Pak Tjahyo termasuk Pak Andi. Ini yang sangat kita sesalkan. Kenapa harus kita tutupi, kita sampaikan dalam forum ini apalagi dengan petinggi-petinggi PDIP dari teman-teman katanya tidak perlu berapa kali pertemuan, saya perlu.Pertemuan Abraham SamadKejujuran 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Ini perlu Pak Menteri sampaikan. Yang berikutnya menurut saudara apakah bertemu dengan pimpinan KPK melanggar kode etik atau tidak? apakah saudara tidak tahu kalau pimpinan KPK ini dilarang bertemu dengan pihak-pihak apalagi berbicara mengenai politik praktis.Pertemuan Abraham SamadKode Etik KPK 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Ini jujur jangan tutup-tutupi kenapa musti kita takut kita sering memberikan kepada opini seolah-olah Komisi III itu musuh dari segala persoalan-persoalan padahal kita mencari will yang sebenarnya apa pokok persoalannya.Pertemuan Abraham SamadOpini 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Saudara sekalian, saya tertuju kepada Pak Tjahyo pada saat itu sebagai sekjen dan sebagai ketua fraksi, tidak mungkin Pak Tjahyo tidak mengetahuinya, jujur saya katakan cuman barangkali sulit untuk menyampaikan. Saya melihat selaku sekjen ya pada saat itu pada saat beliau juga ketua fraksi pernahkah ndak nama AS ini dibicarakan dalam pembicaraan-pembicaraan resmi di PDIP sendiri tentang penjaringan bahwa AS ini sebagai wakil presiden.Pertemuan Abraham SamadPencalonan 3
MUSLIM AYUB 2 PAN ACEH I Laki-laki Ini perlu saya garis bawahi. Baik. Menyangkut dengan saudara Andi saya katakan saudara juga pribadi saya tidak jujur untuk menyampaikan dan tidak ada satupun terbetik tadi anda katakan pernah berbicara menyangkut dengan soal wakil presiden. Saudara sebagai Tim 11 koordinator Tim 11 sesudah itu menempatkan mengerucut 7 orang masak tidak ada pernah berbicara ini, ndak mungkin. Kalau saya tanyakan kepada anak saya yang baru 8 tahun dipikirannya papa bodoh ndak jujur apalagi seorang anda seorang politisi seorang Sekretaris Kabinet. Supaya masyarakat tahu, opini tahu, LSM tahu, semua tahu bahwa ini tidak dikarang-karang dan benar adanya.Pertemuan Abraham SamadTim 11 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Saya mungkin tidak sanggup kalau saya berada pada posisi Mas Supriansyah. Ini salut saya luar biasa. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kan artinya membuka kotak pandora dari sebuah lembaga yang kita anggap sakralPertemuan Abraham SamadApresiasi 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Lalu itu karena itu bagaimana pendapat atau perasaan dari Mas Supriansyah melihat pertemuan itu dinyatakan tidak pernah terjadi. Karena ada 2 ini kalau tidak Abraham Samad yang berbohong maka Mas Supriansyah yang berbohong. Pasti deh salah satu ini ada yang benar dan ada yang salah.Pertemuan Abraham SamadBohong 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Apa yang disampaikan Saudara Hasto jelas betul bahwa itu tidak pernah terjadi dan Johan Budi saya masih kata-katanya sudah kami tanyakan kepada Saudara Abraham Samad dan beliau mengatakan itu adalah fitnah yang ingin menjatuhkan dirinya.Pertemuan Abraham SamadFitnah 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Ya. Baik terima kasih Pimpinan. Jadi saya langsung ke Mas Supriansyah ada 2 hal yang mungkin perlu kita sadari dan kita pahami bahwa tidak penting berapa kali pertemuan mungkin 3, 4, 7, 6 dan sebagainya dan tidak penting tadi apakah perempuan yang datang itu sama dengan yang tidak datang saya pikir bukan itu masalahnya tetapi adalah bagaimana Mas Supriansyah ketika melihat Johan Budi menyampaikan keterangan resmi di KPK mengatakan bahwa menurut pengakuan Abraham Samad semua itu tidak pernah terjadi dan fitnah.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Kenapa saya mengatakan begitu dalam hal untuk mengakui pertemuan saja berani menyatakan tidak pernah ada. Saya menonton itu di bandara dan sangat terkejut dan salut melihat Mas Supriansyah, saya ingat betul Mas Supriansyah sampai menyandarkan kepalanya dan seperti mau menangis. Saya lihat ini orang hebat dia berteman tapi ketika dia harus memilih antara bohong atau tidak dia memilih bicara kebenaran.Pertemuan Abraham SamadKlarifikasi pertemuan 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Padahal penanggung jawab untuk melakukan tindak pidana korupsi di negara ini tanggung jawabnya adalah presiden bukan KPK. KPK adalah operator atau alat negara dan ternyata kemudian itu terbukti bahwa pimpinan KPK juga bisa salah. Saya pikir Mas Supriansyah ini adalah pahlawan dari perjalanan kasus Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka.Pertemuan Abraham SamadKPK 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Apakah proses di KUHAP bisa memastikan 2 bulan ditangkap tanpa proses pemeriksaan, tanpa proses meminta keterangan saksi dan alat bukti kemudian dinyatakan 2 bulan kami tangkap dan itu adalah teror kepada presiden.Pertemuan Abraham SamadKUHAP 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Bayangkan kalau misalnya Mas Supriansyah tidak mengakui pertemuan itu ada maka kita tetap terbelenggu dalam tindakan kebohongan, dan kita menganggap bahwa KPK memang tidak pernah bersalah orang-orangnya jadi Mas Supriansyah inilah yang membuka mata kepada publik bahwa KPK pimpinan KPK juga manusia yang mesti diawasi oleh lembaga lain agar tidak menggunakan KPK itu menjadi alat kepentingan politik ketika menjatuhkan atau menyampaikan seseorang untuk jadi tersangka.Pertemuan Abraham SamadPengakuan 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Pimpinan KPK bukan KPK berkali-kali kita sampaikan bahwa tidak boleh lembaga itu kemudian dianggap tidak akan pernah melakukan kesalahan sehingga siapapun yang mengkritik dan menyampaikan kekurangan dan mungkin bisa salah dalam mengambil keputusan dianggaplah orang itu akan melemahkan KPK. Seorang presiden pun yang ingin memilih menterinya dan meminta masukan KPK hijau, kuning dan merah itu yang tahu hanyalah presiden dan KPK itu pun pimpinan KPK mengatakan jangan coba-coba melantik menteri baik merah ataupun kuning 2 bulan kami tangkap.Pertemuan Abraham SamadPimpinan KPK 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Artinya semua itu dibantah kemudian apa publik berpolemik dan keluar lah Mas Supriansyah yang mengatakan pertemuan itu betul-betul ada. Itu pun publik bertanya-tanya berapaMas Supriansyah dibayar untuk kemudian juga ikut membohongi publik. Kira-kira seperti itu. Dan lama-kelamaan publik mengetahui dan mulai mempercayai bahwa Pimpinan KPK juga manusia biasa, juga punya selera, juga punya nafsu, juga bisa salah.Pertemuan Abraham SamadPolemik 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Jadi bukan karena kasus misalnya rekening gendut karena setahu kami dan saya sering berdebat dengan + orang-orang dan teman-teman yang tidak paham saya mengatakan persoalannya bukan pada rekening 59 miliar yang mengalir kepada rekening anaknya tetapi 150 juta dari Polda Sumatera Utara Polda SU dari bagian lantas Polda SU.Pertemuan Abraham SamadRekening Gendut 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Yang kedua, apakah benar pernah ada Mas Supriansyah menyampaikan saran jangan tersangka kan BG karena itu kau akan repot. Apakah betul pernah ada pikiran dan menyampaikan itu kepada Saudara Abraham Samad sebagai teman nah kita harapkan kejujuran ini yang kedua kali dalam forum yang terhormat ini. Karena ini akan membuka bahwa mentersangkakan Saudara Abraham Samad sudah menjadi sebuah skenario awal untuk membuat ini tertahan.Pertemuan Abraham SamadTersangka 3
PATRICE RIO CAPELLA 2 Nasdem LAMPUNG II Laki-laki Jadi bukan pada masalah itu yang itu di bawah satu milyar kalaupun kita enggak butuh gratifikasi dan ternyata itu menjadi pertimbangan dari hakim praperadilan tadi bahwa KPK hanya mengurusi yang di atas satu milyar bukan yang dibawah 1 miliar. Jadi alasan-alasan itu yang kemudian membuat paling tidak saya meragukan ketulusan atau benar-benar adalah persoalan hukum ketika menetapkan Saudara Budi Gunawan sebagai tersangka. Apakah betul Mas Supriansyah pernah mengingatkan Saudara AS jangan kau bikin itu BG tersangka kau nanti akan repot. Kalau itu terjadi maka mentersangkakan BG memang jauh-jauh hari sebelumnya rencana itu.Pertemuan Abraham SamadUrusan KPK 3
Risa Mariska 1 PDIP Jawa Barat VI Perempuan Saya tadi menyimak paparan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung terkait dengan kasus-kasus yang sedang atau sudah ditangani oleh Kejaksaan khususnya mengenai kasus internal. Kasus internal ini tadi disampaikan ada Cokiy Situmeang dan Cuk Suryo Supeno. Dari dua kasus ini dua-duanya pra peradilan kalah, eh mohon maaf TUN ya kalau tidak salah. Kasusnya ini TUN dan Kejaksaan ini dikalahkan. Kemudian dari kasus lainnya, dari kasus La Nyala dan kasus gardu PLN itu juga pra peradilan dikalahkan. Pertanyaan saya bagaimana ini bisa terjadi? Hampir semua yang dijalani ini semuanya kalah. Saya juga ingin menanyakan mengenai kesiapan dari Kejaksaan untuk menangani atau kalau ada sengketa-sengketa yang masuk dimana pihak Kejaksaan adalah pihak yang bersengketa, bagaimana kesiapannya. Mungkin kedepan akan lebih banyak lagi kasus-kasus besar yang menimpa Kejaksaan dan saya mohon ini menjadi perhatian dari Bapak Jaksa Agung karena apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai kritik dan auto kritik untuk internal Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan. Terima kasih.Kinerja Kejaksaan kasus kejaksaan 3
Risa Mariska 3 PDIP Jawa Barat VI Perempuan Pimpinan, substansinya memang sama dengan yang point 2 apalagi dalam katakata “mencegah penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan”. Jadi saran saya untuk kalimat “mencegah penyalahgunaan kewenangan dilingkungan Kejaksaan ini dihapus, jadi langsung saja Ketua. “hak asasi, sehingga dapat meningkatkan citra Kejaksaan”. Demikian Pimpinan.Kinerja Kejaksaan penyalahgunaan wewenang 3
RISA MARISKA 1 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Pak Ketua. Mohon ijin. Ini saran saja, tadi huruf c itu kan ada dua. Alternatif itu kan ada dua. Maksud saya yang tadinya alternatif yang dihapus itu kalau perlu jangan dihapus ini untuk catatan kita. Jadi kan tadi c nya ada dua. Yang c sebelumnya itu kan sudah dihapus, kemudian c yang ini naik. Maksud saya c yang sebelumnya itu jangan dihapus. Kitab Undang-Undang Hukum PidanaAlternatif Pidana 3
RISA MARISKA 2 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Pak Ketua. Kalau berkenan di DIM 226 saja dulu dari fraksi PKS untuk menyampaikan. Iya satu, satu saja dulu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM 226 3
RISA MARISKA 3 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Terima kasih Ketua. Terkait dengan kewajiban hukum adat, pemenuhan kewajiban hukum adat kami berpendapat agar klausul ini untuk di pending dulu dan dibahas lebih lanjut dan mendalam karena ini juga ada di pasal-pasal yang lain yang masih terkait dengan ketentuan mengenai kewajiban hukum adat.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
Risa Mariska 2 PDIP Jawa Barat VI Perempuan Kalimat “yang lari ke luar negeri” alangkah baiknya kalau menjadi “yang berada di luar negeri”.Korupsi buronan luar negari 3
RISA MARISKA 2 PDIP Jawa Barat VI Perempuan Pertanyaan saya pernah ada enggak dari WNA yang ingin mengajukan naturalisasi tapi bukan sebagai pemain tapi pelatih, itu pertama. Kemudian kedua ada enggak diagendakan sama Pak Menteri ini ke depan seandainya memang diagendakan nih para pemain sepak bola kita bermain di Brazil. Latihan di sana mungkin itu aja.Naturalisasi Atlet Naturalisasi Pelatih 3
RISA MARISKA 2 PDIP Jawa Barat VI Perempuan Saya ingin menindaklanjuti dari pemaparan Pak Andika tadi sedikit saja, kalau tadi disampaikan mengenai usia produktif dari para pemain sepak bola yang mau di naturalisasi itu usianya sekitar 21 tahun.Naturalisasi Atlet Usia Produktif 3
RISA MARISKA 3 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian yang kedua satu lagi Pimpinan satu lagi dari terkait dengan sistim peradilan pidana anak. Ini peraturannya undang-undangnya sudah berlaku tapi sarana dan prasarananya belum memadai bahkan bukan hanya itu SDM-nya juga saya rasa berbeda dengan peradilan umum. Pertanyaan saya apa yang akan dilakukan agar undang-undang itu sistem peradilan anak itu bisa berjalan sesuai dengan amanah undang-undang.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPeradilan Anak 3
RISA MARISKA 3 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Satu aja Pak Menteri terkait dengan sistem pengamanan yang ada di rutan tadi disampaikan bahwa akan diperketat lah dengan cctv dan sistem. Pertanyaan saya sederhana terkadang ini napi-napi didalam kita sudah perketat dengan cctv dengan sistem yang ada tapi itu tetap mereka bisa keluar dari situ bahkan mereka bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi yang justru didatangkan dari luar. Nah pertanyaan saya bagaimana caranya untuk mulai ditiadakanlah hal-hal seperti itu dan apa tindakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk oknum-oknum yang mencoba untuk membantu hal-hal yang seperti itu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSistem Keamanan Rutan 3
RISA MARISKA 2 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian kedua tadi disampaikan juga kalau ada kesulitan ketika ingin melakukan proses penjaringan terhadap Abraham Samad. Ada kesulitan kode etik Pimpinan KPK. Ini sudah tahu ada kesulitan kode etik itu lalu kenapa saudara sebagai koordinator Tim 11 tetap melakukan proses penjaringan itu tadi. Itu aja Pimpinan, terima kasih.Pertemuan Abraham SamadPenangkapan 3
RISA MARISKA 2 PDIP JAWA BARAT VI Perempuan Pertanyaan saya langsung saja bapak saya tujukan kepada Andi Wijayanto. Saudara Andi Wijayanto pada saat, tadi disampaikan pada saat Saudara menjadi koordinator Tim 11 itu pertanyaan saya ketika melakukan penjaringan apa yang menjadi dasar yang tadinya dari ratusan nama-nama yang masuk kemudian menjadi 7 nama yang sudah di evaluasi, apa dasarnya apakah hanya survey atau ada hal lain yang menjadi pertimbangan sehingga mengerucut menjadi 7 orang tadi. Itu pertama.Pertemuan Abraham SamadTim 11 3
Rohani Vanath 1 PKB Maluku Perempuan Terus yang kedua, Pak Jaksa Agung beserta jajarannya eksekusi mati terhadap bandar narkoba jika hak-hak hukum terpidananya telah terpenuhi segera dieksekusi mati, walaupun eksekusi mati ini sesuai dengan hati nurani kita mungkin ada toleransi, tetapi undang-undang harus kita jalani. Yang berikutnya, semalam saya nonton siaran televisi di Metro TV dalam kunjungan presien kebeberapa negara Eropa yaitu konselir Jerman serta Perdana Menteri Australia meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar dihapuskan hukuman mati ini, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak menyetujui. Untuk itu, kita salut terhadap Presiden Republik Indonesia dan diharapkan buat Pak Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi mati sesuai dengan statement Pak Jaksa Agung beritakan di media beberapa minggu yang lalu.Hukuman mati hukuman mati 3
ROHANI VANATH 2 PKB Maluku Perempuan Pertanyaan saya cuma satu singkat. Ini tentang jeritan hati para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin Pak. Kebetulan kami dari Fraksi PKB beberapa waktu yang lalu didatangi oleh masyarakat pesisir. Yang mana bertempat di Probolinggo. Kasusnya itu, Dia namanya Busrim, mencuri kayu mangrove, 3 batang Pak. Nah dia dikenal kaum hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 milyar. Ini Hukum ini berlaku buat masyarakat miskin. Bagaimana caranya dia membayar 2 milyar. Dia mengatakan dia digadai pun satu keluarganya tidak dapat 2 juta apalagi ini dia ini denda dengan 2 milyar. Bahkan dia pasrah kalau dia dihukum seumur hidup maupun hukuman mati dia akan pasrah karena 2 milyar itu dia tidak akan dapat. Nah bagaimana solusinya Bapak-bapak yang terhormat ini bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan, apakah kasus ini bisa diringankan. Karena beliau sangat miskin sekali, anaknya 3 yang terakhir itu umur 15 tahun di drop out dari sekolah.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPemerataan Keadilan 3



Rohani Vanath 1 PKB Maluku Perempuan Yang berikutnya Pak Jaksa Agung beserta jajarannya. Kami catatan dari Fraksi PKB yaitu kasus-kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi memperlihatkan tren yang cukup baik dalam tahun ini. Kedepannya mungkin lebih ditingkatkan agar capaian-capaian itu berhasil.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Rohani Vanath 1 PKB Maluku Perempuan Terkait dengan anggaran mitra Komisi III yaitu Kejaksaan Agung 4,6 Triliun. Prinsipnya negara telah mengalokasikan anggaran pada kejaksaan agung dan mitra Komisi partai Pemerintah yang mendukung. Otomatis dari Fraksi PKB juga mendukung, Pemerintah yang oposisi saja mendukung apalagi kita mitra dengan partai Pemerintah. Cuma catatan saya disini yaitu terkait dengan moratorium pembangunan kantor-kantor Kajari di wilayah nusantara Indonesia beberapa wilayah, itu saya punya catatan sendiri. Dapil Maluku itu 10 tahun. Suami saya waktu itu sebagai Bupati telah menghibahkan sebidang tanah buat Kajari dan sampai sekarang pun juga belum bisa dibangun kendalanya yaitu terkait dengan anggaran. Nah jika itu moratorium pembangunan Kajari, mungkin kami punya catatan bahwa, mungkin dipikir-pikir dulu karena untuk pembangunan kantor-kantor Kajari ini sangat penting terkait dengan otonomi daerah. Karena pelayanan hukum buat daerah-daerah pemekaran otonomi itu sangat penting.RKAKL, RKP anggaran, kantor kejaksaan 3
Rohani Vanath 1 PKB Maluku Perempuan Yang berikutnya terkait dengan eksekusi mati tahap ke-3 serta pelayanan public hukum di instansi-instansi lain itu mungkin bisa di prioritaskan karena merupakan. Eksekusi mati tahap ke-3 itu perlu dilaksanakan dan terkait dengan pengguna anggaran juga sebaiknya pemangkasan yang lebih diprioritaskan. Yang tidak diprioritaskan mungkin itu sebaiknya ditunda. Mungkin itu saja. Terima kasih Pimpinan.RKAKL, RKP pidana mati, anggaran 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 4 Demokrat SUMATERA UTARA I Laki-laki Kembali ke narkoba. Saya menghormati Pak Budi Waseso yang dikenal sekarang dengan buas Kepala BNN. Tolong Pak itu juga kampanye kita, saya mendampingi Pak Jokowi Dodo pada waktu itu, apabila sudah incraht para bandar segera dieksekusi. Kemarin rakernas PDI Perjuangan itu juga salah satu modal utama Bapak Presiden kepada kader-kader PDI Perjuangan bilang saya takut, bilang saya ragu-ragu sudah berapa yang saya eksekusi narkoba, sudah berapa ratus kapal yang saya tenggelamkan, tolong Pak ya sampaikan kepada Pak Presiden aku juga ketemu sama beliau, tapi Bapak lebih baik karena itu aturannya. Kenapa Pak? Ini makin besar kepala para bandar, pengendar ini karena kita lihat sudah mulai lemah, padahal berapa banyak yang sudah incraht. Mau dibawa ke petun pun sudah tidak perlu eksekusi Pak. Generasi muda rusak karena bandar dan pengedar ini. Rakyat miskin karena para koruptor, negara tidak stabil karena ulah para teroris. Tolong Pak, kami Komisi III DPR mitra Bapak, Bapak ini orang yang sangat diberkeati satu dapil engan saya Sumut tidak terlebih, tapi oleh Tuhan dikasih garis tangan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Bayangkan Pak Yasona Laoly ini sangat diberkati Tuhan.Hukum, HAM dan KeamananEksekusi Bandar Narkoba 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 4 Demokrat SUMATERA UTARA I Laki-laki Jadi begini Pak, tadi kita ngomong banyak mengenai lapas kaitan narkoba. Usul adek saya dari Fraksi Demokrat, memang perlu Pak MoU baik dengan polisi, kalau perlu dengan tentara kita yang banyak ini kita fungsikan. Di semua lapas itu Pak harus roling tidak boleh tetap Pak, jadi harus bergantian terus Pak karena kalau lama dibina oleh para bandar. Itu fakta. Jadi ide adek saya tadi Pak Putu itu sangatbaik sekali Pak kita roling semua lapas. Ini sudah gawat Pak. Saya sering turun ke lapas ya, ngeri itu jalan satu-satunya Pak kaitan dengan lapas ini. Saya ingin jujur saja Pak ya ini juga kewenangan, walaupun Bapak mengatakan draftnya belum Bapak terima revisi Undang-Undang KPK karena saya ingat sekali pertama Bapak Menteri, saya juga pernah dapat revisi itu disini KOP-nya Menteri Hukum dan HAM. Yang ingin saya pertegas, Pak tolong kasih aku bisa jelaskan kepada rakyat revisi itu dimana memperkuat KPK-nya tolong Pak. Kalau kita satu pemikiran bagi saya mau memperkuat KPK dengan revisi kita tambah koruptor dihukum mati. Itu baru memperkuat. Kalau sadaplah, kalau SP3-lah inilah memperlemah tegas aku katakan. Jadi tolong Pak kita sama-sama pendukung Pak Jokowi Widodo, kita tim sukses beliau, kita tahu kampanye kita mengenai korupsi ini, rakyat miskin karena ulah para koruptor begitu Pak.Hukum, HAM dan KeamananPengawasan Lapas 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 4 Demokrat SUMATERA UTARA I Laki-laki Jadi begini Pak, tadi kita ngomong banyak mengenai lapas kaitan narkoba. Usul adek saya dari Fraksi Demokrat, memang perlu Pak MoU baik dengan polisi, kalau perlu dengan tentara kita yang banyak ini kita fungsikan. Di semua lapas itu Pak harus roling tidak boleh tetap Pak, jadi harus bergantian terus Pak karena kalau lama dibina oleh para bandar. Itu fakta. Jadi ide adek saya tadi Pak Putu itu sangatbaik sekali Pak kita roling semua lapas. Ini sudah gawat Pak. Saya sering turun ke lapas ya, ngeri itu jalan satu-satunya Pak kaitan dengan lapas ini. Saya ingin jujur saja Pak ya ini juga kewenangan, walaupun Bapak mengatakan draftnya belum Bapak terima revisi Undang-Undang KPK karena saya ingat sekali pertama Bapak Menteri, saya juga pernah dapat revisi itu disini KOP-nya Menteri Hukum dan HAM. Yang ingin saya pertegas, Pak tolong kasih aku bisa jelaskan kepada rakyat revisi itu dimana memperkuat KPK-nya tolong Pak. Kalau kita satu pemikiran bagi saya mau memperkuat KPK dengan revisi kita tambah koruptor dihukum mati. Itu baru memperkuat. Kalau sadaplah, kalau SP3-lah inilah memperlemah tegas aku katakan. Jadi tolong Pak kita sama-sama pendukung Pak Jokowi Widodo, kita tim sukses beliau, kita tahu kampanye kita mengenai korupsi ini, rakyat miskin karena ulah para koruptor begitu Pak.Hukum, HAM dan KeamananRevisi UU KPK 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Terima kasih Bapak Kapolda. Bapak-bapak kepolisian, maju terus pantang mundur Pak. Pak Kapolri, Pak Tito, dan Kapolda, Kapolres, Kapolsek, seluruh Indonesia. Terima kasih Pimpinan. Merdeka! Memang cocok jadi staf khusus Presiden ini. Selanjutnya kami persilakan Partai Amanat Nasional.Kinerja Kepolisian apresiasi 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Kaitan dengan Riau, kami juga turun Pak. Saya lihat ini Kapoldanya ini mukanya tidak berdosa. Saya baru kenal Pak, dia baru jadi Kapolda Pak. Tapi walaupun saya baru kenal 2-3 jam saya langsung sayang Pak. Dia orang baik Pak. Dia orang baik Kapolda Bapak. Saya tegas Pak, kalau baik saya katakan baik. Pak, kita tahu kalau Pak Kapolri kita itu seorang yang jenius, seorang yang mempunyai prestasi hebat Pak Tito. Perlu juga Pak, ini memang Pak. Disini ada juga Bapak Aridono Reskrim kita capek menerima laporan-laporan Pak kaitan Medsos ini Pak. Ide Bapak perlunya ada chanel. Saya rasa yang baik dari China kenapa tidak kita tiru. Perlu nih Pak. Adu domba, apa ini semua, menghina, memaki-maki orang Pak. Giliran dibalas memaki merasa di terdzalimi. Jadi perlu Pak ada chanel mengenai, khusus Pak. Diawasi ini semua Pak. Kalau gak gawat Pak. Kita terdiri dari sekian ribu pulau, suku, agama ini bisa diadu Pak. Contoh seperti Tanjung Balai, Dapilnya Pak Junimart Pak. Ini harus Pak. Harus diperhatikan. Dan juga Bapak-bapak yang saya hormati saya terima kasih. Sekarang Kamtibmas itu dari Sabang sampai Papua. Semua berjalan dengan baik. Memang kerjasama dengan TNI harus tetap dijaga tetapi tetap equality dijaga juga Pak. Polisi itu bukan adik lagi, sama. Polisi itu Kamtibmas. Tidak usah takut Pak. Apabila ada yang salah bongkar semua.Kinerja Kepolisian Kamtibmas 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Terakhir Pak, ini memang saya dari awal. Kalau di kampung saya ketemu ular sama orang yang mukanya mirip itu, itu yang duluan dibunuh. Karena kerjanya jadi profokator saja. Kita sudah tahu itu Pak. Betul. Orang sudah meninggal, bandar. Saya teringat waktu saya belum kader Demokrat, saya kader Golkar, rambut aku mirip kayak dia Pak. Jangan-jangan dia idola sama aku itu Pak. Dia cat-cat kuning nih kawan. Cuma bedanya Pak, walaupun aku bintang film, bintang sinetron gak pernah main artis Pak. Dia artis dia bawa ke LP. Berapa banyak korban. Eh masih percaya. Orang yang kaitan narkoba saya penyuluh di BNN. Saya widyaiswara disana Pak. Dari era awal-awal BNN, itu namanya narkoba itu semua penipu, pembohong, kok dipercaya, pengecut. Kan sedih kita dengarnya Pak. Tapi okelah, ini kenegarawanan Pak Tito kita tampung saja bersama LSM-LSM yang selalu bikin kusut ini Pak tapi ada batas waktunya Pak. Jangan lagi aku lihat dia sering wara-wiri di TV, apa itu kayak wajah gak berdosa. Padahal maksudnya mau bikin perang saja, si Harris Ashar itu. Aku gak pernah main belakang. Kubilang namanya, kenapa rupanya. Saya lihat mukanya saja dari jaman Orba sampai sekarang, ini kawan kalau ga jadi profokator apa dia maunya. Jadi Pak, cukup beri batas waktu, kasih pelajaran juga dengan dia. Biar mereka-mereka ini ada efek jera Pak. Polisi sudah kerja baik-baik, kok dikambinghitamkan. TNI juga dikambinghitamkan, gak boleh begitu Pak. Memang dia ada … kebencian kok Pak. Sebenarnya kalau dia berkawan dengan kami Komisi III apalagi lihat pemimpin-pemimpin saya ini Pak. Ada informasi itu, ajak kitakita bisa kok, masuk kedalam LP kalau betul informasinya A. Tapi ini kan memang tukang fitnah Pak karena itu dari awal saya bilang, ah bohong kau. Kalau di kampung aku, kau duluan kubunuh bukan ular.Kinerja Kepolisian kasus Freddy Budiman 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Kemudian yang kedua, tetap yang kami hormati Bapak Kapolri. Reward and punishment. Pak Kapolri, Orang banyak menilai kepolisian setelah selesai bekerja. Oh begitu saja. tetapi paling tidak harus diberi reward kepada semua Bapak-bapak Kapolda Bapak ini, Pak Kapolri. Contohnya kemarin peristiwa Pondok Indah. Saya rasa perlu diberi reward kepada Kapolda yang langsung turun ke bawah. Ini menunjukkan rasa simpati ke rakyat. Di Jakarta ini mereka dilindungi. Begitu juga Kapolda kita di Jawa Barat, Kalimantan Timur. Saya bersama Pak Tjondro waktu peristiwa bom di Solo kami turun beberapa hari Pak waktu malam takbiran. Pak Tjondro ini juga turun. Begitu juga Pak Kapolda-kapolda Pak Raden Pak Kapolda saya di Sumut, wah gak main-main Pak. Tadi disinggung oleh Pak Junimart, itu betul Pak. Kami sedih Pak. Kita tahu saya ikut membidangi di kedepannya kepolisian sebagai Kamtibmas. Tapi masih ada saja ganjalan di kawankawan Saudara kita dari TNI walaupun saya keluarga TNI. Saya putra seorang polisi militer. Tapi Pak, tolong jangan anak buah Bapak yang sudah bekerja dengan baik itu menjadi kambing hitam. Perlu di usut kaitan dengan selongsong yang tidak jelas. Di Tanah Karo karena saya turun disana langsung Pak bersama Pak Junimart dan Pak Asrul. Saya tahu ini masalah lahan Pak. Kita tahu disana bencana alam selama ini siapa yang menangani masalah itu. Sekarang kepolisian Pak. Jangan giliran kepolsian sudah kerja baik di kambing hitamkan.Kinerja Kepolisian reward kepolisian 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Saya terima kasih dengan Pak Raden Pak. Pak Kapolda Bapak juga harus diberi reward. Karena pada waktu itu kami ikut mengantarkan Kapolres yang baru Pak. Saudara Nababan itu juga orang baik dan yang digantikan ini juga orang baik. Pak, tolong di reward juga Pak karena Beliau dari Brimob, dari Densus orang yang kerjanya baik Pak. Harus diusut itu Pak. Beliau kena fitnah Pak. Kami mengantar ke Polres dengan Pak Junimart, dengan Pak Asrul dari PPP. Ini Sekjennya kalau saya salah-salah suka negor saya Pak. Pak Sunny. Jadi Pak, ini ilustrasi saya mengenai kepolisian. Tadi sudah disinggung dengan sahabat saya Pak Ery Pak. ini betul dari PDI-Perjuangan Pak. Kenapa saya katakan demikian Pak. Memang tugas kami legislasi, budgeting dan pengawasan. Kami ingin mengangkat ini secara bersamaan karena Kamtibmas kepolisian itu sudah betul-betul ujung tombak dan selalu bekerja dengan baik.Kinerja Kepolisian reward kepolisian 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Pertama, selamat keluarga besar Polri yang mana lusa akan di fit and proper test, Bapak yang kita akrab Pak Bege. Suatu sukses yang sangat besar bagi kepolisian karena kita tahu kalau bicara BIN untuk bisa menjadi Pimpinan BIN pasti kita tahu TNI, Polri banyak yang terbaik tapi why not the best. Dan Bapak Presiden yang mempunyai hak preogratif memberi kepercayaan kepada Pak Budi Gunawan. Itu yang pertama. Selamat Pak.Kinerja Kepolisian ucapan selamat 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Kepada Pak Andi, Pak Andi terima kasih Pak ada 11 tim 11 orang pertemuan bisa sengaja atau tidak sengaja tapi bapak mengatakan pada waktu bertemu di Jogja ada rekan saya Pak Akbar Faisal yang mana dia tim juga. Iini pertemuan sengaja atau tidak sengaja karena saya kaitkan dengan waktu kami mengundang Pak Zainal sahabat daripada Pak Abraham Samad mengenai foto yang syur itu karena saya yang minta Feriyani Lim ini diundang tapi dia kurang sehat.Pertemuan Abraham SamadFoto Syur 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Ya bapak dari keluarga yang sangat kita hormati. Pak Supriansyah saya senang terima kasih bapak mengatakan pertemuan di ruang yang sangat terhormat ini bapak akan berbicara jujur dalam jujur Pak memang saya mengerti banyak dari wilayah bapak asalnya dari Sulawesi merasani bapak tapi untuk kebenaran inilah hidup Pak. Tadi bapak menyinggung mengenai kalau foto yang saya lihat di hand phone, di media dan lain sebagainya bukan wanita yang ke apartemen bapak.Pertemuan Abraham SamadFoto Syur 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Nah tolong Pak Supriansyah dan tadi menyebut nama David saya ingin tahu bapa- bapak atau paling tidak Pak Supriansyah Pak David ini pekerjaannya apa? dokter, tapi juga saya mendengar dari rekan saya dari Partai Golkar dia juga ya saya enggak ada maksud apa-apa markus banyak proyek di Depkes dan lain sebagainya kaitan dengan APBN APBD.Pertemuan Abraham SamadMarkus Proyek 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Otomatis bukan wanita yang ke apartemen bapak ada wanita lain ini penting Pak, jadi ada. Yang saya ingin karena saya semua syang musti ada kaitannya apakah Miss Universe pernah dibawa ke apartemen bapak bersama teman-temannya atau dia saja. Tolong bapak mengatakan akan menjawab jujur Pak ya. Miss ya Miss Indonesia yang ikut Miss Universe tapi lumayan juara bajunya dari juara nomor 5. Ya jadi dia membawa nama harum bangsa juga Pak.Pertemuan Abraham SamadMiss Universe 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Tadi kan bapak-bapak bilang dia yang mengatakan bisa mengatur ketemu dengan Abraham Samad. Tolong siapa David ini, kalau perlu pimpinan David ini kita undang juga ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan dan kepada ketua tetap Pak Hendro Priyono kita undang begitu juga kita doakan Feriyani Lim lekas sembuh.Pertemuan Abraham SamadPenjelasan 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Pak Zainal bilang wah kalau foto ini Pak Abraham Samad juga sudah eh Pak Akbar Faisal juga sudah lihat. Ini mereka sesama orang Makasar Pak dan Pak Akbar juga kan tim juga dengan bapak di rumah transisi. Apa diatur seperti tidak sengaja padahal sengaja pertemuan di Jogya itu Pak. Itu buat Pak Andi tapi saya sama dengan Pak Herman Herry saya bersahabat dengan almarhum ayah bapak saya bangga lihat bapak ada pepatah Belanda buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya dan om Pak Andi juga sahabat saya waktu saya juru bicara negara Manggala ...... di pusat.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Bapak tadi menyinggung pembicaraan dengan Pak Abrahaman Samad mengkaitkan dengan sumpah jabatan beliau Undang-Undang KPK bapak tadi mengatakan yang dibicarakan hanya masalah politik. Boleh bapak uraikan masalah politik itu apa Pak karena kita tahu hukum panglima tapi hukum itu bagian daripada politik sedangkan politik itu kalau sudah menjadi Ketua KPK harus menjauhi yang namanya politik apalagi dunia politik. Itu yang saya mohon dengan kerendahan hati kepada Pak Tjahyo Kumolo.Pertemuan Abraham SamadPolitik 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Kami Komisi III DPR berterimakasih acungi jempol kepada dua mitra kami Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kenapa saya katakan demikian kaitan dengan Kepolisian? Tadi juga sudah disinggung oleh sahabat saya Pak John Kenedy Azis kaitannya dengan terorisme yang peristiwa Sarinah. Kita hormat, salut mulai dari Kapolri sampai jajaran yang paling bawah. Begitu juga walaupun bukan mitra kita, mitra Komisi I DPR, TNI juga sedemikian bekerja dengan baik. Kaitan dengan Kejaksaan Agung Pak, kemarin mohon maaf saya tidak bisa ikut hadir Ketua dan semua sahabat-sahabat keluarga besar Komisi III DPR karena kemarin saya dan Pak Budi Waseso Ketua BNN, kami diundang oleh salah seorang ormas kebetulan dapil saya se-Indonesia mereka melakukan seminar melalui narkoba. Kaitan dengan Bapak Jaksa Agung yang kami hormati, kita harus appreciate terima kasih kepada Jaksa Agung. Kenapa? Apapun saya kaget tadi pagi saya baca berita yang sangat besar, headline di Rakyat Merdeka, Presiden yang kita hormati, 4 besar presiden yang tersohor di dunia. Saya rasa tidak lepas dari peran Kejaksaan Agung karena saya ingat sekali disini ada Pak Junimar kawan-kawan PDI Perjuangan, Rapimnas Bapak Presiden kita juga mengatakan orang yang mengatakan “saya takut, ragu-ragu nyatanya narkoba beberapa sudah kita eksekusi mati, begitu juga 100 lebih kapal sudah kita tenggelamkan”. Kaitan dengan narkoba prestasi daripada Pak Prasetyo dan seluruh jajaran yang hadir di forum yang sangat berbahagia ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Apresiasi, Terorisma 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Jadi saya mohon 10 jari kepada Bapak Jaksa Agung, selama Pak Jokowi kampanye calon presiden kemarin saya ikut menemani karena saya orang hukum, beliau selalu mengatakan janji beliau dan sudah Bapak laksanakan Pak, tapi tolong diteruskan Pak, diteruskan yang sudah incraht kaitan dengan narkoba ini Pak, sudahlah Pak tembak mati semuanya Pak, tidak usah dengar-dengan kawan-kawan HAM itu Pak. Ya memang kawan-kawan HAM suka kepada saya. “Bang Ruhut, memangnya kalau dieksekusi akan berkurang, makin marak tidak ya kan? Buktinya di Cina, dimana tempat-tempat yang masih memberlakukan hukuman mati berlaku kok. Kemarin Pak, tidak ada takutnya mereka Pak. Tolong Pak shock therapy lagi Pak. Yang sudah incraht tadi Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Janji Presiden, Narkoba 3
RUHUT POLTAK SITOMPUL 2 Demokrat SUMATERA UTARA Laki-laki Jadi Pak Jaksa Agung, kemarin itu saya dapat cerita karena saya mitra dengan, kami ini mitra dengan BNN. 2 hari yang lalu BNN melakukan suatu gerakan yang sangat baik Pak kaitan dengan narkoba yang semakin marak ini Pak bahkan didapil saya di Sumut ini kawan-kawan yang dari DPR Dapil Sumut, saya mohon juga. Kita di Sumut ini 3 besar di Indonesia kaitan dengan narkoba. Kan sangat menyedihkan. Selain kita kaget Jogja ya masuk disitu pada daerah-daerah yang kecil. yang ingin saya katakan begini Pak, peristiwa kemarin itu digerebek bersamaan di Berlan dan di Medan. Teroris memang sadis, tapi saya lihat Pak maaf bandar pengedar ini jauh lebih sadis Pak. Kenapa? Waktu kemarin anak buah Pak Buas beliau cerita dengan saya Pak Budi Waseso datang ke sarangnya, mereka diteriakin, mobilnya dipukul-pukul oleh para pengedar bandar itu. Yang lebih kejam lagi Pak, polisinya turun, pistolnya diambil, pistolnya polisi ditembak ke perut polisi itu. Kemarin saya dengan Pak Budi Waseso kami jenguk di rumah sakit kolombia Pak dan juga di Berlan pak, dibuang ke sungai Pak Rp2 miliar.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Narkoba 3
Ruhut Poltak Sitompul 1 Demokrat Sumatera Utara I Laki-Laki Cuma saya demokrat, kalau nanti ada silahkan sambung, karena aku tidak bisa ngomong panjang-panjang.BNPT maju terus. Tiga masalah indonesia, rakyat ancur karena koruptor, generasi muda rusak karena narkoba , kepercayaan hilang di negara Indonesia karena terorisme sikat semua, sikat kalian bukan pemadam kebakaran. Aku sedih melihat anggaran kalian, siapa banggar disini tolong bikin diatas 1 triliyun, jangan kita disini hanya menuntut kita hanya mnuntut tapi kita tidak memikirkan bagaimana keringat darah dan air mata bahkan nyawa mereka yang dikorbankan, manakala ada yang di duga semua ngoceh kaya burung cucokrowo, tapi manakala densus, BNPT, atau kepolisian TNI yang menjadi korban ada yang memikirkan ibu bayangkari , anak-anak bayangkari , ibu persib, ibu iyalahanastri, begitu juga ibu-ibu angkatan udara, ada gak yang memikirkan? , karena itu pak maju terus partai demokrat tegas mendukung BNPT , terimaksih Pimpinan.Terorisme Anggaran BNPT 3
SAIFUL BAHRI RURAY 1 GOLKAR MALUKU UTARA Laki-laki Pak DR. Aidul saya melihat makalah Bapak ini cukup bagus, referensi tentang yudisial conduct-nya bagus sekali. Kita di Indonesia ini kita tahu di dunia ini ada common law, ada civil law. Indonesia ada komunal law barangkali merujuk ke.......(Bahasa Belanda), kira-kira hakim di Indonesia itu menurut Pak Aidul conduct-nya sebaiknya Komisi Yudisial yang ideal itu seperti apa menurut rujukannya. Sekarang ini Komisi III lagi giat-giatnya menyusun perubahan sistem hukum kita, di mana ada kombinasi antara civil law dan common law. Kira-kira menurut Pak Aidul bagaimana ini yudisial quote seperti apa yang paling cocok, apa kombinasi common law, civil law dan apa domestik. Common law sebagai domestik wisdom kita bsa nggak menurut Saudara?.Komisi Yudisial Perubahan Sistem Hukum 3
SAIFUL BAHRI RURAY 1 GOLKAR MALUKU UTARA Laki-laki Pak DR. Aidul saya melihat makalah Bapak ini cukup bagus, referensi tentang yudisial conduct-nya bagus sekali. Kita di Indonesia ini kita tahu di dunia ini ada common law, ada civil law. Indonesia ada komunal law barangkali merujuk ke.......(Bahasa Belanda), kira-kira hakim di Indonesia itu menurut Pak Aidul conduct-nya sebaiknya Komisi Yudisial yang ideal itu seperti apa menurut rujukannya. Sekarang ini Komisi III lagi giat-giatnya menyusun perubahan sistem hukum kita, di mana ada kombinasi antara civil law dan common law. Kira-kira menurut Pak Aidul bagaimana ini yudisial quote seperti apa yang paling cocok, apa kombinasi common law, civil law dan apa domestik. Common law sebagai domestik wisdom kita bsa nggak menurut Saudara?.Komisi Yudisial Yudisial Conduct 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Tadi disinggung oleh Pimpinan tadi dengan minimnya anggaran persatu kasus yang hanya Rp150 juta bahkan kalau saya lihat dari laporan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung ya dalam DIPA Tahun 2016 hanya dibiayai 43 ribu perkara, tapi ternyata dalam penanganan kasus yang dilakukan di Tahun 2015 ada 133.745 perkara. Ada kekurangan kurang lebih Rp385 miliar anggaran dalam hal penanganan kasus tindak pidana umum. Kalau menyangkut tindak pidana korupsi ada kekurangan kurang lebih Rp218.826.000.000. ini cukup besar ya kekurangan anggaran dalam konteks penanganan perkara baik di Pidum maupun di Pidsus. Ya apa ada korelasinya ya, apa korelasinya seperti dia sampaikan tadi oleh Pimpinan ya karena kekurangan anggaran ya jaksa-jaksa ini ya sawer sana-sawer sini dan sebagainya supaya ini bisa menjadi pemikiran bagi kita semua supaya jangan ada lagi ada jaksa-jaksa yang di OTT karena kekurangan anggaran misalnya dalam penanganan perkara, lalu kemudian dibebankan kepada para tersangka dan sebagainya. Inikan juga sangat tidak elegan didalam konteks penegakan hukum ketika misalnya seorang jaksa menangani suatu perkara dalam proses penegakan hukum, tapi biayanya diminta kepada tersangka dan sebagainya.Anggaran perkara anggaran perkara 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Bapak-Ibu yang saya hormati. Pertama, saya mencoba ingin me-review tentang penjelasan yang diberikan Pak Jaksa Agung. Pertama, dalam kaitan menyangkut masalah pelaksanaan hukuman mati dalam kaitan menyangkut para narpidana narkoba yang selama ini memang masih ada beberapa ada kurang lebih 50 kalau tidak salah ya Pak Jaksa Agung ya atau persisnya berapa, tapi paling tidak narapidana ini memberikan suatu ketidakpastian kapan pelaksanaan hukuman nati terhadap para narapidana ini karena dalam berbagai rapat kerja kita ya, apakah itu dengan Menkumham dan sebagainya sedikit banyaknya mereka masih menggunakan jaringan-jaringan yang ada diluar ya dari dalam penjara dalam kaitan menyangkut masalah peredaran-peredaran narkoba ini. Para narapidananarapidana dijatuhkan hukuman mati masih melakukan transaksi yang ada di luar dengan menggunakan jaringan-jaringannya dan saya kira ini juga sungguh sangat meresahkan ya terhadap peredaran narkoba yang terjadi. Untuk itu, saya minta dalam forum ini kapan pelaksanaan hukuman mati ini dilaksanakan oleh pihak eksekutor dalam hal ini pihak Kejaksaan ataukah paling tidak apa hambatannya kenapa sampai begitu lama para narapidana ini tidak dieksekusi dan ini juga adalah katakanlah ya kecemasan atau dari pihak BNN ya Pak Buas dalam beberapa terakhir ini dalam kaitan menyangkut masalah pelaksanaan hukuman mati ini. Itu yang pertama.Hukuman mati hukuman mati 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pertama tadi di awal Ibu Ria Latifah memberikan wejangan Komisi Yudisial ini antara ada dan tiada, rasanya-rasanya memang saya setuju dengan pandangan itu. Di awal pada saat pembahasan Undang-undang 18/2011 memang juga kita sebagian terlibat dalam pembahasan itu ada satu semangat pada saat itu Komisi Yudisial ini kita harapkan betul-betul menunjukkan eksistensinya karena ketika itu memang praktek mafia peradilan itu sangat masif. Sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan dalam Undang-undang 18/2011 itu yang kita setujui, yang kita memberikan kewenangan-kewenangan agar dalam rangka untuk melakukan suatu pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan ini betul-betul dimaksimalkan, tapi ternyata sampai saat ini mafia peradilan, mafia kasus, dan sebagainya masih merajalela termasuk hakim terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Sama halnya ketika kewenangan dalam hal mengusulkan hakim, hakim agung oleh Komisi Yudisial.Komisi Yudisial Eksistensi KY 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Undang-undang 18/2011 saya kira Saudara sudah menjelaskan tadi ada kewenangan di situ dalam rangka pengangkatan hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku. Kita sangat memahami bahwa Anggota komisi ini juga sangat terbatas Pak Aidul, sementara yang diawasi ini adalah ribuan. Nah strategi apa yang bisa digunakan oleh Komisi Yudisial untuk memaksimalkan fungsi pengawasan itu sehingga betul-betul kewenangan yang diberikan Undang-undang 18/2011 ini, itu bisa dilaksanakan dengan baik dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku atau paling tidak dijelaskan kepada kita semua dalam forum rapat ini, apa sih yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sebenarnya ukurannya apa. Ukuran perilaku-perilaku hakim yang diawasi ini yang bagaimana sehingga itu bisa dikategorikan bahwa itu adalah masuk pelanggaran etika karena ini tidak henti-hentinya juga ya cukup banyak bahkan ada hakim yang berselingkuh, apa dan banyak sekali, sehingga kita menganggap bahwa fungsi yang diberikan oleh Undang-undang ini, belum dilaksanakan dengan maksimal, ada apa, apa kendalanya kan begitu. Kira-kira melihat Bapak bisa memberikan gambaran ke kita, apa kendala yang dialami dalam para komisioner ini sehingga tidak memaksimalkan fungsi pengawasan eksternal yang diberikan oleh Undang-undang.Komisi Yudisial Fungsi Pengawasan 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Berikutnya dalam, saya hanya mengutip dalam makalah-makalah Saudara. Dalam beberapa kali rapat kita dengan Komisi Yudisial memang juga sangat kita sadari bahwa ada keterbatasan yang mereka miliki, ada keterbatasan yang mereka miliki khususnya dari sumber daya, kita sadar akan hal itu. Akantetapi kita pun tidak memberikan suatu, tidak memberikan suatu seperti membentuk komisi-komisi yudisial yang ada di daerah karena itu juga tidak memungkinkan sebenarnya. Saya ingin minta penjelasan dari Saudara calon kira-kira strategi langkah-langkah apa sehingga bisa dilakukan, sehingga komisioner yang sangat terbatas ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang ada di daerah-daerah dalam rangka untuk menjaga perilaku-perilaku hakim yang bersangkutan, hakim-hakim yang ada di Indonesia ini.Komisi Yudisial Keterbatasan Sumber Daya 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Kursi yang Bapak tempati di situ adalah salah satu calon hakim yang pernah kita loloskan atas usulan Komisi Yudisial namanya Ahmad Yamani, yang belum beberapa lama ada di Mahkamah Agung terlibat dalam suatu kasus pemalsuan dan itu adalah usulan Komisi Yudisial. Sehingga ketika itu juga mempertanyakan parameter apa yang digunakan Komisi Yudisial dalam rangka mengusulkan hakim-hakim agung masuk di Komisi III untuk dilakukan fit and proper dalam konteks integritas. Cukup banyak hakim-hakim yang tadi juga disampaikan ada sudah ada 3-4 kali fit and proper tapi masih tetap diloloskan oleh Komisi Yudisial. Nah ini yang menurut saya bahwa memang juga di Komisi Yudisial ini dalam proses itu juga sangat tertutup ketika Bapak tadi mengatakan MKD begitu populer dibanding dengan Komisi Yudisial dalam waktu sekejap karena memang proses yang ada di Komisi Yudisial ini sangat tertutup, pada saat kita meminta mekanisme prosedur yang dilakukan dalam hal pengusulan-pengusulan hakim agung ataukah dalam konteks pengawasan itu juga tidak dijelaskan secara baik dan lebih parah lagi ketika misalnya beberapa komisioner ini itu terlibat dalam proses yudisial, sehingga ada beberapa komisioner juga dilaporkan karena diduga kuat itu telah masuk dalam teknis yudisial, masalah independensi hakim yang Saudara sebutkan tadi.Komisi Yudisial Penyalahgunaan Wewenang 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Berikutnya di makalahs juga dibagian akhir saya melihat bahwa Komisi Yudisial ini diberikan kewenangan dalam rangka untuk melakukan eksaminasi terhadap suatu putusan, tapi ada beberapa yang kita lihat juga bahwa begitu pro aktifnya Komisi Yudisial melakukan suatu proses eksaminasi sementara putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau saya mengamati, saya mencerna fungsi itu pada saat putusan itu inkrah lalu kemudian dilakukan suatu eksaminasi apakah putusan yang dilakukan hakim ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah memang didalamnya ada hal-hal yang dianggap bahwa itu menyalahi di duga kuat terjadi abuse terhadap keputusan oleh hakim yang bersangkutan.Komisi Yudisial Proses Eksaminasi 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Dalam kaitan menyangkut masalah barang bukti. Pengembalian sitaan atau rampasan untuk dikembalikan kepada negara. Barang bukti yang dirampas untuk dikembalikan kepada negara. Saya coba ingin tahu Pak Jaksa Agung karena memang beberapa terakhir ini, itu juga sempat diberitakan ya bahwa sampai saat ini belum ada suatu kejelasan seberapa banyak katakanlah hasil sitaan terhadap para narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dikembalikan pihak Jaksa kepada negara dalam kaitan menyangkut masalah barang sitaan. Apakah itu dalam bentuk kerugian negara dan sebagainya.Korupsi barang bukti sitaan 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Berikutnya menyangkut masalah DL Sitorus ya. Kita juga sangat prihatin Pak Jaksa Agung dalam kaitan ko bisa negara kalah terhadap premanisme terhadap suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ya dengan berbagai macam dalih. Paling tidak ada suatu koordinasi yang bisa dilakukan antar institusi penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian atau aparat-aparat yang memberikan pihak pengamanan dalam konteks untuk melakukan eksekusi terhadap kasus ini.Korupsi kasus DL Sitorus 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua, dalam kaitan menyangkut masalah OTT. Kebetulan ada Kajati DKI disini apakah ada hubungannya memang yang ditangkap kemarin ini salah satu perusahaa ya dan ada kaitannya dengan Kajati kok tiba-tiba langsung diperiksa pada malam hari itu dalam kaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK dan sejauhmana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Janwas terhadap Kajati dan Apitsus. Apakah ada kaitannya dengan OTT yang dilakukan oleh pihak KPK.Korupsi OTT KPK 3



SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Berikutnya bapak ibu sekalian soal imigrasi yang imigran gelap juga tadi ada beberapa anggota yang menyampaikan bahwa memang saat ini ada 11.000 imigran gelap kita hanya punya kemampuan 5.000 dalam ..... ya itu pun sudah crowded dan sekarang sekitar 2.000 di community house yang dibantu oleh IOM sampai sekarang persoalan ini menjadi persoalan yang sangat berat buat kita banyak di luar menimbulkan persoalan problem-problem sosial buat kita tetapi kita tidak mudah karena ini menyangkut ada IOM, ada ada juga UNHCR tidak semudah itu kita meminta mereka dideportasi begitu saja karena ini menyangkut juga hak azasi manusia tetapi kami akan menjawab secara tertulis dan rinci nanti ya data-data menyangkut hal ini termasuk bahwa banyak orang asing yang melanggar surat ijin visa mereka adalah visa turis tapi kemudian masuk menjadi pekerja-pekerja. Sudah beberapa kali dirazia bukan hanya dari RRC tapi juga beberapa daerah lain daerab Balkan ya kemudian bahkan belakangan ini ada trendnya juga dari Maroko. Sudah ada kita tangkap ya Pak dari Maroko di Puncak konsumennya selektif makanya dia ada di Puncak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah kita selesaikan selagi ada permintaan penawaran bisa datang terus nampaknya tapi imigrasi ini tidak mungkin kita lihat masuk ini mau kerja apa atau mau turis kan mereka mempunyai hak yang sama untuk masuk tetapi kita juga mempunyai sumber daya manusia yang terbatas Pak mempunyai sumber daya manusia yang terbatas. Tapi terus akan kita lakukan perbaikan-perbaikan mengenai hal ini ya kami akan mencoba menambah SDM kami dan meningkatkan razia-razia pada beberapa tempat tertentu. Termasuk apa yang disampaikan Saudara Masinton kalau ada Pak yang terhormat Pak Masinton Pasaribu kalau ada cepat-cepat kasih tau sama saya jangan simpan-simpan di karena adik saya karena adik saya. Lebih cepat lebih baik itu dia jadi serahkan saja ke kita atau ke Pak Dirjen kita akan melakukan itu. Kemarin juga persoalan yang sama di Depok, di Depok atau di Bekasi ya? Yang orang Nigeria di Depok itu juga begitu Pak bukan, dia dirazia kelengkapan suratnya tidak ada nah petugas kita tidak berhenti sampai di situ dia langsung mencek ke apartemenennya dan terus berkoordinasi ada indikasi narkoba langsung panggil BNN dan ternyata narkoba. Jadi memang persoalannya warga negara asing khususnya mohon maaf dari saudara kita dari tempat yang jauh datang ke mari memang banyak yang terindikasi itu. Tetapi kami tidak bisa merazia narkoba yang kami razia adalah soal soal dokumen keimgirasiannya bahwa turutannya ada narkoba kita berkoordinasi dengan BNN. Jadi ini persoalannya termasuk soal Bu Dwi memang ada berapa ratus Pak pos lintas batas kita, ada 89 pos lintas batas ya, 209 pos lintas batas banyak yang tidak aktif dan SDM kita terbatas sekali dalam menempatkan orang-orang pada pos lintas batas khususnya jalan-jalan tikus.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Jadi seperti yang Pak Zaki tadi membangun dengan system harus membangun dengan sistem. Jadi ini barangkali beberapa catatan bapak ibu sekalian mungkin nanti pada waktu yang lebih baik kita bisa khusus masalah ini di luar issues yang lain barangkali kita per topik bisa melakukan satu pembahasan yang baik di waktu-waktu ke depan sehingga waktu kita cukup Pak. Saya percaya apalagi khusus karena bagian terbesar dari pekerjaan kami ini adalah lapas pemasyarakatan. Pegawainya 37.000 30.700 dalam 44.000 jadi ini yang terbesar dan ini yang paling kompleks.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumLAPAS 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Jadi disini persoalannya adalah Pak begini dalam satu sistem peradilan pidana itu adalah satu rangkaian proses polisi menyidik jaksa menuntu, kalau di KPK dia menyidik dia menuntut kemudian pengadilan. Nah di pengadilan ada hal yang meringankan ada hal yang memberatkan yang memberatkan termasuk di dalamnya tidak menjadi justice colaborator kalau tidak menjadi justice colaborator hukumlah seberat-beratnya disini pintu terakhirnya. Kalau sesudah itu di lembaga pemasyarakatan tugas yang diberikan undang-undang kepada kita adalah membina mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Tadi disampaikan oleh bapak, salah seorang dari bapak saya sudah lupa sayap kiri saking banyaknya pertanyaannya tidak ada jaminan menjadi berbuat baik itu memperoleh jadi insentif sama saja dia tidak punya harapan apa-apa. Bisa kita bayangkan 1 orang dihukum 19 tahun katakan 17 tahun ada salah seorang diantara itu tanpa harapan punya remisi, tanpa harapan punya PB padahal sewaktu diputuskan oleh pengadilan ataupun Mahkamah Agung hakim dalam benaknya mempunyai mengetahui Pasal 15 oo ini orang nanti akan dapat remisi, akan dapat PB. Kan ini menjadi persoalan karena hal yang memberatkan itu lah maka dia dihukum sampai 17 tahun sudah selesai akan tetapi pada gilirannya oleh undang-undang diberikan hak untuk ini, disini persoalan barangkali yang harus kita secara intelektual secara tenang ya membahas masalah ini betul-betul tidak emosional tidak tidak, berkepala dingin membahasnya supaya kami nanti didalam memberikan bulan Desember yang lalu kita dikatakan apa obral remisi itu cukup menyakitkan begitu. Nah kalau saya katakan untuk membangun sistem kalau memang kita takutkan memang ada petugas-petugas Lapas dan memang ada, saya tidak mengatakan tidak ada bermain dalam soal remisi itulah yang dikatakan dirjen tadi kita membuat sistem yang online transparan. Variable a berkelakuan baik dan semua semuanya itu semua online dan bisa dilihat hasilnya oleh sistem dikatakan no yes ini kurang sehingga tidak ada lagi dusta diantara kita, kira-kira begitu. Bukan berarti tidak mungkin terjadi bila ada permainan tetapi itu paling tidak sangat meminimalisir persoalan seperti itu.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPeradilan Anak 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Baik dalam kaitan menyangkut masalah pimpinan saya kira ini sangat penting ya untuk kita semua paham tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini berkaitan dengan undang-undang bukan hanya menyangkut masalah efektivitas tapi ini menyangkut masalah legalitas dari keberadaan Pimpinan KPK itu sendiri. Nah ketika misalnya saat ini saat ini Pimpinan KPK hanya ada 4 orang karena kemarin sudah ada keputusan politik yang diambil oleh DPR bahwa Pimpinan KPK yang satu yang kosong itu akan dilakukan fit apa namanya pemilihan bersamaan dengan pimpinan 4 KPK yang akan berakhir Desember 2015. Nah menurut Saudara apakah 4 pimpinan KPK yang ada sekarang ini dalam melaksanakan kewenangannya itu legal apa tidak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPimpinan KPK 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Begini Pak kami kan pandangan kami dari Pemerintah berpijak kepada Pasal 21 itu sebabnya kami melakukan fit and proper test menyerahkan 2 kepada DPR kemudian DPR yang tidak memilihnya. Sekarang bolanya jadi ini menjadi sesuatu yang apa namanya ya sedikit bukan hanya sedikit menjadi sesuatu yang diperdebatkan kalau melihat bunyi Pasal 21 karena Pasal 21 jelas mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu terdiri dari 5 orang bahwa mereka tetap efektif karena memang efektif bekerjanya tetapi persoalan seperti yang dikatakan Pak Benny ilegal, efektif dengan ilegal tentu sesuatu yang berbeda. Jadi menurut kami kami tetap melihat bahwa didalam undang-undang disebut 5 orang dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif kolegial. Saya kira itu jawaban kami.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPimpinan KPK 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Saya kira lebih baik Pak karena waktunya kami terkait juga dengan PP 99 nomor 12 saya sudah menyatakan pendapat kami bapak ibu sekalian kami tetap berpandangan bahwa narapidana dalam soal pembebasan bersyarat Pasal 15 ayat (1) KUHP memberikan jaminan secara undang-undang bahwa narapidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara dijatuhkan kepadanya sekurang-kurangnya 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat itu undang-undang dan juga termasuk pemberian remisi dan lain-lain ini dari iya saya kira memang ini akan menjadi perdebatan perdebatan terus itu sebabnya saya meminta kepada tim kita untuk menyusun kajian dan membuat satu diskusi mengenai PP 99 tahun 2012. Karena kalau kita cabut begitu saja apalagi di tengah-tengah pandangan masyarakat sekarang ini seolah-olah kita melindungi ya melindungi dan memberikan remisi kepada terpidana atau warga binaan koruptor.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Jadi ini harus kerjasama dengan termasuk Kepolisian, termasuk didalamnya kalau dia dari Riau itu Angkatan Laut dan lain-lain jadi ini diiperlukan koordinasi yang lebih luas dan memang disinilah pintu-pintu masuk daripada narkoba dan orang-orang asing ilegal. Inkonsistensi perundang-undangan pak Pak Asrul Sani ya kita bisa menjadi kita tetap berprinsip bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya keras menjadi leading sector di dalam mengawal produk perundang-undangan dari seluruh kementerian yang ada ya kita betul-betul mencoba melakukan itu membatasinya dalam Prolegnas betul-betul yang kita bisa mampu untuk melakukannya dan juga sinkronisasinya supaya jangan tidak bertabrakan. Termasuk apa yang ditanyakan oleh Pak Jaki tadi soal tim yang akan kita bentuk evaluasi, sinkronisasi tidak hanya vertikal, secara ketentuan ....... mulai dari Pancasila Undang Undang Dasar tetapi juga vertikalnya antar kementerian. Di dalam bidang SDA sudah ada kajian, sudah ada, dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah ada kajian yang sangat lengkap dan evaluasi yang sangat lengkap dalam waktu dekat kita akan membuat satu deklarasi tentang itu di Kantor Wapres tetapi tidak hanya tidak hanya itu nanti semua perundang-undangan akan kita coba evaluasi dan sinkronisasi ke atas dan juga antar kementerian ini akan coba kita lakukan Pak bukan dan barangkali memerlukan waktu dan dukungan dari bapak ibu sekalian.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumSinkronisasi Lembaga Keamanan 3
SARIFUDDIN SUDDING 5 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Jadi saya kira Pak Ketua saya atas nama Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang terhormat anggota Komisi III atas kesempatan ini dan akan terus meminta dukungan dari Komisi III agar pekerjaan besar kita ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama baik di bidang keimigrasian dengan segala kompleksitasnya, baik dibidang pelayanan hukum di AHU, baik juga mengenai perlindungan hak-hak kekayaan intelektual di HAKI, HAM di Dirjen HAM dan Balitbang HAM juga tentang Prolegnas juga tentang produk perundang-undangan kita keprres, permen dan PP dan lain-lain di Dirjen PP bisa kita lakukan dengan baik. Tentunya ini akan bisa kita lakukan kalau ada kerjasama yang baik dengan Komisi III dan kami siap dikritik secara konstruktif kalau ada bapak ibu menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kami silakan komunikasikan kepada kami atau langsung kepada Pak Dirjen supaya lebih mudah jangan ditahan-tahan persoalan jadi kita itu berprinsip kita selesaikan secara cepat, speed Perlu untuk menyelesaikan masalah.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTupoksi Kemenhumham 3
Sarifuddin Sudding 1 Hanura Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertama, saya menghargai dan mengapresiasi laporan yang disampaikan oleh Jaksa Agung pada siang hari ini. Paling tidak penjelasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung sedikit banyak memberikan pencerahan, memberikan pencerahan ya bagi kita yang memang belum memahami konteks penegakan hukum ya dalam artian ya dalam konteks due process of law dengan mengedepankan atau berpegang pada prinsip equality before the law karena esensinya bahwa Kejaksaan ini adalah kekuasaan negara, Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ataukah kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang dilaksanakan secara merdeka, merdeka artinya bebas dari campur tangan kekuasaan pihak manapun apakah pemerintah ataukah dari pihak yang lain. Dalam konteks itu, saya betul-betul memberikan penghargaan ya dari laporan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung.Penegakan hukum penegakan hukum 3
SARIFUDDIN SUDDING 1 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Ya Pak Pimpinan setuju ya pandangan atau pendapat disampaikan perfraksi. Namun demikian, ketika misalnya ada Anggota mendalami pandangan dari fraksi yang bersangkutan, saya kira itu juga diberikan ruang dan saya setuju bahwa ini segera dikonfirmasi ke pihak Kesekjenan jam berapa pelantikannya Mas Bambang, lalu kemudian bisa saja nanti kita skorsing untuk segera dilakukan pelantikan, lalu kemudian rapat kita lanjutkan kembali kalau memang rapat itu belum selesai ataukah paling tidak memang juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari fraksi atau anggota itu juga nanti bisa dijawab secara tertulis saja kalau memang itu dianggap penting ya dalam forum rapat ini.Pelaksanaan Tugas PolriFormat rapat 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Lalu kemudian saya juga ingin mengetahui sampai sejauhmana respon pihak Kepolisian terhadap rencana ISIS yang membangun basis kekuatannya di Asia Tenggara apalagi Indonesia dan Philiphina ini yang paling sangat memungkinkan ya untuk dijadikan sebagai pilihan dalam hal membangun kekuatan-kekuatan jaringan mereka. Lalu kemudian apakah pihak Kepolisian juga sudah mendeteksi ya ataukah ada suatu data yang akurat seberapa banyak warga negara kita yang saat ini ada di Irak maupun di Syuriah itu dilatih atau bergabung dengan pihak ISIS dan ketika warga masyarakat kita juga sudah pulang, apakah itu sudah ada data dan bagaimana perlakuan pihak-pihak Kepolisian dalam hal mengantisipasi orang-orang yang memang sudah terlatih di luar sana dan kemudian ini ada suatu deteksi-deteksi dini supaya tidak melakukan suatu gerakan-gerakan radikal kan begitu.Pelaksanaan Tugas PolriISIS 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pertama, saya menghargai dan mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kapolri dan dituangkan dalam pemaparan yang disampaikan tadi dari sisi kinerja, namun beberapa hal juga yang memang saya juga ingin sampaikan dalam forum rapat ini, walaupun tadi beberapa kawan juga sudah menyampaikan.Pelaksanaan Tugas PolriKinerja Polri 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Berikutnya tadi juga menyangkut masalah narkoba yang disinggung oleh beberapa kawan, saya kira memang ini juga harus mendapatkan perhatian kita semua Pak Kapolri ya. Artinya ada beberapa kawan menyampaikan dan sebelumnya juga saya menyatakan turut berduka cita ya terhadap meninggalnya Bripka Taufiq Hidayat kemarin, saya kira ini adalah suatu hal yang betul-betul sangat memprihatinkan kita ketika ingin melaksanakan suatu tugasnya, lalu mendapatkan perlawanan lalu kemudian aparat mengalami sesuatu hal yang memang sama-sama kita tidak inginkan begitu.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena jujur saya katakan bahwa peredaran narkotika ini juga akan mengancam tentang ketahanan nasional kita. Saya kira memang ada kecurigaan atau ada upaya-upaya ke arah sana bahwa peredaran narkotika ini memang satu grand desain yang memang dilakukan, apakah itu memang sengaja atau tidak tapi ini sadar atau tidak ini adalah melumpuhkan ketahanan, memperlemah ketahanan nasional kita di sumber daya menusia.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Banyak juga pihak kebetulan ini adalah di daerah saya di dapil ya tentang operasi maleo yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bahkan berlanjut ke operasi kenombala menyangkut masalah Santoso. Tadi pihak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada dua kendala yang dialami disamping letak geografis yang sangat luas juga banyak warga masyarakat yang menaruh simpati terhadap Santoso ini. Sudah banyak pengikut-pengikutnya yang ditangkap bahkan ada yang ditembak mati, tapi pertanyaannya kemudian kok Santosonya bagaimana bahkan ada pertanyaan masyarakat apakah memang benar ada yang namanya Santoso itu? Kan begitu karena ini sudah lama sekali Pak bahkan Komisi III DPR sudah beberapa kali pun ya sudah datang ke sana bahkan pernah juga kita bentuk Panja untuk itu, tapi sampai sekarang ini belum-belum selesai. Nah ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya sampaikan.Pelaksanaan Tugas PolriOperasi Maleo 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Saya kira intensitas penyelundupan narkotika ke dalam negeri memang terbilang sangat tinggi, strategi pihak Kepolisian kita pun ingin mengetahui dalam hal memerangi dan menangkal penyelundupan-penyelundupan narkotika karena kita juga tidak berharap banyak terhadap pihak BNN karena juga menyangkut masalah keterbatasan sumber daya yang dia miliki dan aparat Kepolisian lah yang memiliki ketersediaan tentang aparat-aparat itu. Nah dari negara-negara mana saja supaya ini bisa ada satu menjadi kerja sama lintas negara, ketika mampu dideteksi, mampu dapat diketahui tentang bagaimana tentang pola-pola penyelundupan yang dilakukan lalu kemudian dari negara mana saya kira ini bisa bekerja sama dengan aparat-aparat yang ada di negara tersebut dalam hal untuk melakukan pencegahan.Pelaksanaan Tugas PolriPenyelundupan Narkoba 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Ada beberapa yang sudah disampaikan oleh kawan bahwa peredaran narkoba ini juga tidak terlepas dari ruang ataukah, katakanlah ada suatu toleransi yang diberikan oleh aparat. Tadi Junimart menyampaikan ada aparat pihak Kepolisian yang terlibat dan sebagainya. Nah dalam rangka pembenahan internal, saya juga ingin mengetahui seberapa banyak Anggota dari pihak Kepolisian ini yang sudah ditindak ketika menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya khususnya menyangkut masalah peredaran narkoba ini, apakah dia sebagai pelaku atau memback up pada bandar-bandar ini.Pelaksanaan Tugas PolriPolisi Terlibat Narkoba 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bambang tadi tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Teroris. Saya kira, saya juga ingin mengetahui ya dari pandangan Kepolisian terhadap dua undang-undang ini karena memang kalau kita mengkaji tentang undang-undang ini, memang tidak ada suatu kewenangan ya yang begitu tegas diberikan kepada institusi Kepolisian dalam hal melakukan penindakan atau pencegahan terhadap orang-orang yang memang sudah terdeteksi ya … (rekaman terputus) disetujui ya, sudah masuk di DPR RI dan kemungkinan besar akan disetujui untuk dilakukan pembahasan terhadap revisi Undang-undang ini, Undang-undang 15 Tahun 2003 bisa diberikan suatu gambaran tentang penguatan dari institusi kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana teroris, supaya ini betul-betul efektif terhadap aparat keamanan ketika melakukan sutau penindakan maupun pencegahan.Pelaksanaan Tugas PolriRevisi UU 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pertama, dalam kaitan menyangkut masalah teroris. Saya kira, memang potensi ancaman berupa serangan teroris ini terus mengintai kita semuanya begitu karena sel-sel teroris didalam negeri terus bertumbuh dan berkembang. Saya kira, warga dan petugas negara selalu dihantui ancaman-ancaman, aksi-aksi teroris ini dan saya kira ketika kekuatan ini berkembang dan teroganisir secara baik, saya kira tidak akan tertutup kemungkinan kejadian yang terjadi di New York 9 September, lalu kemudian juga terjadi di Turki bisa saja akan terjadi di negara kita begitu. Saya kira, kejadian yang terjadi di Sarinah ini memang sungguh harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari kita semua ya, apakah itu Kepolisian, BIN maupun warga masyarakat karena ini kejadian betul-betul kalau boleh dikata ini dalam ring 1 ya dekat dari Istana Negara, dekat dari … dan sebagainya.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Saya kira, pertanyaan ini ya perlu saya sampaikan karena ini kejadian yang ada di Sarinah inikan di ruang public yang memang terjadi lalu kemudian ada suatu keberanian melakukan perlawanan secara terbuka. Ini baru pertama kali ya di ruang public ya apalagi kalau boleh saya katakan ini dalam posisi ring 1 dari objek-objek vital dan melakukan perlawanan terhadap aparat. Nah ini yang perlu kita waspadai. Untuk itu, Pak Kapolri saya ingin mengetahui sampai sejauhmana dan atau bagaimana kesiapan Kepolisian ya mengamankan wilayah-wilayah kita khususnya wilayah udara kita, sehingga itu yang saya katakan tadi bahwa ketika para pelaku ini berkembang dan terorganisir dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kejadian 9 September di New York, lalu kemudian yang ada di Turki juga akan kita alami. Nah sampai sejauhmana kesiapan Polri dalam hal mengamankan wilayah udara kita ya dalam kaitan menyangkut masalah ancaman-ancaman teroris seperti itu.Pelaksanaan Tugas PolriTerorisme 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah itu dalam apa dalam berkaitan dengan Pak Supriyansyah. Dengan Pak Andi Wijayanto, memang sungguh menarik pak tadi bahwa ini dalam rangka untuk berkawan keluarga Pak Abraham Samad itu kedatangan Pak Andi ke sana itu atas inisiatif Pak Andi ya? atas inisiatif Pak Andi lalu kemudian mencari tahu tentang latar belakang keluarga Pak Abraham, ya hampir sama lah kita di Komisi III Pak kalau kita fit and proper calon Kapolri kita datangi juga calon Kapolri Pak ke rumahnya, mirip-mirip begitu ya Pak Andi, mirip-mirip begitu.Pertemuan Abraham SamadAbraham Samad 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah dalam kaitannya dengan Pak Andi apa Pak Pak Supriyansyah ya, saya ke Pak Supriyansyah dulu lah. Pak Supriyansyah ini memang tadi berkaitan juga bahwa ini sepertinya apa apartemen yang saudara tempati ini adalah sebagai tempat ya bagi Pak Abraham untuk singgah atau istirahat dan sebagainya, saya enggak tahu apa dalam konteks apa. Tapi sungguh menarik tadi ada masih mengambang bahwa selain pertemuan dengan Pak Hasto, Pak Tjahyo dan David pernah juga ada pertemuan dengan Maruar Sirait. Seingat saya pernah dan mirip sekali mungkin bisa di konfrontir.Pertemuan Abraham SamadApartemen 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Selain Feriyani Lim ada perempuan lain yang serin datang di apartemennya Pak Supriyansyah? ya kan dibilang tadi setelah memperhatikan sepertinya tidak sama gitu loh berarti ada yang lain, kan begitu.Pertemuan Abraham SamadApartemen 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah apakah memang dalam pertemuan itu dibicarakan ya karena satu hal yang ketika hanya sekedar silahturahmi tadi juga disampaikan oleh Pak Andi bahwa ini masuk dalam bursa calon calon wakil presiden. Di disamping membicarakan masalah itu ada pembicaraan lain ndak dalam konteks itu dalam pertemuan karena Pak Supriyansyah kan lalu-lalang ya tidak fokus dalam pertemuan itu, ada pembicaraan lain di samping dengan masalah ada kasus yang dibicarakan. Saya sih minta apa secara detailnya apa dan bagaimana pembicaraan itu dalam dalam pertemuan.Pertemuan Abraham SamadDetil Pembicaraan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Kalau tadi Pak Tjahyo tidak mengelaborasi pertemuan itu saya berharap bahwa harus ada suatu supaya kita bisa menarik benang merahnya Pak ya karena ini dalam konteks etika di KPK, apakah ada kaitan dengan pembicaraan masalah kasus ataukah bicara dalam pembicaraan dalam konteks sebagai calon wakil presiden kan begitu, harus jelaskan kepada kita.Pertemuan Abraham SamadEtika KPK 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Ya pak paling tidak Pak Andi paham kan sampai Pak Hasto dalam pertemuan sebelumnya mengatakan bahwa wah saya sudah tahu saya gagal ini karena Pak Budi Gunawan kan begitu, apa sebenarnya informasi dari Pak Budi Gunawan ini tentang Pak Abraham sehingga dia gagal jadi selaku calon wakil presidennya Pak Jokowi karena sudah terjadi apa sudah disadap apa segala macam dan itu dia sudah tahu sebelumnya kan begitu sebelum dikonfirmasi ke Hasto ke Pak Abraham kan begitu.Pertemuan Abraham SamadInformasi Budi Gunawan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Dan pertemuan apa yang dibicarakan, dalam pertemuan itu apa konteks yang dibicarakan. Itu satu, yang kedua tadi Pak Ketua mengkonfirmasi tentang adanya siapa ...... ya, tadi menurut Pak Supriyansyah bahwa setelah memperhatikan foto yang ada di BB apa dan sebagainya ternyata tidak sama dengan perempuan yang sering datang di apartemennya bapak begitu.Pertemuan Abraham SamadPembicaraan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Perempuan ini datang ke Pak Supriyansyah sendiri ataukah juga ikut dalam pertemuan-pertemuan itu gitu loh atau bagaimana perempuan-perempuan yang lain itu gitu dengan siapa apa dan apa kan gitu. Ya kan begitu Pak Tri, Pak Tri juga hadir Pak disitu, enggak ya.Pertemuan Abraham SamadPerempuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pak Tjahyo, Pak Andi dan Pak Supriyansyah, Bapak ibu anggota Komisi III yang saya hormati. Pak Tjahyo tadi bapak mengatakan bahwa sebelum pertemuan itu dilakukan terlebih dahulu ada di Pacific Place ya nongkrong begitu sambil menunggu apa informasi lebih lanjut, pertemuan lebih lanjut dimana dan dengan siapa kan begitu.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah tidak lama kemudian ada telepon masuk lalu kemudian menyebrang ke Apartemen Capital. Pada saat di Pacific Place itu ada 3 orang ya Pak bersamaan David, Pak Hasto dengan Pak Tjahyo bertiga ya. Memang sebelumnya sudah disampaikan bahwa akan ada pertemuan dengan Pak Abraham Samad, baik. Tidak lama kemudian disampaikan ya apa tadi ada Pak Supriyansyah turun menjemput, begitu ya.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah apakah setelah di dalam pertemuan, saya masuk dalam apa pertemuan saja disitu, nah apakah dalam pertemuan itu memang ada pembicaraan yang berkaitan dengan kasus secara spesifik yang ditangani oleh KPK dibicarakan dengan Pak Hasto dan Pak Tjahyo Kumolo. Kalau sebelumnya Pak Hasto mengatakan bahwa dalam pertemuan itu membicarakan dengan kasus Emir Moeis kan gitu.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah selanjutnya Ada 6 kali pertemuan kalau tidak salah disampaikan Pak Hasto sebelumnya. 6 kali pertemuan 2 kali di Capital, satu kali di rumah Pak siapa namanya di Pak Hendro Priyono lalu kemudian ada juga pertemuan di rumahnya Pak Abraham tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Andi. Selain pertemuan pertama Pak Tjahyo apa ada pertemuan lain yang diikuti oleh Pak Tjahyo dalam kaitannya dengan Pak Abraham Samad. Karena menurut informasi bahwa pernah juga ada pertemuan di Kebagusan apa benar apa tidak dalam kaitan menyangkut masalah Abraham Samad ini.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Itu dilakukan sebelum pertemuan dengan Pak Hasto atau sesudah dengan Pak Hasto, dicatat aja Pak nanti dijawab semuanya karena ini tidak interaktif gitu kan.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Sebelum apa sesudah dari pertemuan dengan Pak Hasto. Dan apa yang dibicarakan dengan pertemuan antara Pak Abraham dengan Pak Maruar Sirat, Pak Maruar Sirait atau ada dengan pihak lain hadir pada saat itu. Apakah Pak Marurar Sirait ditemani oleh orang lain ataukah dia sendiri gitu kan.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3



SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah saya kira, selain pertemuan itu ada pertemuan lain ndak Pak Andi dilakukan, ada pertemuan lain yang dilakukan oleh Pak Andi dengan apa dengan Pak Abraham kah atau dengan pencapresan Pak Abraham Samad ini. Dan apa alasannya sebenarnya, apa alasannya sehingga Abraham ini itu tidak jadi dipaketkan dengan Pak Jokowi gitu.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 2 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah apa yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan karena Pak Andi kan terlibat dalam tim, apa yang disampaikan oleh Pak Budi Gunawan dalam tim sehingga Pak Jokowi tidak jadi apa ya katakanlah Pak Abraham ini sebagai calon wakil, saya kira hanya itu Ketua.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
SARIFUDDIN SUDDING 4 HANURA SULAWESI TENGAH Laki-laki Nah tadi disampaikan dengan apa pertanyaan dari Pak Benny tadi ya bahwa sama sekali tidak di tidak ada respon dari Pak Abraham Samad untuk apa kan begitu. Apakah Pak Abraham Samad tahu kalau Pak Andi ini ketua apa Tim 11 ketua tim penjaringan?Pertemuan Abraham SamadRespon Abraham Samad 3
SOENMANDJAJA 9 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Pak Ketua tambahan sedikit. Baik, terima kasih. Seandainya saran dari Pak Ketua itu kita sepakati pemerintah bahwa selama inikan sudah mendapatkan, menghasilkan beberapa keputusan-keputusan ya atas buku I ini. Kami hanya menyarankan saja Ketua, supaya yang sudah berubah itu menggantikan buku I ini sampai dengan DIM yang terakhir yang kita sepakati, demikian. Jadi kita mendapatkan buku hasil koreksi sampai DIM berapa gitu Pak, jadi tidak mengganti DIM yang lama ini Pak Ketua, kan sudah ada yang ....tersebar begini kan dimasukkan menjadi hasil pembahasan begitu, sehingga menggantikan DIM yang lama ini, begitu.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDIM, Buku I 3
SOENMANDJAJA 4 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Kami sendiri disini memeriksakan sebagian substansi ya Pak, dan kami sekali lagi mohon dapat kita dalami dulu Pak, jangan terburu-buru dan sangat sensitif. Satu sisi Undang-Undang dasar kita sangat mengakui soal adat. Sisi lain juga fakta nya masih banyak yang hidup di masyarakat. Tapi karena ini menyangkut masalah hukum untuk hal ini, silang sengketanya justru akan melibatkan pihak-pihak tertentu., teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama dari kepolisian. Saya kira begitu Pak Ketua.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
SOENMANDJAJA 1 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Khusus untuk hukuman mati ini Pak Ketua, kami mohon ijin kami berdua dengan prof ini belum konsultasi Pak kita ke DPP dan ini sudah kita bicarakan. Kita di PKS itu ada disamping ada DPP ada dewan syariah pusat kami akan informasikan masalah ini. Apakah memang masih diperlukan ataukah masih ada pandangan lain.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukuman Mati 3
SOENMANDJAJA 4 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Dalam upaya mencapai yudifikasi hukum pidana. Memang konsep ini tentu tidak mudah untuk diterapkan begitu. Kalau kita tadi beberapa kali menyebutkan pandangan-pandangan dari para ahli hukum adat seperti Van.. kami setuju dengan saran dari Pak Nasir Djamil tadi Pak Ketua. Mungkin kita dalami terlebih dahulu, sebab kalau dari perdata ini tidak ada masalah. Tapi kalau masalah pidana, kalau pun tadi saya tanyakan ya Pak kombes mohon maaf ya, itu akan ada tarik-tarikan Pak antara hukum adat masyarakat dengan kepolisian kenyataannya. Justru pasal ini lah harus hadir menghakimi, menyelesaikan silang sengketa itu, memenuhi yudifikasi hukum pidana.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsep Hukum 3
SOENMANDJAJA 8 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Sejauh inikan yang kita simak itu secara mendasar adalah penjelasan dari Prof. Barda sewaktu tim pemerintah. Kita juga, kami juga ingin mendengar sebetulnya seandainya gitu sudah ada gambaran-gambaran diberikan kepada kami apakah pemerintah tetap dengan konsep yang seperti ini atau ada dinamika yang menyeluruh secara perubahan atau bagaimana mungkin bagus juga kalau disampaikan, seandainya ada melalui Pimpinan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKonsep Pemerintah 3
SOENMANDJAJA 7 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Tambah Pak Ketua sedikit, kalau tidak salah saya juga mendengar informasi bahwa pidana yang dianut di Brunei Darussalam seperti itu, dia tidak membedakan antara pidana pokok pidana tambahan, sebetulnya pidana satu lurus begitu. Sehingga hakim leluasa akan mengambil yang mana saja begitu, andaikan kita misalnya berani mencoba kita membuat khusus soal ini kita membuka istilah pokok dan tambahan tapi satu list saja jenis hukuman itu, itu akan lebih leluasa hakim memberikan putusan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Pokok 3
SOENMANDJAJA 6 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Memang ini sangat menarik sekali ya ketika saya mencoba merenungkan penjelasan dari Prof. Barda tadi. Kalau misalnya yang sementara ini dianut oleh kita bahwa pidana pokok, maaf pidana tambahan itu selalu bergantung atau mengikut pada pidana pokok, hampir bisa dipastikan tidak pernah ada vonis yang memberikan hukuman hanya pidana tambahan saja, itu menarik Ketua sebenarnya. Seandainya kita sebagai salah satu unsur pembentuk Undang-undang mencoba untuk membuat terobosan yang radikal, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa baik pidana pokok maupun tambahan merupakan variabel yang independent. Jadi dia hakim boleh memilih diantara kedua itu, tidak serta-merta harus bergantung kepada hukuman pokok, tapi sekali lagi ini wacana saya pikir fikiran yang sangat menarik ini karena belum pernah terjadi kan Pak ya di Indonesia, selalu pidana tambahan itu mengikuti pidana pokok. Padahal kita tadi menyadari betul bahwa pemidanaan itu sangat memberatkan bagi terhukum, selalu memberatkan, kemudian belum lagi pidana tambahan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPidana Tambahan 3
SOENMANDJAJA 5 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Ini juga sekaligus membatasi kemerdekaan hakim gitu agar tidak, saya tidak su’udzon Prof, artinya bebas begitu, tetapi ketika perancang ini, pembentuk Undang-undang ini punya pandangan juga yang paling aman mungkin begitu Prof, ketika dia alternatif ya kita siapkan alternatifnya, ketika bisa kumulatif kita berikan kumulatifnya begitu, tapi dia mengikat karena dituliskan.....ini mohon maaf Prof ya pandangan-pandangan kami ini, dibalik selama ini kita sudah begitu, Undang-undang kita dengan pemerintah, tetapi kalau misalnya saya khawatir Prof ya kalau dilepas ke penjelasan barusan karena pemahaman saja, tapi kalau disediakan alternatif, kumulatif dia akan ...dalam redaksinya begituKitab Undang-Undang Hukum PidanaRUU 3
SOENMANDJAJA 1 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Saya mencatat dengan baik penjelasan terakhir itu. Ada pertanyaan, yang pertama karena memang usaha penindanaan ini semata-mata memang bukan untuk unsur balas dendam. Apakah mungkin susunannya dapat diubah gitu Pak. Jadi tidak yang berat dulu tapi yang ringan dulu kemudian yang berat, misalnya timbul dari denda gitu loh. Baru kemudian penjara itu dibawahnya. Nanti baru kemudian hukuman mati.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaSusunan Pidana 3
SOENMANDJAYA 2 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Pak sudah Pak, sudah. Sudah saja Pak Ketua. Saya kira begini Prof. Mohon ijin ya? Pemerintah yang sebetulnya kan juru bicaranya Pak Dirjen ini ya? jadi memang sudah menjadi tradisi kita Prof. Dan sudah mengalami beberapa kali permulaan pembahasan itu melalui pengantar terlebih dahulu. Setiap DIM. Jadi ini jadi konvensi dan segala macam dan sudah menjadi etika demikian. Saya pribadi juga sebetulnya sudah kalau penjelasan itu bisa tambahan buat saya ya prof khususnya ya. Tapi apabila ada poin yang sudah mahfum ya, sudah maklumi ya sudah. Saya kira tidak usah dijelaskan kembali.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaEtika Rapat 3
SOENMANDJAYA 2 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Jadi tidak apa-apa Prof. Menyatakan elaborasi disini sejauh memang berkenaan dengan referensi yang tidak ada disini. Demikian, dan saya kira ini cukup produktif Pak Ketua. Ini cukup bagus, tinggal saja kita tinggal melihat lagi pada mekanisme pembahasan kan ada mekanisme begitu. Pemerintah menerangkan, menanggapi sampai dengan kesimpulan apakah dia pending, ataukah ditetapkan timus, timsin dan sebagainya. Saya kira ini berlanjut Pak Ketua dan saya mohon Prof. Tidak kemana-mana bersama kami disini, banyak hal yang diperlukan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaMekanisme Pembahasan 3
SOENMANDJAYA 3 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Pak Ketua, jadi ini sedikit ya. Ini kan dari Pak kombes ini. Memang yang berkepentingan itu polisi Pak disini. Itu kan, ketika menyangkut ... polisi kan tidak mau adat itu kan? Nah sementara ini kan ada hal ada slot. Jadi semua ini kan kuncinya di polisi. Seringkali yang masalah-masalah adat bisa, polisi kena adat gitu. Demikian, dan kita berharap mudah-mudahan ini Pak Kombes karena ini masuk di dalam dan masuk didalam risalah ini kan? catatan resmi kepolisian risalah itu. demikian Pak, mudah-mudahan ini menjadi kemajuan ini Pak.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPolisi 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 Gerindra Banten III Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Fraksi Partai Gerindra. Sehubungan dengan penambahan anggaran bahwa kita tahu Kejaksaan rata-rata diseluruh Indonesia hanya bisa menangani 20% dari perkara karena keterbatasan anggaran. Sehingga untuk penambahan anggaran penanganan perkara, baik pidana umum maupun pidana khusus maupun pidana khusus menurut kami memang sangat perlu. Namun yang perlu kemudian kami dalami adalah seperti tadi yang rekan-rekan sampaikan tentang adanya pengadaan peralatan kontra penginderaan dan persandian yang sesuai dengan standar keamanan informasi. Itu senilai 97 Miliar 787 sekian. Kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang kemudian mengadakan peralatan sejenis. Ini justru harganya lebih murah. Lebih murah sehingga kami khawatirkan bahwa tujuan yang akan dicapai dengan pengadaan alat ini tidak tercapai sehingga mungkin perlu dikaji lebih mendalam tentang alat yang akan dibeli ini. Dan kami usulkan mungkin bahwa alokasi daripada penggunaan, pembelian alat-alat ini dialokasikan ditambahkan untuk alokasi penanganan perkara yang walaupun ditambahkan menurut kami masih kurang. Nah sementara dengan kajian yang mendalam mungkin untuk alat-alat penginderaan dan persandian ini bisa dialokasikan secara khusus dan detail pada pada tahun depan. Demikian Fraksi Partai Gerindra. Terima kasih.APBN-P 2016 Anggaran 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Sehingga harus ditangani oleh personel yang mempunyai kapabilitas dan komitmen yang tinggi tinggi terhadap penuntasan kasus tersebut kemudian untuk program prioritas yang kedua ada tolong ditambahkan kepada Bapak calon Kapolri, untuk program peningkatan penegakan Hukum yang profesional. Dimana di sini ada yang belum dimasukkan yaitu penegakan Hukum. Di bidang hak cipta khususnya, film dan musik yang merupakan industri kreatif ,karena di industri kreatif sudah mau mati Pak, karena banyak pembajakan dan kami mohon juga kalau memang ada terindikasi anggota Polri yang melindungi soal pembajakan tersebut dapat ditindak dengan tegas selain itu setelah mendengar penjelasan Saudara calon Kapolri yang sudah cukup jelas dan dapat kami terima dengan baik oleh karena itu maka fraksi partai Gerindra dapat menerima usulan Bapak Badrodin Haiti sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIIndustri Kreatif 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Terima kasih Pimpinan Sidang, Sufi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerindra hanya ingin menanggapi program prioritas hanya 2 poin. Yaitu yang pertama, fraksi partai Gerindra mengapresiasi program peningkatan perlindungan terhadap warga negara dimana Bapak sudah menempatkan polisi wanita pada perlindungan anak dan wanita karena pada saat ini di bagian Renakta itu biasanya ada kesan bahwa personil yang ditempatkan itu adalah personel-personel yang dibuang sementara fraksi partai Gerindra sangat konsentrasi terhadap kasus-kasus terutama pelecehan terhadap anak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPelecehan Anak 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Dan harapan kami para pemimpin Badrodin Haiti sebagai Kapolri kelak dapat melakukan reformasi kepolisian serta penegakan Hukum dan pemberantasan korupsi.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPemberantasan Korupsi 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Sehingga harus ditangani oleh personel yang mempunyai kapabilitas dan komitmen yang tinggi tinggi terhadap penuntasan kasus tersebut kemudian untuk program prioritas yang kedua ada tolong ditambahkan kepada Bapak calon Kapolri, untuk program peningkatan penegakan Hukum yang profesional. Dimana di sini ada yang belum dimasukkan yaitu penegakan Hukum. Di bidang hak cipta khususnya, film dan musik yang merupakan industri kreatif ,karena di industri kreatif sudah mau mati Pak, karena banyak pembajakan dan kami mohon juga kalau memang ada terindikasi anggota Polri yang melindungi soal pembajakan tersebut dapat ditindak dengan tegas selain itu setelah mendengar penjelasan Saudara calon Kapolri yang sudah cukup jelas dan dapat kami terima dengan baik oleh karena itu maka fraksi partai Gerindra dapat menerima usulan Bapak Badrodin Haiti sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenuntasan Kasus 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Terima kasih Pimpinan Sidang, Sufi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerindra hanya ingin menanggapi program prioritas hanya 2 poin. Yaitu yang pertama, fraksi partai Gerindra mengapresiasi program peningkatan perlindungan terhadap warga negara dimana Bapak sudah menempatkan polisi wanita pada perlindungan anak dan wanita karena pada saat ini di bagian Renakta itu biasanya ada kesan bahwa personil yang ditempatkan itu adalah personel-personel yang dibuang sementara fraksi partai Gerindra sangat konsentrasi terhadap kasus-kasus terutama pelecehan terhadap anak.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIProgram Prioritas 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Sehingga harus ditangani oleh personel yang mempunyai kapabilitas dan komitmen yang tinggi tinggi terhadap penuntasan kasus tersebut kemudian untuk program prioritas yang kedua ada tolong ditambahkan kepada Bapak calon Kapolri, untuk program peningkatan penegakan Hukum yang profesional. Dimana di sini ada yang belum dimasukkan yaitu penegakan Hukum. Di bidang hak cipta khususnya, film dan musik yang merupakan industri kreatif ,karena di industri kreatif sudah mau mati Pak, karena banyak pembajakan dan kami mohon juga kalau memang ada terindikasi anggota Polri yang melindungi soal pembajakan tersebut dapat ditindak dengan tegas selain itu setelah mendengar penjelasan Saudara calon Kapolri yang sudah cukup jelas dan dapat kami terima dengan baik oleh karena itu maka fraksi partai Gerindra dapat menerima usulan Bapak Badrodin Haiti sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia .Fit and Proper Test Calon KAPOLRIProgram Prioritas 3
Sufmi Dasco Ahmad 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Dan harapan kami para pemimpin Badrodin Haiti sebagai Kapolri kelak dapat melakukan reformasi kepolisian serta penegakan Hukum dan pemberantasan korupsi.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIReformasi Kepolisian 3
SUFMI DASCO AHMAD 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Selanjutnya yang kedua, Pak Kapolri masih ada beberapa Pimpinan Polri di daerah misalnya Kapolda atau Kapolres yang kemudian masih ikut dalam arus politisasi. Kami ada pengalaman bahwa Ketua DPD Partai Gerindra disatu daerah yang wakil Ketua DPRD, yang kencang kemudian mengkritisi Pemerintah daerah itu kemudian sekarang sedang dalam proses dikriminalisasi sebenarnya karena kasus perdata, tapi ini sedang kita komunikasikan. Kalau memang tidak selesai nanti baru kita kirim surat tertulis kepada Pak Kapolri tentang hal tersebut atau seperti di Bojonegoro itu Kapolresnya itu internal partai perkara perdata, tapi kemudian dijadikan pidana oleh Kapolres Bojonegoro.Pelaksanaan Tugas PolriDiskriminasi 3
SUFMI DASCO AHMAD 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Kemudian yang terakhir, Pak Kapolri perlu diketahui dalam Pilkada Sumatera Barat itu kader murni Partai Gerindra bergandengan dengan Partai PKS itu terpilih menjadi Wakil Gubernur (rekaman terputus). KPU di Panwaslu, di PTUN sampai terakhir Bawaslu yang ada Gakundunya disitu ada pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian itu tidak memenuhi persyaratan tindak pidana pemilu, tetapi kemudian hal ini dilaporkan di Bareskrim dan oleh Bareskrim laporannya diterima. Saya mendapatkan informasi bahwa calon gubernur terpilih ini dipanggil oleh Bareskrim, tetapi kemudian mengalami penundaan. Nah mohon ini supaya Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti dengan secara professional. Kalau memang tidak ada pidana supaya kemudian jangan sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tersebut terhalang masalah ini dan mohon melalui meja Pimpinan ini berkas-berkas soal Wakil Gubernur Sumatera Barat saya akan serahkan kepada Kapolri untuk kemudian menjadi bahan untuk dipelajari.Pelaksanaan Tugas PolriKriminalisasi 3
SUFMI DASCO AHMAD 1 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Tadi mungkin menindaklanjuti pertanyaan teman kita dari Fraksi Partai Golkar tentang soal kejadian yang baru-baru terjadi di DPR. Statement Pak Kapolri bahwa penggunaan brimob itu sudah sesuai dengan protab yang ada, namun selaku Pimpinan MKD yang saya selalu mendampingi adanya penggeledahan-penggeledahan oleh KPK mungkin mulai saat ini kami minta bantuan kepada Pak Kaporli sesuai dengan peraturan yang ada dan juga Undang-Undang MD3 dalam rangka menjaga kehormatan daripada dewan. Ketika penggeledahan terjadi, MKD akan meminta bantuan kepada Pam Obvit jadi objek vital karena ruangan-ruangan DPR itu juga adalah objek vital, dimana ketika ada ruangan atau anggota yang sebenarnya tidak boleh digeledah karena statusnya belum jelas, kami akan tegas meminta pengamanan dari Pam Obvit untuk kemudian tidak boleh dilakukan hal-hal penggeledahan seperti itu. Itu yang pertama.Pelaksanaan Tugas PolriProtab 3
SUFMI DASCO AHMAD 2 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Saya pikir, tadi Pak Jaksa Agung sudah menjelaskan. Nah sebenarnya kalau dari kemarin ini, inikan saya temukan permasalahan ini dari paparan yang dibawakan oleh Jaksa Agung, kemudian saya mendapatkan sedikit informasi saja, sehingga perlu kami klarifikasi kepada Jaksa Agung mengenai informasi yang kami dapat. Nah seandainya dari kemarin itu kemudian dibuka saja kita clear, jadi tidak ada kesan kalau Bapak tadi bilang wah terpaksa harus … tidak ada masalah bahwa harus dibuka bahwa kita dapat informasi tambahan misalnya barusan bahwa ini karena kasusnya kompetensinya soal bukan Kejaksaan karena ini pajak misalnya saya tidak hiraukan karena saya bukan pengacara dari perusahaan tersebut, tetapi saya pikir mungkin kalau memang dengan ada bukti-bukti yang ada ya tidak ada masalah Pak Jaksa Agung. Dari kemarin saja saya pikir mesti clear dan ini kita catat bahwa Jaksa Agung mempunyai bukti-bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan yang dicekal tidak ada kesalahan prosedur dan memang pernah menjabat sebagai pengurus perusahaan. Itu saja Pimpinan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Klarifikasi 3
SUFMI DASCO AHMAD 5 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Baik, saya tidak panjang-panjang soal mobil 8 ini, cuma Pak Junimart bilang penyelidikan, Pak Jaksa Agung bilang ini sudah penyidikan. Ini Cuma saya mau mempertegas saja. Ini posisinya sudah dimana ini?Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
SUFMI DASCO AHMAD 5 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Ya berarti ini Pak Junimart perlu diperjelas bahwa ini prosesnya bukan penyelidikan, jadi penyelidikan masalahnya tadi barusan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
SUFMI DASCO AHMAD 3 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Jadi sebenarnya saya sudah menutup masalah ini karena inikan Cuma sekali lewat dan saya dapat SMS. Nah tadi Pak Jaksa Agung tidak menjelaskan sebenarnya SMS itu dari siapa. Nah inikan barusan disebut SMS-nya disebut dari Pak Hari Tanu ya Pak ya? dari Pak Hari Tanu. Oke, jadi saya tadi juga mau menyampaikan bahwa saya dapat informasi bahwasannya katanya kasus ini memang Bapak buka karena Bapak punya masalah pribadi dengan Pak Hari Tanu. Saya tidak mau sampaikan, tapi karena itu ada SMS ya terpaksa saya sampaikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8SMS 3
SUFMI DASCO AHMAD 4 GERINDRA BANTEN III Laki-laki Jadi saya meluruskan bahwa aksi walk out Fraksi Gerindra kemarin tidak ada hubungannya Pak dengan soal Pak Hari Tanu atau SMS. Saya luruskan lagi. Jadi kita Cuma karena ada beberapa pertanyaan yang kita sudah sabar menunggu tidak dijawab-jawab. Nah pertanyaan kita, apa karena memang yang dijawab yang hanya Pak Jaksa Agung kenal-kenal saja karena ini mayoritas Gerindra ini brapa? 3 orang ini tidak dijawab kemarin. Itu saja Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Walkout 3
SUKAMTA 1 PKS YOGYAKARTA Laki-laki Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara calon yang terhormat, kita sudah memahami sama-sama bahwa dari triaspolitika kekuasaan kehakiman ini memang sebagai kekuasaan yang merdeka, tidak bisa diintervensi. Namun demikian kita juga melihat di masyarakat citra secara umum penegakan hukum di Indonesia dari seluruh komponen, komponen kehakiman ini juga citra umumnya tidak lebih baik daripada yang lain. Banyak ada ...di masyarakat yang mencitrakan itu, pengadilan mestinya menjadi tempat terakhir warga negara kita itu untuk mendapatkan keadilan, tetapi warga kita banyak yang justru sangat pesimis kalau masuk ke ruang pengadilan. Mereka akhirnya hanya bisa mengadu kepada Tuhan dan Komisi Yudisial di sini, inikan punya peran yang sangat luar biasa untuk membenahi situasi ini, hanya kita tahu bahwa sistemnya sudah berurat, berakar. Pertanyaan saya apa yang menjadi modal Saudara potensi maupun rencana-rencana sehingga anda bisa yakin ikut membenahi persoalan ini dan kira-kira apa yang anda bayangkan dalam dunia peradilan kita 5 dan 10 tahun yang akan datang, apa bedanya dengan yang saat ini, apa mimpi anda dunia peradilan 10 dan 5 tahun yang akan datang, ini yang pertama.Komisi Yudisial Citra Penegak Hukum 3
SUKAMTA 1 PKS YOGYAKARTA Laki-laki Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara calon yang terhormat, kita sudah memahami sama-sama bahwa dari triaspolitika kekuasaan kehakiman ini memang sebagai kekuasaan yang merdeka, tidak bisa diintervensi. Namun demikian kita juga melihat di masyarakat citra secara umum penegakan hukum di Indonesia dari seluruh komponen, komponen kehakiman ini juga citra umumnya tidak lebih baik daripada yang lain. Banyak ada ...di masyarakat yang mencitrakan itu, pengadilan mestinya menjadi tempat terakhir warga negara kita itu untuk mendapatkan keadilan, tetapi warga kita banyak yang justru sangat pesimis kalau masuk ke ruang pengadilan. Mereka akhirnya hanya bisa mengadu kepada Tuhan dan Komisi Yudisial di sini, inikan punya peran yang sangat luar biasa untuk membenahi situasi ini, hanya kita tahu bahwa sistemnya sudah berurat, berakar. Pertanyaan saya apa yang menjadi modal Saudara potensi maupun rencana-rencana sehingga anda bisa yakin ikut membenahi persoalan ini dan kira-kira apa yang anda bayangkan dalam dunia peradilan kita 5 dan 10 tahun yang akan datang, apa bedanya dengan yang saat ini, apa mimpi anda dunia peradilan 10 dan 5 tahun yang akan datang, ini yang pertama.Komisi Yudisial Independensi 3
SUKAMTA 1 PKS YOGYAKARTA Laki-laki Yang kedua, kita juga tahu bahwa salah satu problem diantara problem yang berurat, berakar itu adalah soal SB the corp yang selama ini oleh Komisi Yudisial dianggap sebagai salah satu hambatan yang utama di dalam menindak pelanggaran perilaku hakim. Contoh misalnya dulu ada Pimpinan Mahkamah Agung yang menolak untuk diperiksa Komisi Yudisial terkait dengan kasus suap 5 staf Mahkamah Agung dengan pengacara Pak .....waktu itu. Pertanyaan saya bagaimana Saudara mencari jalan, mencari solusi untuk mencari persoalan SB the corp ini.Komisi Yudisial SB the corp 3
SUKAMTA 1 PKS YOGYAKARTA Laki-laki Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara calon yang terhormat, kita sudah memahami sama-sama bahwa dari triaspolitika kekuasaan kehakiman ini memang sebagai kekuasaan yang merdeka, tidak bisa diintervensi. Namun demikian kita juga melihat di masyarakat citra secara umum penegakan hukum di Indonesia dari seluruh komponen, komponen kehakiman ini juga citra umumnya tidak lebih baik daripada yang lain. Banyak ada ...di masyarakat yang mencitrakan itu, pengadilan mestinya menjadi tempat terakhir warga negara kita itu untuk mendapatkan keadilan, tetapi warga kita banyak yang justru sangat pesimis kalau masuk ke ruang pengadilan. Mereka akhirnya hanya bisa mengadu kepada Tuhan dan Komisi Yudisial di sini, inikan punya peran yang sangat luar biasa untuk membenahi situasi ini, hanya kita tahu bahwa sistemnya sudah berurat, berakar. Pertanyaan saya apa yang menjadi modal Saudara potensi maupun rencana-rencana sehingga anda bisa yakin ikut membenahi persoalan ini dan kira-kira apa yang anda bayangkan dalam dunia peradilan kita 5 dan 10 tahun yang akan datang, apa bedanya dengan yang saat ini, apa mimpi anda dunia peradilan 10 dan 5 tahun yang akan datang, ini yang pertama.Komisi Yudisial Triaspolitika 3



Supratman Andi Agtas 1 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Berikutnya adalah memang ada beberapa catatan penting yang menjadi problem dan bisa menjadi perhatian. Saya yakin dan percaya dibawa Pak Tito Karnafian yang luar biasa dalam pemberantasan terorisme. Kita tahu prestasi luar biasa Polri kita patut acungin jempol. Nah oleh karena itu mungkin bisa diikuti dalam penegakan hukum yang lain termasuk didalam mereduksi terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kecurigaan-kecurigaan public Pak terhadap penanganan-penanganan kasus tertentu. Nah oleh karena sekali lagi kedepan komunikasi ke public ini perlu ditingkatkan sekaligus untuk mengeliminair semua hal-hal yang berkaitan dengan kecurigaan public tadi.Kinerja Kepolisian komunikasi publik 3
Supratman Andi Agtas 1 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, ini mungkin hanya komunikasi ke public Pak Kapolri yang perlu diperbaiki. Terutama yang berkaitan tadi dengan kasus yang ada di Riau. Sebenarnya soal SP3 sekali lagi ini barang yang halal, tidak ada masalah dalam hukum acara kita semua dibenarkan tetapi mungkin dalam pelaksanaannya maupun dalam proses pengambilan keputusan sebuah SP3 itu sedapat mungkin begitu ada SP3 yang diterbitkan itu bisa segera dikomunikasikan dengan public supaya jangan seakan-akan nanti kelihatan bahwa ada sesuatu hal yang ada dibalik itu. Nah oleh karena itu, karena ini kan masalahnya Cuma proses penerbitan. Yang mulai Januari dilakukan sampai kemudian diakhir Mei atau Juli kalau tidak salah. Nah mungkin setiap kali ada penerbitan, baik itu di bulan Januari. Itu pada saatnya juga bisa dirilis kepada public, itu pasti akan sangat mengurangi resiko-resiko menyangkut kecurigaan kepada aparat Polri. Nah itu mungkin saran konkrit saya dalam pelaksanaan tugas kedepan.Kinerja Kepolisian SP3 3
Supratman Andi Agtas 1 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertama-tama saya hanya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas prestasi yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan terorisme dan operasi yang dilaksanakan di Poso. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang tinggi, mumpung Pak Kapolda juga ada disini. Ada Pak Rudi. Mudah-mudahan apa yang dicapai ini bisa memberikan semacam penegasan kepada Bapak Kapolri untuk memberi perhatian khusus kepada seluruh aparat yang ada di Poso sana.Kinerja Kepolisian terorisme 3
SUPRATMAN ANDI AGTAS 1 GERINDRA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pimpinan, saya mungkin tambah sedikit kalau boleh. Terima kasih. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Sebenarnya saya sih tidak terlalu pusing. Kalau memang kasus ini dianggap tidak punya cukup bukti itu tidak ada masalah Pak, tetapi yang saya maksudkan adalah inikan sudah ada bukti surat alhamdulillah ini pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan dan ada satu point sebenarnya yang bisa menjadi pintu masuk Kejaksaan dalam rangka pengusutan ini Pak itu adalah adanya penataan regulasi dan itu artinya dimana-mana dulu di Komisi VIII DPR pun oleh Menteri ESDM itu sudah dalam rangka mengusulkan untuk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77. Nah upaya-upaya yang dilakukan inilah sebenarnya dan itu yang disinyalir oleh Menteri KOordinator bidang Maritim dan Sumber Daya bahwa ada sebuah Peraturan Pemerintah yang diupayakan untuk bisa dirubah dalam rangka memenuhi supaya perpanjangan kontrak Freeport itu renegoisasinya itu bisa dilakukan 2 tahun sebelum berakhir kontrak karyanya. Nah inikan sudah ada upaya percobaan untuk melakukan itu. Nah ini yang saya maksudkan tidak ada salahnya supaya kesan di public ini bisa ada keseimbangan buat Kejaksaan Agung juga lakukan upaya penyelidikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Menteri ESDM 3
SUPRATMAN ANDI AGTAS 1 GERINDRA SULAWESI TENGAH Laki-laki Pimpinan, saya mungkin tambah sedikit kalau boleh. Terima kasih. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Sebenarnya saya sih tidak terlalu pusing. Kalau memang kasus ini dianggap tidak punya cukup bukti itu tidak ada masalah Pak, tetapi yang saya maksudkan adalah inikan sudah ada bukti surat alhamdulillah ini pihak Kejaksaan Agung sudah melakukan dan ada satu point sebenarnya yang bisa menjadi pintu masuk Kejaksaan dalam rangka pengusutan ini Pak itu adalah adanya penataan regulasi dan itu artinya dimana-mana dulu di Komisi VIII DPR pun oleh Menteri ESDM itu sudah dalam rangka mengusulkan untuk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77. Nah upaya-upaya yang dilakukan inilah sebenarnya dan itu yang disinyalir oleh Menteri KOordinator bidang Maritim dan Sumber Daya bahwa ada sebuah Peraturan Pemerintah yang diupayakan untuk bisa dirubah dalam rangka memenuhi supaya perpanjangan kontrak Freeport itu renegoisasinya itu bisa dilakukan 2 tahun sebelum berakhir kontrak karyanya. Nah inikan sudah ada upaya percobaan untuk melakukan itu. Nah ini yang saya maksudkan tidak ada salahnya supaya kesan di public ini bisa ada keseimbangan buat Kejaksaan Agung juga lakukan upaya penyelidikan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
SUPRATMAN ANDI AGTAS 1 GERINDRA SULAWESI TENGAH Laki-laki Sama halnya yang dilakukan kan toh baru tahap untuk dilakukan penyelidikan Pak. Kita juga tidak men-just bahwa ini sudah terjadi, tetapi menurut pemahaman saya bahwa Saudara Menteri Sudirman Said itu sudah melakukan upaya-upaya termasuk merubah Peraturan Pemerintah yang berkati dengan perpanjangan kontrak itu yang senyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Pak. Nah kalau Bapak hanya berdasarkan kepada surat yang dibacakan tadi, memang tidak klop, tetapi kalau boleh saya usulkan Bapak boleh lakukan penyelidikan. Minta panggil semua teman-teman di Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa memang Menteri ESDM itu pernah melakukan upaya dalam rangka mau merubah Peraturan Pemerintah yang memungkinkan itu dilakukan negoisasi itu sebelum 2 tahun itu berakhir. Nah itu yang saya maksudkan karena ini supaya bisa menjadi clear, mungkin pihak Kejaksaan bisa melakukan upaya lidik juga menyangkut kasus yang saya maksudkan Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
Supratman Andi Agtas 1 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Dr. H Marsidin Nawawi, SH, MH. Saya hanya sekedar mau merefleksi sebuah kejadian terhadap putusan-putusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Tentu didalamnya termasuk adalah hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung. Tolong nanti dijawab, diberi penjelasan. Ini sekedar case saja Pak, karena ini banyak. Kan prinsip pemidanaan kita adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Tetapi faktanya kesalahan itu kan harus dibuktikan dalam sebuah proses pengadilan yang kita kenal bahwa harus ada fakta persidangan, kemudian menjadi dasar kita dalam menjatuhkan sebuah putusan. Dibeberapa kasus kita melihat begitu ada putusan dari … kemudian itu naik ke Mahkamah Agung itu kemudian ada penambahan hukuman yang cukup signifikan terhadap kasus-kasus korupsi. Padahal kenyataannya yang bersangkutankan hakim pada Mahkamah Agung itu tidak lagi memeriksa soal materi perkaranya, tetapi hanya dari sisi aspek formal dari sisi hukum acara, tetapi pada kenyataannya dalam banyak putusan dalam kasus-kasus tertentu malah hukuman yang dijatuhkan baik oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding itu kemudian menjatuhkan putusan yang melebihi putusan yang sudah dijatuhkan di pengadilan sebelumnya.Uji Kelayakan Calon Hakimputusan mahkamah agung 3
Supratman Andi Agtas 1 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertanyaan saya, kira-kira kalau Bapak lulus menjadi hakim Adhoc di Mahkamah Agung nanti, kalau terjadi seperti ini sekali lagi kita kembali kepada awal bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, apakah masih memungkinkan kita menjatuhkan sebuah pidana melebihi kesalahan apa yang terbukti di persidangan awal itu untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari yang seharusnya? Contoh kasusnya saya ingin katakanlah kalau ada seorang yang mencuri kemudian didalam … terbukti adalah pencurian biasa katakanlah, tetapi dia dijatuhi hukuman 3 tahun sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah begitu naik ke tingkat kasasi yang bersangkutan dihukum lebih dari fakta yang kita temukan dalam persidangan tingkat pertama maupun banding itu, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan dan bagaimana tanggapannya terhadap sebuah putusan yang seperti ini. Terima kasih Pak.Uji Kelayakan Calon Hakimputusan mahkamah agung 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ini juga saya sampaikan kemarin kepada Pak Kapolri bahwa banyak kami dapati dikalangan masyarakat Pak, ketika diskusi-diskusi sederhana ya bahkan di ember …(?) mengadakan sosialisasi 4 pilar MPR RI tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar negara kita, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Diantara pernyataan yang membingungkan bahwa yang bersangkutan itu anti Pancasila. Yang bersangkutan tidak percaya kepada Ketuhanan yang Maha Esa, nah kira-kira kalau ada statement seperti ini apakah ada delik hukumnya atau ada penanganan-penanganan yang khusus ya? sebab kalau dibandingkan dengan periode yang lalu, pemberitaan yang sebelumnya Pak Jaksa Agung, apabila ada pihak yang merongrong-rong kepada ideology negara begitu itu sedemikian responsive ya penanganannya. Kita memang sekarang menyadari hal itu memang hampir-hampir kurang diperdulikan begitu atau ada masalah hukum dalam hal ini. Masalah, apakah harus fakum atau apapun namanya saya mohon maaf. Itu Pak Ketua tiga hal yang ingin saya sampaikan.Kinerja Kejaksaan ideologi negara 3
T.B Soemandjaja 3 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Pak Ketua, sebelah kiri supaya kita tidak terjebak dalam istilah pencitraan Pak Ketua, sehingga dapat meningkatkan itu kualitas kinerja dan citranya begitu. Kita bukan akan mengejar citranya Pak, tapi prestasi disitu, sehingga dapat meningkatkan prestasi itu Pak dan citra baguslah. Kalau citra saja kan khawatir tadi itu Pak Jaksa Agung kita hanya mengejar citra saja, padahal kita mau ada prestasi begitu. Terima kasih. Ya mengingat prestasi dan kinerja ya citra bisa hilang Pak dengan sendirinya.Kinerja Kejaksaan kualitas kinerja 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Himbauan yang sama juga berkenaan dengan rencana perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jadi kami berharap sebagai user, sebagai pengacara negara pihak Kejaksaan Agung diharapkan lebih bisa memberikan sumbangsih Pak Jaksa Agung terutama pengalaman-pengalaman lapangan begitu supaya undang-undang yang kita rancang nanti perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 akan lebih baik lagi.Kinerja Kejaksaan KUHAP 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Saya menyimak betul apa yang disampaikan tadi dan perkenankan pada kesempatan ini mumpung diberikan kesempatan oleh Ketua menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkenaan dengan kegiatan Panja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pak Jaksa Agung. Kami melalui forum ini menghimbau agar pihak Kejaksaan Agung lebih pro aktif begitu dan kami sangat terbuka, apabila Pak Ketua dari pihak Kejaksaan Agung ada pokok-pokok pikiran yang substansial begitu berkenaan dengan DIM yang masih tersedia. Kita baru menyelesaikan buku pertama Pak Ketua dan alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan mulai lagi persidangan-persidangan untuk masuk dipembahasan berikutnya.Kinerja Kejaksaan Panja KUHP 3
T.B Soemandjaja 2 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Ini saja Pak Ketua, ada frase yang sama, pengulangan itu “dalam dan keluar negeri” disatukan saja Pak Ketua. Ada dua pengulangan baik yang ada “di dalam maupun di luar negeri” inikan sudah juga diatas. Sebetulnya oke, hanya redaksi saja.Korupsi buronan luar negari 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Yang kedua, ini pada halaman 5. Bagi saya sangat menarik dan sederhana disini walaupun ada uraian sedikit. Pada butir huruf dan disana Pak Jaksa Agung (hal.5), “dalam rangka aliran kepercayaan maka telah terhimpun data bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 838 aliran kepercayaan dan 215 aliran keagamaan. Jika memungkinkan secara pribadi saya ingin mendapat … Pak Jaksa Agung, data tersebut. Baik nama, toko, gerakan. Sebab ini bisa jadi bahan riset yang sekaligus juga ikhtiar kita berpartisipasi untuk menjaga ketertiban negara. Sebab partai politik juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami dari PKS khususnya juga banyak bersentuhan dengan acara keagamaan tersebut. Jadi mohon dengan hormat, kiranya dapat kami terima. Tidak terlalu lama sehingga bisa … dengan baik.RKAKL, RKP aliran kepercayaan 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Ada 2 hal yang menarik untuk saya disamping yang disampaikan secara umum tadi itu. Yang pertama, ketika pada session pertama tadi. Pak Jaksa Agung menyampaikan informasi singkat tentang adanya sekian banyak jaksa terpilih yang terbaik di seluruh Indonesia yang didirikan 1 Satgas. Nah … saya adalah kalimat-kalimat yang mengatakan begini, “yang tidak menjadi beban biaya negara”. Nah kalimat itu Pak Jaksa Agung. Kalimat ini kira-kira penjelasannya seperti apa? Pertama, dana apa yang dipergunakan atau pembiayaan mana yang dipakai untuk … tersebut karena bukan biaya. Ini sangat penting agar tidak ada purbasangka atas pembiayaan ini. Jadi kami ingin klarifikasi Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari … untuk kebaikan jajaran Jaksa Agung itu.RKAKL, RKP satgas 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Yang kedua, menurut calon apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang disampaikan tadi itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memungkinkan ada badan lain atau instansi bahkan institusi lain yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan atas kerugian negara terutama berkenaan dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar negara kita. Saya ulangi Ayat (1) Pasal 23 e. Saya kira 2 hal ini untuk pertama Ketua. Terima kasih.Uji Kelayakan Calon Hakiminstansi pemeriksa keuangan 3
T.B Soemandjaja 2 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Interupsi Ketua, Pak Ketua izin pendalamannya boleh langsung atau bagaimana? Terima kasih.Uji Kelayakan Calon Hakimizin pendalaman 3
T.B Soemandjaja 3 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Kemudian saya kira yang ketiga, saya salut pernyataan saudara calon bahwa memang hakim itu bukan hanya hukum saja patokannya dan keadilan. Memerdekan hukum dan keadilan, tetapi tolong sebutkan itu doktrin darimana, teori apa yang Saudara anut, apa landasan hukumnya. Jangan mengatakan kalau tidak salah itu tidak boleh disini begitu. Anda harus taft, harus yakin betul berikan kepada kami ini loh undang-undang Dasar memang sekian. Ini loh undang-undangnya begitu, jadi tidak boleh seperti tadi itu. Terima kasih Ketua.Uji Kelayakan Calon Hakimkeadilan, undang-undang 3
T.B Soemandjaja 1 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan ketetapan MPR dalam hirarki perundang-undangan kita terutama berkenaan dengan ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas, yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang kedua, ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan, Pemberantasan dan Pencegahan KKN, yang pertama.Uji Kelayakan Calon HakimTap MPR KKN 3
T.B Soemandjaja 3 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Terima kasih Pimpinan Ketua. Saudara Calon yang terhormat. Sayakan tadi mengingatkan tentang posisi hirarki TAP MPR. Baiklah saya sampaikan ya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b itu dengan tegas penjelasannya bahwa TAP MPR saya adalah TAP MPR Nomor I Tahun 2003 khususnya Pasal 2 dan Pasal 4. Ini mohon dicatat Pak Saudara Calon, jadi jawabannya itu benar, tapi tidak berhubungan. Yang kedua, ada kegabahan, kegabahan jawaban tadi itu tentang BPK. Undang-Undang Dasar Pasal … mengatakan bahwa dibentuk satu badan pemeriksa keuangan, hanya satu Pak dan pada huruf e dikatakan disana “diadakan disetiap provinsi…”, nah tadi Saudara Calon tidak mengatakan bahwa tidak dimana-mana, hanya dipusat saja adanya. Itu salah, pernyataan salah, jadi sudah ada disetiap provinsi.Uji Kelayakan Calon HakimTap MPR KKN, BPK 3
T.B Soemandjaja 3 PKS Jawa Barat V Laki-Laki Jadi sebagai hakim, nanti mudah-mudahan Saudara calon jadi hakim justru harus memegang teguh kepada konstitusi Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar dan hirarki tertinggi dibawah yang lain, membawahkan yang lain maaf. Oleh karena itu, karena hakim ini wakil tuhan di muka bumi, barat gegabah. Kalau saudara calon itu tadi kurang jelas pertanyaannya bertanya lagi kepada penanya, kepada saya paling tidak supaya saya jelaskan daripada menjawab agak liar begitu loh.Uji Kelayakan Calon Hakimundang-undang 3
Tanpa Nama - PKS - - Saya lihat pak ketua tadi itu, gairah nya itu gairah ingin cepat kaya gitu. Biasanya paling jago ngayun, tapi sekarang jago loncat dia tampaknya. Jadi Saya memberikan apresiasi kepada calon Kapolri dengan bahannya yang begitu lengkap dengan 11 prioritasnya, ya? Dan saya kemarin ketika Raker juga sudah menyampaikan Bapak sudah saya panggil sebagai Kapolri Pak Badrodin.Fit and Proper Test Calon KAPOLRICalon Kapolri 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - Pertama tentu kita patut bersyukur kehadirat illahi robbi Allah subhanawata'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah proses fit dan proper test ini sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIFit and Proper Test 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - Sebagaimana kita ketahui bahwa proses fit dan proper ini telah berlangsung dalam beberapa hari ini dengan melakukan RDP RDP dengan instansi-instansi terkait yang sangat-sangat kompeten yang berkaitan dengan proses ini.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIFit and Proper Test 3
Tanpa Nama - PKS - - Calon Kapolri yang didukung dengan satu institusi yang lengkap yang hadir pada hari ini rasanya Pak Ketua dalam fit dan proper test calon Kapolri baru satu-satunya yang didatangi oleh seluruh jajaran institusinya.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIFit dan Proper Test 3
Tanpa Nama - PKS - - Subhanallah, berarti ini ada satu soliditas yang ada kelengkap an penuh biasanya hanya 6 orang, 5 orang ini dari ujung-ujung ke ujung ada. Bintang 3 nya ada, bintang 2 nya ada, bintang 1 ada, sampai kopral di depan pun ada. Artinya ini ada ciri-ciri tanda-tanda baik Republik kita sudah lelah Pak, hampir mendekati 3 bulan atau 4 bulan tidak punya Kaporli sementara kita pengen adalah konferensi Asia Afrika. Bayangkan Pak kalau besok tanggal 20 kita siapa Kapolrinya? Nanti malu juga Pak, kita di dunia Pak. Ya pak Ketua?Fit and Proper Test Calon KAPOLRIKonferensi Asia Afrika 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - Berdasarkan pandangan atau pendapat kami tersebut di atas maka fraksi partai Golkar juga meminta Komisi III berdasarkan kami ulangi berdasarkan pandangan dan pendapat kami tersebut di atas maka kami fraksi partai Golkar juga meminta Komisi III untuk meluruskan proses ini lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat singkatnya.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPandangan Fraksi 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - F-PG memandang, fraksi Partai Golkar maksud kami memandang dan merasa tidak perlu untuk melakukan pendalaman terhadap visi dan misi calon Kapolri tersebut.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPendalaman Visi 3
Tanpa Nama - PKS - - Jadi Pak Ketua, bukan kami tidak banyak pertanyaan. Terlalu banyak pertanyaan kepada polri sebenarnya. Tapi kita angkat dulu dia sebagai Kapolri besok baru kita selesaikan secara adat hal-hal teknis. Sebab masukan kami tentang polri begitu tebalnya Pak yang kita akan berikan masukan, dari semua jajaran, di Bareskrim nya. Di Propam nya di Lemdikpol nya, apalagi SDM nya dan sebagainya banyak nanti kita akan sampaikan tapi tetap kan dulu pak defenitif kapolri nya hari ini. dan kami PKS, mendukung, menyetujui apa yang disampaikan visi dan misi oleh Pak Badrodin dan semoga bisa dilanjutkan oleh Pimpinan Komisi III.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPengangkatan Kapolri 3
Tanpa Nama - PKS - - Karena memang tentang apa peraturan Polri yang tentang jilbab itu sangat membuat kami memberikan apresiasi besar Pak. Dan ini wajar umat biar tahu di republik ini bahwa kita mendukung Pak Badrodin.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPeraturan Polri 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - Memperhatikan dengan baik RDP Komisi III dengan KPK dan PPATK pada tanggal 9 April 2015 yang lalu RDP Komisi III dengan Kompolnas pada tanggal 14 April 2015 yang lalu RDP Komisi III dengan BEM UI Badan Eksekutif Mahasiswa UI pada tanggal 15 April 2015 lalu. Yang lalu menerima masukan-masukan dari beberapa pihak serta tokoh-tokoh masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh paparan dari calon Kapolri yaitu saudara Komjen Badrodin Haiti yang baru saja disampaikan secara jelas tegas dan baik.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIRDP Komisi III 3
Tanpa Nama - GOLKAR - - Oleh karena itu kami fraksi partai Golkar berpandangan dan berpendapat bahwa Saudara Komjen Badrodin Haiti memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri dan selanjutnya fraksi partai Golkar meminta Komisi III untuk dapat menyetujui Saudara Komjen Badrudin Haiti menjadi Kapolri Ketua,Fit and Proper Test Calon KAPOLRISeleksi CAKAPOLRI 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Mungkin saya ada beberapa pertanyaan khususnya tentang permasalahan HAKI dan imigrasi. Yang pertama adalah bahwa kita tahun yang lalu Undang Undang Hak Cipta ini sudah ada perubahan. Dari Undang Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Ada satu hal di sini yang cukup mendasar, pembuahan Undang-undang tersebut, yaitu pada Undang-undang yang lalu itu berupa delik aduan. Sorry delik biasa. Nah kemudian Undang-undang yang sekarang ini adalah delik aduan. Ada beberapa hal yang kita lihat kendala di lapangan mengenai masalah delik aduan. Pertama, bahwa ekonomi Indonesia ke depannya adalah ekonomi kreatif, menjadi suatu tumpuan kita. Dengan keanekaragaman dan segala sesuatu kerajinan dan segala macam, kuliner segala macam. Ini adalah merupakan suatu tumpuan ekonomi kedepannya. Dan semua, ekonomi kreatif itu basicly adalah dari HAKI. Dan adalah Undang Undang Hak Cipta itu sendiri. Satu hal kendala yang kita patut perhitungkan di sini adalah apabila seseorang pelukis atau pemahat misalnya, dari Irian, dari Bali, mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengaduan apabila karyanya itu dibajak di Jakarta. Ini perlu diperhitungkan juga. Apa yang mesti harus dilakukan, seorang Papua melakukan pemahat yang karyanya dibajak di Jakarta ia tidak bisa melakukan pengaduan kepada polisi Jakarta. Karena kendala dengan biaya. Inilah adalah salah satu hal yang kemarin sebenarnya patut kita pikirkan lagi bahwa apakah memang Undang Undang Hak Cipta ini harus dengan dellik aduan. Itu pertama.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumHAKI 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Terus yang kedua, di industri musik dan film kita tahu, masalah pembajakan adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi rakyat kita merupakan hal yang biasa. Tapi itu merupakan sebenarnya menjadi PR kita semua, masalah pembajakan itu. Satu hal dengan adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, dan hingga saat ini tidak ada sesuatu acuan terhadap bagaimana tata cara pengaduan ke pihak polisi. Karena dari beberapa temuan kami di lapangan, pada saat kita mau melaporkan ke polisi, maka polisi akan meminta kalau itu film adalah film misalnya dari luar negeri. Karena kebetulan penyidiknya kepingin Siverstone nya datang, dia bilang produsernya suruh datang ke sini untuk melihat betul atau tidak. Ini filmnya dia, ini akan jadi masalah besar buat kita biaya dan ini tidak mungkin terjadi. Nah saya menginginkan di sini, ada kepastian dari dirjen HAKI, dari Kemenkum . Apa yang dipakai, dokumen apa yang dipakai sehingga polisi itu sudah bisa menerima apa yang dikatakan bahwa inilah sesuai dengan sudah sesuai dengan copyright yang ada. Ini adalah permasalahan yang kalau dibiarkan berlarut larut, maka yang terjadi adalah Undang-undang ini bukannya melindungi pemilik copyright, tetapi Undang-undang ini justru menyuburkan pembajakan, karena orang akan malas untuk datang ke polisi untuk melaporkan dan akhirnya akan jadi pembajak. Angka pembajakan film dan musik itu 99% Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumHAKI 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Mungkin saya ada beberapa pertanyaan khususnya tentang permasalahan HAKI dan imigrasi. Yang pertama adalah bahwa kita tahun yang lalu Undang Undang Hak Cipta ini sudah ada perubahan. Dari Undang Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Ada satu hal di sini yang cukup mendasar, pembuahan Undang-undang tersebut, yaitu pada Undang-undang yang lalu itu berupa delik aduan. Sorry delik biasa. Nah kemudian Undang-undang yang sekarang ini adalah delik aduan. Ada beberapa hal yang kita lihat kendala di lapangan mengenai masalah delik aduan. Pertama, bahwa ekonomi Indonesia ke depannya adalah ekonomi kreatif, menjadi suatu tumpuan kita. Dengan keanekaragaman dan segala sesuatu kerajinan dan segala macam, kuliner segala macam. Ini adalah merupakan suatu tumpuan ekonomi kedepannya. Dan semua, ekonomi kreatif itu basicly adalah dari HAKI. Dan adalah Undang Undang Hak Cipta itu sendiri. Satu hal kendala yang kita patut perhitungkan di sini adalah apabila seseorang pelukis atau pemahat misalnya, dari Irian, dari Bali, mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengaduan apabila karyanya itu dibajak di Jakarta. Ini perlu diperhitungkan juga. Apa yang mesti harus dilakukan, seorang Papua melakukan pemahat yang karyanya dibajak di Jakarta ia tidak bisa melakukan pengaduan kepada polisi Jakarta. Karena kendala dengan biaya. Inilah adalah salah satu hal yang kemarin sebenarnya patut kita pikirkan lagi bahwa apakah memang Undang Undang Hak Cipta ini harus dengan dellik aduan. Itu pertama.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigrasi 3



Tanpa Nama - GERINDRA - - Terus yang kedua, di industri musik dan film kita tahu, masalah pembajakan adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi rakyat kita merupakan hal yang biasa. Tapi itu merupakan sebenarnya menjadi PR kita semua, masalah pembajakan itu. Satu hal dengan adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, dan hingga saat ini tidak ada sesuatu acuan terhadap bagaimana tata cara pengaduan ke pihak polisi. Karena dari beberapa temuan kami di lapangan, pada saat kita mau melaporkan ke polisi, maka polisi akan meminta kalau itu film adalah film misalnya dari luar negeri. Karena kebetulan penyidiknya kepingin Siverstone nya datang, dia bilang produsernya suruh datang ke sini untuk melihat betul atau tidak. Ini filmnya dia, ini akan jadi masalah besar buat kita biaya dan ini tidak mungkin terjadi. Nah saya menginginkan di sini, ada kepastian dari dirjen HAKI, dari Kemenkum . Apa yang dipakai, dokumen apa yang dipakai sehingga polisi itu sudah bisa menerima apa yang dikatakan bahwa inilah sesuai dengan sudah sesuai dengan copyright yang ada. Ini adalah permasalahan yang kalau dibiarkan berlarut larut, maka yang terjadi adalah Undang-undang ini bukannya melindungi pemilik copyright, tetapi Undang-undang ini justru menyuburkan pembajakan, karena orang akan malas untuk datang ke polisi untuk melaporkan dan akhirnya akan jadi pembajak. Angka pembajakan film dan musik itu 99% Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumIndustri Musik 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Satu hal disini yang perlu saya perlu pertanyakan juga, tanggal 1 Februari tahun 2013. Dirjen HAKI dengan tim penanggulangan HAKI melakukan operasi di Glodok. Pada saat itu ditangkap 18 truk barang bukti dan diekspos di koran 6 ton barang bukti berupa CD. Tapi pada saat itu, satu polisi pun tidak ada yang datang. Karena polisi tahu bahwa yang digerebek ini adalah sebenarnya ada hubungannya dengan pihak Mabes. Saya tahu pasti. Pertanyaan saya bukan di situ itu akan saya tanyakan kepada polisi. Pertanyaannya adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah ulang tahun ke-2, kasus itu kemana? Satu. Yang kedua, barang bukti yang 6 ton dan 18 truk itu dikemanakan? Yang saya dengar, temuan di lapangan barang bukti sudah di ambil oleh tersangkanya. Bapak perlu periksa Direktur penindakannya dan jajarannya. Kemana barang bukti itu, bila perlu sidak barang bukti kemana? Kami dari Komisi III siap mendampingi. Barang bukti yang 6 ton itu. Ini sudah ada satu hal bahwa kita akan menindak tetapi justru internalnya harus kita bereskan Pak. Ini adalah salah satu hal yang kita lihat bahwa perubahan Undang-undang dengan delik aduan ini pun ini tidak menggembirakan. Buat industri ini. Kamar industri ini justru, dengan delik aduan ini sebenarnya boleh dikatakan mohon maaf, teman-teman disini yang pengacara ini konspirasi antara pemerintah dan pengacara. Karena sekarang dengan delik aduan kalau kita mau beracara itu pasti kita akan melalui pengacara tidak lagi langsung dengan copyright holder untuk langsung melaporkan kepada pihak polisi dan temuan-temuan di lapangan pun kalau polisi misalnya melihat itu polisi akan diam saja dia kita akan melakukan penangkapan apapun. Memang betul dalam Undang-undang yang baru itu, ada beberapa pihak mall pun sekarang juga sudah ada beberapa pihak, ekonomi hak ekonominya sudah dinaikkan, tetapi apa artinya, kalau aduan itu tidak ada. Dan polisi akan diam saja. Saya pikir, apabila perlu undang-undang yang ini perlu direvisi kita revisi lagi kita kembalikan lagi pada delik biasa. Bukan dengan delik aduan. Ini ada beberapa hal. Temuan-temuan kami .Pembangungan Masyarakat Sadar HukumKeterlibatan Polisi 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Kemudian pasar Tanah Abang, itu pemilik toko-toko yang jual tekstil yang jual sandal itu sudah orang China. Di Mangga dua, yang jual elektronik yang jual segala macam garmen, itu sudah orang China. Itu kita bicara bahwa ekonomi kita ini, Dengan imigrasi dengan kebijakan yang demikian ini sudah sangat membahayakan buat ekonomi, karena mereka tidak membayar pajak. Mereka bukan wajib pajak di sini. Kemudian perusahan-perusahaan asing. Ada satu perusahaan asing telekomunikasi di Indonesia ini yang membuka kantornya demikian banyak. 80 % karyawannya orang China. Dari salesmen nya juga orang China. Saya pikir, dalam hal ini, saya juga mohon kepada pimpinan juga bagaimana kita dengan imigrasi untuk melakukan sidak bersama-sama, untuk melakukan kebenaran daripada apa yang kita lihat bahwa masuknya orang asing ini tidak terbendung dengan cara seperti ini. Ini sudah merusak ekonomi kita semuanya Pak. Karena mereka hanya membayar tidak masuk secara resmi tapi mereka memanfaatkan ekonomi kita semuanya. Saya pikir itu 2 hal yang saya pertanyakan kepada Pak menteri.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPedagang Cina 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Terus yang kedua, di industri musik dan film kita tahu, masalah pembajakan adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi rakyat kita merupakan hal yang biasa. Tapi itu merupakan sebenarnya menjadi PR kita semua, masalah pembajakan itu. Satu hal dengan adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, dan hingga saat ini tidak ada sesuatu acuan terhadap bagaimana tata cara pengaduan ke pihak polisi. Karena dari beberapa temuan kami di lapangan, pada saat kita mau melaporkan ke polisi, maka polisi akan meminta kalau itu film adalah film misalnya dari luar negeri. Karena kebetulan penyidiknya kepingin Siverstone nya datang, dia bilang produsernya suruh datang ke sini untuk melihat betul atau tidak. Ini filmnya dia, ini akan jadi masalah besar buat kita biaya dan ini tidak mungkin terjadi. Nah saya menginginkan di sini, ada kepastian dari dirjen HAKI, dari Kemenkum . Apa yang dipakai, dokumen apa yang dipakai sehingga polisi itu sudah bisa menerima apa yang dikatakan bahwa inilah sesuai dengan sudah sesuai dengan copyright yang ada. Ini adalah permasalahan yang kalau dibiarkan berlarut larut, maka yang terjadi adalah Undang-undang ini bukannya melindungi pemilik copyright, tetapi Undang-undang ini justru menyuburkan pembajakan, karena orang akan malas untuk datang ke polisi untuk melaporkan dan akhirnya akan jadi pembajak. Angka pembajakan film dan musik itu 99% Pak.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPembajakan 3
Tanpa Nama - GERINDRA - - Kemudian permasalahan imigrasi, temuan kami di lapangan. Banyak orang asing yang bekerja di Indonesia tidak mempunyai ijin kerja sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia. Terutama bukan hanya bekerja sebagai karyawan, tetapi juga membuka usaha. Salah satu hal yang kita lihat di sini yang paling banyak adalah dari China. Hal ini terjadi karena kebijakan visa on arrival, yang satu bulan kemudian bisa diperpanjang lagi satu bulan apabila ini ingin memperpanjang itu mereka mempunya waktu 2 bulan kemudian mereka akan terbang kembali, satu hari 2 hari mereka akan kembali lagi dan mendapatkan 2 bulan lagi. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa kebijakan visa on arrival ini perlu kita tinjau lagi. Kalau visa ini on arrival ini adalah untuk turis Saya pikir 2 minggu sudah cukup. Tidak perlu diperpanjang lagi. Bayangkan Pak kalau visa on arrival hanya membayar hanya $ 35 dollar. Tetapi berapa kerugian kita, salah satu sampai ke pedagang jual jaring ikan pun itu orang China. Orang asongan pun, jual itu juga orang China ada orang asongan.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumTKA Cina 3
Taufiiqulhadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Pendek saja. Pertama kita ketahui Pimpinan yang saya hormati dan Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Kita ketahui bahwa kejaksaan agung menolak permohonan terpidana penyelewengan di BLBI, Samadikun Hartono untuk mencicil kerugian sebesar 169 Miliar tersebut. Sebetulnya ini permasalahan hukum biasa yang kalau itu adalah memang diterima cicilannya tidak ada masalahnya kemudian juga kalau ditolak sebenarnya tidak ada masalahnya. Cuma harus dilihat itikadnya. Kalau memang itikadnya tidak ada, tidak baik menurut saya itu boleh barangkali kejaksaan itu bertindak lebih jauh. Kalau melihat tidak ada unsur itikad baik dalam kasus ini maka upaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya penyitaan asset. Saya rasa itu bisa dilakukan. Yang kedua, berkenaan dengan masalah keputusan Perpu yang mendorong ada hukum kebiri. Dan kemudian ada sejumlah isu kita lihat bahwa ada penolakan dari pihak kedokteran. Hal ini disuarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang menolak untuk melakukan hal tersebut. Kita melihat kalau ini memang harus kita sikapi bahwa ada sikap dari kedokteran itu adalah benar maka ini adalah menurut saya akan menimbulkan berbagai dampak terhadap upaya kita atau dorongan masyarakat dalam konteks ini. Nah saya ingin tanyakan didalam hal ini bagaimana sikap kejaksaan agung melilhat sikap seperti yang disampaikan oleh IDI tersebut.RKAKL, RKP penyelewengan BLBI, hukum kebiri 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Kami memang mengetahui karena di Banggar bahwa memang ada sejumlah pemotongan yang jadi yang harus dilakukan didalam APBN sekarang ini sehingga menjadi APBNP sedemikian rupa. Mungkin hanya ada 1 Kementerian yang tidak dipotong tetapi lain adalah Kementerian dan lembaga lain semuanya akan mengalami persoalan seperti ini. Kami memang didalam sejumlah perjalanan ke Kunker, kita bertemu dengan Kejaksaan Negeri dan sebagainya. Mereka mengeluh semuanya tentang anggaran yang tidak memadai. Nah saya ingin tanyakan kepada Kejaksaan Jaksa Agung, apakah dengan alokasi yang demikian rupa walaupun telah dijelaskan tad itu apakah Pak Jaksa Agung cukup puas dengan kondisi yang seperti ini? Apakah ada hal yang mungkin harus kita diskusikan di Komisi III ini agar kemudian mungkin ada hal atau ruang-ruang tertentu yang bisa kita pikirkan kembali.APBN-P 2016 APBNP 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Pimpinan, tadi pemerintah itu meminta izin untuk membacakan, setelah dibacakan kita beri kesempatan apa yang disampaikan. Mmang menurut saya apa persoalan perdebatan sebelumnya itu menjadi catatan, kemudian setelah menjelaskan apa persoalan perdebatan waktu itu maka tidak disetujui yang telah ada, maka rumusan baru seperti ini. Kalau menurut saya walaupun rumusan baru hanya menambah koma, tetapi itu adalah menjadi lebih jelas dan sesuai dengan harapan kita tidak ada masalahnya. Itu kalau menurut saya, jadi bukan persoalan bahwa sebuah pasal baru, rekonstuksinya kemudian harus berubah total tidak meurut saya. Oleh karena itu menurut saya apa persoalan perdebatan sebelumnya terhadap pasal tersebut harus dijelaskan sedikit, kemudian inilah bentuk berikutnya. Mungkin demikian.DIM RUU KUHP Draft Pemerintah 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang ketiga, kalau kita berikan kepada sejumlah negara tarulah Timur Tengah sekarang secara bebas, apakah sudah siap pihak imigrasi kalau sejumlah unsur-unsur tertentu datang ke Indonesia yang kemudian kita menghadapi persoalan radikalisme tersebut. Ini bagaimana menghadapi persoalan kalau misalnya didalam kontesk bebas visa, dalam konteks imigrasi ini itu yang ingin kami tanyakan.Hukum, HAM dan KeamananBebas Visa 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang berikutnya saya melihat disini ada rencana meningkatkan kualitas naskah akademik berkaitan dengan sejumlah RUU diantaranya adalah naskah akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita bersyukur bahwa negara kita menjadi negara demokrasi sekarang. Ini adalah sebuah situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak negeri ini, untuk bangsa ini untuk berpartisipasi lebih jauh didalam politik. Kalau negara ini tidak menjadi negara demokrasi, saya tidak yakin sekarang ini saya berada di dewan seperti sekarang menurut saya, tetapi ketika mengakui tentang demokrasi tersebut ada sejumlah hal juga yang melekat masalah Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Nah ketika kita bicara Hak Asasi Manusia kita ada persoalan-pesoalan dimasa lalu yang belum selesai. Nah saya ingin tanyakan didalam konteks ini sejauhmana kita akan pergi kebelakang? Apakah kita sampai kepada Tahun 1998 atau kita justru pergi sampai ke Tahun 1965? Ini bagaimana? Karena banyak sekali pendapat yang simpang siur didalam masyarakat dan belum ada penjelasan yang konkrit dari pemerintah didalam konteks tersebut yang kami tangkap atau barangkali saya tidak menangkap. Mungkin pemerintah bisa menjelaskan masalah tersebut. Mungkin Pimpinan dari saya tidak panjang saya.Hukum, HAM dan KeamananHAM 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang ketiga, ada sejumlah warga negara Indonesia yang sekarang ini pergi mungkin secara sukarela ke negara-negara tersebut untuk berperang dalam konteks ISIS. ISIS ini adalah sebuah posisi secara politis tentu itu adalah mengingkari nation state. Jadi kalau dia pergi kesana berarti sebenarnya dia tidak mengakui lagi Negara Indonesia maksud saya. Nah bagaimana status kewarganegaraan dia Pak Menteri yang ingin saya tanyakan Pak Menteri mereka-mereka yang pergi kesana? Kalau menurut saya mereka yang pergi kesana harus cabut pasportnya dan kemudian tidak diakui lagi tidak menjadi Warga negara Indonesia, tapi hal tersebut terserah kepada pemerintah.Hukum, HAM dan KeamananISIS 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang berikutnya saya melihat disini ada rencana meningkatkan kualitas naskah akademik berkaitan dengan sejumlah RUU diantaranya adalah naskah akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita bersyukur bahwa negara kita menjadi negara demokrasi sekarang. Ini adalah sebuah situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak negeri ini, untuk bangsa ini untuk berpartisipasi lebih jauh didalam politik. Kalau negara ini tidak menjadi negara demokrasi, saya tidak yakin sekarang ini saya berada di dewan seperti sekarang menurut saya, tetapi ketika mengakui tentang demokrasi tersebut ada sejumlah hal juga yang melekat masalah Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Nah ketika kita bicara Hak Asasi Manusia kita ada persoalan-pesoalan dimasa lalu yang belum selesai. Nah saya ingin tanyakan didalam konteks ini sejauhmana kita akan pergi kebelakang? Apakah kita sampai kepada Tahun 1998 atau kita justru pergi sampai ke Tahun 1965? Ini bagaimana? Karena banyak sekali pendapat yang simpang siur didalam masyarakat dan belum ada penjelasan yang konkrit dari pemerintah didalam konteks tersebut yang kami tangkap atau barangkali saya tidak menangkap. Mungkin pemerintah bisa menjelaskan masalah tersebut. Mungkin Pimpinan dari saya tidak panjang saya.Hukum, HAM dan KeamananRUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 3
TAUFIQULHADI 1

Nasdem
JAWA TIMUR IV Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan yang saya hormati; Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Pertama, berkenaan dengan sinkronisasi sejumlah Perda dengan undang-undang. Ada sejumlah kalangan yang melihat bahwa persoalan sinkronisasi ini perlu memang diseriuskan karena itu ingin kami tanyakan bahwa sejumlah Perda ditingkat provinsi, kabupaten atau pun kota ada masalah misalnya pada Tahun 2012, lalu ada sekitar 13.500 perda yang disinyalir bertentangan dengan undang-undang. Ini pada Tahun 2012 mungkin sekarang sudah berubah, mungkin menjadi lebih baik. Bagaimana langkah antisipatif agar supaya Perda-perda yang hendak dibentuk oleh Pemda tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya yang sekarang terjadi adalah tidak hirarkisnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah baik antara kabupaten kota maupun dengan provinsi atau pun RTRW nasional dan sampai dimanakah sinkronisasi terhadap perda-perda yang bermasalah tersebut.Hukum, HAM dan KeamananSinkronisasi Perda

3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang kedua adalah masalah satu hal berkenaan dengan rencana pemerintah cabinet sekarang untuk menghadirkan 20 juta wisatawan asing ke Indonesia. Ini adalah sebuah rencana yang cukup besar, tentu memerlukan pemikiran dari semua pihak. Nah tentu saja ini menyangkut dengan imigrasi. Sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintah misalnya dengan bebas visa, kebijakan bebas visa. Nah ini kami ingin tahu kesiapan pemerintah terhadap ini terutama imigrasi. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan apakah kebijakan bebas visa ini adalah bersifat resi prokal atau bagaimana? Karena yang lalu sempat terkejut masyarakat benar atau tidak, nanti tolong dijelaskan. Ketika diumumkan oleh Menko Maritim masuk namanya Israel disitu, walaupun kemudian besoknya sudah di delete, padahal kita ketahui dengan negara tersebut kita tidak ada hubungan diplomatic, tidak ada hubungan apapun. Ini saya ingin tanyakan bagaimana didalam konteks kebijakan tersebut.Hukum, HAM dan KeamananTarget Wisman 3
Taufiqulhadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Dalam kesempatan ini saya sepenuhnya tidak banyak hal yang ingin saya tanyakan tetapi karena perlu kita tanyakan, kita perjelas. Kita ingin tanyakan sedikit. Karena nanti teman saya juga mungkin ingin bicara. Ini ada 2 teman baru Pimpinan di Komisi III. Pertama namanya Pak Ahmad Ali dibelakang disini. Kemudian Pak Ahmad Saroni. Pertama, ini penting. Paling tidak ini adalah titipan dari istri saya ini Pimpinan. Pak Kapolri, berkaitan dengan sebuah tranding topik. Karena dia katanya dari tetangganya juga berkaitan dengan sebuah kasus menyangkut dengan bahan kadaluasa. Ini penting, kenapa? Karena ada hal yang harus kita jelaskan. Kalau ini adalah benar terjadi maka menurut saya puluhan anak-anak kita, anak saya juga itu telah memakan bahan kadaluarsa di pizza hut ini dan barugame udong ini. Kalau tidak benar, ini berbahaya kepada perusahaan itu. Karena ini bisa saja menjadi fitnah. Itu adalah persaingan bisnis. Karena begitu menurut saya itu segera diperjelas oleh pihak kepolisian. Saya menginginkan ini adalah didudukkan persoalan secepatnya. Kalau tidak didudukkan persoalan ini secepatnya. Saya khawatir nanti kepada perusahaan ini. Perusahaan ini akan menjadi masalah. Dia ini akan menjadi sasaran kecurigaan dari masyarakat. Tetapi kalau benar saya berharap harus ditindak. Ini adalah perusahaan yang telah menggunakan bahan kadaluarsa ini. Itu yang pertama.Kinerja Kepolisian kasus bahan kadaluara 3
Taufiqulhadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Yang kedua, ini juga berkaitan dengan kebakaran hutan. Kemarin itu saya menganggap itu adalah hal yang tidak perlu terjadi di Rokan Hulu. Ada penyergapan kemudian ada penyanderaan terhadap petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan mereka disekap. Kemudian diperlakukan agak kasar menurut saya. Itu membuat nanti petugas-petugas kita, itu adalah demoralisasi. Karena itu, ini menurut saya harus disikapi dengan keras oleh pihak kepolisian. Dan harus kita ingat saya ini mendapat laporan. Mungkin juga ini harus dicek karena ini sangat spekulatif sifatnya. Tetapi sejumlah orang yang melakukan pembakaran hutan itu, itu dibiayai. Dibayar dengan sabu, dengan candu. Jadi ketika setelah mau bakar, malamnya itu diberikan obat tersebut. Itu adalah saya mohon dicek benar atau tidak tersebut. Tidak saya tuduhkan kepada perusahaan Andika Permata Sawit Lestari. Saya tidak menuduh perusahaan ini yang melakukan penyekapan kemarin tetapi sebelumnya. Karena itu menurut saya ini coba dicek benar. Kalau itu adalah berbahaya sekali menurut saya. Dan jaringan itu sampai ke Jambi, setelah Jambi kemudian jaringan itu ternyata berkaitan dengan sebuah negara lain yang memberikan candu tersebut. Jadi yang suruh bakar dari negara lain dengan dibayarkan itu. Itu menurut saya agak dramatis menurut saya.Kinerja Kepolisian kasus kebakaran hutan 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Baik. Kami memang beberapa kali melakukan ....dan sejumlah pendapat mengatakan bahwa ini akan menyusahkan para penegak hukum, tetapi kami juga mempertimbangkan itu adalah sebetulnya sesuatu merupakan kekayaan kita sebenarnya, yang sejumlah negara di barat itu dia merasa sedih karena kekayaan adat seperti ini tidak ada sebetulnya. Jadi ini adalah menjadi sumber hukum yang menurut saya penting di Indonesia, yang kami anggap penting di Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKondisi Hukum 3
TAUFIQULHADI 2 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Pimpinan, memang ini adalah rapat ini adalah menghadirkan pemerintah dan kita. Ini adalah panduan rumusan dari pemerintah, jadi nanti keputusan terakhir tentu saja bersama. Tapi kalau memang itu diubah atau diganti menurut saya kita sepakati saja bersama kalau memang kita perlu diganti, ya diganti, jadi nggak perlu dicabut oleh pemerintah, kalau menurut saya.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUsul Pemerintah 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang ketiga, saya ingin tahu sikap Saudara bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah tidak membenarkan lagi mahkamah ini yudisial ini untuk melakukan rekruitmen. Jadi semakin sebetulnya tergerus wewenang dari Komisi Yudisial ini, sehingga nada mengatakan tadi bagaimana berbagai pandangan apakah itu yang Saudara sampaikan itu ketika di sebuah forum yang anda sebutkan itu adalah saling menegasi. Artinya memang ini adalah sebuah situasi benar atau tidak bahwa Komisi Yudisial itu semakin tidak mendapatkan tempat di dalam sebuah opini, bukan dalam konstitusi ya dalam opini masyarakat. Jadi ketika ....di situ anda akan bisa tidak kemudian itu adalah mengembalikan lagi, inikan masalah narasi sebetulnya kalau memang opini di dalam masyarakat untuk mengembalikan kembali kemudian sebuah kewibawaan Komisi Yudisial. Mungkin dari saya begitu.Komisi Yudisial Eksistensi KY 3
TAUFIQULHADI 1

Nasdem

JAWA TIMUR IV Laki-laki Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan kemudian DR. Aidul.

Memang Komisi Yudisial ini menjadi lebih penting sekarang setelah Ibu Sukma bergabung di Komisi Yudisial. Saya mengatakan bahwa saya yakin Komisi Yudisial ini semakin penting sekarang setelah Ibu Sukma bergabung di Komisi Yudisial. Saya ketahui bahwa DR. Aidul ini adalah representasi dari perguruan tinggi, jadi mungkin saya ingin teman-teman tadi sudah berbicara tentang persoalan-persoalan realitas penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kalau saya mungkin karena anda adalah seorang akademisi saya ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan sedikit persoalan-persoalan akademisi seperti itu karena saya melihat anda menyebut-nyebut namanya Thomas ...itu yang mengatakan bahwa itu bahwasanya kekuasaan bukan kebenaran yang menentukan hukum, seperti anda menyebut tadi. Pertama saya ingin menanyakan apa yang Saudara ketahui tentang Thomas Paine.

Komisi Yudisial Peran Komisi Yudisial

3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Yang kedua saya ingin tanyakan kepada Saudara kalau memang anda mengutip itu walaupun itu adalah sesuatu sikap yang tidak benar, maksudnya anda menunjukkan bahwa itu adalah sebuah arah penegakan etika yang tidak tepat. Tahun 1965 itu kita ketahui ada peristiwa besar di dalam konteks politik Indonesia, PKI hilang, kemudian realitas politik berkembang seperti sekarang ini. realitas politik yang berkembang yang Saudara lihat sekarang ini, apakah itu adalah merupakan fakta sejarah atau fakta kekuasaan.Komisi Yudisial Realitas Politik 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Kemudian berkaitan dengan hukum saya ingin tanya kepada Saudara, kita sekarang ini dan juga sekarang sedang dibahas tentang RUU KUHP dan saya lihat, saya ini bukan orang hukum tetapi orang politik sebetulnya. Jadi kalau saya berbicara terhadap hukum itu saya mengatup-ngatup diri sebenarnya, tapi yang saya ketahui bahwa kita sangat dipengaruhi ....dan sekarang saya melihat juga RUU yang kita bahas itu adalah sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran neo klasik...common law, maaf civil law. Tetapi coba Saudara lihat sendiri di dalam sejumlah keputusan hakim selalu decending opinion terhadap sebuah keputusan, itu tepat nggak menurut Saudara. Itu adalah benar tidak dalam civil law dan itu boleh nggak diteruskan seperti itu, itu menurut Saudara ya.Komisi Yudisial RUU KUHP 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Pertama, saya ingin memperdalam masalah kasus dugaan korupsi pembangunan Menara di Komplek Hotel Indonesia tersebut. Jadi kalau tidak salah dugaan korupsi pembangunan Menara yang sekarang oleh masyarakat ditandai dengan nama Menara BCA ya, saya tidak mengatakan Menara BCA, tapi ditandai oleh masyarakat Menara BCA, kemudian ada namanya Apartemen Kempinski bermula ketika penyidik Kejagung menemukan adanya bangunan yang berdiri secara illegal dikawasan Bundaran HI. Selain bangunan yang berdiri disinyalir illegal, kasus ini juga berawal dari lahirnya kontrak kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara, PT Hotel Indonesia Natura dengan PT Grand Indonesia seperti yang dijelaskan tadi untuk membangunan 4 bangunan kawasan itu tepatnya dikawasan 41 ribu meter kurang lebih bujur sangkar telah disepakati berdiri sebuah hotel bintang 5, dua pusat perbelanjaan dan satu gedung pihak parkir, tetapi kita ketahui kemudian bahwa berdiri dua buah bangunan yang kita sebut diatas itu adalah diluar perjanjian tersebut, sehingga ada dugaan korupsi sekitar Rp1,2 triliun menurut Kejaksaan. Ini adalah menurut kita dan masyarakat adalah sebuah korupsi yang sangat besar. Memang ada dilemma disitu. Dilemanya adalah telah berdiri dua buah gedung yang sangat besar disana. Kita juga tidak ingin mengganggu dunia bisnis di Indonesia yang telah ada sekarang ini, tetapi juga kita tidak menginginkan kemudian negara dirugikan karena perjanjian tersebut. Tentu saja didalam konteks ini kita menghendaki agar Kejaksaan Agung didalam konteks tersebut kedua-duanya harus dipikirkan dunia bisnis tidak terganggu, uang negara itu adalah dikembalikan. Nah ini persoalan tersebut kita mendukung sepenuhnya upaya Kejaksaan Agung didalam konteks ini. Pengembalian uang negara tersebut kalau memang dianggap sebagai sebuah korupsi, tetapi juga kami tidak menghendaki kalau kita tidak menghendaki bahwa dunia bisnis agak terganggu misalnya karena keadaan disana. Berikutnya itu kita serahkan kepada Kejaksaan Agung.Korupsi korupsi Hotel Indonesia 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Yang kedua, berkaitan dengan ini di Dapil ini Pak Jaksa Agung, dapil saya ini adalah Jember, Lumajang. Disana ada mungkin dugaan korupsi berkaitan dengan pembangunan laboratorium farmasi Universitas Jember. Jadi Kejaksaan Negeri Jember menemukan adanya dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium fakultas farmasi Universitas Jember. Nilainya kalau tidak salah itu sekitar Rp30 miliar. Nah kami ingin tahu bagaimana tindak lanjut dari perkara tersebut? Karena masyarakat disana kelihatan memberikan perhatian yang cukup beser terhadap hal tersebut. Mungkin demikian dari kami.Korupsi korupsi univ jember 3
TAUFIQULHADI 1 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Fraksi Partai Nasdem yang paling penting ini adalah menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak Kepolisian juga saya merasa bahwa pelantikan Ketua Komisi juga sangat penting, jadi kedua hal yang penting itu, itu kedua-duanya harus diakomodasi. Karena itu, saya pikir semua Anggota juga ingin berpendapat, tetapi waktu untuk pelantikan itu harus ditetapkan secara pasti, walaupun kita nanti setelah pelantikan kemudian dilanjutkan lagi bagi saya tidak ada masalahnya, tetapi yang harus kita pahami bahwa hak bertanya Anggota itu jangan sampai terabaikan.Pelaksanaan Tugas PolriPelantikan Ketua Komisi 3
TAUFIQULHADI 3 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Oleh karena itu didalam kesempatan ini saya barangkali bisa juga menghimbau kepada teman-teman Rekan-rekan di Komisi ini mari kita dukung Kejaksaan Agung agar kita bisa mendukung anggaran lebih besar kepada Kejaksaan Agung mendatang, menurut saya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Anggaran 3
TAUFIQULHADI 3 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Saya Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem, kalau soal anggaran memang kebetulan saya di Badan Anggaran tapi baru saja Ketua, baru kemarin. Jadi ketika pembahasan kemarin pun tidak terlibat tetapi saya memahami dan mengikuti tentang perkembangan anggaran di Kejaksaan Agung. Jadi saya berfikir memang ada sesuatu yang paradoks, paradoksnya adalah harapan masyarakat terhadap kejaksaannya tinggi sekali berkaitan dengan persoalan-persoalan penyidikan dan penuntutan dan sebagainya di tingkat Kajari, tetapi anggarannya kecil sekali.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Badan Anggaran 3
TAUFIQULHADI 3 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Jadi kalau pertarungan-pertarungan di dalam persoalan itu adalah penegakan hukum, itu sudah lepas sama sekali dari keterikatannya dengan ketua partai kami adalah Pak Surya Paloh. Ini harus kami tegaskan karena nanti jangan masyarakat menganggap bahwa sikap atau keputusan salah seorang politis ataupun ini adalah dari Jaksa Agung misalnya itu sudah tidak independent sikapnya. Ini adalah bertabrakan dengan sikap kami sebagai sebuah partai yang mengusung restorasi. Mungkin ini perlu kami sampaikan hal-hal tersebut, ini sepenuhnya adalah perspektif partai dan kemudian di situ tadi disebut tentang ketua umum, tetapi yang lain adalah persoalan bagaimana Kejaksaan Agung itu adalah melihat persoalan-persoalan hukum, penegakan hukum dengan sebuah persoalan dan sebagainya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Partai Nasdem dan ketua umum kami.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Independensi 3
TAUFIQULHADI 4 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Pimpinan, ini dalam catatan ini saya tidak tahu kapan kemudian kita menyatakan kita telah memutuskan, tetapi menurut saya ini belum perlu menurut saya terhadap persoalan ini. Oleh karena itu menurut saya saya tidak setuju terhadap catatan ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Keputusan Rapat 3
TAUFIQULHADI 2 Nasdem JAWA TIMUR IV Laki-laki Maksud saya mungkin ini perdebatan perspektif ya, penafsiran terhadap hal tersebut. Menurut saya bukan. Kita ini kalau misalnya Jaksa Agung datang, sekarang ini hal-hal yang lebih jauh yang mungkin itu menjadi persoalan kita semalam, sehingga kita memperpanjang hari ini yang tidak clear kita masuk kesitu, tapi jangan pada perdebatan penafsiran seperti itu menurut saya. Itu kalau saya berpandangan Pak Aziz ya, tetapi kalau perdebatan itu sih boleh saja karena itu memberikan pemahaman juga kepada saya karena bukan Sarjana Hukum saya kan? Tetapi menurut saya diakhiri saja. Demikian.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Multi Tafsir 3
Taufiqulhadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki demikian yang harus diberi perhatian dalam konteks abu sayaf itu kenapa kita demikian rupa tidak bisa berbuat apa-apa di dalam konteks penyanderaan warga kita di Fliphina selatan tesebut apakah kita dengan mengerahkan meminta salah seorang teroris mantan teroris itu kesana apakah itu menurut pak tito itulah jalan terbaik ? itulah yang saya ingin tanyakan, dari saya tidak berpanjangan lebar, billahitaufiq wal hidayah wassalamu’aliakum wr. wb.Terorisme kasus terorisme 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak karena Bapak ini adalah hakim Adhoc maka akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu. Berarti ini Tipikor. Saya ingin Bapak menguraikan sedikit nanti, apa rencana-rencana strategis Bapak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bagaimana Bapak melihat itu adalah sejumlah hakim Adhoc seperti di Bengkulu kemarin.Uji Kelayakan Calon Hakimrenstra korupsi 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Yang kedua, kita melihat apa yang terjadi Mahkamah Agung sekarang ini sekmanya itu adalah menjadi SK. Orang mengatakan bahwa sekma disana itu lebih kuat daripada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Bapak benar tidak itu?Uji Kelayakan Calon Hakimsekretaris mahkamah agung 3



TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Yang keeempat, ada beberapa perbedaan pandangan tentang cara bagaimana menetapkan seseorang tersangka dalam kasus tipikor misalnya saat ini KPK dalam menetapkan tersangka tidak hanya berdasarkan pada akturius saja, melainkan juga harus ada unsur mens’rea ya. hakim selaku pilar kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur penegakan hukum lainnya, lantas apakah calon sependapat dengan cara pandangan penegak hukum di KPK tersebut atau tidak?. Demikian dari saya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Uji Kelayakan Calon Hakimtersangka korupsi 3
TaufiqulHadi 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-Laki Yang ketiga, dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali kasus yang dilimpahkan ke pengadilan adalah kasus yang tingkat kerugian negaranya lebih kecil ya dibandingkan dengan jumlah pidana denda minimum yang harus dibayarkan oleh terpidana. Contohnya adalah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp50 juta rupiah dan jaksa mendakwanya dengan Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Jika mengacu kepada Pasal 2 tersebut, maka hakim wajib menjatuhkan pidana denda minimum Rp200 juta rupiah ya. Bagaimana Saudara menyikapi masalah tersebut dan bagaimana Saudara memutuskan kasus yang semacam ini? Saya ingin tanya ke Saudara. Apakah norma semacam ini diterapkan dalam kasus tersebut mencerminkan nilai-nilai karya kalau diterapkan ya.Uji Kelayakan Calon Hakimtindak pidana korupsi 3
Tb. SOENMANDJAJA 2 PKS JAWA BARAT V Laki-laki Sesungguhnya kan Panja ini kelanjutan dari pertemuan lembaga DPR RI dengan presiden, ketika diturunkan dengan suatu Panja dengan yang mewakili pemerintah ya sekurang-kurangnya adalah dirjen yang ditunjuk oleh yang itu. Tetap dengan menjunjung tinggi rasa hormat dan sekali lagi kebanggaan saya kepada Bapak-Ibu sekalian dalam forum ini, kepada pemerintah, tetapi secara turan kita perlu membuka ini. Jadi sekali lagi soal rasa hormat atau kurang ajar tidak sama sekali, penghormatan saya khususnya penuh kami berikan. Cuma legalitas dan legitimasi yang bisa kita harapkan pada malam hari ini karena apabila 2 hal tidak terpenuhi begitu, tentu saja tidak bisa dilaksanakan Pak Ketua dan Bapak-Ibu yang terhormat. Kalau sekedar brainstorming mungkin bisa tapi dia sama sekali tidak mengikat, juga tidak bisa membuat kesimpulan apalagi keputusan.DIM RUU KUHP Panja 3
Tifatul Sembiring 2 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Kan OTT itu berdasarkan …Korupsi OTT KPK 3
Tifatul Sembiring 3 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Saya pikir, faktornya memang factor anggaran. Jadi saya mendukung Pak Ketua kalau ada yang nentuin. Itu saja Pak cuci tangan sampai bersih cukup sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhTeknologi ICT Anggaran 3
Tifatul Sembiring 3 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Disadap artinya ini awareness dikalangan teman-teman Kejaksaan ini juga belum merata saya lihat bahwa Kejaksaan ini mempunyai kewenangan ya menurut undang-undang untuk mengintersepsi dan peralatan IT khususnya untuk menangani cyber crime ini menurut saya untuk lebih ditingkatkan lagi, meskipun menurut UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 menyadap itu katakanlah telepon atau apapun bahkan membuka surat yang dikirim di tengah jalan itu melanggar Undang-Undang HAM No 39 Tahun 1999 kecuali untuk low envorcement, untuk penegakan hukum dengan ditemukannya bukti permulaan yang kuat bahwa yang bersangkutan betul telah melakukan pelanggaran hukum. Nah pengalaman dengan negara-negara lain itu ada kerja sama Pak, jadi saya tidak tahu nanti mungkin pertanyaan saya apakah sudah dilakukan satu koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan intersepsi atau pun penyadapan seperti KPK, Kepolisian, BIN, BNN atau pun PPATK dan saya pikir ini perlu dikembangkan tukar pengalaman dan seterusnya. Tidak ada lembaga yang sebetulnya memiliki akar sampai ke daerah-daerah ya adalah Kejaksaan ya artinya yang ada juga didalam Undang-Undang Dasar adalah Kepolisian dan juga Kejaksaan. Mestinya lembaga ini lebih terbangun secara lebih baik lagi.Teknologi ICT penyadapan, teknologi ICT 3
Tifatul Sembiring 1 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Masa kentang dicampur merica selamat datang di Komisi III DPR. Saya mau bicara sedikit mengenai ini Pak Jaksa Agung mengenai perkembangan teknologi ICT yang ada di Kejaksaan. Dalam amatan saya bahwa agak ketinggalan ya dibandingkan dengan perangkat yang dimiliki oleh instansi lain khususnya dalam masalah intersepsi Pak. Jadi Pak Ketua, saya mendukung peningkatan anggaran ya untuk Kejaksaan terutama untuk memenuhi keperluan pengadaan teknologi ICT ini karena fakta-fakta dilapangan cukup miris ya bahwa ada jaksa yang disadap. Apakah karena kurang aware ya, kurang ngerti, kurang kesadaran ini atau memang didalam Kejaksaan sendiri ini belum di…Teknologi ICT teknologi ICT 3
Tifatul Sembiring 3 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Saya khawatir bahwa data-data di Kejaksaan juga tidak luput daripada … jebolan daripada kejahatan-kejahatan ini, sehingga mudah sekali orang melakukan berkelit terhadap kasus-kasus hukumnya. Itu saja Pak pertanyaan saya apakah koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan kalau memang alat-alat ini misalnya Kejaksaan tidak secanggih KPK dalam hal intersepsi ini tidak secanggih Kepolisian.Teknologi ICT teknologi ICT 3
Tifatul Sembiring 3 PKS Sumatera Utara I Laki-Laki Untuk case di Australia maupun di Jepang dan Korea bahwa ada semacam PIN Pusat Intersepsi Nasional, jadi antar lembaga itu bekerja sama untuk melakukan intersepsi terhadap seseorang yang memang dicurigai melakukan pelanggaran hukum dan untuk case Australia, Ketua PIN itu atau koordinatornya adalah attorney general ya jadi Jaksa Agung begitu. Jadi saya tidak tahu apakah sudah ada pembicarapembicaraan diantara lembaga aparat penegak hukum ini yang bekerja sama untuk masalah intersepsi ini. Dulu dimasa Kominfo pernah dijajaki kerja sama dibidang ICT ini Pak karena cyber crime ini memang sekarang sedang marak dan sangat luar biasa bahkan kalau Bapak lihat bagaimana serangan terhadap Indonesia juga Tahun 2013 kita merekam ada 36 juta kali serangan cyber kepada Indonesia termasuk ke instansiinstansi resmi.Teknologi ICT teknologi ICT, cyber crime 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Saya hanya setengah menit, saya hanya mau menyampaikan terima kasih Pak Beni, Pak Laoly soal LMKN Pak. Saya dapat masukan dari teman-teman pencipta lagu itu karena sesuai dengan Undang-Undang HAKI itu yang diberi amanah langsung oleh pencipta itu LMK, tapi Pak Menteri membentuk LMKN karena LMKN itu tidak ada akses langsung dari pencipta ke LMKN itu terjadi kegamangan di lapangan teman-teman itu, jadi itu saja yang kita minta sosialisasinya dan operasionalnya supaya teman-teman pencipta lagu ini dalam menghadapi MEA dan lain-lain ini bisa lebih kompetitif begitu. Itu saja Pak Benny. Selamat siang Pak Noerdin.Hukum, HAM dan KeamananLMKN 3
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Pak, inikan seakan-akan negara kita ini curiga terus. Pak Menteri, saya banyak menerima keluhan juga tenaga kerja asing yang ingin kerja legal itu juga tidak gampang mengurusnya, jadi tidak hanya mengawasi saja, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap yang legal itu. Jadi saya tambahkan saja “untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan itu”. Jadi dua-duanya kena Pak karena kalau dalam rangka MEA itukan kita harus melayani juga yang legal, yang memang untuk menguntungkan kita harus dilayani ditingkatkan pelayanannya. Terima kasih KetuaHukum, HAM dan KeamananTKA 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Kalau begini rumusannya artinya polisi bisa melakukan hal yang sama artinya kalau inikan hanya KPK saja. Nah saya mengusulkan rumusannya begini Ketua, “Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar meninjau ulang penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan khususnya di lembaga-lembaga negara baik dalam tugas Kepolisian atau pun dalam mendukung tugas penegak hokum lainnya”.Pelaksanaan Tugas PolriSenjata 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Ini harus kita sadari sebelumnya Pak Jaksa Agung ini kita berkepentingan karena Beliau ini adalah contoh lah, pioner dari partai politik yang mengemban amanah. Dulu pernah ada Pak Abdurrahman Saleh, ada Pak Kiki Marzuki Darusman, ini juga berlanjut dari itu pasti cap-cap itu akan ada terus dan kalau ini sukses maka bisa juga nanti JAM-JAM yang lain atau Pak Waja yang mau pensiun itu mengikuti jejak Pak Jaksa Agung ini, kan tidak salah orang mau mendarmabaktikan dirinya.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kader Partai 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Jadi Pak Jaksa Agung ini sedikit masukan dari saya, jangan sampai kasus yang kurang kuat ditingkatkan dan jangan sampai ada lagi kita dengar di kemudian hari Kejaksaan Agung kalah di pra peradilan karena kasusnya tidak matang dan itu saya ingatkan sekali lagi pernah tahun yang lalu kita buat kesimpulan di sini bahwa tidak boleh lagi ada kasus ya intinya kita tingkatkan profesionalitas, semoga kasus yang kalah di pra peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kinerja Jaksa Agung 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Sekarang ini jamannya media democracy, demokrasi media yang bertarung itu corporate mass media. Jadi tidak bisa disalahkan karena semua media juga berkompetisi untuk mencari rating dan lain-lain. Maka saya meng-appeal kepada Pak Jaksa Agung semua itu bisa ditepis dengan transparansi, objektivitas dan profesionalitas. Maka kalau ada kasus yang Bapak dan aparat Kejaksaan Agung tingkatkan tidakboleh lagi ada kejadian seperti kasusnya Pak DI dan Victoria itu karena yang menjadi pertaruhan adalah profesionalitas, jangan sampai ada lagi Kejaksaan Agung kalah di pra peradilan karena kasusnya tidak matang. Kalau itu terjadi lagi Pak, citra itu berat untuk dipertahankan. Saya meng-appeal saya percaya kemarin sudah berkali-kali, berhati-hati tetapi ini saya minta betul, kalau memang suatu kasus ini tidak layak jangan malu-malu, kalau memang layak juga jangan malu-malu kalau Bahasa Jawa Neo Pak Pras pasti faham “nek wani ojo wedhi-wedhi, nek wedhi ojo wani-wani”, yang di depan itu tahu semua itu Pak Bambang, Andi, Pak Pras ini faham semua. Maka semua harus dihitung benar supaya karena ini pertaruhan dua kali, jangan sampai yang ketiga, kalau ada yang ketiga kali Pak Nasir bisa nyanyi nanti, jangan sampai yang ketiga.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Media 3
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN JAWA TENGAH VI Laki-laki Saya dan teman-teman di Komisi III ini dengan latar belakang kita di partai politik, saya kira kita sangat berkepentingan terhadap suksesnya Pak Prasetyo mengemban amanah sebagai Jaksa Agung karena kan Pak Pras ini dengan kita spesiesnya sama. Artinya pernah sebagai Kader parti politik, selama ini orang-orang di kabinet yang dari partai politik atau sebelum mengemban amanah itu sering diberikan stempel bahwa orang dari partai politik itu tidak profesional atau ada pembagian ini dari profesional, ini dari partai politik, seakan-akan politisi itu tidak profesional dan sering juga diberi cap stempel orang partai politik itu tidak bisa mengenyampingkan kepentingan politiknya manakala diberikan amanah untuk mengemban tugas negara, ya Pak Hadi ya, itu cap-cap begitu ada dan pasti dicurigai. Padahal banyak juga orang orang yang bukan dari partai politik sangat tidak profesional dalam mengemban amanah kalau diberikan amanah oleh negara. Cap-cap begini, ini ada di semua teman-teman dari partai politik yang mengemban amanah, termasuk dari Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Partai Politik 3

TRIMEDYA PANJAITAN 28 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki
Terima kasih Pak.
Terkait gafatar Pak Kapolri, kita ada rencana ke Kalbar Pak Arif. Mungkin Pak Nasir ada yang mau disampaikan soal gafatar?Pelaksanaan Tugas PolriGafatar 3

TRIMEDYA PANJAITAN 23 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Mengenai ISIS, silakan Pak Nasir.Pelaksanaan Tugas PolriISIS 3
TRIMEDYA PANJAITAN 39 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Mohon maaf Pak Akbar, mungkin dengan kata-kata MoU itu sudah termasuk kali ya didalam kesepakatan dari Polri dan KPK mungkin atau kita kembalikan dulu kepada Polri. Prinsipnya Komisi III DPR mengusulkan rumusan kesimpulan seperti ini Pak Kapolri.Pelaksanaan Tugas PolriKPK 3
TRIMEDYA PANJAITAN 55 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Atau “khususnya” dihapus. Sebentar Pak Karding sesama. Begini ya Pak Basarah? Bisa kita setujui?Pelaksanaan Tugas PolriLegislasi 3
TRIMEDYA PANJAITAN 53 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Mohon maaf Pak Basarah tolong disebutkan saja Pak 8 itu apa saja.Pelaksanaan Tugas PolriLembaga Negara 3
TRIMEDYA PANJAITAN 41 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Sebentar dulu Pak Akbar. Jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini Kapolri prinsipnya rumusan kesimpulan ini setuju, tetapi terutama yang menyangkut MoU ya Pak? Ya MoU-nya saja, kalau menyangkut SOP itu internal KPK. Jadi ada usulan rumusan kesimpulan tidak Pak? Sebentar Pak Kapolri dulu.Pelaksanaan Tugas PolriMoU 3
TRIMEDYA PANJAITAN 56 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Yang ketiga terakhir. Ketua DPR on the way ke Komisi III Pak Bambang laporan. Ini bisa kita setujui narkoba ini? Sebentar-sebentar dibaca dulu pelan-pelan. Langsung kepada perbaikan redaksional kalau ada. Kami menawarkan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR bisa kita setujui rumusan kesimpulan ini Saudara Kapolri? Setuju Pak? Sebentar, kita tadi sudah setuju Pak Kapolri sekarang.Pelaksanaan Tugas PolriNarkoba 3
TRIMEDYA PANJAITAN 58 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Ini dari pemerintah ada mengusulkan rumusan kesimpulan baru revisi Undang-Undang Nomor 15 dan peningkatan anggaran. Kita kembali sebentar pasti ada waktunya, semua indah pada waktunya Pak Nasir. Kita ke Komisi III DPR bisa kita setujui ini usulan? Setuju?Pelaksanaan Tugas PolriPeningkatan Anggaran 3
TRIMEDYA PANJAITAN 40 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Jadi mohon maaf Pak Kapolri rumusan kesimpulan apakah setuju dengan rumusan kesimpulan ini atau ada perbaikan redaksional? Biar Pak Kapolri dulu. Silakan Pak Kapolri.Pelaksanaan Tugas PolriRedaksional 3
TRIMEDYA PANJAITAN 49 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Jadi rumusan kesimpulan baru ini setuju Pak Kapolri?Pelaksanaan Tugas PolriRumusan rapat 3
TRIMEDYA PANJAITAN 38 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Symbol negara.Pelaksanaan Tugas PolriSimbol Negara 3
TRIMEDYA PANJAITAN 19 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI Sesuai dengan Pasal 226 Tata Tertib DPR seyogyanya kita harus skors pukul 12.00, tapi kami masih ada tiga fraksi yang belum mengajukan pertanyaan. Fraksi PPP, Nasdem dan Hanura dari meja Pimpinan dan kebetulan di Pimpinan DPR juga baru mau dilakukan Rapim. Rapim dulu baru kemudian Ketua DPR kemari untuk melakukan pelantikan Ketua Komisi III DPR. Jadi kami mengusulkan dari Meja Pimpinan kita perpanjang sampai dengan maksimum Pak Nasir ya? sampai pukul 13.00. Mudah-mudahan itu sudah selesai juga Pak Kapolri menjawab dan kesimpulan. Bisa kita setujui Pak Dasko setuju ya yang mulia maksimum pukul 13.00, Berikutnya Fraksi PPP silakan Pak Arsul.Pelaksanaan Tugas PolriSkorsing 3
TRIMEDYA PANJAITAN 29 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Terima kasih Pak Nasir. Cukup ya Pak Kaporli? Itu tadi masukan dari Pak Nasir, tapi ada satu hal yang mau kami ingatkan Saudara Kapolri terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya Pasal 227 ayat (3) mungkin kami bacakan lebih jelasnya. “Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Kementerian atau Lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN ditetapkan di Rapat Paripurna DPR”. Polri belum memberikan kepada Komisi III DPR, jadi mungkin kami mengingatkan itu. Kita masuk pada bagian terakhir, jadi sabar Pak Junimart tinggal kesimpulan. Kesimpulan kebetulan Rapim juga sudah hampir selesai Pak Bambang Soesatyo mungkin Pak Kapolri bisa menyaksikan juga nanti suksesi Komisi III DPR. Tolong ditayangkan.Pelaksanaan Tugas PolriUU MD3 3
TRIMEDYA PANJAITAN 60 PDIP SUMATERA UTARA II Laki-laki Undang-Undang Nomor 15 dan peraturan perundang-undangan lainnya?Pelaksanaan Tugas PolriUU No 15 3
Trimedya Panjaitan 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Yang keempat Saudara Jaksa Agung, yang terakhir soal kasus-kasus pelanggaran HAM-nya kami ingin tahu sudah sampai sejauhmana sekarang ini karena yang paling ditunggu orang sukses story dari hampir 2 tahun pemerintahan Jokowi ini penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini pucuk-pucuk, kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Tolong dijelaskan juga karena dalam laporan Saudara Jaksa Agung ini tidak ada soal kasus-kasus pelanggaran HAM. Sekaligus kami titip Pak, karena jarang disebutkan kasus 27 Juli. Karena kalau kita mau jujur tonggak reformasi itu dimulai kasus 27 Juli Tahun ’96. Bertepatan tahun ini 2016, 20 Juli itu 20 tahun. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Saudara Jaksa Agung kalau juga Saudara Jaksa Agung bisa memakai momentum 20 tahun peristiwa tragedy Dipenogoro 58.RKAKL, RKP kasus pelanggaran HAM 3
Trimedya Panjaitan 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Nah yang kedua, sampai saat ini sepanjang pengamatan kami di beberapa daerah terutama di kampung kami Sumatera Utara Saudara Jaksa Agung. Masih banyak paling tidak 3 sampai 5 kejaksaan negeri yang sudah lebih dari 2 tahun Kajarinya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seorang Kajari lebih dari 2 tahun. Padahal idealnya sepanjang pengetahuan kami di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah bergeser itu karena itu juga menyangkut karir orang. Jadi dalam penjelasan Saudara Jaksa Agung dibidang pembinaan kita tidak lihat itu bagaimana proses mutase, promosi dan demosi yang ada di institusi kejaksaan. Paling tidak sepanjang Pak Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Jangan sampai terjadi seperti jaman Pak Abdurahman Saleh. Itu pada saat itu bahkan ada Jaksa tinggi yang merangkap. Saya masih ingat benar Pak Litonga mungkin pada saat itu Saudara Jaksa Agung juga masih aktif. Dia merangkap jaksa tinggi di 2 Provinsi, Kalimantan Tengah sama mana itu, Pak Litonga itu. Jadi tolong diperhatikan Pak, kita menginginkan kejaksaan ini harus maju. Apalagi kita harus juga jawab tantangan masyarakat Saudara Jaksa Agung bahwa Jaksa Agung ini bisa juga dipimpin seorang yang berlatarbelakang partai politik dan dia juga tidak akan melakukan politisasi terhadap kasus-kasus didaerah.RKAKL, RKP manajemen kejaksaan 3
Trimedya Panjaitan 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga yang kami sampaikan, soal keluhan Kajari … Kajati. Mungkin juga keluhan kami juga, banyak orang juga. Kenapa sih Kejaksaan ini Saudara Jaksa Agung tidak seperti di kepolisian. Untuk urusan Kepala Seksi saja harus ke Jakarta, harus urusan Jambin. Begitu beratnya tugas Jambin kita ini. Nah apakah mungkin, saya ingat betul kita juga sudah usulkan tempo hari di jaman Pak Hendarman supaya Kasi-kasi itu serahkan kepada Jaksa tinggi, kepada Kajati termasuk sebenarnya Kajari. Kalau di kepolisian mungkin Saudara Jaksa Agung tahu, Kapolda itu bisa merekomendasikan seorang Kapolres. Kalau istilah mereka Kapolda itu usernya. Dia yang memakai supaya juga Kapolda itu punya kehormatan. Anak buahnya bisa patuh. Nah kalau di kejaksaan sama kayak di pengadilan, di Mahkamah Agung. Semuanya di MA. Jadi menumpuk semua sentralistik seperti itu. Nah ini kedepan kita harapkan di jaman Pak Prasetyo ini bisa menjadi evaluasi juga sekaligus diubah. Kita tirulah apa yang bagus di polisi. Polisi itu sampai dengan Wakapolres itu bisa wewenag Kapolda. Dan Kapolda jadi punya … betul dan di Kejaksaan kita harapkan juga seperti itu supaya Jaksa-jaksa ini juga dia punya … terhadap jajaran dibawahnya.RKAKL, RKP manajemen kejaksaan 3
Trimedya Panjaitan 1 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih Saudara Pimpinan. Ini Pimpinan yang sangat demokratis, makanya rapat bisa sampai jam 09.00 malam, semua orang ditawarkan untuk bertanya. Saudara Jaksa Agung beserta jajarannya, Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, sepanjang ingatan kami posis wakil jaksa agung itu sudah kosong mungkin 4-5 bulan. Mungkin bulan Januari Pak Andi Nirwanto sudah pensiun. Kami ingin tahu Saudara Jaksa Agung, apakah prosesnya sudah jalan dan sudah sampai mana karena kalau kita lihat didalam Undang-Undang kejaksaan khususnya di Pasal 18-nya kan sudah dijelaskan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung. Organisasi yang begini besar kalau tidak ada wakilnya saya pikir akan agak lamban juga jalannya. Sama juga Polri tentu harus ada Wakapolrinya. Jadi tolong penjelasan itu Saudara Jaksa Agung sampai mana tahapannya. Mudahmudahan sudah berproses. Yang agak kita prihatinkan kalau belum berproses.RKAKL, RKP wakil jaksa agung 3



Trimedya Panjaitan 19 PDIP Sumatera Utara II Laki-Laki Oke saran yang bagus silahkan pak Tito, ada yang baru pak Tito, iya kita , dari ujung ke ujung silakan cepat saja, sambil duduk saja pak, pake halo halonya pak, hidupkan halo-halonyaTerorisme perkenalan BNPT 3
WENNY HARYANTO 1 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Terima kasih. Nama saya Wenny Haryanto, dari Fraksi Partai Golkar. Yang pertama-tama saya ingin mengkoreksi sedikit ini ada suratnya ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI Bapak Peter Zulkifli ... Itu sekarang sudah diganti dengan yang di depan bapak-bapak ini menyemir …. itu Pak H. Samsuddin jadi untuk dikoreksi mungkin ini sudah diajukan lama ya dan kemudian saya hanya ingin menanyakan untuk tambahan data sebetulnya kapan GS Yuasa Corporation itu didirikan dan kapan GS gold sign itu juga didirikan. hanya itu, terima kasihDiskriminasi POLRI GS Yuasa 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian kalau untuk yang kedua Saudara Jamarr, Jamarr Andre Johnson ini terus terang data-datanya kok kurang jelas ya tanggal lahir, bulan, tahunnya enggak ada yang ada di saya ini enggak ada. Kemudian apa prestasinya di negara asal di USA dan di RI di Indonesia itu apa juga belum kelihatan mungkin ini karena persiapan untuk Pak Menteri di bidang basket untuk Sea Games yang sudah di ambang pintu 2015 di Singapura.Naturalisasi Atlet Kelengkapan Administrasi 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Dalam hal ini saya pribadi memberikan persetujuan namun saya juga setuju dengan Erma Demokrat bahwa ini hanya kali ini saja mengingat waktunya yang sudah sangat mepet tapi untuk ke depannya harus pembibitan itu dipersiapkan dengan baik dari dalam negeri sendiri karena kita kan Indonesia ini begini begini apa banyaknya ini apalagi nanti ada bonus demografi ya jadi seharusnya kita bisa manfaatkan itu semaksimal mungkin demikian.Naturalisasi Atlet Persiapan Atlet 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Ini kalau kita lihat satu persatu ya Bio Pauline Pierre ini kan datanya jelas 15 April ini 15 April 1984 Kamerun mau menjadi warga negara Indonesia naturalisasi. Di Indonesia dari tahun 2005 kemudian masuk Klub Kukar 2006 sampai 2007 sekarang Klub Persipura. Datanya cukup jelas dan prestasinya pun cukup jelas.Naturalisasi Atlet Prestasi Naturalisasi 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Pada prinsipnya saya pribadi setuju karena apa karena setidaknya ada ilmu, ilmu dari yang bersangkutan yang bisa di bagi kepada pemain-pemain di Persipura dan juga tentunya pasti Pak Menteri ada agenda tersendiri untuk menyongsong Sea Games yang sudah diambang pintu tentunya.Naturalisasi Atlet Sea Games 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian juga mengenai yang masih terus membludaknya imigran gelap dari yang tadi Pak Habib katakan. Dari Afghanistan yang banyak di Ciloto Puncak. Itu kan mereka selalu menggunakan sistem kawin kontrak seperti itu sampai dimana itu tindakan dari kita untuk mengatasi. Dan saya juga ada titipan pesan dari teman-teman kemarin waktu kunjungan daerah ini ke Kalimantan Timur. Mengenai kapasitas lapas over capacity lapas.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumImigran Gelap 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian juga mengenai yang masih terus membludaknya imigran gelap dari yang tadi Pak Habib katakan. Dari Afghanistan yang banyak di Ciloto Puncak. Itu kan mereka selalu menggunakan sistem kawin kontrak seperti itu sampai dimana itu tindakan dari kita untuk mengatasi. Dan saya juga ada titipan pesan dari teman-teman kemarin waktu kunjungan daerah ini ke Kalimantan Timur. Mengenai kapasitas lapas over capacity lapas.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumOver Kapasitas Lapas 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Kemudian terkait yang mengenai pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran HAM . Baru kemarin itu Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan bahwa aparatur sipil itu sekarang menempati urutan nomor 3 sebagai aktor pelanggaran HAM menurut versi Komnas HAM. Bagaimana upaya Pak Menteri memberikan kesadaran HAM kepada aparat negara tersebut.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPelanggaran HAM 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Seluruh pertanyaan rata-rata sudah diborong tapi ternyata ada juga yang masih kebagian untuk saya. Saya ingin menanyakan masalah ini masalah, proses pendirian PT, yayasan yang sekarang itu sudah lumayan cepat. Tapi sayangnya sisminbakum itu saling off line begitu. Mungkin bisa di cek mengapa kok selalu offline jadi memperlambat dan juga keluarnya izin dari Menkumham itu lama sekali. Apakah tidak bisa dibuatkan suatu sistem yang meniru seperti MA yang transparan jadi misalnya kalau ijin untuk PT itu misalnya 10 hari, jadi jela. Itu kan terobosan-terobosan bagus untuk apa namanya Menkumham Kemudian juga mengenai penugasan notaris. Mengapa dibatasi per wilayah, mengapa tidak seperti advokat yang bisa seluruh Indonesia. Bukankah ijin-ijinnya juga sebetulnya kan sama sebetulnya ininya. Kesulitannya. Kemudian terkait dengan masalah imigrasi yaitu banyaknya aktivitas warga negara asingnya mengunakan ijin bekerja tapi ijin wisata tetapi digunakan untuk ijin bekerja. Malah biasanya disalahgunakan misalnya untuk bekerja di sektor transaksi seksual. Misalnya kita tidak usah menutup mata kan banyak itu yang banyak PSK dari Uzbekistan misalnya gitu. Mengapa itu tidak ada karena itu sudah berlangsung lama sekali, apakah tidak ada suatu tindakan nyata untuk memberantasnya ini.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPendirian Perusahaan 3
WENNY HARYANTO 2 GOLKAR JAWA BARAT VI Perempuan Itu juga tolong di ini kan tolong diperhatikan karena mereka betul-betul, membutuhkan perluasan Lapas. Itu yang langsung disampaikan ke saya. Yang terakhir terkait dengan perdagangan Narkoba di dalam Lapas. Yang juga melibatkan baik narapidana maupun petugas Lapas nya sendiri. Mohon ada aksi nyata, ada terobosan jitu dari Kemenkum HAM terhadap masalah ini. Demikian , Terima kasih. Saya Wenny Haryanto, Fraksi Partai Golkar, dapil kota Depok kota Bekasi.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPerluasan Lapas 3
Wenny Warou 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-Laki Berikutnya tentang ya tadi sudah dibahas, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak yang Bapak sampaikan tadi karena kita baca artikel. Anak buah nekad lawan Bapak. Waduh anak buah Kejaksaan Tinggi bisa mau melawan seperti tidak enak kalau kita bicara telaah kasus ini yang terjadi yang Bapak sudah sampaikan itu. Mudahmudahan kedepan Pak jangan ada seperti itu lagi dan terakhir mungkin Kejaksaan juga menyusun suatu system pembinaan kedalam yang agak lebih ya seperti kalau di Polri ada Propamnya. Ya Pak jangan sampai kasus seperti itu masuk ke Petun atau keperadilan yang membuat lembaga tidak enak dan ujung-ujungnya juga ke Komisi III DPR RI mempertanyakan itu.Kinerja Kejaksaan fungsi pembinaan 3
Wenny Warou 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-Laki Yang terakhir, Pak Ketua ada titipan kasus saja mungkin ini perlu digelar oleh Bapak Jaksa Agung kasus di DKI yang ada sangkut paut dengan Bank Bali tersangkanya namanya Avon umur sudah tua. Dimana ada penyakit jantung pada waktu ditahan, di Polri tidak ditahan, namun di Kejaksaan Tinggi ini ditahan. Ada pengeluhan dari keluarga maupun dari pengacaranya seolah-olah ini adalah kasus yang dikriminalisasi, tapi itu tidak masuk ke teknis, tapi atensi saja saja kepada Pak Jaksa Agung untuk bisa gelar perkara atau minta atensi kepada Jaksa Tingginya.Korupsi kasus Bank Bali 3
Wenny Warou 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Pak Jaksa Agung dan teman-teman sekalian. Sebenarnya sudah banyak ya, sudah disapu bersih sama Ketua tadi. Kita sudah kehabisan 15 kasus besar sudah dipaparkan dan semua sudah elok Pak. Jadi Fraksi Gerindra tidak ada walk out lagilah, sudah bagus semua ini Pak. Mungkin kemarin masih kurang srek sekarang laporannya bagus, paparannya juga mantab Pak.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Wenny Warou 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-Laki Ya ada satu, ada dualah. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Memang kemarin juga kasus Novel ditanyakan kepada Kapolri, tapi ya ketawanya Pak Kapolri kok ketawanya kecil Pak, penuh arti. Kapolri kemarin Pak, maksudnya pertemuan kemarin kami sampaikan kembali kepada Pak Jaksa Agung arti ketawa Pak Kapolri ini mungkin bisa diterjemahkan begitu loh. Saya kira, nanti diataslah bicara masalah itu supaya jangan terjadi untuk kedepan Pak kurang enak ini Pak. Jadi saya tidak akan panjang kan itu. Yang masalah mobil 8 sama Freeport mungkin kita hanya minta target Pak, kapan ini berhenti dalam penyelidikan silakan, P21 silakan, tapi ada target waktu supaya suarasuara sini satu… dari masyarakat seolah-olah kok ini dijadikan gendang atau permainan atau bagaimana ya himbauan kami supaya itu bisa cepat Pak.Penegakan hukum penegakan hukum 3
Wenny Warouw 1 Gerindra Sulawesi Utara Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terutama dalam hal penghematan anggaran sesuai dengan Impres 4 Nomor 4 Tahun 2016 ini. Anggaran Polri sesuai dengan matrik yang kita lihat begitu besar Pak hampir Rp1,5 triliun ya besar sekali, walaupun prosentasenya 2 plus, namun kalau kita lihat kebutuhan pak dalam kesempatan ini kami menyampaikan forum termasuk pelaksana sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar buat kami adalah apa latar belakang keluarnya intruksi ini dibandingkan Tahun 2015 pemerintah barusan untuk melaksanakan pekerjaannya, kenapa Tahun 2016 ujuk-ujuk interuksi ini pun tidak memberikan suatu dasar yang panjang untuk melakukan penghematan, tapi sebenarnya nanti Asrena kepada Kapolri tanyakan ini kepada Saudara Presiden begitu. Hal yang nanti membingungkan dalam satuan-satuan pelaksana, namun kalau ini pun harus dilaksanakan, kami memberikan suatu gambaran atau pandangan kiranya didalam bidang operasional untuk tidak dilakukan penghematan karena ini akan sangat mempengaruhi, saya memberi contoh misalnya apa mau mengejar si Santoso ini uangnya harus dipotong? Mungkin contoh yang lain masih ada juga dan saya ingin menghimbau kepada Polri untuk memikirkan juga bagaimana penyidikan tindak pidana korupsi ini betul-betul lengket kepada polisi. Nah itu harus diprioritaskan anggarannya. Ya teroris juga disini dalam paparannya ditonjolkan, tapi sebenarnya kami menginginkan agar anggaran penyidikan tindak pidana korupsi itu harus diprioritaskan karena ini sangat penting didalam pelaksanaan polisi kedepan. Demikian dari kami. Mungkin kalau ada waktu lagi ada tambahan. Terima kasih.APBN-P 2016 pemotongan anggaran, penyidikan korupsi3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Pimpinan Rapat yang saya hormati. Saya Weni Warauw Fraksi Gerindra No. 387 saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi delegasi masyarakat yang sudah sampai di DPR RI ini dalam rangka mengadukan nasib mereka yang tertekan terutama dari lembaga-lembaga hukum yang tidak tuntas menangani persoalannya memang kami juga baru mendapatkan berkas atau kasus ini barusan jadi belum bisa kami pelajari lebih dalam dan kami akan berjanji dari Komisi III DPR RI kami akan memberikan substansi yang lebih dalam kepada Pimpinan Komisi kami hanya ingin menyampaikan tentang masalah-masalah penanganan kasus ya kebetulan tadi sudah diperkenalkan saya ini dari Polri dari Bareskrim yang memang sehari-hari menangani kasus yang seperti ini apalagi di Sumatera Utara, saya pernah menjadi Direktur Reserse di sana.Diskriminasi POLRI Lembaga Hukum 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Selain daripada DPR RI adalah tempat pengaduan masyarakat juga bisa juga hal ini disampaikan kepada Irjen Polri untuk digelar perkaranya di Irjen itu ada, bawahnya lagi ada divisi Propam di situ akan menanyakan hal-hal yang lebih detail terhadap pengaduan Bapak-ibu terhadap siapa penyidiknya jadi nanti di Mabes atau pun di Polri itu akan ada gelar perkara bisa di sana ada oknum yang bermain nah ini untuk mempercepat jadi mungkin Pimpinan ini akan kita jadikan suatu bahan apabila kita bertemu nanti dengar pendapat dengan Saudara Kapolri dan timnya apalagi nanti Polda-poldanya akan kita undang kasus demi kasus ini akan kita sampaikan supaya ada atensi daripada Pimpinan-pimpinan Polda terhadap setiap laporan Polisi ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah kasus yang kedua tentang merk sama halnya kalaupun sudah ada proses yang berlaku tapi yang saya lihat ini proses perdata mungkin kalau perdata tidak ada ujungnya kembali lagi ke Mabes untuk bertanya kepada propam bahwa ada hal-hal yang menurut pengacaranya ada yang dilewati oleh penyidik nah ini yang perlu disampaikan supaya penyidik ini tidak memihak kalaupun masih mendapatkan jalan buntu Komisi III DPR RI itu bermitra dengan Hukum dan Perundang-undangan Pak ya itupun nanti kita akan tanya karena banyak sekali menurut pengalaman kami modus-modus merk yang bergandeng pada merk sudah terkenal tinggal dia tambah sedikit jadi ada merk Toyota bila tidak bikin Toyota tapi Crown plus apa, GS plus apa nah ini perlu di ambil suatu keterangan dari yang menentukan itu kan ada prosesnya itu, siapa yang memberitahukan itu ke Kumdang, ke HAKI kemudian siapa yang mendahului di situ ada prosedurnya tapi yang ingin saya gambarkan di terutama di daerah Sumatera utara banyak sekali merk-merk branded maksudnya yang branded itu yang terkenal kemudian tinggal ditambah, kemudian itu dimasukin ke HAKI untuk didaftarkan nah di Kepolisian itu pasti terungkap siapa yang mendahului kalau itu belum sampai minta digelar kalau tidak bisa di Bareskrim, minta digelar di Propam saya kira sebentar masukan ini dulu Pak, nanti mungkin berkembang, kita akan lanjutkan, terima kasih.Diskriminasi POLRI Mekanisme Pengaduan 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Pimpinan Rapat yang saya hormati. Saya Weni Warauw Fraksi Gerindra No. 387 saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi delegasi masyarakat yang sudah sampai di DPR RI ini dalam rangka mengadukan nasib mereka yang tertekan terutama dari lembaga-lembaga hukum yang tidak tuntas menangani persoalannya memang kami juga baru mendapatkan berkas atau kasus ini barusan jadi belum bisa kami pelajari lebih dalam dan kami akan berjanji dari Komisi III DPR RI kami akan memberikan substansi yang lebih dalam kepada Pimpinan Komisi kami hanya ingin menyampaikan tentang masalah-masalah penanganan kasus ya kebetulan tadi sudah diperkenalkan saya ini dari Polri dari Bareskrim yang memang sehari-hari menangani kasus yang seperti ini apalagi di Sumatera Utara, saya pernah menjadi Direktur Reserse di sana.Diskriminasi POLRI Penanganan Kasus 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Yang pertama Saudara Pimpinan saya memberi komentar sebenarnya masyarakat itu tidak perlu sampai ke sini apabila pelayanan daripada Polri itu baik karena pelayanan sudah tidak memuaskan maka mereka sampai di sini saya menanggapi laporan daripada Rieco Pangabean ini terlalu memang banyak ini ada yang kejadiannya di Polsek ada yang sudah dilaporkan di Bareskrim kemudian di Polda Metro dari 17 item ada 16 laporan Polisi.Diskriminasi POLRI Penanganan Polri 3

WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki
Terima kasih pimpinan.
Saya kira menurut saya kita harus bantu saudara-saudara kita yang dari Medan ini Pak Rieco saya sudah baca kasusnya sebenarnya sederhana sekali ini lalu laporan polisi sudah ada tapi kemungkinan terlalu dangkal polisi menyidik dalam kesempatan ketemu dengan Bapak Kapolri supaya ini atensi pak. Dan kalau bisa laporan polisi digandakan pak PTN nya yang harus PT nya yang harus dilaporkan karena badan hukum bisa dilaporkan kalau ada kelalaian daripada perusahaan ini tentang suatu barrier yang dia pasang tidak ada izin menyebabkan matinya orang wah itu berat hukumannya untuk yang punya PT itu ya. Mungkin penyidik tidak sampai ke situ atau ada main-main apa di situ mungkin libatkan juga lingkungan yang ada di Medan pak lingkungan hidup bahwa itu tidak berkenan ini, bagaimana cara pemaksaan itu di dielaborasi lebih dalam. Jadi begini kasus pidana sebenarnya singkat Pak singkat sekali kalau ada pelapor ada barang bukti saksi ada tersangka kalau ini 3 dirangkai tidak usah bertahun-tahun pak perkara ini. Sekarang bapak ada kelemahan di mana saksi bukti ini jalan saja pak ya, saksi minimal 2 pak, jadi kalau misalnya tapi itu sebenarnya lengkap menurut saya, robohnya tembok ini kenapa. Itu sudah tua kenapa ada berada di situ menyebabkan matinya orang, ini kasusnya sederhana pak yang punya siapa dia harus bertanggung-jawab terhadap si korban kalau tidak pidanakan dia dan bisa dituntut secara perdata berapa minta kerugiannya demikian pak. Terima kasih.Diskriminasi POLRI Tanggung Jawab Perusahaan 3

WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Terima kasih Ketua. Pak Aidul saya dari Fraksi Gerindra, ingin memberikan suatu gambaran dalam situasi dan konsisi yang dialami oleh Komisi Yudisial sekarang ini. Teman Bapak yang tadi pagi juga pertanyaan yang sama saya berikan menyangkut apa yang bapak sampaikan. Saya pun pegang artikelnya ini, Mahkamah Agung minta Komisi Yudisial itu dibubarkan di MPR. Jadi kelihatannya ini ada satu sandiwara atau drama yang seolah-olah nggak ada akhirnya ini. Ini yang ingin kami tanyakan kepada Bapak karena presiden meminta Bapak ke sini untuk mendapatkan persetujuan. Tentunya ada klasifikasi yang harus kami berikan supaya saya dan teman-teman saya itu menyetujui.Komisi Yudisial Pembubaran Komisi Yudisial 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Yang pertama ini yang kami pertanyakan kepada Bapak, kira-kira strategi yang harus Bapak lakukan bila memang disetujui apa langkah yang konkrit untuk mengatasi drama yang tiada akhirnya. Yang berikutnya Komisi III ini teman-teman suka berkunjung ke wlayah jeritan dan keluhan daripada teman-teman hakim apalagi yang di daerah Dapil saya Sulawesi Utara, ada ujungnya lagi masih ada ...laut, masih ada ....memprihatinkan tentang kondisi kesejahteraan mereka. Satu tugas, fungsi dan peran daripada Komisi Yudisial itu seperti yang Bapak sampaikan itu peningkatan kapasitasnya dan juga kesejahteraan hakim, apa langkah konkrit ke depan. Mungkin juga ada masukan mau diterima atau tidak, ini hanya masukan Pak, jabarkan poin-poin dalam Undang-undang 18/2011 ini perlu ada suatu jabaran atau suatu petunjuk poin yang besar ini supaya tidak duplikasi daripada gambaran Mahkamah Agung dibuatkan suatu petunjuk pelaksanaan atau SOP-nya, sesuai dengan SOP ini bisa teruji. Mungkin kalau Bapak itu bisa menciptakan siapapun nanti yang ada di Komisi Yudisial dia ada pedoman. Kenapa ini saya sampaikan, saya ragu dalam menilai kehormatan keluhuran martabat dan perilaku itu punya ide sendiri yang tidak punya acuan. Ini hanya masukan buat Bapak, kalau Bapak terpilih buatlah suatu petunjuk teknis dalam rangka penilaian hakim.Komisi Yudisial Peningkatan Kapasitas KY 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Yang pertama ini yang kami pertanyakan kepada Bapak, kira-kira strategi yang harus Bapak lakukan bila memang disetujui apa langkah yang konkrit untuk mengatasi drama yang tiada akhirnya. Yang berikutnya Komisi III ini teman-teman suka berkunjung ke wlayah jeritan dan keluhan daripada teman-teman hakim apalagi yang di daerah Dapil saya Sulawesi Utara, ada ujungnya lagi masih ada ...laut, masih ada ....memprihatinkan tentang kondisi kesejahteraan mereka. Satu tugas, fungsi dan peran daripada Komisi Yudisial itu seperti yang Bapak sampaikan itu peningkatan kapasitasnya dan juga kesejahteraan hakim, apa langkah konkrit ke depan. Mungkin juga ada masukan mau diterima atau tidak, ini hanya masukan Pak, jabarkan poin-poin dalam Undang-undang 18/2011 ini perlu ada suatu jabaran atau suatu petunjuk poin yang besar ini supaya tidak duplikasi daripada gambaran Mahkamah Agung dibuatkan suatu petunjuk pelaksanaan atau SOP-nya, sesuai dengan SOP ini bisa teruji. Mungkin kalau Bapak itu bisa menciptakan siapapun nanti yang ada di Komisi Yudisial dia ada pedoman. Kenapa ini saya sampaikan, saya ragu dalam menilai kehormatan keluhuran martabat dan perilaku itu punya ide sendiri yang tidak punya acuan. Ini hanya masukan buat Bapak, kalau Bapak terpilih buatlah suatu petunjuk teknis dalam rangka penilaian hakim.Komisi Yudisial SOP MK 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Yang terakhir kepada Pak Supriyansyah selain pertemuan dengan Pak Abraham Samad dengan Pak Tjahyo dan teman-teman apakah sebelumnya juga bahwa rumah bapak seolah-olah jadi meeting place daripada Abraham Samad di dalam pertemuan-pertemuan.Pertemuan Abraham SamadDetil Pertemuan 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Ketua Koordinator Tim 11 dilaporkan kepada ketua umum dan apa respon daripada yang bersangkutan.Pertemuan Abraham SamadPelaporan Ketua Tim 11 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Pimpinan Saya langsung saja kepada Pak Tjahyo. Sudah begitu panjang ceritanya namun menurut kami masih berbau umum mungkin bisa dijelaskan spesifik pembicaraan antara Abraham Samad dengan tim waktu itu terhadap calon daripada wakil presiden karena itu yang menjadi inti daripada pertemuan.Pertemuan Abraham SamadPembicaraan 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Yang berikutnya bahwa bapak bekerja ini berdasarkan suatu organisasi partai apakah pertemuan ini disampaikan atau dilaporkan kepada ketua umumnya Ibu Megawati dan apa respon Ibu Mega pada waktu beliau menyampaikan laporan ini. Demikian juga kepada Pak Andi. Pada waktu pertemuan di Jogya apakah itu dalam suasana yang ramai atau hanya berbicara 4 mata? apa substansi yang dibicarakan apakah itu masalah pencalonan wakil presiden. Minta dijelaskan.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Maksudnya kalau beliau ingin ketemu dengan seseorang harus datang ke tempat bapak kalau memang itu ada itu berapa kali dan ini memang kelihatan Pak Supriyansyah dengan beliau itu sangat akrab hubungannya ini. Dan pada waktu pertemuan dengan Pak Tjahyo dengan Abraham Samad dengan David itu berapa lama waktunya walaupun tadi bapak mengatakan bapak tidak mendengar tapi waktu bapak mengantar kemudian membawa kembali turun itu memakan waktu berapa lama agar mungkin itu waktu itu bisa oleh Pak Tjahyo menceritakan kira-kira substansi apa yang dibicarakan pada waktu itu.Pertemuan Abraham SamadPertemuan 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Dan yang kedua karena ada tindak lanjut daripada cerita ini bahwa Pak Andi melakukan pertemuan dengan keluarga dari Abraham Samad. Apakah sebelum ke keluarga Abraham Samad beliau menghubungi Abraham Samad atau sesudah bertemu melakukan komunikasi dan apakah semua pekerjaan ini dilaporkan sebagaiPertemuan Abraham SamadPertemuan Abraham Samad 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Jadi sekedar tanggapan ini Pak. Memang didalam penyidikan diawali dengan penyelidikan. Kalau di Kepolisian atau penyidik Kepolisian dia punya protap Pak. Kalau penyelidikan itu jangan sekali-sekali menyentuh apalagi menyentuh tersangka. Banyak teknik-teknik penyelidikan antara lain kita mulai observasi, kemudian survailance under cover tracking sampai kepada kita analisa. Ini bagian dari penyelidikan. Penyelidikan itu bukan pro yustisia. Tidak ada penyelidikan, kemudian kita BAPK tidak ada Pak. Kalau kita sudah positif dua bukti permulaan baru sprindiknya keluar surat perintah penyidikan. Mungkin orang yang menyelidik dengan penyidik sudah berbeda. Ini bagian satu, tapi terpisah Pak. Kalau boleh saya tambahkan juga Pak, ini masih ada kaitan dengan barang bukti Pak. Bukti yang dititipkan kekuasaan itu berpindah tangan Pak. Kekuasaan itu ada kepada si penyidik. Jadi kalau ada peminjaman barang bukti bukan yang punya yang memberi izin, jadi kalau saya tadi, saya dengar itu tidak atau dilarang oleh si pemilik tidak begitu didalam penyidikan. Kekuasaan ada pada penyidik, apalagi yang minta pinjam itu adalah Bapak mengeluarkan surat penyitaan barang bukti tidak, bukan ada surat penyitaan tidak Pak? Ini tambah parah lagi kalau begitu Pak. Bisa-bisa semua barang itu kepada Bapak karena ini rancu juga buat kami. Barang tidak diberikan tanda bukti. Harusnya dalam undang-undang seperti ini Pak, bukti penitipan.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan 3
WENNY WAROUW 2 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Saya hanya ingin menjelaskan Pak sesuai dengan aturan. Tidak ada itu istilah penitipan tidak ada Pak yang ada itu nyita begitu loh Pak, walaupun masih dalam kasus lidik kita sudah menemukan. Penyidik itu sudah harus mengeluarkan tanda bukti bahwa barang itu ada sama saya. Kalau saya dibutuhkan apalagi MKD yang membutuhkan. Nah ini suatu soal yang perlu dikaji kembali Pak karena ini meletus disini, apalagi kalau tadi kita masuk kepada penyelidik. Sudah dalam tindakan penyidikan. Ini rancu memang, sangat rancu. Harusnya pada waktu kita sudah masuk dipenyidikan ini semua sudah lengkap Pak. Hasil penyelidikan sudah terasuk ke penyidikan, kalau tidak, tidak bisa Pak, makanya kemarin saya katakan kalau kasus yang sekarang lagi in ini belum ada bukti permulaan Pak. Saya kemarin sebelum memberikan uraian, saya minta hentikan Pak, hentikan penyelidikannya kan bisa didalam undang-undang ini diatur. Penyidikan saja bisa dihentikan apalagi penyelidikan kira-kira begitu Pak.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Penyelidikan, Alat Bukti 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Ini hanya suatu pandangan Pak, upaya jangan kita ya, apalagi Pak payung hukum Bapak itu financial action task force ....united nation Pak, nggak gampang Pak PPATK itu, mainannya dunia tidak seperti yang lain-lain Pak. Ini hanya suatu semangat Pak supaya apa yang kita cita-citakan untuk bangsa dan negara itu bukan hanya datang dari polisi maupun kejaksaan ataupun KPK, tapi ini lembaga PPATK.Transaksi Keuangan Payung Hukum 3
WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Jadi saya ingin memberikan suatu pandangan mungkin Undang-undang Nomor 8 ini jadi nggak perlu sampai ke KUHP, itu perlu direvisi Pak. Dalam arti kata saya dulu sering sekali bekerja sama dengan departemen ini Pak, jaman Pak Yunus. Pada waktu itu saya minta karena kencangnya masalah ini kalau bisa Pak Yunus, kalau memang tidak bisa jadi penyidik berikanlah kewenangan menyidik terbatas Pak. Kewenangan penyidik inikan luar biasa Pak, nanti kalau pun sempurna ya biar bergabung dengan tindak pidana, tapi dari PPATK dulu Pak, itu gebyar Pak nanti. Saya kira tadi terjawab itu apa sih strategi PPATK ke depan, apalagi yang tadi mau masukin uang saja takut, tapi kalau itu benar kenapa tidak Pak. Tugas pertama pencegahan dan pemberantasan, tapi pemberantasannya di mana Pak kalau Bapak nggak punya kewenangan menyidik ini, mau 3-4 kali pun diubah Undang-undang ini tapi kalau PPATK tidak diberikan kewenangan ini dan ini sudah lama rencana ini Pak Yunus teman saya dulu itu.Transaksi Keuangan Strategi PPATK 3



WENNY WAROUW 1 GERINDRA SULAWESI UTARA Laki-laki Saya hanya ingin memberikan masukan karena tergelitik dengan pertanyaan samping saya ini. Pak dari 2002 Undang-undang yang lama 2015 tahun 2002, kemudian yang sekarang ini 2008 bulannya 2010 nomor 8 ya itu payung hukumnya. Tugas pokok itu saya ada sedikit nggak hafal saya, tapi saya boleh baca, pencegahan dan pemberantasan pola data informasi, pengawasan dan analisis Pak. Ini kalau dijabarkan yang benar bukan jaksa, bukan polisi dan KPK yang mungkin ini sederhana, tapi PPATK Pak.Transaksi Keuangan Wewenang PPATK 3

WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki
Ya saya mau mempertajam kembali kepada pak siapa
ya pak siapa? Pak Fernando, oh ini kan di sini ada gugatan putusan tahun 1988 gugatan tahun 1986, memang pada saat itu ada pendaftaran-pendaftaran merek-merek yang terkenal itu yang belum memang belum masuk ke Indonesia sudah didaftarkan oleh orang Indonesia sendiri, ini ada itikad jelek sendiri awalnya kita tapi memang pada saat itu dilindungi oleh Undang-Undang sehingga saya tidak apa namanya kecut kalau pada saat itu dimenangkan oleh Pak Iwan ini. Namun pertanyaan saya tahun 2009 itu seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang, nah kalau saya tadi ditanya mulai dari Victory Lawyer ini, Pak Andi kan mulai dari tahun 2010 sedangkan perpanjangannya tahun 2009 sudah didalami belum bahwa tahun 2009 itu pendaftarannya seperti apa? Apakah di sini adalah suatu permainan dari pihak Lusi Darmawati ini untuk memperpanjang karena jangan sampai kita maju-maju ternyata yang salah ini sebenarnya justru pengusaha kita ini sering terjadi dan ini terjadi tarik-menarik jadi dalam hal ini saya tidak bisa langsung masuk kepada permasalahan yang apa namanya substansi dari pada ini sebenarnya siapa yang salah dan apakah ada pelanggaran dari direktorat HAKI atau tidak ataukah ini yang betul tidak tetapi ini harus ada satu kajian dari awal dan juga ada masalah daripada revisi Undang-Undang Merek yang selalu berganti nah saya kira tentu akan jadi satu pertanyaan dari kami juga kepada Direktorat HAKI untuk juga mempertajam ini versi dari pada Direktorat HAKI nantinya siapa tapi tolong karena bapak tahun 2010 ini juga mesti harus saya minta diberikan secara tertulis mengenai masalah kronologi daripada kasus ini dari awalnya ya kan dan kita konsideran daripada Undang-Undang Merek yang dan yang baru pun juga mesti harus diperlihatkan di situ. Terima kasihDiskriminasi POLRI Jangka Waktu Gugatan 3

WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Pertama-tama saya kenalkan perkenalkan diri saya nama saya Wihadi Wiyanto, Saya ucapkan selamat datang kepada ini Pak Delegasi ya, bukan Pak Riko nya ya tapi delegasi pada delegasi masyarakat Gabungan masyarakat korban diskriminasi Polri dan juga kepada Ibu Adi Setiawan ya Ibu Adi ya bukan Pak oh keluar kota, jadi perwakilan ya, perkawilan Ibu Adi mungkin saya akan menyoroti kepada permasalahan merk Pertama-tama dulu Bapak Adi ini adalah lawyer dari PT. GS PT.GS yang Ibu ... Baik, permasalahan merk ini permasalahan yang memang sangat-sangat complicated jadi saya melihat di sini bahwa Direktorat HAKI tentunya itu sudah memperhitungkan segala sesuatunya mengenai masalah pemberian merk apalagi saya lihat di sini merek yang diberikan itu tahun 1983 jadi memang pada saat itu apalagi tahun 1983 memang masalah merk, boleh dikatakan merk dari luar pun di daftarkan di Indonesia kasus ini rupanya seperti kasus Polo kasus Polo kasus Crocodile ya nah ini sama kasus ini jadi kita kembalikan memang ada semangat pada saat itu untuk halal Undang-Undang itu merk-merk terkenal untuk mengembalikan merk-merk terkenal itu untuk tidak diperpanjang kembali itu yang ada, seperti itu cuma sekarang permasalahannya saya melihat di sini Ibu sudah melakukan perpanjangan ya sampai tahun 2020 itu perpanjangannya tahun berapa itu perpanjangan tahun 2009 ya nah saya nanti akan mempertanyakan ini kepada Direktur HAKI dan juga nanti kita akan cek kembali bahwa mulai tahun kapan Undang-undang Merk itu mengenai mereka yang tidak akan memperpanjang kembali nah pertanyaan saya ini ada 2 saya dalam hal ini tidak bisa memberikan merk GS yang lama dan GS yang baru mungkin akan apakah berubah atau bagaimana GS-nya tetapi di sini saya menyoroti di sini adalah kenapa tahun 2009 ini kalau semangatnya pada saat itu memang tidak memperpanjang merk-merk terkenal iya kan, atau yang sudah dikenal itu kenapa tahun 2009 diperpanjang, sehingga permasalahannya masih ... Ini nanti kan kita akan pertanyakan kepada Direktur HAKi namun dalam hal ini saya tidak melihat di sini ada laporan polisi di data yang, apakah ini sudah dilaporkan ke Polisi atau belum ? belum Pak ya, jadi ini ranahnya adalah dari Direktorat HAKI jadi ini ada PPNS HAKI yang berjalan Saya pikir ini seperti arahan Pak Weni di sini, kalau memang dari klien Ibu itu memang merasa bahwa merk yang di punyai adalah merk yang memang yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada tentunya tidak ragu untuk melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian laporkan kepada pihak ... pada Direktorat HAKI juga ada di sana untuk dilaporkan permasalahannya ini sehingga ini, ini sebenarnya masalah merk ini masalahnya juga Kepolisian juga menangani, saya pikir kalau memang seperti ini Saya musti pelajari dulu karena di sini tidak ada laporan Polisinya ini hanya di Direktorat HAKI sementara itu Pimpinan.Diskriminasi POLRI Permasalahan Merk 3

WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki
Ya saya mau mempertajam kembali kepada pak siapa
ya pak siapa? Pak Fernando, oh ini kan di sini ada gugatan putusan tahun 1988 gugatan tahun 1986, memang pada saat itu ada pendaftaran-pendaftaran merek-merek yang terkenal itu yang belum memang belum masuk ke Indonesia sudah didaftarkan oleh orang Indonesia sendiri, ini ada itikad jelek sendiri awalnya kita tapi memang pada saat itu dilindungi oleh Undang-Undang sehingga saya tidak apa namanya kecut kalau pada saat itu dimenangkan oleh Pak Iwan ini. Namun pertanyaan saya tahun 2009 itu seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang, nah kalau saya tadi ditanya mulai dari Victory Lawyer ini, Pak Andi kan mulai dari tahun 2010 sedangkan perpanjangannya tahun 2009 sudah didalami belum bahwa tahun 2009 itu pendaftarannya seperti apa? Apakah di sini adalah suatu permainan dari pihak Lusi Darmawati ini untuk memperpanjang karena jangan sampai kita maju-maju ternyata yang salah ini sebenarnya justru pengusaha kita ini sering terjadi dan ini terjadi tarik-menarik jadi dalam hal ini saya tidak bisa langsung masuk kepada permasalahan yang apa namanya substansi dari pada ini sebenarnya siapa yang salah dan apakah ada pelanggaran dari direktorat HAKI atau tidak ataukah ini yang betul tidak tetapi ini harus ada satu kajian dari awal dan juga ada masalah daripada revisi Undang-Undang Merek yang selalu berganti nah saya kira tentu akan jadi satu pertanyaan dari kami juga kepada Direktorat HAKI untuk juga mempertajam ini versi dari pada Direktorat HAKI nantinya siapa tapi tolong karena bapak tahun 2010 ini juga mesti harus saya minta diberikan secara tertulis mengenai masalah kronologi daripada kasus ini dari awalnya ya kan dan kita konsideran daripada Undang-Undang Merek yang dan yang baru pun juga mesti harus diperlihatkan di situ. Terima kasihDiskriminasi POLRI Undang-Undang Merk 3

WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah disinilah permasalahan sering timbul dan kita lihat bahwa adanya mereka melakukan criminal diwilayah Indonesia ini. Mungkin beberapa hari yang lalu kita juga lihat bahwa mereka melakukan criminal dengan melalui online. Ini mereka criminal, tetapi ada juga mereka itu yang melakukan kegiatan bisnis, penjualan-penjualan dibawah. Mereka masuk kepada pasar-pasar malam, mereka menjual itu. Nah disini memang kami melihat imigrasi berperan penting dan imigrasi didepan didalam masalah penanganan orang asing ini. Maka dari itu, hampir sama yang disampaikan oleh Pak … mengenai masalah pengawasan orang asing ini adalah mengenai masalah SDM. Jadi peningkatan SDM terutama imigrasi, kami melihat bahwa ini sangat kurang sekali ditingkat-tingkat kabupaten. Jadi saya kira memang perlu ada peningkatan dan bahkan mungkin ada penambahan personel imigrasi karena melihat MEA. Itu dengan MEA terutama industry dan bidang ekonomi itu akan sangat berpengaruh sekali dengan adanya orang asing ini dan disinilah imigrasi berperan penting untuk penanganan masalah orang asing ini.Hukum, HAM dan KeamananBisnis WNA 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi dengan kata lain kalau kita meng-adop Protokol Madrid tersebut, outstanding 100 ribu merek yang terkatung-katung, yang gemulai dari 2-3 tahun yang lalu ini akan menjadi permasalahan karena ini harus diselesaikan dahulu. Sedangkan dengan Protokol Madrid itu mereka mendaftar, mereka sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah selama tidak ada posisi mereka bisa mengatakan merek dia. Bagaimana pelayanan daripada 100 ribu? Karena 100 ribu itu kita anggap bahwa 100 ribu merek berarti ada berapa perusahaan yang merasa terkatung-katung nasibnya dan sebagian banyak adalah UMKM. Saya kira, perlu ada satu hal yang mesti kita harus sama-sama kita pahami bersama bahwa kita pada saat MEA ini kita adalah untuk kepentingan ekonomi nasional, bukan untuk kepentingan ekonomi asing. Jadi saya kira hal tersebutlah yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Pak Menteri sebagai bahan masukan untuk sama-sama kita bahas dalam Pansus Merek tadi.Hukum, HAM dan KeamananMEA 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya ikut dalam Pansus Merek. Tadi Pak Menteri sampaikan bahwa didalam Undang-Undang Merek yang baru ini akan meng-adop Protokol Madrid. Nah didalam Protokol Madrid itu akan memudahkan pendaftaran. Dari pengamatan kami dibawah pada UMKM-UMKM tersebut justru mereka menakutkan adanya Protokol Madrid ini, mereka merasa bahwa dengan adanya Protokol Madrid ini mereka akan mungkin lebih berat tersaingi karena dengan system pendaftaran yang cepat dan bisa dilakukan diakses di luar Indonesia, UMKM belum siap untuk melakukan itu. Jadi perlu adanya suatu integrase peningkatan UMKM dahulu untuk bisa mereka memanfaatkan adanya Protokol Madrid tersebut. Memang salah satu syarat MEA itu adalah Protokol Madrid, tapi dalam syarat tersebut adalah kalau memungkinkan, kalau memungkinkan negara tersebut meng-adop Protokol Madrid, tapi kalau melihat situasi saat ini dengan UMKM kita, belum saatnya kita meng-adop protocol madrit. Ditambah lagi dengan system pelayanan saat ini Direktorat Merek, Direktorat Merek itu masih mempunyai outstanding sekitar 100 ribu merek yang belum diselesaikan.Hukum, HAM dan KeamananPansus Merek 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat teman-teman Anggota Komisi III DPR dan Pak Menteri beserta jajarannya.

Pertama-tama mungkin saya menggarisbawahi masih tetap kepada permasalahan pengawasan orang asing. Dari penyampaian yang Pak Menteri sampaikan bahwa ada system dimana pengawasan orang asing diserahkan kepada hotel-hotel untuk memberikan satu pendataan. Permasalahan orang asing ini bahkan kami dari Komisi III DPR pun sudah membentuk Panja Pengawasan Orang Asing dan kami melihat pada saat mengunjungi bebrapa tempat yang kami lihat bahwa itu mempekerjakan orang asing, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kami, pertama adalah peruntukan daripada orang asing tersebut. Peruntukan, jadi mereka status masuknya itu mereka bekerja itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Kemudian yang menjadi masalah Pak Menteri itu adalah justru bukan di hotel-hotel. Kalau di hotel-hotel itu mereka sudah jelas. Mereka datang, mereka sebagai turis, mereka tidak akan lama satu minggu, dua minggu paling lama. Yang menjadi permasalahan justru mereka ini yang masuk secara illegal dan mereka bekerja, dan mereka tidak terdaftar di hotel-hotel.
Hukum, HAM dan KeamananPengawasan WNA
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WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya ikut dalam Pansus Merek. Tadi Pak Menteri sampaikan bahwa didalam Undang-Undang Merek yang baru ini akan meng-adop Protokol Madrid. Nah didalam Protokol Madrid itu akan memudahkan pendaftaran. Dari pengamatan kami dibawah pada UMKM-UMKM tersebut justru mereka menakutkan adanya Protokol Madrid ini, mereka merasa bahwa dengan adanya Protokol Madrid ini mereka akan mungkin lebih berat tersaingi karena dengan system pendaftaran yang cepat dan bisa dilakukan diakses di luar Indonesia, UMKM belum siap untuk melakukan itu. Jadi perlu adanya suatu integrase peningkatan UMKM dahulu untuk bisa mereka memanfaatkan adanya Protokol Madrid tersebut. Memang salah satu syarat MEA itu adalah Protokol Madrid, tapi dalam syarat tersebut adalah kalau memungkinkan, kalau memungkinkan negara tersebut meng-adop Protokol Madrid, tapi kalau melihat situasi saat ini dengan UMKM kita, belum saatnya kita meng-adop protocol madrit. Ditambah lagi dengan system pelayanan saat ini Direktorat Merek, Direktorat Merek itu masih mempunyai outstanding sekitar 100 ribu merek yang belum diselesaikan.Hukum, HAM dan KeamananProtokol Madrid 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah disinilah permasalahan sering timbul dan kita lihat bahwa adanya mereka melakukan criminal diwilayah Indonesia ini. Mungkin beberapa hari yang lalu kita juga lihat bahwa mereka melakukan criminal dengan melalui online. Ini mereka criminal, tetapi ada juga mereka itu yang melakukan kegiatan bisnis, penjualan-penjualan dibawah. Mereka masuk kepada pasar-pasar malam, mereka menjual itu. Nah disini memang kami melihat imigrasi berperan penting dan imigrasi didepan didalam masalah penanganan orang asing ini. Maka dari itu, hampir sama yang disampaikan oleh Pak … mengenai masalah pengawasan orang asing ini adalah mengenai masalah SDM. Jadi peningkatan SDM terutama imigrasi, kami melihat bahwa ini sangat kurang sekali ditingkat-tingkat kabupaten. Jadi saya kira memang perlu ada peningkatan dan bahkan mungkin ada penambahan personel imigrasi karena melihat MEA. Itu dengan MEA terutama industry dan bidang ekonomi itu akan sangat berpengaruh sekali dengan adanya orang asing ini dan disinilah imigrasi berperan penting untuk penanganan masalah orang asing ini.Hukum, HAM dan KeamananSDM Imigrasi 3
WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Ya mungkin selain masalah pelayanan dan pengawasan kita juga mesti harus tekankan kepada masalah penindakan. Jadi kepada pekerja asing illegal itu kita harus langsung lakukan deportasi dan inikan penindakan, jadi lebih kepada kita juga melakukan selain pelayanan dan pengawasan ada penindakannya juga.Hukum, HAM dan KeamananTKA Ilegal 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Interupsi Pimpinan. Pak Menteri mengenai masalah orang asing. Mungkin dalam hal ini memang bukan lit sector daripada Pak Menteri untuk sampai dia bekerja dimana, Cuma ada satu hal entry point yang bisa dipakai oleh imigrasi. Adanya in out pada paspor mereka ya. Jadi tidak hanya China, orang Singapura pun banyak yang bekerja di Indonesia illegal. Jadi mereka 1 bulan bekerja di Indonesia, mereka pulang 1-2 hari, mereka kembali lagi. Kalau dilihat in out daripada paspor itu patut dicurigai orang-orang yang demikian, maka dalam hal ini mungkin pintu-pintu gerbang masuknya orang asing perlu petugas imigrasi membuat attention bahwa yang in out seperti itu, ini patut dicurigai dan informasi ini bisa diteruskan kepada ketenagakerjaan atau kepada polisi bahkan imigrasi juga bisa melakukan pengecekan dimana sebenarnya dia bekerja. Saya kira ini salah satu hal yang mungkin bisa dipakai sebaga entry point tuk menangani itu. Terima KasihHukum, HAM dan KeamananWNA 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Pertama-tama ada beberapa hal yang mungkin saya akan pertanyakan dalam hal ini adalah pertama kasus pasar turi. Kasus pasar turi ini mempunyai dampak. Kalau tadi rekan-rekan semuanya sudah membahas masalah pasar turi tetapi disini adalah masalah pasar turi. Dampak yang ada itu adalah dampak social. Yang dimana hingga saat ini pedagang belum bisa masuk. Jadi apabila kasus ini tidak cepat diselesaikan maka yang terjadi adalah pedagang ini pun begitu lama mereka menunggu kepastian ini. Pada awalnya kasus ini sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur dan P19-nya di Polda Jawa Timur tetapi saya mendengar justru permasalahan ini menjadi melemah pada saat ini diambil di Bareskrim di Mabes Polri. Mungkin juga perlu diperjelas lagi kenapa hal ini bisa ditarik kepada Mabes Polri. Seharusnya kalau memang ada penguatan itu di Polda Jawa Timur biarkanlah ini di Polda Jawa Timur. Karena isu yang berkembang penarikan dari Polda Jawa Timur ke Bareskrim ini tidak juga, isu yang mengatakan adanya lobi-lobi sehingga kasus ini bisa ditarik ke Bareskrim. Nah ini perlu ada suatu penjelasan dari Kapolri, apa alasannya sehingga kasus ini ditarik kepada Bareskrim Mabes Polri.Kinerja Kepolisian kasus pasar turi 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah peningkatan kesejahteraan Polri. Pada saat fit and proper test pernah saya sampaikan bahwa tingginya anggota polisi yang melakukan bunuh diri. Dan ini tidak ubah juga ada masalah daripada permasalahan kesejahteraan. Kemudian setelah kami dalami permasalahan ini. Ternyata ada hal yang mungkin juga perlu Kapolri melihat bahwa disini ternyata tunjangan seorang Brigadir Polisi itu sama dengan Tantama TNI. Kesenjangan ini tentunya bisa mengakibatkan terjadinya kalau istilahnya … pengolahan kasus-kasus untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Kalau itu anggotanya bisa melakukan itu. Tetapi beberapa anggota yang mungkin tidak bisa melakukan itu atau memang dia patuh, maka yang terjadi adalah depresi itu tadi. Nah dalam hal ini mungkin Saudara Kapolri bisa memberikan satu peningkatan terhadap masalah rumanerisasi ini karena baru termanfaatkan 40% dari Polri sedangkan dari TNI sudah mencapai 60%. Nah hal inilah mungkin yang bisa melihat memberikan suatu kinerja yang lebih baik lagi pada anggota Polri.Kinerja Kepolisian kesejahteraan Polri 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian menggarisbawahi masalah kasus juga yang masih juga menjadi perhatian adalah masalah judi online. Baru-baru ini Fhilipina sudah melegalkan judi online. Dan banyak server-server judi online Indonesia itu sekarang di Fhilipina. Dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa bandar-bandar judi online itu merelay di Indonesia ini dengan menyewa beberapa tempat-tempat karaoke. Nah ini perlu juga penanganan yang serius terhadap masalah judi online ini, baik di Jakarta, Medan, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.Kinerja Kepolisian masalah judi 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian yang kedua, pada program kerja Kapolri. Program kerja prioritas salah satunya adalah peningkatan pelayanan public yang berbasiskan TI. Baru-baru ini mendengar Kapolri dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur ada 6 Polres yang melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan berbasis TI. Salah satunya adalah Polres Bojonegoro dengan system crime alarm system. Permasalahan daripada inovasi ini adalah bagus untuk perkotaan. Namun kebetulan itu adalah Dapil saya. Saya melihat bahwa secara geografis system itu akan menemui kesulitan apabila tidak diimbangi oleh system operasiona penanganannya. Karena dengan luas jangkauan maka apabila ada laporan itu tentunya mobilisasi daripada anggota itu akan terhambat. Nah ini diperlukan kendaraan-kendaraan operasional. Mungkin untuk beberapa daerah seperti daerahdaerah yang seperti Bojonegoro ini yang diperlukan adalah sepeda motor untuk mempercepat daripada penanganan ini. Hal ini perlu kita dorong system ini karena system ini adalah bisa menjadi embrio kalau di Amerikanya 911. Dan ini adalah salah satu hal yang juga bisa meningkatkan daripada peningkatan penanganan polisi didalam pengaduan masyarakat.Kinerja Kepolisian pelayanan publik 3
WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi sejak awal memang di Pasal 2 Gerindra itu sebenarnya meminta penjelasan tentang masalah ini. Jadi kembali lagi memang kalau kita lihat di sini memang masalah, jadi memang di Pasal 2 kita meminta penjelasan. Dalam hal ini memang kita kembali lagi kepada masalah di pasal, jadi memang Gerindra setuju untuk kita harus ada satu penjelasan dulu mengenai masalah yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Pak...tadi sebenarnya itu justru kontradiktif kalau kita lihat bahwa kita mengacu pada hukum adat, harusnya itu bukan dengan hukum adat yang kita lakukan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Hal-hal seperti inilah yang mungkin kita ada suatu kepastian bahwa kewajiban adat setempat yang mana yang harus kita pakai, makanya disinilah kita memerlukan ada suatu penjelasan yang jelas. Justru di sini hukum adatnya dulu yang harus kita lihat dulu, sebenarnya hukum adatnya yang mana yang dipakai untuk hukum adat setempat itu. Sehingga baru kita bisa masukkan dalam pasal ini, kalau tidak juga tidak ada kepastian hukum adat yang mana karena hukum adat itu bisa saja terjadi ya kan hanya masyarakat ...tahu dan ini menjadi permasalahan kalau itu harus ada kepastian.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukum Adat 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Barda dan dari mabes tadi adalah ada kecenderungan hukuman badan dan juga adanya over load dari penjara tadi. Disini seperti nya kita jangan mengarahkan dulu bahwa ini hukuman badan semata-mata. Karena sebenarnya apa yang dikatakan over load itu bisa juga dengan kerja sosial. Kenapa tadi diberikan contoh kalau dipukul mereka lebih suka, atau mereka lebih senang dipukul. Karena di dalam itu mereka juga dipukul. Di pukul oleh sipir nya dan juga di dalam sendiri dipukul oleh temannya. Jadi mereka mendapatkan dua kali. Nah ini kan permasalahan sebenarnya permasalah lapas sebenarnya. Nah tapi kan disini kan KUHP tidak melihat, Undang-Undang ini tidak melihat bahwa masalah lapas menjadi kita mengikuti permasalahan di lapas. Jadi sebenarnya condongnya kita kerja sosial. Jadi over load dan adanya satu bukan mengarah kepada hukum pajak atau hukum badan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukuman Badan 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi jangan sampai nanti kita terpengaruh dengan masuknya pada hukuman cambuk atau rajam. Jangan seperti itu. Karena kasusnya kalau orang di dalam itu secara kejiwaan juga merasa terlebenggu ini hukuman kejiwaan dan hukuman fisik. Nah kalau di lapas itu hukuman kejiwaan juga dapat dan fisik juga dapat, kejiwaan dapat, materi juga dapat. Karena mereka pernah juga di dalam. Nah itu dobel, daripada begitu lebih baik kita kerja sosial itu lebih diangkat kesana.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaHukuman Cambuk 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Barda dan dari mabes tadi adalah ada kecenderungan hukuman badan dan juga adanya over load dari penjara tadi. Disini seperti nya kita jangan mengarahkan dulu bahwa ini hukuman badan semata-mata. Karena sebenarnya apa yang dikatakan over load itu bisa juga dengan kerja sosial. Kenapa tadi diberikan contoh kalau dipukul mereka lebih suka, atau mereka lebih senang dipukul. Karena di dalam itu mereka juga dipukul. Di pukul oleh sipir nya dan juga di dalam sendiri dipukul oleh temannya. Jadi mereka mendapatkan dua kali. Nah ini kan permasalahan sebenarnya permasalah lapas sebenarnya. Nah tapi kan disini kan KUHP tidak melihat, Undang-Undang ini tidak melihat bahwa masalah lapas menjadi kita mengikuti permasalahan di lapas. Jadi sebenarnya condongnya kita kerja sosial. Jadi over load dan adanya satu bukan mengarah kepada hukum pajak atau hukum badan.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaMasalah Lapas 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asrul tadi mengenai masalah kita terbuka kepada satu poin dimana itu bisa terjadi pada kasusnya. Kalau itu di kebiri atau apa itu masih bisa dimasukkan. Tapi jangan kita masukan ini rajam boleh, apa boleh. Jadi ini masih terbuka untuk itu, saya lebih cenderung kesitu. Dibuka, betul.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRumusan Pidana 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Pak Ketua tadi ada yang termasuk juga tadi Prof. Memberikan ilustrasi. Bahwa penghukuman itu kita mulai kalau mungkin itu kita balik pada posisi yang ringan atau yang paling berat itu pada pokok ya Ketua.Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUrutan Hukuman 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Kalau teman-teman tadi menyoroti mengenai masalah pemain sepak bola karena memang sepak bola menjadi suatu olah raga yang rakyat namun di sini ada satu pertanyaan yang menggantung pada saya, yaitu pemain basket juga ingin menjadi warga negara Indonesia bahkan kalau kita lihat di sini dia adalah warga negara Amerika Serikat.Naturalisasi Atlet Atlet Basket 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Nah ini adalah suatu pertanyaan yang kami ingin tahu dan salah satunya alasan apa selain bola basket ini dan ini juga beberapa hal yang menjadi apa namanya pertanyaan kami sebelum kami apakah ini memang benar-benar sebagai pemain bola basket ya tho ataukah dia punya pekerjaan sampingan selain bola basket. Ini yang menjadi pertanyaan kami, terima kasih.Naturalisasi Atlet Atlet Basket 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Banyak orang Indonesia yang justru kepingin jadi warga negara Amerika Serikat tapi ini warga negara Amerika Serikat mau jadi warga negara Indonesia dan pekerjaannya sebagai pemain bola basket. Kita tahu bahwa pemain bola basket tidak begitu populer di Indonesia ini, masa depan apa yang kita apa namanya kita harapkan dari pemain basket profesional Inii jadi satu pertanyaan bagi kami alasannya ada alasan apalagi gitu kan, karena kita tahu disini bahwa setelah selesai dalam kompetisi basket.Naturalisasi Atlet Basket Profesional 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Kita lihat kalau pemain sepak bolah masin mending mereka bisa jadi pelatih banyak klub tapi pemain bola basket di Indonesia ini klubnya tidak banyak kompetisinya juga tidak seketat dan juga tidak memberikan satu impact kepada masyarakat yang beda dengan sepak bola.Naturalisasi Atlet Eksistensi Basket 3
WIHADI WIYANTO 2 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Saya hanya untuk memperdalam tadi mengenai masalah pertemuan tadi Saudara Wijayanto mengatakan bahwa tidak ada tidak tahu Abraham Samad untuk datang ke rumahnya. Pertanyaan saya adalah apakah itu inisiatif sendiri ya atau perintah ada perintah dari Pak Jokowi untuk datang ke keluarganya.Pertemuan Abraham SamadPertemuan Andi Wijayanto 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian yang ketiga, yang terakhir Pak Jaksa Agung. Ini suara dari Dapil kami. Dapil Bojonegoro dan Tuban. Dimana ada kasus Bimtek Tahun Anggaran 2012. Mungkin Pak Jaksa Agung juga sudah mendapatkan surat tersebut dan kami juga mendapatkan surat tersebut sebagai tembusan. Dimana disitu sudah diputus ada satu tersangkanya Saudara Abdul Wahid. Tetapi yang lain-lainnya padahal dalam pengadilan juga terbukti bahwa semua Anggota DPRD pada saat periode Tahun 2009-2014 itu mereka menerima Bimtek tersebut. Nah mohon mungkin Pak Jaksa Agung, karena ini adalah merupakan kepastian hukum di Dapil kami. Jangan sampai ini juga membuat gelisah di Dapil kami juga mengenai kasus Bimtek tersebut. Nah mungkin bisa tertangani dengan baik. Saya kira itu saja Pimpinan dan terima kasih.RKAKL, RKP kasus Bimtek 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian yang kedua, kita mungkin dalam kurun ini sering melihat ada kasus yang cukup menonjol sebenarnya yaitu kasus pra peradilan … Kenapa sampai kejaksaan kalah sampai 3 kali dan sekarang kondisinya Lanyalah sendiri sudah ada, sudah kembali ke tanah air dan sudah dilakukan pemeriksaan. Namun kalau pra peradilannya kalah 3 kali, langkah-langkah apa kejaksaan untuk menangani masalah Lanyala ini sehingga nasibnya tidak seperti kasus pra peradilan tersebut. Jadi kalau kita melihat disini sepertinya ada tarik menarik antara kejaksaan dan Mahkamah Agung. Tolong mungkin Pak Jaksa Agung bisa menjelaskan sebenarnya kasusnya seperti apa, karena masyarakat sering melihat bahwa ini sebenarnya adalah kasus pengulangan. Nah kejaksaan mengatakan tidak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya … (suara tidak jelas).RKAKL, RKP pra peradilan 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Pertama-tama saya mendapatkan penyampaian tadi mengenai masalah kinerja daripada kejaksaan. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat ini adalah awalnya Pak Jaksa Agung pernah membuat Satgas anti korupsi. Saya juga melihat laporan daripada kinerja Satgas anti korupsi secara spesifik. Memang ada beberapa kasus-kasus korupsi tetapi apakah ini merupakan kinerja daripada Satgas itu atau secara kasus itu ditangani oleh bukan Satgas karena dalam anggarannya pun juga tidak ada mengenai anggaran untuk Satgas anti korupsi itu. Itu yang pertama.RKAKL, RKP satgas anti korupsi 3
WIHADI WIYANTO 5 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Menyangkut tadi mengenai masalah Pak Jaksa Agung menyatakan bahwa selama 2 hari ini sungguh-sungguh, saya terima kasih Pak Jaksa Agung kalau kesempatan ini sungguh-sungguh. Namun apa yang kami hadapi pada saat kunjungan kerja kami ke Jawa Timur, ternyata saat itu kita sempat melakukan content of parliament. Apa yang terjadi pada saat kita melakukan Rapat Kerja dengan Kajati Jawa Timur, ada hal yang sangat tidak layak dilakukan oleh jajaran Pak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Kunjungan Kerja 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Memang kemarin yang menanyakan mengenai masalah mutasi atau ditariknya Hakim Yudi dari KPK ke Kejaksaan itu adalah saya dari Fraksi Gerindra, jadi bukan dari Adies Kadir dari Fraksi Golkar, memang itu dari Fraksi Gerrindra dan memang ada satu juga pertanyaan yang belum terjawabkan yaitu kenapa barang bukti yang dititipkan ke Kejaksaan pada saat dimintakan ke MKD tidak diberikan dengan alasan apa. Itu adalah dua pertanyaan yang memang saya ajukan kepada Bapak Jaksa Agung.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Mutasi Hakim 3



WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi saya kira Kejaksaan jangan tinggal diam dalam hal ini karena kerugian negara jelas kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita lihat dalam kunjungan kerja kami ke Pasar Turi.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Pasar Turi 3
WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Jadi hal ini tidak bisa kita lihat semata-mata perdata, perdata kalau kita lihat adalah hutang-piutang misalnya antara developer dengan penyewa lahan atau pembeli kios atau penyewa kios, tapi di sini adalah menyangkut Pemerintah Kota Surabaya juga dan PT KAI. Jadi saya kira dalam hal Pasar Turi ini Kejaksaan sudah selayaknya untuk langsung masuk kepada permasalahan penyelidikan tentang Pasar Turi karena ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak, perdagangan di Surabaya dan ini sudah memakan banyak korban Pak. Artinya sampai dengan walikota pun waktu itu akan dibuat tersangka oleh polisi dan waktu itu masalah dengan Kejaksaan pun muncul bahwa walikota Risma sebagai tersangka, sehingga pada saat itu terjadi tarik-menarik antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Kemudian juga banyak setelah itu perwira-perwira polisi juga banyak yang dimutasi gara-gara masalah Pasar Turi ini.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Perdata, Pasar Turi 3
WIHADI WIYANTO 3 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Pak Jaksa Agung menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak John dan Pak Didik mengenai masalah Pasar Turi. Di sini juga ada beberapa unsur yang juga masih bisa dipakai bukan ini adalah bukan suatu ranah yang kita lihat bukan semata-mata perdata, karena kalau kita lihat tanah yang ada itu adalah tanah milik Pemda dan sebagian adalah tanah milik PT KAI. Dan developer itu kontrak kerja pengalihan lahan dan segala macam itu, itu saya kira juga masih dalam sengketa. Dalam hal ini developer menjualnya adalah dalam bentuk strata title, pengelihan strata title, pengertian strata title ini yang perlu kita dalami permasalahannya karena setahu kami bahwa lahan itu tidak dimiliki oleh developer itu. Dengan menjual strata title artinya mereka sudah mengalihkan hak daripada bangunan maupun tanah tersebut gitu.Surat ESDM dan Kasus Mobil 8Perdata, Tanah Pemda, Developer 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Kemudian yang kedua ada satu hal yang ingin saya tanyakan, saya mendengar bahwa BNPT akan memanfaatkan dan juga Umar Patek untuk membebaskan tawanan 10 tawanan Abu Sayyaf, saya minta klarifikasi BNPT sampai sejauh mana peran pak Umar Patek, dan apa yang harus diharapkan dari seorang Umar Patek. Saya kira dua itu saja dan mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kami romo, Terima kasih.Terorisme peran teroris 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga menjadi satu usulan bagi BNPT, pertama bahwa kita tahu yang namanya teroris masuk kepada ekstra ordynary crime, jadi ada teroris, ada narkoba, dan ada juga korupsi, namun nasib teroris yang menjadi ekstra ordynary crime perhatian pemerintah tidak seperti narkoba dan tidak juga seperti korupsi hal ini jelas dalam paparan yang disampaikan, dan juga dari masyarakat sendiripun menganggap teroris ini seperti sudah tidak ada, kita hanya melihat sisa-sisa yang kita lihat setiap kali kita masuk ke mall, stiap kali kita masuk ke hotel pasti melewati metal detector untuk apa itu?, karena masyarakat sendiri seakan-akan melewati itu seakan-akan juga asal-asalan dan sebenarnya ini juga sampai sejauh mana ke efektifitas metal detector itu, saya melihat bahwa masyarakat sudah tidak lagi peduli terhadap terorisme kita tahu rentang waktu dari tahun 2001 kasus di new york di WDC kemudian 2002 bom Bali, masyarakat pada saat itu merasakan juga bagaimana pemburuan densus 88 terhadap Nourdin N Top, masyarakat pada saat itu masih aware terhadap terorisme, tapi sekarang dengan rentang waktu yang 15 tahun generasi sudah berubah, generasi yang dulu anak-anak sekarang ini sudah remaja, yang dulu masih balita sekarang sudah 20 tahun keatas, sehingga pada saat peristiwa penembakan sarinah itu mereka bisa selfie sama-sama, mereka melihat terorisme bukan sesuatu hal yang menakutkan.Terorisme terorisme 3
Wihadi Wiyanto 1 Gerindra Jawa Timur IX Laki-Laki Nah inilah peran BNPT dengan progam-progam yang disampaikan tadi adalah salah satunya adalah bagaimana masyarakat ini masih tetap merasakan bahwa terorisme itu ada di sekelilingnya, bagaimana terjadinya terorisme itu. Karena dengan ketidak pedulian masyarakat maka orang-orang yang tinggal di sekeliling itu mereka juga tidak waspada apakah dia teroris atau tidak, dan ada paham apa karena yang kita lawan itu adalah paham. Paham terorisme yang memang di kemas oleh agama tertentu sehingga kadang-kadang kabur ini adalah penyebaran agama atau penyebaran paham teroris, nah inilah BNPT harus bisa memilahnya dan masyarakat harus diberikan suatu pengetahuan bagaimana sebenarnya paham terorisme ini , jadi kalau kita kembali flashback tahun 1965, itu adalah peristiwa PKI, 15 tahun kemudian pada saat kita-kita duduk tahun 80 kita semua dikatakan bahayalah laten PKI tapi kita tidak pernah merasakan, bagaimana kejamnya dan bagaimana situasi pada saat PKI sama persis dengan masalah terorsime ini, jadi sekarangpun masyarakat bali yang merasakan bom bali sekarang mungkin generasi yang sekarang ini tidak merasakan bom bali seperti apa, sehingga sekarang ini mereka abaikan itu, nah inilah peran BNPT yang kita harapkan, ini yang pertama.Terorisme tugas BNPT 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Tadi disinggung mengenai masalah judi online, prostitusi online. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin juga ini perlu menjadi suatu pengamatan dari PPATK Pak, yaitu mengenai masalah adanya cyber crime, yang mana melibatkan banak warga negara asing. Di sini warga negara asing ini adalah warga negara asing yang ilegal sebenarnya, mereka bekerja di Indonesia dan mereka enghasilkan uang di Indonesia dan mereka itu tentunya melakukan transaksi untuk keluar negeri dengan hasil mereka yang ada di sini. Nah ini salah satu hal yang mungkin juga bisa menjadi luput perhatian kita apabila rekeningnya adalah keluar seakan-akan ini adalah rekening yang normal-normal saja, tapi potensi di situ kita melihat bahwa tenaga kerja asing ilegal di Indonesia itu sebenarnya cukup besar dan mereka bukan sebagai pegawai tapi mereka bisnis di sini, mereka melakukan transaksi di sini, mereka membuka usaha di Indonesia dan ini adalah salah satu memang kelemahan kita untuk pengawasan.Transaksi Keuangan Cyber Crime 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Kemudian yang kedua, transaksi online seringkali melalui beberapa payment gateaway yaitu seperti paypell dan lain-lainnya dan mereka bukan di Indonesia. Nah apakah payment gateway seperti ini kalau di Indonesia mereka mengajukan izin, apakah mereka juga harus melakukan suatu klarifikasi terhadap PPATK karea dalam online itu mereka akan melakukan pembayarannya tidak langsung kepada vendornya Pak. Jadi pada saat online membeli, mereka tidak langsung membayar tapi mereka melalui paypell. Paypell yang membayar baru nanti hitung-hitungan dengan, ini dengan payment gateaway. Saat ini hanya ada di luar negeri, tidak ada di dalam negeri. Nah ini salah satu hal yang bisa dipakai juga dalam masalah transaksi keuangan ini untuk mesuk dan keluarnya capital ....atau masuknya dana-dana yang ilegal masuk ke Indonesia dengan melalui seperti ini karena mereka bisa membuka suatu usaha, mereka menggunakan paypell dan ada seakan-akan membeli barang, mereka mentransfer itu melalui paypell, mereka bisa mengambil uang itu. Ini adalah satu hal yang tidak kelihatan dan ini adalah salah satu dari mana narkoba juga bisa melakukan hal seperti itu dan terorisme juga bisa melakukan dengan cara dengan melalui payment gateaway.Transaksi Keuangan Payment Gateway 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Saya kira perlu ada suatu pengawasan mengenai masalah payment gateaway ini Pak secara serius karena ini mungkin jumlahnya tidak fantastis sekali tapi ini akan berkala karena ini as ussually seperti bisnis. Nah inilah yang harus kita perlu ada suatu pengawasan mengenai paypell ini atau sejenisnya mengenai payment gateaway. Saya kira demikian.Transaksi Keuangan Pengawasan Payment Gateway 3
WIHADI WIYANTO 1 GERINDRA JAWA TIMUR IX Laki-laki Dalam hal ini tentunya mereka juga akan melakukan transaksi, saya kira ini perlu juga menjadi pengawasan Pak, karena bagaimanapun juga tenaga kerja asing ini mereka sama saja juga dengan sebenarnya membawa lari uang dari Indonesia untuk mereka transfer ke negaranya. Salah satu hal ini yang mungkin saya ingin ada suatu tindakan preventif terhadap hal-hal ini menjadi perhatian mengenai masalah tenaga kerja asing yang mereka tentunya menggunakan transaksi ke luar negeri.Transaksi Keuangan Pengawasan TKA 3
YANDRI SUSANTO 2 PAN BANTEN II Laki-laki Oleh karena itu fraksi PAN berpandangan pada hari ini kita bisa menyetujui atau mengambil keputusan untuk menerima Saudara komjen Badrodin Haiti ini sebagai Kapolri dan segera kita usulkan di rapat Paripurna untuk dimintai persetujuannya. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat Bapak presiden bisa melantik dan kita mengakhiri tiga bulan terkahir ini Polri tidak punya pimpinan. Istilahnya ikan sepat ikan Gabus dimasukkan dalam kulkas lebih cepat lebih bagus tapi tak berkualitas.Fit and Proper Test Calon KAPOLRIPenerimaan Kapolri Baru 3
YAYAT YULMARYATMO BIARO 2 GOLKAR BANTEN II Laki-laki Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi secara pribadi kepada Pak menteri yang berkaitan dengan posisi barunya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Apresiasi disertai harapan besar saya, karena Beliau adalah pejuang demokratisasi di masa nya, berharap dalam posisi kekuasaannya menghayati betul bahwa salah satu perubahan penting diera sekarang adalah pola hubungan antara pemerintah dan partai politik yang sudah bergeser jauh. Kita ingat dimasa yang lalu bagaimana model hubungan negara dengan partai politik. Terjadi subordinasi, bahkan dimasa yang jauh sebelumnya kita kira, Kita mengenal masa VOC dulu. Bukan cuma subordinasi, tetapi lebih jauh menjadi politik, Saya yakin semangat ini tidak ada sama sekali pada Pak Menteri kita. Dan saya dan percaya sebagai pejuang demokrasi, Pak Menteri kita akan menempatkan kementrian Hukum tegak di atas etika dan kepercayaan publik yang kuat.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumApresiasi 3
YAYAT YULMARYATMO BIARO 2 GOLKAR BANTEN II Laki-laki Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Menteri dalam paparan ini, dan juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Berkaitan dengan PP 99. Tadi teman-teman sebelumnya sudah ada yang mengkritisi ke PP ini, bahkan sudah ada yang lebih dulu memohon untuk dicabut. Saya ingin spesifik saja Bahwa PP yang akan dikaji oleh Pak menteri dan teman-teman ini lebih khusus pada Pasal 43 B. Yang menjadi masalah utama karena kalau kita menghayati betul perbedaan domain antara tindakan penghukuman dan pembinaan, mestinya pasal 43 B ini tidak tercantum di PP tersebut. Karena 2 domain yang berbeda, antara penegakan hukum. Dan pembinaan di warga binaan. Untuk itu pada Pimpinan lewat rapat ini saya mengusulkan agar pasal 43B ini kita sepakati saja sebagai pasal yang harus segera dicabut. Karena memakan korban begitu banyak. Dan sebenarnya secara substansi perundang-undangan ini akan bertentangan dengan undang-undang yang lain. Yang kedua, Pak Menteri, penerapan pasal 43B yang diberikan kepada lembaga lain, cenderung dilakukan secara diskriminatif. Suka-suka mereka. Saya bisa sebut misalnya salah satu yang dipersyaratkan dalam 43 B ini, kewenangan yang dilimpahkan kepada KPK. Untuk memberikan rekomendasi positif maupun negatif. Tolak ukurnya justice colabolator. Padahal kita mengerti justice colabolator ini dibutuhkan pada saat proses penegakan hukum. Bukan setelah penghukuman. Nah untuk itu saya berharap Pak Menteri dan jajarannya, tidak usah ragu karena undang-undang mensyaratkan ini mutlak. Kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin menyampaikan bukti diskriminasi yang dilakukan oleh KPK. Dalam menggunakan kewenangan yang bersumber dari pasal 43B pada saat memberikan PB kepada beberapa pihak rekomendasinya bisa negatif tapi pada pihak lain KPK seperti lembaga yang tidak profesional.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
YAYAT YULMARYATMO BIARO 2 GOLKAR BANTEN II Laki-laki Saya mendapatkan satu surat yang berasal dari press release dari Departemen Hukum dan HAM, yang ditandatangani tanggal 3 September 2014. Yang apabila Pak menteri membaca press release ini. Menjadi tidak masuk akal, lembaga seprofesional KPK kemudian abai soal batasan waktu 12 hari. Dirjen PAS menyurat tanggal 30 Juni kemudian KPK membalasnya pada tanggal 22 Agustus. Hampir 2 bulan, padahal KPK mestinya membaca pada PP tersebut ada batasan waktu 12 hari. Tidak mungkin lembaga seprofesional KPK menjadi abai dengan batasan waktu 12 hari. Ini kita baca sebagai sikap dari lembaga seperti KPK yang diskriminatif. Menggunakan kewenangan yang berasal dari PP 99. Berdasar itu Pak Menteri yang terhormat, kami memohon membantu dan mendorong kepada Pak Menteri, agar segera saja, mencabut PP 99 ini wabil khusus pasal 43B yang berkaitan dengan kewenangan lembaga lain.Pembangungan Masyarakat Sadar HukumPP 99/12 3
A. BAKRI 3 PAN Jambi Laki-laki Jadi saya ingin mengusulkan kepada BATAN juga bahwa seperti Cina, Cina itu menjalankan dua teknologi yaitu HTR yang sedang dilakukan oleh BATAN sekarang dan muatan soal reaktor yang kami sedang usulkan sekarang, tapi yang kami usulkan 100 megawatt termal artinya kira-kira 35 megawatt elektrik dan ya kami sudah melakukan perkiraan dananya semua dan juga persiapan orang-orangnya dan kontakkontak kami ini juga berkat dari Amerika penelitian mengenai muatan soal reaktor ini yang dibikin Tahun 1965 dan 1969 sampai sekarang kira-kira 20 lebih apa namanya literaturnya dengan perhala, perbuku 300 itu kira-kira 3000 sampai 4000 halaman terbuka untuk masyarakat umum. Jadi dari situ kita belajar bahwa sebenarnya dengan mempelajari itu kita bisa merancang ya 80% barangkali dan komponen dalam negerinya juga karena reaktornya ini sederhana yaitu menggunakan bahan bakar cair, bukan bahan padat. Nanti mungkin kami akan bisa detailkan lagi atau nanti kami serahkan kepada bapak konsep kami. Saya kira demikian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKebijakan Energi NasionalUsulan teknologi 7
A. BAKRI 2 PAN Jambi Laki-laki Melihat daripada langkah strategis BATAN juga disitu ada sesuai arahan presiden danruen dan kata pimpinan lah tapak maju mundur, maju mundur, maka kami punya usulan suatu konsep usulan muatan soal reaktor namanya leato 100 megawatt termal. Mungkin Pak Fadel tahu kalau reaktor apa itu dan tujuannya karena selama ini nuklir dianggap yang terakhir. Kenapa? Karena design kita bikin kalau bisa menyaingi batubara harganya, menyaingi batubara. Kemudian kalau bisa designnya komponen local maupun designnya itu oleh Indonesia. Jadi mungkin sesuai dengan permintaan Pak Markus canangkan teknologi PLTN.Pembangkit Listrik Design 7
A. BAKRI 2 PAN Jambi Laki-laki Melihat daripada langkah strategis BATAN juga disitu ada sesuai arahan presiden danruen dan kata pimpinan lah tapak maju mundur, maju mundur, maka kami punya usulan suatu konsep usulan muatan soal reaktor namanya leato 100 megawatt termal. Mungkin Pak Fadel tahu kalau reaktor apa itu dan tujuannya karena selama ini nuklir dianggap yang terakhir. Kenapa? Karena design kita bikin kalau bisa menyaingi batubara harganya, menyaingi batubara. Kemudian kalau bisa designnya komponen local maupun designnya itu oleh Indonesia. Jadi mungkin sesuai dengan permintaan Pak Markus canangkan teknologi PLTN.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
A. BAKRI 3 PAN Jambi Laki-laki Jadi saya ingin mengusulkan kepada BATAN juga bahwa seperti Cina, Cina itu menjalankan dua teknologi yaitu HTR yang sedang dilakukan oleh BATAN sekarang dan muatan soal reaktor yang kami sedang usulkan sekarang, tapi yang kami usulkan 100 megawatt termal artinya kira-kira 35 megawatt elektrik dan ya kami sudah melakukan perkiraan dananya semua dan juga persiapan orang-orangnya dan kontakkontak kami ini juga berkat dari Amerika penelitian mengenai muatan soal reaktor ini yang dibikin Tahun 1965 dan 1969 sampai sekarang kira-kira 20 lebih apa namanya literaturnya dengan perhala, perbuku 300 itu kira-kira 3000 sampai 4000 halaman terbuka untuk masyarakat umum. Jadi dari situ kita belajar bahwa sebenarnya dengan mempelajari itu kita bisa merancang ya 80% barangkali dan komponen dalam negerinya juga karena reaktornya ini sederhana yaitu menggunakan bahan bakar cair, bukan bahan padat. Nanti mungkin kami akan bisa detailkan lagi atau nanti kami serahkan kepada bapak konsep kami. Saya kira demikian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
A. BAKRI 3 PAN Jambi Laki-laki Jadi saya ingin mengusulkan kepada BATAN juga bahwa seperti Cina, Cina itu menjalankan dua teknologi yaitu HTR yang sedang dilakukan oleh BATAN sekarang dan muatan soal reaktor yang kami sedang usulkan sekarang, tapi yang kami usulkan 100 megawatt termal artinya kira-kira 35 megawatt elektrik dan ya kami sudah melakukan perkiraan dananya semua dan juga persiapan orang-orangnya dan kontakkontak kami ini juga berkat dari Amerika penelitian mengenai muatan soal reaktor ini yang dibikin Tahun 1965 dan 1969 sampai sekarang kira-kira 20 lebih apa namanya literaturnya dengan perhala, perbuku 300 itu kira-kira 3000 sampai 4000 halaman terbuka untuk masyarakat umum. Jadi dari situ kita belajar bahwa sebenarnya dengan mempelajari itu kita bisa merancang ya 80% barangkali dan komponen dalam negerinya juga karena reaktornya ini sederhana yaitu menggunakan bahan bakar cair, bukan bahan padat. Nanti mungkin kami akan bisa detailkan lagi atau nanti kami serahkan kepada bapak konsep kami. Saya kira demikian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhTeknologi Usulan 7
Achmad Amins 3 Nasdem Kalimantan Timur Laki-Laki Saya sedikit saja Pak. Terima kasih. Dirut yang baru sudah bukti pekerjaan, tapi saya masih penasaran Pak, di Samarinda itu ada namanya pembangkit ... pinggir sungai, juga di Karang Asem pinggir sungai. Sejak awal reformasi itu masyarakat sudah mengusulkan PLN di kedua tempat ini masih di-seal ya, padahal di sana tempatnya batubara lewat. Beberapa ribu ton satu hari itu ada. Samarinda. Balik Papan juga.PLN Aspirasi dari Samarinda 7
Achmad Amins 4 Nasdem Kalimantan Timur Laki-Laki Sungai Keledang. Orang lama pasti tahu itu. Jalan Ketapang, Karang Asam. Dan Karang Joang di Balik Papan. Itu Pak, sengaja tidak mau bikin apa, batubara. Saya dengar saya kecil-kecil di Samarinda sampai tua begini, katanya memang tidak mau diganti batubara karena itu drum(?) kalau 10 ada 2 atau 3 yang kosong minyaknya tapi bayarannya full. Maaf saja, Pak, saya ngomong ini. Ini cerita, cerita mati, tapi terjadi Pak. Itu kelakukan anak buah kita banyak macam-macam memang. Ya mudah-mudahan Bapak.PLN Aspirasi dari Samarinda 7
Achmad Amins 4 Nasdem Kalimantan Timur Laki-Laki Kemarin kami reses ke Balik Papan, sekalian ke ketemu dengan Total ya untuk apa itu? Makam, sekalian ya ngambil-ngambil hati, Pak Amin itu pembangkit 2 x 40 sudah jalan Pak katanya Maret, oh saya bilang terima kasih banyak, ini sampaikan kepada Dirut terima kasih kami. Kalimantan Timur. Walaupun itu saya perjuangkan mulai tahun 2003, Pak, 12 tahin sudah. Baru dapat gas, dan saya lupa harganya berapa, apakah dimain-mainkan lagi atau tidak. Ini saya tidak tahu ini, mudah-mudahan ya Pak ini mohon Pak, Balik Papan itu aduh kalau kita lempar itu ... naik itu, kok tidak mau diganit-ganti . Itu Pak, waktu masih lampu itu 8 kali satu hari mati itu waktu saya masih walikota, tahu persis saya. Dan kalau, maaf Pak ya ini. Saya, mulut saya busuk, tapi hati saya bersih Pak ini.PLN Hasil reses dari Balikpapan 7
ACHMAD FARIAL 1 PPP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Ketua. Tolong dari 18 itu disebut siapa-siapa yang punya dan dilelang tahun berapa. Terima kasih.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
Achmad Farial 2 PPP Jawa Barat V Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Saya bukan mau berdebat sama Pak Ramson ini. Jadi soal gas bukan saya membela PLN ini Pak, sama Pertamina. Itu yang mempunyai sumur gas itu akan berproduksi apabila sudah ada pembeli. Kalau tidak ada pembelinya, mereka tidak akan memproduksi gas. Jadi kalau yang dibilang tadi teman-teman, PLN ambil dari Pertamina, pasti tidak ada slot-nya. Karena gas itu sudah ada yang punya semua. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan K3S. K3S juga berproduksi apabila sudah ada yang beli. Itu biasanya kontrak jangka panjang.PLN Produksi Gas 7
Achmad Farial 2 PPP Jawa Barat V Laki-Laki Mengenai yang bagi hasil yang Pak Ramson bilang tadi itu bagaimana mau dibagi hasil kalau mereka belum kembali investasinya walaupun ada cost recovery. Dan gas itu rata-rata sudah ada pembeli, apa PGN, apa perusahaan atau industri lainnya. Jadi PLN juga kesulitan untuk membeli gas murah, kecuali kalau Pertamina menemui sumur gas baru PLN kontrak semuanya diambil, itu bisa dengan harga murah.PLN Produksi Gas 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU14 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setuju tidak setuju, itu kesimpulan, yang saya tanya kita punya kewenangan tidak untuk membahas. Menurut saya tidak punya kewenangan, jadi jangan bicara setuju tidak setuju dulu. Kita berwenang nggak bahas ini gitu, menurut saya tidak punya kewenangan. Menurut Bapak ini punya, saya baca dari PP-nya, Undangundangnnya sudah saya copy, nggak ada. Kalau Bapak ini lebih yakin, tolong yakinkan saya bahwa memang perhitungan itu berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, dihitung berdasarkan nilai perolehan. Kalau tidak ada penjelasan itu, untuk keamanan kita bersama dari pada kita sama-sama menanggung persoalan yang tidak mungkin kita fahami, saya minta dengan mohon jangan dibahas dulu. Terima kasih.Aset Negara Aset Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 8 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih. Saya nggak mengomentari soal Freeport dulu, saya tetap kembali ke persoalan awal tadi kita bahas karena sampai saat ini saya belum menemukan di mana dasar hukumnya kalau kalkulasi itu berdasarkan nilai perolehan. Saya sudah buka yang dibuka PMK tadi, yang Bapak sampaikan tadi tetap tidak ada kata bahwa itu dihitung berdasarkan nilai perolehan. Agak membingungkan saja buat saya alau tanah bagaimana, tahun ’70 kita beli harga tanah Rp. 1.000 per meter lalu kita mau jual nanti berdasarkan nilai harga yang mana, nilai harga perolehan yang tahun ’70 atau nilai harga yang sekarang karena tanah naik. Lalu bagaimana menghitungnya, apakah untuk tanah dan bangunan berbeda cara menghitungnya dengan kendaraan bermotor dan sebagainya termasuk kapal tangker. Ini kita harus selesaikan dulu Pimpinan, menurut saya agar kita tidak buang waktu, kalau memang bukan kewenangan kita bahas, jangan kita bahas, jangan sampai kemudian kalau memang bukan kewenangan kita, lalu kita setujui, lalu ada kesalahan di kemudian hari, orang mengatakan itu persetujuan DPR RI. Jadi saya pikir ini perlu kita selesaikan dulu Pak Pimpinan, kita pantas tidak membahas persoalan kapal tanker tadi. Terima kasih.Aset Negara Nilai Perolehan 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU11 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Begini maksud saya, orang bisa berdalih ini pemahaman akuntansi atau tidak, tapi menurut saya seluruh tindakan yang butuh persetujuan DPR RI dasar hukumnya harus jelas, jangan kita berdalih akuntan. Saya mau tanya penentuan dasar bahwa harga itu berdasarkan harga perolehan itu dari pasal berapa ayat berapa, aturan yang mana, Undang-undang pasal berapa, TMK pasal berapa karena ini penting, ini persoalan apakah memang patut untuk membicarakan ini di sini atau tidak karena ada 2 hal yang berbeda Pak. Kalau barang ada depresiasi, negara mau untung, dia gunakan harga perolehan iya toh untuk dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, dia pakai harga paling tinggi. Kalau tanah bagaimana, apakah kita hitung harga perolehan juga, kan tidak, dia harga terkini, dibentuk tim penilaiannya. Artinya begini Pak, dinilai dulu apakah barang ini perlu dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, ukurannya apa, kalau 100 milyar ke atas dia dibicarakan oleh DPR RI. Nah 100 milyar ini berdasarkan kalkulasi apa, apakah harga perolehan atau harga terkini. Kalau menurut Bapak harga perolehan tidak persoalan, selama ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya sampai kita dapatkan jangan dibahas, saya juga tidak mau mengambil resiko ketika ternyata bukan kewenangan DPR RI lalu DPR RI membahas dan DPR RI ......terjadi kesalahan, orang bisa berdalih kesalahan ini terjadi atas persetujuan DPR RI.Aset Negara Nilai Perolehan 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Saya mau tanya saja tentang harga yang ditanyakan oleh Pak Satya tadi tentang harga 100 milyar, sekian milyar, siapa itu dasar hukumnya bahwa itu berdasarkan harga perolehan di mana ya.Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Yang nomor berapa.Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pasal. Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 5 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Iya Pimpinan, itu nilai lebih dari, dalam penjelasan di sini nilai perolehan itu yang diperdebatkan awal. Kalau nilai sekarang dia Cuma 35 milyar, kalau 35 milyar tidak perlu persetujuan DPR RI, tapi kalau kemudian dikatakan kalkulasinya berdasarkan nilai perolehan 400 sekian milyar dia butuh persetujuan DPR RI. Nah nilai mana yang kita pakai, kalau di sinikan penjelasannya di sini ada kata nilai perolehan Pimpinan, sementara dalam pasal yang Pimpinan bacakan tadi tidak disebutkan nilai itu nilai apa, Cuma nilai saja, apakah nilai perolehan ataukah nilai terkini. Kalau menurut saya logikanya bukan nilai kemarin, tapi nilai per hari ini, apakah semua barang menjadi berharga atau tidak berharga bukan dinilai awalnya dong, tapi dinilai terkini dia. Kalau memang .....itu yang kita sepakati, ini tidak perlu kita bahas karena di bawah 100 milyar. Kalau kita baca dari Pasal 46 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 juga tidak ada penjelasan apapun tentang nilai mana yang dipakai. Terima kasih Pimpinan.Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU13 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Maaf Pimpinan, ini bukan persoalan percaya tidak percaya, nggak, jangan kemudian kita tarik jadi masalah percaya tidak percaya, tapi adalah kita punya kewenangan atau tidak punya kewenangan, kan persoalannya di situ sebenarnya dan saya tidak mau kemudian karena hal apapun DPR RI menjadi bempernya. Ketika barang itu sudah terjual lalu terjadi masalah hukum di kemudian hari, orang akan lihat keputusannya dari mana, DPR RI. Artinya 560 Anggota di sini bertanggung jawab atas keputusan ini, inikan bukan sesuatu yang harus kita segera putuskan per hari ini. Usul saya daripada tidak berpanjang-panjang nanti dia berlama-lama, sampai kita mendapatkan tafsir yang jelas, kalau perlu minta fatwa Mahkamah Agung, maksudnya apa ini, sampai kita dapatkan tafsiran yang jelas terhadap ini dan bisa dipertanggungjawabkan jangan kita bahas dulu poin ini karena .......... itu untuk kepentingan kita bersama Pimpinan dan tidak persoalan bagaimana pandangan saya terhadap percaya tidak percaya kepada presiden. Terima kasih.Aset Negara Penjualan Aset Negara 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU23 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Yang saya ingat Pimpinan, pembicaraan tadi itu ada 2 hal. Pertama terkait dengan pembangkit listrik 35 ribu mega watt itu, dia minta diuraikan wilayah ini, mana ini, seperti ini. target kapasitas PLN dan IPP 2019 90 giga watt. Itu di mana saja titiknya, energi yang digunakan apa saja, kan kita menjadi lembaga yang mengawasi. Apa yang mau kita awasi kalau ini nggak tahu.BUMN Perusahaan 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 2 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Saya mau tanya saja tentang harga yang ditanyakan oleh Pak Satya tadi tentang harga 100 milyar, sekian milyar, siapa itu dasar hukumnya bahwa itu berdasarkan harga perolehan di mana ya.Divestasi Freeport Dasar hukum harga 7



Adian Yunus Yusak Napitupulu 20 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Bukan kita mau membicarakan 51% secara tertutup ya oke tunggu saja tertutupnya, ngapain juga kita paksakan harus sampaikan secara terbuka di poin 1, jadi lucu. Ketika kita sudah bersepakat ada yang akan dibicarakan secara tertutup itu mungkin mengidentifikasikan bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa di publish secara terbuka, kenapa kita .....poin nomor 1.Divestasi Freeport Divestasi 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 11 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Setuju tidak setuju, itu kesimpulan, yang saya tanya kita punya kewenangan tidak untuk membahas. Menurut saya tidak punya kewenangan, jadi jangan bicara setuju tidak setuju dulu. Kita berwenang nggak bahas ini gitu, menurut saya tidak punya kewenangan. Menurut Bapak ini punya, saya baca dari PP-nya, Undang- undangnnya sudah saya copy, nggak ada. Kalau Bapak ini lebih yakin, tolong yakinkan saya bahwa memang perhitungan itu berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, dihitung berdasarkan nilai perolehan. Kalau tidak ada penjelasan itu, untuk keamanan kita bersama dari pada kita sama-sama menanggung persoalan yang tidak mungkin kita fahami, saya minta dengan mohon jangan dibahas dulu. Terima kasih.Divestasi Freeport Kewenangan membahas 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 13 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Nggak kan begini Pimpinan, proses negosiasi itukan bertahap, bagaimana kemudian setiap kemenangan-kemenangan kecil itu tidak dianggap kesombongan oleh Freeport yang memang perusahaan dari negara adi kuasa. Jadi menurut saya tidak perlu ada pernyataan ke publik tapi ke DPR RI gitu, kita kan sedang bernegosiasi ini kadang-kadang langkah kita sudah ini tapi karena ribut di media, berantakan gitu loh. Terima kasih.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 9 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Jadi menurut saya Pimpinan, khusus untuk poin kedua materi kita jangna kita bahas dulu, kita pending saja dulu sampai ada kejelasan. Terima kasih.Divestasi Freeport Pending bahasan 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 7 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Terima kasih. Saya nggak mengomentari soal Freeport dulu, saya tetap kembali ke persoalan awal tadi kita bahas karena sampai saat ini saya belum menemukan di mana dasar hukumnya kalau kalkulasi itu berdasarkan nilai perolehan. Saya sudah buka yang dibuka PMK tadi, yang Bapak sampaikan tadi tetap tidak ada kata bahwa itu dihitung berdasarkan nilai perolehan. Agak membingungkan saja buat saya alau tanah bagaimana, tahun ’70 kita beli harga tanah Rp. 1.000 per meter lalu kita mau jual nanti berdasarkan nilai harga yang mana, nilai harga perolehan yang tahun ’70 atau nilai harga yang sekarang karena tanah naik. Lalu bagaimana menghitungnya, apakah untuk tanah dan bangunan berbeda cara menghitungnya dengan kendaraan bermotor dan sebagainya termasuk kapal tangker. Ini kita harus selesaikan dulu Pimpinan, menurut saya agar kita tidak buang waktu, kalau memang bukan kewenangan kita bahas, jangan kita bahas, jangan sampai kemudian kalau memang bukan kewenangan kita, lalu kita setujui, lalu ada kesalahan di kemudian hari, orang mengatakan itu persetujuan DPR RI. Jadi saya pikir ini perlu kita selesaikan dulu Pak Pimpinan, kita pantas tidak membahas persoalan kapal tanker tadi. Terima kasih.Divestasi Freeport Perhitungan nilai perolehan 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 8 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Mneurut saya berdasarkan Undang-undangnya, peraturan pemerintahnya dan PMK yang disampaikan tadi tidak ada penjelasan yang memperkuat argumentasi bahwa harga berangkat dari harga perolehan. Nah saya minta penjelasan karena kalau tadi penjelasannya kan ada, Bapak bilang ada tadi, ada kata perolehannya, ada. Saya cari PP-nya, saya cari PMK-nya tidak ada kata perolehan. Terima kasih.Divestasi Freeport Perhitungan nilai perolehan 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 9 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Begini maksud saya, orang bisa berdalih ini pemahaman akuntansi atau tidak, tapi menurut saya seluruh tindakan yang butuh persetujuan DPR RI dasar hukumnya harus jelas, jangan kita berdalih akuntan. Saya mau tanya penentuan dasar bahwa harga itu berdasarkan harga perolehan itu dari pasal berapa ayat berapa, aturan yang mana, Undang-undang pasal berapa, TMK pasal berapa karena ini penting, ini persoalan apakah memang patut untuk membicarakan ini di sini atau tidak karena ada 2 hal yang berbeda Pak. Kalau barang ada depresiasi, negara mau untung, dia gunakan harga perolehan iya toh untuk dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, dia pakai harga paling tinggi. Kalau tanah bagaimana, apakah kita hitung harga perolehan juga, kan tidak, dia harga terkini, dibentuk tim penilaiannya. Artinya begini Pak, dinilai dulu apakah barang ini perlu dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, ukurannya apa, kalau 100 milyar ke atas dia dibicarakan oleh DPR RI. Nah 100 milyar ini berdasarkan kalkulasi apa, apakah harga perolehan atau harga terkini. Kalau menurut Bapak harga perolehan tidak persoalan, selama ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya sampai kita dapatkan jangan dibahas, saya juga tidak mau mengambil resiko ketika ternyata bukan kewenangan DPR RI lalu DPR RI membahas dan DPR RI ......terjadi kesalahan, orang bisa berdalih kesalahan ini terjadi atas persetujuan DPR RI.Divestasi Freeport Perhitungan nilai perolehan 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 13 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Nggak kan begini Pimpinan, proses negosiasi itukan bertahap, bagaimana kemudian setiap kemenangan-kemenangan kecil itu tidak dianggap kesombongan oleh Freeport yang memang perusahaan dari negara adi kuasa. Jadi menurut saya tidak perlu ada pernyataan ke publik tapi ke DPR RI gitu, kita kan sedang bernegosiasi ini kadang-kadang langkah kita sudah ini tapi karena ribut di media, berantakan gitu loh. Terima kasih.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 8 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Pimpinan, maaf Pimpinan. Maksud saya begini sebelum saya masuk kepada pembahasan mau dihibahin, mau apa segala macam kita nilai dulu kepatutan kita untuk membahas itu, jangan-jangan kita tidak punya kewenangan karena nilainya tidak sama seperti yang diamanatkan Undang-undang. Jadi jangan berbicara terlalu jauh dulu Pimpinan, mau dihibahkan ada perhitungan tersendiri, ditukar ada perhitungan sendiri, dijual ada perhitungan sendiri, tapi seluruhnya itu apakah dia butuh persetujuan DPR RI atau tidak, itu dulu yang kita sepakati, baru kita bicara yang lain.Divestasi Freeport Persoalan hibah 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 8 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Mneurut saya berdasarkan Undang-undangnya, peraturan pemerintahnya dan PMK yang disampaikan tadi tidak ada penjelasan yang memperkuat argumentasi bahwa harga berangkat dari harga perolehan. Nah saya minta penjelasan karena kalau tadi penjelasannya kan ada, Bapak bilang ada tadi, ada kata perolehannya, ada. Saya cari PP-nya, saya cari PMK-nya tidak ada kata perolehan. Terima kasih.Divestasi Freeport Regulasi 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 5 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Iya Pimpinan, itu nilai lebih dari, dalam penjelasan di sini nilai perolehan itu yang diperdebatkan awal. Kalau nilai sekarang dia Cuma 35 milyar, kalau 35 milyar tidak perlu persetujuan DPR RI, tapi kalau kemudian dikatakan kalkulasinya berdasarkan nilai perolehan 400 sekian milyar dia butuh persetujuan DPR RI. Nah nilai mana yang kita pakai, kalau di sinikan penjelasannya di sini ada kata nilai perolehan Pimpinan, sementara dalam pasal yang Pimpinan bacakan tadi tidak disebutkan nilai itu nilai apa, Cuma nilai saja, apakah nilai perolehan ataukah nilai terkini. Kalau menurut saya logikanya bukan nilai kemarin, tapi nilai per hari ini, apakah semua barang menjadi berharga atau tidak berharga bukan dinilai awalnya dong, tapi dinilai terkini dia. Kalau memang .....itu yang kita sepakati, ini tidak perlu kita bahas karena di bawah 100 milyar. Kalau kita baca dari Pasal 46 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 juga tidak ada penjelasan apapun tentang nilai mana yang dipakai.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 6 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Pimpinan, maaf Pimpinan. Satu sedikit saja, tafsir perolehan dan nilai terkini itu dijelaskan dasar hukumnya yang mana ya Pak. Nggak Bapak inikan menurut Undang-undang yyang saya baca kan tidak dijelaskan itu nilainya nilai apa, perolehan atau nilai terkini, nilai beli atau nilai akhir. Nah Bapak mentafsirkan itu perolehan, kata perolehan ini adanya di dasar hukum yang aman.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
Adian Yunus Yusak Napitupulu 7 PDIP Jawa Barat V Laki-Laki Nggak dasar hukumnya apa ya Pak, maaf Pak, dasar hukum bahwa itu memang didasarkan pada kalkulasi nilai perolehan itu di pasal berapa karena agak nggak masuk nalar saya. Mungkin tidak semua barang di waktu tertentu nilainya jadi nol, habis, jadi Rp. 5 , jadi Rp. 10.000 misalnya mungkin tidak. Walaupun mungkin awalnya tinggi harganya, ada depresiasi dan sebagainya. Nah apakah kemudian yang kita pakai nilai awal apa nilai akhir.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU14 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setuju tidak setuju, itu kesimpulan, yang saya tanya kita punya kewenangan tidak untuk membahas. Menurut saya tidak punya kewenangan, jadi jangan bicara setuju tidak setuju dulu. Kita berwenang nggak bahas ini gitu, menurut saya tidak punya kewenangan. Menurut Bapak ini punya, saya baca dari PP-nya, Undangundangnnya sudah saya copy, nggak ada. Kalau Bapak ini lebih yakin, tolong yakinkan saya bahwa memang perhitungan itu berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, dihitung berdasarkan nilai perolehan. Kalau tidak ada penjelasan itu, untuk keamanan kita bersama dari pada kita sama-sama menanggung persoalan yang tidak mungkin kita fahami, saya minta dengan mohon jangan dibahas dulu. Terima kasih.DPR Kewenangan DPR 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU11 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Begini maksud saya, orang bisa berdalih ini pemahaman akuntansi atau tidak, tapi menurut saya seluruh tindakan yang butuh persetujuan DPR RI dasar hukumnya harus jelas, jangan kita berdalih akuntan. Saya mau tanya penentuan dasar bahwa harga itu berdasarkan harga perolehan itu dari pasal berapa ayat berapa, aturan yang mana, Undang-undang pasal berapa, TMK pasal berapa karena ini penting, ini persoalan apakah memang patut untuk membicarakan ini di sini atau tidak karena ada 2 hal yang berbeda Pak. Kalau barang ada depresiasi, negara mau untung, dia gunakan harga perolehan iya toh untuk dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, dia pakai harga paling tinggi. Kalau tanah bagaimana, apakah kita hitung harga perolehan juga, kan tidak, dia harga terkini, dibentuk tim penilaiannya. Artinya begini Pak, dinilai dulu apakah barang ini perlu dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, ukurannya apa, kalau 100 milyar ke atas dia dibicarakan oleh DPR RI. Nah 100 milyar ini berdasarkan kalkulasi apa, apakah harga perolehan atau harga terkini. Kalau menurut Bapak harga perolehan tidak persoalan, selama ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya sampai kita dapatkan jangan dibahas, saya juga tidak mau mengambil resiko ketika ternyata bukan kewenangan DPR RI lalu DPR RI membahas dan DPR RI ......terjadi kesalahan, orang bisa berdalih kesalahan ini terjadi atas persetujuan DPR RI.DPR Persetujuan DPR 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU27 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setelah berkoordinasi dengan Kapoksi nama Adian Napitupulu ini dihapus tapi atas nama FraksiFraksi Fraksi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Masalah kedua adalah tentang ancaman-ancaman Freeport Pimpinan. Bagaimanapun juga berhentilah mengancam Indonesia, apa bentuk ancamannya? Pertama misalnya apa sih urgensinya CEO Freeport Richard itu berbicara tentang siapa pemegang saham dan komposisi pemegang saham di Freeport. Memangnya kalau kemudian komposisi pemegang sahamnya salah satu stafnya Donald Trump lalu kita menjadi takut. Kalau memang kita punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, kalau memang masih kita berharap titik temu jangan ada ancaman seperti itu. Saya akan melihat itu sebagai intimidasi terhadap bangsa ini, 7% saham Freeport dimiliki oleh, ngapain diumumkan, orang persoalan kita tidak untuk mengetahui berapa komposisi sahamnya rokok. Tapi ketika kita tidak merasa penting untuk tahu komposisi sahamnya, lalu itu dibeberkan, ditambah embel-embel di belakangnya itu dimiliki oleh staf khusus Donald Trump, saya melihat ini intimidasi terhadap negara dan tidak bisa dibiarkan. Itu pertama.Freeport Ancaman 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU29 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Fokus tidak membahas 51%Freeport Divestasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU30 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Jadi di poin 1 tidak ada 51%, poin 2 tidak ada 51%, siapFreeport Divestasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU15 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak kan begini Pimpinan, proses negosiasi itukan bertahap, bagaimana kemudian setiap kemenangan-kemenangan kecil itu tidak dianggap kesombongan oleh Freeport yang memang perusahaan dari negara adi kuasa. Jadi menurut saya tidak perlu ada pernyataan ke publik tapi ke DPR RI gitu, kita kan sedang bernegosiasi ini kadang-kadang langkah kita sudah ini tapi karena ribut di media, berantakan gitu loh. Terima kasih.Freeport Divestasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU16 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Sudah benar, artinya bahwa kedatangan menteri dan Rapat Kerja inikan bagian dari upaya memberikan penjelasan itu. Jadi saya mengerti yang dimaksud Bbang Ramson itu sama Pak Harry itu apa, gitu. Kalau kemudian ada yang nggak ngerti-ngerti sedikit sampai titik komanya berapa kali, berapa kali titik, berapa kali koma segala macam itu berdua saja bicaranya. Tapi menurut saya perlu berikan apresiasi adalah bahwa Rapat Kerja ini sesuai dengan agendanya bagian dari upaya memberikan penjelasan itu, bahwa kemudian itu tidak semua menyenangkan hati Pak Ramson dan Pak Harry itu persoalan nomor 2, tapi bahwa proses yang sudah kita jalani sudah benar, nggak ada yang salah di sini. Terima kasih Pimpinan.Freeport Divestasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 1 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Ada beberapa hal yang saya pikir menjadi penting kita bahas di sini Pimpinan, pertama persoalan apa yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport dalam beberapa waktu yang lalu yang secara pribadi itu menjadi persoalan bagi Saudara Muchtar Tompo. Tapi dalam pembicaraan kita dalam Rapat Internal kita bersepakat bahwa tindakan itu sudah kita sepakati menjadi contempt of parlemen. Sehingga dengan demikian dia menjadi persoalan DPR, tidak semata-mata menjadi persoalan bagi Pak Muchtar Tompo. Itu mungkin pertama yang juga harus kita perjelas posisinya seperti apa, jangan kemudian disederhanakan seolah-olah ketika Pak Chepy Hakim sudah mundur, lalu persoalan selesai. Tidak, kalau itu kita setujui berikutnya siapapun bisa membuat persoalan lalu mundur dan dia dianggap selesai. Saya pikir itu tidak benar, ada persoalan pribadi, perorangan antara Pak Chepy Hakim dengan Pak Mukhtar Tompo. Ada persoalan antara Freeport dengan Pak Mukhtar Tompo karena saat peristiwa itu terjadi, Pak Chepy Hakim sedang dalam kapasitas sebagai Dirut Freeport. Persoalan yang ketiga, ada masalah yang terjadi antara Freeport dengan parlemen dalam peristiwa yang sama. Itu sudah kita setujui sebagai bentuk penghinaan terhadap parlemen, dari tadi itu belum ada pembahasan, yang saya lihat seolah-olah disederhanakan dan mungkin saja coba dilupakan dengan menyederhanakan persoalan seolah-olah kalau dia sudah berhenti, sudah dapat sanksi sendiri. Ini bukan persoalan sanksi sosial, ini ada unsur hukum yang ada unsur contempt of parlemennya dan sebagainya. Itu masalah pertama.Freeport Hakim Chepy 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU15 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak kan begini Pimpinan, proses negosiasi itukan bertahap, bagaimana kemudian setiap kemenangan-kemenangan kecil itu tidak dianggap kesombongan oleh Freeport yang memang perusahaan dari negara adi kuasa. Jadi menurut saya tidak perlu ada pernyataan ke publik tapi ke DPR RI gitu, kita kan sedang bernegosiasi ini kadang-kadang langkah kita sudah ini tapi karena ribut di media, berantakan gitu loh. Terima kasih.Freeport Informasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU16 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Sudah benar, artinya bahwa kedatangan menteri dan Rapat Kerja inikan bagian dari upaya memberikan penjelasan itu. Jadi saya mengerti yang dimaksud Bbang Ramson itu sama Pak Harry itu apa, gitu. Kalau kemudian ada yang nggak ngerti-ngerti sedikit sampai titik komanya berapa kali, berapa kali titik, berapa kali koma segala macam itu berdua saja bicaranya. Tapi menurut saya perlu berikan apresiasi adalah bahwa Rapat Kerja ini sesuai dengan agendanya bagian dari upaya memberikan penjelasan itu, bahwa kemudian itu tidak semua menyenangkan hati Pak Ramson dan Pak Harry itu persoalan nomor 2, tapi bahwa proses yang sudah kita jalani sudah benar, nggak ada yang salah di sini. Terima kasih Pimpinan.Freeport Informasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nah yang berikutnya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba bahwa permohonan UPK itu adalah permohonan untuk Freeport lalu apa masalahnya. Kalian bermohon untuk meminta UPK, lalu negara berikan, lalu kalian persoalkan, inikan lucu-lucuan. Nah itu mohon di catat Pimpinan, saya akan minta jawabannya. Di luar itu saya mengomentari apa disampaikan oleh Saudara, kawan kita di sini Pak Ramson. Apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 menurut saya sudah jelas karena Pasal 170 itu rujukannya kembali pada Pasal 103. Artinya bahwa tidak ada usaha-usaha produksi yang bisa dilakukan oleh kontrak karya kalau dia tidak tunduk pada Pasal 103. Pasal 103 itu isinya apa tentang IUP dan UPK, artinya bahwa pengolahan, pemurnian dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dalam bentuk IUP dan UPK. Lalu apa persoalannya yang disampaikan oleh Pak Ramson, tidak ada. Secara mekanisme ketatanegaraan, secara hukum peraturan dan hierarki perundang-undangan clear bahwa kemudian tugas peraturan pemerintah untuk menggambarkan itu yang dianggap perlu dijelaskan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang clear. Maksud saya jangan kita geser persoalannya bahwa masalah kita bukan bagaimana materi undang-undangnya, masalah kita bukan bagaimana hubungan antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah, masalah kita adalah bagaimana Freeport belajar menghargai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan baik tanpa kesetaraan, tidak ada kesetaraan ketika didalamnya selalu ada ancaman demi ancaman. Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia saya marah terhadap ini. Kalau kemudian saya sedang ada masalah dengan orang, lalu saya sampaikan di rumah saya ada si anu, si anu yang hebat-hebat dan sebagainya. Itu kan sama seperti yang disampaikan oleh Freeport ketika membeberkan soal komposisi sahamnya, yang sebenarnya kita tidak pernah persoalkan komposisi sahamnya. Coba kita lihat seluruh polemik peristiwa ini, ada tidak pertanyaan tentang komposisi saham Freeport, ada tidak negara bertanaya soal itu, tidak, ngapain dijelaskan, mengancam Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Freeport IUP 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terus kedua, hentikan intimidasi dengan mengatakan ada PHK massal dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kalau memang kita masih berupaya untuk menyelesaikan di mana-mana perjanjian dan kontrak, saya membuka diri untuk ruang pembicaraan di luar mekanisme hukum, arbitrase, pengadilan dan sebagainya itu ketika mekanisme di luar hukum itu sudah buntu. Artinya bagi saya tidak bijaksana kalau kemudian belum selesai pembicaraan-pembicaraan yang mampu menyelesaikan dalam mekanisme hukum, tiba-tiba sudah terlontar langkah-langkah hukum. Ada 3 intimidasi yang dilakukan dalam hal ini, ini yang saya pikir saya meragukan sikap baik Freeport.Freeport Mekanisme Hukum 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Masalah kedua adalah tentang ancaman-ancaman Freeport Pimpinan. Bagaimanapun juga berhentilah mengancam Indonesia, apa bentuk ancamannya? Pertama misalnya apa sih urgensinya CEO Freeport Richard itu berbicara tentang siapa pemegang saham dan komposisi pemegang saham di Freeport. Memangnya kalau kemudian komposisi pemegang sahamnya salah satu stafnya Donald Trump lalu kita menjadi takut. Kalau memang kita punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, kalau memang masih kita berharap titik temu jangan ada ancaman seperti itu. Saya akan melihat itu sebagai intimidasi terhadap bangsa ini, 7% saham Freeport dimiliki oleh, ngapain diumumkan, orang persoalan kita tidak untuk mengetahui berapa komposisi sahamnya rokok. Tapi ketika kita tidak merasa penting untuk tahu komposisi sahamnya, lalu itu dibeberkan, ditambah embel-embel di belakangnya itu dimiliki oleh staf khusus Donald Trump, saya melihat ini intimidasi terhadap negara dan tidak bisa dibiarkan. Itu pertama.Freeport Negosiasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nah yang berikutnya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba bahwa permohonan UPK itu adalah permohonan untuk Freeport lalu apa masalahnya. Kalian bermohon untuk meminta UPK, lalu negara berikan, lalu kalian persoalkan, inikan lucu-lucuan. Nah itu mohon di catat Pimpinan, saya akan minta jawabannya. Di luar itu saya mengomentari apa disampaikan oleh Saudara, kawan kita di sini Pak Ramson. Apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 menurut saya sudah jelas karena Pasal 170 itu rujukannya kembali pada Pasal 103. Artinya bahwa tidak ada usaha-usaha produksi yang bisa dilakukan oleh kontrak karya kalau dia tidak tunduk pada Pasal 103. Pasal 103 itu isinya apa tentang IUP dan UPK, artinya bahwa pengolahan, pemurnian dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dalam bentuk IUP dan UPK. Lalu apa persoalannya yang disampaikan oleh Pak Ramson, tidak ada. Secara mekanisme ketatanegaraan, secara hukum peraturan dan hierarki perundang-undangan clear bahwa kemudian tugas peraturan pemerintah untuk menggambarkan itu yang dianggap perlu dijelaskan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang clear. Maksud saya jangan kita geser persoalannya bahwa masalah kita bukan bagaimana materi undang-undangnya, masalah kita bukan bagaimana hubungan antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah, masalah kita adalah bagaimana Freeport belajar menghargai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan baik tanpa kesetaraan, tidak ada kesetaraan ketika didalamnya selalu ada ancaman demi ancaman. Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia saya marah terhadap ini. Kalau kemudian saya sedang ada masalah dengan orang, lalu saya sampaikan di rumah saya ada si anu, si anu yang hebat-hebat dan sebagainya. Itu kan sama seperti yang disampaikan oleh Freeport ketika membeberkan soal komposisi sahamnya, yang sebenarnya kita tidak pernah persoalkan komposisi sahamnya. Coba kita lihat seluruh polemik peristiwa ini, ada tidak pertanyaan tentang komposisi saham Freeport, ada tidak negara bertanaya soal itu, tidak, ngapain dijelaskan, mengancam Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Freeport Negosiasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 1 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Ada beberapa hal yang saya pikir menjadi penting kita bahas di sini Pimpinan, pertama persoalan apa yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport dalam beberapa waktu yang lalu yang secara pribadi itu menjadi persoalan bagi Saudara Muchtar Tompo. Tapi dalam pembicaraan kita dalam Rapat Internal kita bersepakat bahwa tindakan itu sudah kita sepakati menjadi contempt of parlemen. Sehingga dengan demikian dia menjadi persoalan DPR, tidak semata-mata menjadi persoalan bagi Pak Muchtar Tompo. Itu mungkin pertama yang juga harus kita perjelas posisinya seperti apa, jangan kemudian disederhanakan seolah-olah ketika Pak Chepy Hakim sudah mundur, lalu persoalan selesai. Tidak, kalau itu kita setujui berikutnya siapapun bisa membuat persoalan lalu mundur dan dia dianggap selesai. Saya pikir itu tidak benar, ada persoalan pribadi, perorangan antara Pak Chepy Hakim dengan Pak Mukhtar Tompo. Ada persoalan antara Freeport dengan Pak Mukhtar Tompo karena saat peristiwa itu terjadi, Pak Chepy Hakim sedang dalam kapasitas sebagai Dirut Freeport. Persoalan yang ketiga, ada masalah yang terjadi antara Freeport dengan parlemen dalam peristiwa yang sama. Itu sudah kita setujui sebagai bentuk penghinaan terhadap parlemen, dari tadi itu belum ada pembahasan, yang saya lihat seolah-olah disederhanakan dan mungkin saja coba dilupakan dengan menyederhanakan persoalan seolah-olah kalau dia sudah berhenti, sudah dapat sanksi sendiri. Ini bukan persoalan sanksi sosial, ini ada unsur hukum yang ada unsur contempt of parlemennya dan sebagainya. Itu masalah pertama.Freeport Negosiasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nah yang berikutnya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba bahwa permohonan UPK itu adalah permohonan untuk Freeport lalu apa masalahnya. Kalian bermohon untuk meminta UPK, lalu negara berikan, lalu kalian persoalkan, inikan lucu-lucuan. Nah itu mohon di catat Pimpinan, saya akan minta jawabannya. Di luar itu saya mengomentari apa disampaikan oleh Saudara, kawan kita di sini Pak Ramson. Apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 menurut saya sudah jelas karena Pasal 170 itu rujukannya kembali pada Pasal 103. Artinya bahwa tidak ada usaha-usaha produksi yang bisa dilakukan oleh kontrak karya kalau dia tidak tunduk pada Pasal 103. Pasal 103 itu isinya apa tentang IUP dan UPK, artinya bahwa pengolahan, pemurnian dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dalam bentuk IUP dan UPK. Lalu apa persoalannya yang disampaikan oleh Pak Ramson, tidak ada. Secara mekanisme ketatanegaraan, secara hukum peraturan dan hierarki perundang-undangan clear bahwa kemudian tugas peraturan pemerintah untuk menggambarkan itu yang dianggap perlu dijelaskan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang clear. Maksud saya jangan kita geser persoalannya bahwa masalah kita bukan bagaimana materi undang-undangnya, masalah kita bukan bagaimana hubungan antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah, masalah kita adalah bagaimana Freeport belajar menghargai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan baik tanpa kesetaraan, tidak ada kesetaraan ketika didalamnya selalu ada ancaman demi ancaman. Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia saya marah terhadap ini. Kalau kemudian saya sedang ada masalah dengan orang, lalu saya sampaikan di rumah saya ada si anu, si anu yang hebat-hebat dan sebagainya. Itu kan sama seperti yang disampaikan oleh Freeport ketika membeberkan soal komposisi sahamnya, yang sebenarnya kita tidak pernah persoalkan komposisi sahamnya. Coba kita lihat seluruh polemik peristiwa ini, ada tidak pertanyaan tentang komposisi saham Freeport, ada tidak negara bertanaya soal itu, tidak, ngapain dijelaskan, mengancam Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Freeport Negosiasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terus kedua, hentikan intimidasi dengan mengatakan ada PHK massal dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kalau memang kita masih berupaya untuk menyelesaikan di mana-mana perjanjian dan kontrak, saya membuka diri untuk ruang pembicaraan di luar mekanisme hukum, arbitrase, pengadilan dan sebagainya itu ketika mekanisme di luar hukum itu sudah buntu. Artinya bagi saya tidak bijaksana kalau kemudian belum selesai pembicaraan-pembicaraan yang mampu menyelesaikan dalam mekanisme hukum, tiba-tiba sudah terlontar langkah-langkah hukum. Ada 3 intimidasi yang dilakukan dalam hal ini, ini yang saya pikir saya meragukan sikap baik Freeport.Freeport PHK Massal 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Masalah kedua adalah tentang ancaman-ancaman Freeport Pimpinan. Bagaimanapun juga berhentilah mengancam Indonesia, apa bentuk ancamannya? Pertama misalnya apa sih urgensinya CEO Freeport Richard itu berbicara tentang siapa pemegang saham dan komposisi pemegang saham di Freeport. Memangnya kalau kemudian komposisi pemegang sahamnya salah satu stafnya Donald Trump lalu kita menjadi takut. Kalau memang kita punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, kalau memang masih kita berharap titik temu jangan ada ancaman seperti itu. Saya akan melihat itu sebagai intimidasi terhadap bangsa ini, 7% saham Freeport dimiliki oleh, ngapain diumumkan, orang persoalan kita tidak untuk mengetahui berapa komposisi sahamnya rokok. Tapi ketika kita tidak merasa penting untuk tahu komposisi sahamnya, lalu itu dibeberkan, ditambah embel-embel di belakangnya itu dimiliki oleh staf khusus Donald Trump, saya melihat ini intimidasi terhadap negara dan tidak bisa dibiarkan. Itu pertama.Freeport Saham 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU22 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Yang saya ingat Pimpinan, pembicaraan tadi itu ada 2 hal. Pertama terkait dengan pembangkit listrik 35 ribu mega watt itu, dia minta diuraikan wilayah ini, mana ini, seperti ini. target kapasitas PLN dan IPP 2019 90 giga watt. Itu di mana saja titiknya, energi yang digunakan apa saja, kan kita menjadi lembaga yang mengawasi. Apa yang mau kita awasi kalau ini nggak tahu.Infrastruktur Listrik Pembangkit Listrik 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU27 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setelah berkoordinasi dengan Kapoksi nama Adian Napitupulu ini dihapus tapi atas nama FraksiKebijakan Catatan 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak setuju, kenapa kita selalu menempatkan Papua seolah-olah bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menambahkan katakata Papua, bagi saya ini prinsip-prinsip kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. kalau kita bilang bahwa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan ada lagi tambahan terutama Papua, untuk Papua dan sebagainya. Kalau kita bilang berdasarkan Undang-undang, jangan ada lagi khusus termasuk otonomi khusus. Seolah-olah Undang-undang Otonomi Khusus itu terpisah dari Undang-undang kita sendiri, seolah-olah Papua itu terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kadangkala ambiguisme parlemen ya seperti ini gitu loh. Kita bilang kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sikapnya kaya begini, kenyataannya membedakan Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di parlemen saja tidak pernah memahami sikap-sikap kenegarawan seperti ini bagaimana. Mneurut saya kata-kata Papua ini dihapuskan, nkrio sudah cukup, Undang-undang Otonomi Khusus dihapuskan, Undang-undang sudah cukup, terkecuali kita bilang ada Undang-undang di atas Undang-undang, otonomi khusus itu di atas Undang-undang kan dia begitu secara strata Undangundang dia sejajar kok kenapa dibedakan. Bukan maksudnya begini loh, ini harus mau melihat kacamata negara sebagai negara kacamata ketatanegaraan ya sebagai ketatanegaraan, tidak kemudian ada keistimewaan satu Undang-undang terhadap Undang-undang yang lain, tidak ada keistimewaan satu etnis, satu wilayah terhadap wilayah yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Negara Kesatuan Republik Indonesia, di situ ada Papua, di aitu ada Aceh, di situ ada Bandung, di situ ada Bogor, ada Kalimantan dan segala macam. Terima kasih Pimpinan.NKRI NKRI 7



ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, maaf Pimpinan, jangan kita sebagai parlemen membuat kesalahan fatal seperti ini. jangan ada kita mengistilahkan satu Undang-undang lain di atas Undang-undang yang lain, jangan kita mengistimewakan satu etnis atau satu wilayah di atas wilayah yang lain. Cukup kalau kita bilang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada perdebatan, kalau kita bicara Undang-undang ya Undang-undang, tidak ada yang termasuk ini, termasuk ini. semua Undang-undang yang terkait dengan persoalan ini ya Undang-undang itu, tidak bisa dong kemudian kita mengistimewakan maupun menganaktirikan satu dan yang lain. Kita berbangsa loh, kita bernegara ini, bukan main-main, kalau ini jadi kesimpulan dan dibaca anak cucu kita memalukan ini, seolah-olah memang sejak awal di parlemen sudah menyetujui bahwa Papua berbeda denga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dituliskan terpisah.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Perubahan kontrak karya tahun ’91 memang belum ada otonomi khusus, karena Otsus itu 2001 tapi tidak karena itu menjadi justifikasi untuk terpisah seperti ini, seolah-olah ada Undang-undang yang lebih tinggi di atas Undang-undang yang lain. Coba kita buka saja tentang hierarki perundang-undangan, Undang-undang ya Undang-undang, semua yang terkait dengan pembahasan ini harus dipakai, harus digunakan, dipertimbangkan dan bagian dari keputusan yang akan diputuskan, tidak ada perbedaan di Indonesia. Terima kasih Pimpinan.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 5 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, jangan kemudian membuat situasi menjadi kacau lagi, jangan disederhanakan bahwa ini persoalan penulisan tok, ini prinsip.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 6 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Ada kekhususan di Papua tetapi dalam konteks yang berbeda dengan Undang-undang, tidak dong. Ada Undang-undang Minerba itu juga kekhususan sebenarnya, ada Undang-undang itu juga kekhususan gitu loh. Itukan tujuan Undang-undangnya, objek Undang-undangnya, bukan kemudian kita perlakukan dia secara khusus di tempat ini. nggak maksudnya Pimpinan juga jangan kemudian merancukan persoalan bahasa seolah-olah menjadi sederhana, bagi saya semuka sudah terakomodir Pimpinan. Kalau kita bilang Undang-undang, semua Undangundang terkait, Undang-undang Otonomi Daerah masuk dalam pertimbangan ini, Undang-undang Minerba masuk dalam pertimbangan ini, Undang-undang Otonomi Khusus masuk dalam Undang-undang ini, kenapa harus kita beda-bedakan, nggak bisa dong. Sekali kita memaklumi pembedaan itu terus akan terulang.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 9 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Betul Pimpinan, tidak ada relevansinya antara tim pemantau Papua dengan persoalan ini. ini persoalan penempatan Undang-undangnya saja dan kalau kita mau berlaku sama, semua Undang-undang terkait tulis, Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang apalagi, tulis semua di situ. Tidak ada pendegradasian, pemaknaan itu tidak turun.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU13 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Sebenarnya titik temunya sudah ada Pimpinan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang ya Undangundang. Itu sudah titik temu yang kita sepakati sejak negara ini kita merdeka, tidak ada bahasa lain, tidak ada bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi ada Papua, bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi, itu bibit federasi Pimpinan, tidak bisa. Kalau kita bicara Undang-undang ya seluruh Undang-undang yang terkait masuk didalamnya, mau Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang Otsus dan sebagainya masuk, tidak ada yang dilebihkan ini prinsip bernegara Pimpinan, nggak bisa loh kita mau cepat-cepat selesai rapat, cape berapat-rapat, setuju. Nggak bisa dong, kita hargai ya harus kita hargai. Kita datang ke mari karena kita berangkat dari rakyat Pimpinan, jangan lalu kemudian kita bedakan seperti ini kalimatnya. Melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, memangnya perwakilan Papua di sini bukan bagian pelibatan, kan pelibatan juga jangan didegradasi mana itu dengan menuliskan kalimat seperti ini. cukup, kenapa? Karena dalam penyelesaian konflik perbedaan di sebuah wilayah rakyat setempat pasti dilibatkan, paling tidak dalam Undang-undang dan peraturan tentang masyarakat adat nasional itu sudah diatur kok, ada puluhan peraturan dan perundang-undangan yang berhak dengan partisipasi wilayah lokal itu, tidak perlu kita bikin seperti ini Pimpinan.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU18 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Saya tidak setuju dengan poin 2 dong, saya tidak setuju kemudian dipisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua. Itu pemisahan Pimpinan, Undangundang dan Undang-undang Otonomi Khusus, itu pemisahan. Agi saya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, didalamnya ada Papua, di dalamnya ada segala macam etnis suku dan wilayah. Bagi saya kemudian Undang-undang ya Undang-undang, kalau kita bicara tentang Freeport, kita bicara tentang sumber daya mineral dan batu bara, semua yang terkait dengan kepentingan itu masuk dalam Undang-undang itu tanpa kita bedakan lagi, yang saya tolak adalah pembedaan-pembedaan.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU21 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, Undang-undang titik, segala Undang-undang yang terkait dengan hal ini titik, tidak ada pembedaan lagi. Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, jagan kita tambah lagi termasuk, dan Papua dan sebagainya.NKRI NKRI 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU18 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Saya tidak setuju dengan poin 2 dong, saya tidak setuju kemudian dipisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua. Itu pemisahan Pimpinan, Undangundang dan Undang-undang Otonomi Khusus, itu pemisahan. Agi saya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, didalamnya ada Papua, di dalamnya ada segala macam etnis suku dan wilayah. Bagi saya kemudian Undang-undang ya Undang-undang, kalau kita bicara tentang Freeport, kita bicara tentang sumber daya mineral dan batu bara, semua yang terkait dengan kepentingan itu masuk dalam Undang-undang itu tanpa kita bedakan lagi, yang saya tolak adalah pembedaan-pembedaan.Otonomi Khusus Papua 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak setuju, kenapa kita selalu menempatkan Papua seolah-olah bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menambahkan katakata Papua, bagi saya ini prinsip-prinsip kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. kalau kita bilang bahwa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan ada lagi tambahan terutama Papua, untuk Papua dan sebagainya. Kalau kita bilang berdasarkan Undang-undang, jangan ada lagi khusus termasuk otonomi khusus. Seolah-olah Undang-undang Otonomi Khusus itu terpisah dari Undang-undang kita sendiri, seolah-olah Papua itu terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kadangkala ambiguisme parlemen ya seperti ini gitu loh. Kita bilang kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sikapnya kaya begini, kenyataannya membedakan Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di parlemen saja tidak pernah memahami sikap-sikap kenegarawan seperti ini bagaimana. Mneurut saya kata-kata Papua ini dihapuskan, nkrio sudah cukup, Undang-undang Otonomi Khusus dihapuskan, Undang-undang sudah cukup, terkecuali kita bilang ada Undang-undang di atas Undang-undang, otonomi khusus itu di atas Undang-undang kan dia begitu secara strata Undangundang dia sejajar kok kenapa dibedakan. Bukan maksudnya begini loh, ini harus mau melihat kacamata negara sebagai negara kacamata ketatanegaraan ya sebagai ketatanegaraan, tidak kemudian ada keistimewaan satu Undang-undang terhadap Undang-undang yang lain, tidak ada keistimewaan satu etnis, satu wilayah terhadap wilayah yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Negara Kesatuan Republik Indonesia, di situ ada Papua, di aitu ada Aceh, di situ ada Bandung, di situ ada Bogor, ada Kalimantan dan segala macam. Terima kasih Pimpinan.Otonomi Khusus Papua 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 6 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, maaf Pimpinan. Satu sedikit saja, tafsir perolehan dan nilai terkini itu dijelaskan dasar hukumnya yang mana ya Pak. Nggak Bapak inikan menurut Undang-undang yyang saya baca kan tidak dijelaskan itu nilainya nilai apa, perolehan atau nilai terkini, nilai beli atau nilai akhir. Nah Bapak mentafsirkan itu perolehan, kata perolehan ini adanya di dasar hukum yang aman.Perundangan Dasar Hukum 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 7 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak dasar hukumnya apa ya Pak, maaf Pak, dasar hukum bahwa itu memang didasarkan pada kalkulasi nilai perolehan itu di pasal berapa karena agak nggak masuk nalar saya. Mungkin tidak semua barang di waktu tertentu nilainya jadi nol, habis, jadi Rp. 5 , jadi Rp. 10.000 misalnya mungkin tidak. Walaupun mungkin awalnya tinggi harganya, ada depresiasi dan sebagainya. Nah apakah kemudian yang kita pakai nilai awal apa nilai akhir.Perundangan Dasar Hukum 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 8 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih. Saya nggak mengomentari soal Freeport dulu, saya tetap kembali ke persoalan awal tadi kita bahas karena sampai saat ini saya belum menemukan di mana dasar hukumnya kalau kalkulasi itu berdasarkan nilai perolehan. Saya sudah buka yang dibuka PMK tadi, yang Bapak sampaikan tadi tetap tidak ada kata bahwa itu dihitung berdasarkan nilai perolehan. Agak membingungkan saja buat saya alau tanah bagaimana, tahun ’70 kita beli harga tanah Rp. 1.000 per meter lalu kita mau jual nanti berdasarkan nilai harga yang mana, nilai harga perolehan yang tahun ’70 atau nilai harga yang sekarang karena tanah naik. Lalu bagaimana menghitungnya, apakah untuk tanah dan bangunan berbeda cara menghitungnya dengan kendaraan bermotor dan sebagainya termasuk kapal tangker. Ini kita harus selesaikan dulu Pimpinan, menurut saya agar kita tidak buang waktu, kalau memang bukan kewenangan kita bahas, jangan kita bahas, jangan sampai kemudian kalau memang bukan kewenangan kita, lalu kita setujui, lalu ada kesalahan di kemudian hari, orang mengatakan itu persetujuan DPR RI. Jadi saya pikir ini perlu kita selesaikan dulu Pak Pimpinan, kita pantas tidak membahas persoalan kapal tanker tadi. Terima kasih.Perundangan Dasar Hukum 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU10 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Mneurut saya berdasarkan Undang-undangnya, peraturan pemerintahnya dan PMK yang disampaikan tadi tidak ada penjelasan yang memperkuat argumentasi bahwa harga berangkat dari harga perolehan. Nah saya minta penjelasan karena kalau tadi penjelasannya kan ada, Bapak bilang ada tadi, ada kata perolehannya, ada. Saya cari PP-nya, saya cari PMK-nya tidak ada kata perolehan. Terima kasih.Perundangan Dasar Hukum 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Saya mau tanya saja tentang harga yang ditanyakan oleh Pak Satya tadi tentang harga 100 milyar, sekian milyar, siapa itu dasar hukumnya bahwa itu berdasarkan harga perolehan di mana ya.Perundangan Harga 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Yang nomor berapa.Perundangan Harga 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pasal. Perundangan Harga 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 5 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Iya Pimpinan, itu nilai lebih dari, dalam penjelasan di sini nilai perolehan itu yang diperdebatkan awal. Kalau nilai sekarang dia Cuma 35 milyar, kalau 35 milyar tidak perlu persetujuan DPR RI, tapi kalau kemudian dikatakan kalkulasinya berdasarkan nilai perolehan 400 sekian milyar dia butuh persetujuan DPR RI. Nah nilai mana yang kita pakai, kalau di sinikan penjelasannya di sini ada kata nilai perolehan Pimpinan, sementara dalam pasal yang Pimpinan bacakan tadi tidak disebutkan nilai itu nilai apa, Cuma nilai saja, apakah nilai perolehan ataukah nilai terkini. Kalau menurut saya logikanya bukan nilai kemarin, tapi nilai per hari ini, apakah semua barang menjadi berharga atau tidak berharga bukan dinilai awalnya dong, tapi dinilai terkini dia. Kalau memang .....itu yang kita sepakati, ini tidak perlu kita bahas karena di bawah 100 milyar. Kalau kita baca dari Pasal 46 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 juga tidak ada penjelasan apapun tentang nilai mana yang dipakai. Terima kasih Pimpinan.Perundangan Harga 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Perubahan kontrak karya tahun ’91 memang belum ada otonomi khusus, karena Otsus itu 2001 tapi tidak karena itu menjadi justifikasi untuk terpisah seperti ini, seolah-olah ada Undang-undang yang lebih tinggi di atas Undang-undang yang lain. Coba kita buka saja tentang hierarki perundang-undangan, Undang-undang ya Undang-undang, semua yang terkait dengan pembahasan ini harus dipakai, harus digunakan, dipertimbangkan dan bagian dari keputusan yang akan diputuskan, tidak ada perbedaan di Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Perundangan Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU13 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Sebenarnya titik temunya sudah ada Pimpinan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang ya Undangundang. Itu sudah titik temu yang kita sepakati sejak negara ini kita merdeka, tidak ada bahasa lain, tidak ada bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi ada Papua, bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi, itu bibit federasi Pimpinan, tidak bisa. Kalau kita bicara Undang-undang ya seluruh Undang-undang yang terkait masuk didalamnya, mau Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang Otsus dan sebagainya masuk, tidak ada yang dilebihkan ini prinsip bernegara Pimpinan, nggak bisa loh kita mau cepat-cepat selesai rapat, cape berapat-rapat, setuju. Nggak bisa dong, kita hargai ya harus kita hargai. Kita datang ke mari karena kita berangkat dari rakyat Pimpinan, jangan lalu kemudian kita bedakan seperti ini kalimatnya. Melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, memangnya perwakilan Papua di sini bukan bagian pelibatan, kan pelibatan juga jangan didegradasi mana itu dengan menuliskan kalimat seperti ini. cukup, kenapa? Karena dalam penyelesaian konflik perbedaan di sebuah wilayah rakyat setempat pasti dilibatkan, paling tidak dalam Undang-undang dan peraturan tentang masyarakat adat nasional itu sudah diatur kok, ada puluhan peraturan dan perundang-undangan yang berhak dengan partisipasi wilayah lokal itu, tidak perlu kita bikin seperti ini Pimpinan.Perundangan Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 2 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak setuju, kenapa kita selalu menempatkan Papua seolah-olah bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menambahkan katakata Papua, bagi saya ini prinsip-prinsip kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. kalau kita bilang bahwa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan ada lagi tambahan terutama Papua, untuk Papua dan sebagainya. Kalau kita bilang berdasarkan Undang-undang, jangan ada lagi khusus termasuk otonomi khusus. Seolah-olah Undang-undang Otonomi Khusus itu terpisah dari Undang-undang kita sendiri, seolah-olah Papua itu terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kadangkala ambiguisme parlemen ya seperti ini gitu loh. Kita bilang kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sikapnya kaya begini, kenyataannya membedakan Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di parlemen saja tidak pernah memahami sikap-sikap kenegarawan seperti ini bagaimana. Mneurut saya kata-kata Papua ini dihapuskan, nkrio sudah cukup, Undang-undang Otonomi Khusus dihapuskan, Undang-undang sudah cukup, terkecuali kita bilang ada Undang-undang di atas Undang-undang, otonomi khusus itu di atas Undang-undang kan dia begitu secara strata Undangundang dia sejajar kok kenapa dibedakan. Bukan maksudnya begini loh, ini harus mau melihat kacamata negara sebagai negara kacamata ketatanegaraan ya sebagai ketatanegaraan, tidak kemudian ada keistimewaan satu Undang-undang terhadap Undang-undang yang lain, tidak ada keistimewaan satu etnis, satu wilayah terhadap wilayah yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Negara Kesatuan Republik Indonesia, di situ ada Papua, di aitu ada Aceh, di situ ada Bandung, di situ ada Bogor, ada Kalimantan dan segala macam. Terima kasih Pimpinan.Perundangan Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU11 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Begini maksud saya, orang bisa berdalih ini pemahaman akuntansi atau tidak, tapi menurut saya seluruh tindakan yang butuh persetujuan DPR RI dasar hukumnya harus jelas, jangan kita berdalih akuntan. Saya mau tanya penentuan dasar bahwa harga itu berdasarkan harga perolehan itu dari pasal berapa ayat berapa, aturan yang mana, Undang-undang pasal berapa, TMK pasal berapa karena ini penting, ini persoalan apakah memang patut untuk membicarakan ini di sini atau tidak karena ada 2 hal yang berbeda Pak. Kalau barang ada depresiasi, negara mau untung, dia gunakan harga perolehan iya toh untuk dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, dia pakai harga paling tinggi. Kalau tanah bagaimana, apakah kita hitung harga perolehan juga, kan tidak, dia harga terkini, dibentuk tim penilaiannya. Artinya begini Pak, dinilai dulu apakah barang ini perlu dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, ukurannya apa, kalau 100 milyar ke atas dia dibicarakan oleh DPR RI. Nah 100 milyar ini berdasarkan kalkulasi apa, apakah harga perolehan atau harga terkini. Kalau menurut Bapak harga perolehan tidak persoalan, selama ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya sampai kita dapatkan jangan dibahas, saya juga tidak mau mengambil resiko ketika ternyata bukan kewenangan DPR RI lalu DPR RI membahas dan DPR RI ......terjadi kesalahan, orang bisa berdalih kesalahan ini terjadi atas persetujuan DPR RI.Perundangan Regulasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 9 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, maaf Pimpinan. Maksud saya begini sebelum saya masuk kepada pembahasan mau dihibahin, mau apa segala macam kita nilai dulu kepatutan kita untuk membahas itu, jangan-jangan kita tidak punya kewenangan karena nilainya tidak sama seperti yang diamanatkan Undang-undang. Jadi jangan berbicara terlalu jauh dulu Pimpinan, mau dihibahkan ada perhitungan tersendiri, ditukar ada perhitungan sendiri, dijual ada perhitungan sendiri, tapi seluruhnya itu apakah dia butuh persetujuan DPR RI atau tidak, itu dulu yang kita sepakati, baru kita bicara yang lain.Perundangan Regulasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU12 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Jadi menurut saya Pimpinan, khusus untuk poin kedua materi kita jangna kita bahas dulu, kita pending saja dulu sampai ada kejelasan. Terima kasih.Perundangan Regulasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU14 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setuju tidak setuju, itu kesimpulan, yang saya tanya kita punya kewenangan tidak untuk membahas. Menurut saya tidak punya kewenangan, jadi jangan bicara setuju tidak setuju dulu. Kita berwenang nggak bahas ini gitu, menurut saya tidak punya kewenangan. Menurut Bapak ini punya, saya baca dari PP-nya, Undangundangnnya sudah saya copy, nggak ada. Kalau Bapak ini lebih yakin, tolong yakinkan saya bahwa memang perhitungan itu berdasarkan pasal sekian, ayat sekian, dihitung berdasarkan nilai perolehan. Kalau tidak ada penjelasan itu, untuk keamanan kita bersama dari pada kita sama-sama menanggung persoalan yang tidak mungkin kita fahami, saya minta dengan mohon jangan dibahas dulu. Terima kasih.Perundangan Regulasi 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU14 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Dalam strata perundang-undangan Pimpinan, maaf kita badan legislasi. Kalau kita mengaku sebagai DPR RI badan legislasi kita bicara tentang strata perundangundangan. Ada tidak kedudukan yang berbeda antara satu dengan Undang-undang yang lain, kalau tidak ada sejajarkan.Perundangan Strata UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU13 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Maaf Pimpinan, ini bukan persoalan percaya tidak percaya, nggak, jangan kemudian kita tarik jadi masalah percaya tidak percaya, tapi adalah kita punya kewenangan atau tidak punya kewenangan, kan persoalannya di situ sebenarnya dan saya tidak mau kemudian karena hal apapun DPR RI menjadi bempernya. Ketika barang itu sudah terjual lalu terjadi masalah hukum di kemudian hari, orang akan lihat keputusannya dari mana, DPR RI. Artinya 560 Anggota di sini bertanggung jawab atas keputusan ini, inikan bukan sesuatu yang harus kita segera putuskan per hari ini. Usul saya daripada tidak berpanjang-panjang nanti dia berlama-lama, sampai kita mendapatkan tafsir yang jelas, kalau perlu minta fatwa Mahkamah Agung, maksudnya apa ini, sampai kita dapatkan tafsiran yang jelas terhadap ini dan bisa dipertanggungjawabkan jangan kita bahas dulu poin ini karena .......... itu untuk kepentingan kita bersama Pimpinan dan tidak persoalan bagaimana pandangan saya terhadap percaya tidak percaya kepada presiden. Terima kasih.Perundangan Tafsiran UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU27 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Setelah berkoordinasi dengan Kapoksi nama Adian Napitupulu ini dihapus tapi atas nama FraksiPerundangan Undang-undang Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nah yang berikutnya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba bahwa permohonan UPK itu adalah permohonan untuk Freeport lalu apa masalahnya. Kalian bermohon untuk meminta UPK, lalu negara berikan, lalu kalian persoalkan, inikan lucu-lucuan. Nah itu mohon di catat Pimpinan, saya akan minta jawabannya. Di luar itu saya mengomentari apa disampaikan oleh Saudara, kawan kita di sini Pak Ramson. Apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 menurut saya sudah jelas karena Pasal 170 itu rujukannya kembali pada Pasal 103. Artinya bahwa tidak ada usaha-usaha produksi yang bisa dilakukan oleh kontrak karya kalau dia tidak tunduk pada Pasal 103. Pasal 103 itu isinya apa tentang IUP dan UPK, artinya bahwa pengolahan, pemurnian dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dalam bentuk IUP dan UPK. Lalu apa persoalannya yang disampaikan oleh Pak Ramson, tidak ada. Secara mekanisme ketatanegaraan, secara hukum peraturan dan hierarki perundang-undangan clear bahwa kemudian tugas peraturan pemerintah untuk menggambarkan itu yang dianggap perlu dijelaskan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang clear. Maksud saya jangan kita geser persoalannya bahwa masalah kita bukan bagaimana materi undang-undangnya, masalah kita bukan bagaimana hubungan antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah, masalah kita adalah bagaimana Freeport belajar menghargai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan baik tanpa kesetaraan, tidak ada kesetaraan ketika didalamnya selalu ada ancaman demi ancaman. Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia saya marah terhadap ini. Kalau kemudian saya sedang ada masalah dengan orang, lalu saya sampaikan di rumah saya ada si anu, si anu yang hebat-hebat dan sebagainya. Itu kan sama seperti yang disampaikan oleh Freeport ketika membeberkan soal komposisi sahamnya, yang sebenarnya kita tidak pernah persoalkan komposisi sahamnya. Coba kita lihat seluruh polemik peristiwa ini, ada tidak pertanyaan tentang komposisi saham Freeport, ada tidak negara bertanaya soal itu, tidak, ngapain dijelaskan, mengancam Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Perundangan UPK 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU15 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Bisa pakai bahasa stressing Pimpinan, semua Undang-undang ya Undangundang bagaimana.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU21 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, Undang-undang titik, segala Undang-undang yang terkait dengan hal ini titik, tidak ada pembedaan lagi. Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, jagan kita tambah lagi termasuk, dan Papua dan sebagainya.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 3 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, maaf Pimpinan, jangan kita sebagai parlemen membuat kesalahan fatal seperti ini. jangan ada kita mengistilahkan satu Undang-undang lain di atas Undang-undang yang lain, jangan kita mengistimewakan satu etnis atau satu wilayah di atas wilayah yang lain. Cukup kalau kita bilang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada perdebatan, kalau kita bicara Undang-undang ya Undang-undang, tidak ada yang termasuk ini, termasuk ini. semua Undang-undang yang terkait dengan persoalan ini ya Undang-undang itu, tidak bisa dong kemudian kita mengistimewakan maupun menganaktirikan satu dan yang lain. Kita berbangsa loh, kita bernegara ini, bukan main-main, kalau ini jadi kesimpulan dan dibaca anak cucu kita memalukan ini, seolah-olah memang sejak awal di parlemen sudah menyetujui bahwa Papua berbeda denga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dituliskan terpisah.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 4 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Perubahan kontrak karya tahun ’91 memang belum ada otonomi khusus, karena Otsus itu 2001 tapi tidak karena itu menjadi justifikasi untuk terpisah seperti ini, seolah-olah ada Undang-undang yang lebih tinggi di atas Undang-undang yang lain. Coba kita buka saja tentang hierarki perundang-undangan, Undang-undang ya Undang-undang, semua yang terkait dengan pembahasan ini harus dipakai, harus digunakan, dipertimbangkan dan bagian dari keputusan yang akan diputuskan, tidak ada perbedaan di Indonesia. Terima kasih Pimpinan.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 5 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, jangan kemudian membuat situasi menjadi kacau lagi, jangan disederhanakan bahwa ini persoalan penulisan tok, ini prinsip.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 6 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Ada kekhususan di Papua tetapi dalam konteks yang berbeda dengan Undang-undang, tidak dong. Ada Undang-undang Minerba itu juga kekhususan sebenarnya, ada Undang-undang itu juga kekhususan gitu loh. Itukan tujuan Undang-undangnya, objek Undang-undangnya, bukan kemudian kita perlakukan dia secara khusus di tempat ini. nggak maksudnya Pimpinan juga jangan kemudian merancukan persoalan bahasa seolah-olah menjadi sederhana, bagi saya semuka sudah terakomodir Pimpinan. Kalau kita bilang Undang-undang, semua Undangundang terkait, Undang-undang Otonomi Daerah masuk dalam pertimbangan ini, Undang-undang Minerba masuk dalam pertimbangan ini, Undang-undang Otonomi Khusus masuk dalam Undang-undang ini, kenapa harus kita beda-bedakan, nggak bisa dong. Sekali kita memaklumi pembedaan itu terus akan terulang.Perundangan UU 7



ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 9 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Betul Pimpinan, tidak ada relevansinya antara tim pemantau Papua dengan persoalan ini. ini persoalan penempatan Undang-undangnya saja dan kalau kita mau berlaku sama, semua Undang-undang terkait tulis, Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang apalagi, tulis semua di situ. Tidak ada pendegradasian, pemaknaan itu tidak turun.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU13 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Sebenarnya titik temunya sudah ada Pimpinan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang ya Undangundang. Itu sudah titik temu yang kita sepakati sejak negara ini kita merdeka, tidak ada bahasa lain, tidak ada bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi ada Papua, bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi, itu bibit federasi Pimpinan, tidak bisa. Kalau kita bicara Undang-undang ya seluruh Undang-undang yang terkait masuk didalamnya, mau Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang Otsus dan sebagainya masuk, tidak ada yang dilebihkan ini prinsip bernegara Pimpinan, nggak bisa loh kita mau cepat-cepat selesai rapat, cape berapat-rapat, setuju. Nggak bisa dong, kita hargai ya harus kita hargai. Kita datang ke mari karena kita berangkat dari rakyat Pimpinan, jangan lalu kemudian kita bedakan seperti ini kalimatnya. Melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, memangnya perwakilan Papua di sini bukan bagian pelibatan, kan pelibatan juga jangan didegradasi mana itu dengan menuliskan kalimat seperti ini. cukup, kenapa? Karena dalam penyelesaian konflik perbedaan di sebuah wilayah rakyat setempat pasti dilibatkan, paling tidak dalam Undang-undang dan peraturan tentang masyarakat adat nasional itu sudah diatur kok, ada puluhan peraturan dan perundang-undangan yang berhak dengan partisipasi wilayah lokal itu, tidak perlu kita bikin seperti ini Pimpinan.Perundangan UU 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 7 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Tetap bahasa ini tidak tepat Pimpinan, kita mau membuat semua orang di republik ini sama, setara tanpa perbedaan. Kita mau membuat semua Undangundang itu setara, sejajar tanpa perbedaan juga, tapi dalam resume kita, kesimpulan kita buat pembedaan-pembedaan, apakah ini bukan melegitimasi kemudian terjadinya perbedaan itu semacam meruncing, kok kemudian parlemennya melegitimasi perbedaan dengan rumusan sepeti ini, jangan ambigo dong Pimpinan kita, DPR RI ini harus tegas dong kalau bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, bicara Indonesia ketatanegaraan tegas nggak bisa main-main. Tidak kemudian atas nama ingin mengakomodir kepentingan daerah lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi nomor 2, nggak bisa Pimpinan. Di sini banyak wartawan, ini akanm dicatat oleh sejarah, begitu dia keluar, legal, resmi atas nama parlemen dan kita akan mempertanggungjawabkan ini sebagai sejarah di kemudian hari dan saya tidak mau salah. Terima kasih.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU 8 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Nggak begitu dong Pimpinan bahasanya, tidak dong, justru kita bertarung di kesimpulan ini bukan dengan perdebatan tadi. Perdebatan tadi proses ini hasilnya, disinilah kita bertarung, iya dong. Tidak bisa kita kemudian berfikir seperti yang Pimpinan sampaikan, ini bukan masalah sederhana Pimpinan, ini masalah bagiamana kita menghormati bangsa ini, menghormati kesatuan negara kita, jangan Pimpinan bilang di hati kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kesimpulan tidak Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU10 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, saya tetap tidak setuju. Bukan tidak menghormati yang lain tapi maaf persoalan ini bagi saya prinsip, sekali kita tuliskan dia menjadi sejarah dan kita akan menangggung itu semua di kemudian hari. Bagaimanapun juga kalau saya katakan tetap Undang-undang adalah Undang-undang, tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berarti saya tidak menghormati rakyat Papua, bukan berarti saya tidak memikirkan mereka, tapi bagaimanapun juga kalau bicara kesatuan dan persatuan kita tidak bisa membedabedakan satu diantara kita untuk alasan dan kepentingan apapun. Kalau misalnya harus kita tuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah berhenti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undangnya berhenti dengan Undang-undang, jangan kemudian kita bermain-main dengan kalimat.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU11 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Saya pikir Pimpinan, jangan lah kita tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu terkait dengan hal seperti ini, tidak bisa gitu loh, saya tetap tidak setuju.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU12 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Ini bibit federasi Pimpinan, hati-hati, jangan cukma kencang kita nyanyi Indonesia Raya, tapi bibit federasi bisa muncul dengan cara seperti ini, hati-hati.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU19 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Kalau begitu kenapa tidak kita tuliskan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia berhenti titik.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU23 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Yang saya ingat Pimpinan, pembicaraan tadi itu ada 2 hal. Pertama terkait dengan pembangkit listrik 35 ribu mega watt itu, dia minta diuraikan wilayah ini, mana ini, seperti ini. target kapasitas PLN dan IPP 2019 90 giga watt. Itu di mana saja titiknya, energi yang digunakan apa saja, kan kita menjadi lembaga yang mengawasi. Apa yang mau kita awasi kalau ini nggak tahu.PLN Target kapasitas PLN 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU18 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Iya, lalu ngapain dimasukin ke poin 1 harus terbuka pada publik, orang kita mau bahas tertutup dulu kok, step-nya bagaimana, planning-nya bagaimana, masalahnya bagaimana, kan itu kita akan bahas di rapat tertutup. Apa yang harus kita paksakan untuk disampaikan pada publik di penjelasan terbuka di nomor 1.Publik Publik 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU19 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Kalau dipaksa kan Pimpinan, blunder ini, nggak bisa. Terima kasih.Publik Publik 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU21 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Bukan, kalau dituliskan secara spesifik mengenai 51% divestasi saham sementara kita juga sudah bersepakat pada waktu yang sama akan membicarakan itu secara tertutup bukan malah jadi aneh Pimpinan, kan jadi lucu kaya becanda kita.Publik Publik 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU22 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Bukan kita mau membicarakan 51% secara tertutup ya oke tunggu saja tertutupnya, ngapain juga kita paksakan harus sampaikan secara terbuka di poin 1, jadi lucu. Ketika kita sudah bersepakat ada yang akan dibicarakan secara tertutup itu mungkin mengidentifikasikan bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa di publish secara terbuka, kenapa kita .....poin nomor 1.Publik Publik 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU17 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Pimpinan, sebentar Pimpinan. Saya berfikir justru tidak tepat kita bikin rapat tertutup untuk membahas apa.Rapat Rapat Tertutup 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU18 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Iya, lalu ngapain dimasukin ke poin 1 harus terbuka pada publik, orang kita mau bahas tertutup dulu kok, step-nya bagaimana, planning-nya bagaimana, masalahnya bagaimana, kan itu kita akan bahas di rapat tertutup. Apa yang harus kita paksakan untuk disampaikan pada publik di penjelasan terbuka di nomor 1.Rapat Rapat Tertutup 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU19 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Kalau dipaksa kan Pimpinan, blunder ini, nggak bisa. Terima kasih.Rapat Rapat Tertutup 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU20 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Begini Pimpinan, jadi bingung saya kita rapat tertutup ngapain, bahas 51% kan. Artinya ada hal-hal yang terkait yang 51% yang belum bisa kita paparkan terbuka kepada publik.Rapat Rapat Tertutup 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU21 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Bukan, kalau dituliskan secara spesifik mengenai 51% divestasi saham sementara kita juga sudah bersepakat pada waktu yang sama akan membicarakan itu secara tertutup bukan malah jadi aneh Pimpinan, kan jadi lucu kaya becanda kita.Rapat Rapat Tertutup 7
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU22 PDIP Jawa Barat V Laki-laki Bukan kita mau membicarakan 51% secara tertutup ya oke tunggu saja tertutupnya, ngapain juga kita paksakan harus sampaikan secara terbuka di poin 1, jadi lucu. Ketika kita sudah bersepakat ada yang akan dibicarakan secara tertutup itu mungkin mengidentifikasikan bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa di publish secara terbuka, kenapa kita .....poin nomor 1.Rapat Rapat Tertutup 7
Agus Sulistiyono 3 PKB DI Yogyakarta Laki-Laki Interupsi Ketua. Pak Dirut. Maksud Ketua itu tetap dilanjutkan, tetapi diminta agar Dirut Pertamina juga menyampaikan secara tertulis, maksudnya begitu Pak Ketua ya? Iya, jadi bukan diakhiri tetapi dilanjutkan karena ini menurut saya substansi yang sangat penting Pak Dirut, jadi begitu Pak Ketua ya.BBM dan Migas Penyampaian 7
Agus Sulistiyono 5 PKB DI Yogyakarta Laki-Laki Ketua, interupsi Ketua. Maaf begini Pak Ketua, saya punya usul sejalan dengan Pak Bambang menyampaikan presentasi ini, Pak Bambang bisa memerintahkan stafnya untuk membuat apa ya, ya saya pikir ketika kita keluar dari sini ditanyain oleh wartawan supaya clear begitu loh. Saya usulkan begitu Ketua, supaya lebih enak, ya. Terima kasih.BBM dan Migas Persiapan ditanya wartawan 7
AHMAD HI M ALI 4 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Ini sangat tidak mungkin dia memiliki itu karena IUP produksinya baru ditingkatkan pada Bulan Maret 2017 kemarin, Bulan November 2017 kemarin artinya sebelum-sebelumnya dia sudah pasti menabrak aturan, sehingga saya berharap pada kesempatan ini ada sikap tegas dari kementerian untuk kemudian melakukan evaluasi menyeluruh baik itu tentang lingkungannya, Amdalnya maupun tentang perizinan yang ada dimiliki oleh perusahaan tersebut karena ini sangat meresahkan masyarakat yang ada disana. Ini tidak hanya menyangkut persoalan ekonominya, tapi ini juga menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di Lembah Palu yang jaraknya sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat itu tidak sampai 20 kilo dan bahkan dibawah 10 kilometer dari Kota Palu, sehingga kemudian kalau kita berjalan-jalan kesana, walau kita orang awam pastilah dapat melihat bahwa itu secara kasat mata bahwa itu akan terjadi kerusakan lingkungan yang begitu masiv.Capaian Kerja  Perizinan IUP/Amdal 7
AHMAD HI M ALI 3 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Saya tidak tahu kalau ada perusahaan yang didalamnya itu masuk dikawasan Tahura. Itu kurang lebih sekitar 100 hektar lebih yang sudah hancur hari ini., nah tentunya kalau saya tanyakan kepada Ibu Menteri tentang kenapa bisa ditingkatkan statusnya? Itu bukan kewenangan Menteri lingkungan hidup untuk bisa menjawab itu adalah kewenangan SDM, tapi akan sangat mungkin berkorelasi kalau saya tanyakan hari ini bagaimana pertanggungjawaban Kementerian Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan dan penyerobotan kawasan ini yang karena saya tahu bahwa yang namanya kawasan hutan itu bisa ditambang, tapi kalau kemudian mempunyai BPKH izin pengelolaan tentunya.Capaian Kerja  Pertanggungjawaban KLHK 7
AHMAD HI M ALI 6 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Kedua, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh komunitas masyarakat yang juga ada di Lembah Palu tentang PLTA-PLTU Panau, nah itu juga terjadi demo yang besar pembuangan limbah yang ada di PLTU sana itu tidak sesuai dengan tata aturan, kemudian terjadi pelanggaran lingkungan yang kemudian juga menyelamatkan keselamatan masyarakat ditambah setahu saya bahwa Pengadilan Mahkamah Agung itu sudah memberikan keputusan incraht tentang PLTU tersebut, sehingga kemudian melakukan kembali kesalahan yang berulang, sehingga saya berharap juga pada kesempatan ini dari Kementerian Lingkungan bisa menggambil sikap untuk kepentingan, tentunya kita bicara bahwa nanti akan ada dampak ketika ada tindakan yang dilakukan oleh kementerian, kemudian berdampak katakan pemadaman lampu itu urusan PLN menurut saya, tapi urusan kita dilingkungan hidup adalah bagaimana menyelamatkan komunikasi masyarakat dari situ dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Saya pikir itu saja Ibu Menteri, Pimpinan. Sekian. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhKasus Lingkungan Hidup Pembuangan limbah 7
AHMAD HI M ALI 2 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Alhamdulillah hari ini RDP yang kesekian terus kemudian ini bersambung dengan beberapa kementerian yang mitra komisi VII DPR. saya pada RDP kemarin dengan Menteri ESDM, saya sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi didaerah pemilihan saya yaitu menyangkut penambangan illegal mining di Poboya yang ternyata itu adalah areal kontrak karya Palu Citra Mineral, nah yang kemudian kemarin pada Bulan November 2017 ditingkatkan statusnya menjadi IUP produksi khusus. Bagi saya itu persoalan kewenangan yang ada pada kementerian tersebut, namun yang ingin saya sampaikan bahwa didalam areal kontrak karya yang harusnya menjadi tanggung jawab pemegang kontrak karya itu terdapat kerusakan lingkungan yang begitu masiv dan informasi yang terakhir ditemukan mercuri yang kemudian sianida yang begitu banyak melebihi ambang batas toleransi oleh PBB, sehingga ini kemudian tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat yang ada di Lembah Palu sendiri. Apalagi lagi jarak titik penambangan dengan perkebunan masyarakat itu sangat-sangat dekat. Nah yang lebih parah lagi bukan hanya sianida yang ditemukan disitu, tetapi ternyata penambangan illegal mining yang dilakukan oleh perusahaan, kalau saya mengatakan perusahaan pemegang kontrak karya, bukan illegal mining.Kasus Lingkungan Hidup Penambangan Ilegal 7
AHMAD HI M ALI 3 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Saya tidak tahu kalau ada perusahaan yang didalamnya itu masuk dikawasan Tahura. Itu kurang lebih sekitar 100 hektar lebih yang sudah hancur hari ini., nah tentunya kalau saya tanyakan kepada Ibu Menteri tentang kenapa bisa ditingkatkan statusnya? Itu bukan kewenangan Menteri lingkungan hidup untuk bisa menjawab itu adalah kewenangan SDM, tapi akan sangat mungkin berkorelasi kalau saya tanyakan hari ini bagaimana pertanggungjawaban Kementerian Lingkungan terhadap kerusakan lingkungan dan penyerobotan kawasan ini yang karena saya tahu bahwa yang namanya kawasan hutan itu bisa ditambang, tapi kalau kemudian mempunyai BPKH izin pengelolaan tentunya.Kasus Lingkungan Hidup Penambangan Ilegal 7
AHMAD HI M ALI 4 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Ini sangat tidak mungkin dia memiliki itu karena IUP produksinya baru ditingkatkan pada Bulan Maret 2017 kemarin, Bulan November 2017 kemarin artinya sebelum-sebelumnya dia sudah pasti menabrak aturan, sehingga saya berharap pada kesempatan ini ada sikap tegas dari kementerian untuk kemudian melakukan evaluasi menyeluruh baik itu tentang lingkungannya, Amdalnya maupun tentang perizinan yang ada dimiliki oleh perusahaan tersebut karena ini sangat meresahkan masyarakat yang ada disana. Ini tidak hanya menyangkut persoalan ekonominya, tapi ini juga menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di Lembah Palu yang jaraknya sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat itu tidak sampai 20 kilo dan bahkan dibawah 10 kilometer dari Kota Palu, sehingga kemudian kalau kita berjalan-jalan kesana, walau kita orang awam pastilah dapat melihat bahwa itu secara kasat mata bahwa itu akan terjadi kerusakan lingkungan yang begitu masiv.Kasus Lingkungan Hidup Penambangan Ilegal 7
AHMAD HI M ALI 5 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Kemudian tentang penyerobotan lahan, penyerobotan kawasan hutan. Saya pikir ini adalah domain dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian ini jangan dibiarkan. Nah saya juga berharap dari Gakkumdu, kemudian tidak hanya berpatokan pada persoalan karena ini sudah disidik Kepolisian umpamanya. Bisa jadi kemudian polisi pura-pura masuk. Jadi ketika kemudian Gakkumdu mau turun terus tiba-tiba polisi mengeluarkan ini untuk penyidikan, kemudian ini didiamkan. Ada banyak persoalan disana, disana bukan hanya persoalan lingkungan, tapi penyerobotan kawasan hutan dan kemudian illegal mining, sehingga ini saya pikir dari pihak KLH bisa punya sikap yang lebih tegas, kemudian bisa jadi Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dari awal, tapi bisa jadi ini juga modus yang biasa dilakukan untuk menghambat dari Gakkumdu lingkungan untuk melakukan penyelidikan secara transparan. Ini satu.Kasus Lingkungan Hidup Penyerobotan lahan 7
AHMAD HI M ALI 5 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Kemudian tentang penyerobotan lahan, penyerobotan kawasan hutan. Saya pikir ini adalah domain dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian ini jangan dibiarkan. Nah saya juga berharap dari Gakkumdu, kemudian tidak hanya berpatokan pada persoalan karena ini sudah disidik Kepolisian umpamanya. Bisa jadi kemudian polisi pura-pura masuk. Jadi ketika kemudian Gakkumdu mau turun terus tiba-tiba polisi mengeluarkan ini untuk penyidikan, kemudian ini didiamkan. Ada banyak persoalan disana, disana bukan hanya persoalan lingkungan, tapi penyerobotan kawasan hutan dan kemudian illegal mining, sehingga ini saya pikir dari pihak KLH bisa punya sikap yang lebih tegas, kemudian bisa jadi Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dari awal, tapi bisa jadi ini juga modus yang biasa dilakukan untuk menghambat dari Gakkumdu lingkungan untuk melakukan penyelidikan secara transparan. Ini satu.Kasus Lingkungan Hidup Penyerobotan Lahan 7
AHMAD HI M ALI 6 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Kedua, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh komunitas masyarakat yang juga ada di Lembah Palu tentang PLTA-PLTU Panau, nah itu juga terjadi demo yang besar pembuangan limbah yang ada di PLTU sana itu tidak sesuai dengan tata aturan, kemudian terjadi pelanggaran lingkungan yang kemudian juga menyelamatkan keselamatan masyarakat ditambah setahu saya bahwa Pengadilan Mahkamah Agung itu sudah memberikan keputusan incraht tentang PLTU tersebut, sehingga kemudian melakukan kembali kesalahan yang berulang, sehingga saya berharap juga pada kesempatan ini dari Kementerian Lingkungan bisa menggambil sikap untuk kepentingan, tentunya kita bicara bahwa nanti akan ada dampak ketika ada tindakan yang dilakukan oleh kementerian, kemudian berdampak katakan pemadaman lampu itu urusan PLN menurut saya, tapi urusan kita dilingkungan hidup adalah bagaimana menyelamatkan komunikasi masyarakat dari situ dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Saya pikir itu saja Ibu Menteri, Pimpinan. Sekian. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhKasus Lingkungan Hidup PLTA-PLTU Panau 7
AHMAD HI M ALI 4 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Ini sangat tidak mungkin dia memiliki itu karena IUP produksinya baru ditingkatkan pada Bulan Maret 2017 kemarin, Bulan November 2017 kemarin artinya sebelum-sebelumnya dia sudah pasti menabrak aturan, sehingga saya berharap pada kesempatan ini ada sikap tegas dari kementerian untuk kemudian melakukan evaluasi menyeluruh baik itu tentang lingkungannya, Amdalnya maupun tentang perizinan yang ada dimiliki oleh perusahaan tersebut karena ini sangat meresahkan masyarakat yang ada disana. Ini tidak hanya menyangkut persoalan ekonominya, tapi ini juga menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di Lembah Palu yang jaraknya sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat itu tidak sampai 20 kilo dan bahkan dibawah 10 kilometer dari Kota Palu, sehingga kemudian kalau kita berjalan-jalan kesana, walau kita orang awam pastilah dapat melihat bahwa itu secara kasat mata bahwa itu akan terjadi kerusakan lingkungan yang begitu masiv.Perundangan  Peraturan 7
AHMAD HI M. ALI 1 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Pimpinan, interupsi. Saya pikir begini supaya jalannya sidang kita hari ini lebih terarah, Pimpinan Sidang harus lebih tegas mengatur mekanisme diskusi kita. Kalau seperti inikan interupsi jawab, interupsi pada akhitrnya tidak selesai. Menurut saya, saya sarankan untuk kita kembalikan kepada pemerintah dlu menjelaskan selesai penjelasannya, baru kemudian sahut-menyahut tentang persoalan-persoalan yang dipaparkan kementerian tadi. Terima kasih Pimpinan.Lain-lain Mekanisme 7
AHMAD HI M. ALI 1 Nasdem Sulawesi Tengah Laki-laki Pimpinan, interupsi. Saya pikir begini supaya jalannya sidang kita hari ini lebih terarah, Pimpinan Sidang harus lebih tegas mengatur mekanisme diskusi kita. Kalau seperti inikan interupsi jawab, interupsi pada akhitrnya tidak selesai. Menurut saya, saya sarankan untuk kita kembalikan kepada pemerintah dlu menjelaskan selesai penjelasannya, baru kemudian sahut-menyahut tentang persoalan-persoalan yang dipaparkan kementerian tadi. Terima kasih Pimpinan.Rapat Rapat 7
Airlangga Hartarto 2 Golkar Jawa Barat V Laki-Laki Kemudian saya memberi catatan mengenai smelter, memang smelter ini yang paling susah dan paling mahal, salah satunya adalah bauksit, tetapi bauksit ini menjadi taruhan Republik Indonesia, karena kemarin kita mengakhiri kontrak dengan Jepang Nippon Asahan Alumunium, karena janjinya Nippon Asahan Alumunium adalah untuk membangun metal grade smelter, dan Pemerintah Republik Indonesia harus menarik kocek sebesar 7 trilyun, dan itu kemarin sudah diputuskan pemerintah membeli saham Jepang dengan mengambil over Nippon Asahan Alumunium, dengan target bahwa Nippon Asahan Alumunium akan meningkatkan ekspansi kapasitasnya sehingga mendekati 500.000 ton almunium, dan itu notabene membutuhkan 1 juta metal grade daripada alumina. Nah tentunya ini yang tadi dikatakan Pak Harry memang waktunya kita dukung yang namanya Asahan Alumunium untuk ekspansi lanjutan, apakah dia sendiri, apakah dengan Antam untuk membangun yang namanya smelter bauksit. Nah, ini sudah bagian dari komitmen Republik ini, kalau Republik mengambil Inalum kemudian Inalum-nya menjadi seperti Krakatau Steel artinya menjadi tidak bisa hidup, kemudian harus mengundang asing lagi untuk membangun smelter alumina, nah ini kesalahan bukan hanya dari pemerintah tetapi kita juga yang dari DPR ikut berperan serta dalam membuat industri ini tidak bangkit. Karena sebetulnya industri alumunium itu harus menjadi salah satu cluster unggulan Republik Indonesia. Karena end user dari industri alumunium adalah industri otomotif, industri elektronik dan industri konstruksi. Dengan konsumen sebesar ini, dengan penjualan motor yang 8 juta unit, penjual motor di Jepang itu hanya 500.000 unit, penjualan mobil yang besar, maka tidak masuk akal kalau Indonesia gagal membangun industri alumunium berbasis bauksit, karena industri ini mulai dari tanahnya, sampai hasil akhirnya seluruhnya dikonsumsi di Republik Indonesia. Saya pidato di depan Parlemen Jepang bagaimana yang namanya tanah Indonesia wara wiri dan dihitung berapa ribu kilometer yang akhirnya selalu nilai tambah itu tidak pernah ada di Republik. Nah, itu jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Tentunya keterlambatan pembangunan industri bauksit dan smelter alumunium atau pun kegagalan daripada dalam tanda petik belum berhasilnya membuat alumina grade, salah satunya kan tentunya pemerintah harus dorong. Dan kemarin rapat dari kita mengusulkan bahwa mereka yang akan membangun smelter alumunium, berdasarkan data BKPM ada 3, 4 perusahaan, termasuk yang kemarin kemudian ada Nalko, BUMN besar dari pada India kemudian waktu itu pernah bicara Dubai Alumunium, dan ada satu perusahaan lain di Kalimantan Timur, sebaiknya itu kita panggil semua juga, Pak Sukhyar ikut panggil, kita buat time frame-nya, kita carikan jalan keluar berdasarkan time frame yang ada. Karena bauksit itu tidak bisa dicuci untuk meningkatkan content daripada AL2 03-nya, dia harus melalui yang namanya smelting. Dan smelting itu selalu capital intensif dan smelting itu harus selalu dikuasai mafia multinasional, apakah itu Dubai, apakah Alco atau yang lain. Kalau di Asia ini itu dikuasai oleh Sumitomo Metal. Makanya konstelasi ini harus kita perhatikan karena mereka memang menghendaki Indonesia hanya mengekspor raw material saja.UU Minerba Industri Alumunium 7
Airlangga Hartarto 2 Golkar Jawa Barat V Laki-Laki Kemudian saya memberi catatan mengenai smelter, memang smelter ini yang paling susah dan paling mahal, salah satunya adalah bauksit, tetapi bauksit ini menjadi taruhan Republik Indonesia, karena kemarin kita mengakhiri kontrak dengan Jepang Nippon Asahan Alumunium, karena janjinya Nippon Asahan Alumunium adalah untuk membangun metal grade smelter, dan Pemerintah Republik Indonesia harus menarik kocek sebesar 7 trilyun, dan itu kemarin sudah diputuskan pemerintah membeli saham Jepang dengan mengambil over Nippon Asahan Alumunium, dengan target bahwa Nippon Asahan Alumunium akan meningkatkan ekspansi kapasitasnya sehingga mendekati 500.000 ton almunium, dan itu notabene membutuhkan 1 juta metal grade daripada alumina. Nah tentunya ini yang tadi dikatakan Pak Harry memang waktunya kita dukung yang namanya Asahan Alumunium untuk ekspansi lanjutan, apakah dia sendiri, apakah dengan Antam untuk membangun yang namanya smelter bauksit. Nah, ini sudah bagian dari komitmen Republik ini, kalau Republik mengambil Inalum kemudian Inalum-nya menjadi seperti Krakatau Steel artinya menjadi tidak bisa hidup, kemudian harus mengundang asing lagi untuk membangun smelter alumina, nah ini kesalahan bukan hanya dari pemerintah tetapi kita juga yang dari DPR ikut berperan serta dalam membuat industri ini tidak bangkit. Karena sebetulnya industri alumunium itu harus menjadi salah satu cluster unggulan Republik Indonesia. Karena end user dari industri alumunium adalah industri otomotif, industri elektronik dan industri konstruksi. Dengan konsumen sebesar ini, dengan penjualan motor yang 8 juta unit, penjual motor di Jepang itu hanya 500.000 unit, penjualan mobil yang besar, maka tidak masuk akal kalau Indonesia gagal membangun industri alumunium berbasis bauksit, karena industri ini mulai dari tanahnya, sampai hasil akhirnya seluruhnya dikonsumsi di Republik Indonesia. Saya pidato di depan Parlemen Jepang bagaimana yang namanya tanah Indonesia wara wiri dan dihitung berapa ribu kilometer yang akhirnya selalu nilai tambah itu tidak pernah ada di Republik. Nah, itu jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Tentunya keterlambatan pembangunan industri bauksit dan smelter alumunium atau pun kegagalan daripada dalam tanda petik belum berhasilnya membuat alumina grade, salah satunya kan tentunya pemerintah harus dorong. Dan kemarin rapat dari kita mengusulkan bahwa mereka yang akan membangun smelter alumunium, berdasarkan data BKPM ada 3, 4 perusahaan, termasuk yang kemarin kemudian ada Nalko, BUMN besar dari pada India kemudian waktu itu pernah bicara Dubai Alumunium, dan ada satu perusahaan lain di Kalimantan Timur, sebaiknya itu kita panggil semua juga, Pak Sukhyar ikut panggil, kita buat time frame-nya, kita carikan jalan keluar berdasarkan time frame yang ada. Karena bauksit itu tidak bisa dicuci untuk meningkatkan content daripada AL2 03-nya, dia harus melalui yang namanya smelting. Dan smelting itu selalu capital intensif dan smelting itu harus selalu dikuasai mafia multinasional, apakah itu Dubai, apakah Alco atau yang lain. Kalau di Asia ini itu dikuasai oleh Sumitomo Metal. Makanya konstelasi ini harus kita perhatikan karena mereka memang menghendaki Indonesia hanya mengekspor raw material saja.UU Minerba Komoditi Bauksit 7



Airlangga Hartarto 3 Golkar Jawa Barat V Laki-Laki Sebentar sedikit Pak. Mengenai Permen itu sebetulnya dalam undang-undang kita yang mengatur dan konsultasi dengan DPR itu PP Pak. PP, Perpres, Keppres. Tapi yang terkait dengan Permen memang beda itu, level hukumnya beda itu.UU Minerba Perbedaan Level hukum 7
Airlangga Hartarto 2 Golkar Jawa Barat V Laki-Laki Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VI, Pimpinan dan Pak, sorry Komisi VII, Ini terganggu oleh Pak Daryatmo sebenarnya saya karena Pak Daryatmo tadi mengatakan catatan dari Komisi VII terakhir, jadi terpaksa saya juga harus bicara ini. Karena yang pertama yang menjadi catatan bagi kami, Pak Dirjen, ini sejak tahun yang lalu pada saat kita membahas untuk undang-undang ini kan sebetulnya kita ingin meningkatkan nilai tambah termasuk PNBP dari pada sektor mineral batubara ini. Tapi sampai saat sekarang kelihatannya kita masih harus prihatin karena sektor seheboh ini, Minerba kan heboh, ada Freeport, ada Newmont, ada segala, tapi kontribusi PNBP-nya ini dari target 39,6 trilyun, ini hanya dapat 35 trilyun. Betul ya Pak Sukhyar ya? Nah, ini kalau kita bandingkan industri rokok yang notabene tidak diatur pemerintah malah pemerintah membebani industri, malah pemerintah dalam tanda petik dengan aturan bea keluar mematikan industri kecil, menghidupkan industri besar, ini hanya sekitar 6, ya kurang dari 60 persen pendapatan cukai dari industri rokok. Nah, oleh karena itu menjadi tantangan bagi kita, tadi seperti dikatakan Pak Daryatmo, bahwa nilai tambah ini menjadi dalam tanda petik harus wajib dan kita jangan mundur.UU Minerba PNBP sektor Batubara 7
Airlangga Hartarto 2 Golkar Jawa Barat V Laki-Laki Catatan berikutnya adalah yang kemarin Pak Aryo bicara mengenai rare earth material, Indonesia bisa mengkoleksi rare earth material itu dari pada hasil dari pada copper smelter yang ada di Gresik. Nah saat sekarang rare earth material yang dieskpor ke Jepang yang negara Cina melarang untuk mengekspor rare earth material, mereka bisa mengambil yang dari bekas Freeport, dan saat sekarang pemerintah tidak pernah menarik royalti dari situ. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Nah ini mungkin menjadi PR bagi pemerintah karena potensi kita sebetulnya masih besar dan kalau kita betul-betul memikirkan secara keseluruhan secara Republik, tidak kewilayahan, maka tentunya program-program peningkatan nilai tambah ini bisa kita lakukan. Baik, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.UU Minerba Rare Earth Material 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, saya kira kalau betul apa yang kita inginkan di Rancangan Undang-Undang Sinas Iptek itu bisa berhasil dengan memberikan alokasi mandatory 3% dari APBN itu luar biasa. Jadi usulan saya kepada teman-teman yang ikut pada Pansus Sinas Iptek ayo kita sama-sama memperjuangkan angka 30% ini dan saya berharap jajaran Kementerian Ristek Dikti bisa memberikan dukungan yng sama. Jangan kami yang ada di komisi atau di pansus mendorong 3%, lalu respon dari Bapak-bapak dari kementerian justru tidak kelihatan agresif untuk itu. itu yang kedua.Anggaran Alokasi Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati; Pak Menteri dan seluruh jajaran. Saya kembali untuk membicarakan mengenai angka riset kita yang political will pemerintah memang kelihatannya sangat drop khusus untuk mem-back up angka riset ini. tadi kalau kita lihat komentar Mas Aryo dengan komentar Ibu Mercy itu sama Pak, padahal beliau-beliau ini berasal dari partai yang berbeda dan posisinya dipemerintahan sangat berbeda bahkan berhadapan secara dimetrial artinya tidak ada persoalan oposisi disini dan ini persoalan esensial. Persoalan bangsa yang siapapun baik yang mendukung pemerintah atau pun yang oposisi semua melihat bahwa ini persoalan ini sangat urgen untuk kita bicarakan bahkan tadi Pak Herman menyampaikan bahwa saya tahu semangatnya Pak Menteri juga sama dengan kita. Pertanyaannya dimana soalnya? Parlemen setuju ini ditingkatkan, Pak Menteri juga kita tengarai bahwa seluruh jajarannya menghendaki anggarannya ini ditingkatkan. Saya hanya ingin mengambil kesimpulan sementara bahwa mitra kita yang ada didepan ini tidak punya kuasa untuk merubah anggaran ini. karena itu, menurut saya komisi VII DPR harus punya inisiatif untuk tidak mendesaknya kepada Pak Menteri, kepada dirjen karena domainnya tidak disitu.Anggaran Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kendala lain yang dihadapi oleh kawan-kawan dimasyarakat dikabupaten itu ketika kita berhadapan dengan dinas bersangkutan. Yang jadi soal itu dia dapat penugasan, tapi anggarannya tidak ada. Kita diminta untuk membuat titik koordinatnya. Mereka harus datang ketempat yang tidak ada PLN berartikan desa pelosok itu. Tidak ada biaya untuk itu. Lalu mereka “saya mau naik apa kesana, kendaraan mana yang saya mau pakai. Itu soal. Karena itu, menurut saya, saya setuju dan ini sudah berkalikali disampaikan Pak Harry Poernomo ini mengenai yang seperti ini kayanya memang berdasarkan indikator-indikator keberhasilan dari program ini, ini kelihatannya memang bukan tidak capable, tetapi memang tidak tepat ini diurus oleh Kementerian ESDM terutama Pak Dirjen EBTKE. Kenapa? Karena program ini ketika nanti dilaksanakan didaerah ESDM kita ini tidak ada ya. siapa yang merawat itu, siapa yang memelihara, nanti rusak dilaporkan kepada siapa itu tidak ada.Anggaran Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Harry Poernomo itu benar, jadi serahkan saja ke PLN-lah dan ini sudah disampaikan sejak akhir Tahun 2016 oleh Pak Harry Poernomo saya ingat itu Pak. kok ini masih muncul saja sampai tahun 2018. Saya berharap ini mungkin politik anggaran kita khusus untuk ini mungkin transfer ke daerah saja karena persoalannya adalah ketika proyek ini dilaksanakan seluruh pengambil keputusan tentang anggaran ada dtingkat nasional, pelaksanaannya ada di daerah Pak. bupati tidak mau diberi repot. Masa tendernya di Jakarta, pelaksanaan programnya disini, semua kontraktornya dari Jakarta, masuk kedaerahnya, tidak ada yang netes ketingkat daerah. Tidak mau mereka. Wah ini kewalahan saya melayani anda dan tidak ada manfaatnya. Kalau rusak siapa yang bertanggungjawab? Kan tidak bisa menghubungi Jakarta. Oleh karena itu, menurut saya mungkin forum ini bisa dijadikan forum pengambilan keputusan politik bahwa untuk tahun-tahun berikutnya ini tidak boleh lagi. Karena itu, menurut saya , saya kira ya taruhlah mungkin terakhir kali ini Tahun 2018 ini karena sudah terlanjur. Berikutnya mungkin kita sudah harus mengambil keputusan politik.Anggaran Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertanyaannya apakah BATAN, BAPETEN mempunyai anggaran sosialisasi untuk itu? jangan-jangan kita kemarin menetapkan anggaran 2018 itu belum masuk dalam hitungan Bapak, sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok potensial tadi ini karena bagaimana pun juga kalau kita tidak melakukan sosialisasi mungkin kelompok kecil saja yang pertama berbunyi, tetapi akan direspon oleh kelompok yang besar karena ketidakpahaman. Karena itu, menurut saya ada dua bentuk sosialisasi yang bisa kita lakukan. Teman-teman disini saya kira sangat senang kalau membantu Bapak-bapak atau kita semua ini kalau diberikan kepercayaan untuk melakukan sosialisasi didapil masing-masing pada kelompok itu atau kita manfaatkan fasilitas yang ada di Puspitek sana. Kita hadirkan kelompok-kelompok potensial untuk hadir disana, kita ceramahi dia mengenai nuklir generasi keempat itu, sehingga dahului mereka sebelum mereka berkomentar miring terhadap nuklir, kita sudah memberikan informasi yang pas. Saya kira itu Ketua yang saya usulkan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertanyaannya apakah BATAN, BAPETEN mempunyai anggaran sosialisasi untuk itu? jangan-jangan kita kemarin menetapkan anggaran 2018 itu belum masuk dalam hitungan Bapak, sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok potensial tadi ini karena bagaimana pun juga kalau kita tidak melakukan sosialisasi mungkin kelompok kecil saja yang pertama berbunyi, tetapi akan direspon oleh kelompok yang besar karena ketidakpahaman. Karena itu, menurut saya ada dua bentuk sosialisasi yang bisa kita lakukan. Teman-teman disini saya kira sangat senang kalau membantu Bapak-bapak atau kita semua ini kalau diberikan kepercayaan untuk melakukan sosialisasi didapil masing-masing pada kelompok itu atau kita manfaatkan fasilitas yang ada di Puspitek sana. Kita hadirkan kelompok-kelompok potensial untuk hadir disana, kita ceramahi dia mengenai nuklir generasi keempat itu, sehingga dahului mereka sebelum mereka berkomentar miring terhadap nuklir, kita sudah memberikan informasi yang pas. Saya kira itu Ketua yang saya usulkan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran Sosialisasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Interupsi Pak, interupsi saya lupa tadi. izin melalui Pimpinan saya sampaikan kepada Pak Menteri, kami kemarin itu juga meminta kesediaan Pimpinan LIPI untuk membuat semacam argumentasi akademik yang kami akan gunakan untuk menetapkan 3% itu di Sinas Iptek karena tentu kami membutuhkan mengapa angka 3% itu dibutuhkan, tentu kami harus memiliki argumentasi dan melalui Pak Menteri kami mohon izin agar bisa diarahkan Pimpinan LIPI untuk memberikan argumentasi akademiknya. Terima kasih.Anggaran Argumentasi Akademik dari LIPI 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Domain peningkatan anggaran ini adalah domainnya di BAPPENAS dan Kementerian Keuangan dan tentu saja dengan Banggar besar yang ada di DPR, makanya menurut saya ini harus kita pertemukan mekanisme Pak Ketua bagaimana caranya kita mendobrak ini karena hal ini sudah berulangkali kita bicarakan. Saya di Komisi VII ini masuk Tahun 2016 Pak. Sejak saya masuk sampai hari ini setiap kita ketemu Pak Menteri pasti topik ini yang menjadi menarik dan tidak pernah bisa berubah bahkan turun Pak artinya saya kira Pak Menteri yang kan didepan ini guru besar semua, tidak mungkin tidak mendengarkan aspirasi kita ini tidak mungkin, tetapi ya kewenangan itu tidak berada pada mitra kita hari ini. Kewenangan itu adanya diintra kita yang lain. Saya kira kita penting untuk betul-betul dan saya ingin menyampaikan angka konkrit saja bahwa apapun mekanismenya untuk di APBN-P atau 2019 nanti itu berubah menjadi 100% dari apa yang ada sekarang. Kalau anggaran Ristek kita 0,89, maka perubahan nanti akan dikonkrit saya usulkan menjadi 1,78. Bagaimana mekanismenya ayo kita cari.Anggaran Peningkatan Anggaran 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Izin Ketua, jadi saya berfikir jangan sampai kita menghabiskan waktu membahas yang sebetulnya bukan kewenangan kita. Ketika 2 Undang-undang baik yang disebut oleh Ketua tadi maupun oleh Pak Adian itu tidak menjelaskan secara tegas nilai yang dimaksud, apakah itu nilai perolehan atau nilai barang hari ini. Kalau itu tidak lalu kemudian kita sepakat bba yang dimaksud itu adalah nilai barang hari ini dengan nilai di bawah 100 milyar untuk apa kita persoalkan, itu bukan kewenangan kita karena kewenangan kita harganya harus di atas 100 milyar. Jadi jangan kita mengurusi yang sebetulnya nggak ada kewenangan kita di situ, apalagi dibuat berbelit-belit. Pimpinan DPR RI menugaskan 3 komisi kepada, menugaskan sesuatu yang tidak semestinya di, mestinya Pimpinan DPR RI tolak saja karna nilainnya kurang dari 100 milyar maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari DPR RI, silakan pemerintah mengatur sendiri lelangnya, nggak usah menugas-nugaskan itu, janna urusan yang ecek-ecek begini melibatkan DPR RI, 3 komisi lagi kaya hebat amat ini urusan.Aset Negara Nilai Barang 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati. Ibu Menteri dengan seluruh jajaran Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti. Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing, sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang pertama.Capaian Kerja  Kemitraan Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas agar segera menetapkan harga… gas yang telah dibangun dan dioperasikan … satu harga. Apakah itu perlu di…Capaian Kerja Penetapan Harga Gas 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati. Ibu Menteri dengan seluruh jajaran Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti. Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing, sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang pertama.Capaian Kerja  Perhutanan Sosial 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang ketiga, yang terkait dengan dapil dulu Dirjen Kelembagaan dengan Dirjen Inovasi saya diskusi Pak mengenai PUI Sutra Alam di Kabupaten Sopeng. Saya berharap ini bisa terealisasi untuk 2018. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuCapaian Kerja PUI Sutra Alam Sopeng 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pak Ketua, bagi saya kosa kata disitu “meminta, mengusulkan atau mendesak” tidak terlalu menjadi soal, tetapi sebetulnya apa langkah Komisi VII DPR secara teknis setelah ini untuk merealisasikan itu. Apakah kita panggil DEN-nya untuk kita bicara? Karena jangan sampai hanya ini berhenti dirumusan kesimpulan. Itu saja Ketua.Capaian Kerja Realisasi Program 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki “Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Ristek dan Dikti untuk melakukan sosialisasi untuk setiap satker melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan”. Meminta setiap satker ya, satuan kerja itukan dirjen-dirjen dengan badannya itu. apa istilahnya kalau disini? satuan kerja dalam Kementerian Dikti untuk melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sebetulnya ada kalimat yang lain Pak ya boleh juga pemangku kepentingan. Terima kasih.Capaian Kerja Satuan Kerja 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki “Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Ristek dan Dikti untuk melakukan sosialisasi untuk setiap satker melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan”. Meminta setiap satker ya, satuan kerja itukan dirjen-dirjen dengan badannya itu. apa istilahnya kalau disini? satuan kerja dalam Kementerian Dikti untuk melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sebetulnya ada kalimat yang lain Pak ya boleh juga pemangku kepentingan. Terima kasih.Capaian Kerja Sosialisasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati. Ibu Menteri dengan seluruh jajaran Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti. Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing, sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang pertama.Capaian Kerja  Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang pertama.Capaian Kerja Ulat Sutera 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, saya mohon data dalam rangka efisiensi PLN berapa persen supplier itu yang statusnya trader dan berapa persen yang statusnya penambang. Ini penting untuk kita mengevaluasi apakah memang dengan bekerja sama dengan Trader ada keuntungannya ketimbang bekerja sama langsung dengan penambang. Hasil analisa kita ketika kita melakukan FGD, FGD atau konsinyering itu di Fairmon bahwa ternyata memang PLN di supply bahkan volumenya lebih banyak dari trader ketimbang penambang langsung, tapi datanya saya butuh Pak Iwan untuk yang lebih konkritData Data 7
ANDI JAMARO DULUNG 12 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Beliau punya satelit yang tidak terganggu lagi oleh awan Pak. Jadi sebetulnya dia bisa karena dia bisa dari horizontal, vertical bisa menggunakan satelit yang beliau punya, sehingga tidak ada lagi permukaan bumi ini yang tidak bisa terjangkau oleh satelit itu, apalagi kalau gangguannya hanya awan bahkan beliau menyampaikan bahwa dia bisa mendeteksi mineral yang ada dibawah permukaan bumi dengan kedalaman 10 meter. Sedang dia mencoba untuk mencari teknologi yang bisa mampu menembus lebih dalam lagi, begitu juga dengan dikedalaman laut. Jadi apalagi kalau hanya untuk mematahkan itu tentang padi yang mau panen yang saya kira dengan menggunakan atau bekerjasamakan dengan satelit yang dibangun oleh Profesor Yusafat yang orang Solo itu, itu bisa kita mendapatkan teknologinya untuk diterapkan dikepentinganBPPT. Saya kira demikian. Terima kasih.Data Pertanian Panen Padi 7
ANDI JAMARO DULUNG 12 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Beliau punya satelit yang tidak terganggu lagi oleh awan Pak. Jadi sebetulnya dia bisa karena dia bisa dari horizontal, vertical bisa menggunakan satelit yang beliau punya, sehingga tidak ada lagi permukaan bumi ini yang tidak bisa terjangkau oleh satelit itu, apalagi kalau gangguannya hanya awan bahkan beliau menyampaikan bahwa dia bisa mendeteksi mineral yang ada dibawah permukaan bumi dengan kedalaman 10 meter. Sedang dia mencoba untuk mencari teknologi yang bisa mampu menembus lebih dalam lagi, begitu juga dengan dikedalaman laut. Jadi apalagi kalau hanya untuk mematahkan itu tentang padi yang mau panen yang saya kira dengan menggunakan atau bekerjasamakan dengan satelit yang dibangun oleh Profesor Yusafat yang orang Solo itu, itu bisa kita mendapatkan teknologinya untuk diterapkan dikepentinganBPPT. Saya kira demikian. Terima kasih.Data Pertanian Satelit 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Izin Ketua, jadi saya berfikir jangan sampai kita menghabiskan waktu membahas yang sebetulnya bukan kewenangan kita. Ketika 2 Undang-undang baik yang disebut oleh Ketua tadi maupun oleh Pak Adian itu tidak menjelaskan secara tegas nilai yang dimaksud, apakah itu nilai perolehan atau nilai barang hari ini. Kalau itu tidak lalu kemudian kita sepakat bba yang dimaksud itu adalah nilai barang hari ini dengan nilai di bawah 100 milyar untuk apa kita persoalkan, itu bukan kewenangan kita karena kewenangan kita harganya harus di atas 100 milyar. Jadi jangan kita mengurusi yang sebetulnya nggak ada kewenangan kita di situ, apalagi dibuat berbelit-belit. Pimpinan DPR RI menugaskan 3 komisi kepada, menugaskan sesuatu yang tidak semestinya di, mestinya Pimpinan DPR RI tolak saja karna nilainnya kurang dari 100 milyar maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari DPR RI, silakan pemerintah mengatur sendiri lelangnya, nggak usah menugas-nugaskan itu, janna urusan yang ecek-ecek begini melibatkan DPR RI, 3 komisi lagi kaya hebat amat ini urusan.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Izin Ketua, jadi saya berfikir jangan sampai kita menghabiskan waktu membahas yang sebetulnya bukan kewenangan kita. Ketika 2 Undang-undang baik yang disebut oleh Ketua tadi maupun oleh Pak Adian itu tidak menjelaskan secara tegas nilai yang dimaksud, apakah itu nilai perolehan atau nilai barang hari ini. Kalau itu tidak lalu kemudian kita sepakat bba yang dimaksud itu adalah nilai barang hari ini dengan nilai di bawah 100 milyar untuk apa kita persoalkan, itu bukan kewenangan kita karena kewenangan kita harganya harus di atas 100 milyar. Jadi jangan kita mengurusi yang sebetulnya nggak ada kewenangan kita di situ, apalagi dibuat berbelit-belit. Pimpinan DPR RI menugaskan 3 komisi kepada, menugaskan sesuatu yang tidak semestinya di, mestinya Pimpinan DPR RI tolak saja karna nilainnya kurang dari 100 milyar maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari DPR RI, silakan pemerintah mengatur sendiri lelangnya, nggak usah menugas-nugaskan itu, janna urusan yang ecek-ecek begini melibatkan DPR RI, 3 komisi lagi kaya hebat amat ini urusan.DPR Kewenangan 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang pertama.Ekspor Impor Impor 7
ANDI JAMARO DULUNG 13 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau kalimatnya begini Pak, kata nuklir dibelakang itukan berarti menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir lagi mungkinEnergi Nuklir 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Harry Poernomo itu benar, jadi serahkan saja ke PLN-lah dan ini sudah disampaikan sejak akhir Tahun 2016 oleh Pak Harry Poernomo saya ingat itu Pak. kok ini masih muncul saja sampai tahun 2018. Saya berharap ini mungkin politik anggaran kita khusus untuk ini mungkin transfer ke daerah saja karena persoalannya adalah ketika proyek ini dilaksanakan seluruh pengambil keputusan tentang anggaran ada dtingkat nasional, pelaksanaannya ada di daerah Pak. bupati tidak mau diberi repot. Masa tendernya di Jakarta, pelaksanaan programnya disini, semua kontraktornya dari Jakarta, masuk kedaerahnya, tidak ada yang netes ketingkat daerah. Tidak mau mereka. Wah ini kewalahan saya melayani anda dan tidak ada manfaatnya. Kalau rusak siapa yang bertanggungjawab? Kan tidak bisa menghubungi Jakarta. Oleh karena itu, menurut saya mungkin forum ini bisa dijadikan forum pengambilan keputusan politik bahwa untuk tahun-tahun berikutnya ini tidak boleh lagi. Karena itu, menurut saya , saya kira ya taruhlah mungkin terakhir kali ini Tahun 2018 ini karena sudah terlanjur. Berikutnya mungkin kita sudah harus mengambil keputusan politik.Energi Pelaksaan Program 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimanaBPPT membuat semacam naskah akademik mengenai tren energy dunia sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kurtubi tadi saya baru-baru ini dengan Ibu Andi Yuliani ke London, disana sudah ditetapkan Tahun 2025 BBM sudah tidak digunakan,Batubara tidak digunakan, lalu kemudian mereka berpindah ke listrik. Salah satu contoh konsep mereka yang menarik adalah mobil yang masuk di Kota London itu kalau mereka mobil listrik, bebas parkir ya. bebas parkir, tidak bayar parkir meskipun tempat parkirnya ada. Bebas tidak bayar parkir, walaupun mobilnya mobil listrik, tetapi kalau itu mobil BBM itu bayarnya dibuat lebih mahal.Energi Perkembangan Energi Dunia 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian kalau ada orang yang mau mengganti mobilnya dari mobil bensin umpamanya menjadi mobil listrik, maka pemerintah membeli mobil itu denganHarga yang mahal. Jadi dengan ditambah sedikit dapatlah mobil baru, mobil listrik, tetapi kalau dia hanya menjual mobilnya tanpa mengganti mobilnya dengan mobil listrik, makaHarga itu anjlok.Harganya tidak seberapa. Dihitung menjadi besi tua saja. Nah ini kebijakan negara, kebijakan negara. lalu kemudian memang sudah ada pembatasan untuk masuk di Kota London itu sudah tidak lagi diperbolehkan dengan usia-usia tertentu sudah tidak boleh masuk lagi, tetapi itu tadi disamping ada punishment seperti itu ada reward-nya, nah sekarang bagaimana kita merumuskan itu di Indonesia, sehingga untuk menyongsong tren energy dunia nanti kalau kita sudah masuk pada energy listrik, tidak ada lagi BBM, tidak ada lagiBatubara bagaimana lagi kita mencoba membuat konsep yang kira-kira tidak membuat masyarakat kaget dengan itu. saya kira ini kami berharap bahwa base konsepnya itu bisa dibuat olehBPPT. Saya kira itu saja karena saya tahu bahwa pada rapat kemarin mengenai program sosialisasi kedapil masing-masing itu sudah jelas, sehingga saya mengapreasiasi saja putusan kita Pak. Terima kasih Pak Kepala Ketua. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhEnergi Tren Energi Dunia 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Lalu kemudian khusus untuk Ibu Direktur Perencanaan, saya setuju dengan Pak Ari dengan Pak siapa tadi yang mencoba bagaimana variabel EBT itu menjadi pertimbangan didalam perencanaan PLN kedepan. Saya mendapat info tadi dari pembicaraan itu ternyata variabel ini belum dihitung padahal kemungkinan kedepan variabel ini bisa jadi determinan variabel kalau kita melihat tredn perkembangan energi dunia, itu yang ketiga.Energi Terbarukan EBT 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik, saya kira substansi dari 4 poin ini sudah benar kan kalau digabungkan antara 2 dan 4 saya kira memang kita akan kesulitan untuk merumuskan kalimat yang pas. Sehingga mungkin yang nomor 4 itu tinggal dilengkapi saja kalimatnya, sehingga berbunyi bahwa tetap melakukan produksi dan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi tetap melakukan produksi, melakukan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih.Freeport Karyawan 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik Bapak saya akan menyampaikan kesimpulan yang terjadi pada rapat tertutup tanggal 13 Februari 2017, itu diambil pada pukul 13.00-14.30 WIB. Kesimpulan atau keputusan pertama: satu, Rapat Intern, Komisi VII ini pendahuluan. Rapat Intern Komisi VII DPR RI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dibuka pada 14.30 WIB dan seterusnya. Lalu kemudian kesimpulan atau keputusan. 1. Komisi VII DPR RI sepakat untuk mengambil sikap atas tindakan dan ucapan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Sudara Chepy Hakim yang telah mengancam dan melecehkan Anggota Komisi VII DPR RI. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori contempt of parlemen. 2. Komisi VII DPR RI akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI dan Majelis Kehormatan DPR RI agar menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Sebagaimana dimaksud pada nomor 1 untuk menegakkan marwah dan martabat DPR RI serta meminta Pimpinan DPR RI mengirim surat kepada Presiden. 3. Dalam hal tindak lanjut tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia diperlukan saksi yang langsung melihat kejadian tersebut adalah Saudara Andi Jamaro Dulung, saya sendiri, Dito Ganinduto dan Saudara Joko Purwanto. 4. Komisi VII DPR RI akan melakukan konferensi pers dan ini sudah dilaksanakan. 5. Komisi VII DPR RI sepakat akan memanggil Komisaris PT Freeport Indonesia dan dalam RDP dan Dirjen Minerba yang sedang berlangsung hari ini. 6. Komisi VII, ini penting, mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh Saudara Mukhtar Tompo dalam proses penyelesaian kejadian ini.Freeport Keputusan Rapat Internal 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik Bapak saya akan menyampaikan kesimpulan yang terjadi pada rapat tertutup tanggal 13 Februari 2017, itu diambil pada pukul 13.00-14.30 WIB. Kesimpulan atau keputusan pertama: satu, Rapat Intern, Komisi VII ini pendahuluan. Rapat Intern Komisi VII DPR RI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dibuka pada 14.30 WIB dan seterusnya. Lalu kemudian kesimpulan atau keputusan. 1. Komisi VII DPR RI sepakat untuk mengambil sikap atas tindakan dan ucapan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Sudara Chepy Hakim yang telah mengancam dan melecehkan Anggota Komisi VII DPR RI. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori contempt of parlemen. 2. Komisi VII DPR RI akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI dan Majelis Kehormatan DPR RI agar menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Sebagaimana dimaksud pada nomor 1 untuk menegakkan marwah dan martabat DPR RI serta meminta Pimpinan DPR RI mengirim surat kepada Presiden. 3. Dalam hal tindak lanjut tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia diperlukan saksi yang langsung melihat kejadian tersebut adalah Saudara Andi Jamaro Dulung, saya sendiri, Dito Ganinduto dan Saudara Joko Purwanto. 4. Komisi VII DPR RI akan melakukan konferensi pers dan ini sudah dilaksanakan. 5. Komisi VII DPR RI sepakat akan memanggil Komisaris PT Freeport Indonesia dan dalam RDP dan Dirjen Minerba yang sedang berlangsung hari ini. 6. Komisi VII, ini penting, mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh Saudara Mukhtar Tompo dalam proses penyelesaian kejadian ini.Freeport Koordinasi 7



ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Karena itu Bapak-Ibu yang saya hormati, 1 sampai 5 itu menjadi tanggung jawab Komisi VII, bahwa kalau toh ini harus dirubah tidak bisa serta-merta hanya dengan pertemuan seperti ini. Tentu saja harus dirubah sesuai dengan mekanisme kami di Komisi VII karena keputusan ini diambil oleh Rapat Internal, maka tentu harus kami bicarakan kalau dianggap penting kami akan membicarakannya di Rapat Internal. Tetapi khusus poin 6 itu memberikan dukungan penuh kepada Pak Mochtar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mochtar Tompo untuk melakukan langkah-langkah hukum.Freeport Koordinasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Karena itu Bapak-Ibu yang saya hormati, 1 sampai 5 itu menjadi tanggung jawab Komisi VII, bahwa kalau toh ini harus dirubah tidak bisa serta-merta hanya dengan pertemuan seperti ini. Tentu saja harus dirubah sesuai dengan mekanisme kami di Komisi VII karena keputusan ini diambil oleh Rapat Internal, maka tentu harus kami bicarakan kalau dianggap penting kami akan membicarakannya di Rapat Internal. Tetapi khusus poin 6 itu memberikan dukungan penuh kepada Pak Mochtar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mochtar Tompo untuk melakukan langkah-langkah hukum.Freeport Langkah Hukum 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Apa yang disampaikan oleh Pak Adian tadi bahwa sebetulnya yang terjadi pada tanggal 9 itu bukan lagi persoalannya Pak Cepi dengan Pak Mukhtar Tompo karena kami di Rapat Internal komisi telah mengambil keputusan. Dan saya ingin menyampaikan keputusan itu supaya didengarkan oleh Freeport secara resmi pada malam hari dan tentu saja ini tidak bisa dirubah, keputusan itu sebegitu gampang kecuali kita Rapat Internal kembali lalu memutuskan hal yang berbeda.Freeport Negosiasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik, saya kira substansi dari 4 poin ini sudah benar kan kalau digabungkan antara 2 dan 4 saya kira memang kita akan kesulitan untuk merumuskan kalimat yang pas. Sehingga mungkin yang nomor 4 itu tinggal dilengkapi saja kalimatnya, sehingga berbunyi bahwa tetap melakukan produksi dan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi tetap melakukan produksi, melakukan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih.Freeport PHK 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Apa yang disampaikan oleh Pak Adian tadi bahwa sebetulnya yang terjadi pada tanggal 9 itu bukan lagi persoalannya Pak Cepi dengan Pak Mukhtar Tompo karena kami di Rapat Internal komisi telah mengambil keputusan. Dan saya ingin menyampaikan keputusan itu supaya didengarkan oleh Freeport secara resmi pada malam hari dan tentu saja ini tidak bisa dirubah, keputusan itu sebegitu gampang kecuali kita Rapat Internal kembali lalu memutuskan hal yang berbeda.Freeport Rapat Internal 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Karena itu Bapak-Ibu yang saya hormati, 1 sampai 5 itu menjadi tanggung jawab Komisi VII, bahwa kalau toh ini harus dirubah tidak bisa serta-merta hanya dengan pertemuan seperti ini. Tentu saja harus dirubah sesuai dengan mekanisme kami di Komisi VII karena keputusan ini diambil oleh Rapat Internal, maka tentu harus kami bicarakan kalau dianggap penting kami akan membicarakannya di Rapat Internal. Tetapi khusus poin 6 itu memberikan dukungan penuh kepada Pak Mochtar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mochtar Tompo untuk melakukan langkah-langkah hukum.Freeport Rapat Internal 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik, saya kira substansi dari 4 poin ini sudah benar kan kalau digabungkan antara 2 dan 4 saya kira memang kita akan kesulitan untuk merumuskan kalimat yang pas. Sehingga mungkin yang nomor 4 itu tinggal dilengkapi saja kalimatnya, sehingga berbunyi bahwa tetap melakukan produksi dan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi tetap melakukan produksi, melakukan ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih.Freeport Tenaga Kerja 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik terima kasih Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Waktu kita terbatas, saya langsung saja. Sebagian yang saya ingin laporkan sudah ditanyakan oleh Anggota yang lain. Yang ringan-ringan saja Pak. kalau di … itu ada kebijakan pemerintah tentang BBM … harga, apa tidak memungkinkan di BPH sendiri ini ada kebijakan satu harga? Itu satu. Yang kedua, kalau di PLN itu ada sistem apa token artinya ada pra bayar, di gas kelihatannya belum apa memungkinkan itu dilakukan? Terima kasih.Harga Energi di MasyarakatHarga BBM 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua mungkin secara teknis nanti saya ingin mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait mengenai prosedur untuk masuk pada hutan, hutan sosial itu yang tadi peminatnya deras sekali mungkin akan bertambah nanti kalau saya tahu prosedurnya akan bertambah peminat ini karena di daerah kami sangat banyak yang merasakan pentingnya. Mereka masuk di lahan itu karena selalu berhadapan dengan aparat hukum, jika masuk pada hal yang dilakukan adalah menurut mereka adalah hal yang legal saja. Itu yang kedua.Hutan Hutan Sosial 7
ANDI JAMARO DULUNG 10 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Turunan Industri Kelapa tadi itu Pak.Industri Industri Kelapa 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian kalau ada orang yang mau mengganti mobilnya dari mobil bensin umpamanya menjadi mobil listrik, maka pemerintah membeli mobil itu denganHarga yang mahal. Jadi dengan ditambah sedikit dapatlah mobil baru, mobil listrik, tetapi kalau dia hanya menjual mobilnya tanpa mengganti mobilnya dengan mobil listrik, makaHarga itu anjlok.Harganya tidak seberapa. Dihitung menjadi besi tua saja. Nah ini kebijakan negara, kebijakan negara. lalu kemudian memang sudah ada pembatasan untuk masuk di Kota London itu sudah tidak lagi diperbolehkan dengan usia-usia tertentu sudah tidak boleh masuk lagi, tetapi itu tadi disamping ada punishment seperti itu ada reward-nya, nah sekarang bagaimana kita merumuskan itu di Indonesia, sehingga untuk menyongsong tren energy dunia nanti kalau kita sudah masuk pada energy listrik, tidak ada lagi BBM, tidak ada lagiBatubara bagaimana lagi kita mencoba membuat konsep yang kira-kira tidak membuat masyarakat kaget dengan itu. saya kira ini kami berharap bahwa base konsepnya itu bisa dibuat olehBPPT. Saya kira itu saja karena saya tahu bahwa pada rapat kemarin mengenai program sosialisasi kedapil masing-masing itu sudah jelas, sehingga saya mengapreasiasi saja putusan kita Pak. Terima kasih Pak Kepala Ketua. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhInovasi Mobil Listrik 7
ANDI JAMARO DULUNG 12 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Beliau punya satelit yang tidak terganggu lagi oleh awan Pak. Jadi sebetulnya dia bisa karena dia bisa dari horizontal, vertical bisa menggunakan satelit yang beliau punya, sehingga tidak ada lagi permukaan bumi ini yang tidak bisa terjangkau oleh satelit itu, apalagi kalau gangguannya hanya awan bahkan beliau menyampaikan bahwa dia bisa mendeteksi mineral yang ada dibawah permukaan bumi dengan kedalaman 10 meter. Sedang dia mencoba untuk mencari teknologi yang bisa mampu menembus lebih dalam lagi, begitu juga dengan dikedalaman laut. Jadi apalagi kalau hanya untuk mematahkan itu tentang padi yang mau panen yang saya kira dengan menggunakan atau bekerjasamakan dengan satelit yang dibangun oleh Profesor Yusafat yang orang Solo itu, itu bisa kita mendapatkan teknologinya untuk diterapkan dikepentinganBPPT. Saya kira demikian. Terima kasih.Inovasi Teknologi 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua sedikit. Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada, dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini, apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak. Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas Aryo. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, ini melalui Ibu Menteri ke Dirjen Gakum ya. Dirjen Gakum, saya beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi sedikit dengan Kapolda Sumatera Barat terkait dengan kasus lingkungan dikawasan Mandai. Waktu itu sudah pernah difasilitasi oleh Kapolda, lalu kemudian Gakum punya tindakan tersendiri, tapi menurut Kapolda ada perlawanan dari masyarakat. Saya ingin perkembangannya seperti apa Pak? karena siapa tahu Pak Dirjen bekerja dengan baik, tetapi ada intervensi secara terselubung oleh aparat-aparat yang lain yang melakukan pembelaan pada pelaku kejahatan lingkungan itu. itu yang keduaKasus Lingkungan Hidup Kasus Lingkungan di Mandai 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, ini melalui Ibu Menteri ke Dirjen Gakum ya. Dirjen Gakum, saya beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi sedikit dengan Kapolda Sumatera Barat terkait dengan kasus lingkungan dikawasan Mandai. Waktu itu sudah pernah difasilitasi oleh Kapolda, lalu kemudian Gakum punya tindakan tersendiri, tapi menurut Kapolda ada perlawanan dari masyarakat. Saya ingin perkembangannya seperti apa Pak? karena siapa tahu Pak Dirjen bekerja dengan baik, tetapi ada intervensi secara terselubung oleh aparat-aparat yang lain yang melakukan pembelaan pada pelaku kejahatan lingkungan itu. itu yang keduaKasus Lingkungan Hidup Kasus lingkungan dikawasan Mandai 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang ketiga mengenai kasus-kasus hukum, saya melihat tadi ini di halaman 90. Ini yang pertama itu adalah pelaksanaan eksekusi mengenai PT Silap Nasik Indo Kuarsa dan PT Simpang Pesak Indo KUarsa terkait dengan areal yang sudah dimenangkan oleh negara tentang sejumlah 47 ribu hektar. Ini untuk mengeksekusi lahan seperti ini yang sawit yang sudah produktif, saya kira memang negara akan mengalami kesulitasn karena ini menyangkut pengambilalihan sebuah perusahaan yang sudah berjalan dengan karyawan yang begitu besar jumlahnya dengan katakanlah alat-alat berat yang ada di sana. Lalu kemudian itu ditarik oleh yang kalah, yang kalah lalu kemudian negara harus megganti semua itu dengan segera beroperasi kembali dengan luasan 47 ribu hektar itu. Pertanyaan saya sejauhmana progress yang disiapkan oleh kementerian, apakah ini diserahkan kepada BUMN di bawah Kementerian LHK atau harus menggandeng pihak lain, pihak lain yang kirakira punya modal untuk itu, karena kalau ini tidak dianggarkan oleh negara bagaimana proses pengambilalihan itu, lalu kemudian pasti akan terjadi chaos. Kalau segera diambilalih karyawan puluhan ribu lalu kemudian kalau negara tidak siap mangeksekusi itu lalu kita tidak siap, siapa yang akan mengganti itu maka akan terjadi sesuatu yang mungkin secara sosial akan berdampak di daerah sana. Saya berharap ini bisa kami dapat penjelasan tapi mungkin bisa saja tertulis penjelasan itu. Saya kira itu saja 3 yang saya sampaikan kepada forum terhormat ini. Terima kasih Ibu Menteri. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kasus Lingkungan HidupKonflik Lahan 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua, tambahkan saja di situ laporan pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasus-kasus. Sehingga setelah lingkungan titik itu dibuang saja. Sehingga kita tambah saja pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasuskasus, sudah. Jadi di belakang koma itu dihilangkan saja.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 11 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Tadi kan kita, saya mengusulkan setelah pencemaran lingkungan titik, nggak ada lagi kaliat di belakangnya.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 12 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya tidak keberatan dengan kalimat itu Ketua, tetapi yang di dalam kurung itu tidak memuat seluruh aspek yang kita mau lihat di situ. Yang penting sebetulnya ya kita ingin, pertama pengaduannya, lalu kemudian progressnya, kemudian hasilnya. Nah yang dimaksud dengan 3 kata ini sudah termasuk semua yang ada di dalam kurung itu.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya kalau perempuan selalu ngalah saya. Baik, saya hanya usul satu ya, selama ini kan kita kunjungan spesifik selalu di luar Jakarta, gimana kalau pimpinan, kita sekali-sekali kunjungan spesifik di pulaupulau yang sedang bersoal itu, katakanlah kita ya menunjuk aspek lingkungan yang terjadi di pulau G atau di mana gitu. Kalau bisa kita kunjungan spesifiklah ke sana, Jakarta ini tidak pernah di peduli oleh mungkin semua komisi, tidak pernah ada kunjungan spesifik di DKI Jakarta, selalu kita ke provinsi lain. sungai. Nah kalau boleh saya usulkan kita kunjungan spesifik terkait dengan aspek lingkungan di pulau-pulau reklamasi itu. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupPulau G 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya kalau perempuan selalu ngalah saya. Baik, saya hanya usul satu ya, selama ini kan kita kunjungan spesifik selalu di luar Jakarta, gimana kalau pimpinan, kita sekali-sekali kunjungan spesifik di pulaupulau yang sedang bersoal itu, katakanlah kita ya menunjuk aspek lingkungan yang terjadi di pulau G atau di mana gitu. Kalau bisa kita kunjungan spesifiklah ke sana, Jakarta ini tidak pernah di peduli oleh mungkin semua komisi, tidak pernah ada kunjungan spesifik di DKI Jakarta, selalu kita ke provinsi lain. sungai. Nah kalau boleh saya usulkan kita kunjungan spesifik terkait dengan aspek lingkungan di pulau-pulau reklamasi itu. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua sedikit. Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada, dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini, apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak. Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas Aryo. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Pertanyaan saya yang ringan-ringan saja, pertanyaannya singkat, apa kabar Pak Cip sekarang, Pak Dwi Sucipto apa kabarnya, lalu Pak Ahmad Bambang apa kabarnya, apakah masih ada komunikasi dengan Beliau-beliau itu. Lalu yang kedua, kemarin ada struktur Dirut, Wadirut, sekarang masih ada nggak dalam struktur yang sekarang ini dan kalau itu tidak ada, apakah ada alas hukumnya yang meniadakan posisi Wadirut itu, alas hukumnya apa dan mungkin yang ringan lagi, menurut ibu sebagai orang internal kenapa ini Pak Sucipto diganti, kenapa Pak Ahmad Bambang langsung digeser sebagai internal mungkin ada informasi yang valid. Kita kan kalau kita orang luar ini kan tidak mengerti sebetulnya, apa sebetulnya kok tiba-tiba, seolah-olah ibarat pesawat langsung disuruh mendarat darurat, pilot dan kopilot ganti, apa kira-kira sebagai katakanlah kru di atas itu mungkin ada informasi yang bisa di-share kepada kita. Baik, terima kasih.Kinerja Pertamina Perubahan struktur Pertamina 7
ANDI JAMARO DULUNG 10 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Tadi kan kita minta supaya tahapan-tahapannya kita tahu, kalau tahapantahapannya kita tahu itu namanya perkembangan. Kalau tidak ada kata perkembangan, cukup pengaduan saja dan hasilnya, progesnya nggak ada.Laporan Laporan 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua, tambahkan saja di situ laporan pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasus-kasus. Sehingga setelah lingkungan titik itu dibuang saja. Sehingga kita tambah saja pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasuskasus, sudah. Jadi di belakang koma itu dihilangkan saja.Laporan Laporan 7
Andi Jamaro Dulung 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Ketua sedikit. Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada, dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini, apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak. Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas Aryo. Terima kasih.Lingkungan Hidup Amdal 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang pertama.Lingkungan Hidup Apresiasi 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang ketiga mengenai kasus-kasus hukum, saya melihat tadi ini di halaman 90. Ini yang pertama itu adalah pelaksanaan eksekusi mengenai PT Silap Nasik Indo Kuarsa dan PT Simpang Pesak Indo KUarsa terkait dengan areal yang sudah dimenangkan oleh negara tentang sejumlah 47 ribu hektar. Ini untuk mengeksekusi lahan seperti ini yang sawit yang sudah produktif, saya kira memang negara akan mengalami kesulitasn karena ini menyangkut pengambilalihan sebuah perusahaan yang sudah berjalan dengan karyawan yang begitu besar jumlahnya dengan katakanlah alat-alat berat yang ada di sana. Lalu kemudian itu ditarik oleh yang kalah, yang kalah lalu kemudian negara harus megganti semua itu dengan segera beroperasi kembali dengan luasan 47 ribu hektar itu. Pertanyaan saya sejauhmana progress yang disiapkan oleh kementerian, apakah ini diserahkan kepada BUMN di bawah Kementerian LHK atau harus menggandeng pihak lain, pihak lain yang kira- kira punya modal untuk itu, karena kalau ini tidak dianggarkan oleh negara bagaimana proses pengambilalihan itu, lalu kemudian pasti akan terjadi chaos. Kalau segera diambilalih karyawan puluhan ribu lalu kemudian kalau negara tidak siap mangeksekusi itu lalu kita tidak siap, siapa yang akan mengganti itu maka akan terjadi sesuatu yang mungkin secara sosial akan berdampak di daerah sana. Saya berharap ini bisa kami dapat penjelasan tapi mungkin bisa saja tertulis penjelasan itu.Lingkungan Hidup Eksekusi Lahan 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang pertama.Lingkungan Hidup Impor Ulat Sutra 7
Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang ketiga mengenai kasus-kasus hukum, saya melihat tadi ini di halaman 90. Ini yang pertama itu adalah pelaksanaan eksekusi mengenai PT Silap Nasik Indo Kuarsa dan PT Simpang Pesak Indo KUarsa terkait dengan areal yang sudah dimenangkan oleh negara tentang sejumlah 47 ribu hektar. Ini untuk mengeksekusi lahan seperti ini yang sawit yang sudah produktif, saya kira memang negara akan mengalami kesulitasn karena ini menyangkut pengambilalihan sebuah perusahaan yang sudah berjalan dengan karyawan yang begitu besar jumlahnya dengan katakanlah alat-alat berat yang ada di sana. Lalu kemudian itu ditarik oleh yang kalah, yang kalah lalu kemudian negara harus megganti semua itu dengan segera beroperasi kembali dengan luasan 47 ribu hektar itu. Pertanyaan saya sejauhmana progress yang disiapkan oleh kementerian, apakah ini diserahkan kepada BUMN di bawah Kementerian LHK atau harus menggandeng pihak lain, pihak lain yang kira- kira punya modal untuk itu, karena kalau ini tidak dianggarkan oleh negara bagaimana proses pengambilalihan itu, lalu kemudian pasti akan terjadi chaos. Kalau segera diambilalih karyawan puluhan ribu lalu kemudian kalau negara tidak siap mangeksekusi itu lalu kita tidak siap, siapa yang akan mengganti itu maka akan terjadi sesuatu yang mungkin secara sosial akan berdampak di daerah sana. Saya berharap ini bisa kami dapat penjelasan tapi mungkin bisa saja tertulis penjelasan itu.Lingkungan Hidup Kasus-kasus hukum 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi begini Ketua, saya kira memang kalau kita lihat pembagian job descreption yang ada di sana leading sector untuk LHK sama sekali ada penanggunng jawab utama, LHK itu hanya pendukung.Lingkungan Hidup LHK 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Karena itu mungkin munculnya PP tidak dari LHK, tetapi kalau LHK diminta untuk mempersiapkan naskah akademik untuk mengantisipasi atau memberikan input kepada lembaga yang memang leading sector-nya......ya saya kira kira nggak ada soal.Lingkungan Hidup LHK 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Inikan kalau nomor 3 ini seolah-olah kita menganggap bahwa yang merusak itu hanya perusahaan, padahal banyak kelompok dan individu yang tidak masuk dalam kategori perusahaan juga melakukan pengrusakan. Oleh karena itu lebih tegas bagi perusahaan tau kelompok dan individu yang terindikasi atau kelompok dan individu yang terindikasi kuat.Lingkungan Hidup Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Inikan kalau nomor 3 ini seolah-olah kita menganggap bahwa yang merusak itu hanya perusahaan, padahal banyak kelompok dan individu yang tidak masuk dalam kategori perusahaan juga melakukan pengrusakan. Oleh karena itu lebih tegas bagi perusahaan tau kelompok dan individu yang terindikasi atau kelompok dan individu yang terindikasi kuat.Lingkungan Hidup Pengrusakan 7
Andi Jamaro Dulung 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Ketua sedikit. Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada, dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini, apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak. Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas Aryo. Terima kasih.Lingkungan Hidup Persoalan reklamasi 7



Andi Jamaro Dulung 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua mungkin secara teknis nanti saya ingin mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait mengenai prosedur untuk masuk pada hutan, hutan sosial itu yang tadi peminatnya deras sekali mungkin akan bertambah nanti kalau saya tahu prosedurnya akan bertambah peminat ini karena di daerah kami sangat banyak yang merasakan pentingnya. Mereka masuk di lahan itu karena selalu berhadapan dengan aparat hukum, jika masuk pada hal yang dilakukan adalah menurut mereka adalah hal yang legal saja. Itu yang kedua.Lingkungan Hidup Prosedur hutan sosial 7
Andi Jamaro Dulung 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Saya kalau perempuan selalu ngalah saya. Baik, saya hanya usul satu ya, selama ini kan kita kunjungan spesifik selalu di luar Jakarta, gimana kalau pimpinan, kita sekali-sekali kunjungan spesifik di pulau- pulau yang sedang bersoal itu, katakanlah kita ya menunjuk aspek lingkungan yang terjadi di pulau G atau di mana gitu. Kalau bisa kita kunjungan spesifiklah ke sana, Jakarta ini tidak pernah di peduli oleh mungkin semua komisi, tidak pernah ada kunjungan spesifik di DKI Jakarta, selalu kita ke provinsi lain. sungai. Nah kalau boleh saya usulkan kita kunjungan spesifik terkait dengan aspek lingkungan di pulau-pulau reklamasi itu. Terima kasih.Lingkungan Hidup Usulan kunjungan kerja 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR yang saya hormati Saya kira, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa usulan agar hari ini kita mengambil keputusan saya setuju, tenaga nuklir kita jadikan sebagai sistem kelistrikan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan tadi oleh Pak Fadel bahwa kita menolak keputusan yang menempatkan tenaga nuklir sebagai alternative terakhir. Itu nanti kalimatnya kita perbaiki. Yang ketiga, saya ingin supaya kita semua mungkin masukan dari teman-teman mungkin kita cermati regulasi yang membuat mandeknya ini ketenaganukliran baik itu dari undang-undang atau pun peraturan-peraturan dibawah undang-undang. Coba kita indentifikasi, lalu kita pelototi satu-satu yang mana sebetulnya yang membuat terjadinya ini. Saya sayangkan betul para ahli sudah para putih semua rambutnya yang hadir disini, tetapi masih saja mengerjakan yang kecil-kecil, padahal kita punya peluang untuk mengerjakan yang besar. Yang keempat adalah kita mengindentifikasi kira-kira resisten potensial grupnya siapa saja? Saya mencatat umpamanya mungkin siswa, mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu kemudian kita mencoba merumuskan bentuk sosialisasi dimasing-masing kelompok ini.Pembangkit Listrik Nuklir 7
ANDI JAMARO DULUNG 12 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Beliau punya satelit yang tidak terganggu lagi oleh awan Pak. Jadi sebetulnya dia bisa karena dia bisa dari horizontal, vertical bisa menggunakan satelit yang beliau punya, sehingga tidak ada lagi permukaan bumi ini yang tidak bisa terjangkau oleh satelit itu, apalagi kalau gangguannya hanya awan bahkan beliau menyampaikan bahwa dia bisa mendeteksi mineral yang ada dibawah permukaan bumi dengan kedalaman 10 meter. Sedang dia mencoba untuk mencari teknologi yang bisa mampu menembus lebih dalam lagi, begitu juga dengan dikedalaman laut. Jadi apalagi kalau hanya untuk mematahkan itu tentang padi yang mau panen yang saya kira dengan menggunakan atau bekerjasamakan dengan satelit yang dibangun oleh Profesor Yusafat yang orang Solo itu, itu bisa kita mendapatkan teknologinya untuk diterapkan dikepentinganBPPT. Saya kira demikian. Terima kasih.Pendapatan Pendeteksi Mineral 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kendala lain yang dihadapi oleh kawan-kawan dimasyarakat dikabupaten itu ketika kita berhadapan dengan dinas bersangkutan. Yang jadi soal itu dia dapat penugasan, tapi anggarannya tidak ada. Kita diminta untuk membuat titik koordinatnya. Mereka harus datang ketempat yang tidak ada PLN berartikan desa pelosok itu. Tidak ada biaya untuk itu. Lalu mereka “saya mau naik apa kesana, kendaraan mana yang saya mau pakai. Itu soal. Karena itu, menurut saya, saya setuju dan ini sudah berkalikali disampaikan Pak Harry Poernomo ini mengenai yang seperti ini kayanya memang berdasarkan indikator-indikator keberhasilan dari program ini, ini kelihatannya memang bukan tidak capable, tetapi memang tidak tepat ini diurus oleh Kementerian ESDM terutama Pak Dirjen EBTKE. Kenapa? Karena program ini ketika nanti dilaksanakan didaerah ESDM kita ini tidak ada ya. siapa yang merawat itu, siapa yang memelihara, nanti rusak dilaporkan kepada siapa itu tidak ada.Penerangan umum Pemasangan Listrik 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian pertanyaan teknis saja Pak yang terakhir adalah kuota 2017 itu bagaimana, apakah dia akumulasikan dengan kuota 2018 ya saya kemarin dapat 125 untuk 2017 katanya 300 untuk 2018, apakah itu menjadi 425 atau hanya 300 saja? Karena terus-terang pejabat yang bertemu dengan TA tidak firm katanya. Ya tidak firm, lalu rekomendasi itu bupati atau gubernur itu tidak firm jawaban pejabat yang Bapak kirim bertemu dengan TA, sehingga menurut saya, saya ketua tadi sudah benar tolong buat juknisnya Pak, sehingga ada regulasi yang kita pegang yang dipegang oleh TA, yang dipegang oleh pejabat bapak diEselon III itu. Baik, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPenerangan umum Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua, tambahkan saja di situ laporan pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasus-kasus. Sehingga setelah lingkungan titik itu dibuang saja. Sehingga kita tambah saja pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasuskasus, sudah. Jadi di belakang koma itu dihilangkan saja.Pengaduan Pengaduan 7
ANDI JAMARO DULUNG 10 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Tadi kan kita minta supaya tahapan-tahapannya kita tahu, kalau tahapantahapannya kita tahu itu namanya perkembangan. Kalau tidak ada kata perkembangan, cukup pengaduan saja dan hasilnya, progesnya nggak ada.Pengaduan Pengaduan 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, saya mohon data dalam rangka efisiensi PLN berapa persen supplier itu yang statusnya trader dan berapa persen yang statusnya penambang. Ini penting untuk kita mengevaluasi apakah memang dengan bekerja sama dengan Trader ada keuntungannya ketimbang bekerja sama langsung dengan penambang. Hasil analisa kita ketika kita melakukan FGD, FGD atau konsinyering itu di Fairmon bahwa ternyata memang PLN di supply bahkan volumenya lebih banyak dari trader ketimbang penambang langsung, tapi datanya saya butuh Pak Iwan untuk yang lebih konkritPertambangan Penambang 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa ada 4 pertanyaan saja Pak. Pertama, saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Iwan Supangkat mengenai proses akuisisi tambang batubara. Ada tidak skema untuk melakukan take over? kalau tadi kan akuisisi kalau take over ada tidak?Pertambangan Tambang 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian pertanyaan teknis saja Pak yang terakhir adalah kuota 2017 itu bagaimana, apakah dia akumulasikan dengan kuota 2018 ya saya kemarin dapat 125 untuk 2017 katanya 300 untuk 2018, apakah itu menjadi 425 atau hanya 300 saja? Karena terus-terang pejabat yang bertemu dengan TA tidak firm katanya. Ya tidak firm, lalu rekomendasi itu bupati atau gubernur itu tidak firm jawaban pejabat yang Bapak kirim bertemu dengan TA, sehingga menurut saya, saya ketua tadi sudah benar tolong buat juknisnya Pak, sehingga ada regulasi yang kita pegang yang dipegang oleh TA, yang dipegang oleh pejabat bapak diEselon III itu. Baik, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPerundangan Juknis 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua mungkin secara teknis nanti saya ingin mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait mengenai prosedur untuk masuk pada hutan, hutan sosial itu yang tadi peminatnya deras sekali mungkin akan bertambah nanti kalau saya tahu prosedurnya akan bertambah peminat ini karena di daerah kami sangat banyak yang merasakan pentingnya. Mereka masuk di lahan itu karena selalu berhadapan dengan aparat hukum, jika masuk pada hal yang dilakukan adalah menurut mereka adalah hal yang legal saja. Itu yang kedua.Perundangan Prosedur 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, saya kira kalau betul apa yang kita inginkan di Rancangan Undang-Undang Sinas Iptek itu bisa berhasil dengan memberikan alokasi mandatory 3% dari APBN itu luar biasa. Jadi usulan saya kepada teman-teman yang ikut pada Pansus Sinas Iptek ayo kita sama-sama memperjuangkan angka 30% ini dan saya berharap jajaran Kementerian Ristek Dikti bisa memberikan dukungan yng sama. Jangan kami yang ada di komisi atau di pansus mendorong 3%, lalu respon dari Bapak-bapak dari kementerian justru tidak kelihatan agresif untuk itu. itu yang kedua.Perundangan Rancangan Undang-Undang Sinas Iptek 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR yang saya hormati Saya kira, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa usulan agar hari ini kita mengambil keputusan saya setuju, tenaga nuklir kita jadikan sebagai sistem kelistrikan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan tadi oleh Pak Fadel bahwa kita menolak keputusan yang menempatkan tenaga nuklir sebagai alternative terakhir. Itu nanti kalimatnya kita perbaiki. Yang ketiga, saya ingin supaya kita semua mungkin masukan dari teman-teman mungkin kita cermati regulasi yang membuat mandeknya ini ketenaganukliran baik itu dari undang-undang atau pun peraturan-peraturan dibawah undang-undang. Coba kita indentifikasi, lalu kita pelototi satu-satu yang mana sebetulnya yang membuat terjadinya ini. Saya sayangkan betul para ahli sudah para putih semua rambutnya yang hadir disini, tetapi masih saja mengerjakan yang kecil-kecil, padahal kita punya peluang untuk mengerjakan yang besar. Yang keempat adalah kita mengindentifikasi kira-kira resisten potensial grupnya siapa saja? Saya mencatat umpamanya mungkin siswa, mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu kemudian kita mencoba merumuskan bentuk sosialisasi dimasing-masing kelompok ini.Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Coba kewenangan merubah itu ada di Dewan Energi Nasional PP ini?Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Nah artinya apakah istitusi Dewan Energi Nasional yang memiliki kewenangan untuk merubah PP Nomor…Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Izin Ketua, jadi saya berfikir jangan sampai kita menghabiskan waktu membahas yang sebetulnya bukan kewenangan kita. Ketika 2 Undang-undang baik yang disebut oleh Ketua tadi maupun oleh Pak Adian itu tidak menjelaskan secara tegas nilai yang dimaksud, apakah itu nilai perolehan atau nilai barang hari ini. Kalau itu tidak lalu kemudian kita sepakat bba yang dimaksud itu adalah nilai barang hari ini dengan nilai di bawah 100 milyar untuk apa kita persoalkan, itu bukan kewenangan kita karena kewenangan kita harganya harus di atas 100 milyar. Jadi jangan kita mengurusi yang sebetulnya nggak ada kewenangan kita di situ, apalagi dibuat berbelit-belit. Pimpinan DPR RI menugaskan 3 komisi kepada, menugaskan sesuatu yang tidak semestinya di, mestinya Pimpinan DPR RI tolak saja karna nilainnya kurang dari 100 milyar maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari DPR RI, silakan pemerintah mengatur sendiri lelangnya, nggak usah menugas-nugaskan itu, janna urusan yang ecek-ecek begini melibatkan DPR RI, 3 komisi lagi kaya hebat amat ini urusan.Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Karena itu mungkin munculnya PP tidak dari LHK, tetapi kalau LHK diminta untuk mempersiapkan naskah akademik untuk mengantisipasi atau memberikan input kepada lembaga yang memang leading sector-nya......ya saya kira kira nggak ada soal.Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang pertama.Perundangan Regulasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian pertanyaan teknis saja Pak yang terakhir adalah kuota 2017 itu bagaimana, apakah dia akumulasikan dengan kuota 2018 ya saya kemarin dapat 125 untuk 2017 katanya 300 untuk 2018, apakah itu menjadi 425 atau hanya 300 saja? Karena terus-terang pejabat yang bertemu dengan TA tidak firm katanya. Ya tidak firm, lalu rekomendasi itu bupati atau gubernur itu tidak firm jawaban pejabat yang Bapak kirim bertemu dengan TA, sehingga menurut saya, saya ketua tadi sudah benar tolong buat juknisnya Pak, sehingga ada regulasi yang kita pegang yang dipegang oleh TA, yang dipegang oleh pejabat bapak diEselon III itu. Baik, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPLN Kuota 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kendala lain yang dihadapi oleh kawan-kawan dimasyarakat dikabupaten itu ketika kita berhadapan dengan dinas bersangkutan. Yang jadi soal itu dia dapat penugasan, tapi anggarannya tidak ada. Kita diminta untuk membuat titik koordinatnya. Mereka harus datang ketempat yang tidak ada PLN berartikan desa pelosok itu. Tidak ada biaya untuk itu. Lalu mereka “saya mau naik apa kesana, kendaraan mana yang saya mau pakai. Itu soal. Karena itu, menurut saya, saya setuju dan ini sudah berkalikali disampaikan Pak Harry Poernomo ini mengenai yang seperti ini kayanya memang berdasarkan indikator-indikator keberhasilan dari program ini, ini kelihatannya memang bukan tidak capable, tetapi memang tidak tepat ini diurus oleh Kementerian ESDM terutama Pak Dirjen EBTKE. Kenapa? Karena program ini ketika nanti dilaksanakan didaerah ESDM kita ini tidak ada ya. siapa yang merawat itu, siapa yang memelihara, nanti rusak dilaporkan kepada siapa itu tidak ada.PLN PLN 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Harry Poernomo itu benar, jadi serahkan saja ke PLN-lah dan ini sudah disampaikan sejak akhir Tahun 2016 oleh Pak Harry Poernomo saya ingat itu Pak. kok ini masih muncul saja sampai tahun 2018. Saya berharap ini mungkin politik anggaran kita khusus untuk ini mungkin transfer ke daerah saja karena persoalannya adalah ketika proyek ini dilaksanakan seluruh pengambil keputusan tentang anggaran ada dtingkat nasional, pelaksanaannya ada di daerah Pak. bupati tidak mau diberi repot. Masa tendernya di Jakarta, pelaksanaan programnya disini, semua kontraktornya dari Jakarta, masuk kedaerahnya, tidak ada yang netes ketingkat daerah. Tidak mau mereka. Wah ini kewalahan saya melayani anda dan tidak ada manfaatnya. Kalau rusak siapa yang bertanggungjawab? Kan tidak bisa menghubungi Jakarta. Oleh karena itu, menurut saya mungkin forum ini bisa dijadikan forum pengambilan keputusan politik bahwa untuk tahun-tahun berikutnya ini tidak boleh lagi. Karena itu, menurut saya , saya kira ya taruhlah mungkin terakhir kali ini Tahun 2018 ini karena sudah terlanjur. Berikutnya mungkin kita sudah harus mengambil keputusan politik.PLN PLN 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, saya mohon data dalam rangka efisiensi PLN berapa persen supplier itu yang statusnya trader dan berapa persen yang statusnya penambang. Ini penting untuk kita mengevaluasi apakah memang dengan bekerja sama dengan Trader ada keuntungannya ketimbang bekerja sama langsung dengan penambang. Hasil analisa kita ketika kita melakukan FGD, FGD atau konsinyering itu di Fairmon bahwa ternyata memang PLN di supply bahkan volumenya lebih banyak dari trader ketimbang penambang langsung, tapi datanya saya butuh Pak Iwan untuk yang lebih konkritPLN PLN 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Lalu kemudian khusus untuk Ibu Direktur Perencanaan, saya setuju dengan Pak Ari dengan Pak siapa tadi yang mencoba bagaimana variabel EBT itu menjadi pertimbangan didalam perencanaan PLN kedepan. Saya mendapat info tadi dari pembicaraan itu ternyata variabel ini belum dihitung padahal kemungkinan kedepan variabel ini bisa jadi determinan variabel kalau kita melihat tredn perkembangan energi dunia, itu yang ketiga.PLN PLN 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang keempat, ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani tadi tentang brosur yang harus disampaikan kepada konsituen dalam rangka mensosialisasikan program PLN. Justru saya ingin mencoba apakah mungkin ada program sosialisasi PLN, apa yang harus disosialisasikan oleh PLN dikerjasamakan dengan teman-teman dari semua dapil yang ada Anggota Komisi VII, sehingga kita bisa turun bersama mensosialisasikan itu kepada konsituen. Mohon ini diidentifikasi program mana yang memungkinkan untuk kita turun bersama, kita pertemukan PLN dengan konsituen. Mungkin ada program yang memang budgetnya sudah ada di PLN. Saya kira itu 4 saja yang ingin saya sampaikan kepada Pimpinan PLN. Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhPLN PLN 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketua sedikit. Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada, dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini, apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak. Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas Aryo. Terima kasih.PLN PLN Sulteng 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang keempat, ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani tadi tentang brosur yang harus disampaikan kepada konsituen dalam rangka mensosialisasikan program PLN. Justru saya ingin mencoba apakah mungkin ada program sosialisasi PLN, apa yang harus disosialisasikan oleh PLN dikerjasamakan dengan teman-teman dari semua dapil yang ada Anggota Komisi VII, sehingga kita bisa turun bersama mensosialisasikan itu kepada konsituen. Mohon ini diidentifikasi program mana yang memungkinkan untuk kita turun bersama, kita pertemukan PLN dengan konsituen. Mungkin ada program yang memang budgetnya sudah ada di PLN. Saya kira itu 4 saja yang ingin saya sampaikan kepada Pimpinan PLN. Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhPLN Sosialisasi 7
ANDI JAMARO DULUNG 3 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Lalu kemudian khusus untuk Ibu Direktur Perencanaan, saya setuju dengan Pak Ari dengan Pak siapa tadi yang mencoba bagaimana variabel EBT itu menjadi pertimbangan didalam perencanaan PLN kedepan. Saya mendapat info tadi dari pembicaraan itu ternyata variabel ini belum dihitung padahal kemungkinan kedepan variabel ini bisa jadi determinan variabel kalau kita melihat tredn perkembangan energi dunia, itu yang ketiga.PLN Variabel 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua begini Pak, mengenai pada periode-periode tertentuGaram itu biasa menjadi langkah, lalu kalau pada musim kemarau itu produksi itu melimpah, lalu kemudian menjadiHarga jatuh bisa tidak berfikir bagaimanaGaram itu kita kemas dalam bentuk cair? Kalau gula kan sudah ada kan itu dalam bentuk cair, bagaimana kalauGaram dalam bentuk cair dengan kadar tertentu, lalu kemudian kemasannya katakanlah direkomendasikan olehBPPT.Produksi Garam Garam 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pak Kepala, penjelasan professor tadi itu terlalu panjang, sementara pertanyaan saya singkat saja sudah cair atau tidak. Itu saja.Produksi Garam Garam 7
ANDI JAMARO DULUNG 6 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya butuh yang singkat-singkat saja jangan terlalu panjang itu Prof. Terima kasih.Produksi Garam Garam 7
ANDI JAMARO DULUNG 7 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ya kan cukup kita sedok dengan air laut sudah dibawa ke dapur bisa. Tidak usah terlalu banyak proses.Produksi Garam Garam 7
ANDI JAMARO DULUNG 8 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Artinya di dapur, cukup dengan begini berapa kebutuhan sudah.Produksi Garam Garam 7
ANDI JAMARO DULUNG 2 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kendala lain yang dihadapi oleh kawan-kawan dimasyarakat dikabupaten itu ketika kita berhadapan dengan dinas bersangkutan. Yang jadi soal itu dia dapat penugasan, tapi anggarannya tidak ada. Kita diminta untuk membuat titik koordinatnya. Mereka harus datang ketempat yang tidak ada PLN berartikan desa pelosok itu. Tidak ada biaya untuk itu. Lalu mereka “saya mau naik apa kesana, kendaraan mana yang saya mau pakai. Itu soal. Karena itu, menurut saya, saya setuju dan ini sudah berkalikali disampaikan Pak Harry Poernomo ini mengenai yang seperti ini kayanya memang berdasarkan indikator-indikator keberhasilan dari program ini, ini kelihatannya memang bukan tidak capable, tetapi memang tidak tepat ini diurus oleh Kementerian ESDM terutama Pak Dirjen EBTKE. Kenapa? Karena program ini ketika nanti dilaksanakan didaerah ESDM kita ini tidak ada ya. siapa yang merawat itu, siapa yang memelihara, nanti rusak dilaporkan kepada siapa itu tidak ada.Program Kerja Program Kerja 7
ANDI JAMARO DULUNG 5 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Izin Ketua. Saya lihat Program Sosialisasi itu masih parsial. Saya berharap kalau bisa program sosialisasi itu semua satker itu punya program.Program Lingkungan Hidup Program Sosialisasi 7



ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati. Ibu Menteri dengan seluruh jajaran Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti. Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing, sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang pertama.Program Lingkungan Hidup PSKL 7
ANDI JAMARO DULUNG 4 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang keempat, kalau kita lihat kabupaten kota dinegeri kita ini ada 508, sementara kami yang ada di Komisi VII DPR ini 51 orang. Sebetulnya seandainya kami berada diseluruh dapil, maka rata-rata setiap Anggota itu ada 10 kabupaten-kota, tapi ternyata ketika kita buat rata-ratanya, kami hanya rata-ratanya berada di 5 kabupaten. Ada yang 9 seperti saya 9, tapi ada juga hanya dua. Saya melihat bahwa kalau itu dirata-ratakan 5 setiap Anggota berarti separuh kabupaten-kota dinegeri ini ada didapil kami ini Pak. Karena itu, kalau program dari seluruh satker ini didorong kedapil kami semua itu berarti separuh wilayah Republik Indonesia ini dapat terkena program. Karena itu, tidak ada alasan bagi teman-teman dikementerian untuk tidak mendorong dan memprioritaskan program-programnya dimasukan kedapil karena jumlah kami itu tidak kecil ya. Kabupaten-kota yang ada di 51 orang ini, itu kurang lebih dari 250 kabupaten kota dan itu berarti separuh dari Republik Indonesia ini. Tidak ada yang keliru kalau itu menjadi prioritas. Karena itu, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi bahwa apabila disetiap satker di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mensosialisasikan programnya melalui dapil kami masing-masing. Kami siap memberikan katakanlah mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat untuk Bapak-bapak mensosialisasikan programnya. Saya kira itu Pak yan saya sampaikan Ketua. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhProgram Lingkungan Hidup Sosialisasi Peduli Lingkungan 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan seluruh Anggota yang kami hormati. Ibu Menteri dengan seluruh jajaran Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama, mengenai Program Tora dan PSKL. Sesuai penjelasan beberapa kali kita bertemu, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ketika masyarakat ingin mengajukan itu, itu secara teknis mereka tidak mengerti Bu. Karena itu, menurut saya ini penting untuk ada semacam juknis yang bisa dipegang sebagai regulasi oleh seluruh pemeran dilapangan. Tora dan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kita tanya bupati belum mengerti, camat tidak mengerti, instansi yang paling bawah juga tidak mengerti. Masing-masing menyampaikan pandangannya berdasarkan versi masing-masing, sehingga ini bisa menyulitkan kita dilapangan karena begitu masyarakat salah karena persepsinya selama ini motong ranting saja itu dia bisa ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ini penting untuk adanya semacam juknis yang menjadi acuan. Itu yang pertama.Program Lingkungan Hidup Tora 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati; Pak Menteri dan seluruh jajaran. Saya kembali untuk membicarakan mengenai angka riset kita yang political will pemerintah memang kelihatannya sangat drop khusus untuk mem-back up angka riset ini. tadi kalau kita lihat komentar Mas Aryo dengan komentar Ibu Mercy itu sama Pak, padahal beliau-beliau ini berasal dari partai yang berbeda dan posisinya dipemerintahan sangat berbeda bahkan berhadapan secara dimetrial artinya tidak ada persoalan oposisi disini dan ini persoalan esensial. Persoalan bangsa yang siapapun baik yang mendukung pemerintah atau pun yang oposisi semua melihat bahwa ini persoalan ini sangat urgen untuk kita bicarakan bahkan tadi Pak Herman menyampaikan bahwa saya tahu semangatnya Pak Menteri juga sama dengan kita. Pertanyaannya dimana soalnya? Parlemen setuju ini ditingkatkan, Pak Menteri juga kita tengarai bahwa seluruh jajarannya menghendaki anggarannya ini ditingkatkan. Saya hanya ingin mengambil kesimpulan sementara bahwa mitra kita yang ada didepan ini tidak punya kuasa untuk merubah anggaran ini. karena itu, menurut saya komisi VII DPR harus punya inisiatif untuk tidak mendesaknya kepada Pak Menteri, kepada dirjen karena domainnya tidak disitu.Riset Riset 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa ada 4 pertanyaan saja Pak. Pertama, saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Iwan Supangkat mengenai proses akuisisi tambang batubara. Ada tidak skema untuk melakukan take over? kalau tadi kan akuisisi kalau take over ada tidak?Tambang Batubara Akuisisi 7
ANDI JAMARO DULUNG 9 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Izin Ketua. Kalau boleh 1 unit ke Sulawesi Tengah, di Palu itu Pak yang menjadi soal selama ini. Kita sudah dua kali Kunker spesifik disana untuk kasus Palu dengan Merkuri. Jangan kita meminta orang berhenti menggunakan merkuri tapi tidak ada solusinya, kalau bisa dikasih contoh disitu satu. Ya tidak usah mengurangi yang lain, ditambah saja. Terima kasihTata kelola budidaya Merkuri 7
ANDI JAMARO DULUNG 1 PPP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Singkat saja Pak Kepala mengenai program pertanian terpadu mungkin ada juknis yang bisa kita dapat atau ada program yang Bapak disana yang seperti umpamanya ada teknologi untuk pertanian, perikanan dan peternakan apa-apa yang bisa kita manfaatkan disana.Teknologi Program Pertanian Terpadu 7
ANDI RIDWAN WITTIRI 2 PDIP Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya hanya mau mempertegas tentang keberangkatan kita Pak, tanggal 29 September yaitu ke Sulsel walaupun bukan Dapil saya akan dikunjungi semua tapi saya mengingatkan kita bahwa di Sulsel itu memang Pak masih banyak daerah yang belum mendapatkan lampu, tapi memang kalau kita lihat seperti di pulau-pulau itukan nggak mungkin Pak kita berikan energi apalagi kalau yang pulau-pulau itukan sangat susah mendapatkan BBM kalau kita mau membangun pembangkit tenaga solar atau lainnya, sehinggaa yang sangat dibutuhkan itu PLTS. Mungkin nanti waktu kita berkunjung nanti banyak diskusi juga sama teman-teman yang ada di sana tentang Sulsel itu yang mana saja yang masih kekurangan daya dan saya berharap Dapil-dapil ...... soal itu bisa kita .....Energi di MasyarakatBBM 7
ANDI RIDWAN WITTIRI 2 PDIP Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya hanya mau mempertegas tentang keberangkatan kita Pak, tanggal 29 September yaitu ke Sulsel walaupun bukan Dapil saya akan dikunjungi semua tapi saya mengingatkan kita bahwa di Sulsel itu memang Pak masih banyak daerah yang belum mendapatkan lampu, tapi memang kalau kita lihat seperti di pulau-pulau itukan nggak mungkin Pak kita berikan energi apalagi kalau yang pulau-pulau itukan sangat susah mendapatkan BBM kalau kita mau membangun pembangkit tenaga solar atau lainnya, sehinggaa yang sangat dibutuhkan itu PLTS. Mungkin nanti waktu kita berkunjung nanti banyak diskusi juga sama teman-teman yang ada di sana tentang Sulsel itu yang mana saja yang masih kekurangan daya dan saya berharap Dapil-dapil ...... soal itu bisa kita .....Energi di MasyarakatLampu 7
ANDI RIDWAN WITTIRI 2 PDIP Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya hanya mau mempertegas tentang keberangkatan kita Pak, tanggal 29 September yaitu ke Sulsel walaupun bukan Dapil saya akan dikunjungi semua tapi saya mengingatkan kita bahwa di Sulsel itu memang Pak masih banyak daerah yang belum mendapatkan lampu, tapi memang kalau kita lihat seperti di pulau-pulau itukan nggak mungkin Pak kita berikan energi apalagi kalau yang pulau-pulau itukan sangat susah mendapatkan BBM kalau kita mau membangun pembangkit tenaga solar atau lainnya, sehinggaa yang sangat dibutuhkan itu PLTS. Mungkin nanti waktu kita berkunjung nanti banyak diskusi juga sama teman-teman yang ada di sana tentang Sulsel itu yang mana saja yang masih kekurangan daya dan saya berharap Dapil-dapil ...... soal itu bisa kita .....Energi Terbarukan PLTS 7
ANDI RIDWAN WITTIRI 4 PDIP Sulawesi Selatan I Laki-laki Cocoklah kalau gitu Pak karena kami juga masih ke Padang itu tanggal 27 temani Ibu, mungkin kembali 28 nanti 29 kami dampingi Pak Menteri dan langsung ke Sidrat Pak, tempat yang anginnya yang cukup bagus itu untuk antara pare-pare dan Sidrat itu yang kita butuh angin yang cukup bagus untuk pembangkit listrik yang pakai angin itu. Itu saja, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pembangkit Listrik Angin 7
ANDI RIDWAN WITTIRI 4 PDIP Sulawesi Selatan I Laki-laki Cocoklah kalau gitu Pak karena kami juga masih ke Padang itu tanggal 27 temani Ibu, mungkin kembali 28 nanti 29 kami dampingi Pak Menteri dan langsung ke Sidrat Pak, tempat yang anginnya yang cukup bagus itu untuk antara pare-pare dan Sidrat itu yang kita butuh angin yang cukup bagus untuk pembangkit listrik yang pakai angin itu. Itu saja, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII DPR, Anggota Komisi VII DPR terkhusus juga Bapak Ristek Dikti. Nah rapat pada hari ini memang materinya yang disampaikan adalah persiapan rencana kerja Tahun 2018, tapi saya juga ingin memberikan catatan terhadap capaian di Tahun 2017. Kebetulan pada waktu memberi komentar pada capaian 2017, saya diminta oleh LIPI dan diminta oleh BPPT mengevaluasi capaian kedua lembaga tersebut didalam satu acara dan memang ada beberapa keberhasilan dan juga ada beberapa catatan untuk dikembangkan. Sebelumnya Bapak dan Ibu Anggota komisi VII DPR sudah menyampaikan hal-hal yang general mulai dari politik anggaran, tadi Pak Bara juga menyampaikan bagaimana menyongsong abad inovasi. Saya tahu Pak Menteri inikan latarbelakangnya akuntan, akuntan itukan pasti banyak angka-angka dan detail. Kita mungkin bisa mengatakan kita mau naikan anggaran, tapi apa dulu yang ingin dicapai. Kira-kira begitu Pak ya kalau akuntan ya? dan saya tahu pikiran Pak Menteri, jadi harus terukur capaiannya. Nah tentunya saya izin melalui pimpinan salah satu kesimpulan rapat kita, kami ingin meminta laporan dari Kementerian Ristek Dikti capaiannya secara detail ya misalnya kerja sama Dirjen Risbang itu dengan Perguruan Tinggi mana saja dan programnya apa saja, sehingga semua secara transparan tahu ya kita sudah dilakukan apa. Dirjen inovasi dan Dirjen selanjutnya apa saja yang sudah dilakukan supaya kita inikan fungsinya fungsi pengawasan. Kalau kita melakukan fungsi pengawasan kita bicaranya data detail. Kita tidak bisa ngomong yang umum-umum, apalagi kalau kita mau. Saya setuju. Saya waktu itu ke Jepang, kita melihat bahwa Jepang itu capaiannya angkanya hampir 3% dan jelas grand strateginya apa achievement yang mau dicapai tahun pertahun didalam bidang ristek. Bagaimana juga mereka menumbuhkan jiwa ilmuan, jiwa penelitian pada anak-anak mulai dari TK. Ini menjadi PR besar bagi bangsa kita untuk nantinya menumbuhkan generasi muda yang cinta pada ristek. Ini Pak satu catatannya. Semua capaian 2017 kerja sama dengan Perguruan Tinggi mana, kemudian program-program inovasi apa yang sudah dilaksanakan, kewirausahaan atau entrepreuner-entrepreneur mana yang sudah dikembangkan. Ini catatannya. Saya punya catatan khusus ada pesan dari salah satu bupati, tapi nanti saya ngomong dengan bapak. Kalau saya sampaikan disitu bisa jadi temuan yang besar sekali Pak yak arena mungkin saya tidak perlu sampaikan disini, tapi saya bisa lapor itu Pak ke KPK kalau saya sampaikan itu karena ini satu temuan yang besar ya.Anggaran Anggaran 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Pak Menteri yang terhormat, jadi intinya saya dukung Pak kita tambahkan anggaran, tapi grand strateginya kita sama-sama mudah-mudahan selesai Juni Rancangan Undang-Undang Sinas Iptek bisa selesai. Nanti malam kami marathon Pak, nanti malam mungkin kita sampai pukul 12.00 malam juga akan rapat untuk mendengar masukan-masukan dari berbagai lembaga, stakeholder baik dari Perguruan Tinggi kita sudah undang seluruh 10 Perguruan Tinggi, besok 5 lagi dan juga lembaga-lembaga yang punya perhatian terhadap penelitian. Catatan saya untuk perlembar-perlembar Pak ya misalnya salah satu contoh saya punya catatan untuk halaman 19. Disini targetnya STP inikan multi years Pak ya? nah untuk tahun ini, tahun lalu, jadi catatan saya secara general minta apa saja program capaian di Tahun 2017. Nah yang untuk Program STP 15 ini, STP ini mungkin Bapak-bapak harus membaca setiap kata kunci dari sasaran, kapasitas, meningkatkan kapasitas. Kapasitas apa sih yang sudah meningkat secara 2017, capabilitas apa yang sudah ditingkatkan ditempat 15 STP tersebut, sumber daya apa yang sudah ditingkatkan disitu, jaringan iptek apa yang sudah terbentuk disitu ya, kemudian brench marknya harus jelas. Apalagi bapak sudah membuat time line-nya. Ini saya akan pegang time line-nya sekaligus saya akan pertanyakan.Anggaran Anggaran 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk kualitas sumber daya iptek dan dikti. Disini ada program saya juga ingin tahu Tahun 2017 nanti dikasih datanya berapa target yang telah dicapai dan darimana saja yang target tercapai 2017 itu misalnya target peserta gelar misalnya sekian itu dari mana saja supaya teman-teman dari Komisi VII DPR tahu yang dikeluhkan oleh Ibu Mercy itu bisa kelihatankan Ibu Mercy darimana-darimana juga non kelar karena anggarannya cukup besar disini Rp196,9, tapi saya dukunglah untuk meningkatkan anggaran, tetapi itu harus jelas terukur. Pasti Pak Menteri setuju, apalagi beliau akuntan.Anggaran Perusahaan Basis Teknologi 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk program penguatan inovasi. Jadi saya mencoba membandingkan antara tujuan, sasaran dan kenyataan. Disini juga ada pendampingan oleh pakar, pameran, monitoring agak bingung juga saya Pak, Cuma saya karena menanggap rapat ini penting, jadi kami juga rapat penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Badan legislasi. Saya ingin memberikan masukan bahwa untuk inovasi mungkin coba dipikirkan ada karena disinikan sasarannya terwujud perusahaan pemula berbasis teknologi hasil inovasi dalam negeri perusahaan pemula berbasis teknologi. Apakah ada teknologi dulu baru mau dibentuk perusahan pemulanya atau perusahaan pemulanya dulu mau dikembangkan? Saya tidak tahu bagaimana cara berfikirnya ini, apalagi disini ada 135 tenan. Apa yang dimaksud dengan tenan disini?Anggaran Perusahaan Basis Teknologi 7
ANDI YULIANI PARIS 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nah untuk Antam mungkin ke depan juga perlu dilihat, kira-kira untuk pembelian dalam negeri, dalam bentuk produk-produk itu seperti apa forecastingnya ke depan. Saya termasuk yang sering beli loh Pak punyanya Antam, emas, bukan batangan, produk-produknya Antam, jadi mengkoleksi produk-produk Antam. Terima kasih.BUMN Antam 7
ANDI YULIANI PARIS 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bukit Asam ada hilirisasi.BUMN Bukit Asam 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Bukit Asam apakah perlu difasilitasi oleh Komisi VII untuk duduk bersama antara Bukit Asam ataupun perusahaan-perusahaan tambang yang menghasilkan batu bara dengan PLN karena ini kan PLN juga menjadi buyer cash, kita juga kunjungan ke Lampung pada saat itu. Untuk CSR Pak, CSR ini sebenarnya ini kan semua perusahaan ini banyak, kebanyakan di Sumatera. Jadi Dapilnya Pak Ramson itu enggak bisa dapat Pak, enggak tahu, oh bisa dapet ini karena Dapilnya Pak Ramson di Jawa ini, ini semua di Sumatera, apakah bisa dapat ini bisa pertanyaan.BUMN CSR 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Antam juga, di sini ada land rent, sewa tanah. Ini diberikan kepada siapa saja ini pendapatannya kepada daerah atau tingkat provinsi. Kemudian untuk pajak lainnya coba di-describe pajak-pajak lainnya apa saja di sini, supaya ini juga menjadi learning proses bagi yang lainnya karena yang lain saya lihat di sini hanya menjelaskan misalnya contohnya Bukit Asam di halaman 12 hanya menyebutkan kontribusi kepada negara, pajak, non pajak, tapi tidak diuraikan, saya juga inghin diuraikan kira-kira angkanya atau modelnya cara menguraikan yang dilakukan oleh Antam di halaman 7.BUMN Pajak 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan ketiga, Pak untuk dari anak perusahaan. Disini sama pertanyaan kemarin juga waktu kami rapat dengan Pertamina, teman-teman juga bertanya mana yang langsung terkait dengan usaha Pertamina itu sendiri atau dalam konteks ini dengan PLN. Disini ada anak perusahaan Majapahit Holding yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Ini bisa sedikit saya mendapatkan penjelasan terkait ini. Kemudian progress untuk yang di Makassar itu Pak yang Picker yang di Makassar , walaupun Picker Makassar namanya tapi rencananya dibagun di Maros itu progressnya sudah sampai mana Pak? Terima kasih Pak.BUMN Pertamina 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Bukit Asam apakah perlu difasilitasi oleh Komisi VII untuk duduk bersama antara Bukit Asam ataupun perusahaan-perusahaan tambang yang menghasilkan batu bara dengan PLN karena ini kan PLN juga menjadi buyer cash, kita juga kunjungan ke Lampung pada saat itu. Untuk CSR Pak, CSR ini sebenarnya ini kan semua perusahaan ini banyak, kebanyakan di Sumatera. Jadi Dapilnya Pak Ramson itu enggak bisa dapat Pak, enggak tahu, oh bisa dapet ini karena Dapilnya Pak Ramson di Jawa ini, ini semua di Sumatera, apakah bisa dapat ini bisa pertanyaan.BUMN PLN 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Antam juga, di sini ada land rent, sewa tanah. Ini diberikan kepada siapa saja ini pendapatannya kepada daerah atau tingkat provinsi. Kemudian untuk pajak lainnya coba di-describe pajak-pajak lainnya apa saja di sini, supaya ini juga menjadi learning proses bagi yang lainnya karena yang lain saya lihat di sini hanya menjelaskan misalnya contohnya Bukit Asam di halaman 12 hanya menyebutkan kontribusi kepada negara, pajak, non pajak, tapi tidak diuraikan, saya juga inghin diuraikan kira-kira angkanya atau modelnya cara menguraikan yang dilakukan oleh Antam di halaman 7.BUMN PT Antam 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk PT Timah di sini ada institusi asing yang menjadi, PT Timah ya, institusi asing yang menjadi share holder, ini bisa dijelaskan siapa saja institusi asing tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira untuk PT Timah ini bisa tidak membuat forecasting kir-akira penggunaan Timah ke depan untuk berbagai industri di Indonesia seperti apa.BUMN PT Timah 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Antam juga, di sini ada land rent, sewa tanah. Ini diberikan kepada siapa saja ini pendapatannya kepada daerah atau tingkat provinsi. Kemudian untuk pajak lainnya coba di-describe pajak-pajak lainnya apa saja di sini, supaya ini juga menjadi learning proses bagi yang lainnya karena yang lain saya lihat di sini hanya menjelaskan misalnya contohnya Bukit Asam di halaman 12 hanya menyebutkan kontribusi kepada negara, pajak, non pajak, tapi tidak diuraikan, saya juga inghin diuraikan kira-kira angkanya atau modelnya cara menguraikan yang dilakukan oleh Antam di halaman 7.BUMN Sewa Tanah 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan yang kedua, tadi terkait dengan disampaikan oleh Pak Ramson, rugi tapi aset naik. Kemudian kontribusi kepada negara juga naik ini saya lihat iya kan. Di sini 2015 525, ini dalam juta berarti 525 juta atau 525 ini Pak Antam. Kontribusi terhadap negara halaman 7, milyar, ini naikkan, ini ilmunya juga ini Pak 2015 memang turun sedikit dari, tetapi masih cukup besar lah iya kan, masih cukup besar padahal ruginya banyak nggak sebanding ini perlu penjelasan.Capaian Kerja Aset 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan yang kedua, tadi terkait dengan disampaikan oleh Pak Ramson, rugi tapi aset naik. Kemudian kontribusi kepada negara juga naik ini saya lihat iya kan. Di sini 2015 525, ini dalam juta berarti 525 juta atau 525 ini Pak Antam. Kontribusi terhadap negara halaman 7, milyar, ini naikkan, ini ilmunya juga ini Pak 2015 memang turun sedikit dari, tetapi masih cukup besar lah iya kan, masih cukup besar padahal ruginya banyak nggak sebanding ini perlu penjelasan.Capaian Kerja Kerugian 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk, pertanyaan saya juga begini Pak, kalau di Migas itu ada namanya nanti gross split. Salah satu variabel komponennya adalah penggunaan komponen dalam negeri, nah untuk ditambang seperti apa penggunaan komponen dalam negeri, baik alat-alat maupun tenaga kerja. Saya ingin penjelasan dari semuanya ini, dari 4 mitra kerja kita.Capaian Kerja Komponen Dalam Negeri 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian halaman 24 penandatangan kontrak dan pelaksanaan insentif. Saya ingin tahu Tahun 2017 berapa sih kontrak yang ditandatangani? Dihalaman 24. Nah kemudian supaya kita tahu dikontraknya dimana-mana saja ya, kemudian pengertian pakar ini siapa pendampingan oleh pakar supaya konsepnya menjadi jelas karena disini ada target 40 produk. Produk apa yang menjadi target supaya seperti yang di Jepang itu. Pantesan saja mereka bisa menghasilkan peraih hadiah nobel Indonesia punya tidak ya? belum ada sampai sekarang ini? karena mereka jelas ini loh targetnya, ini loh targetnya. Jadi waktu kita ke Jepang itu dikasih lihat ini loh yang sekarang lagi prioritas, ini loh ini. Jadi itulah … mungkin ini catatan saya Pak Menteri, memang banyak. Saya ingin jawabannya secara tertulis detail, kemudian yang Tahun 2017 juga dijawab secara detail apa saja dan Tahun 2018 tadi saya sudah tanyakan proto type apa yang menjadi sasaran. Terima kasih Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Capaian Kerja Pelaksanaan Insentif 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk kualitas sumber daya iptek dan dikti. Disini ada program saya juga ingin tahu Tahun 2017 nanti dikasih datanya berapa target yang telah dicapai dan darimana saja yang target tercapai 2017 itu misalnya target peserta gelar misalnya sekian itu dari mana saja supaya teman-teman dari Komisi VII DPR tahu yang dikeluhkan oleh Ibu Mercy itu bisa kelihatankan Ibu Mercy darimana-darimana juga non kelar karena anggarannya cukup besar disini Rp196,9, tapi saya dukunglah untuk meningkatkan anggaran, tetapi itu harus jelas terukur. Pasti Pak Menteri setuju, apalagi beliau akuntan.Capaian Kerja Pencapaian dan Target Program Kerja 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII DPR, Anggota Komisi VII DPR terkhusus juga Bapak Ristek Dikti. Nah rapat pada hari ini memang materinya yang disampaikan adalah persiapan rencana kerja Tahun 2018, tapi saya juga ingin memberikan catatan terhadap capaian di Tahun 2017. Kebetulan pada waktu memberi komentar pada capaian 2017, saya diminta oleh LIPI dan diminta oleh BPPT mengevaluasi capaian kedua lembaga tersebut didalam satu acara dan memang ada beberapa keberhasilan dan juga ada beberapa catatan untuk dikembangkan. Sebelumnya Bapak dan Ibu Anggota komisi VII DPR sudah menyampaikan hal-hal yang general mulai dari politik anggaran, tadi Pak Bara juga menyampaikan bagaimana menyongsong abad inovasi. Saya tahu Pak Menteri inikan latarbelakangnya akuntan, akuntan itukan pasti banyak angka-angka dan detail. Kita mungkin bisa mengatakan kita mau naikan anggaran, tapi apa dulu yang ingin dicapai. Kira-kira begitu Pak ya kalau akuntan ya? dan saya tahu pikiran Pak Menteri, jadi harus terukur capaiannya. Nah tentunya saya izin melalui pimpinan salah satu kesimpulan rapat kita, kami ingin meminta laporan dari Kementerian Ristek Dikti capaiannya secara detail ya misalnya kerja sama Dirjen Risbang itu dengan Perguruan Tinggi mana saja dan programnya apa saja, sehingga semua secara transparan tahu ya kita sudah dilakukan apa. Dirjen inovasi dan Dirjen selanjutnya apa saja yang sudah dilakukan supaya kita inikan fungsinya fungsi pengawasan. Kalau kita melakukan fungsi pengawasan kita bicaranya data detail. Kita tidak bisa ngomong yang umum-umum, apalagi kalau kita mau. Saya setuju. Saya waktu itu ke Jepang, kita melihat bahwa Jepang itu capaiannya angkanya hampir 3% dan jelas grand strateginya apa achievement yang mau dicapai tahun pertahun didalam bidang ristek. Bagaimana juga mereka menumbuhkan jiwa ilmuan, jiwa penelitian pada anak-anak mulai dari TK. Ini menjadi PR besar bagi bangsa kita untuk nantinya menumbuhkan generasi muda yang cinta pada ristek. Ini Pak satu catatannya. Semua capaian 2017 kerja sama dengan Perguruan Tinggi mana, kemudian program-program inovasi apa yang sudah dilaksanakan, kewirausahaan atau entrepreuner-entrepreneur mana yang sudah dikembangkan. Ini catatannya. Saya punya catatan khusus ada pesan dari salah satu bupati, tapi nanti saya ngomong dengan bapak. Kalau saya sampaikan disitu bisa jadi temuan yang besar sekali Pak yak arena mungkin saya tidak perlu sampaikan disini, tapi saya bisa lapor itu Pak ke KPK kalau saya sampaikan itu karena ini satu temuan yang besar ya.Capaian Kerja Pencapaian Kinerja Tahunan 7
ANDI YULIANI PARIS 23 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pimpinan, izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada program planologi dan tata lingkungan. Ini dari nomor 1-9 itu terkait dengan peta, banyak yang terkait dengan peta. Nah ini memang kita harus dorong bagaimana duduk bersama antara BIG dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi terkait dengan misalnya peta-peta di sini peta untuk perhutnanan sosial dan penetapan kawasan hutan. Kita baru punya 85% ya penetapan kawasan hutan ini, ini belum selesai 100%.Capaian Kerja Penetapan 7
ANDI YULIANI PARIS 19 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi Bu, untuk halaman 10 tentang peningkatan populasi keandekaragaman hayati ini karena inikan, sebenarnya Bu Menteri ini sudah bagus, sudah memperlihatkan target, tapi maksud saya di dalam penulisannya konsisten Bu. Jadi ketika misalnya targetnya karena kalau dia nggak bisa Bu digabungkan, penyu selisik, penyu belimbing, berbagai jenis ikan itu harus spesifik karena inikan kaitannya juga dengan anggaran iya kan, kemudian juga dengan wilayah. Nah nanti tolong misalnya targetnya 2%, 2% apanya, 2% penyunya, 2%ikannya, 2% penyu selisik atau penyu belimbing. Ini mungkin diperbaiki Bu Menteri supaya bisa terukur dengan baik.Capaian Kerja Populasi Burung 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena rapat pada hari ini adalah salah satunya membicarakan program prioritas nasional yang tidak akan dilakukan olehBPPT Tahun 2018. Saya ingin mendengar ada istilahnya apa PakBPPT deputi ya? deputi ya? ada deputi. Mungkin masing-masing deputi menyampaikan kira-kira tiga program unggulannya di Tahun 2018 karena tidak semua mungkin Anggota Komisi VII DPR mengerti bahwa ada deputi-deputi yang paling terkenal ya deputinya Ibu Eni ya lobster apalagi jagung,Garam begitukan? Mungkin tiga program unggulannya dimasing-masing deputi.Capaian Kerja Program Unggulan 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke siap, berarti bisa dimana saja ya Bu. Kemudian untuk di sini ada target 1000 hektar untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Sebadan sungai 15 DAS prioritas. Realisasi fisiknya 1000 hektar ini apakah berapa hektar. Pertama pertanyaannya berapa hektar yang sudah terealisasi, untuk halaman 5 nomor 4, 15 DAS prioritas dan di DAS mana saja yang sudah terlaksana kan realisasi fisiknya ukurannya kuantitatif juga di sini, di sini nggak kuantitatif di sini baru tahap, atau baru memang belum selesai karena di sini baru pengukuran lokasi ya Bu.Capaian Kerja Rehabilitasi Hutan 7



ANDI YULIANI PARIS 24 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di halaman 20 tentang jumlah sekolah akmpus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini ada 500 sekolah ini teman-teman Komisi VII ini, 500 sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini mungkin bisa ditanyakan mungkin Pimpinan juga apakah ini program wilayahnya sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri tadi, still open mungkin bisa discuss mau di mana saja gitu kan.Capaian Kerja Sekolah 7
ANDI YULIANI PARIS 32 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, saya tertarik juga dengan sistem pengendalian perubahan iklim. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada adaptasi berbasis ekosistem untuk halaman 28 nomor 7, ini sampai di mana progresnya karena masih kosong di sini. Kemudian nomor 9 halaman 28, tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca 15 kabupaten kota. Bisa nggak Bu, sistem inventarisasi rumah kacanya, gas rumah kacanya seperti apa yang dilakukan. Kemudian di sini karena saya baca ada region Sulawesi, di sini jumlah rumah sakit yang mula kapasitas untuk mengolah medis untuk region Sulawesi di sini ada satu fasilitas belum dilaksanakan. Itu rencananya di mana Bu.Capaian Kerja Sistem 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian halaman 24 penandatangan kontrak dan pelaksanaan insentif. Saya ingin tahu Tahun 2017 berapa sih kontrak yang ditandatangani? Dihalaman 24. Nah kemudian supaya kita tahu dikontraknya dimana-mana saja ya, kemudian pengertian pakar ini siapa pendampingan oleh pakar supaya konsepnya menjadi jelas karena disini ada target 40 produk. Produk apa yang menjadi target supaya seperti yang di Jepang itu. Pantesan saja mereka bisa menghasilkan peraih hadiah nobel Indonesia punya tidak ya? belum ada sampai sekarang ini? karena mereka jelas ini loh targetnya, ini loh targetnya. Jadi waktu kita ke Jepang itu dikasih lihat ini loh yang sekarang lagi prioritas, ini loh ini. Jadi itulah … mungkin ini catatan saya Pak Menteri, memang banyak. Saya ingin jawabannya secara tertulis detail, kemudian yang Tahun 2017 juga dijawab secara detail apa saja dan Tahun 2018 tadi saya sudah tanyakan proto type apa yang menjadi sasaran. Terima kasih Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Capaian Kerja Tanda Tangan Kontrak 7
ANDI YULIANI PARIS 29 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan halaman 22 nomor 3 Bu, saya sebenarnya tidak setuju juga impor ulat sutera, tetapi sekarang stokl untuk benang sutranya tidak ada Bu. Apa kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan ulat sutera untuk, terutama di Sulawesi Selatan kita punya lebih dari 25 ribu pengrajin. Itu pengrajinnya saja, sentranya, belum lagi orang-orang yang bekerja di pengrajin tersebut. Ini apakah ada rencana untuk membuka kran impor pada batas tertentu, sehingga tersedia bahan untuk pengrajin sutra.Capaian Kerja Ulat Sutera 7
ANDI YULIANI PARIS 30 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Pak ya, draftnya kan kita ikut bikin bersama ya, ya mudah-mudahan bisa segera Bu, supaya setiap pulang ke Dapil saya 2 kabupaten nanti saya dikasih golok Bu, jangan datang lagi, sampai tadi bupatinya telpon saya, udah dikasih tahu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhenti bikin FGD, berhenti bikin diskusi, jangna lagi datangi orang perhutanan sosial ke sini kalau tidak bisa kami izin untuk sementara. Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya Pak, Pak Dirjen kan sudah tahu untuk izin, tapi batas waktunya ada. Perhutaninya juga harus digenjot Pak untuk menghasilkan kokon ini.Capaian Kerja Ulat Sutera 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah rencana untuk karena tadi Pak Ketua, Pak Pimpinan Rapat mengatakan bagaimana program di Dapil-dapil, apakah akan ada uji di Dapil-dapil Anggota Komisi VII terkait dengan bio energi karena kita di Komisi VII selalu berbicara tentang bio energi dengan Kementerian ESDM juga dengan Kementerian Ristek.Dapil Dapil 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke siap, berarti bisa dimana saja ya Bu. Kemudian untuk di sini ada target 1000 hektar untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Sebadan sungai 15 DAS prioritas. Realisasi fisiknya 1000 hektar ini apakah berapa hektar. Pertama pertanyaannya berapa hektar yang sudah terealisasi, untuk halaman 5 nomor 4, 15 DAS prioritas dan di DAS mana saja yang sudah terlaksana kan realisasi fisiknya ukurannya kuantitatif juga di sini, di sini nggak kuantitatif di sini baru tahap, atau baru memang belum selesai karena di sini baru pengukuran lokasi ya Bu.DAS DAS 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi semua serentak di 15 DAS prioritas itu baru pada tahap itu.DAS DAS 7
ANDI YULIANI PARIS 16 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pak Satya ini bisa didengarkan straight dengan kesimpulan rapat kita tadi malam ya, jadi menurut Bu Menteri yang terlengkap adalah data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan data.Data Data 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, hanya yang ingin saya tanyakan di sini ada PLN belum datang ya. Di halaman 15 presentasi Pak Menteri tadi, ini punya arti banyak sekali kalau kita lihat satu lembar ini tentang proyek pembangkit 35 ribu mega watt ini. Nah ini data detilnya ada tidak Pak Sekjen atau Pak Dirjen ya, ada Pak ya. Jadi gini Pak, saya di sini menyampaikan aspirasi juga dari teman-teman. Beberapa paparan Pak Menteri tadi itukan banyak general policy secara umum, kita ingin secara detilnya dalam rangka fungsi pengawasan juga sebagai mitra kerja, misalnya untuk di sini kan untuk kontrak ini ada 43%, yang belum kontrak 75%. Kemudian klasifikasinya ada perencanaan, pengadaan sampai dengan FSO ini ada klasifikasinya, bisa kah kami diberikan datanya ya untuk yang sudah kontrak, tahap perencanaan misalnya 34% itu kapan akan selesainya dan di mana saja, begitu pun untuk kuning, hijau sampai yang biru. Kemudian untuk IPP, nah ini ada pertanyaan biasanya kan Pak, ada permintaan untuk surat jaminan sebesar masih 10% Pak kebijakannya, 10%. Apakah 10% itu tidak memberatkan bagi IPP yang local ataukah memang ada niat untuk menurunkan dari 10%, landasan 10%-nya apa Pak, dasar hukumnya misalnya. Kemudian begitu pula untuk yang IPP di sinikan ada juga daya gramnya, kami ingin datanya misalnya di mana dan pada tahap ini kapan selesainya supaya kita tahu kapan sih sebenarnya listrik akan tersedia pada daerah-daerah tertentu. Ini untuk mendapatkan gambaran.Data Detail Data 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya tertarik ya dihalaman 15 tentang kerangka sample area untuk memperbaiki metode pengumpulan data pertanian. Sekarangkan terkait dengan impor beras. Menteri Pertanian bilang cukup, terus kemudian kita impor, kemudian tidak ada kesamaan pendapat tentang berapa sih luas lahan pertanian khususnya padi. Nah ini mungkinBPPT perlu memperkenalkan ini supaya kita tahu berapa sih sebenarnya luas areal sawah, kalau bukan sawah mungkin sawah yang untuk padi, padi yang pakai pengairan ya, tapi termasuk padi yang diluar sawah. Nah alat ini mungkin saya dorong untuk dikembangkan, jadi kita tahu berapa sih sebenarnya stok pangan kita ini kedepannya seperti itu. Ini mungkin catatan Pak Ketua untuk menguatkanBPPT untuk memperkuat program ini. Terima kasih.Data Pertanian Area Panen Padi 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya tertarik ya dihalaman 15 tentang kerangka sample area untuk memperbaiki metode pengumpulan data pertanian. Sekarangkan terkait dengan impor beras. Menteri Pertanian bilang cukup, terus kemudian kita impor, kemudian tidak ada kesamaan pendapat tentang berapa sih luas lahan pertanian khususnya padi. Nah ini mungkinBPPT perlu memperkenalkan ini supaya kita tahu berapa sih sebenarnya luas areal sawah, kalau bukan sawah mungkin sawah yang untuk padi, padi yang pakai pengairan ya, tapi termasuk padi yang diluar sawah. Nah alat ini mungkin saya dorong untuk dikembangkan, jadi kita tahu berapa sih sebenarnya stok pangan kita ini kedepannya seperti itu. Ini mungkin catatan Pak Ketua untuk menguatkanBPPT untuk memperkuat program ini. Terima kasih.Data Pertanian Lahan Pertanian 7
ANDI YULIANI PARIS 29 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan halaman 22 nomor 3 Bu, saya sebenarnya tidak setuju juga impor ulat sutera, tetapi sekarang stokl untuk benang sutranya tidak ada Bu. Apa kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan ulat sutera untuk, terutama di Sulawesi Selatan kita punya lebih dari 25 ribu pengrajin. Itu pengrajinnya saja, sentranya, belum lagi orang-orang yang bekerja di pengrajin tersebut. Ini apakah ada rencana untuk membuka kran impor pada batas tertentu, sehingga tersedia bahan untuk pengrajin sutra.Ekspor Impor Impor 7
ANDI YULIANI PARIS 30 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Pak ya, draftnya kan kita ikut bikin bersama ya, ya mudah-mudahan bisa segera Bu, supaya setiap pulang ke Dapil saya 2 kabupaten nanti saya dikasih golok Bu, jangan datang lagi, sampai tadi bupatinya telpon saya, udah dikasih tahu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhenti bikin FGD, berhenti bikin diskusi, jangna lagi datangi orang perhutanan sosial ke sini kalau tidak bisa kami izin untuk sementara. Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya Pak, Pak Dirjen kan sudah tahu untuk izin, tapi batas waktunya ada. Perhutaninya juga harus digenjot Pak untuk menghasilkan kokon ini.Ekspor Impor Impor 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya tertarik ya dihalaman 15 tentang kerangka sample area untuk memperbaiki metode pengumpulan data pertanian. Sekarangkan terkait dengan impor beras. Menteri Pertanian bilang cukup, terus kemudian kita impor, kemudian tidak ada kesamaan pendapat tentang berapa sih luas lahan pertanian khususnya padi. Nah ini mungkinBPPT perlu memperkenalkan ini supaya kita tahu berapa sih sebenarnya luas areal sawah, kalau bukan sawah mungkin sawah yang untuk padi, padi yang pakai pengairan ya, tapi termasuk padi yang diluar sawah. Nah alat ini mungkin saya dorong untuk dikembangkan, jadi kita tahu berapa sih sebenarnya stok pangan kita ini kedepannya seperti itu. Ini mungkin catatan Pak Ketua untuk menguatkanBPPT untuk memperkuat program ini. Terima kasih.Ekspor Impor Impor Beras 7
Andi Yuliani Paris 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya ada 15 poin Bu yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan, tapi saya biasanya ringkas-ringkas saja walaupun banyak. Pertama Bu, terima kasih kepada jajaran lingkungan hidup dan kehutanan telah menginisiasi diskusi tentang ulat sutera yang merupakan kebutuhan yang sangat penting khususnya di daerah pemilihan saya Kabupaten Sopeng dan Wajo. Pertanyaan saya adakah rencana Kementerian LHK ini untuk menghidupkan kembali balai kesutraan dan balai mangrove, itu 2 balai itukan sudah dihapus padahal penting di Dapilnya Pak Nasir, itu penting sekali BU balai mangrove itu ada, di Dapil saya juga dan beberapa Dapil-dapil ini perlu dihidupkan, apakah ada rencana karena kalau tidak ada seperti yang terjadi, saya mau minta mangrove sampai saat ini di Sulawesi Seltan itu nggak pernah saya dapatkan, saya sudah datangi balai BPDAS-nya ya.Emisi Global Balai-balai 7
Andi Yuliani Paris 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan halaman 67, 68, 69, 70 tentang inovasi pojok iklim. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari aksi ketahanan perubahan iklim, restorasi ekosistem sampai yang banyak sekali ini. Pertanyaan saya Bu, ini tolong dijelaskan atau mungkin saya minta tambahan penjelasan nanti tidak perlu dijelaskan sekarang, tapi bentuk dalam tabulasi mana yang sudah selesai, mana yang on going proses, mana yang akan dilanjutkan dengan tahun anggaran 2017 karena ini terkait juga dengan pertanyaannya Pak Nasir tadi, mana sih yang bisa kita kerjakan di Dapil kita ini banyak sebetulnya dari aksi ketahanan perubahan iklim, kemudian restorasi ekosistem, kemudian ada instrument-instrumen kebijakan. Saya juga ada pertanyaan terkait instrument kebijakan, halaman berapa itu, ada Perda-perda yang akan dibuat, maaf bukan, peraturan dirjen. Pertanyaan saya Bu, cukupkah dengan peraturan dirjen untuk memayungi atau memaksa, karena peraturan itu sebenarnya untuk memaksa, untuk melakukan sesuatu, cukup tidak, coba dikaji, apakah dia harus lewat peraturan menteri.Emisi Global Instrumen Kebijakan / Aturan 7
Andi Yuliani Paris 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kedua Bu terkait dengan halaman 56-58, di sini ada perjuangan Indonesia di luar forum UNFCCC dan non. Biasanya ini Bu, kelemahan kita ini orang Indonesia ketika mengirim delegasi, mereka hanya datang tapi tidak punya notulensi yang lengkap tentang apa yang telah dibicarakan, yang telah diperjuangkan terdahulu. Mereka coba kita belajar dari kasus Sipa dan Ligitan karena kita nggak punya dokumen, tidak pernah jelas tantang apa yang telah kita perjuangkan. Kita sekedar hanya pergi ke luar negeri, tidak punya notulensi yang cukup, tidak punya agenda-agenda perjuangan yang penting yang untuk di golkan pada tahap negosiasi di luar negeri tersebut. Nah untuk halaman 56-58, apakah sudah ada notulensinya yang cukup, siapapun menterinya siapaun dirjennya, siapapun direkturnya, yang bisa membaca kembali apa yang perlu ditindaklanjuti terkait perjuangan Indonesia di forum-forum UNFCCC itu tersebut. Kemudian technical assistant Bu, saya ini pernah kerja di GT set, pernah kerja di UNDP kita harus hati-hati sekali apalagi Ibu berkali-kali mengatakan tentang civil society. Tadi saya diskusi sama Pak Tjatur, sekarang ini negara dilemahkan, partai politik dilemahkan, lama-lama pemerintah tidak punya role, tidak punya peran kembali. Civil society yang jadi kuat, apa agendanya Bu, mereka itu menginginkan data-data kita, apakagi data tentang hutan, sebenarnya bukan tentang hutannya Bu, mereka punya data penginderaan jarak jauh tentang berapa sih wilayah, di mana wilayah perbatasan, berapa manusia yang ada di situ. Bu Menteri ini lulusan terbaiknya Lemhanas nih, simetrik world, roxy world itu bisa lewat itu semua Bu, salah satunya lewat kerja sama luar negeri. Saya tidak anti kerja sama luar negeri, tapi ini mungkin harus hati-hati sekali sekali dengan technical asisten-asisten yang terkait dengan data. Bu Menteri mungkin masih ingat waktu 2004-2009 di Komisi II saya sangat menolak kerja sama dengan luar negeri tentang data kependudukan, walaupun mau dikasi duit berapapun Indonesia dan itu akhirnya dibatalkan. Nah hati-hati terhadap technical asisten yang biasanya mereka memperkuat civil society, kalau civil society terlalu kuat, di dikte dari luar, apalagi salah satu yang kerja sama dengan dulu namanya GT set Jerman technical corporation sekarang namanya GIZ sesama, jadi z-nya itu zezament arbate, jadi kerja sama. Itu mereka di Aceh, saya nggak yakin mereka hanya mau pure kerja sama hutan tapi mereka punya agenda-agenda. Ini perlu harus hati-hati sekali.Emisi Global Waspada Kerjasama luar negeri 7
Andi Yuliani Paris 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian tentang CSR internasional sama pertanyaannya ini Bu, harus jelas bentuk kerja samanya. Kemudian halaman 32 pernyataan kontribusi pendanaan, kadang-kadang dengan pihak Dodor itu kita dikasih uang, jumlahnya besar, tapi mereka sebenarnya banyak untuk gaji mereka sendiri. Ibu saya tahu saya, ibu-ibu kalaupun kerja sama internasional bapak-bapak di kementerian ini nggak pegang uang kan sebenarnya, tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya jangan sampai kita menyerahkan kedaulatan kita secara halus melalui pendanaan-pendanaan luar negeri ini, ini yang menjadi catatan. Kemudian di halaman 60 di situ hibah/pinjaman, ini hibah semua ya Bu, nggak ada pinjaman ya, hibah semua ya, mungkin berarti pinjamannya coret di situ untuk judul tabel. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan koordinasi ataupun perjuangan di UNFCCC dan non, ini saya minta Bu secara tertulis apa yang menjadi PR bagi bangsa kita di dalam negosiasi di forum-forum internasional. Ini penting Bu, karena contohnya misalnya outsounding border area di Kalimantan, di Indonesia itu masih banyak dan itu berpuluh-puluh tahun nggak pernah selesai negosiasinya di tingkat internasional, jangan sampai kita juga punya negosiasi, kita misalnya Paris Agreement, kita punya kewajiban-kewajiban, tapi kita jangan sampai juga dihukum oleh negara lain, kita tidak bisa mengirim produk kikta karena kita tidak mengikuti aturan-aturan, ini juga perlu diketahui.Emisi Global Waspada Kerjasama luar negeri 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terima kasih Pak, ini Pak Daryatmo sudah memikirkan walaupun Bapak Dapilnya Jawa tapi tidak mendorong untuk tidak Jawa sentris tapi timus sentris. Saya kebetulan Anggota DPR RI mewakili daerah bagian timur yang kadang-kadang Pak Jonan kalau pulang dari Dapil udah jam 02.00 malem nyari SPBU semuanya kosong SPBU-nya, jadi beli eceran mulu. Ini di jaman sekarang loh, kami mau minta tambahan SPBU di daeah-daerah antar gunung-gunung susahnya juga minta ampun. Inikan salah satu yang nyata pada hari ini, kira-kira begitu masukan saya DEN pro aktif menyusun, mendorong daerah-daerah ini menyusun RUED-nya tapi paling kurang mereka difasilitasi kembali dan setiap sebelum musyawarah pembangunan nasional ada pertemuan lah antara DEN dengan daerah supaya apa yang mereka usulkan itu betul-betul sesuai dengan apa yanng ditulis di dalam rencana umum energi nasional. Demikian. Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Energi di MasyarakatSPBU 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya juga punya saran Pak, saya tahu saya sudah membaca rencana umum energi nasional, waktu itu Bapak memberikan ketika saya di Makassar kita seminar sama-sama, hanya perlu nanti di breakdown kembali, mungkin bukan di dalam dokumen RUEN-nnya tetapi ketika menghasilkan memfasilitasi kembali daerah-daerah karena untuk perbatasan, kemudian perkotaan, perdesaan itukan kebutuhannya berbeda-beda. Bapak-bapak di DEN inikan sudah ahlinya, paling kurang memberikan masukan kepada dinas-dinas di provinsi, mereka working-nya as usual saja tidak punya visi ke depan seperti punya Pak Jonan itu, kira-kira perlu di bantu misalnya untuk pembangunan perbatasan, daerah-daerah perbatasan kebutuhan energinya apa ke depan ya, kemudian untuk daerah-daerah pedesaan seperti apa. Jadi sudah betul-betul rinci karena kita ingin jangan sampai sampai target tadi, target yang disampaikan Pak Jonan itu tidak tercapai. Ini juga kemarin kami bersama Pak Daryatmo ke BPPT di Surabaya di situ ada ahli energi arus laut Pak ya, salah satu profesor, penelitiannya berhenti iya kan, kenapa? Padahal harusnya bisa dikembangkan energi-energi terbarukan, energi-energi alternatif ini ada Pak Dirjen di sini juga, ini perlu difikirkan. Walaupun Pak Jonan mengatakan kita coba untuk energi terbarukan ini biayanya menjadi murah. Cuma masalahnya seperti tadi disampaikan oleh salah satu Anggota Komisi VII untuk converter di Thailand aja itu di bawah 100 dolar, saya sampai agak ketawa juga, di sini di Indonesia kebetulan kami juga mitranya Ristek untuk bikin program nangkep ikan aja dia charge kita 7,5 juta gitu loh, kan ini proyek-proyek yang ada di Indonesia yang di bawah kementerian-kementerian ini menjadi proyek-proyek yang sangat massal, seharusnya kan temuan-temuan itu sangat harusnya murah, sehingga bisa diaplikasi karena salah satu kuncinya Pak Jonan untuk energi terbarukan ini aplikasi teknologi barunya harus murah. Ini kadang-kadang masih sangat mahal, jadi untuk DEN ini Insya Allah untuk Sulsel di sini saya lihat progresnya lambat, kita telpon supaya cepet selesai karena kita sudah berapa bulan yang lalu Pak ya sama-sama di Sulsel melakukan lokakarya agar cepat selesai. Cuma memang DEN ini harus pro aktif juga karena dari 34 provinsi yang sudah menargetkan diselesaikan 2017, yang lalu belum menganggarkan dan malah sama sekali banyak yang belum baru pada progres menyusun, tapi yang aktif baru hanya 8 provinsi dari 34 provinsi. Mereka harus punya sehingga perencanaan kita itu menjadi integrated, holistic, tidak parsial karena pengembangan energi juga menyatakan itu harus integrated.Energi Terbarukan Energi Terbarukan 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Sebenarnya saya melihat keberatan dari Freeport itu 3, tapi yang pertama keberatannya UPK. Tapi UPK mereka sendiri yang memohon, Freeport. Kedua tentang divestasi 51%, kemudian yang ketiga tentang smelter ya karena memang intinya adalah seperti kesimpulan rapat kita tadi dengan 4 BUMN tambang, kita mendorong meningkatkan hilirisasi. Meningkatkan kemudian kita minta mereka memberikan data apa produk-produk hilirisasi mereka. Nah semangat itu sebenarnya PP Nomor 1 itu adalah semangatnya itu.Freeport 51% 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Izin Pimpinan, di sini kan ada management, coba manajemen menjelaskan bagaimana posisinya, apakah, direksi ya, di sini ada direksi managemen. Coba bagaimana bentuk konferensi persnya, langkah-langkah tentang Mahkamah Arbitrase Internasional tersebut, supaya sekaligus kementerian dengar jadi kita juga apa menyiapkan langkah-langkah, apabila memang betul dibawa ke Mahkamah arbitrase internasional.Freeport Arbitrase 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Karena mungkin tadi dari komisaris mengatakan bahwa ini bagian dari management ya kita enggak dijawab, kalau management bisa jawab ya silakan.Freeport Arbitrase 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk Freeport ini ada daerah-daerah yang dilepaskan, wilayah yang dikurangi. Tentunya ini kan akan menjadi milik negara kembali atau bagaimana, kemudian siapa yang bertanggung jawab ketika sudah dilepaskan oleh Freeport ataupun misalnya kalau kasus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dilepas oleh valet misalnya, itu siapa yang memperbaiki kalau misalnya ada kerusakan lingkungan. Ini siapa yang bertanggung jawab. Kira-kira ini pertanyaan yang sempet saya catat karena beberapa tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, tapi untuk halaman 15 saya ingin dieksplor baik diberkan data tertulis ataupun dijelaskan saat ini. Begitu Pak kira-kira pertanyaan saya, ringkas Pak ya.Freeport Freeport 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk PT Timah di sini ada institusi asing yang menjadi, PT Timah ya, institusi asing yang menjadi share holder, ini bisa dijelaskan siapa saja institusi asing tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira untuk PT Timah ini bisa tidak membuat forecasting kir-akira penggunaan Timah ke depan untuk berbagai industri di Indonesia seperti apa.Freeport Institusi Asing 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingteraktif saja, apakah memang Freeport sudah akan membawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, iya atau tidak. Itu dulu dijawab iya atau tidak, akan membawanya atau masih sedang negosiasi atau sudah. Kalau di sini saya baca menurut Presiden Seword Freeport, Saudara Richard itu dia sudah bersikukuh akan membawa, iya atau tidak Pak. Ini supaya saya ingin mendengarnya, dijawab Pak.Freeport Kerusakan lingkungan 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingteraktif saja, apakah memang Freeport sudah akan membawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, iya atau tidak. Itu dulu dijawab iya atau tidak, akan membawanya atau masih sedang negosiasi atau sudah. Kalau di sini saya baca menurut Presiden Seword Freeport, Saudara Richard itu dia sudah bersikukuh akan membawa, iya atau tidak Pak. Ini supaya saya ingin mendengarnya, dijawab Pak.Freeport Mahkamah Arbitrase 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan saya, apakah serius akan dibawa ke Mahkamah Internasional iya atau tidak, ini ada media supaya kita dengar, iya atau tidak serious akan dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Itu saja Pak, apakah sudah didaftarkan.Freeport Mahkamah Arbitrase 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan saya, apakah serius akan dibawa ke Mahkamah Internasional iya atau tidak, ini ada media supaya kita dengar, iya atau tidak serious akan dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Itu saja Pak, apakah sudah didaftarkan.Freeport Mahkamah Internasional 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Izin Pimpinan, di sini kan ada management, coba manajemen menjelaskan bagaimana posisinya, apakah, direksi ya, di sini ada direksi managemen. Coba bagaimana bentuk konferensi persnya, langkah-langkah tentang Mahkamah Arbitrase Internasional tersebut, supaya sekaligus kementerian dengar jadi kita juga apa menyiapkan langkah-langkah, apabila memang betul dibawa ke Mahkamah arbitrase internasional.Freeport Manajemen 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Karena mungkin tadi dari komisaris mengatakan bahwa ini bagian dari management ya kita enggak dijawab, kalau management bisa jawab ya silakan.Freeport Manajemen 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Menarik juga nih one spirit to overcome challenges, saya juga punya pertanyaan sebenarnya hampir sama juga dengan yang sampaikan oleh Pak Fadel tadi ini kan terjadi kondisi Freeport saat ini. Jadi Pak Menteri Pak Jonan itu dari jam 5 sore sampai hari ini wa-an terus sama saya soal Freeport, jadi saya baca aja terus ya. Yang menarik kira-kira apa yang bisa dilakukan seandainya terkait dengan hilirisasi. Smelter kan juga tidak, sampai sekarang tidak dibangun-bangun juga oleh Freeport. Makanya terjadilah, mungkin Bapak-bapak sudah baca sedikit kesalahpahaman antara Komisi VII dengan Presdir Freeport.Freeport Negosiasi 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingteraktif saja, apakah memang Freeport sudah akan membawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, iya atau tidak. Itu dulu dijawab iya atau tidak, akan membawanya atau masih sedang negosiasi atau sudah. Kalau di sini saya baca menurut Presiden Seword Freeport, Saudara Richard itu dia sudah bersikukuh akan membawa, iya atau tidak Pak. Ini supaya saya ingin mendengarnya, dijawab Pak.Freeport Negosiasi 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan saya, apakah serius akan dibawa ke Mahkamah Internasional iya atau tidak, ini ada media supaya kita dengar, iya atau tidak serious akan dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Itu saja Pak, apakah sudah didaftarkan.Freeport Negosiasi 7



ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Untuk Pak Dirjen Migas sebenarnya sudah beberapa dipertanyakan tapi ini pertanyaan teman-teman waktu di Yogya tentang converter gas. Itukan dari premium Pak ya ke gas, ada pertanyaan waktu itu berkembang kalau yang tadinya memakai solar ke gas itu seperti apa nantinya Pak, apakah sudah siap atau ada teknologi yang sudah siap.Gas Gas 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya hanya mau mengingatkan waktu itu Pak Dirut tidak hadir, Direkturdirekturnya hadir. Sebelum reses saya minta PLN membuat sejenis brosur supaya kami membantu PLN Pak Dirut untuk menjelaskan bahwa benar loh PLN itu tidak menaikkan harga ya karena saya ini kadang-kadang seperti jadi juru bicaranya PLN di group-group WhatsApp bahwa tidak benar bahwa PLN itu menaikkan harga, tetapi kalau ada brosur yang kami minta sebelum reses kemarin itu kami bisa sebarkan, kami bagikan ketika kami reses kemarin Pak Dirut. Jadi saya tapi tetap menagih, meminta sehingga kami bisa membantu karena tadi Bapak sudah menjelaskan juga dihalaman 10 perkembangan tarif adjustmentnya dari Januari 2015 – Juni 2017 itu kan malah turun ya 1473, 1467, walaupun sedikit ada kenaikan 1458 ke 1473 tapi sebenarnya sejak Desember 2016 sampai hari ini, itu sebenarnya mengalami penurunan. Nah ini kami ingin dibuat dalam brosur dengan bahasa yang sederhana, bisa dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira kapan kami bisa dapatkan Pak?Harga Jual Listrik Harga 7
ANDI YULIANI PARIS 31 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu di halaman 23 nomor 3 ini, kalau bisa diperinci kan ada 330 ribu hektar karena ada HKM-nya berapa, HD-nya berapa, HTR-nya berapa, kemitraannya berapa. Jadi inikan seperti Ibu katakan tadi kita fungsi pengawasan juga ingin tahu untuk jenis-jenis HKM ya, kemudian sampai kemitraan hutan-hutan jenis ini di halaman 23 nomor 7. Apalagi di sini ada jumlah kelompok usaha, ini sebenarnya nomor 7 sama 9 ini harus link di halaman 23.Hutan Hutan Desa 7
ANDI YULIANI PARIS 31 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu di halaman 23 nomor 3 ini, kalau bisa diperinci kan ada 330 ribu hektar karena ada HKM-nya berapa, HD-nya berapa, HTR-nya berapa, kemitraannya berapa. Jadi inikan seperti Ibu katakan tadi kita fungsi pengawasan juga ingin tahu untuk jenis-jenis HKM ya, kemudian sampai kemitraan hutan-hutan jenis ini di halaman 23 nomor 7. Apalagi di sini ada jumlah kelompok usaha, ini sebenarnya nomor 7 sama 9 ini harus link di halaman 23.Hutan Hutan Kemasyarakatan 7
ANDI YULIANI PARIS 21 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus kemudian di sini Bu yang belum dikerjakan di halaman 15, kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola dengan kemitraan dengan masyarakat. Kami ingin tanya Bu teman-teman di Komisi VII ini, cara memilih, di sinikan ada program dengan kelompok, dengan LSM ya, cara memilih kelompoknya itu dengan LSM-nya itu bagaimana sih Bu kriterianya, supaya kami juga tahu. Nah di sinikan halaman 45 juga menyebutkan luas kawasan konservasi pada zona tradisional yang dikembangkan ya caranya adalah melalui kemitraan dengan masyarakat, ini 20 ribu hektar dan belum dikerjakan. Nah ini kami ingin tahu rencananya seperti apa terkait dengan lokasi dan luasan di masing-masing lokasi.Hutan Hutan Konservasi 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Iya Bu, karena begini Bu karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini harus bisa membuat laporan dengan jenis tanaman berbeda itu, dia menghasilkan berapa mega watt tentu kan ada perbandingan-perbandingannya, mana yang lebih strong middle atau lower. Saya ingin punya laporan ini, kemudian per jenis tanaman ini tadi Ibu tadi katakan di Madura, Bali itu berapa hektar di masing-masing yang sudah dilakukan.Hutan Hutan Produksi 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bu saya interaktif, saya mohon izin agak detil ya. Saya halaman 3 Bu, tentang pemanfaatan hutan produksi untuk bio energi. Ini di sini tanamannya ada dari mulai ekualitus sampai kemiri, ini bagaimana sih proses di sini kan disebutkan 20 ribu hektar, ada berapa pertanyaan untuk nomor 3 ini. Pertama di mana sudah di uji coba ini, lokasinya di mana, kemudian di sinikan masih ada 18 ribu itu rencananya mau dilakukan di mana itu pertanyaan kedua untuk nomor 3.Hutan Hutan Produksi 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus pertanyaan ketiga untuk nomor 3 ini, saya ingin tahu Bu apakah memang untuk menghasilkan bio energi itu harus komposisi semua tanaman atau tanaman-tanaman tertentu. Kemudian saya juga ingin tahu misalnya untuk Lamtoro, uji coba hanya Lamtoro saja, di mana, jadi kita ingin tahu, kita juga ingin belajar. Ini bisa dijawab dulu nggak Bu.Hutan Hutan Produksi 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus pertanyaan ketiga untuk nomor 3 ini, saya ingin tahu Bu apakah memang untuk menghasilkan bio energi itu harus komposisi semua tanaman atau tanaman-tanaman tertentu. Kemudian saya juga ingin tahu misalnya untuk Lamtoro, uji coba hanya Lamtoro saja, di mana, jadi kita ingin tahu, kita juga ingin belajar. Ini bisa dijawab dulu nggak Bu.Inovasi Bio Energi 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah rencana untuk karena tadi Pak Ketua, Pak Pimpinan Rapat mengatakan bagaimana program di Dapil-dapil, apakah akan ada uji di Dapil-dapil Anggota Komisi VII terkait dengan bio energi karena kita di Komisi VII selalu berbicara tentang bio energi dengan Kementerian ESDM juga dengan Kementerian Ristek.Inovasi Bio Energi 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Iya Bu, adakah rencana.Inovasi Bio Energi 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Ya karena kelapa juga boleh, tapi kita pernah lihat dishare digrup. Jadi teknologi bisa memanggil kelapa. Ya mungin bisa diciptakan juga olehBPPT. Ini Pak Pimpinan saya menambahkan inikan terkait kunjungan kita ke yang di Nurtanio apa? Pesawat apa? YaBPPT-kan setahu saya yang memulai dulu dijamannya Pak Habibi, nah pasti ada laboratoriumnya. Nah bagaimana nasib laboratorium antariksa atau apa namanyalah untuk penerbangan itu saat ini, bagaimana kerjasamanya dengan LAPAN? Ah itukan sayang laboratoriumnya tidak digunakan. Ini mungkin yang ingin saya mendapatkan penjelasan.Inovasi Laboratorium Antariksa 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian yang kedua kalau mengacu kepada halaman 5 bagan tentang pengkajian penerapan. Pengkajian, penerapan mulai dari audit teknologi sampai komersialisasi, pertanyaan saya kalau proto type itu masuk yang dimana ya didalam bagan ini diletakan dimana dalam bagan ini? karena disini banyak program-programnya Tahun 2018 itu berupa prototype.Inovasi Prototype 7
ANDI YULIANI PARIS 22 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian halaman 16 tentang asesment aman lingkungan terhadap 20 produk rekayasa genetik. Di sini targetnya hanya 44 produk rekayasa genetika, mungkin disebutkan saja rekayasa genetikanya apa saja, bisa dibantu Bu ini 44 produknya apa Bu ini, produk rekayasa genetika, halaman 16.Inovasi Rekayasa Genetik 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian penguatan riset dan pengembangan. Sampai hari ini Pak mungkin Bapak bisa menjelaskan dua dirjen ini inovasi dan riset, tapi dalam implementasinya saya masih agak bingung. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan PerguruanInovasi & Perkembangan ZamanInovasi Riset 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk pengembangan teknologi industri yang dilakukan oleh Dirjen Penguatan Research dan Pengembangan. 73 proto type di Tahun 2018. Kira-kira proto type apa yang terbayang untuk menjadi unggulan di Tahun 2018? Jadi ada 73 proto type karena di BPPT juga saya lihat ada proto type supaya nyambung kita juga artinya karena BPPT juga mitra kerja kita, kita juga proto type apa yang dilakukan ristek mungkin ada yang perlu dikuatkan atau mungkin memang sendiri-sendiri. Ini catatannya saya.Inovasi & Perkembangan ZamanPengembangan Teknologi Industri 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk program penguatan inovasi. Jadi saya mencoba membandingkan antara tujuan, sasaran dan kenyataan. Disini juga ada pendampingan oleh pakar, pameran, monitoring agak bingung juga saya Pak, Cuma saya karena menanggap rapat ini penting, jadi kami juga rapat penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Badan legislasi. Saya ingin memberikan masukan bahwa untuk inovasi mungkin coba dipikirkan ada karena disinikan sasarannya terwujud perusahaan pemula berbasis teknologi hasil inovasi dalam negeri perusahaan pemula berbasis teknologi. Apakah ada teknologi dulu baru mau dibentuk perusahan pemulanya atau perusahaan pemulanya dulu mau dikembangkan? Saya tidak tahu bagaimana cara berfikirnya ini, apalagi disini ada 135 tenan. Apa yang dimaksud dengan tenan disini?Inovasi & Perkembangan ZamanPenguatan Inovasi 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi kalau salah satu di Indonesia ini yang sangat sulit ketika kita mencari sesuatu ini, teknologi ini disini karena kalau kita ke dapil masyarakat tahu tidak teknologi untuk memisahkan kapas cari dimana ya saya ke kapas dengan bijinya. Tidak ada satu sumber yang bisa kita cari. Nah mungkin Pak Herman di Tahun 2017 saya ingin tahu research-research dan pengembangan apa yang sudah dibiayai oleh dana APBN di Tahun 2017 karena target untuk Tahun 2018 ada 250 judul research yang akan dibiayai dengan anggaran Rp87,1 miliar. Mungkin juga saya ingin mendapatkan penjelasan kira-kira apa sih streatching research-research yang ingin dilakukan didalam tahun 2018. Nah ini juga kita ingin tahulah. Jadi mungkin ada yang cocok terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.Inovasi & Perkembangan ZamanResearch 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi kadang-kadang teman-teman dapil memang saya tahu pada ngeluh semuanya karena yang diinginkan dapilnya itu tidak terpenuhi karena pendekatannya berbeda ya, pendekatannya berbeda. Ini contohnya misalnya ya kalau research dan pengembangan saya masih agak ngertilah, Cuma saya coba membedakan. Jadi kalau disini research dan pengembangan, nanti ada penerima proposal, nah ini juga Pak tolong untuk Tahun 2017 proposal-proposal apa yang sudah dikembangkan karena bagi saya, saya itu senang membaca oh saya tahu ada teknologi ini ya disatu tempat ini terus kemudian kalau ada masyarakat.Inovasi & Perkembangan ZamanResearch dan Pengembangan 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Soal motor sampah sudahlah Bu, saya agak malu pulang ke dapil, tidak tahu mau ngumpetin dimana muka saya. Terus kemudian kampong iklim. Jadi saya coba dari halaman soal iklim-iklim soal limbah, coba lihat kembali mungkin ada daerahdaerah yang prioritas dan juga jangan misalnya 10 wilayah. Tingkatnya provinsi, tapi dimana begitu Bu? Misalnya fasilitas peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, kalsel ini apa hanya mau sosialisasi atau apa Bu? Misalnya satu contoh.Inovasi Lingkungan Hidup Kampung Iklim 7
ANDI YULIANI PARIS 32 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, saya tertarik juga dengan sistem pengendalian perubahan iklim. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada adaptasi berbasis ekosistem untuk halaman 28 nomor 7, ini sampai di mana progresnya karena masih kosong di sini. Kemudian nomor 9 halaman 28, tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca 15 kabupaten kota. Bisa nggak Bu, sistem inventarisasi rumah kacanya, gas rumah kacanya seperti apa yang dilakukan. Kemudian di sini karena saya baca ada region Sulawesi, di sini jumlah rumah sakit yang mula kapasitas untuk mengolah medis untuk region Sulawesi di sini ada satu fasilitas belum dilaksanakan. Itu rencananya di mana Bu.Kasus Lingkungan HidupGas Rumah 7
ANDI YULIANI PARIS 35 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bu suratnya kapan itu Bu dari mana.Kasus Lingkungan HidupKendeng 7
ANDI YULIANI PARIS 39 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Tapi kan kerusakannya kita bukan kita, kalau kasus-kasus kerusakan.Kasus Lingkungan HidupKerusakan 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus kemudian untuk program misalnya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Disini ada mungkin, nah disini mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman Anggota Komisi VII DPR. artinya begini loh bu, semua ini coba sampai halaman 80, kemudian 81 coba dilihat kembali mana kira-kira Bu dan sebutkan lokasi spesifiknya yang kira-kira dan bisa dikerjasamakan dengan teman-teman di Komisi VII DPR. Saya juga ingin bertanya Bu, disini tentang halaman 83 pemulihan lahan gambut masyarakat terdegradasi. Disini ada Pasaman Barat. Siapa yang bisa menyampaikan kepada saya dimana wilayah gambut di Pasaman Barat? Karena saya lama membina desa Pasaman Barat tinggal 3 tahun disana hidup bersama masyarakat, dimana wilayah gambut di Pasaman Barat.Kasus Lingkungan Hidup Lahan terkomtaminasi Pasaman Barat 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus kemudian untuk program misalnya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Disini ada mungkin, nah disini mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman Anggota Komisi VII DPR. artinya begini loh bu, semua ini coba sampai halaman 80, kemudian 81 coba dilihat kembali mana kira-kira Bu dan sebutkan lokasi spesifiknya yang kira-kira dan bisa dikerjasamakan dengan teman-teman di Komisi VII DPR. Saya juga ingin bertanya Bu, disini tentang halaman 83 pemulihan lahan gambut masyarakat terdegradasi. Disini ada Pasaman Barat. Siapa yang bisa menyampaikan kepada saya dimana wilayah gambut di Pasaman Barat? Karena saya lama membina desa Pasaman Barat tinggal 3 tahun disana hidup bersama masyarakat, dimana wilayah gambut di Pasaman Barat.Kasus Lingkungan Hidup Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 7
ANDI YULIANI PARIS 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Ada penambangan emas titik serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat.Kasus Lingkungan Hidup Penambangan Emas 7
ANDI YULIANI PARIS 32 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, saya tertarik juga dengan sistem pengendalian perubahan iklim. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada adaptasi berbasis ekosistem untuk halaman 28 nomor 7, ini sampai di mana progresnya karena masih kosong di sini. Kemudian nomor 9 halaman 28, tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca 15 kabupaten kota. Bisa nggak Bu, sistem inventarisasi rumah kacanya, gas rumah kacanya seperti apa yang dilakukan. Kemudian di sini karena saya baca ada region Sulawesi, di sini jumlah rumah sakit yang mula kapasitas untuk mengolah medis untuk region Sulawesi di sini ada satu fasilitas belum dilaksanakan. Itu rencananya di mana Bu.Kasus Lingkungan HidupPerubahan Iklim 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Menarik juga nih one spirit to overcome challenges, saya juga punya pertanyaan sebenarnya hampir sama juga dengan yang sampaikan oleh Pak Fadel tadi ini kan terjadi kondisi Freeport saat ini. Jadi Pak Menteri Pak Jonan itu dari jam 5 sore sampai hari ini wa-an terus sama saya soal Freeport, jadi saya baca aja terus ya. Yang menarik kira-kira apa yang bisa dilakukan seandainya terkait dengan hilirisasi. Smelter kan juga tidak, sampai sekarang tidak dibangun-bangun juga oleh Freeport. Makanya terjadilah, mungkin Bapak-bapak sudah baca sedikit kesalahpahaman antara Komisi VII dengan Presdir Freeport.Kebijakan Hilirisasi 7
ANDI YULIANI PARIS 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nomor 15 Bu halaman 7, tadi malam kami rapat sampai jam 21.00 malam dengan Badan Informasi Geospasial terkait dengan one map policy. Memang kami bisa menyadari bahwa sangat sulit sekali untuk, jadi ego masing-masing kementerian itu besar sekali. Nah di sini ada kompilasi peta DAS-nya 1:250.000 ini sudah progresnya seperti apa Bu, kaitannya dengan koordinasi dengan BIG, sudah dilakukan kah Bu.Kebijakan One Map Policy 7
ANDI YULIANI PARIS 16 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pak Satya ini bisa didengarkan straight dengan kesimpulan rapat kita tadi malam ya, jadi menurut Bu Menteri yang terlengkap adalah data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan data.Kebijakan One Map Policy 7
ANDI YULIANI PARIS 17 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan One map policy, ini perlu disandingkan juga. Kemudian Bu.Kebijakan One Map Policy 7
ANDI YULIANI PARIS 35 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bu suratnya kapan itu Bu dari mana.Kebijakan Pabrik Semen 7
ANDI YULIANI PARIS 39 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Tapi kan kerusakannya kita bukan kita, kalau kasus-kasus kerusakan.Kehutanan Kehutanan 7
ANDI YULIANI PARIS 38 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pak, izin Pak. Kan di sini hanya lingkungan, bagaimana dengan kehutanan. Jadi perlu ditambah di lingkungan dan.Kehutanan Kehutanan 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian kedua, dihalaman ini tidak ada halamannya. Kondisi kelistrikan saat beban puncak tertinggi. Disini kalau keterangan gambarnya warna kuning itu berarti dikatakan siaga jika daya kurang dari 30%, nah dari peta ini kira-kira bisa dijelaskan Pak cara membaca misalnya untuk Sulsel inikan kalau berarti dia tidak siaga, walaupun kuning karena disini 57,8 angkanya atau begitu? Iya Pak.Kelistrikan Kelistrikan 7



ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi kalau kondisi Sulsel dengan 57,8 warna kuning itu apa artinya Pak?Kelistrikan Kelistrikan 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke. Saya bisa dijelaskan tidak Pak untuk mungkin teman-teman atau bisa semuanya kira-kira kondisi Sulsel saat ini cadangannya seperti apa Pak untuk listrik? apakah cukup atau tidak karena kadang-kadang banyak keluhan masyarakat ketika.Kelistrikan Kelistrikan 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Sekarang ininya baru ya Pak ya untuk Sulsel ini baru yang mana ya Pak ini?Kelistrikan Kelistrikan 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oh iya, karena Pak Manijon pindah ke Kalimantan.Kelistrikan Kelistrikan 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, hanya yang ingin saya tanyakan di sini ada PLN belum datang ya. Di halaman 15 presentasi Pak Menteri tadi, ini punya arti banyak sekali kalau kita lihat satu lembar ini tentang proyek pembangkit 35 ribu mega watt ini. Nah ini data detilnya ada tidak Pak Sekjen atau Pak Dirjen ya, ada Pak ya. Jadi gini Pak, saya di sini menyampaikan aspirasi juga dari teman-teman. Beberapa paparan Pak Menteri tadi itukan banyak general policy secara umum, kita ingin secara detilnya dalam rangka fungsi pengawasan juga sebagai mitra kerja, misalnya untuk di sini kan untuk kontrak ini ada 43%, yang belum kontrak 75%. Kemudian klasifikasinya ada perencanaan, pengadaan sampai dengan FSO ini ada klasifikasinya, bisa kah kami diberikan datanya ya untuk yang sudah kontrak, tahap perencanaan misalnya 34% itu kapan akan selesainya dan di mana saja, begitu pun untuk kuning, hijau sampai yang biru. Kemudian untuk IPP, nah ini ada pertanyaan biasanya kan Pak, ada permintaan untuk surat jaminan sebesar masih 10% Pak kebijakannya, 10%. Apakah 10% itu tidak memberatkan bagi IPP yang local ataukah memang ada niat untuk menurunkan dari 10%, landasan 10%-nya apa Pak, dasar hukumnya misalnya. Kemudian begitu pula untuk yang IPP di sinikan ada juga daya gramnya, kami ingin datanya misalnya di mana dan pada tahap ini kapan selesainya supaya kita tahu kapan sih sebenarnya listrik akan tersedia pada daerah-daerah tertentu. Ini untuk mendapatkan gambaran.Kelistrikan Listrik 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Sudah dikirimkan ke sekretariat ya. Oke ini nanti ada di sekretariat tidak? Nah ini sebenarnya kami minta dari sebelum reses kemarin. Oke, iya Pak dari dalam jumlah yang cukup banyak mungkin misalnya satu Anggota berapa ribu lembar karenakan kami konsituennya kan cukup banyak.Kenaikan Harga Kenaikan Harga 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nasir dan BU Mercy tadi bahwa terkait dengan proyek-proyek terminasi dalam rapat di Komisi VII tanggal 25 November. Di sini kelihatannya kalau saya mempelajari dari 21 proyek yang terminasi ini beberapa tindak lanjutnya itu banyak dikerjakan oleh PLN sendiri ya, beberapa dikerjakan PLN sendiri. Kemudian nilainya juga perlu disebutkan kembali apakah masih nilai yang dulu atau memang ada tambahan anggaran lagi untuk ini. Nah ini tidak jelas di sini di dalam tabel ini.Ketenagalistrikan Anggaran 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian beberapa yang sudah ada bahwa akan operasi tahun sekian, kemudian juga di sini solusinya ada beberapa pembangunan gardu induk. Kenapa saya tanyakan ini karena jangan sampai terjadi kemandekan lagi, jadi kita mulai lagi dari 0 lagi, dari 0 lagi padahal kan target dari 21 produk itu harus selesai ada yang 2018, rata-rata 2018-2009, bagaimana dengan kondisi tindak lanjut sekarang ini, progres tindak lanjut yang dilakukan oleh PLN, apakah ada tambahan biayanya, kemudian memang tidak ada pengembang kelihatannya banyak dikerjakan oleh beberapa anak perusahaan PLN sendiri. Kemudian dalam RDP tanggal 25 Oktober juga diminta menghitung kerugian, nilai kerugian dan potensi kerugian ini, apakah memang sudah dilampirkan atau ada tambahan lampiran dari ini.Ketenagalistrikan Pembangunan Gardu Induk 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian beberapa yang sudah ada bahwa akan operasi tahun sekian, kemudian juga di sini solusinya ada beberapa pembangunan gardu induk. Kenapa saya tanyakan ini karena jangan sampai terjadi kemandekan lagi, jadi kita mulai lagi dari 0 lagi, dari 0 lagi padahal kan target dari 21 produk itu harus selesai ada yang 2018, rata-rata 2018-2009, bagaimana dengan kondisi tindak lanjut sekarang ini, progres tindak lanjut yang dilakukan oleh PLN, apakah ada tambahan biayanya, kemudian memang tidak ada pengembang kelihatannya banyak dikerjakan oleh beberapa anak perusahaan PLN sendiri. Kemudian dalam RDP tanggal 25 Oktober juga diminta menghitung kerugian, nilai kerugian dan potensi kerugian ini, apakah memang sudah dilampirkan atau ada tambahan lampiran dari ini.Ketenagalistrikan Proggres 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nasir dan BU Mercy tadi bahwa terkait dengan proyek-proyek terminasi dalam rapat di Komisi VII tanggal 25 November. Di sini kelihatannya kalau saya mempelajari dari 21 proyek yang terminasi ini beberapa tindak lanjutnya itu banyak dikerjakan oleh PLN sendiri ya, beberapa dikerjakan PLN sendiri. Kemudian nilainya juga perlu disebutkan kembali apakah masih nilai yang dulu atau memang ada tambahan anggaran lagi untuk ini. Nah ini tidak jelas di sini di dalam tabel ini.Ketenagalistrikan Proses Terminasi 7
Andi Yuliani Paris 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan saya belum dijawab tadi ada satu, soal shipping itu, mengenai efisien yang mana. Terus pertanyaan saya yang kedua dengan kondisi yang sudah cukup baik, laba, efisiensi dengan struktur sekarang kira-kira mampu tidak, lebih baik, paling kurang mempertahankan lah yang sudah ada. Apa langkah kedepannya, sebenarnya sama juga hampir mirip dengan pertanyaannya Pak Harry tadi, firm tidak dengan tim sekarang ini untuk mempertahankan kinerja yang sudah ada atau malah lebih baik, itu pertanyaan saya juga.Kinerja Pertamina Efisiensi 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Yang kedua Bu, kebetulan di sini saya buka halaman 8 di sini ada Jargas Sengkang, Sengkang itu Dapil saya Bu, saya orang sana, papa saya kabupaten Wajo. Nah ini kira-kira ini masih ada kemungkinan enggak untuk penambahan Jargas karena kemarin Pak Bupati menyampaikan pada saya ada surat permohonan untuk penambahan Jargas. Kemudian juga menarik di sini bu tentang shipping operation performance di sini armada tanker-nya, di sini kan masih ada pembagian antara milik dan carter, di sini kebanyakan masih carter ya, apa langkah ke depan untuk meningkatkan, apakah lebih efisien memang untuk dicarter dari pada memiliki. Saya ingin mengetahu itu.Kinerja Pertamina Penambahan jargas 7
Andi Yuliani Paris 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya bangga juga Pak karena perempuan, tetapi ada yang menarik ya kalau kita lihat semua data yang ibu presentasikan and Bapak presentasikan tadi semuanya menunjukkan pertumbuhan, semua menunjukkan improvement, sudah juga membangun inovasi-inovasi ketika ketika ibu sekarang ini menduduki sebagai walaupun pelaksana tugas direktur Pertamina. Biasanya kan kalau pelaksana tugas di mana-mana itu membenahi sesuatu, Ibu diserahkan jabatan sebagai pelaksana Plt. Dirut dalam kondisi Pertamina ini sangat bagus. Malah menurut Pak Sayed di salah satu media laba Pertamina ini memang meningkat setara dengan 30% laba seluruh BUMN. Ini harus dipertahankan, bagaimana, tadi ditanyakan juga oleh Pak Bambang anggota yang kedua tadi bertanya bagaimana menjaga kinerja ini bu. Apa rencana ibu ke depan karena sudah ada target-target juga peningkatan target ini. Kita ingin dengar kira-kira mungkin bukan dari ibu saja, tapi dari direktur-direktur yang lain masing-masing bagiannya untuk menjaga kinerja yang telah bagus ini. Saya enggak bisa panjang-panjang kayak Pak Kurtubi Pak.Kinerja Pertamina Rencana ke depan 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian kedua, dihalaman ini tidak ada halamannya. Kondisi kelistrikan saat beban puncak tertinggi. Disini kalau keterangan gambarnya warna kuning itu berarti dikatakan siaga jika daya kurang dari 30%, nah dari peta ini kira-kira bisa dijelaskan Pak cara membaca misalnya untuk Sulsel inikan kalau berarti dia tidak siaga, walaupun kuning karena disini 57,8 angkanya atau begitu? Iya Pak.Kondisi Kondisi 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi kalau kondisi Sulsel dengan 57,8 warna kuning itu apa artinya Pak?Kondisi Kondisi 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke. Saya bisa dijelaskan tidak Pak untuk mungkin teman-teman atau bisa semuanya kira-kira kondisi Sulsel saat ini cadangannya seperti apa Pak untuk listrik? apakah cukup atau tidak karena kadang-kadang banyak keluhan masyarakat ketika.Kondisi Kondisi 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Sekarang ininya baru ya Pak ya untuk Sulsel ini baru yang mana ya Pak ini?Kondisi Kondisi 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oh iya, karena Pak Manijon pindah ke Kalimantan.Kondisi Kondisi 7
ANDI YULIANI PARIS 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nomor 15 Bu halaman 7, tadi malam kami rapat sampai jam 21.00 malam dengan Badan Informasi Geospasial terkait dengan one map policy. Memang kami bisa menyadari bahwa sangat sulit sekali untuk, jadi ego masing-masing kementerian itu besar sekali. Nah di sini ada kompilasi peta DAS-nya 1:250.000 ini sudah progresnya seperti apa Bu, kaitannya dengan koordinasi dengan BIG, sudah dilakukan kah Bu.Koordinasi BIG 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Iya Bu, karena begini Bu karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini harus bisa membuat laporan dengan jenis tanaman berbeda itu, dia menghasilkan berapa mega watt tentu kan ada perbandingan-perbandingannya, mana yang lebih strong middle atau lower. Saya ingin punya laporan ini, kemudian per jenis tanaman ini tadi Ibu tadi katakan di Madura, Bali itu berapa hektar di masing-masing yang sudah dilakukan.Laporan Laporan 7
ANDI YULIANI PARIS 13 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan nomor 10 Bu, untuk hutan mangrove 500 hektar. Ini baru proses penyusunan rancangan, kami minta ini Bu di mana saja karena saya terutama pernah pertanyaan saya pada rapat yang lalu balai mangrove kan sudah tidak ada. Nah tentunya ada kesulitan juga ketika kami meminta bibit mangrove dalam jumlah tertentu, seperti saya minta di Sulsel, memang tidak ada tersedia, adapun hanya sedikit sekali. Ini untuk pertanyaan nomor 10.Mangrove Mangrove 7
ANDI YULIANI PARIS 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk pertanyaan nomor 11 jumlah sarana pra sarana pariwisata alam. Di sini ada 6 kafeail, inikan berkoordinasi dengan dinas provinsi, tadi Pak Ketua mengatakan kadang-kadang dinasnya nggak tahu mau di mana untuk pra sarana wisata, jenisnya apa, nggak ada shelter, track market, kanopi bridge, ini kami minta di-detail-kan. Jadi ketika ada surat ke Anggota, sudah bisa tune in kira-kira apa yang ada dalam program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah sarana dan pra sarana parawisata.Pariwisata Pariwisata 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian yang ketiga, pada Tahun 2017BPPT sudah mendapatkan pendapatan yang lumayan dari pendapatan nasional bukan pajak. Nah ini mungkin bisa dijelaskan yang Tahun 2017 itu darimana saja dan target Tahun 2018 dari bidangbidang apa saja. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Saya tidak panjang-panjang, tapi jawabannya panjang. Terima kasih.Pendapatan Pendapatan 7
ANDI YULIANI PARIS 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nah untuk Antam mungkin ke depan juga perlu dilihat, kira-kira untuk pembelian dalam negeri, dalam bentuk produk-produk itu seperti apa forecastingnya ke depan. Saya termasuk yang sering beli loh Pak punyanya Antam, emas, bukan batangan, produk-produknya Antam, jadi mengkoleksi produk-produk Antam. Terima kasih.Pertambangan Produk 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk, pertanyaan saya juga begini Pak, kalau di Migas itu ada namanya nanti gross split. Salah satu variabel komponennya adalah penggunaan komponen dalam negeri, nah untuk ditambang seperti apa penggunaan komponen dalam negeri, baik alat-alat maupun tenaga kerja. Saya ingin penjelasan dari semuanya ini, dari 4 mitra kerja kita.Pertambangan Tambang 7
ANDI YULIANI PARIS 29 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan halaman 22 nomor 3 Bu, saya sebenarnya tidak setuju juga impor ulat sutera, tetapi sekarang stokl untuk benang sutranya tidak ada Bu. Apa kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan ulat sutera untuk, terutama di Sulawesi Selatan kita punya lebih dari 25 ribu pengrajin. Itu pengrajinnya saja, sentranya, belum lagi orang-orang yang bekerja di pengrajin tersebut. Ini apakah ada rencana untuk membuka kran impor pada batas tertentu, sehingga tersedia bahan untuk pengrajin sutra.Perundangan Regulasi 7
ANDI YULIANI PARIS 30 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Pak ya, draftnya kan kita ikut bikin bersama ya, ya mudah-mudahan bisa segera Bu, supaya setiap pulang ke Dapil saya 2 kabupaten nanti saya dikasih golok Bu, jangan datang lagi, sampai tadi bupatinya telpon saya, udah dikasih tahu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhenti bikin FGD, berhenti bikin diskusi, jangna lagi datangi orang perhutanan sosial ke sini kalau tidak bisa kami izin untuk sementara. Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya Pak, Pak Dirjen kan sudah tahu untuk izin, tapi batas waktunya ada. Perhutaninya juga harus digenjot Pak untuk menghasilkan kokon ini.Perundangan Regulasi 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin minta masukan secara tertulis dari keempat BUMN ini. Kalau kita merevisi revisi Undang-undang Minerba kira-kira masukan Bapak seperti apa ya, anonim boleh lah Pak, kalau enggak enak sama Pak Menteri pokoknya darimana, pokoknya kita enggak perlu tahu dari mana, tapi bisa disampaikan kalau khawatir ya, tapi kami mengharapkan masukannya.Perundangan RUU Minerba 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Pak Menteri yang terhormat, jadi intinya saya dukung Pak kita tambahkan anggaran, tapi grand strateginya kita sama-sama mudah-mudahan selesai Juni Rancangan Undang-Undang Sinas Iptek bisa selesai. Nanti malam kami marathon Pak, nanti malam mungkin kita sampai pukul 12.00 malam juga akan rapat untuk mendengar masukan-masukan dari berbagai lembaga, stakeholder baik dari Perguruan Tinggi kita sudah undang seluruh 10 Perguruan Tinggi, besok 5 lagi dan juga lembaga-lembaga yang punya perhatian terhadap penelitian. Catatan saya untuk perlembar-perlembar Pak ya misalnya salah satu contoh saya punya catatan untuk halaman 19. Disini targetnya STP inikan multi years Pak ya? nah untuk tahun ini, tahun lalu, jadi catatan saya secara general minta apa saja program capaian di Tahun 2017. Nah yang untuk Program STP 15 ini, STP ini mungkin Bapak-bapak harus membaca setiap kata kunci dari sasaran, kapasitas, meningkatkan kapasitas. Kapasitas apa sih yang sudah meningkat secara 2017, capabilitas apa yang sudah ditingkatkan ditempat 15 STP tersebut, sumber daya apa yang sudah ditingkatkan disitu, jaringan iptek apa yang sudah terbentuk disitu ya, kemudian brench marknya harus jelas. Apalagi bapak sudah membuat time line-nya. Ini saya akan pegang time line-nya sekaligus saya akan pertanyakan.Perundangan STP 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Sebenarnya saya melihat keberatan dari Freeport itu 3, tapi yang pertama keberatannya UPK. Tapi UPK mereka sendiri yang memohon, Freeport. Kedua tentang divestasi 51%, kemudian yang ketiga tentang smelter ya karena memang intinya adalah seperti kesimpulan rapat kita tadi dengan 4 BUMN tambang, kita mendorong meningkatkan hilirisasi. Meningkatkan kemudian kita minta mereka memberikan data apa produk-produk hilirisasi mereka. Nah semangat itu sebenarnya PP Nomor 1 itu adalah semangatnya itu.Perundangan UPK 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan ketiga, Pak untuk dari anak perusahaan. Disini sama pertanyaan kemarin juga waktu kami rapat dengan Pertamina, teman-teman juga bertanya mana yang langsung terkait dengan usaha Pertamina itu sendiri atau dalam konteks ini dengan PLN. Disini ada anak perusahaan Majapahit Holding yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Ini bisa sedikit saya mendapatkan penjelasan terkait ini. Kemudian progress untuk yang di Makassar itu Pak yang Picker yang di Makassar , walaupun Picker Makassar namanya tapi rencananya dibagun di Maros itu progressnya sudah sampai mana Pak? Terima kasih Pak.Perusahaan Anak Perusahaan 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya hanya mau mengingatkan waktu itu Pak Dirut tidak hadir, Direkturdirekturnya hadir. Sebelum reses saya minta PLN membuat sejenis brosur supaya kami membantu PLN Pak Dirut untuk menjelaskan bahwa benar loh PLN itu tidak menaikkan harga ya karena saya ini kadang-kadang seperti jadi juru bicaranya PLN di group-group WhatsApp bahwa tidak benar bahwa PLN itu menaikkan harga, tetapi kalau ada brosur yang kami minta sebelum reses kemarin itu kami bisa sebarkan, kami bagikan ketika kami reses kemarin Pak Dirut. Jadi saya tapi tetap menagih, meminta sehingga kami bisa membantu karena tadi Bapak sudah menjelaskan juga dihalaman 10 perkembangan tarif adjustmentnya dari Januari 2015 – Juni 2017 itu kan malah turun ya 1473, 1467, walaupun sedikit ada kenaikan 1458 ke 1473 tapi sebenarnya sejak Desember 2016 sampai hari ini, itu sebenarnya mengalami penurunan. Nah ini kami ingin dibuat dalam brosur dengan bahasa yang sederhana, bisa dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira kapan kami bisa dapatkan Pak?PLN PLN 7
ANDI YULIANI PARIS 9 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan ketiga, Pak untuk dari anak perusahaan. Disini sama pertanyaan kemarin juga waktu kami rapat dengan Pertamina, teman-teman juga bertanya mana yang langsung terkait dengan usaha Pertamina itu sendiri atau dalam konteks ini dengan PLN. Disini ada anak perusahaan Majapahit Holding yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Ini bisa sedikit saya mendapatkan penjelasan terkait ini. Kemudian progress untuk yang di Makassar itu Pak yang Picker yang di Makassar , walaupun Picker Makassar namanya tapi rencananya dibagun di Maros itu progressnya sudah sampai mana Pak? Terima kasih Pak.PLN PLN 7
ANDI YULIANI PARIS 40 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Yang penting sama pikirannya. Terus pertanyaan yang di atas itu 13 program setuju nggak Bu Menteri, memang namanya 13 program.Program 13 Program 7
ANDI YULIANI PARIS 41 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Karena itukan nama-nama direktorat jenderal sebenarnya, 13 program.Program 13 Program 7



ANDI YULIANI PARIS 11 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi semua serentak di 15 DAS prioritas itu baru pada tahap itu.Program 5 DAS prioritas 7
ANDI YULIANI PARIS 25 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di sini nomor 3 di halaman 20 jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya. Indikatornya apa Bu kalau meningkat kapasitasnya karena ini terkait dengan program yang akan Ibu, kita dukung untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin ada dirjen yang bisa menjawab, jangan Bu Menteri semua kasihan.Program Bakti Rimbawan 7
ANDI YULIANI PARIS 26 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oh iya Bu, karena kami juga sering di lapangan sering cari-cari rimbawan juga ketemu-ketemu dengna rimbawan sambil ngobrol-ngobrol juga.Program Bakti Rimbawan 7
ANDI YULIANI PARIS 24 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di halaman 20 tentang jumlah sekolah akmpus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini ada 500 sekolah ini teman-teman Komisi VII ini, 500 sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini mungkin bisa ditanyakan mungkin Pimpinan juga apakah ini program wilayahnya sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri tadi, still open mungkin bisa discuss mau di mana saja gitu kan.Program Kampus 7
ANDI YULIANI PARIS 28 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nah ini juga terkait dengan halaman 22 tentang perhutanan sosial, ada komunitas penyelamat sumber daya alamnya, termasuk Kars. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Anung tentang Kars, di Maros itukan di Dapil saya ada Kars, nanti mungkin bulan Mei kita akan ke sana dan untuk melihat dampak pabrik semen terhadap kawasan Kars di kabupaten Maros. Ini ada 48 komunitas, berarti ada komunitas-komunitas ini yang akan diberdayakan.Program Kars 7
ANDI YULIANI PARIS 23 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pimpinan, izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada program planologi dan tata lingkungan. Ini dari nomor 1-9 itu terkait dengan peta, banyak yang terkait dengan peta. Nah ini memang kita harus dorong bagaimana duduk bersama antara BIG dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi terkait dengan misalnya peta-peta di sini peta untuk perhutnanan sosial dan penetapan kawasan hutan. Kita baru punya 85% ya penetapan kawasan hutan ini, ini belum selesai 100%.Program Kawasan Hutan 7
ANDI YULIANI PARIS 19 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi Bu, untuk halaman 10 tentang peningkatan populasi keandekaragaman hayati ini karena inikan, sebenarnya Bu Menteri ini sudah bagus, sudah memperlihatkan target, tapi maksud saya di dalam penulisannya konsisten Bu. Jadi ketika misalnya targetnya karena kalau dia nggak bisa Bu digabungkan, penyu selisik, penyu belimbing, berbagai jenis ikan itu harus spesifik karena inikan kaitannya juga dengan anggaran iya kan, kemudian juga dengan wilayah. Nah nanti tolong misalnya targetnya 2%, 2% apanya, 2% penyunya, 2%ikannya, 2% penyu selisik atau penyu belimbing. Ini mungkin diperbaiki Bu Menteri supaya bisa terukur dengan baik.Program Keanekaragaman Hayati 7
ANDI YULIANI PARIS 27 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian di sini yang belum dikerjakan di halaman 21, jumlah kelas kelompok tani. Jadi ada 450 kelas akan diadakan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani, dari kelompok tani pemula ke madya melalui pengelolaan usaha. Ini 140 unit ini kami ingin tahu ini akan dilakukan mana saja. Ini semua banyak yang belum dikerjakan juga, jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk. Jadi pembentukan baru ada 10 unit koperasi, kemudian jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya ada 10 unit. Nanti ada pertanyaan general saya tadi Bu, bagaimana memilih kelompk-kelompok dan lembaga-lembaga itu.Program Kelompok Tani 7
ANDI YULIANI PARIS 24 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di halaman 20 tentang jumlah sekolah akmpus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini ada 500 sekolah ini teman-teman Komisi VII ini, 500 sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini mungkin bisa ditanyakan mungkin Pimpinan juga apakah ini program wilayahnya sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri tadi, still open mungkin bisa discuss mau di mana saja gitu kan.Program Peduli Lingkungan 7
ANDI YULIANI PARIS 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi semua serentak di 15 DAS prioritas itu baru pada tahap itu.Program Penanaman Bibit 7
ANDI YULIANI PARIS 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Bu, maksud saya pembicaraan teman-teman di sini tolong di perinci BU, jadi kami bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata ada bibit durian, ada bibit ini, bibit ini dan ada lagi yang disebut di mana lokasinya Bu. Jadi kalau Pak Nasir mau bibit duren buat di Dapilnya bisa ambil bibit durennya di mana, kira-kira begitu, oh di Kaltim, ini saya sudah bnatu ya ditanyakan.Program Penanaman Bibit 7
ANDI YULIANI PARIS 28 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nah ini juga terkait dengan halaman 22 tentang perhutanan sosial, ada komunitas penyelamat sumber daya alamnya, termasuk Kars. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Anung tentang Kars, di Maros itukan di Dapil saya ada Kars, nanti mungkin bulan Mei kita akan ke sana dan untuk melihat dampak pabrik semen terhadap kawasan Kars di kabupaten Maros. Ini ada 48 komunitas, berarti ada komunitas-komunitas ini yang akan diberdayakan.Program Perhutanan Sosial 7
ANDI YULIANI PARIS 23 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pimpinan, izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada program planologi dan tata lingkungan. Ini dari nomor 1-9 itu terkait dengan peta, banyak yang terkait dengan peta. Nah ini memang kita harus dorong bagaimana duduk bersama antara BIG dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi terkait dengan misalnya peta-peta di sini peta untuk perhutnanan sosial dan penetapan kawasan hutan. Kita baru punya 85% ya penetapan kawasan hutan ini, ini belum selesai 100%.Program Peta 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, hanya yang ingin saya tanyakan di sini ada PLN belum datang ya. Di halaman 15 presentasi Pak Menteri tadi, ini punya arti banyak sekali kalau kita lihat satu lembar ini tentang proyek pembangkit 35 ribu mega watt ini. Nah ini data detilnya ada tidak Pak Sekjen atau Pak Dirjen ya, ada Pak ya. Jadi gini Pak, saya di sini menyampaikan aspirasi juga dari teman-teman. Beberapa paparan Pak Menteri tadi itukan banyak general policy secara umum, kita ingin secara detilnya dalam rangka fungsi pengawasan juga sebagai mitra kerja, misalnya untuk di sini kan untuk kontrak ini ada 43%, yang belum kontrak 75%. Kemudian klasifikasinya ada perencanaan, pengadaan sampai dengan FSO ini ada klasifikasinya, bisa kah kami diberikan datanya ya untuk yang sudah kontrak, tahap perencanaan misalnya 34% itu kapan akan selesainya dan di mana saja, begitu pun untuk kuning, hijau sampai yang biru. Kemudian untuk IPP, nah ini ada pertanyaan biasanya kan Pak, ada permintaan untuk surat jaminan sebesar masih 10% Pak kebijakannya, 10%. Apakah 10% itu tidak memberatkan bagi IPP yang local ataukah memang ada niat untuk menurunkan dari 10%, landasan 10%-nya apa Pak, dasar hukumnya misalnya. Kemudian begitu pula untuk yang IPP di sinikan ada juga daya gramnya, kami ingin datanya misalnya di mana dan pada tahap ini kapan selesainya supaya kita tahu kapan sih sebenarnya listrik akan tersedia pada daerah-daerah tertentu. Ini untuk mendapatkan gambaran.Program Program 7
ANDI YULIANI PARIS 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kalau nomor 4 itu sepakat untuk mencari bahan peganti. Bahan pegantinyakan sudah ada temuan BPPT. Mungkin streatching kesimpulan nomor 4 pada sosialisasi…Program Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
ANDI YULIANI PARIS 13 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Ya Program Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian saya mungkin sekali lagi minta kepada Ibu Menteri mohon perhatiannya terhadap kawasan karts di Indonesia khususnya kawasan Karts Maros karena kawasan Karts Maros ini menurut antropologi dunia bukan menurut saya, tulisan tertulis di dunia ada di dalam goa dikawasan karts tersebut. Jadi kemarin saya kesana berkali-kali juga mengembangkan bersama masyarakatnya program tanpa duitnya ini loh duitnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada uangnya, tapi kita coba nyari uang melatih ibu-ibu bagaimana mengolah sampah plastik, sehingga sampah plastik itu bisa menjadi uang ketika mereka mau membeli minyak, membeli gas itu mereka bayar pakai uang dari sampah itu, tapi itu kaya, cuma kemampuan kami terbatas. Jadi kalau bisa Program Lingkungan Hidup itu spesik untuk program-program yang dilakukan bersama masyarakat.Program Lingkungan Hidup Karts Maros 7
ANDI YULIANI PARIS 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Soal motor sampah sudahlah Bu, saya agak malu pulang ke dapil, tidak tahu mau ngumpetin dimana muka saya. Terus kemudian kampong iklim. Jadi saya coba dari halaman soal iklim-iklim soal limbah, coba lihat kembali mungkin ada daerahdaerah yang prioritas dan juga jangan misalnya 10 wilayah. Tingkatnya provinsi, tapi dimana begitu Bu? Misalnya fasilitas peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, kalsel ini apa hanya mau sosialisasi atau apa Bu? Misalnya satu contoh.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
ANDI YULIANI PARIS 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Untuk lokus ini benar-benar dipilih yang benar-benar penting. Jadi jangan sekedar saya tahu Ibu Menteri saya tahulah integritasnya Ibu Menteri ini sama-sama, tapi mungkin Bu tolong dicek dalam pemilihan lokasi itu betul-betul tepat Bu. Jadi tidak sekedar hanya menjalankan program seperti itu, apalagi tulisannya pemulihan gambut masyarakat terdegradasi. Dimana ya saya Pasaman Barat itu saya tahu banget Pasaman Barat di Air Bangis atau di Sasak, tapi dia bukan lahan gambut begitu loh didaerah Pasaman Barat tersebut. Itu contohnya karena saya tinggal disana membina masyarakat. Begitu lulus dari IPB, jadi saya tahu betul kondisi Pasaman, tapi mungkin sekarang saya tidak tahu. Mungkin tiba-tiba ada lahan gambut yang saya tidak tahu mungkin saja ya. itu saja catatan secara general. Coba lokusnya diperhatikan kembali, kemudian Program-program Perhutanan Sosial ya saya sudah mulai melakukan pendampingan kehutanan sosial ketika umur saya 22 tahun. Sekarang umur saya sudah 50 tahun lebih.Program Lingkungan Hidup Pemilihan Lokasi Program 7
ANDI YULIANI PARIS 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian saya mungkin sekali lagi minta kepada Ibu Menteri mohon perhatiannya terhadap kawasan karts di Indonesia khususnya kawasan Karts Maros karena kawasan Karts Maros ini menurut antropologi dunia bukan menurut saya, tulisan tertulis di dunia ada di dalam goa dikawasan karts tersebut. Jadi kemarin saya kesana berkali-kali juga mengembangkan bersama masyarakatnya program tanpa duitnya ini loh duitnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak ada uangnya, tapi kita coba nyari uang melatih ibu-ibu bagaimana mengolah sampah plastik, sehingga sampah plastik itu bisa menjadi uang ketika mereka mau membeli minyak, membeli gas itu mereka bayar pakai uang dari sampah itu, tapi itu kaya, cuma kemampuan kami terbatas. Jadi kalau bisa Program Lingkungan Hidup itu spesik untuk program-program yang dilakukan bersama masyarakat.Program Lingkungan Hidup Pengolahan Sampah Plastik 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi VII DPR RI, Ibu Menteri beserta para Dirjen, Sekjen dan juga Direktur. Kalau Pak Sudirman hadir tidak Bu? Okeh. Begini Bu, pertama secara general saya ingin menanyakan Pimpinan, kita disini hanya membahas lingkungan hidup saja atau juga bisa membahas masalah perhutanan sosial.Program Lingkungan Hidup Perhutanan Sosial 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian terkait dengan pengembangan Program Kampung Iklim. Ini 100 desa, memang ada di Sulsel sih. Sulbar, Jambi. Yang tidak ada di DPR ini Komisi VII DPRnya Jambi dengan Sulbar ya, Riau ada. Nah kira-kira 100 desa mungkin bisa dibagi keteman-teman di Komisi VII DPR. Jadi kita selalu sampaikan juga ada rapat di PLN, kita ini Anggota DPR bisa juga membantu, walaupun kami tidak punya staf Bu dibawah, hanya punya TA sekian orang. Ibu Menteri punya sekian ribu, tetapi kami sangat membantu program-program mitra kerja kami. Jadi kadang-kadang misalnya contohnya programnya PJPU misalnya solar sampai Kementerian ESDM enak saja sudah dapat titik-titiknya kita yang kasih duit. Orang nyari titiknya semua. Pokoknya kita sukseskanlah programnya, padahal semua program itukan tendernya di ESDM. Kita pokoknya yang penting untuk masyarakat, kita membantu. Jadi misalnya kalau untuk program-program seperti ini misalnya ada mitigasi perubahan iklim, kampong iklim kami dilibatkanlah Bu karena kami juga bisa menjadi agen of changes, bisa menjadi corong untuk kementerian yang Ibu Pimpin.Program Lingkungan Hidup Program Kampung Iklim 7
ANDI YULIANI PARIS 5 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi mohon kiranya program-program yang dihalaman 76 dan selanjutnya itu cobalah Bu dipikirkan, dilakukan didapil-dapil teman-teman kita di Komisi VII DPR. Disini ada Kalteng, Kalsel. Kalau di Kaltim adalah, Jambi ya? ini tidak ada anggotanya di Komisi VII DPR misalnya satu contoh. Nah seperti misalnya pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api di provinsi rawan Karhutla 300 desa ya tentunya ini yang paling enak seperti yang disampaikan oleh pimpinan dibagi saja Bu diwilayahwilayah teman-teman Komisi VII DPR inikan jelas volumenya sekian desa patrolis, pencegahan diwilayah Sumatera dan Kalimantan. Memang kebanyakan Sumatera dan Kalimantan, kemudian misalnya pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli ini 300 desa. Ya kalau ada 50 anggota ya 1 anggota ya 60 desa atau bagaimana caranya diatur.Program Lingkungan Hidup Program Kerja 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian terkait dengan pengembangan Program Kampung Iklim. Ini 100 desa, memang ada di Sulsel sih. Sulbar, Jambi. Yang tidak ada di DPR ini Komisi VII DPRnya Jambi dengan Sulbar ya, Riau ada. Nah kira-kira 100 desa mungkin bisa dibagi keteman-teman di Komisi VII DPR. Jadi kita selalu sampaikan juga ada rapat di PLN, kita ini Anggota DPR bisa juga membantu, walaupun kami tidak punya staf Bu dibawah, hanya punya TA sekian orang. Ibu Menteri punya sekian ribu, tetapi kami sangat membantu program-program mitra kerja kami. Jadi kadang-kadang misalnya contohnya programnya PJPU misalnya solar sampai Kementerian ESDM enak saja sudah dapat titik-titiknya kita yang kasih duit. Orang nyari titiknya semua. Pokoknya kita sukseskanlah programnya, padahal semua program itukan tendernya di ESDM. Kita pokoknya yang penting untuk masyarakat, kita membantu. Jadi misalnya kalau untuk program-program seperti ini misalnya ada mitigasi perubahan iklim, kampong iklim kami dilibatkanlah Bu karena kami juga bisa menjadi agen of changes, bisa menjadi corong untuk kementerian yang Ibu Pimpin.Program Lingkungan Hidup Program Kerja 7
ANDI YULIANI PARIS 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Untuk lokus ini benar-benar dipilih yang benar-benar penting. Jadi jangan sekedar saya tahu Ibu Menteri saya tahulah integritasnya Ibu Menteri ini sama-sama, tapi mungkin Bu tolong dicek dalam pemilihan lokasi itu betul-betul tepat Bu. Jadi tidak sekedar hanya menjalankan program seperti itu, apalagi tulisannya pemulihan gambut masyarakat terdegradasi. Dimana ya saya Pasaman Barat itu saya tahu banget Pasaman Barat di Air Bangis atau di Sasak, tapi dia bukan lahan gambut begitu loh didaerah Pasaman Barat tersebut. Itu contohnya karena saya tinggal disana membina masyarakat. Begitu lulus dari IPB, jadi saya tahu betul kondisi Pasaman, tapi mungkin sekarang saya tidak tahu. Mungkin tiba-tiba ada lahan gambut yang saya tidak tahu mungkin saja ya. itu saja catatan secara general. Coba lokusnya diperhatikan kembali, kemudian Program-program Perhutanan Sosial ya saya sudah mulai melakukan pendampingan kehutanan sosial ketika umur saya 22 tahun. Sekarang umur saya sudah 50 tahun lebih.Program Lingkungan Hidup Program Kerja 7
ANDI YULIANI PARIS 11 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi artinya kita ingin betul-betul Program Perhutanan Sosial itu betul-betul tidak sekedar project, tapi betul-betul ada pemberdayaan masyarakat. Memang pekerjaan pemberdayaan itu bukan pekerjaan sekedar pekerjaan project Bu, tapi harus dengan hati, nah dengan hati. Ya tentunya kita bekerja sama. Intinya itu Ibu. Tolong semuanya dilihat kembali, dibedah kembali tentang lokus-lokusnya mana yang bisa untuk bekerja sama dengan Komisi VII DPR. Terima kasih PimpinanProgram Lingkungan Hidup Program Perhutanan Sosial 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi secara general Bu, saya mencoba melihat halaman perhalaman dari tahuntahun kemarin Kementerian Lingkungan Hidup ini tidak spesifik menunjuk lokasi dimana akan diadakan, tapi jangan tingkat provinsi. Memang disebut provinsi ini, tetapi tentunyakan kita ingin tahu program itukan tidak dilakukan tingkat provinsi, tapi kira-kira dikabupaten mana? Nah ada beberapa program yang bagus-bagus Bu, tetapi itu banyak dilakukan tidak ada anggotanya di Komisi VII DPR, nah menyambunglah seperti yang disampaikan oleh Pak Harry dan lain-lainnya, mungkin coba kami tidak mengutakatik soal anggarannya, tapi mengenai lokusnya cobalah dipikirkan misalnya tentang Program Pengendalian Perubahan Iklim. Ini ya ada karena begini loh, pikirannya kehutanan itukan mungkin hanya atau iklim itu hanya ini Kalimantan, tetapi kontribusikontribusi provinsi lain terhadap perubahan iklim ini juga besar sekali.Program Lingkungan Hidup Program Perubahan Iklim 7
ANDI YULIANI PARIS 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kalau nomor 4 itu sepakat untuk mencari bahan peganti. Bahan pegantinyakan sudah ada temuan BPPT. Mungkin streatching kesimpulan nomor 4 pada sosialisasi…Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
ANDI YULIANI PARIS 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Ada penambangan emas titik serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat.Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, hanya yang ingin saya tanyakan di sini ada PLN belum datang ya. Di halaman 15 presentasi Pak Menteri tadi, ini punya arti banyak sekali kalau kita lihat satu lembar ini tentang proyek pembangkit 35 ribu mega watt ini. Nah ini data detilnya ada tidak Pak Sekjen atau Pak Dirjen ya, ada Pak ya. Jadi gini Pak, saya di sini menyampaikan aspirasi juga dari teman-teman. Beberapa paparan Pak Menteri tadi itukan banyak general policy secara umum, kita ingin secara detilnya dalam rangka fungsi pengawasan juga sebagai mitra kerja, misalnya untuk di sini kan untuk kontrak ini ada 43%, yang belum kontrak 75%. Kemudian klasifikasinya ada perencanaan, pengadaan sampai dengan FSO ini ada klasifikasinya, bisa kah kami diberikan datanya ya untuk yang sudah kontrak, tahap perencanaan misalnya 34% itu kapan akan selesainya dan di mana saja, begitu pun untuk kuning, hijau sampai yang biru. Kemudian untuk IPP, nah ini ada pertanyaan biasanya kan Pak, ada permintaan untuk surat jaminan sebesar masih 10% Pak kebijakannya, 10%. Apakah 10% itu tidak memberatkan bagi IPP yang local ataukah memang ada niat untuk menurunkan dari 10%, landasan 10%-nya apa Pak, dasar hukumnya misalnya. Kemudian begitu pula untuk yang IPP di sinikan ada juga daya gramnya, kami ingin datanya misalnya di mana dan pada tahap ini kapan selesainya supaya kita tahu kapan sih sebenarnya listrik akan tersedia pada daerah-daerah tertentu. Ini untuk mendapatkan gambaran.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
ANDI YULIANI PARIS 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena rapat pada hari ini adalah salah satunya membicarakan program prioritas nasional yang tidak akan dilakukan oleh BPPT Tahun 2018. Saya ingin mendengar ada istilahnya apa PakBPPT deputi ya? deputi ya? ada deputi. Mungkin masing-masing deputi menyampaikan kira-kira tiga program unggulannya di Tahun 2018 karena tidak semua mungkin Anggota Komisi VII DPR mengerti bahwa ada deputi-deputi yang paling terkenal ya deputinya Ibu Eni ya lobster apalagi jagung,Garam begitukan? Mungkin tiga program unggulannya dimasing-masing deputi.Program Prioritas NasionalProgram Prioritas Nasional 7
ANDI YULIANI PARIS 34 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Mungkin itu dulu yang saya ingin minta jawabannya secara detil dan terima kasih atas perhatian Bu Menteri dan Bapak-Ibu Dirjen dan semua jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih.Rapat Jawaban 7
ANDI YULIANI PARIS 20 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian coba Ibu Menteri perhatikan di halaman 13 tentang sarana pra sarana parawisata alam. Ini terjadi pengulangan di halaman sebelumnya coba diperhatikan baik-baik ya.Rapat Materi Presentasi 7
ANDI YULIANI PARIS 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pak Ketua, apakah usul saya dan Pak Ramson tadi terkait dengan rencana listrik yang Bukit Asam dengan PLN kita masukkan di kesimpulan, bahwa kita akan melakukan Rapat Internal, oh oke.Rapat Rapat Internal 7
ANDI YULIANI PARIS 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terima kasih Pak, ini Pak Daryatmo sudah memikirkan walaupun Bapak Dapilnya Jawa tapi tidak mendorong untuk tidak Jawa sentris tapi timus sentris. Saya kebetulan Anggota DPR RI mewakili daerah bagian timur yang kadang-kadang Pak Jonan kalau pulang dari Dapil udah jam 02.00 malem nyari SPBU semuanya kosong SPBU-nya, jadi beli eceran mulu. Ini di jaman sekarang loh, kami mau minta tambahan SPBU di daeah-daerah antar gunung-gunung susahnya juga minta ampun. Inikan salah satu yang nyata pada hari ini, kira-kira begitu masukan saya DEN pro aktif menyusun, mendorong daerah-daerah ini menyusun RUED-nya tapi paling kurang mereka difasilitasi kembali dan setiap sebelum musyawarah pembangunan nasional ada pertemuan lah antara DEN dengan daerah supaya apa yang mereka usulkan itu betul-betul sesuai dengan apa yanng ditulis di dalam rencana umum energi nasional. Demikian. Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Regulasi RUED 7



ANDI YULIANI PARIS 2 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terkait dengan RUED, bukan ruwet ya Pak, jadi RUED ini jangan diruwet-ruwetin. Saya melihat tabel di sini tentang progres penyusunan RUED di beberapa daerah. Memang saya lihat perkembangannya agak lambat. Nah mungkin perlu difikirkan bagaimana melakukan akselerasi agar dokumen yang di masing-masing provinsi ini bisa segera selesai, mungkin juga perlu di overlay dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di daerah karena kita akan tahu kebutuhan energi ke depannya seberapa sih, saya tahu Pak Jonan ini punya idealisme yang bagus untuk mengembangkan energi listik khususnya untuk kendaraan. Kalau bisa Pak ini harus di overlay dengan usat-pusat pertumbuhan dan kemudian paling kurang DEN sudah menerima, sudah memfasilitasi sebelum dilakukan musyawarah pembangunan nasional, kenapa? Kadang-kadang saya pernah membantu Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai konsultan ya, kadang-kadang mereka punya Renstra yang bagus, tapi ketika mau masuk kepada musyawarah pembangunan nasional itu sudah lupa semua itu. Saya tidak berharap bahwa rencana umum energi nasional ini tidak kelihatan di dalam perencanaan pembangunan yang masuk, yang atau diusulkan oleh masing-masing provinsi, harusnya ini kelihatan. Jadi kalau target pembangunan hanya di provinsi ini apa, kebutuhan energinya apa, segala macem jenis energi Pak Kapoksi PDIP Pak Daryatmo sudah menjelaskan tentang pertumbuhan ke depan atau pusat-pusat yang perlu energi.Regulasi RUED 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Saya juga punya saran Pak, saya tahu saya sudah membaca rencana umum energi nasional, waktu itu Bapak memberikan ketika saya di Makassar kita seminar sama-sama, hanya perlu nanti di breakdown kembali, mungkin bukan di dalam dokumen RUEN-nnya tetapi ketika menghasilkan memfasilitasi kembali daerah-daerah karena untuk perbatasan, kemudian perkotaan, perdesaan itukan kebutuhannya berbeda-beda. Bapak-bapak di DEN inikan sudah ahlinya, paling kurang memberikan masukan kepada dinas-dinas di provinsi, mereka working-nya as usual saja tidak punya visi ke depan seperti punya Pak Jonan itu, kira-kira perlu di bantu misalnya untuk pembangunan perbatasan, daerah-daerah perbatasan kebutuhan energinya apa ke depan ya, kemudian untuk daerah-daerah pedesaan seperti apa. Jadi sudah betul-betul rinci karena kita ingin jangan sampai sampai target tadi, target yang disampaikan Pak Jonan itu tidak tercapai. Ini juga kemarin kami bersama Pak Daryatmo ke BPPT di Surabaya di situ ada ahli energi arus laut Pak ya, salah satu profesor, penelitiannya berhenti iya kan, kenapa? Padahal harusnya bisa dikembangkan energi-energi terbarukan, energi-energi alternatif ini ada Pak Dirjen di sini juga, ini perlu difikirkan. Walaupun Pak Jonan mengatakan kita coba untuk energi terbarukan ini biayanya menjadi murah. Cuma masalahnya seperti tadi disampaikan oleh salah satu Anggota Komisi VII untuk converter di Thailand aja itu di bawah 100 dolar, saya sampai agak ketawa juga, di sini di Indonesia kebetulan kami juga mitranya Ristek untuk bikin program nangkep ikan aja dia charge kita 7,5 juta gitu loh, kan ini proyek-proyek yang ada di Indonesia yang di bawah kementerian-kementerian ini menjadi proyek-proyek yang sangat massal, seharusnya kan temuan-temuan itu sangat harusnya murah, sehingga bisa diaplikasi karena salah satu kuncinya Pak Jonan untuk energi terbarukan ini aplikasi teknologi barunya harus murah. Ini kadang-kadang masih sangat mahal, jadi untuk DEN ini Insya Allah untuk Sulsel di sini saya lihat progresnya lambat, kita telpon supaya cepet selesai karena kita sudah berapa bulan yang lalu Pak ya sama-sama di Sulsel melakukan lokakarya agar cepat selesai. Cuma memang DEN ini harus pro aktif juga karena dari 34 provinsi yang sudah menargetkan diselesaikan 2017, yang lalu belum menganggarkan dan malah sama sekali banyak yang belum baru pada progres menyusun, tapi yang aktif baru hanya 8 provinsi dari 34 provinsi. Mereka harus punya sehingga perencanaan kita itu menjadi integrated, holistic, tidak parsial karena pengembangan energi juga menyatakan itu harus integrated.Regulasi RUEN 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Menarik juga nih one spirit to overcome challenges, saya juga punya pertanyaan sebenarnya hampir sama juga dengan yang sampaikan oleh Pak Fadel tadi ini kan terjadi kondisi Freeport saat ini. Jadi Pak Menteri Pak Jonan itu dari jam 5 sore sampai hari ini wa-an terus sama saya soal Freeport, jadi saya baca aja terus ya. Yang menarik kira-kira apa yang bisa dilakukan seandainya terkait dengan hilirisasi. Smelter kan juga tidak, sampai sekarang tidak dibangun-bangun juga oleh Freeport. Makanya terjadilah, mungkin Bapak-bapak sudah baca sedikit kesalahpahaman antara Komisi VII dengan Presdir Freeport.Smelter Smelter 7
ANDI YULIANI PARIS 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bukit Asam ada hilirisasi.Smelter Smelter 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Ini saya Pak Wamen, mungkin Pak Dirjen saya ingin menyampaikan bahwa penambahan Jargas di Wajo. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan ada permasalahannya sedikit. Nah kira-kira solusinya gimana pak ini kan masyarakat yang membutuhkan untuk tanya saya soal penambahan Jargas di Kabupaten Wajo. Terus kemudian saya nggak tahu Pak Wakil Menteri, ada nggak program energi terbarukan melalui penggunaan air danau karena seperti di Dapil saya kan kabupaten Soppeng itu ada danau, tetapi masyarakat yang di atas gunung itu enggak punya listrik. Waktu itu saya komunikasikan sama Pak Jonan, mungkin ini aja Bu diusulkan ….. tenaga surya. Tetapi apa memang itu saja atau ada alternatif lain, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.Tata Kelola Migas Jaringan Gas 7
ANDI YULIANI PARIS 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Untuk Pak Dirjen Migas sebenarnya sudah beberapa dipertanyakan tapi ini pertanyaan teman-teman waktu di Yogya tentang converter gas. Itukan dari premium Pak ya ke gas, ada pertanyaan waktu itu berkembang kalau yang tadinya memakai solar ke gas itu seperti apa nantinya Pak, apakah sudah siap atau ada teknologi yang sudah siap.Teknologi Teknologi 7
ANDI YULIANI PARIS 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk, pertanyaan saya juga begini Pak, kalau di Migas itu ada namanya nanti gross split. Salah satu variabel komponennya adalah penggunaan komponen dalam negeri, nah untuk ditambang seperti apa penggunaan komponen dalam negeri, baik alat-alat maupun tenaga kerja. Saya ingin penjelasan dari semuanya ini, dari 4 mitra kerja kita.Tenaga Kerja Tenaga Kerja 7
Andi Yuliani Paris. 8 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya nomor halaman 6 nomor 9, di sini hanya disebutkan secara general tersedianya bibit berkualitas. Di sini kami harapkan disebutkan bibit apa, kemudian di mana saja, apakah ini tentu pembibitannya di lokasi, di sini ada penyapihan proses pembuatan bibit 51 ribu batang, ini bibit apa Bu.Lingkungan Hidup Bibit berkualitas 7
Andi Yuliani Paris. 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Bu, maksud saya pembicaraan teman-teman di sini tolong di perinci BU, jadi kami bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata ada bibit durian, ada bibit ini, bibit ini dan ada lagi yang disebut di mana lokasinya Bu. Jadi kalau Pak Nasir mau bibit duren buat di Dapilnya bisa ambil bibit durennya di mana, kira-kira begitu, oh di Kaltim, ini saya sudah bnatu ya ditanyakan.Lingkungan Hidup Bibit berkualitas 7
Andi Yuliani Paris. 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus pertanyaan ketiga untuk nomor 3 ini, saya ingin tahu Bu apakah memang untuk menghasilkan bio energi itu harus komposisi semua tanaman atau tanaman-tanaman tertentu. Kemudian saya juga ingin tahu misalnya untuk Lamtoro, uji coba hanya Lamtoro saja, di mana, jadi kita ingin tahu, kita juga ingin belajar. Ini bisa dijawab dulu nggak Bu.Lingkungan Hidup Bio Energi 7
Andi Yuliani Paris. 7 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi semua serentak di 15 DAS prioritas itu baru pada tahap itu.Lingkungan Hidup DAS Prioritas 7
Andi Yuliani Paris. 17 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu di halaman 23 nomor 3 ini, kalau bisa diperinci kan ada 330 ribu hektar karena ada HKM-nya berapa, HD-nya berapa, HTR-nya berapa, kemitraannya berapa. Jadi inikan seperti Ibu katakan tadi kita fungsi pengawasan juga ingin tahu untuk jenis-jenis HKM ya, kemudian sampai kemitraan hutan-hutan jenis ini di halaman 23 nomor 7. Apalagi di sini ada jumlah kelompok usaha, ini sebenarnya nomor 7 sama 9 ini harus link di halaman 23.Lingkungan Hidup HKM 7
Andi Yuliani Paris. 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Terus kemudian di sini Bu yang belum dikerjakan di halaman 15, kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola dengan kemitraan dengan masyarakat. Kami ingin tanya Bu teman-teman di Komisi VII ini, cara memilih, di sinikan ada program dengan kelompok, dengan LSM ya, cara memilih kelompoknya itu dengan LSM-nya itu bagaimana sih Bu kriterianya, supaya kami juga tahu. Nah di sinikan halaman 45 juga menyebutkan luas kawasan konservasi pada zona tradisional yang dikembangkan ya caranya adalah melalui kemitraan dengan masyarakat, ini 20 ribu hektar dan belum dikerjakan. Nah ini kami ingin tahu rencananya seperti apa terkait dengan lokasi dan luasan di masing-masing lokasi.Lingkungan Hidup Kawasan hutan konservasi 7
Andi Yuliani Paris. 16 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian di sini yang belum dikerjakan di halaman 21, jumlah kelas kelompok tani. Jadi ada 450 kelas akan diadakan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani, dari kelompok tani pemula ke madya melalui pengelolaan usaha. Ini 140 unit ini kami ingin tahu ini akan dilakukan mana saja. Ini semua banyak yang belum dikerjakan juga, jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk. Jadi pembentukan baru ada 10 unit koperasi, kemudian jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya ada 10 unit. Nanti ada pertanyaan general saya tadi Bu, bagaimana memilih kelompk-kelompok dan lembaga-lembaga itu.Lingkungan Hidup Kelas kelompok tani 7
Andi Yuliani Paris. 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Jadi Bu, untuk halaman 10 tentang peningkatan populasi keandekaragaman hayati ini karena inikan, sebenarnya Bu Menteri ini sudah bagus, sudah memperlihatkan target, tapi maksud saya di dalam penulisannya konsisten Bu. Jadi ketika misalnya targetnya karena kalau dia nggak bisa Bu digabungkan, penyu selisik, penyu belimbing, berbagai jenis ikan itu harus spesifik karena inikan kaitannya juga dengan anggaran iya kan, kemudian juga dengan wilayah. Nah nanti tolong misalnya targetnya 2%, 2% apanya, 2% penyunya, 2%ikannya, 2% penyu selisik atau penyu belimbing. Ini mungkin diperbaiki Bu Menteri supaya bisa terukur dengan baik.Lingkungan Hidup Konsistensi Target 7
Andi Yuliani Paris. 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian pertanyaan nomor 10 Bu, untuk hutan mangrove 500 hektar. Ini baru proses penyusunan rancangan, kami minta ini Bu di mana saja karena saya terutama pernah pertanyaan saya pada rapat yang lalu balai mangrove kan sudah tidak ada. Nah tentunya ada kesulitan juga ketika kami meminta bibit mangrove dalam jumlah tertentu, seperti saya minta di Sulsel, memang tidak ada tersedia, adapun hanya sedikit sekali. Ini untuk pertanyaan nomor 10.Lingkungan Hidup Mangrove 7
Andi Yuliani Paris. 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nomor 15 Bu halaman 7, tadi malam kami rapat sampai jam 21.00 malam dengan Badan Informasi Geospasial terkait dengan one map policy. Memang kami bisa menyadari bahwa sangat sulit sekali untuk, jadi ego masing-masing kementerian itu besar sekali. Nah di sini ada kompilasi peta DAS-nya 1:250.000 ini sudah progresnya seperti apa Bu, kaitannya dengan koordinasi dengan BIG, sudah dilakukan kah Bu.Lingkungan Hidup One map policy 7
Andi Yuliani Paris. 12 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan One map policy, ini perlu disandingkan juga. Kemudian Bu.Lingkungan Hidup One map policy 7
Andi Yuliani Paris. 10 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian untuk pertanyaan nomor 11 jumlah sarana pra sarana pariwisata alam. Di sini ada 6 kafeail, inikan berkoordinasi dengan dinas provinsi, tadi Pak Ketua mengatakan kadang-kadang dinasnya nggak tahu mau di mana untuk pra sarana wisata, jenisnya apa, nggak ada shelter, track market, kanopi bridge, ini kami minta di-detail-kan. Jadi ketika ada surat ke Anggota, sudah bisa tune in kira-kira apa yang ada dalam program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah sarana dan pra sarana parawisata.Lingkungan Hidup Pariwisata Alam 7
Andi Yuliani Paris. 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian coba Ibu Menteri perhatikan di halaman 13 tentang sarana pra sarana parawisata alam. Ini terjadi pengulangan di halaman sebelumnya coba diperhatikan baik-baik ya.Lingkungan Hidup Pariwisata Alam 7
Andi Yuliani Paris. 1 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Bu saya interaktif, saya mohon izin agak detil ya. Saya halaman 3 Bu, tentang pemanfaatan hutan produksi untuk bio energi. Ini di sini tanamannya ada dari mulai ekualitus sampai kemiri, ini bagaimana sih proses di sini kan disebutkan 20 ribu hektar, ada berapa pertanyaan untuk nomor 3 ini. Pertama di mana sudah di uji coba ini, lokasinya di mana, kemudian di sinikan masih ada 18 ribu itu rencananya mau dilakukan di mana itu pertanyaan kedua untuk nomor 3.Lingkungan Hidup Pemanfaatan Hutan Produksi 7
Andi Yuliani Paris. 17 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, saya tertarik juga dengan sistem pengendalian perubahan iklim. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada adaptasi berbasis ekosistem untuk halaman 28 nomor 7, ini sampai di mana progresnya karena masih kosong di sini. Kemudian nomor 9 halaman 28, tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca 15 kabupaten kota. Bisa nggak Bu, sistem inventarisasi rumah kacanya, gas rumah kacanya seperti apa yang dilakukan. Kemudian di sini karena saya baca ada region Sulawesi, di sini jumlah rumah sakit yang mula kapasitas untuk mengolah medis untuk region Sulawesi di sini ada satu fasilitas belum dilaksanakan. Itu rencananya di mana Bu.Lingkungan Hidup Pengendalian perubahan iklim 7
Andi Yuliani Paris. 16 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Nah ini juga terkait dengan halaman 22 tentang perhutanan sosial, ada komunitas penyelamat sumber daya alamnya, termasuk Kars. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Anung tentang Kars, di Maros itukan di Dapil saya ada Kars, nanti mungkin bulan Mei kita akan ke sana dan untuk melihat dampak pabrik semen terhadap kawasan Kars di kabupaten Maros. Ini ada 48 komunitas, berarti ada komunitas-komunitas ini yang akan diberdayakan.Lingkungan Hidup Perhutanan sosial 7
Andi Yuliani Paris. 17 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke Pak ya, draftnya kan kita ikut bikin bersama ya, ya mudah-mudahan bisa segera Bu, supaya setiap pulang ke Dapil saya 2 kabupaten nanti saya dikasih golok Bu, jangan datang lagi, sampai tadi bupatinya telpon saya, udah dikasih tahu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhenti bikin FGD, berhenti bikin diskusi, jangna lagi datangi orang perhutanan sosial ke sini kalau tidak bisa kami izin untuk sementara. Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya Pak, Pak Dirjen kan sudah tahu untuk izin, tapi batas waktunya ada. Perhutaninya juga harus digenjot Pak untuk menghasilkan kokon ini.Lingkungan Hidup Perhutanan sosial 7
Andi Yuliani Paris. 14 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian halaman 16 tentang asesment aman lingkungan terhadap 20 produk rekayasa genetik. Di sini targetnya hanya 44 produk rekayasa genetika, mungkin disebutkan saja rekayasa genetikanya apa saja, bisa dibantu Bu ini 44 produknya apa Bu ini, produk rekayasa genetika, halaman 16.Lingkungan Hidup Produk rekayasa genetik 7
Andi Yuliani Paris. 4 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah rencana untuk karena tadi Pak Ketua, Pak Pimpinan Rapat mengatakan bagaimana program di Dapil-dapil, apakah akan ada uji di Dapil-dapil Anggota Komisi VII terkait dengan bio energi karena kita di Komisi VII selalu berbicara tentang bio energi dengan Kementerian ESDM juga dengan Kementerian Ristek.Lingkungan Hidup Program di Dapil 7
Andi Yuliani Paris. 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pimpinan, izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada program planologi dan tata lingkungan. Ini dari nomor 1-9 itu terkait dengan peta, banyak yang terkait dengan peta. Nah ini memang kita harus dorong bagaimana duduk bersama antara BIG dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi terkait dengan misalnya peta-peta di sini peta untuk perhutnanan sosial dan penetapan kawasan hutan. Kita baru punya 85% ya penetapan kawasan hutan ini, ini belum selesai 100%.Lingkungan Hidup Program tata lingkungan 7
Andi Yuliani Paris. 17 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian di halaman 30 jumlah sampah yang berkurang, ini apa bedanya Bu antara halaman 30 nomor 3 dengan halaman 32 nomor 9, inikan atau penerapannya memang berbeda, yang satu dengan penerapan FPR, yang satu dengan sistem urban farming atau seperti apa Bu, yang ini saya ingin dijelaskan.Lingkungan Hidup Sampah berkurang 7
Andi Yuliani Paris. 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di halaman 20 tentang jumlah sekolah akmpus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini ada 500 sekolah ini teman-teman Komisi VII ini, 500 sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini mungkin bisa ditanyakan mungkin Pimpinan juga apakah ini program wilayahnya sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau seperti yang disebutkan oleh Bu Menteri tadi, still open mungkin bisa discuss mau di mana saja gitu kan.Lingkungan Hidup Sekolah peduli lingkungan 7
Andi Yuliani Paris. 3 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Iya Bu, karena begini Bu karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini harus bisa membuat laporan dengan jenis tanaman berbeda itu, dia menghasilkan berapa mega watt tentu kan ada perbandingan-perbandingannya, mana yang lebih strong middle atau lower. Saya ingin punya laporan ini, kemudian per jenis tanaman ini tadi Ibu tadi katakan di Madura, Bali itu berapa hektar di masing-masing yang sudah dilakukan.Lingkungan Hidup Tanaman penghasil energi 7
Andi Yuliani Paris. 6 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Oke siap, berarti bisa dimana saja ya Bu. Kemudian untuk di sini ada target 1000 hektar untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Sebadan sungai 15 DAS prioritas. Realisasi fisiknya 1000 hektar ini apakah berapa hektar. Pertama pertanyaannya berapa hektar yang sudah terealisasi, untuk halaman 5 nomor 4, 15 DAS prioritas dan di DAS mana saja yang sudah terlaksana kan realisasi fisiknya ukurannya kuantitatif juga di sini, di sini nggak kuantitatif di sini baru tahap, atau baru memang belum selesai karena di sini baru pengukuran lokasi ya Bu.Lingkungan Hidup Target 1000 hektar 7
Andi Yuliani Paris. 15 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Kemudian Bu, di sini nomor 3 di halaman 20 jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya. Indikatornya apa Bu kalau meningkat kapasitasnya karena ini terkait dengan program yang akan Ibu, kita dukung untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin ada dirjen yang bisa menjawab, jangan Bu Menteri semua kasihan.Lingkungan Hidup Tenaga bakti rimbawan 7
Andi Yuliani Paris. 16 PAN Sulawesi Selatan II Perempuan Pertanyaan halaman 22 nomor 3 Bu, saya sebenarnya tidak setuju juga impor ulat sutera, tetapi sekarang stokl untuk benang sutranya tidak ada Bu. Apa kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan ulat sutera untuk, terutama di Sulawesi Selatan kita punya lebih dari 25 ribu pengrajin. Itu pengrajinnya saja, sentranya, belum lagi orang-orang yang bekerja di pengrajin tersebut. Ini apakah ada rencana untuk membuka kran impor pada batas tertentu, sehingga tersedia bahan untuk pengrajin sutra.Lingkungan Hidup Ulat Sutera 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Iya makanya itu dari dulukan kita menggunakan obat itu banyak bahan kimianya dari impor, seharusnya memang kita seharusnya sekarang sudah mulai pakai local dan Menteri Kesehatan juga harusnya apa ya berfikir bagaimana menggunakan bahan impor eh bahan local kan begitu Bu ya? dari rumput laut itu juga bisa dibuat ini bu gelatin bu untuk apa? Ya apa sih untuk kapsulAgenda Rapat Sumber Daya Local 7
ARI YUSNITA 9 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Dari rumput lautkan bisa dibuat ini dibuat apa sih kapsulnya kan begitu, makanyakan bahan-bahan alam itu malah lebih bagus dan lebih cepat diresap dipencernaan dan juga efeknya terhadap ginjal juga lebih sedikit begitukan. Sedangkan kalau bahan-bahan yang farmasi kita minum vitamin saja itu apapun yang kita minum baik vitamin, baik obat untuk mengobati penyakit yang lain itu tetap ada efek dampaknya ke ginjal begitu loh. Kalau misalnya kita menggunakan herbal itu lebih sedikit ininya efek toksinnya Bu, makanya harusnya bukan dibikin sekarang, tapi dari dulu-dulu harusnya dipikirkan menggunakan bahan yang local jangan dari impor. Imporkan mahal juga kan begitu.Agenda Rapat Sumber Daya Local 7



ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua juga masalah program alat stroke yang pada waktu 2017 itu dianggarkan dan untuk program saya juga, saya juga sudah sempat menyampaikan didapil, tapi tidak ada realisasinya. Mbo ya kalau misalnya tidak ada anggaran, jangan diberikan harapan palsu kepada kita. Kita inikan wakil didapil, malu kita Pak begtu loh. Saya pulang kedapil “mana bu”? dikira janji-janji bohong saja begitukan?Anggaran Anggaran 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya yang kedua, saya mau tanya Pak Dirjen. Kemarin reses saya ke Simanggaris disitu ada PLTS Komunal ya, PLTS komunal belum bisa dipakai karena belum ada serah terima antara EBTKE dengan PLN. Itu yang kedua.Aturan Teknis Serah Terima 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan PLTS PJU itu sama seperti yang disampaikan oleh teman yang lain mungkin dengan Prof Kurtubi juga. saya juga mengalami kesusahan. Kemarin saja sama walikotanya saja itu surat rekomendasinya saja sampai 3 minggu. Staf saya disana itu sampai setiap hari jalan kesana, tapi ternyata ditunda-ditunda. Apalagi mau Pilkada beginikan? Waktu mau Pilkada itu fraksi kami tidak mendukung beliau, jadi saya pun dipersusah. Itu permasalahannya dan rasanya masalah ini juga sudah pernah disampaikan pada waktu rapat sebelumnya Pimpinan, tapi sampai sekarang belum ada solusi dari EBTKE. Terus berharap mungkin sama disampaikan oleh Prof Kurtubi, kalau bisa sih jangan melewati bupati karena kalau memang partainya beda, kita ini kena mati didapil, padahal masyarakat sangat menginginkan adanya PJU sangat menginginkan, tapi terkendala lagi surat, nah itu permasalahannya.Aturan Teknis Surat Rekomendasi 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak ada yang mau saya pertanyakan karena ini berkaitan dengan Dapil saya di Kalimantan Utara. Saya melihat tentang road map Inalum 2017-2025 ya Pak, tentang pembangunan smelter baru Kaltara, terus tentang pabrik ......rerot, pabrik.....Kaltara dan pabrik Aloe Kaltara. Ini bagaimana sampai sekarang itu produce-nya seperti apa terus sudah ada pembicaraan dengan gubernur dan ini letaknya di mana aja dan pabrik apa aja yang ada untuk dibangun Kaltara, kalau kita sih sangat apresiasi kalau mislanya ini menguntungkan untuk masyarakat Kaltara. Tapi yang perlu diingat juga untuk Kaltara ini juga kita juga membutuhkan listrik Pak, karena listrik di Kaltara itu mati lampu sehari mungkin bisa sampai 5 kali gitu, mungkin nanti bisa ini lebih daripada minum obat sehari 3 kali ini apa, sehari 5 kali. Saya pun sebagai dokter ingin apa gimana caranya Bu, ada sebenarnya untuk solusinya seperti apa sih listrik gitu kan dan saya minta penjelasannya Pak, kepada PT Inalum progresnya dan penjelasannya. Terima kasih.Capaian Kerja Aloe Kaltara 7
ARI YUSNITA 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  Yang terhormat Ketua Komisi VII DPR dan teman-teman sejawat Komisi VII DPR; teman-teman seperjuangan Komisi VII DPR;  Yang terhormat kepada Menteri Ristek Dikti dan jajarannya.  Saya mau menyikapi tentang kinerja Ristek Dikti pada Tahun 2017 Pak. ini juga mungkin sama seperti Pak Nasir dan sama dengan teman-teman yang lain juga, mungkin Pak Ramson juga. nah saya juga ada permasalahan didapil pada Tahun 2017 kemarin saya dapat program itu dari Dirjen SDID Sumber Daya Iptek Dikti itu ada program pelatihan 2 orang yang akan dikirim kalau tidak salah ke Surabaya tentang perkapalan sama nuklir waktu itu. Jadi saya kemarin menyampaikan kepada di universitas waktu itu sama dosen dan waktu itu sudah saya menyampaikan nama ini 2 orang ini didapil, nah ternyata saya punya staf waktu itu mencari Dirjen Inovasi waktu itu dan tidak ada kabarnya sampai sekarang dan mereka bilang waktu itu karena harus ada persetujuan dari World Bank tentang itu. Nah saya ingin tahu kejelasannya.Capaian Kerja Pelatihan Perkapalan dan Nuklir 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Nanti saya minta informasinya ya Bu. Terus yang ketiga pada halaman 53, di sini saya lihat program aksi yang telah sedang jalan tentang gerakan penyelamatan danau Germadan. Ini sudah berapa lama prosesnya, terus habis itu siapa yang menanganinya. Terus izin juga Pimpinan saya mau menyampaikan aspirasi dari Kaltara Bu, izin ya Pimpinan sekarang ya.Capaian Kerja Program Aksi 7
ARI YUSNITA 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Kurtubi ini memang luar biasa.Capaian Kerja Pujian 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Ya mungkin harapan saya pada Kementerian Ristek Dikti ini untuk Tahun 2018 ini lebih bisa direalisasi. Saya juga mohon izin Pimpinan, pertanyaan-pertanyaan saya tadi saya minta tolong dijawab tertulis karena saya ada keperluan juga lengkap sama yang tadi Pak ya yang UKD itu saya minta jawabannya tertulis dengan sejelas-jelasnya. Mungkin itu terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Capaian Kerja Realisasi Program 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak ada yang mau saya pertanyakan karena ini berkaitan dengan Dapil saya di Kalimantan Utara. Saya melihat tentang road map Inalum 2017-2025 ya Pak, tentang pembangunan smelter baru Kaltara, terus tentang pabrik ......rerot, pabrik.....Kaltara dan pabrik Aloe Kaltara. Ini bagaimana sampai sekarang itu produce-nya seperti apa terus sudah ada pembicaraan dengan gubernur dan ini letaknya di mana aja dan pabrik apa aja yang ada untuk dibangun Kaltara, kalau kita sih sangat apresiasi kalau mislanya ini menguntungkan untuk masyarakat Kaltara. Tapi yang perlu diingat juga untuk Kaltara ini juga kita juga membutuhkan listrik Pak, karena listrik di Kaltara itu mati lampu sehari mungkin bisa sampai 5 kali gitu, mungkin nanti bisa ini lebih daripada minum obat sehari 3 kali ini apa, sehari 5 kali. Saya pun sebagai dokter ingin apa gimana caranya Bu, ada sebenarnya untuk solusinya seperti apa sih listrik gitu kan dan saya minta penjelasannya Pak, kepada PT Inalum progresnya dan penjelasannya. Terima kasih.Capaian Kerja Road map Inalum 2017-2025 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya saya juga mau menanyakan tentang ini Pak black garlic itu produknyaBPPT ya? saya kemarin waktu pas ada acara apa ya kunjungan ke yang produk mie dari rumput laut terus habis itu ada bawang putih, black garlic bagus betul itu garlic black, cuma saya bingung…. Jadi garlic black itu ternyata benar-benar efeknya dan saya sudah coba soalnya. Kemarin saya beli ada dua botol dan ternyata memang kolesterol saya turun waktu itu berartikan berhasil, nah saya apresiasi kepadaBPPT dan Pak yang ingin saya tanyakan selama inikan pemasarannya cuma lewat online, nah apakah sudah dipasarkan di toko atau di supermarket atau di farmasi itu bagusbagus sekali loh Pak dan rasanya juga enak begitukan? Jadi bawangnya itu tidak terlalu menyengat, rasanya seperti manisan. Nah itu mungkin bisa dibagi-bagi didapil dan itu juga untuk pemasaran produk. Itu pemasaran tentang garlic black itu karena saya juga minum itu 2 botol itu ada sekitar 2 mingguan. Sebelumnya kolesterol saya ada sekitar 250. Saya cek karena saya ingin tahu benar tidak begitukan? Beneran turun Pak. Jadi 230, walaupun herbal. Malahan herbal itu lebih bagus daripada obat-obat yang farmasi kimia begitu Pak ya?Capaian Kerja Sosialisasi 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Nanti saya minta informasinya ya Bu. Terus yang ketiga pada halaman 53, di sini saya lihat program aksi yang telah sedang jalan tentang gerakan penyelamatan danau Germadan. Ini sudah berapa lama prosesnya, terus habis itu siapa yang menanganinya. Terus izin juga Pimpinan saya mau menyampaikan aspirasi dari Kaltara Bu, izin ya Pimpinan sekarang ya.Data Danau Germadan 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, saya melihat peta PPA EBTKE Tahun 2017 ini saya melihat kok Kalimantan tidak ada sama sekali ya? terutama Kalimantan Utara. Ini Kalimantan tidak ada sama sekali malahan dan kalau dari Kaltara sendiri sebenarnya apresiasi kepada Dirjen EBTKE bahwa PLTN komunal itu diliagu dan di Candau itu sudah nyala, sudah beroperasi dan mereka sangat berterimakasih karena hampir sudah 72 tahun tidak bisa merasakan listrik dan mereka bisa merasakan listrik. Saya berharap didaerah-daerah terpencil juga mungkin bisa diusulkan lagi untuk PLTS komunal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Wassalamu’alaikum WArahmatullahi WAbarakatuh.Energi Terbarukan PPA EBTKE 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pimpinan, oh mungkin untuk mengajukan usulan itu nanti ada contact personnya, jadi biar bisa kita tahu begitu kali ya?Energi Terbarukan Usulan 7
ARI YUSNITA 1 Nasdem Kalimatan Timur Perempuan Pak Ketua, saya mau kasih usulan yang nomor 3 itu Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian kenapa tidak diberikan waktu selama 6 bulan itu Pak Ketua, karena kan Pak Dirjen tadi kan bilang untuk memberikan waktu selama 6 bulan, aturan itu jangan lebih dari 6 seharusnya ada keputusannya dari Komisi VII untuk memberikan waktu supaya tepat 6 bulan.Freeport Keputusan 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimatan Timur Perempuan Harus tetap konsisten, jadi kalau misalnya bisa lebih cepat ya bagus. Kalau misalnya jangan lebih dari 6 bulan, kalau misalnya seminggu lebih cepat ya lebih bagus berarti.Freeport Keputusan 7
ARI YUSNITA 1 Nasdem Kalimatan Timur Perempuan Pak Ketua, saya mau kasih usulan yang nomor 3 itu Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian kenapa tidak diberikan waktu selama 6 bulan itu Pak Ketua, karena kan Pak Dirjen tadi kan bilang untuk memberikan waktu selama 6 bulan, aturan itu jangan lebih dari 6 seharusnya ada keputusannya dari Komisi VII untuk memberikan waktu supaya tepat 6 bulan.Freeport Negosiasi 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimatan Timur Perempuan Harus tetap konsisten, jadi kalau misalnya bisa lebih cepat ya bagus. Kalau misalnya jangan lebih dari 6 bulan, kalau misalnya seminggu lebih cepat ya lebih bagus berarti.Freeport Negosiasi 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sedikit saja mungkin Pimpinan. Untuk Pak Wamen asal tahu kita di daerah perbatasan di Sebatik mungkin selama ini pemerintah pusat tahunya cuma Sebatik aja gitu, padahal kita perbatasan itu masih ada Lumis Ogong dan yang lain-lain. Cuma kalau di daerah Sebatik ini elpiji yang non subsidi itu kan elpiji 3 kilogram yah, yang nonsubsidi itu karena tidak memenuhi kuota Sebatik mereka biasanya mengambil asupannya itu dari Malaysia Pak yang menggunakan 12 kilogram. Nah yang menjadi permasalahan masa kita selama ini tergantung sama Malaysia terus. Dan menurut Pak Wamen apa solusi untuk di daerah seperti kami di perbatasan, solusinya aja. Itu aja mungkin, terima kasih.Gas Non Subsidi 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Aryo, Ini bukan masalah yang ringan, ini masalah serius loh. Ini kita di Komisi VII kita tahu bahwa ikan-ikan itu tercemar sama merkuri. Kalau masyarakat? Terus apa solusinya? Tidak, berarti solusi dari Pemerintah apa begitu? Dampaknya seperti apa, berarti kan otomatis kita juga mau makan di restoran juga takut dong ikanikannya tercemar merkuri begitu kan.Ikan Ikan 7
ARI YUSNITA 7 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Singkat-singkat saja Pimpinan. Izin. Seperti dikatakan oleh Pak Asep, tadi dikatakan bahwa disitu ditulis dilarang mancing begitu kan. Nah kalau menurut saya masyarakat pasti otomatis loh kenapa kok dilarang mancing begitu kan, kecuali mungkin ada tulisan dilarang memancing karena ikannya mengandung merkuri begitu kan? Nah itukan jadi permasalahan.Ikan Ikan Terpapar Merkuri 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Oh di Australi. Ikan Ikan Terpapar Merkuri 7
ARI YUSNITA 9 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Berarti di Indonesia harus dilakukan seperti itu juga dong, harusnya.Ikan Ikan Terpapar Merkuri 7
ARI YUSNITA 10 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Ini jangan kedepannya, ini serius loh Pak, ini buat kesehatan kita loh.Ikan Ikan Terpapar Merkuri 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebenarnya di Indonesia inikan 34 provinsi terus habis itu dengan tanaman yang bermacam-macam itu bisa dikembangkan dan menjadi obat untuk dan yang penting jangan hanya diteliti, tapi juga bisa dipasarkan dimasyarakat. Disini saya banyak sekali program-program tentang obat anti malaria dan anti amubana. Kalau malaria inikan biasanya banyak di Papua, di Kalimantan. Di Kalimantan itu didaerah yang hutan-hutan kali ya? itu juga banyak dokter muda yang meninggal kena malaria, kena. Jadi mungkin obat-obat ini yang produk-produkBPPT ini maksud saya apakah sudah dipasarkan, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat itu sangat penting begitu. jangan hanya diteliti, tapi tidak tahu efeknya atau tidak tahu manfaatnya maksudnya belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Inovasi Inovasi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, sebenarnya Indonesia ini sangat kaya atas tanaman yang apa ya sepert jahe terus kencur dan itu juga bisa inovasi untuk dariBPPT begitukan? Dan di Kalimantan Utara sendiri disana banyak tanaman apa sih itu namanya ya seperti apa ya? kencur ya, kencur banyak disana itu. Nah mungkin bisa digunakan. Terus masalah betul mungkin disampaikan sama Pak Ifan tadi bahwa harus ada realisasi dan setiap dapil itukan berbeda-beda. Jadi mungkin nanti jangan sampai nanti begini Pimpinan, kadang di ruang rapat ini ya-iya, tapi pada waktu TA menyampaikan nanti susah dihubungi. Itu kejadian yang pernah saya alami juga dibeberapa mitra.BPPT in shaa Allah tidak ya karena kemarin juga kita ada kesusahan itu disini iya ternyata pada waktu kita TA menghubungi ternyata susah.Inovasi Inovasi Teknologi Pertanian 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Bu Menteri saya ingin menanyakan tentang, ada 3 pertanyaan saya yang pertama tentang kajian, halaman 48 tentang kajian hujan asam di kota Jakarta, Bandung dan Tangerang, apa ini cuma hanya di sini aja atau bisa diterapkan di Dapil-dapil Bu, itu satu.Kajian Kajian 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Kasus Lingkungan HidupAbrasi 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya. Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah, Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari penanaman apa pohon mangrove gitu.Kasus Lingkungan HidupAbrasi 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Interupsi Pimpinan, satu detik. Bu Siti Nurbaya Bu Menteri, saya mau menanyakan apakah bisa dari Dirjen Lingkungan Hidup untuk melihat abrasi yang ada di Sebatik, bersama-sama saya langsung melihat lokasinya.Kasus Lingkungan HidupAbrasi 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Jadi bukan lingkungan hidup.Kasus Lingkungan HidupAbrasi 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Bu Menteri saya ingin menanyakan tentang, ada 3 pertanyaan saya yang pertama tentang kajian, halaman 48 tentang kajian hujan asam di kota Jakarta, Bandung dan Tangerang, apa ini cuma hanya di sini aja atau bisa diterapkan di Dapil-dapil Bu, itu satu.Kasus Lingkungan HidupHujan Asam 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Kasus Lingkungan HidupKendeng 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, sebenarnya Indonesia ini sangat kaya atas tanaman yang apa ya sepert jahe terus kencur dan itu juga bisa inovasi untuk dariBPPT begitukan? Dan di Kalimantan Utara sendiri disana banyak tanaman apa sih itu namanya ya seperti apa ya? kencur ya, kencur banyak disana itu. Nah mungkin bisa digunakan. Terus masalah betul mungkin disampaikan sama Pak Ifan tadi bahwa harus ada realisasi dan setiap dapil itukan berbeda-beda. Jadi mungkin nanti jangan sampai nanti begini Pimpinan, kadang di ruang rapat ini ya-iya, tapi pada waktu TA menyampaikan nanti susah dihubungi. Itu kejadian yang pernah saya alami juga dibeberapa mitra.BPPT in shaa Allah tidak ya karena kemarin juga kita ada kesusahan itu disini iya ternyata pada waktu kita TA menghubungi ternyata susah.Kebijakan Komunikasi 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Kebijakan Pabrik Semen 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Interupsi Pimpinan, tadi Pak Dito sedikit saja 1 detik. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan Pak Dito, yang disampaikan Pak Dito itu betul karena itu Dapil saya di tarakan Pak dan setiap mati lampu yang diobrak-abrik itu selalu saya. Jadi bagaimana solusinya ke depan karena selama ini menggunakan diesel, ini untung saja baru datang mesin dieselnya. Kemarin ini 3 bulan itu orang itu teriakteriak dan yang di telepon saya. Jadi saya minta tolong penanganan serius itu saja, 1 detik Pak. Terima kasih.Kelistrikan Lampu 7



ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Tadi sudah mencermati masalah nuklir, sebagai generasi muda dari saya belum lahir sampai sekarang sudah berada menjadi Anggota Dewan masalah nuklir ini memang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah dan selama saya berada di Komisi VII DPR, teman-teman dan Ketua Komisi VII DPR juga kita semua fraksi ini bergabung dan membicarakan setuju adanya nuklir. Saya rasa tinggal dari pemerintah, dari presiden saja tinggal merealisasikan. Kenapa? Karena saya sendiri dari Kalimantan Utara juga disana didaerah perbatasan masih belum menikmati listrik dan ada di Pulau Nunukan ada di Pulau Sebatik itu dekat dengan Malaysia, dekat dengan Tawaw disana terang-benderang di Sebatik masih banyak yang gelap. Saya rasa mungkin kalau ada nuklir karena saya juga sebenarnya belum memahami tentang nuklir ini. Kalau misalnya ada nuklir di Indonesia mungkin sampai didaerah-daerah perbatasan mungkin bisa menikmati listrik ya. saya rasa begitu ya Pimpinan. Betul ya? dan mungkin memang harusnya sudah saatnyalah kita merealisasi adanya nuklir itu dari suatu hati dari sebagai generasi muda yang ada di Indonesia. Mungkin itu masukan dari saya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKelistrikan Listrik 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Interupsi Pimpinan, tadi Pak Dito sedikit saja 1 detik. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan Pak Dito, yang disampaikan Pak Dito itu betul karena itu Dapil saya di tarakan Pak dan setiap mati lampu yang diobrak-abrik itu selalu saya. Jadi bagaimana solusinya ke depan karena selama ini menggunakan diesel, ini untung saja baru datang mesin dieselnya. Kemarin ini 3 bulan itu orang itu teriakteriak dan yang di telepon saya. Jadi saya minta tolong penanganan serius itu saja, 1 detik Pak. Terima kasih.Kelistrikan Listrik 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak ada yang mau saya pertanyakan karena ini berkaitan dengan Dapil saya di Kalimantan Utara. Saya melihat tentang road map Inalum 2017-2025 ya Pak, tentang pembangunan smelter baru Kaltara, terus tentang pabrik ......rerot, pabrik.....Kaltara dan pabrik Aloe Kaltara. Ini bagaimana sampai sekarang itu produce-nya seperti apa terus sudah ada pembicaraan dengan gubernur dan ini letaknya di mana aja dan pabrik apa aja yang ada untuk dibangun Kaltara, kalau kita sih sangat apresiasi kalau mislanya ini menguntungkan untuk masyarakat Kaltara. Tapi yang perlu diingat juga untuk Kaltara ini juga kita juga membutuhkan listrik Pak, karena listrik di Kaltara itu mati lampu sehari mungkin bisa sampai 5 kali gitu, mungkin nanti bisa ini lebih daripada minum obat sehari 3 kali ini apa, sehari 5 kali. Saya pun sebagai dokter ingin apa gimana caranya Bu, ada sebenarnya untuk solusinya seperti apa sih listrik gitu kan dan saya minta penjelasannya Pak, kepada PT Inalum progresnya dan penjelasannya. Terima kasih.Kelistrikan Listrik 7
Ari Yusnita 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Joko saya minta tolong penjelasan yang tadi karena saya ingin menyampaikan juga sama Pak ....Walikota Tarakan, tolong disampaikan ke saya pak yang 2 pertanyaan tadi. Terima kasih.Ketenagalistrikan Kasus di Tarakan 7
Ari Yusnita 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Itu kan untuk jangka mungkin jangka menengah atau jangka panjang Pak, sekarang di Tarakan itu kan mati lampunya luar biasa, untuk kalau untuk jangka pendeknya gimana caranya.Ketenagalistrikan Kasus di Tarakan 7
Ari Yusnita 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Saya mau menanyakan tentang Tarakan yang di determinasi ya. Terus itu kemarin sempat saya nanyakan sama Pak Joko ya untuk regional Kalimantan, bisa nggak Pak dijelaskan yang pembangunan Sumemaya kan diganti itu. Bisa dijelaskan dengan saya nggak pak sedikit, itu satu.Ketenagalistrikan Pembangunan Sumemaya 7
Ari Yusnita 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua untuk Gunung Seriang yang di Tanjung Selor, kemarin kan yang mengerjakan PT Adhi Karya ya yang mangkrak itu, kenapa kok sekarang PT Adhi Karya lagi yang mengerjakan.Ketenagalistrikan Proyek di Tanjung Selor 7
Ari Yusnita 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya. Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah, Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari penanaman apa pohon mangrove gitu.Lingkungan Hidup Alat Pemecah Ombak 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Mengenai tentang gerobak sampah.Lingkungan Hidup Gerobak Sampah 7
Ari Yusnita 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Bu Menteri saya ingin menanyakan tentang, ada 3 pertanyaan saya yang pertama tentang kajian, halaman 48 tentang kajian hujan asam di kota Jakarta, Bandung dan Tangerang, apa ini cuma hanya di sini aja atau bisa diterapkan di Dapil-dapil Bu, itu satu.Lingkungan Hidup Kajian hujan asam 7
Ari Yusnita 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Lingkungan Hidup Kajian LHK di daerah 7
Ari Yusnita 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Lingkungan Hidup Kasus Kaltara 7
Ari Yusnita 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk menyampaikan.Lingkungan Hidup Kasus Kendeng 7
Ari Yusnita 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya. Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah, Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari penanaman apa pohon mangrove gitu.Lingkungan Hidup Persoalan Abrasi 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya yang kedua, saya mau tanya Pak Dirjen. Kemarin reses saya ke Simanggaris disitu ada PLTS Komunal ya, PLTS komunal belum bisa dipakai karena belum ada serah terima antara EBTKE dengan PLN. Itu yang kedua.Listrik PLTS 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan PLTS PJU itu sama seperti yang disampaikan oleh teman yang lain mungkin dengan Prof Kurtubi juga. saya juga mengalami kesusahan. Kemarin saja sama walikotanya saja itu surat rekomendasinya saja sampai 3 minggu. Staf saya disana itu sampai setiap hari jalan kesana, tapi ternyata ditunda-ditunda. Apalagi mau Pilkada beginikan? Waktu mau Pilkada itu fraksi kami tidak mendukung beliau, jadi saya pun dipersusah. Itu permasalahannya dan rasanya masalah ini juga sudah pernah disampaikan pada waktu rapat sebelumnya Pimpinan, tapi sampai sekarang belum ada solusi dari EBTKE. Terus berharap mungkin sama disampaikan oleh Prof Kurtubi, kalau bisa sih jangan melewati bupati karena kalau memang partainya beda, kita ini kena mati didapil, padahal masyarakat sangat menginginkan adanya PJU sangat menginginkan, tapi terkendala lagi surat, nah itu permasalahannya.Listrik PLTS PJU 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya. Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah, Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari penanaman apa pohon mangrove gitu.Mangrove Mangrove 7
ARI YUSNITA 1 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  Yang terhormat Ketua Komisi VII DPR dan teman-teman sejawat Komisi VII DPR; teman-teman seperjuangan Komisi VII DPR;  Yang terhormat kepada Menteri Ristek Dikti dan jajarannya.  Saya mau menyikapi tentang kinerja Ristek Dikti pada Tahun 2017 Pak. ini juga mungkin sama seperti Pak Nasir dan sama dengan teman-teman yang lain juga, mungkin Pak Ramson juga. nah saya juga ada permasalahan didapil pada Tahun 2017 kemarin saya dapat program itu dari Dirjen SDID Sumber Daya Iptek Dikti itu ada program pelatihan 2 orang yang akan dikirim kalau tidak salah ke Surabaya tentang perkapalan sama nuklir waktu itu. Jadi saya kemarin menyampaikan kepada di universitas waktu itu sama dosen dan waktu itu sudah saya menyampaikan nama ini 2 orang ini didapil, nah ternyata saya punya staf waktu itu mencari Dirjen Inovasi waktu itu dan tidak ada kabarnya sampai sekarang dan mereka bilang waktu itu karena harus ada persetujuan dari World Bank tentang itu. Nah saya ingin tahu kejelasannya.Masalah Dapil Masalah Dapil 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar Pimpinan. Dari karena memakai merkuri, apakah pernah ada, maksudnya kerja sama dengan Dinkes untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih.Merkuri Merkuri 7
ARI YUSNITA 7 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Singkat-singkat saja Pimpinan. Izin. Seperti dikatakan oleh Pak Asep, tadi dikatakan bahwa disitu ditulis dilarang mancing begitu kan. Nah kalau menurut saya masyarakat pasti otomatis loh kenapa kok dilarang mancing begitu kan, kecuali mungkin ada tulisan dilarang memancing karena ikannya mengandung merkuri begitu kan? Nah itukan jadi permasalahan.Pelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Oh di Australi. Pelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
ARI YUSNITA 9 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Berarti di Indonesia harus dilakukan seperti itu juga dong, harusnya.Pelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
ARI YUSNITA 10 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Ini jangan kedepannya, ini serius loh Pak, ini buat kesehatan kita loh.Pelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pimpinan, oh mungkin untuk mengajukan usulan itu nanti ada contact personnya, jadi biar bisa kita tahu begitu kali ya?Pembangkit Listrik Lelang 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, saya melihat peta PPA EBTKE Tahun 2017 ini saya melihat kok Kalimantan tidak ada sama sekali ya? terutama Kalimantan Utara. Ini Kalimantan tidak ada sama sekali malahan dan kalau dari Kaltara sendiri sebenarnya apresiasi kepada Dirjen EBTKE bahwa PLTN komunal itu diliagu dan di Candau itu sudah nyala, sudah beroperasi dan mereka sangat berterimakasih karena hampir sudah 72 tahun tidak bisa merasakan listrik dan mereka bisa merasakan listrik. Saya berharap didaerah-daerah terpencil juga mungkin bisa diusulkan lagi untuk PLTS komunal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Wassalamu’alaikum WArahmatullahi WAbarakatuh.Pembangkit Listrik Listrik 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Tadi sudah mencermati masalah nuklir, sebagai generasi muda dari saya belum lahir sampai sekarang sudah berada menjadi Anggota Dewan masalah nuklir ini memang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah dan selama saya berada di Komisi VII DPR, teman-teman dan Ketua Komisi VII DPR juga kita semua fraksi ini bergabung dan membicarakan setuju adanya nuklir. Saya rasa tinggal dari pemerintah, dari presiden saja tinggal merealisasikan. Kenapa? Karena saya sendiri dari Kalimantan Utara juga disana didaerah perbatasan masih belum menikmati listrik dan ada di Pulau Nunukan ada di Pulau Sebatik itu dekat dengan Malaysia, dekat dengan Tawaw disana terang-benderang di Sebatik masih banyak yang gelap. Saya rasa mungkin kalau ada nuklir karena saya juga sebenarnya belum memahami tentang nuklir ini. Kalau misalnya ada nuklir di Indonesia mungkin sampai didaerah-daerah perbatasan mungkin bisa menikmati listrik ya. saya rasa begitu ya Pimpinan. Betul ya? dan mungkin memang harusnya sudah saatnyalah kita merealisasi adanya nuklir itu dari suatu hati dari sebagai generasi muda yang ada di Indonesia. Mungkin itu masukan dari saya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPembangkit Listrik Nuklir 7
ARI YUSNITA 7 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua kepada Dirut PLN, saya mau menanyakan pak tentang PLTA Sungai Kayan yang sebelumnya berdasarkan info bahwa PLTS Sungai Kayan ini mempunyai daya sebesar daya sebesar 900 mega watt Pak. Nah itu kan merupakan nanti menjadi PLTA yang terbesar di Indonesia, bagaimana progressnya.Pembangkit Listrik PLTA 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Itu kan masih belum dibangun Pak, PLTA kan, PLTA yang sungai Kaen ya maksudnya ya.Pembangkit Listrik PLTA 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, saya melihat peta PPA EBTKE Tahun 2017 ini saya melihat kok Kalimantan tidak ada sama sekali ya? terutama Kalimantan Utara. Ini Kalimantan tidak ada sama sekali malahan dan kalau dari Kaltara sendiri sebenarnya apresiasi kepada Dirjen EBTKE bahwa PLTN komunal itu diliagu dan di Candau itu sudah nyala, sudah beroperasi dan mereka sangat berterimakasih karena hampir sudah 72 tahun tidak bisa merasakan listrik dan mereka bisa merasakan listrik. Saya berharap didaerah-daerah terpencil juga mungkin bisa diusulkan lagi untuk PLTS komunal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Wassalamu’alaikum WArahmatullahi WAbarakatuh.Pembangkit Listrik PLTN Komunal 7
ARI YUSNITA 7 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua kepada Dirut PLN, saya mau menanyakan pak tentang PLTA Sungai Kayan yang sebelumnya berdasarkan info bahwa PLTS Sungai Kayan ini mempunyai daya sebesar daya sebesar 900 mega watt Pak. Nah itu kan merupakan nanti menjadi PLTA yang terbesar di Indonesia, bagaimana progressnya.Pembangkit Listrik PLTS 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, saya melihat peta PPA EBTKE Tahun 2017 ini saya melihat kok Kalimantan tidak ada sama sekali ya? terutama Kalimantan Utara. Ini Kalimantan tidak ada sama sekali malahan dan kalau dari Kaltara sendiri sebenarnya apresiasi kepada Dirjen EBTKE bahwa PLTN komunal itu diliagu dan di Candau itu sudah nyala, sudah beroperasi dan mereka sangat berterimakasih karena hampir sudah 72 tahun tidak bisa merasakan listrik dan mereka bisa merasakan listrik. Saya berharap didaerah-daerah terpencil juga mungkin bisa diusulkan lagi untuk PLTS komunal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Wassalamu’alaikum WArahmatullahi WAbarakatuh.Pembangkit Listrik PLTS Komunal 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Yang pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan PLTS PJU itu sama seperti yang disampaikan oleh teman yang lain mungkin dengan Prof Kurtubi juga. saya juga mengalami kesusahan. Kemarin saja sama walikotanya saja itu surat rekomendasinya saja sampai 3 minggu. Staf saya disana itu sampai setiap hari jalan kesana, tapi ternyata ditunda-ditunda. Apalagi mau Pilkada beginikan? Waktu mau Pilkada itu fraksi kami tidak mendukung beliau, jadi saya pun dipersusah. Itu permasalahannya dan rasanya masalah ini juga sudah pernah disampaikan pada waktu rapat sebelumnya Pimpinan, tapi sampai sekarang belum ada solusi dari EBTKE. Terus berharap mungkin sama disampaikan oleh Prof Kurtubi, kalau bisa sih jangan melewati bupati karena kalau memang partainya beda, kita ini kena mati didapil, padahal masyarakat sangat menginginkan adanya PJU sangat menginginkan, tapi terkendala lagi surat, nah itu permasalahannya.Pembangkit Listrik PLTS PJU 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Itu kan masih belum dibangun Pak, PLTA kan, PLTA yang sungai Kaen ya maksudnya ya.Pembangkit Listrik Sungai Kaen 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan Bu ini tentang di Dapil saya kemain pada bulan Agustus kemarin itu dari LK ada penerbitan IUPHK izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan, bagaimana progresnya. Izin Pimpinan interaktif, Ibu Menteri ini progresnya seperti apa ya tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan yang ada di Nunukan, progresnya sudah sampai mana. Kemarin pada nulan Agustus sempat di NUNUkan ya untuk proses ini seperti apa progresnya.Penegakan Hukum Penerbitan 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Nanti saya minta informasinya ya Bu. Terus yang ketiga pada halaman 53, di sini saya lihat program aksi yang telah sedang jalan tentang gerakan penyelamatan danau Germadan. Ini sudah berapa lama prosesnya, terus habis itu siapa yang menanganinya. Terus izin juga Pimpinan saya mau menyampaikan aspirasi dari Kaltara Bu, izin ya Pimpinan sekarang ya.Penegakan Hukum Penyelamatan 7



ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Saya juga baru mengikuti Pimpinan melihat positif dan negative dari merkuri. Nah saya sebagai dokter otomatis dampak merkuri itukan sangat besar. Nah bagaimana dari Provinsi Jabar untuk apakah sudah disurvei, daerah mana saja yang sudah terkena dampak dari merkuri dari akibat dari pertambangan ini. Terus solusinya seperti apa, saya ingin tahu, bisa interaktif Pak? Terima kasih.Penelitian/PengawasanSurvei 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sedikit saja mungkin Pimpinan. Untuk Pak Wamen asal tahu kita di daerah perbatasan di Sebatik mungkin selama ini pemerintah pusat tahunya cuma Sebatik aja gitu, padahal kita perbatasan itu masih ada Lumis Ogong dan yang lain-lain. Cuma kalau di daerah Sebatik ini elpiji yang non subsidi itu kan elpiji 3 kilogram yah, yang nonsubsidi itu karena tidak memenuhi kuota Sebatik mereka biasanya mengambil asupannya itu dari Malaysia Pak yang menggunakan 12 kilogram. Nah yang menjadi permasalahan masa kita selama ini tergantung sama Malaysia terus. Dan menurut Pak Wamen apa solusi untuk di daerah seperti kami di perbatasan, solusinya aja. Itu aja mungkin, terima kasih.Perbatasan Sebatik 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Saya juga baru mengikuti Pimpinan melihat positif dan negative dari merkuri. Nah saya sebagai dokter otomatis dampak merkuri itukan sangat besar. Nah bagaimana dari Provinsi Jabar untuk apakah sudah disurvei, daerah mana saja yang sudah terkena dampak dari merkuri dari akibat dari pertambangan ini. Terus solusinya seperti apa, saya ingin tahu, bisa interaktif Pak? Terima kasih.Pertambangan Merkuri 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak, Apakah pernah ada dilakukan sosialisasi kepada para penambangpenambang illegal yang menggunakan merkuri dampaknya kepada masyarakat atau lingkungan itu. Pernah tidak untuk sosialisasi kepada mereka untuk memberitahu pengetahuan ini loh kalau misalnya menggunakan merkuri, otomatis memang lebih gampang untuk penambang tetapi dampaknya untuk lingkungan dan kesehatan dari lingkungan itu sangat besar. Ada tidak pernah dilakukan untuk sosialisasi atau pernah berpikiran seperti itu?Pertambangan Merkuri 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Aryo, Ini bukan masalah yang ringan, ini masalah serius loh. Ini kita di Komisi VII kita tahu bahwa ikan-ikan itu tercemar sama merkuri. Kalau masyarakat? Terus apa solusinya? Tidak, berarti solusi dari Pemerintah apa begitu? Dampaknya seperti apa, berarti kan otomatis kita juga mau makan di restoran juga takut dong ikanikannya tercemar merkuri begitu kan.Pertambangan Merkuri 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak ada yang mau saya pertanyakan karena ini berkaitan dengan Dapil saya di Kalimantan Utara. Saya melihat tentang road map Inalum 2017-2025 ya Pak, tentang pembangunan smelter baru Kaltara, terus tentang pabrik ......rerot, pabrik.....Kaltara dan pabrik Aloe Kaltara. Ini bagaimana sampai sekarang itu produce-nya seperti apa terus sudah ada pembicaraan dengan gubernur dan ini letaknya di mana aja dan pabrik apa aja yang ada untuk dibangun Kaltara, kalau kita sih sangat apresiasi kalau mislanya ini menguntungkan untuk masyarakat Kaltara. Tapi yang perlu diingat juga untuk Kaltara ini juga kita juga membutuhkan listrik Pak, karena listrik di Kaltara itu mati lampu sehari mungkin bisa sampai 5 kali gitu, mungkin nanti bisa ini lebih daripada minum obat sehari 3 kali ini apa, sehari 5 kali. Saya pun sebagai dokter ingin apa gimana caranya Bu, ada sebenarnya untuk solusinya seperti apa sih listrik gitu kan dan saya minta penjelasannya Pak, kepada PT Inalum progresnya dan penjelasannya. Terima kasih.Pertambangan Pabrik 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak, Apakah pernah ada dilakukan sosialisasi kepada para penambangpenambang illegal yang menggunakan merkuri dampaknya kepada masyarakat atau lingkungan itu. Pernah tidak untuk sosialisasi kepada mereka untuk memberitahu pengetahuan ini loh kalau misalnya menggunakan merkuri, otomatis memang lebih gampang untuk penambang tetapi dampaknya untuk lingkungan dan kesehatan dari lingkungan itu sangat besar. Ada tidak pernah dilakukan untuk sosialisasi atau pernah berpikiran seperti itu?Pertambangan Penambang Ilegal 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua, saya mau menanyakan Bu ini tentang di Dapil saya kemain pada bulan Agustus kemarin itu dari LK ada penerbitan IUPHK izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan, bagaimana progresnya. Izin Pimpinan interaktif, Ibu Menteri ini progresnya seperti apa ya tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan yang ada di Nunukan, progresnya sudah sampai mana. Kemarin pada nulan Agustus sempat di NUNUkan ya untuk proses ini seperti apa progresnya.Perundangan IUPHK 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak, Apakah pernah ada dilakukan sosialisasi kepada para penambangpenambang illegal yang menggunakan merkuri dampaknya kepada masyarakat atau lingkungan itu. Pernah tidak untuk sosialisasi kepada mereka untuk memberitahu pengetahuan ini loh kalau misalnya menggunakan merkuri, otomatis memang lebih gampang untuk penambang tetapi dampaknya untuk lingkungan dan kesehatan dari lingkungan itu sangat besar. Ada tidak pernah dilakukan untuk sosialisasi atau pernah berpikiran seperti itu?Perundangan Sosialisasi 7
ARI YUSNITA 9 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Saya setuju Pimpinan, saya setuju sama Bu Peggi.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya yang kedua, saya mau tanya Pak Dirjen. Kemarin reses saya ke Simanggaris disitu ada PLTS Komunal ya, PLTS komunal belum bisa dipakai karena belum ada serah terima antara EBTKE dengan PLN. Itu yang kedua.PLN PLN 7
ARI YUSNITA 7 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang kedua kepada Dirut PLN, saya mau menanyakan pak tentang PLTA Sungai Kayan yang sebelumnya berdasarkan info bahwa PLTS Sungai Kayan ini mempunyai daya sebesar daya sebesar 900 mega watt Pak. Nah itu kan merupakan nanti menjadi PLTA yang terbesar di Indonesia, bagaimana progressnya.PLN Sungai Kayan 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, tadi juga sudah saya sampaikan juga aspirasi pak kepada Pak Menteri bahwa di Nunukan juga tentang penambahan kuota Pak dari 35 ribu dari kabupaten Nunukan untuk ditambah menjadi 72 ribu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Program Program 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga, tadi juga sudah saya sampaikan juga aspirasi pak kepada Pak Menteri bahwa di Nunukan juga tentang penambahan kuota Pak dari 35 ribu dari kabupaten Nunukan untuk ditambah menjadi 72 ribu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
ARI YUSNITA 3 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Terus yang ketiga Pak Menteri, saya mewakili seluruh dokter yang ada di Indonesia, mbo ya UKD itu dulu pernah saya menyampaikan ujian kompetensi dokter Indonesia, memang dari Kementerian Kesehatan dan Riset Dikti itu juga saya rasa, mbo ya begini Pak, UKD inikan sekarang waktu saya jaman dulu, waktu masih sekolah sumpah dokter dulu baru UKDI. Sekarang ade-ade mahasiswa itu yang sekarang baru lulus baru UKDI dulu baru sumpah dokter, jadi mereka tidak bisa sumpah dokter. Sedangkan UKD itu Pak 150 soal dalam waktu 2 jam dan itu pertanyaannya panjang-panjang mbo ya saran saya kepada Pak Menteri begini, kalau misalnya sudah satu kali tidak lulus mbo ya diberi kemudahan untuk kedua kalinya. Ini bukan malahnya dikasih kemudahan, malahan grade-nya dinaikan. Nah itulah maksudnya sebagai mewakili dokter seluruh Indonesia cobalah Pak dikasihlah kemudahan. Kami ini sekolah dokter sudah susah loh Pak. mbo ya setelah jadi dokter dikasih gampang biar bisa kita mengabdi di Indonesia didaerah-daerah perbatasan, didaerah-daerah terpencil. Kalau misalnya mengikuti UKD kadang sampai dua kali, tiga kali, empat kali tidak lulus-lulus kan kasihan. Belum lagi bayar. Coba ada kebijakan yang mengatur UKD itu dipermudah. Satu kali tidak lulus mungkin gradenya diturunkan.Program Ujian Kompetensi Ujian Kompetensi Dokter 7
ARI YUSNITA 13 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Bahan Baku Obat HerbalProyek Kereta Cepat 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak ada yang mau saya pertanyakan karena ini berkaitan dengan Dapil saya di Kalimantan Utara. Saya melihat tentang road map Inalum 2017-2025 ya Pak, tentang pembangunan smelter baru Kaltara, terus tentang pabrik ......rerot, pabrik.....Kaltara dan pabrik Aloe Kaltara. Ini bagaimana sampai sekarang itu produce-nya seperti apa terus sudah ada pembicaraan dengan gubernur dan ini letaknya di mana aja dan pabrik apa aja yang ada untuk dibangun Kaltara, kalau kita sih sangat apresiasi kalau mislanya ini menguntungkan untuk masyarakat Kaltara. Tapi yang perlu diingat juga untuk Kaltara ini juga kita juga membutuhkan listrik Pak, karena listrik di Kaltara itu mati lampu sehari mungkin bisa sampai 5 kali gitu, mungkin nanti bisa ini lebih daripada minum obat sehari 3 kali ini apa, sehari 5 kali. Saya pun sebagai dokter ingin apa gimana caranya Bu, ada sebenarnya untuk solusinya seperti apa sih listrik gitu kan dan saya minta penjelasannya Pak, kepada PT Inalum progresnya dan penjelasannya. Terima kasih.Smelter Smelter 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Aryo, Ini bukan masalah yang ringan, ini masalah serius loh. Ini kita di Komisi VII kita tahu bahwa ikan-ikan itu tercemar sama merkuri. Kalau masyarakat? Terus apa solusinya? Tidak, berarti solusi dari Pemerintah apa begitu? Dampaknya seperti apa, berarti kan otomatis kita juga mau makan di restoran juga takut dong ikanikannya tercemar merkuri begitu kan.Solusi Solusi 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya saya juga mau menanyakan tentang ini Pak black garlic itu produknyaBPPT ya? saya kemarin waktu pas ada acara apa ya kunjungan ke yang produk mie dari rumput laut terus habis itu ada bawang putih, black garlic bagus betul itu garlic black, cuma saya bingung…. Jadi garlic black itu ternyata benar-benar efeknya dan saya sudah coba soalnya. Kemarin saya beli ada dua botol dan ternyata memang kolesterol saya turun waktu itu berartikan berhasil, nah saya apresiasi kepadaBPPT dan Pak yang ingin saya tanyakan selama inikan pemasarannya cuma lewat online, nah apakah sudah dipasarkan di toko atau di supermarket atau di farmasi itu bagusbagus sekali loh Pak dan rasanya juga enak begitukan? Jadi bawangnya itu tidak terlalu menyengat, rasanya seperti manisan. Nah itu mungkin bisa dibagi-bagi didapil dan itu juga untuk pemasaran produk. Itu pemasaran tentang garlic black itu karena saya juga minum itu 2 botol itu ada sekitar 2 mingguan. Sebelumnya kolesterol saya ada sekitar 250. Saya cek karena saya ingin tahu benar tidak begitukan? Beneran turun Pak. Jadi 230, walaupun herbal. Malahan herbal itu lebih bagus daripada obat-obat yang farmasi kimia begitu Pak ya?Tata kelola budidaya Black Garlic 7
ARI YUSNITA 14 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pimpinan, pimpinan. Jadi kita kapan akan dikasih ini black garlic-nya ini. Siap Ibu.Tata kelola budidaya Black Garlic 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya masalah nah di Kaltara udang galah, ikan asin dimana sangat terkenal. Jadi disana itu selain udang galah, ikan asin, kepiting. Jadi kalau misalnya orang dari Jakarta kalau datang ke Kaltara pasti membeli kepiting, kepitingnya disana besar-besar ya Pak? udang galah. Disanakan mayoritas banyak untuk petambak. Jadi tambak-tambak udang galah harusnya itu juga menjadi perhatian dariBPPT.Tata kelola budidaya Petambak 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya masalah nah di Kaltara udang galah, ikan asin dimana sangat terkenal. Jadi disana itu selain udang galah, ikan asin, kepiting. Jadi kalau misalnya orang dari Jakarta kalau datang ke Kaltara pasti membeli kepiting, kepitingnya disana besar-besar ya Pak? udang galah. Disanakan mayoritas banyak untuk petambak. Jadi tambak-tambak udang galah harusnya itu juga menjadi perhatian dariBPPT.Tata kelola budidaya Udang Galah 7
ARI YUSNITA 4 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sedikit saja mungkin Pimpinan. Untuk Pak Wamen asal tahu kita di daerah perbatasan di Sebatik mungkin selama ini pemerintah pusat tahunya cuma Sebatik aja gitu, padahal kita perbatasan itu masih ada Lumis Ogong dan yang lain-lain. Cuma kalau di daerah Sebatik ini elpiji yang non subsidi itu kan elpiji 3 kilogram yah, yang nonsubsidi itu karena tidak memenuhi kuota Sebatik mereka biasanya mengambil asupannya itu dari Malaysia Pak yang menggunakan 12 kilogram. Nah yang menjadi permasalahan masa kita selama ini tergantung sama Malaysia terus. Dan menurut Pak Wamen apa solusi untuk di daerah seperti kami di perbatasan, solusinya aja. Itu aja mungkin, terima kasih.Tata Kelola Migas Elpiji 7
ARI YUSNITA 6 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pak Dirjen di Paser itukan penghasil gas, nah kemarin waktu kita kunjungan kerja ke Paser mereka menyatakan bahwa belum ada Jargas, mereka mengusulkan untuk adanya Jargas, 1.Tata Kelola Migas Jaringan Gas 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya. Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah, Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari penanaman apa pohon mangrove gitu.Teknologi Alat Pemecah Ombak 7
ARI YUSNITA 2 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Nah disini saya juga mau berbicara sedikit karena disini juga saya melihat Program Nasional KesehatanBPPT, nah disini karena saya juga dibidang kesehatan. Nah saya melihat disini ada obat herbal anti diabetes karena di Indonesia ini rata-rata juga mungkin sekarang di Indonesia sudah tingkat ke-4 atau ke-3 untuk penyakit diabetes. Jadi karena mungkin karena dari pola makan dan apa ya tidak olah raga. Saya mau berbicara disini “Pak ini obat herbal anti diabetes ini tidak pernah dipasarkan atau cuma penelitian saja masih sampai diBPPT atau bagaimana? Itu satu.Teknologi Obat Anti Diabetes 7
ARI YUSNITA 13 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Bahan Baku Obat HerbalTeknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 5 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Selanjutnya saya juga mau menanyakan tentang ini Pak black garlic itu produknyaBPPT ya? saya kemarin waktu pas ada acara apa ya kunjungan ke yang produk mie dari rumput laut terus habis itu ada bawang putih, black garlic bagus betul itu garlic black, cuma saya bingung…. Jadi garlic black itu ternyata benar-benar efeknya dan saya sudah coba soalnya. Kemarin saya beli ada dua botol dan ternyata memang kolesterol saya turun waktu itu berartikan berhasil, nah saya apresiasi kepadaBPPT dan Pak yang ingin saya tanyakan selama inikan pemasarannya cuma lewat online, nah apakah sudah dipasarkan di toko atau di supermarket atau di farmasi itu bagusbagus sekali loh Pak dan rasanya juga enak begitukan? Jadi bawangnya itu tidak terlalu menyengat, rasanya seperti manisan. Nah itu mungkin bisa dibagi-bagi didapil dan itu juga untuk pemasaran produk. Itu pemasaran tentang garlic black itu karena saya juga minum itu 2 botol itu ada sekitar 2 mingguan. Sebelumnya kolesterol saya ada sekitar 250. Saya cek karena saya ingin tahu benar tidak begitukan? Beneran turun Pak. Jadi 230, walaupun herbal. Malahan herbal itu lebih bagus daripada obat-obat yang farmasi kimia begitu Pak ya?Teknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 8 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Iya makanya itu dari dulukan kita menggunakan obat itu banyak bahan kimianya dari impor, seharusnya memang kita seharusnya sekarang sudah mulai pakai local dan Menteri Kesehatan juga harusnya apa ya berfikir bagaimana menggunakan bahan impor eh bahan local kan begitu Bu ya? dari rumput laut itu juga bisa dibuat ini bu gelatin bu untuk apa? Ya apa sih untuk kapsulTeknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 9 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Dari rumput lautkan bisa dibuat ini dibuat apa sih kapsulnya kan begitu, makanyakan bahan-bahan alam itu malah lebih bagus dan lebih cepat diresap dipencernaan dan juga efeknya terhadap ginjal juga lebih sedikit begitukan. Sedangkan kalau bahan-bahan yang farmasi kita minum vitamin saja itu apapun yang kita minum baik vitamin, baik obat untuk mengobati penyakit yang lain itu tetap ada efek dampaknya ke ginjal begitu loh. Kalau misalnya kita menggunakan herbal itu lebih sedikit ininya efek toksinnya Bu, makanya harusnya bukan dibikin sekarang, tapi dari dulu-dulu harusnya dipikirkan menggunakan bahan yang local jangan dari impor. Imporkan mahal juga kan begitu.Teknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 10 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Karena mungkin begini kali Bu ya, obat herbal selama ini mungkin juga tidak masuk langsung ke rumah sakit kali ya atau mungkin sebenarnya kalau mungkin peraturan yang mengatur kalau misalnya bisa digunakan obat herbal, mungkin kita sebagai dokter bisa lebih senang menggunakan obat herbal daripada obat yang ini yang farmasi, yang kimia.Teknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 11 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Pimpinan Pimpinan, Obat, Pimpinan.Teknologi Obat Herbal 7
ARI YUSNITA 12 Nasdem Kalimantan Timur Perempuan Mungkin Obat Herbal, Obat Herbal, gimana caranya yaTeknologi Obat Herbal 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi mohon maaf ya Pak, tapi ini Tahun 2018 saya tahu sudah dialokasikan menurut saya tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Jadi mohon nanti di APBN Perubahan 2018 diperbaiki, diperbanyak. Kita sudah mengejar jamannya IT sekarang, kita sudah mengejar IT. Semuanya sudah berbasis aplikasi dan saya tidak melihat ini ada antisipasi sama sekali untuk menghadapi itu. saya pribadi tidak menerima angka-angka ini. maaf kembali kehalaman 17. Saya malu melihat angka-angka ini. ini angka yang tidak becus, angka yang kecil, angka-angka yang sedikit dan saya akan mendorong teman-teman di Banggar nanti Pak Pimpinan di APBN Perubahan untuk segera melihatgandakan angka-angka ini.Anggaran Alokasi Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Begini deh, sederhana saja deh. Minimum alokasi anggaran untuk bangun super computer satu deh satu biji. Satu saja, saya tidak minta 100. Tiongkok sudah punya 140 mereka mau bangun lebih banyak lagi. saya minta satu saja super computer di Indonesia untuk simulasi. Inikan sekarang lagi banyak bencana alam untuk simulasi apa yang akan terjadi di Gunung Agung kedepannya, untuk simulasi data-data dari LAPAN, nanti diolah ini kedepannya cuacanya seperti apa. Untuk simulasi efek ekonomi dan lain sebagainya. Kan bangun tol segitu banyak kan harus dihitung semuanya kadang-kadang perlu untuk super computer untuk bisa menghitung, mensimulasikan Semua itu. tidak cukup dengan apa yang ada kita punya saat ini.Anggaran Alokasi Anggaran 7



ARYO DJOJOHADIKUSUMO 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  Selamat siang menjelang sore  Salam sejahtera untuk kita semua  Salom  Om suwastiastu. Namo budaye  Pak Menteri terima kasih datang hari ini. kita bahas focus ristek dikti karena tidak ada LPMK yang lain ya? dihalaman 16 ya, kalau teman-teman sudah banyak bicara tentang alokasi anggaran, maaf membahas anggaran 2017 saya mau bahas kedepan. Ristek Diktikan kitakan bicara riset teknologi pendidikan tinggi kita bicara masa depan, kita mau mempersiapkan anak-anak muda kita untuk masa depan. Kita juga ingin menyiapkan Indonesia untuk kedepannya. Dari halaman ini dihalaman 16 saya asumsi bahwa anggaran Rp41 triliun ini mayoritas itu untuk diktinya Pak ya? berarti yang untuk ristek ini yang dihalaman 17 ya kan? Ya berarti Rp890 berarti break down-nya disini ya dihalaman 17 ini ya berarti saya asumsi bahwa 40,4 triliun itu berarti untuk anggaran Perguruan Tinggi kita ya seperti mantan tempat bapak. Bapak dulu rector di Undip ya berarti untuk UNDIP, UGM, UI dan lain sebagainya ya berarti itu anggarannya berarti kita focus dihalaman 17 ya.Anggaran Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Waktu kita bahas dengan Lapan mengenai anggaran N-219 saya menggunakan perumpamaan. Tadi sudah sempat diangkat oleh Pak Herman Khoiron pimpinan waktu tadi rapat kita tadi pagi di acara 8. Saya menggunakan perumpamaan ini anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan program sertifikasinya N-29 itu lebih kecil daripada anggaran iklan perusahaan IT di Indonesia. Anggarannya itu anggaran Cuma 3 bulan. Kalau tadi Bapak Pimpinan tidak mau menyebut nama perusahaannya, kalau Bapak ingin tahu nama perusahaannya buka saja youtube iklan apa saja yang nongol disitu. Masa kita kalah si sama perusahaan penyedia layanan transportasi begitu loh.Anggaran Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kita mau bicara global, kita harus alokasi dana kedepannya, kemudian Bapak dihalaman 17 inikan saya lihat anggaran-anggarannya saja agak sedih juga ini. contohnya untuk incubator atau PUI itu dihalaman befikutnya Pusat Unggulan Iptek dan lain sebagainya, riset eastman institute yang disebelahnya RSCM kan itu, itu berarti Rp60 miliar berarti. Rp60 miliar Pak, Rp60 miliar itu tidak sampai 4 juta dolar Pak. saya sebagai pengusaha angka 4 juta dolar untuk angka riset nasional Republik Indonesia saya agak sedih melihatnya ya. kecil buanget dan saya mau tanya ini pusat unggulan Iptek, kemudian dihalaman 21 insentif riset sinas dan saya juga kemudian lihat ini halanan 23 ini apa perusahaan pemula berbasis teknologi. Perusahaan pemula ini Bahasa Inggrisnya starup ya? oke mohon maaf saya harus ngerti lagi ini istilahnya baku banget. Jadi teknologi starup berarti itu ya? teknologi starup. Ini anggarannya cuma Rp62,8 miliar berartikan tidak sampai 5 juta dolar.Anggaran Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pak, saya ingin kasih cerita saja. Ada teman saya yang buat incubator starup. Capitol yang berhasil dia kumpulkan dari luar negeri itu 100 kali lipatnya ini ya. ini sudah banyak teman-teman saya yang sedang menyiapkan anggaran-anggaran untuk teknologi startup yang besar. Kebetulan ini kita di Komisi VII DPR juga mengurus LHK, nanti kita besok raker sama ya kalau tidak salah, besok ya kita raker sama Ibu Siti Murbaya. Salah satu program yang beliau sama kitakan contohnya limbah b3 dan lain sebagainya ada program untuk dapil kita truk motor sampah ini. ada banyak anak-anak muda kita buat teknologi startup yang bisa memadukan orang yang membuat bank-bank sampah ini untuk kemudian disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang beli produk sampahnya. Itu starup itu dia dapat capitol saja seperlimanya anggaran Bapak untuk PBDT. Ini saya ngomong angka yang dialokasi ya, saya belum ngomong tadi yang diautomatisasi.Anggaran Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya melihat angka-angka ini sedih, saya melihat angka-angka ini mohon maaf ya kalau bahasa saya kurang baik. Ya tidak becus untuk anda mengantisipasi, mempersiapkan anak-anak muda kita menghadapi abad 21. Dengan gampang presiden anda, bos anda menutup semua gardu tol itu, tapi tidak mengantisipasi kedepannya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang yang ilang itu dan saya tidak melihat anda ada riset yang cukup untuk mengantisipasi ya otomatisasi yang akan hadir. Kitadi Komisi XI mengurusi keuangan itu akan banyak itu orang dikeuangan yang akan hilang pekerjaannya karena otomatisasi dan saya lihat disini rencana kerja 2018 yang anggaran risteknya memalukan sekali tidak sampai Rp1 triliun. Gila itu cuma 60 juta dolar itu Pimpinan. 60 juta dolar itu nothing. Saya dan teman-teman dari Pansus Yunas Iptek seperti Ibu Andi Yuliani Paris dan Bapak-bapak yang lain kita ke Jepang saja. Di Jepang itu saja anggaran satu perusahaan itu bisa tiga kali lipatnya ini.Anggaran Anggaran 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya mau bicara anggaran ristek kedepan tolong dilipatgandakan dan tolong jelaskan ke BAPENAS dan Kementerian Keuangan. Ini saya tidak tahu ini yang lebih berkuasa mana sih? Ibu Sri Mulyani apa Pak Bambang Brojo tolong jelaskan karena kalau kita tanya BAPPENAS “oh duitnya tidak ada dari Kementerian Keuangan. Kita tanya dari Kementerian Keuangan oh belum dialokasi dari BAPPENAS, jadi mana ini Pak? saya mau lipatgandakan ini tidak bisa Pak kalau kolega anda tidak mengajukan juga. jadi tolong dari saya pribadi saya tidak terima ini angka dan kedepannya saya juga tidak terima. Mohon maaf saya keras, tetapi saya memikirkan anak cucunya Pak Menteri, saya memikirkan anak saya nanti dan kedepannya supaya lebih bagus, tapi terima kasih atas pemaparannya hari ini. lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran Kementeristekdikti 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Waktu kita bahas dengan Lapan mengenai anggaran N-219 saya menggunakan perumpamaan. Tadi sudah sempat diangkat oleh Pak Herman Khoiron pimpinan waktu tadi rapat kita tadi pagi di acara 8. Saya menggunakan perumpamaan ini anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan program sertifikasinya N-29 itu lebih kecil daripada anggaran iklan perusahaan IT di Indonesia. Anggarannya itu anggaran Cuma 3 bulan. Kalau tadi Bapak Pimpinan tidak mau menyebut nama perusahaannya, kalau Bapak ingin tahu nama perusahaannya buka saja youtube iklan apa saja yang nongol disitu. Masa kita kalah si sama perusahaan penyedia layanan transportasi begitu loh.Anggaran Anggaran N-219 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya tahu bahwa bos anda Bapak Presiden Jokowi petugas partainya Bu Mercy dan teman-teman PDIP yang lain sedang focus membangun infrastruktur. Ini bagus infrastruktur, tapi apa gunanya bandara yang keren-keren itu kalau yang terbang itu pesawat buatan Prancis, bukan pesawat buatan Bandung. Loh kenapa saya ingin mengedepankan anggaran untuk N-219 dan lain sebagainya supaya nanti teman-teman LAPAN dan PT DI bisa segera bangun N-245, makanya ini tidak main-main Pak. ini tahun terakhir ini, ini harus sertifikasi tahun ini nih. Type sertifikasi dari Dirjen Perhubungan Udara harus keluar juga tahun ini harus kita mulai jual sertifikasi EASA sama FAA ini harus keluar tahun depan untuk bisa segera kita jual. Apa gunanya bangun infrastruktur kalau nanti yang kerja itu tidak ada? Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu bapak mungkin ingat pemerintah anda membuat menjelaskan kenapa kok toko-toko seperti matahari pada tutup, kok banyak toko yang lagi tutup. Alasannya, alasan yang dijelaskan oleh pemerintah anda adalah oh karena orang beralih ke bisnis online orang beli diinternet. Oke katakanlah benar terus antisipasi anda apa? Kalau semuanya berbasis aplikasi orang semua pakai HP, apa riset anda untuk mengantisipasi orang akan nutup toko-toko akan bangun aplikasi. Apakah saya melihat untuk teknologi starup saja Cuma tidak sampai 5 juta dolar. Ini malu saya melihat angka ini. memalukan tidak cukup untuk membiayai 5 starup saja tidak cukup hingga realis untuk mulai pasang, dijual di google play.Anggaran Anggaran N-219 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya mau bicara anggaran ristek kedepan tolong dilipatgandakan dan tolong jelaskan ke BAPENAS dan Kementerian Keuangan. Ini saya tidak tahu ini yang lebih berkuasa mana sih? Ibu Sri Mulyani apa Pak Bambang Brojo tolong jelaskan karena kalau kita tanya BAPPENAS “oh duitnya tidak ada dari Kementerian Keuangan. Kita tanya dari Kementerian Keuangan oh belum dialokasi dari BAPPENAS, jadi mana ini Pak? saya mau lipatgandakan ini tidak bisa Pak kalau kolega anda tidak mengajukan juga. jadi tolong dari saya pribadi saya tidak terima ini angka dan kedepannya saya juga tidak terima. Mohon maaf saya keras, tetapi saya memikirkan anak cucunya Pak Menteri, saya memikirkan anak saya nanti dan kedepannya supaya lebih bagus, tapi terima kasih atas pemaparannya hari ini. lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran Ristek 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Inikan kita bicara sesuatu yang sudah hadir ini yang sudah ada disini dan sudah mulai. Saya tidak tahu pekerjaan yang hilang dibidang tol. Pak Presiden Jokowikan bangun tol banyak sekali ini melalui kolega anda Pak Basuki Menteri PUPR itukan katanya akan menyerap pekerjaan yang banyak, tapi itukan gardu tolnya akan kosong semua tidak akan ada pekerjaan yang muncul dari pembangunan infrastruktur kita. Jadi saya mau lihat kedepannya ini. saya khawatir kita semua inikan wakil rakyat. Saya khawatir konsituens kita disemua sini nanti akan banyak pekerjanya yang hilang, kalau kita tidak mulai mengantisipasi itu dan saya angkat ini di Ristek Dikti di Pansus Sinas Iptek dan saya mau angkat disini karena kita bicaa alokasi anggaran Ristek kedepan ini.Anggaran Tenaga Kerja 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Teman-teman yang lain sudah bicara dapil ini tahun politik, teman-teman yang lain sudah bicara program-program untuk daerah pemilihan kita dan kedepannya. Saya mau bicara yang lebih global ya. Saya kenapa menanyakan ini? karena saya baru baca laporan dari salah satu, ini saya kebetulan juga di Pansus RUU Sinas Iptek juga dan saya sempat angkat disana, waktu itu Dirjen Risbang bapakkan ada disitu ya? berarti yang saya angkat lebih kurang tidak jauh bedalah dengan itu. say abaca laporan dari Mekinji, laporan mekinji ini mengenai ini Bulan Desember 2017 mengenai otomatisasi. Waktu itu Bahasa Inggrisnya artifelence intelegen, Bahasa Indonesianya apa kecerdasan terbuat kok agak baku banget ya. kecerdasan buatan. Tolong cari yang lebih keren begitu loh. Kecerdasan buatan. Tolong cari yang lebih keren begitu loh. Kecerdasan buatan ini harus mikirnya apa lagi. oke ini ada di online Bapak bisa cek sendiri. Judulnya “job loves job games”. Pekerjaan yang akan hilang, pekerjaan yang akan muncul work force transation in a time of automation. Jadi transisi pekerja dalam masa dunia era automatisasi. Yang saya kaget yang ditulis ini bahwa saat ini dengan makin merebaknya artificial intelegence otomatisasi. Contoh kecil saja gardu tol kita sekarang ini sudah tidak ada kerja lagi disitu, itu saya tidak tahu itungannya berapa pekerjanya hilang digardu Jasa Marga berkat automatisasi ini, tetapi berdasarkan laporan ini seluruh dunia nanti aka nada 800 juta pekerja yang ilang dan dilaporan ini, di Indonesia ini sekitar 15% pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini akan hilang 30 tahun kedepan 15%.Inovasi & Perkembangan ZamanDampak otomaisasi 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Inikan kita bicara sesuatu yang sudah hadir ini yang sudah ada disini dan sudah mulai. Saya tidak tahu pekerjaan yang hilang dibidang tol. Pak Presiden Jokowikan bangun tol banyak sekali ini melalui kolega anda Pak Basuki Menteri PUPR itukan katanya akan menyerap pekerjaan yang banyak, tapi itukan gardu tolnya akan kosong semua tidak akan ada pekerjaan yang muncul dari pembangunan infrastruktur kita. Jadi saya mau lihat kedepannya ini. saya khawatir kita semua inikan wakil rakyat. Saya khawatir konsituens kita disemua sini nanti akan banyak pekerjanya yang hilang, kalau kita tidak mulai mengantisipasi itu dan saya angkat ini di Ristek Dikti di Pansus Sinas Iptek dan saya mau angkat disini karena kita bicaa alokasi anggaran Ristek kedepan ini.Inovasi & Perkembangan ZamanDampak otomaisasi 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Teman-teman yang lain sudah bicara dapil ini tahun politik, teman-teman yang lain sudah bicara program-program untuk daerah pemilihan kita dan kedepannya. Saya mau bicara yang lebih global ya. Saya kenapa menanyakan ini? karena saya baru baca laporan dari salah satu, ini saya kebetulan juga di Pansus RUU Sinas Iptek juga dan saya sempat angkat disana, waktu itu Dirjen Risbang bapakkan ada disitu ya? berarti yang saya angkat lebih kurang tidak jauh bedalah dengan itu. say abaca laporan dari Mekinji, laporan mekinji ini mengenai ini Bulan Desember 2017 mengenai otomatisasi. Waktu itu Bahasa Inggrisnya artifelence intelegen, Bahasa Indonesianya apa kecerdasan terbuat kok agak baku banget ya. kecerdasan buatan. Tolong cari yang lebih keren begitu loh. Kecerdasan buatan. Tolong cari yang lebih keren begitu loh. Kecerdasan buatan ini harus mikirnya apa lagi. oke ini ada di online Bapak bisa cek sendiri. Judulnya “job loves job games”. Pekerjaan yang akan hilang, pekerjaan yang akan muncul work force transation in a time of automation. Jadi transisi pekerja dalam masa dunia era automatisasi. Yang saya kaget yang ditulis ini bahwa saat ini dengan makin merebaknya artificial intelegence otomatisasi. Contoh kecil saja gardu tol kita sekarang ini sudah tidak ada kerja lagi disitu, itu saya tidak tahu itungannya berapa pekerjanya hilang digardu Jasa Marga berkat automatisasi ini, tetapi berdasarkan laporan ini seluruh dunia nanti aka nada 800 juta pekerja yang ilang dan dilaporan ini, di Indonesia ini sekitar 15% pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini akan hilang 30 tahun kedepan 15%.Inovasi & Perkembangan ZamanEra otomatisasi 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya melihat angka-angka ini sedih, saya melihat angka-angka ini mohon maaf ya kalau bahasa saya kurang baik. Ya tidak becus untuk anda mengantisipasi, mempersiapkan anak-anak muda kita menghadapi abad 21. Dengan gampang presiden anda, bos anda menutup semua gardu tol itu, tapi tidak mengantisipasi kedepannya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang yang ilang itu dan saya tidak melihat anda ada riset yang cukup untuk mengantisipasi ya otomatisasi yang akan hadir. Kitadi Komisi XI mengurusi keuangan itu akan banyak itu orang dikeuangan yang akan hilang pekerjaannya karena otomatisasi dan saya lihat disini rencana kerja 2018 yang anggaran risteknya memalukan sekali tidak sampai Rp1 triliun. Gila itu cuma 60 juta dolar itu Pimpinan. 60 juta dolar itu nothing. Saya dan teman-teman dari Pansus Yunas Iptek seperti Ibu Andi Yuliani Paris dan Bapak-bapak yang lain kita ke Jepang saja. Di Jepang itu saja anggaran satu perusahaan itu bisa tiga kali lipatnya ini.Inovasi & Perkembangan ZamanEra otomatisasi 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pak, saya ingin kasih cerita saja. Ada teman saya yang buat incubator starup. Capitol yang berhasil dia kumpulkan dari luar negeri itu 100 kali lipatnya ini ya. ini sudah banyak teman-teman saya yang sedang menyiapkan anggaran-anggaran untuk teknologi startup yang besar. Kebetulan ini kita di Komisi VII DPR juga mengurus LHK, nanti kita besok raker sama ya kalau tidak salah, besok ya kita raker sama Ibu Siti Murbaya. Salah satu program yang beliau sama kitakan contohnya limbah b3 dan lain sebagainya ada program untuk dapil kita truk motor sampah ini. ada banyak anak-anak muda kita buat teknologi startup yang bisa memadukan orang yang membuat bank-bank sampah ini untuk kemudian disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang beli produk sampahnya. Itu starup itu dia dapat capitol saja seperlimanya anggaran Bapak untuk PBDT. Ini saya ngomong angka yang dialokasi ya, saya belum ngomong tadi yang diautomatisasi.Inovasi & Perkembangan ZamanTeknologi Startup 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya tahu bahwa bos anda Bapak Presiden Jokowi petugas partainya Bu Mercy dan teman-teman PDIP yang lain sedang focus membangun infrastruktur. Ini bagus infrastruktur, tapi apa gunanya bandara yang keren-keren itu kalau yang terbang itu pesawat buatan Prancis, bukan pesawat buatan Bandung. Loh kenapa saya ingin mengedepankan anggaran untuk N-219 dan lain sebagainya supaya nanti teman-teman LAPAN dan PT DI bisa segera bangun N-245, makanya ini tidak main-main Pak. ini tahun terakhir ini, ini harus sertifikasi tahun ini nih. Type sertifikasi dari Dirjen Perhubungan Udara harus keluar juga tahun ini harus kita mulai jual sertifikasi EASA sama FAA ini harus keluar tahun depan untuk bisa segera kita jual. Apa gunanya bangun infrastruktur kalau nanti yang kerja itu tidak ada? Tahun lalu, beberapa bulan yang lalu bapak mungkin ingat pemerintah anda membuat menjelaskan kenapa kok toko-toko seperti matahari pada tutup, kok banyak toko yang lagi tutup. Alasannya, alasan yang dijelaskan oleh pemerintah anda adalah oh karena orang beralih ke bisnis online orang beli diinternet. Oke katakanlah benar terus antisipasi anda apa? Kalau semuanya berbasis aplikasi orang semua pakai HP, apa riset anda untuk mengantisipasi orang akan nutup toko-toko akan bangun aplikasi. Apakah saya melihat untuk teknologi starup saja Cuma tidak sampai 5 juta dolar. Ini malu saya melihat angka ini. memalukan tidak cukup untuk membiayai 5 starup saja tidak cukup hingga realis untuk mulai pasang, dijual di google play.Program Ujian Kompetensi Sertifikasi 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bapak tahukan riset PISA yang menyedihkan sekali itu visa survey dari 40 negara, Indonesia dalam hal matematika, dalam hal engenering, fisika dan lain sebagainya rangking terakhir, rangking 40 dari 40 negara. waktu itu saya kebetulan dari Partai Gerindra bersama dengan Pak Harry dan Pak Ramson Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto ketemu dengan ada nobel… dari Amerika. Beliau curhat ke Prabowo. “Pak Prabowo saya datang ke universitas terkemuka anda UI waktu itu. saya kaget bahwa di Indonesia itu dosen S3 fisika itu sedikit sekali untuk ukuran Indonesia. Saya tahu ini urusan dikti bukan ristek, tapi kita ngomong kemasa depanlah. Belum lama yang lalu kita rapat sama LAPAN mengenai N-219 itukan banyak program-program yang contohnya ethanol testing dan lain sebagainya itukan perlu super computer ya. saya tidak tahu sekarang ini saya baca laporan bahwa Tiongkok Cina lagi bangun 140 super computer karena mereka tahu bahwa IA sama itu kedepannya akan maju dan saya lagi lihat ini angka bolak-balik saya belum lihat anggaran ini untuk super computer kita kedepan ya.Riset Riset PISA 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bapak tahukan riset PISA yang menyedihkan sekali itu visa survey dari 40 negara, Indonesia dalam hal matematika, dalam hal engenering, fisika dan lain sebagainya rangking terakhir, rangking 40 dari 40 negara. waktu itu saya kebetulan dari Partai Gerindra bersama dengan Pak Harry dan Pak Ramson Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto ketemu dengan ada nobel… dari Amerika. Beliau curhat ke Prabowo. “Pak Prabowo saya datang ke universitas terkemuka anda UI waktu itu. saya kaget bahwa di Indonesia itu dosen S3 fisika itu sedikit sekali untuk ukuran Indonesia. Saya tahu ini urusan dikti bukan ristek, tapi kita ngomong kemasa depanlah. Belum lama yang lalu kita rapat sama LAPAN mengenai N-219 itukan banyak program-program yang contohnya ethanol testing dan lain sebagainya itukan perlu super computer ya. saya tidak tahu sekarang ini saya baca laporan bahwa Tiongkok Cina lagi bangun 140 super computer karena mereka tahu bahwa IA sama itu kedepannya akan maju dan saya lagi lihat ini angka bolak-balik saya belum lihat anggaran ini untuk super computer kita kedepan ya.Riset Super Computer 7
ARYO DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Begini deh, sederhana saja deh. Minimum alokasi anggaran untuk bangun super computer satu deh satu biji. Satu saja, saya tidak minta 100. Tiongkok sudah punya 140 mereka mau bangun lebih banyak lagi. saya minta satu saja super computer di Indonesia untuk simulasi. Inikan sekarang lagi banyak bencana alam untuk simulasi apa yang akan terjadi di Gunung Agung kedepannya, untuk simulasi data-data dari LAPAN, nanti diolah ini kedepannya cuacanya seperti apa. Untuk simulasi efek ekonomi dan lain sebagainya. Kan bangun tol segitu banyak kan harus dihitung semuanya kadang-kadang perlu untuk super computer untuk bisa menghitung, mensimulasikan Semua itu. tidak cukup dengan apa yang ada kita punya saat ini.Riset Super Computer 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 22 peningkatan presentase populasi spesias yang terancam punah. Ini tolong saya minta laporannya ya. inikan tulisannya apa anggaran Rp28 miliar, 2%, jumlah … unit ini halaman 22, ini halaman 23, nah ini nomor 10 sama 11 kok ada muncul lagi nomor 17 dan 18 dua kali terus kok angkanya beda. Halaman 22 sama halaman 23 kok ini proyek rincian yang sama kok muncul 2 kali ini, 2% 10 menit, berikutnya 2% dua unit. Tolong dijelaskan ini apakah salah cetak atau bagaimana. Jangan sampai ini penggunaan angka yang salah. Terus muncul lagi ini dihalaman 24 tidak apa-apa ini tertulis saja ya.Anggaran  Anggaran 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya dihalaman 7 program konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Bu Menteri, mungkin ingat beberapa waktu tahun yang lalu sudah berkali-kali saya nanya waktu itu kita pernah di Kopo dengan Eselon I bahas anggaran tentang polisi hutan foresh…, nah waktu itu angka yang diberikan oleh LHK ada Rp42 miliar rupiah waktu itu. waktu itu rapat di Kopo waktu itu Rp42 miliar rupiah waktu itu. waktu itu rapat di Kopo waktu itu Rp42 miliar kalau dikonversi menjadi dolar Cuma 3 juta dolar. Jadi masa …strenger polisi hutan kita moso cuma 3 juta dolar. Ini kalau saya umpamakan anggaran Green Peace Indonesia, Green Peace Indonesia itu lima kali lipatnya anggaran kalian untuk polisi hutan. Bayangkan green peace Indonesia anggarannya 15 juta dolar, tapi polisi hutan kita 3 juta dolar. Nah itu 2 tahun yang lalu Tahun 2016. Saya ingin tahu disini saya lagi nyari-nyari, disini cuma ada unit, cuma ada angka unit, tapi saya tidak tahu jumlah total personel polisi hutan kita untuk hutan konservasi, taman nasional, national park, hutan lindung itu totalnya berapa dan saya juga ingin tahu gajinya itu berapa karena waktu itu saya pernah hitung polisi hutan kita 2000 orang dengan Rp42 miliar berarti gaji pertahun tiap polisi hutan kita cuma Rp20 juta rupiah. Tidak sampai Rp2 juta perbulan Pimpinan. Rp1,5 juta-1,8 jutalah rata-rata. Jadi bayangin kalau orang yang kalau voucher masuk kedalam mau memburu harimau ya kasih Rp2 juta sudah tutup mata polisi hutan kita. Jadi tolong saya ingin tanya gajinya berapa, jam jumlah polisi kita bertambah atau belum. Ini sudah tahun ketiga ini saya nanya ke Ibu Menteri tentang forest …kita.Anggaran  Anggaran Konservasi 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian mungkin saya masih banyak sekali. Saya serahkan kepada yang lain ya, nanti saya sampaikan daftar pertanyaan saya dan mohon dijawab secara tertulis. Oh dan yang terakhir kali ya. Sayakan tidak minta terlalu banyak sebetulnya ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di Jakarta ini di Jakarta tidak ada hutan, hutan kota itu tidak ada, tapi masalah sampah ini besar sekali dan tahun lalukan saya dialokasikan 31 gerobak motor sampah, tapi yang terrealisasi cuma 22. Nah saya sih biasanya tidak ngambek, tapi saya ini ditanya sama warga Jakarta Barat dan Utara mana ini gerobak motor sampahnya? Ya mohon maaf ya ini menurut saya bukan levelnya Ibu Menteri, tapi levelnya dirjen atau direktur, tetapi ya kita dari komisi setuju, sudah mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup ya saya rasa untuk mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup, saya rasa tidak layaklah program bantuan untuk pemilihan kita dipotong begitu saja, sepihak tanpa konsultasi dengan kita. Apalagi kita sudah berusaha memperjuangkan anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mohon hormati kami terutama untuk program daerah pemilihan kita, kita akan hormati Ibu. Sekian saja. Terima kasih Pimpinan. Hitungannya 16 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran  Pemotongan Anggaran 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian lanjut sekarang dirincian realisasi fisik. Jadi yang berikutnya ini Tahun 2017, jadi kita review Tahun 2017 halaman 6, halaman 6 ini ada nomor 17 luas hutan kota targetnya 490 hektar, realisasi fisiknya 452 hektar. Tolong dijelaskan dimana ini? karena di Jakarta ini meskipun sudah begitu …, tapi masih ada hutan kotanya dan masih ada tempat daerah yang potensi untuk dijadikan hutan kota. Jadi tolong dijelaskan.Capaian Kerja  Hutan Kota 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mungkin ibu ingat waktu awal-awal menjadi menteri kan kita bicara tentang bebas plastic. Waktu itukan kita pernah membuat keputusan ini yang orang pengguna plastic diminimarket harus bayar 50 rupiah atau berapa ya? saya lupa. 200 rupiah ya dan itu berhenti kan Bu. Mohoh izin saja sebentar saja Pak Pimpinan untuk interaktif. Waktu itu diberhentikan karena ada apa? Ada keluhan dari masyarakat atau bagaimana ya waktu itu? karena masyarakat tidak setuju. Sebentar saja Pimpinan interaktif ya.Capaian Kerja  Kebijakan Bebas Plastik 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih. Karena ini sekarang kami di Jakarta, kami kebetulan di Partai Gerindra juga mendapatkan riset-riset bahwa sekarang kalau tidak salah Banjarmasin bebas plastic, Kota Banjarmasin bebas plastic. Tolong dicek itu kalau mereka sukses, alasan suksesnya kenapa. Kemudian masa kita kalah sama negara-negara di Afrika. Sekarang di Afrika di Ruanda dan di Kenya, Kenya Rwanda itu anda ditangkap polisi loh kalau pakai plastic sekarang. Jadi masa kita mau kalah sih sama Kenya, sama Rwanda negara yang barusan perang saudara sampai setengah juta orang mati masa kita kalah sama mereka. Jadi ini tolong diperhitungkan karena sekarang ini Pak Gubernur DKI, Pak Anis Baswedan sedang menyiapkan bersama timnya untuk membuatkan Pergub untuk larangan plastic kedepannya ini di Jakarta. Tolong di Balai Kota sedang mengkaji ini untuk membuat Jakarta bebas plastik, jadi mohon kerjasamanya dengan Kementerian LHK. Jadi selain saya ganggu Ibu Menteri, saya juga ganggu Pak Sekjen mengenai ini. Jadi tolong studinya kita buat ini. ini demi anak cucu kita, demi Jakarta bebas plastic. Itu yang pertama ya. itu terima kasih.Capaian Kerja  Kebijakan Bebas Plastik 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lanjut kehalaman 38. Ini saya asumsi 2 juta hektar maksudnya ya? 2 juta hektar ini juga tolong tadi mungkin Ibu sudah bahan ini halaman 37 rencana kegiatan perhutanan sosial. Tolong dijelaskan juga payung hukumnya seperti apa. Dihalaman 39 berikutnya ini pola pendampingan perhutanan sosial ya berarti. Tolong berikan laporan terinci kepada kami di Komisi VII DPR ini pola pendampingannya seperti apa, rekruitmentnya seperti apa Pokja PPS ini, level provinsi kabupaten dan seterusnya. kadangkan kami ada daerah pemilihan masing-masing, kitakan juga ingin tahu ini perhutanan sosial mau buka lahan besar banget ini 2 juta sampai 4 juta hektar ya kalau tidak salah tadi. ini untuk yang monitor 2 juta hektar yang dihalaman 38 kan? Nah jangan sampai ini menjadi merambah hutan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi tolong ini tidak apa-apa tertulis saja. Tolong saya menunggu laporan dan tolong jelaskan apa ini Pokja Pendampingan Perhutanan Sosial. Orang ini siapa ini? karena jangan sampai ini menyusup masuk-masuk dari perusahaan-perusahaan ya saya tidak mau sebutlah nama perusahaan yang besar-besar di Riau dan besar-besar disana itu, nanti disusupi sama mereka atau yang lain kita jangan mau sampai itu terjadi.Capaian Kerja  Payung Hukum Perhutanan Sosial 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian lanjut tentang perhutanan sosial. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan sama Ibu Menteri karena tadi saya lagi sibuk membaca semua laporan ini. perhutanan nasional ini 12 halaman 33, yang 12,7 juta hektar itu payung hukumnya apa saja ya. Tolong dijelaskan Permennya, PP atau Perpresnya berdasarkan UndangUndang apa tolong dijelaskan karena kalau pun ini program nawacita pemerintah, tapi harus ada payung hukumnya. Tolong dijelaskan. Itu halaman 33. Itu dijawab tertulis tidak apa-apa karena kita mungkin tidak ada waktu hari ini.Capaian Kerja  Perhutanan Sosial 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian mungkin saya masih banyak sekali. Saya serahkan kepada yang lain ya, nanti saya sampaikan daftar pertanyaan saya dan mohon dijawab secara tertulis. Oh dan yang terakhir kali ya. Sayakan tidak minta terlalu banyak sebetulnya ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di Jakarta ini di Jakarta tidak ada hutan, hutan kota itu tidak ada, tapi masalah sampah ini besar sekali dan tahun lalukan saya dialokasikan 31 gerobak motor sampah, tapi yang terrealisasi cuma 22. Nah saya sih biasanya tidak ngambek, tapi saya ini ditanya sama warga Jakarta Barat dan Utara mana ini gerobak motor sampahnya? Ya mohon maaf ya ini menurut saya bukan levelnya Ibu Menteri, tapi levelnya dirjen atau direktur, tetapi ya kita dari komisi setuju, sudah mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup ya saya rasa untuk mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup, saya rasa tidak layaklah program bantuan untuk pemilihan kita dipotong begitu saja, sepihak tanpa konsultasi dengan kita. Apalagi kita sudah berusaha memperjuangkan anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mohon hormati kami terutama untuk program daerah pemilihan kita, kita akan hormati Ibu. Sekian saja. Terima kasih Pimpinan. Hitungannya 16 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhCapaian Kerja  Program Gerobak Sampah 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 22 peningkatan presentase populasi spesias yang terancam punah. Ini tolong saya minta laporannya ya. inikan tulisannya apa anggaran Rp28 miliar, 2%, jumlah … unit ini halaman 22, ini halaman 23, nah ini nomor 10 sama 11 kok ada muncul lagi nomor 17 dan 18 dua kali terus kok angkanya beda. Halaman 22 sama halaman 23 kok ini proyek rincian yang sama kok muncul 2 kali ini, 2% 10 menit, berikutnya 2% dua unit. Tolong dijelaskan ini apakah salah cetak atau bagaimana. Jangan sampai ini penggunaan angka yang salah. Terus muncul lagi ini dihalaman 24 tidak apa-apa ini tertulis saja ya.Capaian Kerja  Rincian Anggaran Proyek 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 43. Tolong dijelaskan lebih lanjut, tadi mungkin perlu dijelaskan lebih rinci Tora ini apa karena ini sebelumnya belum pernah nongol kan ini. ini baru yang baru kan? Tanah objek reforma agrarian sudah berapa kali dibahas? Ya ini nanti terulis saja, tidak usah sekarang dan juga halaman 48 rincian yang pemantapan kawasan hutan ini yang besar sekali ini yang 826 miliar ini tolong dijelaskan yang 346 dan 412 yang bawah itu rinciannya tolong laporkan kepada kami.Capaian Kerja  Rincian pemantapan kawasan hutan 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Peganti penggunaan merkuri dan teknologiInovasi Lingkungan Hidup Teknologi 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian berikutnya dihalaman 8 ini bicara presentase peningkatan populasi jenis satwa. Ini saya coba cek di online tentang … angkanya datanya untuk Indonesia saya tidak pernah punya, kan katanya realisasi fisiknya 7,86% targetnya 2%. Jadi tolong dijelaskan lebih lanjut karena bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk benar-benar melindungi satwa kita yang terancam punah. Tolong mohon bantuannya dari Kementerian LH, saya ingin tahu 25 jenis satwa ini apa saja, jumlah total di Republik Indonesia itu apa saja dan itu 7,86% itu maksudnya apa itu? itu naik 7,86 atau tidak? Karena tadi dihalaman yang pertama yang Ibu sampaikan yang lingkaran itu, itu katanya sudah jumlah tandanya nambah atau jumlah gajah sumatera sama harimau sumateranya nambah. Masa tahun lalu cuma nambah satu sih ekor harimau sumatera itu bagi saya agak memalukan Bu. Perlu ditambah lebih lanjut. Ini mohon maaf ini, saya masih banyak hal yang saya mau tanya. Oh maaf dua yang terakhir dihalaman 9 setelah ini target kawasan mangrove realisasi cuma satu. Itu dimana dan kenapa kok tidak bisa tercapai 12? Yang 11 kemana itu? tolong dijawab. Maaf ya Bu kalau saya ngebut karena saya tidak mau mengambil waktu yang lain.Kasus Lingkungan Hidup Peningkatan Populasi Satwa 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang kedua, ini saya mau tanya tentang beberapa hal contohnya ini satu persatu deh biar ngebut sedikit ya. Pada halaman 13. Yang pertama, Ini preventif dan promontif masyarakat hidup sehat, penghapusan penggunaan merkuri ini bentuknya seperti apa. Ini tertulis saja ya. tolong dijelaskan dalam jawaban tertulis. Kemudian berikutnya pada halaman 18. Halaman 18 ini tentang ketahanan energi, pembangunan PLT berbasis hiydro. Ini apakah kerja sama dengan Kementerian ESDM atau tidak atau kalian buat sendiri karena sayang ini kalau Kementerian LHK jalan sendiri tanpa kerja sama ESDM ini. Apalagi ini percuma juga bangun listrik, kalau nanti tidak ada PPE, listriknya tidak dibeli oleh PLN dan lain sebagainya. Ini apakah ada hubungannya dengan PLN atau tidak atau ini hanya program untuk melistriki daerahdaerah yang kalian kerja karena kan Indonesia prinsipnya harus ada PPA kan dengan PLN. Jadi bagaimana ini kalian mau mengejar PPA di PLN atau bagaimana? Itu harus jelas karena kalau ini jualnya ke. Inikan ada program listrik terangkan. Presiden sedang mengejar rasio elektrifikasi, jadi ini bentuknya seperti apa tolong dijelaskanKasus Lingkungan Hidup PLN 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 22 peningkatan presentase populasi spesias yang terancam punah. Ini tolong saya minta laporannya ya. inikan tulisannya apa anggaran Rp28 miliar, 2%, jumlah … unit ini halaman 22, ini halaman 23, nah ini nomor 10 sama 11 kok ada muncul lagi nomor 17 dan 18 dua kali terus kok angkanya beda. Halaman 22 sama halaman 23 kok ini proyek rincian yang sama kok muncul 2 kali ini, 2% 10 menit, berikutnya 2% dua unit. Tolong dijelaskan ini apakah salah cetak atau bagaimana. Jangan sampai ini penggunaan angka yang salah. Terus muncul lagi ini dihalaman 24 tidak apa-apa ini tertulis saja ya.Kasus Lingkungan Hidup Populasi Spesies 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian lanjut sekarang dirincian realisasi fisik. Jadi yang berikutnya ini Tahun 2017, jadi kita review Tahun 2017 halaman 6, halaman 6 ini ada nomor 17 luas hutan kota targetnya 490 hektar, realisasi fisiknya 452 hektar. Tolong dijelaskan dimana ini? karena di Jakarta ini meskipun sudah begitu …, tapi masih ada hutan kotanya dan masih ada tempat daerah yang potensi untuk dijadikan hutan kota. Jadi tolong dijelaskan.Kasus Lingkungan Hidup Realisasi 7



ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian berikutnya halaman 19 Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Disini ditulis jumlah sekolah dan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan. Jujur saja, saya tidak tahu maksudnya ini apa “peduli budaya lingkungan” apa tolong dijelaskan dari kementerian. Definisi peduli lingkungan itu apa, definisinya apa, realisasinya apa? Realisasinya 536 sekolah, kampus itu dimana saja? Karena setahu saya yang peduli dan berbudaya lingkungan itu ngecapnya gampang, tapi realisasinya percuma. Jadi tolong dijelaskan definisinya apa dan lokasinya dimana saja. Itu halaman 19.Program Lingkungan Hidup Peduli Lingkungan 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 43. Tolong dijelaskan lebih lanjut, tadi mungkin perlu dijelaskan lebih rinci Tora ini apa karena ini sebelumnya belum pernah nongol kan ini. ini baru yang baru kan? Tanah objek reforma agrarian sudah berapa kali dibahas? Ya ini nanti terulis saja, tidak usah sekarang dan juga halaman 48 rincian yang pemantapan kawasan hutan ini yang besar sekali ini yang 826 miliar ini tolong dijelaskan yang 346 dan 412 yang bawah itu rinciannya tolong laporkan kepada kami.Program Lingkungan Hidup Pemantapan Kawasan Hutan 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mohon maaf ini masih banyak sekali. Oh yang terakhir deh halaman 28 berikutnya. Program Pengelolaan Sampah Limbah dan B3. Ini ada tulisan zero merkuri di 3 lokasi 100% pencapaiannya, 3 lokasi ini maksudnya di Pacitan, Banyumas bentuknya apa saja. Terus kemudian apakah ada untuk Jakarta atau tidak?karena Teluk Jakarta kan barusan kita ratifikasi minamata Pimpinan. Kita barusan ratifikasi itu dan kemudian itulah satu daerah yang tercemar banget ya kebetulan dapil saya Teluk Jakarta. Inikan untuk emas skala kecil ya, kalau yang lain seperti Program Pengelolaan Merkuri tolong dijelaskan dimana saja. Inikan untuk yang small … gold mining.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Peganti penggunaan merkuri dan teknologiProgram Lingkungan Hidup Pengganti Merkuri 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang kedua, ini saya mau tanya tentang beberapa hal contohnya ini satu persatu deh biar ngebut sedikit ya. Pada halaman 13. Yang pertama, Ini preventif dan promontif masyarakat hidup sehat, penghapusan penggunaan merkuri ini bentuknya seperti apa. Ini tertulis saja ya. tolong dijelaskan dalam jawaban tertulis. Kemudian berikutnya pada halaman 18. Halaman 18 ini tentang ketahanan energi, pembangunan PLT berbasis hiydro. Ini apakah kerja sama dengan Kementerian ESDM atau tidak atau kalian buat sendiri karena sayang ini kalau Kementerian LHK jalan sendiri tanpa kerja sama ESDM ini. Apalagi ini percuma juga bangun listrik, kalau nanti tidak ada PPE, listriknya tidak dibeli oleh PLN dan lain sebagainya. Ini apakah ada hubungannya dengan PLN atau tidak atau ini hanya program untuk melistriki daerahdaerah yang kalian kerja karena kan Indonesia prinsipnya harus ada PPA kan dengan PLN. Jadi bagaimana ini kalian mau mengejar PPA di PLN atau bagaimana? Itu harus jelas karena kalau ini jualnya ke. Inikan ada program listrik terangkan. Presiden sedang mengejar rasio elektrifikasi, jadi ini bentuknya seperti apa tolong dijelaskanProgram Lingkungan Hidup Penghapusan penggunaan merkuri  7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang kedua, ini saya mau tanya tentang beberapa hal contohnya ini satu persatu deh biar ngebut sedikit ya. Pada halaman 13. Yang pertama, Ini preventif dan promontif masyarakat hidup sehat, penghapusan penggunaan merkuri ini bentuknya seperti apa. Ini tertulis saja ya. tolong dijelaskan dalam jawaban tertulis. Kemudian berikutnya pada halaman 18. Halaman 18 ini tentang ketahanan energi, pembangunan PLT berbasis hiydro. Ini apakah kerja sama dengan Kementerian ESDM atau tidak atau kalian buat sendiri karena sayang ini kalau Kementerian LHK jalan sendiri tanpa kerja sama ESDM ini. Apalagi ini percuma juga bangun listrik, kalau nanti tidak ada PPE, listriknya tidak dibeli oleh PLN dan lain sebagainya. Ini apakah ada hubungannya dengan PLN atau tidak atau ini hanya program untuk melistriki daerahdaerah yang kalian kerja karena kan Indonesia prinsipnya harus ada PPA kan dengan PLN. Jadi bagaimana ini kalian mau mengejar PPA di PLN atau bagaimana? Itu harus jelas karena kalau ini jualnya ke. Inikan ada program listrik terangkan. Presiden sedang mengejar rasio elektrifikasi, jadi ini bentuknya seperti apa tolong dijelaskanProgram Lingkungan Hidup Penghapusan penggunaan merkuri  7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lanjut kehalaman 38. Ini saya asumsi 2 juta hektar maksudnya ya? 2 juta hektar ini juga tolong tadi mungkin Ibu sudah bahan ini halaman 37 rencana kegiatan perhutanan sosial. Tolong dijelaskan juga payung hukumnya seperti apa. Dihalaman 39 berikutnya ini pola pendampingan perhutanan sosial ya berarti. Tolong berikan laporan terinci kepada kami di Komisi VII DPR ini pola pendampingannya seperti apa, rekruitmentnya seperti apa Pokja PPS ini, level provinsi kabupaten dan seterusnya. kadangkan kami ada daerah pemilihan masing-masing, kitakan juga ingin tahu ini perhutanan sosial mau buka lahan besar banget ini 2 juta sampai 4 juta hektar ya kalau tidak salah tadi. ini untuk yang monitor 2 juta hektar yang dihalaman 38 kan? Nah jangan sampai ini menjadi merambah hutan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi tolong ini tidak apa-apa tertulis saja. Tolong saya menunggu laporan dan tolong jelaskan apa ini Pokja Pendampingan Perhutanan Sosial. Orang ini siapa ini? karena jangan sampai ini menyusup masuk-masuk dari perusahaan-perusahaan ya saya tidak mau sebutlah nama perusahaan yang besar-besar di Riau dan besar-besar disana itu, nanti disusupi sama mereka atau yang lain kita jangan mau sampai itu terjadi.Program Lingkungan Hidup Perhutanan Sosial 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian lanjut tentang perhutanan sosial. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan sama Ibu Menteri karena tadi saya lagi sibuk membaca semua laporan ini. perhutanan nasional ini 12 halaman 33, yang 12,7 juta hektar itu payung hukumnya apa saja ya. Tolong dijelaskan Permennya, PP atau Perpresnya berdasarkan UndangUndang apa tolong dijelaskan karena kalau pun ini program nawacita pemerintah, tapi harus ada payung hukumnya. Tolong dijelaskan. Itu halaman 33. Itu dijawab tertulis tidak apa-apa karena kita mungkin tidak ada waktu hari ini.Program Lingkungan Hidup Perhutanan Sosial 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mohon maaf ini masih banyak sekali. Oh yang terakhir deh halaman 28 berikutnya. Program Pengelolaan Sampah Limbah dan B3. Ini ada tulisan zero merkuri di 3 lokasi 100% pencapaiannya, 3 lokasi ini maksudnya di Pacitan, Banyumas bentuknya apa saja. Terus kemudian apakah ada untuk Jakarta atau tidak?karena Teluk Jakarta kan barusan kita ratifikasi minamata Pimpinan. Kita barusan ratifikasi itu dan kemudian itulah satu daerah yang tercemar banget ya kebetulan dapil saya Teluk Jakarta. Inikan untuk emas skala kecil ya, kalau yang lain seperti Program Pengelolaan Merkuri tolong dijelaskan dimana saja. Inikan untuk yang small … gold mining.Program Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Mohon izin sekarang pakai stopwatch karena banyak sekali yang saya mau tanya. Jadi mungkin sebagian besar dijawab tertulis dan tolong benar-benar tertulis dan jawabannya dikirim segera dalam waktu dekat, nanti dalam kesimpulan Pimpinan tolong ya untuk jawaban tertulis ini dijelaskan. Ini ada banyak sekali yang saya mau tanya, tapi sebelum saya lupa mungkin diluar semua ini kebetulan kemarin saya makan siang sama Gubernur DKI Pak Anis Baswedan dan salah satu yang saya bahas dengan beliau adalah tentang sampah dan limbah di Jakarta.Program Lingkungan Hidup Sampah 7
ARYO P. S DJOJOHDIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman 43. Tolong dijelaskan lebih lanjut, tadi mungkin perlu dijelaskan lebih rinci Tora ini apa karena ini sebelumnya belum pernah nongol kan ini. ini baru yang baru kan? Tanah objek reforma agrarian sudah berapa kali dibahas? Ya ini nanti terulis saja, tidak usah sekarang dan juga halaman 48 rincian yang pemantapan kawasan hutan ini yang besar sekali ini yang 826 miliar ini tolong dijelaskan yang 346 dan 412 yang bawah itu rinciannya tolong laporkan kepada kami.Program Lingkungan Hidup Tora 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Insentif riset sinas itu Rp91 miliar itu?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 26 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pak. Saya ingin klarifikasi saja. Saya tahu inikan semua global ya. saya tidak mau bagaimana. Kalau dari PT DI sendiri kan tadi ada N-219 potensial market…tidak ditulis ini halaman berapa yang total target inikan 76 unit dan 2000 unit dan ini saya lihat sumbernya ini sumbernya dari independennya ya bukan dari PT DI sendiri berarti angkanya ini? maaf yang halaman sebelumnya ini ya yang ini berarti ini bukan dari internal PT DI ini atau bagaimana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 28 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti dengan target produksi berapa tadi? 36 unit pertahun perlu waktu 6 tahun kali ya? 6-7 tahun untuk memenuhi pasar ini paling. Oke, terima kasih. Saya Cuma ingin klarifikasi saja untuk memastikan supaya saya tidak salah baca. Jadi balik lagi ke saya fokus dulu kepresentasinya PT DI. Jadi total biaya pengembangan development cost dari N-219 targetnya ini 78 juta dolar ya Rp1,03 triliun seperti yang diangka Bapak. Berarti ini total dari Tahun 2011-2012 tadi sampai dengan ini target EASA Sertification oke? dan untuk mengejar itu berarti 325 jam terbang yang kekurangan Rp82 miliar itu tadi ya? Rp82 miliar ini apakah sudah dialokasi atau belum ya? sudah disetujui apa belum?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 31 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya terutama mungkin Kepala Lapan, PT DI dengan Pak Dirjen tolong jelaskan kepada bos-bos kalian yang nantinya menyetujui duit kalian. Bandingkan harus begitu. masa kalian kalah sih sama anggaran iklannya grab begitu karena ini penting sekali. Karena jujur ya melihat roopmap pengembangan transport nasional ini saya sangat senang dan 2 tahun yang lalu waktu kita datang ke PT DI Bapak menjelaskan bahwa N-245-kan lebih sederhana. N-235 dibelakangnya diganti dengan ditambah kursi dan kalau tidak salah angka yang Bapak kasih tahu kepada kami itu cuma 150 juta dolar kalau tidak salah. Angkanya masih sama ya? ya berarti jadi lebih kurang ini sudah selesai dua kali lipat. Ini saya kira dapat sesuatu yang bisa bersaing dengan ATR yang dia pakai wings dengan. Kenapa ini penting? Karenakan sekarang pemerintah sedang banyak membangun nih bandara yang banyak banget. Sedih juga saya kalau yang melihat, yang terbang itu pesawat Francis semua itu ATR. Ya kan ATR itukan sebetulnya ya tidak jauh beda dengan N-250 yang dibangun Pak Habibi dulu yang sayang sekali sertifikasi berhenti karena kejadian Tahun 1990-1998 waktu itu. Jadi kita ingin bantulah.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 33 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya tolong tekankan kepada BAPPENAS, tekankan kepada mereka kepada Kementerian Keuangan jangan pelit sama duitnya. Kita sih disini semua mendukung karena kita sudah datang ke pabriknya 2 tahun lalu loh. Sudah jadi mau dicopot lagi karena mau sertifikasi segala macam. Sekarang tinggal kurang first flight tadi Bulan Agustus tadi. Dari Bulan Agustus sampai sekarang masa baru terbang 16 jam sih. Bagi saya ya agak sedih jujur saja. Sebagai perumpaan boing 787 dream liner itu kalau tidak salah sertifikasinya hampir 5000 jam untuk satu pesawat itu dan itu mereka lakukan dalam waktu setahun atau 2 tahun. Masa kita mau ngebangun ini? kita ngebut loh. Kita ngebut dengan ketertinggalan dengan ATR, dengan perusahaan lain. Jangan sampai hanya dalam beberapa bulan saja Cuma 16 jam berarti ini targetnya Bapak mengejar 325 jam terbang flight hours berarti tiap bulan minimum harus 30 jam terbang berartikan 30-20? 2 pesawat berarti ya masing-masing 15 jam terbang. Jadi tolong ini dipercepat kalau bapak-bapak perlu apa-apa, Bapak-bapak perlu tahu nomornomor telepon kami, hubungi kami untuk kita ikut agak keras, tegur keras yang disana. Tidak besar loh Pak Rp82 miliar. Kedengarannya mungkin besar ya? tapi ya saya umpamakan iklan anggaran iklan grab itu 2 bulan itu ya segini, makanya nongol terus di HP kita. Jangan sampai kalah sama perusahaan iklan internet begitu loh. Jadi itu saja dari saya Pimpinan sedikit-sedikit gambaran kenapa ini sebetulnya harusnya tidak menjadi masalah karena ini bisa kita cepat perjuangkan. Tidak terlalu besar sebetulnya dan sebelum saya selesai, saya ingin tanya total investasi untuk up grade facility yang 71 juta dolar ini dari uangnya PT DI sendiri atau darimana nanti? Oh dengan komersial loan ya. oh produksinya ya. oke itu saja dari saya Pimpinan mohon maaf karena tanya jawab agak lama 16 menit terhitung. Sekian saja dari saya. Wassalamu’aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya masih ingat saya mengunjungi PT DI awal Tahun 2016 waktu itu Pak Gus Irawan Pasaribu baru menjadi Ketua Komisi VII DPR yang baru Bulan Januari atau Februari dulu dan Pak Sukat Wikanto kan waktu itu Direktur Umum. Jadi ini 2 tahun kemudian kita ketemu lagi penasaran apa saja perkembangannya selama ini. saya tidak mau lama-lama, langsung saja karena banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama-tama ke Ristek Dikti dulu. Tadi dihalaman mengenai postur anggaran. Ini berarti postur anggaran 2018 Rp41,28 triliun Pak ya? berarti ini yang Bapak tulis. Kemudian ini untuk program-program hanya 12,45 triliun sisanya adalah operasional dan yang rutin berarti ya? ini dihalaman 14 presentasi Bapak. Kan tadi yang untuk program prioritas kementerian atau lembaga sama prioritas Bappenas 12,45 triliun. Boleh izin interaktif ya?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang sebelah kiri berarti ya?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang Rp634 miliar itu?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Halaman berikutnya. Jadi yang total Rp890 miliar ini angkanya darimana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Itu hubungannya apa antara halaman 14 sama 15 ini bagaimana nih? Tolong dijelaskan. Angka Rp890 miliar itu darimana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Rp41,28? Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ke layanan umumAnggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kecil banget tadi saya tidak sempat lihat. Oke terima kasih dan anggaran LAPAN itu masuk di…Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Maksudnya bantuan untuk, jadi terpisah.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi ini tidak ada hubungannya dengan LAPAN sama sekali ini?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yaitu dimana? Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi untuk N-219 itu angkanya yang dimana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kenapa saya penasaran? Karena saya ingin tahu dulu nih, Bapak ngasih agenda hari inikan N-219. Jadi Bapak ngasih lihat ini berarti tidak ada hubungannya dengan N-219 ini yang halaman 14? 15 maaf.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Balik lagi, jadi Bapak ngasih lihat ini buat apa yang halaman 15?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 19 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Makro anggarannya ya?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 20 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Tapi itukan tidak ada angkanya. Dihalaman 19 Cuma tulisan-tulisan doang Pak. angka yang disini dimana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 21 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kenapa tidak ditulis? Saya mau lihat Pak. Saya ngebaca, tidak tulis. Jadi saya melihatnya bagaimana Pak?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 22 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan. Betul saya mengerti bahwa LAPAN anggarannya terpisah karena kitakan dari Komisi VII DPR yang alokasi, tapi maksudnya bapak kan ngasih lihat angka ini karena masih lihat makronya, totalnya, tapi ada alokasi untuk N-219 kan disini? jadi dari lokasi yang ini yang kata Bapak 890 itu angkanya itu yang mana? Ini ada Dirjen Risbang, ada Dirjen Inovasi. Jadi yang untuk. Saya mengerti makro, tapi saya ingin tahu dari angka-angka ini 1,1, 91, 20,4, 40 untuk pusat genomic yang untuk N-219 itu angka yang mana?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke. Terima kasih Pak. itu pertanyaan saya, jadi bapak tidak perlu kasih 19 halaman, 19-20. Jadi dari yang insentif riset sinas dan juga untuk yang pengembangan teknologi industri. Oke, terima kasih. Jadi itu pertanyaan saya Pak. jadi tidak usah kasih halaman lain. Saya Cuma lihat dihalaman ini. oke terima kasih. Jadi itu saya Cuma klarifikasi saja. Lanjut ke LAPAN. Saya ingin klarifikasi satu hal lagi. ini dipresentasinya LAPAN dikonsep pemasaran dan penjualan 219 disinikan ditulis sumber dari Kementerian Perhubungan RI diolah oleh PT DI. Ini potensi pasar dunia 4925 unit untuk kelas ini ya berarti? Maaf ini untuk Pak Thomas ya ini LAPAN, jadi untuk 12 sampai 19 kursi ya berarti potensi target Bapak adalah menjual 219, 488 unit. Ini total target penjualan Bapak untuk N-219?Anggaran Anggaran 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 27 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi PT DI ini setuju dengan angka ini?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 29 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Diharapkan dari kami Komisi VII DPR atau diharapkan dari siapa?Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 30 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Untuk dukungan ya? berartikan karena kenapa saya. begini, saya bukan bagaimana. Tadi mohon maaf saya agak keras kepada Bapak-bapak. Saya ingin klarifikasi saja karena saya ingin angka-angkanya tidak salah karena inikan rapat resmi Komisi VII DPR. Jadi angka yang disini adalah angka yang bukan dimedia. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dari Bapak-bapak. Kenapa saya nanya semua ini? karena saya agak mencoba memproses apa yang saya baca ini. untuk kita menyelesaikan proyek tapak pesawat buatan anak bangsa sendiri kekurangan Rp82 miliar. Sebagai gambaran saja buat Bapak-bapak ya, Rp82 miliar itu anggaran iklannya grab dalam sebulan. Jadi ketika kalian menonton youtube kan iklannya grab teruskan? Ya itu duit iklannya grab dalam 1-2 bulan itu sama dengan anggaran yang Bapak-bapak minta.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 32 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya disini ingin bantu dan ingin melihat gambaran karena supaya kita bisa maju ke N-245 dan N-270, kita N-219 yang selesai dulu. Jadi sekarang Bapak-bapak memerlukan Rp82 miliar atau 6,1 juta dolar. Sebagai gambaran juga oke, jadi itukan anggarannya iklannya grab. Iklan grab itu besar. Saya kasih perumpaan lain deh. Bapak tahu green peace tidak? Green peace yang non provit yang berurusan dengan lingkungan hidup. Anggarannya green peace setahun itu, green peace Indonesia ya? bukan green peace sedunia. Anggaran green peace Indonesia itu tiga kali lipat yang kekurangan kalian. Rp180 miliar itu anggarannya green peace dalam setahun. Green peace Indonesia. Jadi masa kita kalah sih sama non provit foundation dari Amerika dari luar negeri.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 34 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lebih bagus kalau Rp82 miliarnya ada baru lebih bagus itu.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau untuk minta, izin lagi Pimpinan. Untuk me-request contohnya permintaan untuk peta-peta tematik itu, apakah sudah ada anggarannya atau harus mengajukan anggaran lagi, terus mengajukan anggarannya itu di BIG, alokasinya melalui Bappenas atau bagaimana.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang ketiga, Ibu Menteri menterinya beberapa kali saya mengingatkan bahwa saya sangat malu dengan anggaran polisi hutan kita, forest rangers. Beberapa konsinyering, pernah kita konsinyering di puncak di Kopo, waktu itu saya lihat bahwa anggaran untuk polisi hutan 42 miliar, 3 million dolar, 3 juta dolar untuk negara dengan hutan tropis terbesar di dunia kedua setelah Republik Demokratik Kongo. Saya ingin tanya saya belum lihat di ..... yang kami dapat, saya lihat itu untuk KSDAE di halaman 8, 9, 10 tidak dijelaskan penambahannya bagaimana. Yang ada adalah kunjungan wisatawan dan sebagainya realisasi, tetapi saya tidak lihat karena di halaman 9 poin 13 kan ditulis bahwa persen target 2017 adalah, persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa yang terancam punah berdasarkan IUCN ratelist inikan baru realisasinya masih kecil sekali. Saya ingin tanya dan ini pasti tidak terlepas dari komitmen Kementerian Lingkungan Hidup untuk menambah gaji dan anggaran para polisi hutan kita. Saya sudah tanya 2-3 kali di 2, 3 Raker yang sebelumnya saya tanya di sini, bagaimana pelaksanaan anggaran ini.Anggaran Anggaran 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, bagaimana kita mau memperbagi transmisi kita kalau kita lihat di anak-anak perusahaan banyak fokus-fokus untuk kapeks di hulu, bukan hanya bangun pembangkit tetapi juga kita mengakuisisi batu apa tambang tambang ya batu bara, ya nanti mungkin bisa dijelaskan sekema pembayarannya seperti apa. Jadi saya ngasih satu contoh saja kan saya sudah dua kali ikut siopi 21 dan siopi 23 eh 22 yang di Marakes dan di Paris. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu adalah sekarang ini pembicaraannya sudah bukan EBT apakah EBT akan jadi dominan atau tidak itu tidak pasti. Trump keluar dari Paris saja orang makin giat. Malah banyak Provinsi, maaf negara dibagian Amerika yang partai republik itu porsi EBTnya makin naik, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah jaringannya siap atau tidak.Batu Bara Batu Bara 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah sekarang inikan teknologi baterai dan lain-lain sudah mulai bicara, tetapi menjelang itu terjadi saya ingin tanya kebijakan PLN itu apakah sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan jaringannya mengantisipasi naiknya EBT? Saya kasih contoh di Inggris. Di Inggriskan perusahaannya nasional great.. fokusnya dijaringan saja , jaringan dan transmisi to cashflow kencang itu. Nah PLN kan memperbaiki kinerja keuangannya. Daripada pusing-pusing nyari tambang batubara dan lain-lain bagaimana kalau memperbaiki transmisinya? Menambah jumlah pelanggan, memperstabil daya listrik, daya setrum dan lain-lain. Jangan sampai transmisinya itu terbengkalai karena kelihatannya ini akan menjadi isu terbesar. Saya khawatir terlalu fokus dihulunya jaringannya tidak siap. Jadi tolong dijawab khusus tentang ini.Batu Bara Batu Bara 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman saya mau mengomentari halaman 30 proses akuisisi tambang batu bara. Tadi bicara tentang DMO (Domestic Market Obligation) bagi saya si sah-sah saja, tetapi masalahnya Bapak itu bukan dengan kami, masalah Bapak ada sudah bicara sama teman-teman dari Kementerian Keuangan belum dari Bank Indonesia dari OJK dan lain-lain karena para pemilik tambang-tambang ini kan sudah banyak yang Tbk Pak. Bagi kita si kita siap saja Pak, kita siap mendukung Bapak, kita siap mendukung PLN DMO tidak usah ikut harga pasar sudah ada harga patokannya sudah. Ikutin beraslah harga eceran tertinggi yang penting penambang itu untungnya wajarBatu Bara Batu Bara 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terus kemudian tolong diperjelas juga saya banyak dapat berita dari temanteman di bidang pertambangan bahwa untuk mulut tambang ini ada keinginan dari PLN untuk mengambil saham ekuitas mayoritas. Nah bagi saya sih ya silakan saja, tetapi kan ini dampaknya di pasar seperti apa. Sekali lagi karena banyak yang sudah Tbk. Apakah nanti berarti ini akan mengurangi jumlah pembangkit listrik mulut tambang kedepannya atau malah ini menjadi oke dilapangan. Jadi sekali lagi tolong dijelasin lagi ini paymen terms-nya seperti apa. Saya baca ini bayarnya apa nilai dari valuasi tambang kondisi tambang menentukan harga dan lain-lain pembayaran dilakukan setelah ditandatangani perjanjian jual beli saham. Nah ini bayar sahamnya ini pakai PLN mau ngeluarin bond atau bayarnya dicicil selama 20 25 Tahun ya tolong diperjelas. bagi saya sih sah sah saja, tetapi ya jangan sampai ya pasar nanti ribut, nanti ribut dengan Menteri ESDM, ribut dengan Presiden nanti dipanggil ke istana tidak tahu yang di Bogor atau dimana nanti. Ya sekali lagi Bapak kita siap support, tetapi nanti siapin setrateginya kedepan dan tolong dijelasin ke kami karena banyak perusahaan pengusaha batu bara yang merasa resah bahwa “PLN sekarang ko masuk ke hulu si mau beli tambangnya?” bagi saya ya kalau, kalau pengusaha oke oke saja ya kita oke oke saja karena banyak yang merasa resah dengan PLN mau beli akuisisi mayoritas.Batu Bara Batu Bara 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, kan PLN selama ini ngeluh bahwa DMO-nya kan tetap harus dibayar harga pasar, daripada bayar batubara mendingan EBT aja, kan angin sama matahari dia nggak boleh ngeluh dong kalau awannya kurang atau bagaimana. Jadi saya rasa ini cocok sekali, ini saat yang tepat untuk lebih fokus ke EBBT ya Pimpinan.Capaian Kerja DMO 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan keinginan warga itu sudah terpenuhi. Itu saja dari saya, jadi apapun bentuk dokumennya saya ingin tahu rinciannya saja terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Pimpinan.Capaian Kerja Nelayan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir tentang terima kasih bahwa persiapan paviliun Indonesia di Kor 23 sudah direncanakan dari sekarang karena saya masih ingat di kop 21 itu agak last minute banget, terima kasih sudah disiapkan dari sekarang. Saya ingin apresiasi juga bahwa selama ini Ibu Menteri dari Kop 21, Kop22 paviliun Indonesia itu selalu yang palingn rame, saya nggak tahu apa karena snack-nya paling enak atau nggak tapi yang pasti setiap kali ada pembicaraan di paviliun kita itu sering dihadiri oleh Anggota Delegasi dari negara lain. Saya juga ingin mengingatkan saja agar nanti karena Indonesia harus menjadi lead organizer dari goverment.....for the benefit environment economy and society tolong bisa laporkan ke kami di Komisi VII sebelum keberangkatan delegasi Republik Indonesia ke Kop 23.Capaian Kerja Persiapan paviliun Indonesia di Kor 23 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang ketiga, Ibu Menteri menterinya beberapa kali saya mengingatkan bahwa saya sangat malu dengan anggaran polisi hutan kita, forest rangers. Beberapa konsinyering, pernah kita konsinyering di puncak di Kopo, waktu itu saya lihat bahwa anggaran untuk polisi hutan 42 miliar, 3 million dolar, 3 juta dolar untuk negara dengan hutan tropis terbesar di dunia kedua setelah Republik Demokratik Kongo. Saya ingin tanya saya belum lihat di ..... yang kami dapat, saya lihat itu untuk KSDAE di halaman 8, 9, 10 tidak dijelaskan penambahannya bagaimana. Yang ada adalah kunjungan wisatawan dan sebagainya realisasi, tetapi saya tidak lihat karena di halaman 9 poin 13 kan ditulis bahwa persen target 2017 adalah, persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa yang terancam punah berdasarkan IUCN ratelist inikan baru realisasinya masih kecil sekali. Saya ingin tanya dan ini pasti tidak terlepas dari komitmen Kementerian Lingkungan Hidup untuk menambah gaji dan anggaran para polisi hutan kita. Saya sudah tanya 2-3 kali di 2, 3 Raker yang sebelumnya saya tanya di sini, bagaimana pelaksanaan anggaran ini.Capaian Kerja Polisi Hutan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataanpernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.Capaian Kerja PTUN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang sistem registry nasional yang halaman 105 dan 106 ini apakah sudah online atau belum. Kemudian nanti kalau sudah online nanti tolong nanti dijelaskan lebih lanjut pengisian datanya dan kemudian apa yang nanti bisa kita gunakan karena tentu saja pasti akan perlu lbeih penting lagi ke depannya.Capaian Kerja Registry Nasional 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kementerian Pertanian, ESDM dan Perindustrian ya, boleh diingatkan lagi nggak kalau tidak salah yang terbesar di LHK kan 19% ya, apa atau 30%, 17%. Kemudian ESDM 11%, Perindustrisn dan Pertanian ada lagi, ada lagi sisanya. Oke terima kasih itu, saya ingin tanya itu terkait notulensi terakhir.Capaian Kerja Sinergi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian kepada Dokter Joseph tadi Bapak kan bilang bahwa Indonesia ini sudah dalam kondisi evakuasi, mungkin bisa dijelaskan kenapa kita bisa sampai kondisi ini karena kebetulan kita selama ini kan bicara tentang daerah tambang, seperti Kalimantan, Pongkor, Maluku, kalau saya kan Dapil saya Jakarta. Nah kebetulan saya barusan dapat dari Kementerian LHK kondisi merkuri di Teluk Jakarta yang ternyata juga sama parahnya, mungkin dijelaskan kita sampai di kondisi ini seperti apa dan apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan kita sekarang ini hidup di jaman media sosial kan Bapak, banyak pertanyaan dari apalagi belum lama ini Pemerintah Indonesia kan bicara tentang Pancasila, persatuan tapi masyarakatnya makin lama makin enggak sabaran, apakah ini ada hubungannya, apakah ada data-data statistik medis dan lain sebagainya, tolong dijelaskan lebih lanjut kok bisa sampai sini. Dan juga Bapak menyampaikan bahwa sekarang 80% perdagangan merkuri dunia itu ada di Indonesia, apakah ini datanya dari mana bisa dijelaskan lagi dan apakah benar itu hanya dari penambangan emas atau penggunaan-penggunaan lain karena kalau bicara peralatan medis selama ini saya kaya termometer sudah digital semuanya, jadi apakah itu masih ada, berapa persen penggunaannya ataukah memang sudah menghilangkan semua itu sekarang sudah ke arah medis.Data Data 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang 80% ....merkuri itu, yang angka kok bisa 80%...Data UN Trade 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mohon maaf Pimpinan, izin Pak sebentar ini Dapil saya. Terkait perubahan dokumen lingkungan itu, apakah nanti kalau sudah selesai, sudah diubah atau bagaimana kami dari Komisi VII bisa melihat dapat akses ke dokumen itu atau tidak.Dokumen Dokumen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang terakhir, mungkin sedikit saja Pak Dirjen. Kan salah satu, kan saya sudah baca banyak laporan dari seluruh dunia salah satu kendala adopsi EBT itu adalah kan masalahnya inikan … tidak. Malam hari tidak ada matahari dan angin tidak bertiup 24 jam. Jadi yang sidrap saya tidak tahu itu nanti efisiensinya berapa persen. Tulis kapasitasnya bisa saja tiga puluh kali tiga setengah megawatt, tapi kalau anginnya tidak tiup saya tidak berapa itu megawattnya. Saya ingin tahu di EBT sendiri dan di PLN sendiri, apakah kalian di ESDM dan di PLN apakah kebijakan membatasi presentasi EBT disetiap daerah. Kalau tidak salah 1 atau 2 tahun yang lalu saya dengar PLN sendiri membatasi EBT di 10% dari total kapasitas terpasang disetiap regional, disetiap daerah. Apakah itu betul apa tidak dan kalau dibatasikan percuma kita ngomongin 23% Tahun 2025.Energi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin tanya ini apakah benar PLN membatasi, apakah benar EBT juga membatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi berartikan ya kita harus ada solusi nih kalau malam hari ini listriknya darimana, PLTS keren saja, tapi masa iya kita harus hybrid terus berarti itukan tetap disel. Jadi saya ingin tanya apakah ada rencana, ada roopmap bagi EDT untuk investasi di smart grade dijaringannya sendiri di storeg capacity untuk malam hari disaat EBT ini tidak bisa diandalkan 100% dan terakhir sebelum saya tutup, saya selama ini agak skeptic tentang nuklir, tetapi setelah saya pelajari terus-menerus saya harus ikut mendukung Pak Kurtubi bahwa kita sangat perlu mempertimbangkan nuklir karenakan kita sudah 3 tahun mengikuti … kan saya sudah ketemu Pak Rida di Paris, di Maracas dan di Bon ya kebetulan saya tidak ikut ke Bon, tapi ya kita sudah capeklah ya melihat kita nurunin karbon ngomong-ngomong doang kalau kita tidak matiin itu PLTU-PLTU dan dirubah menjadi yang tidak mengeluarkan emisi ya, saya rasa kita perlu pertimbangankan nuklir. Kan kita EBTK kan energi baru bukan hanya terbarukan, tapi energi baru juga. Jadi saya dalam hal ini mendukung penuh. Jadi kasihan kalau Pak Kurtubi kalau yang ngomong terus, sekali-kali saya ikut ngomonglah. Itu saja dari saya. Terima kasih PimpinanEnergi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, kan PLN selama ini ngeluh bahwa DMO-nya kan tetap harus dibayar harga pasar, daripada bayar batubara mendingan EBT aja, kan angin sama matahari dia nggak boleh ngeluh dong kalau awannya kurang atau bagaimana. Jadi saya rasa ini cocok sekali, ini saat yang tepat untuk lebih fokus ke EBBT ya Pimpinan.Energi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang berikutnya pengembangan energi baru terbarukan EBT ya yang paling kanan itu, saya senang dapat saya ingat waktu di hotel mulia ya yang pengumuman 350 atau berapa ppi energi baru terbarukan saya sangat apresiasi kepada PLN dan Pemerintah, tetapi saya ingin tanya pertanyaan berikutnya kan kita sudah baca diberita banyak dinegara-negara luar kejadian baru-baru ini di Australia Selatan daerah Adelaide itu banyak mati lampu karena tidak setabil atau presentase EBT-nya tinggi dan saya ingat waktu itu rapat ada Pak Rida Muliana juga dan juga ada teman-teman dari PLN Yang ada kebijakan tidak tertulis atau bagaimana yang membatasi porsi EBT itu disetiap daerah tidak lebih dari 10%. Nah saya lihat Pak Dirut mengangguk angguk jadi betul ya. Nah ini kan kita ada target 23%, jadi kita bagaimana mau mengejar target kalau PLN-nya sendiri membatasi EBT itu porsinya di 10%? nah saya ngerti karena ini pengaruhnya itu terhadap daya saya mengerti bahwa transmisi sensitif. Jadi jangan apa nanti kalau pakai tenaga surya siang hari listriknya banyak terus tiba-tiba setelah magrib anjlok dan lain sebagainya karena tidak bagus kan buat transmisi. Jadi menanggapi ini saya ingin tahu bagaimana kita mengejar target 23% kalau PLN sendiri membatasi EBT-nya di 10%? itu yang pertama.Energi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, bagaimana kita mau memperbagi transmisi kita kalau kita lihat di anak-anak perusahaan banyak fokus-fokus untuk kapeks di hulu, bukan hanya bangun pembangkit tetapi juga kita mengakuisisi batu apa tambang tambang ya batu bara, ya nanti mungkin bisa dijelaskan sekema pembayarannya seperti apa. Jadi saya ngasih satu contoh saja kan saya sudah dua kali ikut siopi 21 dan siopi 23 eh 22 yang di Marakes dan di Paris. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu adalah sekarang ini pembicaraannya sudah bukan EBT apakah EBT akan jadi dominan atau tidak itu tidak pasti. Trump keluar dari Paris saja orang makin giat. Malah banyak Provinsi, maaf negara dibagian Amerika yang partai republik itu porsi EBTnya makin naik, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah jaringannya siap atau tidak.Energi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah sekarang inikan teknologi baterai dan lain-lain sudah mulai bicara, tetapi menjelang itu terjadi saya ingin tanya kebijakan PLN itu apakah sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan jaringannya mengantisipasi naiknya EBT? Saya kasih contoh di Inggris. Di Inggriskan perusahaannya nasional great.. fokusnya dijaringan saja , jaringan dan transmisi to cashflow kencang itu. Nah PLN kan memperbaiki kinerja keuangannya. Daripada pusing-pusing nyari tambang batubara dan lain-lain bagaimana kalau memperbaiki transmisinya? Menambah jumlah pelanggan, memperstabil daya listrik, daya setrum dan lain-lain. Jangan sampai transmisinya itu terbengkalai karena kelihatannya ini akan menjadi isu terbesar. Saya khawatir terlalu fokus dihulunya jaringannya tidak siap. Jadi tolong dijawab khusus tentang ini.Energi Terbarukan EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke dan ini rencananya akan memperbaiki investasi ya, mempermudah investasi kedepan ya? oke. itu yang satu. Kemudian satu hal saja deh, satu hal saja. Kan saat ini Pak Dirjen banyak sekali investor yang ingin investasi. Kan salah satu agenda hari ini kita bicara bottle neck. Kan salah satu bottle neck yang terbesar adalah ya pembeli ya itu PLN. Banyak sekali investor mau invest di EBTKE, tapi setiap kali PLN tadinya ada investor yang mau bangun PLTS atau PLTNH atau pokoknya pembangkit EBT mereka nyanggupin membangun 50 megawatt, 100 megawatt atau 10 megawatt PLN ngasihnya Cuma 5 megawatt atau 2 megawatt atau 1 megawatt. Tolong bisa dijelaskan tidak. Kan EBT dirjennya bapak adalah regulator, bapak pemangku kebijakan pemerintah. Rencana kedepan ini seperti apa. Saya sudah lihat dipresentasinya ada banyak kontrak yang sudah ditandatangani, dikontruksi dan lain sebagainya, tetapi ini kedepannya kita ingin lebih besar lagi.Energi Terbarukan EBTKE 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang terakhir, mungkin sedikit saja Pak Dirjen. Kan salah satu, kan saya sudah baca banyak laporan dari seluruh dunia salah satu kendala adopsi EBT itu adalah kan masalahnya inikan … tidak. Malam hari tidak ada matahari dan angin tidak bertiup 24 jam. Jadi yang sidrap saya tidak tahu itu nanti efisiensinya berapa persen. Tulis kapasitasnya bisa saja tiga puluh kali tiga setengah megawatt, tapi kalau anginnya tidak tiup saya tidak berapa itu megawattnya. Saya ingin tahu di EBT sendiri dan di PLN sendiri, apakah kalian di ESDM dan di PLN apakah kebijakan membatasi presentasi EBT disetiap daerah. Kalau tidak salah 1 atau 2 tahun yang lalu saya dengar PLN sendiri membatasi EBT di 10% dari total kapasitas terpasang disetiap regional, disetiap daerah. Apakah itu betul apa tidak dan kalau dibatasikan percuma kita ngomongin 23% Tahun 2025.Energi Terbarukan Kapasitas 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke dan ini rencananya akan memperbaiki investasi ya, mempermudah investasi kedepan ya? oke. itu yang satu. Kemudian satu hal saja deh, satu hal saja. Kan saat ini Pak Dirjen banyak sekali investor yang ingin investasi. Kan salah satu agenda hari ini kita bicara bottle neck. Kan salah satu bottle neck yang terbesar adalah ya pembeli ya itu PLN. Banyak sekali investor mau invest di EBTKE, tapi setiap kali PLN tadinya ada investor yang mau bangun PLTS atau PLTNH atau pokoknya pembangkit EBT mereka nyanggupin membangun 50 megawatt, 100 megawatt atau 10 megawatt PLN ngasihnya Cuma 5 megawatt atau 2 megawatt atau 1 megawatt. Tolong bisa dijelaskan tidak. Kan EBT dirjennya bapak adalah regulator, bapak pemangku kebijakan pemerintah. Rencana kedepan ini seperti apa. Saya sudah lihat dipresentasinya ada banyak kontrak yang sudah ditandatangani, dikontruksi dan lain sebagainya, tetapi ini kedepannya kita ingin lebih besar lagi.Energi Terbarukan Pembangkit EBT 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 21 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, saya ingin menambahkan saja dari Pak Ramson. Kita ini di Komisi VII khawatir ada sedikit ada miss komunikasi atau kesalahan antara presiden dengan para menteri-menteri yang memimpin negosiasi, kan presiden mengklaim seolah-olah 40 tahun baru kali ini loh seolah-olah lebih sakti dari presiden 40 tahun sebelumnya, baru kali ini atau seorang mantan tukang kayu bisa naklukkan Freeport karena itu yang beredar di media di sana.Freeport Detail 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 22 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin menambahkan saja, mohon maaf Pak Nazarudin saya baca media, mohon maaf kalau saya salah kutip. Jadi kita khawatirnya kan menterimenteri kan sudah melaporkan hasilnya mungkin tidak disampaikan bahwa dvestasi 51% ini masih ada syarat-syaratnya. Jadi kita ingin membantu pemerintah, kita ingin membantu presiden Joko Widodo, kita ingin membantu Menteri ESDM supaya nanti akan disampaikan itu sesuai dengan realita yang terjadi Pak.Freeport Detail 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, jadi mending untuk membahas detil negosiasi, perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT FI, jadi mencakup semuanya.Freeport Detail 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 24 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Detilnya jadi divestasi dihapus, membahas detil perundingan atau detil negosiasi.Freeport Detail 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi, saat ini memang bukan kontrak karya ya terima kasih atas klarifikasinya. Kemudian tentu saja untuk detil seperti pajak dan lain-lain, proses pembayaran, financing untuk 51% itu saya yakin Kementerian Keuangan. Tetapi bisa dijelaskan kan saya pasti ngerti bahwa sekarang ini perbedaannya adalah antara 51% sampai dengan tahun 2021 atau 2041, bisa kasih nggak kira-kira itu range ke harganya saat ini ya saya yakin nggak bisa persis range-nya itu pemerintah saat ini kira-kira menurut Pak Menteri harganya berapa untuk divestasi, untuk ambil alih 51% sampai tahun 2021, ada range nggak kira-kira.Freeport Divestasi 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, kalau gitu nanti aja deh. Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017 berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan ......gue pasti menang misalnya.Freeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya rasa yang dimaksud Pak Ramson adalah supaya kita tidak, pasti negosiasi kan lama, masih bertahun-tahun. Jadi daripada kita nunggu negosiasi bertahun-tahun, hasil negosiasi muncul kita semua pada marah atau pada seneng atau pada gimana, mungkin setiap poin yang telah disetujui dipublikan, diberitahukan ada up date biar nanti nggak berubah-ubah pikiran lagi kan kita khawatirnya Freeport mengelabui pemerintah, mengelabui rakyat Indonesia, berubah pikiran mereka seperti mennyebabkan kebingungan yang terjadi belum lama ini. Jadi mungkin setiap poin yang sudah setujui dipublikasikan, yang sudah disetujui ya. Terima kasih Pimpinan.Freeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Setuju Pimpinan, ke DPR RI yaFreeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 21 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, saya ingin menambahkan saja dari Pak Ramson. Kita ini di Komisi VII khawatir ada sedikit ada miss komunikasi atau kesalahan antara presiden dengan para menteri-menteri yang memimpin negosiasi, kan presiden mengklaim seolah-olah 40 tahun baru kali ini loh seolah-olah lebih sakti dari presiden 40 tahun sebelumnya, baru kali ini atau seorang mantan tukang kayu bisa naklukkan Freeport karena itu yang beredar di media di sana.Freeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 22 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin menambahkan saja, mohon maaf Pak Nazarudin saya baca media, mohon maaf kalau saya salah kutip. Jadi kita khawatirnya kan menterimenteri kan sudah melaporkan hasilnya mungkin tidak disampaikan bahwa dvestasi 51% ini masih ada syarat-syaratnya. Jadi kita ingin membantu pemerintah, kita ingin membantu presiden Joko Widodo, kita ingin membantu Menteri ESDM supaya nanti akan disampaikan itu sesuai dengan realita yang terjadi Pak.Freeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pertama-tama kami tepat 6 minggu plus 1 hari yang lalu tanggal 27 Agustus kami semua senang dengan pengumuman Pak Menteri beserta Ibu Menteri Keuangan bahwa sudah ada perjanjian tentang divestasi Freeport. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramson dan kami semua sangat apresiasi, tapi ya seperti yang disampaikan Bro Bara Hasibuan the devil in DC and the details. Jadi saya ingin klarifikasi beberapa hal saja, di halaman 4 dari pemaparan Kementerian ESDM presentasi hari ini ada nomor dan tanggal IUPK, IUPK tanggal 31 Maret tahun 2017 untuk Freeport. Saya ingin klarifikasi saja jadi Freeport ini statusnya IUPK atau inikan bentuk baru kontrak karya atau memang masih kontrak karya, statusnya apa sekarang saat ini Pak Menteri.Freeport Divestasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 20 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, menyampaikan hasil .....dari setiap perundingan kepada Komisi VII DPR RI begitu ya Pak Menteri ya biar lebih tegas Pak.Freeport Hasil 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Setuju Pimpinan, ke DPR RI yaFreeport Informasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya rasa yang dimaksud Pak Ramson adalah supaya kita tidak, pasti negosiasi kan lama, masih bertahun-tahun. Jadi daripada kita nunggu negosiasi bertahun-tahun, hasil negosiasi muncul kita semua pada marah atau pada seneng atau pada gimana, mungkin setiap poin yang telah disetujui dipublikan, diberitahukan ada up date biar nanti nggak berubah-ubah pikiran lagi kan kita khawatirnya Freeport mengelabui pemerintah, mengelabui rakyat Indonesia, berubah pikiran mereka seperti mennyebabkan kebingungan yang terjadi belum lama ini. Jadi mungkin setiap poin yang sudah setujui dipublikasikan, yang sudah disetujui ya. Terima kasih Pimpinan.Freeport Informasi Terbuka 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bukan kontrak karya.Freeport Kontrak karya 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi, saat ini memang bukan kontrak karya ya terima kasih atas klarifikasinya. Kemudian tentu saja untuk detil seperti pajak dan lain-lain, proses pembayaran, financing untuk 51% itu saya yakin Kementerian Keuangan. Tetapi bisa dijelaskan kan saya pasti ngerti bahwa sekarang ini perbedaannya adalah antara 51% sampai dengan tahun 2021 atau 2041, bisa kasih nggak kira-kira itu range ke harganya saat ini ya saya yakin nggak bisa persis range-nya itu pemerintah saat ini kira-kira menurut Pak Menteri harganya berapa untuk divestasi, untuk ambil alih 51% sampai tahun 2021, ada range nggak kira-kira.Freeport Kontrak karya 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Maaf, kalau poin 1 ini saya yakin Kementerian ESDM pasti sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tapi apakah kita ini arahnya mau rapat tertutup dulu dengan kita atau apa ini.Freeport Koordinasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pak Pimpinan, meneruskan saja apa yang disampaikan Pak Satya bener sekali, penyampaian Pak Bambang Gatot saya sudah dengar semuanya waktu kita kunjungan ke Grassberg waktu tahun 2015. Jadi kesimpulan saya ini belum ada progres sama sekali 2 tahun terakhir apalagi 6 bulan terakhir. Terima kasih Pimpinan.Freeport Kunjungan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, jadi mending untuk membahas detil negosiasi, perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT FI, jadi mencakup semuanya.Freeport Negosiasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 24 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Detilnya jadi divestasi dihapus, membahas detil perundingan atau detil negosiasi.Freeport Negosiasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian kalau dari sisi lainnya, pertanyaan saya yang berikutnya terakhir mungkin, apa kepikiran nggak sih daripada cape-cape di sini ada ide ambil alih FCX saja salah satu BUMN ditugaskan beli saham buy 51% off FCX Freeport Mc Moran./ kalau saya sebagai pengusaha mikirnya gitu, apa ngapain sih gue cape-cape negosiasi gue ambil alih aja ....company-nya, terutama pada saat harga sahamnya rendah, ya gue tugasin siapa kek BPJS atau siapapun atua apa karena desasdesusnya salah satu yang akan megang sahamnya hasil divestasi saya baca di media kemungkinan BPJS atau dan yang lain. Jadi bisa dijelasin nggak ide-iidenya gitu. Itu saja dari saya Pak Pimpinan, terima kasih.Freeport Negosiasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin fokus saja karena kebetulan saya juga di Panja Freeport, saya tidak mau mengomentari saya hanya mau mengklarifikasi, jadi Pimpinan munkin izin interaktif aja karena klarifikasi aja.Freeport Panja Freeport 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sampai perundingannya selesai, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak, mohon maaf oleh Pak Tjatur tadi bahwa ini sampai tahun 2021 itu saat ini tidak ada ya sampai tahun 2021.Freeport Perundingan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 20 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, menyampaikan hasil .....dari setiap perundingan kepada Komisi VII DPR RI begitu ya Pak Menteri ya biar lebih tegas Pak.Freeport Perundingan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian kalau dari sisi lainnya, pertanyaan saya yang berikutnya terakhir mungkin, apa kepikiran nggak sih daripada cape-cape di sini ada ide ambil alih FCX saja salah satu BUMN ditugaskan beli saham buy 51% off FCX Freeport Mc Moran./ kalau saya sebagai pengusaha mikirnya gitu, apa ngapain sih gue cape-cape negosiasi gue ambil alih aja ....company-nya, terutama pada saat harga sahamnya rendah, ya gue tugasin siapa kek BPJS atau siapapun atua apa karena desasdesusnya salah satu yang akan megang sahamnya hasil divestasi saya baca di media kemungkinan BPJS atau dan yang lain. Jadi bisa dijelasin nggak ide-iidenya gitu. Itu saja dari saya Pak Pimpinan, terima kasih.Freeport Saham 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, kalau gitu nanti aja deh. Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017 berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan ......gue pasti menang misalnya.Freeport Smelter 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke, kalau gitu nanti aja deh. Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017 berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan ......gue pasti menang misalnya.Freeport Smelter 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pertama-tama kami tepat 6 minggu plus 1 hari yang lalu tanggal 27 Agustus kami semua senang dengan pengumuman Pak Menteri beserta Ibu Menteri Keuangan bahwa sudah ada perjanjian tentang divestasi Freeport. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramson dan kami semua sangat apresiasi, tapi ya seperti yang disampaikan Bro Bara Hasibuan the devil in DC and the details. Jadi saya ingin klarifikasi beberapa hal saja, di halaman 4 dari pemaparan Kementerian ESDM presentasi hari ini ada nomor dan tanggal IUPK, IUPK tanggal 31 Maret tahun 2017 untuk Freeport. Saya ingin klarifikasi saja jadi Freeport ini statusnya IUPK atau inikan bentuk baru kontrak karya atau memang masih kontrak karya, statusnya apa sekarang saat ini Pak Menteri.Freeport Status 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bukan kontrak karya.Freeport Status 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sampai perundingannya selesai, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak, mohon maaf oleh Pak Tjatur tadi bahwa ini sampai tahun 2021 itu saat ini tidak ada ya sampai tahun 2021.Freeport Status 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jangan khawatir Bu Eni, di keluarha saya meskipun kepala keluarga itu lakilaki tapi pengambil keputusan perempuan. Kalau kepala keluarga itu pasti laki-laki, kami itu kepalanya tapi ibu-ibu itu lehernya, kan lehernya yang gerakkan kepalanya, jangan khawatir kok saya menghormati, tapi mohon saya belum selesai.Gender Gender 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah kebetulan inikan dari LAPAN kan sedang membantu kami dari Komisi VII untuk membagikan sensor untuk penangkapan ikan, Bu Ari katanya sudah dapat, bahkan sampai ikut melaut ya cari ikan ya, kok tidak dibagi-bagi ke kita ya ikannya. Lebih fresh. Kelihatannya lebih fresh di Tarakan daripada di Teluk Jakarta ikannya. Kan dalam waktu dekat inikan saya akan bagikan sensor ini tolong sekalian pada pelaut yang sama, apalagi takut yang ditangkap ikannya ada merkuri, tolong dalam mungkin sebulan ke depannya sensor itu apabila prototipe atau apa setidaknya bisa diujicoba di lapangan tolong ya dalam waktu dekat, dari BPPT. Memang dari LIPI. Ini nanti jadi follow-upnya kesiapa nanti.Ikan Ikan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 19 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, Yang dikatakan oleh Bu Ari betul banget. Kalau sampai penelitinya saja takut makan ikannya ikan, apalagi ini tercatat di risalah rapat kita bahwa nelayan jangan cari ikan di Teluk Jakarta. Ini menjadi serius sekali ini Pimpinan. Jadi saya sangat senang bahwa Komisi VII ini kita kebut pengesahan ini. Terima kasih.Ikan Ikan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Itukan berarti Bapak kasih tahu ke saya untuk bilang kepada nelayan untuk jangan tangkap ikan di Teluk Jakarta, apalagi sekarang ini lagi ribut-ribut masalah reklamasi ini dan lain-lain sebagainya. Kira-kira rekomendasi untuk tidak menangkap di Teluk Jakarta itu apalagi mengingat dari ikan yang kecil, pemburu yang lebih besar, makin besar-makin besar, berarti kan makin jauh ke lepas pantai. Ini ada batasnya tidak sih berapa mil dari Muara Sungai itu kira-kira sudah ada studinya belum di batas berapa mill dari muara-muara sungai di Teluk Jakarta itu kadar merkurinya masih di bawah ambang batas aman, karena kalau saya bilang kepada Nelayan jangan nangkap ikan gila. Bukan hanya Nelayannya Pak, Ketua Umum saya Pak Prabowo Subianto nanti bisa bunuh saya juga ini, gila, kan kita ini pejuang nelayan tetapi masa nelayannya tidak boleh menangkap ikan.Ikan Ikan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke terima kasih. Jadi artinya saya harus hati-hati ya kalau makan di Muara Angke sekarang.Ikan Ikan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Di Indonesia makan sushi dari ikan-ikan Indonesia itu sangat riskan.Ikan Ikan Indonesia 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti inikan sekarang di Indonesia banyak sushi tei dan makanan-makanan Jepang lagi kemana-mana. Ini berarti kita harus tanya ini ikan Indonesia atau bagaimana.Ikan Ikan Indonesia 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ya tetapi kan baru kerasa 3 tahun atau 5 tahun kemudian kan. Jadi intinya memang segitu seriusnya ya. Maaf ini penelitian terakhir tahun berapa?Ikan Ikan Indonesia 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 33 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya tolong tekankan kepada BAPPENAS, tekankan kepada mereka kepada Kementerian Keuangan jangan pelit sama duitnya. Kita sih disini semua mendukung karena kita sudah datang ke pabriknya 2 tahun lalu loh. Sudah jadi mau dicopot lagi karena mau sertifikasi segala macam. Sekarang tinggal kurang first flight tadi Bulan Agustus tadi. Dari Bulan Agustus sampai sekarang masa baru terbang 16 jam sih. Bagi saya ya agak sedih jujur saja. Sebagai perumpaan boing 787 dream liner itu kalau tidak salah sertifikasinya hampir 5000 jam untuk satu pesawat itu dan itu mereka lakukan dalam waktu setahun atau 2 tahun. Masa kita mau ngebangun ini? kita ngebut loh. Kita ngebut dengan ketertinggalan dengan ATR, dengan perusahaan lain. Jangan sampai hanya dalam beberapa bulan saja Cuma 16 jam berarti ini targetnya Bapak mengejar 325 jam terbang flight hours berarti tiap bulan minimum harus 30 jam terbang berartikan 30-20? 2 pesawat berarti ya masing-masing 15 jam terbang. Jadi tolong ini dipercepat kalau bapak-bapak perlu apa-apa, Bapak-bapak perlu tahu nomornomor telepon kami, hubungi kami untuk kita ikut agak keras, tegur keras yang disana. Tidak besar loh Pak Rp82 miliar. Kedengarannya mungkin besar ya? tapi ya saya umpamakan iklan anggaran iklan grab itu 2 bulan itu ya segini, makanya nongol terus di HP kita. Jangan sampai kalah sama perusahaan iklan internet begitu loh. Jadi itu saja dari saya Pimpinan sedikit-sedikit gambaran kenapa ini sebetulnya harusnya tidak menjadi masalah karena ini bisa kita cepat perjuangkan. Tidak terlalu besar sebetulnya dan sebelum saya selesai, saya ingin tanya total investasi untuk up grade facility yang 71 juta dolar ini dari uangnya PT DI sendiri atau darimana nanti? Oh dengan komersial loan ya. oh produksinya ya. oke itu saja dari saya Pimpinan mohon maaf karena tanya jawab agak lama 16 menit terhitung. Sekian saja dari saya. Wassalamu’aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Industri Produksi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 24 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Potensi pasar di dunia itu yang sebelah kiri kan? Yang sebelah kanan inikan berarti untuk potensinya N-219 kan yang bisa ditargetkan Bapak?Industri Pesawat N-219 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 25 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Khusus N-219 karena totalnya yang sebelah kiri sedunia, tapi kalau target N-219 yang bisa ditargetkan yang sebelah kanan ya?Industri Pesawat N-219 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 26 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pak. Saya ingin klarifikasi saja. Saya tahu inikan semua global ya. saya tidak mau bagaimana. Kalau dari PT DI sendiri kan tadi ada N-219 potensial market…tidak ditulis ini halaman berapa yang total target inikan 76 unit dan 2000 unit dan ini saya lihat sumbernya ini sumbernya dari independennya ya bukan dari PT DI sendiri berarti angkanya ini? maaf yang halaman sebelumnya ini ya yang ini berarti ini bukan dari internal PT DI ini atau bagaimana?Industri Pesawat N-219 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 28 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti dengan target produksi berapa tadi? 36 unit pertahun perlu waktu 6 tahun kali ya? 6-7 tahun untuk memenuhi pasar ini paling. Oke, terima kasih. Saya Cuma ingin klarifikasi saja untuk memastikan supaya saya tidak salah baca. Jadi balik lagi ke saya fokus dulu kepresentasinya PT DI. Jadi total biaya pengembangan development cost dari N-219 targetnya ini 78 juta dolar ya Rp1,03 triliun seperti yang diangka Bapak. Berarti ini total dari Tahun 2011-2012 tadi sampai dengan ini target EASA Sertification oke? dan untuk mengejar itu berarti 325 jam terbang yang kekurangan Rp82 miliar itu tadi ya? Rp82 miliar ini apakah sudah dialokasi atau belum ya? sudah disetujui apa belum?Industri Pesawat N-219 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 36 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Dan Pak Kurtubi maaf kalau ke Gili Trawangan lebih enak naik helikopternyanya PT DI, jangan pakai N-219. Naik helicopter lebih enak Pak. Industri Pesawat N-219 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 43 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bukan pesawat Pak, program N-219Industri Pesawat N-219 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yaitu dimana? Industri Pesawat N-220 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi untuk N-219 itu angkanya yang dimana?Industri Pesawat N-221 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kenapa saya penasaran? Karena saya ingin tahu dulu nih, Bapak ngasih agenda hari inikan N-219. Jadi Bapak ngasih lihat ini berarti tidak ada hubungannya dengan N-219 ini yang halaman 14? 15 maaf.Industri Pesawat N-222 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Balik lagi, jadi Bapak ngasih lihat ini buat apa yang halaman 15?Industri Pesawat N-223 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 24 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Potensi pasar di dunia itu yang sebelah kiri kan? Yang sebelah kanan inikan berarti untuk potensinya N-219 kan yang bisa ditargetkan Bapak?Industri Pesawat Pasar 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 31 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya terutama mungkin Kepala Lapan, PT DI dengan Pak Dirjen tolong jelaskan kepada bos-bos kalian yang nantinya menyetujui duit kalian. Bandingkan harus begitu. masa kalian kalah sih sama anggaran iklannya grab begitu karena ini penting sekali. Karena jujur ya melihat roopmap pengembangan transport nasional ini saya sangat senang dan 2 tahun yang lalu waktu kita datang ke PT DI Bapak menjelaskan bahwa N-245-kan lebih sederhana. N-235 dibelakangnya diganti dengan ditambah kursi dan kalau tidak salah angka yang Bapak kasih tahu kepada kami itu cuma 150 juta dolar kalau tidak salah. Angkanya masih sama ya? ya berarti jadi lebih kurang ini sudah selesai dua kali lipat. Ini saya kira dapat sesuatu yang bisa bersaing dengan ATR yang dia pakai wings dengan. Kenapa ini penting? Karenakan sekarang pemerintah sedang banyak membangun nih bandara yang banyak banget. Sedih juga saya kalau yang melihat, yang terbang itu pesawat Francis semua itu ATR. Ya kan ATR itukan sebetulnya ya tidak jauh beda dengan N-250 yang dibangun Pak Habibi dulu yang sayang sekali sertifikasi berhenti karena kejadian Tahun 1990-1998 waktu itu. Jadi kita ingin bantulah.Industri Pesawat Pesawat 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 33 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya tolong tekankan kepada BAPPENAS, tekankan kepada mereka kepada Kementerian Keuangan jangan pelit sama duitnya. Kita sih disini semua mendukung karena kita sudah datang ke pabriknya 2 tahun lalu loh. Sudah jadi mau dicopot lagi karena mau sertifikasi segala macam. Sekarang tinggal kurang first flight tadi Bulan Agustus tadi. Dari Bulan Agustus sampai sekarang masa baru terbang 16 jam sih. Bagi saya ya agak sedih jujur saja. Sebagai perumpaan boing 787 dream liner itu kalau tidak salah sertifikasinya hampir 5000 jam untuk satu pesawat itu dan itu mereka lakukan dalam waktu setahun atau 2 tahun. Masa kita mau ngebangun ini? kita ngebut loh. Kita ngebut dengan ketertinggalan dengan ATR, dengan perusahaan lain. Jangan sampai hanya dalam beberapa bulan saja Cuma 16 jam berarti ini targetnya Bapak mengejar 325 jam terbang flight hours berarti tiap bulan minimum harus 30 jam terbang berartikan 30-20? 2 pesawat berarti ya masing-masing 15 jam terbang. Jadi tolong ini dipercepat kalau bapak-bapak perlu apa-apa, Bapak-bapak perlu tahu nomornomor telepon kami, hubungi kami untuk kita ikut agak keras, tegur keras yang disana. Tidak besar loh Pak Rp82 miliar. Kedengarannya mungkin besar ya? tapi ya saya umpamakan iklan anggaran iklan grab itu 2 bulan itu ya segini, makanya nongol terus di HP kita. Jangan sampai kalah sama perusahaan iklan internet begitu loh. Jadi itu saja dari saya Pimpinan sedikit-sedikit gambaran kenapa ini sebetulnya harusnya tidak menjadi masalah karena ini bisa kita cepat perjuangkan. Tidak terlalu besar sebetulnya dan sebelum saya selesai, saya ingin tanya total investasi untuk up grade facility yang 71 juta dolar ini dari uangnya PT DI sendiri atau darimana nanti? Oh dengan komersial loan ya. oh produksinya ya. oke itu saja dari saya Pimpinan mohon maaf karena tanya jawab agak lama 16 menit terhitung. Sekian saja dari saya. Wassalamu’aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Industri Pesawat Pesawat 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi ini tidak ada hubungannya dengan LAPAN sama sekali ini?Industri Pesawat Program Riset 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 28 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti dengan target produksi berapa tadi? 36 unit pertahun perlu waktu 6 tahun kali ya? 6-7 tahun untuk memenuhi pasar ini paling. Oke, terima kasih. Saya Cuma ingin klarifikasi saja untuk memastikan supaya saya tidak salah baca. Jadi balik lagi ke saya fokus dulu kepresentasinya PT DI. Jadi total biaya pengembangan development cost dari N-219 targetnya ini 78 juta dolar ya Rp1,03 triliun seperti yang diangka Bapak. Berarti ini total dari Tahun 2011-2012 tadi sampai dengan ini target EASA Sertification oke? dan untuk mengejar itu berarti 325 jam terbang yang kekurangan Rp82 miliar itu tadi ya? Rp82 miliar ini apakah sudah dialokasi atau belum ya? sudah disetujui apa belum?Industri Pesawat PT DI 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian juga gardu induk, Pak Dirut saya masih ingat waktu awal-awalnya kan Pak Dirut menjelaskan kenapa di Jawa bahkan di Jakarta juga, meskipun daya setrumnya sudah berlimpah ruah, tetapi Jakarta masih mati listrik karena kekurangan gardu induk. tolong di update hingga saat ini progres-nya seperti apa, masih kekurangan berapa gardu induk, kendalanya apa saja ya karena saya malu Pak saua kalau kunker ke daerah-daerah seperti Sulawesi Barat dan juga daerahdaerah yang rasio elektrifikasi masih rendah sekali seperti Mamasa, Mamuju yang masih 70% kebawah. Daerah pemilihan saya kan 99,99% kan Jakarta, tetapi masih mati listrik. Kan kebijakan Pemerintah kan ingin mengejar rasio eletrifikasi, tetapi percumakan kalau nyambung tetapi mati-mati. Jadi tolong di update, saya ingin tanya terutama untuk daerah pemilihan saya, untuk Ibu kota kekurangan gardunya berapa.Infrastuktur Listrik Gardu Induk Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian berikutnya halaman 13. Terima kasih PLN telah menambahi infrastruktur tenagalistrikan dan juga listrik desa. Saya ingin mengomentari beberapa hal. Tolong dijelaskan ini yang warna hijau ini yang transmisi listrik nanti rencananya untuk 2017 dan seterusnya kan tadi sudah ada disebut 46.000 kilo meter transmisi ya mungkin bisa ditambahin tambahin kira-kira beberapa tahun kedepan itu seperti apa.Infrastuktur Listrik Infrastruktur 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah sekarang inikan teknologi baterai dan lain-lain sudah mulai bicara, tetapi menjelang itu terjadi saya ingin tanya kebijakan PLN itu apakah sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan jaringannya mengantisipasi naiknya EBT? Saya kasih contoh di Inggris. Di Inggriskan perusahaannya nasional great.. fokusnya dijaringan saja , jaringan dan transmisi to cashflow kencang itu. Nah PLN kan memperbaiki kinerja keuangannya. Daripada pusing-pusing nyari tambang batubara dan lain-lain bagaimana kalau memperbaiki transmisinya? Menambah jumlah pelanggan, memperstabil daya listrik, daya setrum dan lain-lain. Jangan sampai transmisinya itu terbengkalai karena kelihatannya ini akan menjadi isu terbesar. Saya khawatir terlalu fokus dihulunya jaringannya tidak siap. Jadi tolong dijawab khusus tentang ini.Infrastuktur Listrik Transmisi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian berikutnya halaman 13. Terima kasih PLN telah menambahi infrastruktur tenagalistrikan dan juga listrik desa. Saya ingin mengomentari beberapa hal. Tolong dijelaskan ini yang warna hijau ini yang transmisi listrik nanti rencananya untuk 2017 dan seterusnya kan tadi sudah ada disebut 46.000 kilo meter transmisi ya mungkin bisa ditambahin tambahin kira-kira beberapa tahun kedepan itu seperti apa.Infrastuktur Listrik Transmisi Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi sekarang pertanyaan yang lebih jelas saya baca berita yang sudah di share oleh Pak Menteri ESDM kepada kita semua karena sudah mengalokasi anggaran untuk bangun SPLU. Tolong diperjelas lebih lanjut karena saya baca bahkan di daerah pemilihan saya di Jakarta Barat mau dipasang atau sudah dipasang atau seperti apa tolong diperjelas ini. Apakah ini memang perintah dari Pemerintah karena kebijakan akan ke arah sana atau memang ini CSR doang? apakah ini profit oriented atau seperti apa dan ini pertanyaan yang penting Pak dan bagi teman-teman mungkin pasar sudah ada belum. Nah pertanyaan yang lebih penting ini India 2030 tidak akan lagi jualan mobil bahan bakar. Volvo 2 Tahun lagi akan berhenti produksi mobil yang hanya bahan bakar hybrid atau listrik. Hyundai 2025 akan hanya akan produksi mobil listrik saja.Inovasi Mobil Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi benar Pak Pimpinan pertanyaan berikutnya nanti masih ada mobil bahan bakar tidak 2030 kedepannya. Jadi kalau perusahaanya ini BMW juga sudah mau bangun pabrik batrai dan lain-lain. Ye just good for you karena nanti semuanya pada beli listrik Pak Dirut, tetapi pertanyaannya ini sudah ada pembicaraan sepanjang apa ? karena saya tidak mau ini Pak Menteri bilang mau pasang SPLU, tetapi tiba-tiba mati di tengah jalan. Saya sudah mau beli mobil listrik nanti mau isi ulangnya dimana? masa mau di rumah terus ya boleh dong nanti saya pas. Oh iya kalau bisa pasang SPLU juga di DPR RI Pak disini. Iya dong di DPR RI ini permintaan dari kami Komisi VII dan dari saya ya biar mobil saya ada tempat mengisi untuk nge-charge begitu loh jangan khawatir saya tidak akan bayar listrik subsidi bayar ekstra boleh kalau perlu biar profit begitu loh.Inovasi Mobil Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi itu dari saya, saya mendukung penuh SPLU dan kebijakan mobil listrik , tetapi tolong ini arahnya mau kemana ini. Ini jangan ini hanya sekedar pencitraan kalau bisa ini profit oriented terus rencananya kemana. Apakah ini dibawah anak perusahaan atau dibawah grup PLN sendiri. Itu saja dari saya Pimpinan. Terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhInovasi Mobil Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lah yang penting ini ada nih, kalau bisa cepat ini mobil akan semakin cepat nanti. Terima kasih Pimpinan. Ya dipastikan saja, takut lupa begitu loh. Terima kasih PimpinanInovasi Mobil Listrik 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang berikutnya saya mau tanya tentang yang sudah disinggung oleh Pak Hary. Kalau Pak Hary, saya ingin lapor saja Pak dan Pak Dirut bahwa saya senang dengan kebijakan SPLU karena saya mau lapor Pak tahun depan saya mau beli mobil listrik Tahun depan saya akan beli nissan life elektrik yang Tahun 2018 dapat harganya okelah lumayan karena saya kenal pemegang dealer nissan namanya Pak Sandi Uno , jadi dapat harga lumayanlah dari beliau. Jadi bagi temanteman yang ingin dapat mobil listrik dengan harga oke tolong kabarin saya saya kenal dealer nissan Pak Wakil Gubernur DKI yang akan datang. Wah itu harus nego lain lagi itu.Inovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi sekarang pertanyaan yang lebih jelas saya baca berita yang sudah di share oleh Pak Menteri ESDM kepada kita semua karena sudah mengalokasi anggaran untuk bangun SPLU. Tolong diperjelas lebih lanjut karena saya baca bahkan di daerah pemilihan saya di Jakarta Barat mau dipasang atau sudah dipasang atau seperti apa tolong diperjelas ini. Apakah ini memang perintah dari Pemerintah karena kebijakan akan ke arah sana atau memang ini CSR doang? apakah ini profit oriented atau seperti apa dan ini pertanyaan yang penting Pak dan bagi teman-teman mungkin pasar sudah ada belum. Nah pertanyaan yang lebih penting ini India 2030 tidak akan lagi jualan mobil bahan bakar. Volvo 2 Tahun lagi akan berhenti produksi mobil yang hanya bahan bakar hybrid atau listrik. Hyundai 2025 akan hanya akan produksi mobil listrik saja.Inovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi benar Pak Pimpinan pertanyaan berikutnya nanti masih ada mobil bahan bakar tidak 2030 kedepannya. Jadi kalau perusahaanya ini BMW juga sudah mau bangun pabrik batrai dan lain-lain. Ye just good for you karena nanti semuanya pada beli listrik Pak Dirut, tetapi pertanyaannya ini sudah ada pembicaraan sepanjang apa ? karena saya tidak mau ini Pak Menteri bilang mau pasang SPLU, tetapi tiba-tiba mati di tengah jalan. Saya sudah mau beli mobil listrik nanti mau isi ulangnya dimana? masa mau di rumah terus ya boleh dong nanti saya pas. Oh iya kalau bisa pasang SPLU juga di DPR RI Pak disini. Iya dong di DPR RI ini permintaan dari kami Komisi VII dan dari saya ya biar mobil saya ada tempat mengisi untuk nge-charge begitu loh jangan khawatir saya tidak akan bayar listrik subsidi bayar ekstra boleh kalau perlu biar profit begitu loh.Inovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi itu dari saya, saya mendukung penuh SPLU dan kebijakan mobil listrik , tetapi tolong ini arahnya mau kemana ini. Ini jangan ini hanya sekedar pencitraan kalau bisa ini profit oriented terus rencananya kemana. Apakah ini dibawah anak perusahaan atau dibawah grup PLN sendiri. Itu saja dari saya Pimpinan. Terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhInovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 22 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sedikit saja, tambah sedikit saja. Tadikan Pak Dirut maaf sebentar, tadikan sudah ngangguk-ngangguk waktu saya tanya tentang SPLU di komplek Parlemen, siap tidak nanti PLN bangun SPLU di depan sini? kapan kira-kira? tidak sampai seminggu selesai? Nanti mau dibangun stasiun pengisian listrik umum di komplek Parlemen.Inovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lah yang penting ini ada nih, kalau bisa cepat ini mobil akan semakin cepat nanti. Terima kasih Pimpinan. Ya dipastikan saja, takut lupa begitu loh. Terima kasih PimpinanInovasi SPLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah sekarang inikan teknologi baterai dan lain-lain sudah mulai bicara, tetapi menjelang itu terjadi saya ingin tanya kebijakan PLN itu apakah sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan jaringannya mengantisipasi naiknya EBT? Saya kasih contoh di Inggris. Di Inggriskan perusahaannya nasional great.. fokusnya dijaringan saja , jaringan dan transmisi to cashflow kencang itu. Nah PLN kan memperbaiki kinerja keuangannya. Daripada pusing-pusing nyari tambang batubara dan lain-lain bagaimana kalau memperbaiki transmisinya? Menambah jumlah pelanggan, memperstabil daya listrik, daya setrum dan lain-lain. Jangan sampai transmisinya itu terbengkalai karena kelihatannya ini akan menjadi isu terbesar. Saya khawatir terlalu fokus dihulunya jaringannya tidak siap. Jadi tolong dijawab khusus tentang ini.Inovasi Teknologi Baterai 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke dan ini rencananya akan memperbaiki investasi ya, mempermudah investasi kedepan ya? oke. itu yang satu. Kemudian satu hal saja deh, satu hal saja. Kan saat ini Pak Dirjen banyak sekali investor yang ingin investasi. Kan salah satu agenda hari ini kita bicara bottle neck. Kan salah satu bottle neck yang terbesar adalah ya pembeli ya itu PLN. Banyak sekali investor mau invest di EBTKE, tapi setiap kali PLN tadinya ada investor yang mau bangun PLTS atau PLTNH atau pokoknya pembangkit EBT mereka nyanggupin membangun 50 megawatt, 100 megawatt atau 10 megawatt PLN ngasihnya Cuma 5 megawatt atau 2 megawatt atau 1 megawatt. Tolong bisa dijelaskan tidak. Kan EBT dirjennya bapak adalah regulator, bapak pemangku kebijakan pemerintah. Rencana kedepan ini seperti apa. Saya sudah lihat dipresentasinya ada banyak kontrak yang sudah ditandatangani, dikontruksi dan lain sebagainya, tetapi ini kedepannya kita ingin lebih besar lagi.Investasi Investasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Laporan yang saya terima dari Ibu Menteri kok tidak 100% sinkron dengan keluhan-keluhan yang kita dapat dari investor-investor ya. banyak teman-teman yang ingin bangun, tetapi mereka mengeluh banyak sekali PLN ternyata tidak ngasih megawatt yang begitu banyak atau bahkan ada beberapa teman-teman yang mempunyai PLTNH dayanya disuruh dikurangin karena kelebihan listrik dan lain sebagainya. Ini kami ingin tahu. Begini, karena waktu sudah terbatas dan sudah lewat magrib. Jadi mungkin jawabannya tertulis saja, tetapi mohon dipercepat ya Pak Dirjen inikan kita ingin bergerak kearah energi baru terbarukan secepatnya, tetapi ini keluhannya banyak dari stakeholder mereka mengeluh kok PLN tidak mau ngasih lebih banyak dan yang diantaranya itu juga tentu ya kami ingin tahu ini posisinya ESDM seperti apa kan rencananya nanti dalam waktu dekat Bulan Februari mau mempermudah regulasi bentuknya seperti apa. Tolong beritahukan kepada kami supaya kami juga bisa membantu Bapak untuk menjelaskan keteman-teman diluar sana.Investasi Investor 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataanpernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.Kasus Lingkungan HidupBanjir 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bu Menteri mohon maaf kalau saya tadi datangnya terlambat, masih agak macet Jakarta, untuk dan juga saya mohon maaf di rapat kerja kita yang terakhir tanggal 20 Februari pembahasan implementasi Paris Aggreement saya tidak ada karena kesibukan kampanye juga, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada beberapa pertanyaan tentang pertama-tama tentang tindak ketindaklanjutan dari Raker terakhir, pertama-tama terimakasih bahwa tentang mass.......contribution sudah kami terima, sudah kami terima dan juga yang lainnya sudah kami terima juga. Saya ingin tanya di poin 4 kesimpulan nomor 4 di Raker kita terakhir tanggal 20 Februari lalu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyusun metriks tentang skema penurunan emisi gas karbon di masing-masing kementerian terkait dan itu akan disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari. Saya ingin tanya apakah itu sudah dikirim atau tidak, karena seingat saya belum ada itu, belum, berapa lama lagi kira-kira lebih kurang.Kasus Lingkungan HidupEmisi G 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataanpernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mohon maaf Pimpinan, izin Pak sebentar ini Dapil saya. Terkait perubahan dokumen lingkungan itu, apakah nanti kalau sudah selesai, sudah diubah atau bagaimana kami dari Komisi VII bisa melihat dapat akses ke dokumen itu atau tidak.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan keinginan warga itu sudah terpenuhi. Itu saja dari saya, jadi apapun bentuk dokumennya saya ingin tahu rinciannya saja terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Pimpinan.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Maksudnya menilai apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Duitnya di dapil Bapak tetapi polusi di dapil saya, tidak apa-apa, bukan salahnya Bapak kok, tidak apa-apa. Kita ini bersama-sama ingin mengatasi ini. Jadi rekomendasi Bapak ini agak rumit ini kelihatannya karena saya dalam waktu dekat juga akan bagi-bagi converter kit untuk nelayan tetapi pada saat yang sama saya harus bilang nelayan untuk tidak boleh cari ikan di Teluk Jakarta. Nah oke.Kasus perusahaan emasConverter Kit 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sedikit saja Pimpinan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Aryo Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Seperti yang sudah didengar dari Dapil saya tidak ada tambang emas di dapil saya itu sudah pasti, tetapi yang membuat saya semakin belajar selama RDP dan juga persiapan untuk menuju Konvensi COP I tentang Konvensi Minamata adalah ternyata di Dapil saya itu menjadi tempat pembuangan hasil-hasil efek samping dari merkuri. Nah tadi Bapak Artur dari, maaf saya tadi tidak dengar Pak Asep yang dari ITB. Tadi disampaikan bahwa salah satu dilakukan di BPPT ya sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat, karena ya betul sekali bahwa orang Indonesia itu hanya bisa melihat apa yang instan, beracun, mati, tetapi inikan racunnya baru kerasa bertahun-tahun kemudian.Kasus perusahaan emasEfek Samping 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Duitnya di dapil Bapak tetapi polusi di dapil saya, tidak apa-apa, bukan salahnya Bapak kok, tidak apa-apa. Kita ini bersama-sama ingin mengatasi ini. Jadi rekomendasi Bapak ini agak rumit ini kelihatannya karena saya dalam waktu dekat juga akan bagi-bagi converter kit untuk nelayan tetapi pada saat yang sama saya harus bilang nelayan untuk tidak boleh cari ikan di Teluk Jakarta. Nah oke.Kasus perusahaan emasPolusi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang berikutnya saya mau tanya tentang yang sudah disinggung oleh Pak Hary. Kalau Pak Hary, saya ingin lapor saja Pak dan Pak Dirut bahwa saya senang dengan kebijakan SPLU karena saya mau lapor Pak tahun depan saya mau beli mobil listrik Tahun depan saya akan beli nissan life elektrik yang Tahun 2018 dapat harganya okelah lumayan karena saya kenal pemegang dealer nissan namanya Pak Sandi Uno , jadi dapat harga lumayanlah dari beliau. Jadi bagi temanteman yang ingin dapat mobil listrik dengan harga oke tolong kabarin saya saya kenal dealer nissan Pak Wakil Gubernur DKI yang akan datang. Wah itu harus nego lain lagi itu.Kebijakan Kebijakan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, sebentar saja. Bu Menteri, saya ingin tanya untuk one map policy itu yang melaksanakan BIG atau PU atau LHK.Kebijakan One Map Policy 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau untuk minta, izin lagi Pimpinan. Untuk me-request contohnya permintaan untuk peta-peta tematik itu, apakah sudah ada anggarannya atau harus mengajukan anggaran lagi, terus mengajukan anggarannya itu di BIG, alokasinya melalui Bappenas atau bagaimana.Kebijakan One Map Policy 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Masing-masing, oke terima kasih.Kebijakan One Map Policy 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi bagi saya Bu, saya nyebut namanya makin sebel, Dinald Trump keluar dari Paris Agreement bagi saya tidak masalah, neggara-negara bagian di Amerika sudah banyak yang commit untuk menegakkan Paris Agreement dan saya juga ingin melaporkan dari Kementerian ESDM dan juga yang lebih penting juga waktu kita Rapat Dengar Pendapat dengan PLN saya kaget sekali waktu itu, bahwa PLN yang selama ini agak setengah-setengah komitmennya terhadap energi baru terbarukan bahkan sempat bicara membuat anak perusahaan PLN EBT, sekarang ini sangat antusias ya, sangat antusias dengan energi baru terbarukan bukan hanya energi baru terbarukan bahkan tenaga surya plus batere saya kaget, bahkan sudah ada beberapa proyek juga dan saya juga senang bahwa akan ada SPLU yang banyak di Jakarta, saya kebetulan tahun depan akan beli mobil listrik juga. Jadi saya rasa Kementerian ESDM sudah menunjukkan komitmennya dengan bantuan PLN dan lain-lain, saya harap di Kementerian LHK kerjasama dengan PT-PT ya saya rasa swasta lah sangat penting sekali. Tadi kan kolega saya dari Sumatera Utara, bukan Sumatera Utara, dari Riau Pak Nasir menyampaikan bahwa swasta inikan sangat kontributor yang besar terhadap pencemaran dan ini sangat cocok untuk kita ajak kerjasama perusahaan-perusahaan besar inilah, apalah lagi di paviliun ......saya berharap nanti ada perwakilan dari setiap perusahaan-perusahaan besar ini untuk menunjukkan komitmennya. Saya rasa itu saja dari saya Pimpinan, terima kasih. Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kelistrikan PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, kan PLN selama ini ngeluh bahwa DMO-nya kan tetap harus dibayar harga pasar, daripada bayar batubara mendingan EBT aja, kan angin sama matahari dia nggak boleh ngeluh dong kalau awannya kurang atau bagaimana. Jadi saya rasa ini cocok sekali, ini saat yang tepat untuk lebih fokus ke EBBT ya Pimpinan.Kelistrikan PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sebenarnya tadi mau beli tesla Pak, tetapi karena tahun depan saya kondangan. Jadi duitnya belum ada , jadi beli yang lebih murah dulu Pak Pimpinan.Kelistrikan Tesla 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pertanyaan pertama saya mau mengomentari halaman 11 tentang kinerja perusahaan sampai dengan Juli. Ini angka-angka Rp1250 triliun halaman 11 mana angka 1250 triliun ini untuk apa saja ya? apakah ini maksudnya untuk 35.000 mega wat 108.000 mva dan 46.000 kilometer transmisi? jadi untuk itu? tetapi bukannya 35.000 mega wat ini tidak semuanya untuk. Jadi maksudnya bukan semuanya dibiayai oleh PLN kan? berarti total kebutuhan infrastruktur listrik termasuk semuanya ya.Kinerja Kinerja 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke. Terima kasih Pak. itu pertanyaan saya, jadi bapak tidak perlu kasih 19 halaman, 19-20. Jadi dari yang insentif riset sinas dan juga untuk yang pengembangan teknologi industri. Oke, terima kasih. Jadi itu pertanyaan saya Pak. jadi tidak usah kasih halaman lain. Saya Cuma lihat dihalaman ini. oke terima kasih. Jadi itu saya Cuma klarifikasi saja. Lanjut ke LAPAN. Saya ingin klarifikasi satu hal lagi. ini dipresentasinya LAPAN dikonsep pemasaran dan penjualan 219 disinikan ditulis sumber dari Kementerian Perhubungan RI diolah oleh PT DI. Ini potensi pasar dunia 4925 unit untuk kelas ini ya berarti? Maaf ini untuk Pak Thomas ya ini LAPAN, jadi untuk 12 sampai 19 kursi ya berarti potensi target Bapak adalah menjual 219, 488 unit. Ini total target penjualan Bapak untuk N-219?Lembaga/Badan NegaraLAPAN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oh, pengurangannya oke, maaf, jadi saya baca jadi kolom ini berarti green house gas emmmission reduction ya oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Waktu saya sekolah dulu memang statistik saya nilainya paling rendah, jadi mohon maaf atas penjelasannya.Lingkungan Hidup Gas Emisi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Tadinya saya mau mengucapkan selamat ke Pak Herman Khairon tapi lagi keluar ruangan sebentar ya, meskipun ganti Komisi tapi Bu Menterinya masih sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan Pak Kiai H. Nawafie Saleh yang telah peduli dengan Dapil saya, Dapil saya nggak ada danaunya, waduk itu juga bukan danau Bu, jadi nggak apa-apa tapi memang betul bahwa apa yang terjadi di Dapil Bapak itu imbasnya ke saya ini bnetar lagi musim hujan, musim banjir biasanya, kita berharap tidak akan terjadi banjir tahun ini. Tadi hal-hal tentang danau sudah banyak dibahas oleh kolega-kolega saya, saya juga hanya ingin mengingatkan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan apakah akan fokus untuk restorasi danau sebagai obyek wisata atau sebagai culture karena kalau buat perikanan tentu saja ada efek limbahnya. Jadi mungkin kembali lagi kami ingin menanyakan kepada pemerintah ini fokusnya mau ke aqua culture atau untuk lingkungan hidup karena terkadang kita nggak bisa dua-duanya Bu. Kebetulan kan belum lama ini Konvensi Minamata ..... I di jenewa pasti Bapak-bapak Dirjen mewakili Ibu bisa melapor betapa jernihnya danau di Jenewa itu karena memang ya harus fokus ke wisata atau ke perikanan. Mungkin kita ingin mengembangkan perikanan tadi juga ngi ada wisatanya jadi harus pilih mau yang mana, saya kan fokus lebih ke perubahan iklim Ibu, ini salah satu hal yang menjadi perhatian saya mengingat saya salah satu masuk yang muda di Komisi VII ini, masa depan saya masih banyak maka saya ingin agar implementasi pengendalian perubahan iklim ini benar-benar menjadi realita.Lingkungan Hidup Perubahan Iklim 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin tanya ini apakah benar PLN membatasi, apakah benar EBT juga membatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi berartikan ya kita harus ada solusi nih kalau malam hari ini listriknya darimana, PLTS keren saja, tapi masa iya kita harus hybrid terus berarti itukan tetap disel. Jadi saya ingin tanya apakah ada rencana, ada roopmap bagi EDT untuk investasi di smart grade dijaringannya sendiri di storeg capacity untuk malam hari disaat EBT ini tidak bisa diandalkan 100% dan terakhir sebelum saya tutup, saya selama ini agak skeptic tentang nuklir, tetapi setelah saya pelajari terus-menerus saya harus ikut mendukung Pak Kurtubi bahwa kita sangat perlu mempertimbangkan nuklir karenakan kita sudah 3 tahun mengikuti … kan saya sudah ketemu Pak Rida di Paris, di Maracas dan di Bon ya kebetulan saya tidak ikut ke Bon, tapi ya kita sudah capeklah ya melihat kita nurunin karbon ngomong-ngomong doang kalau kita tidak matiin itu PLTU-PLTU dan dirubah menjadi yang tidak mengeluarkan emisi ya, saya rasa kita perlu pertimbangankan nuklir. Kan kita EBTK kan energi baru bukan hanya terbarukan, tapi energi baru juga. Jadi saya dalam hal ini mendukung penuh. Jadi kasihan kalau Pak Kurtubi kalau yang ngomong terus, sekali-kali saya ikut ngomonglah. Itu saja dari saya. Terima kasih PimpinanListrik PLTU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang 80% ....merkuri itu, yang angka kok bisa 80%...Merkuri Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian tadi Bapak dokter Joseph menyampaikan bahwa tadi ada satu video yang meng-handle merkurinya langsung pakai tangan itu, yang tadi video yang tadi nggak sempat dimainkan, saya nggak tahu ini halaman berapa, yang langsung dibuang ke sungai, tolong dijelaskan lebih lanjut itu apa detil yang itu saja.Merkuri Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, merkurinya itu dari mana karena enggak mungkin secara alami begitu saja kan di Teluk Jakarta. Jadi itu dari industri, dari segala macam ya.Merkuri Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian kepada Dokter Joseph tadi Bapak kan bilang bahwa Indonesia ini sudah dalam kondisi evakuasi, mungkin bisa dijelaskan kenapa kita bisa sampai kondisi ini karena kebetulan kita selama ini kan bicara tentang daerah tambang, seperti Kalimantan, Pongkor, Maluku, kalau saya kan Dapil saya Jakarta. Nah kebetulan saya barusan dapat dari Kementerian LHK kondisi merkuri di Teluk Jakarta yang ternyata juga sama parahnya, mungkin dijelaskan kita sampai di kondisi ini seperti apa dan apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan kita sekarang ini hidup di jaman media sosial kan Bapak, banyak pertanyaan dari apalagi belum lama ini Pemerintah Indonesia kan bicara tentang Pancasila, persatuan tapi masyarakatnya makin lama makin enggak sabaran, apakah ini ada hubungannya, apakah ada data-data statistik medis dan lain sebagainya, tolong dijelaskan lebih lanjut kok bisa sampai sini. Dan juga Bapak menyampaikan bahwa sekarang 80% perdagangan merkuri dunia itu ada di Indonesia, apakah ini datanya dari mana bisa dijelaskan lagi dan apakah benar itu hanya dari penambangan emas atau penggunaan-penggunaan lain karena kalau bicara peralatan medis selama ini saya kaya termometer sudah digital semuanya, jadi apakah itu masih ada, berapa persen penggunaannya ataukah memang sudah menghilangkan semua itu sekarang sudah ke arah medis.Merkuri Perdagangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, merkurinya itu dari mana karena enggak mungkin secara alami begitu saja kan di Teluk Jakarta. Jadi itu dari industri, dari segala macam ya.Merkuri Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Itu saja dari saya Pimpinan, dan pertanyaan terakhir. Warga yang sakit terutama sakit syaraf ya kelainan syaraf yang enggak bisa, kelainan-kelainan itu apakah itu permanen atau ada penyembuhannya, apakah ada therapy-nya. Apakah terapi itu dalam bentuk obat, pengobatan atau apa itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Pimpinan. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Merkuri Terapi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pimpinan, sedikit koreksi tadi saya sebut tadi saya bilang Indonesia negara tropis terbesar kedua di dunia, yang benar yang pertama itu Brazil, yang kedua Kongo dan Indonesia yang ketiga, Pimpinan. Terima kasih.Negara Tropis Negara Tropis 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki 2 dan 3 tidak terlalu beda tipis dalam hal ini Pimpinan.Negara Tropis Negara Tropis 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Laporan yang saya terima dari Ibu Menteri kok tidak 100% sinkron dengan keluhan-keluhan yang kita dapat dari investor-investor ya. banyak teman-teman yang ingin bangun, tetapi mereka mengeluh banyak sekali PLN ternyata tidak ngasih megawatt yang begitu banyak atau bahkan ada beberapa teman-teman yang mempunyai PLTNH dayanya disuruh dikurangin karena kelebihan listrik dan lain sebagainya. Ini kami ingin tahu. Begini, karena waktu sudah terbatas dan sudah lewat magrib. Jadi mungkin jawabannya tertulis saja, tetapi mohon dipercepat ya Pak Dirjen inikan kita ingin bergerak kearah energi baru terbarukan secepatnya, tetapi ini keluhannya banyak dari stakeholder mereka mengeluh kok PLN tidak mau ngasih lebih banyak dan yang diantaranya itu juga tentu ya kami ingin tahu ini posisinya ESDM seperti apa kan rencananya nanti dalam waktu dekat Bulan Februari mau mempermudah regulasi bentuknya seperti apa. Tolong beritahukan kepada kami supaya kami juga bisa membantu Bapak untuk menjelaskan keteman-teman diluar sana.Pembangkit Listrik Keluhan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin tanya ini apakah benar PLN membatasi, apakah benar EBT juga membatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi berartikan ya kita harus ada solusi nih kalau malam hari ini listriknya darimana, PLTS keren saja, tapi masa iya kita harus hybrid terus berarti itukan tetap disel. Jadi saya ingin tanya apakah ada rencana, ada roopmap bagi EDT untuk investasi di smart grade dijaringannya sendiri di storeg capacity untuk malam hari disaat EBT ini tidak bisa diandalkan 100% dan terakhir sebelum saya tutup, saya selama ini agak skeptic tentang nuklir, tetapi setelah saya pelajari terus-menerus saya harus ikut mendukung Pak Kurtubi bahwa kita sangat perlu mempertimbangkan nuklir karenakan kita sudah 3 tahun mengikuti … kan saya sudah ketemu Pak Rida di Paris, di Maracas dan di Bon ya kebetulan saya tidak ikut ke Bon, tapi ya kita sudah capeklah ya melihat kita nurunin karbon ngomong-ngomong doang kalau kita tidak matiin itu PLTU-PLTU dan dirubah menjadi yang tidak mengeluarkan emisi ya, saya rasa kita perlu pertimbangankan nuklir. Kan kita EBTK kan energi baru bukan hanya terbarukan, tapi energi baru juga. Jadi saya dalam hal ini mendukung penuh. Jadi kasihan kalau Pak Kurtubi kalau yang ngomong terus, sekali-kali saya ikut ngomonglah. Itu saja dari saya. Terima kasih PimpinanPembangkit Listrik Nuklir 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oh jadi langsung gabung dengan PLTAnya? Maaf, itu IPP sendiri atau itu memang apa PLN sendiri membangun kerjasama dengan Masdar sebagai apa mereka Inject apa atau teknologi?Pembangkit Listrik PLTA 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 21 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan boleh tidak sedikit saja, Iya tambahan saja. Kebutulan beberapa waktu yang lalu Komisi VII berkunjung ke Sulawesi Barat, oh iya ada Direktur Sulawesi disini Pak. Waktu itu dipaparkan beberapa potensi, yang menarik dari Sulawesi Barat adalah di BPP yang paling rendah adalah PLTA. Nah kan tadi Pak Dirut sudah berbicara tentang mahalnya dan susahnya untuk suplay batu bara dan lain sebagainya, kemudian juga betul disampaikan oleh beberapa teman-teman dan oleh saya sendiri tentang gejolak nanti di pasar dan di bursa efek dan lain-lain. Jadi sekarang pertanyaannya apakah sekarang sudah ada rencana untuk PLTA di provinsi-provinsi di Sulawesi seperti di Sulawesi Barat? karena menarik kalau provinsi seperti di Sulawesi Barat bisa menjadi provinsi pertama yang 100% reneable ya menariklah. Jadi tolong sedangkan waktu itu saya belum melihat ada rencana yang belum kongkrit dari grup PLN sendiri atau anak perusahannya siapa pun untuk membangun PLTA. Inikan range.. asset rationya kan sudah mulai membaiklah, neracanya juga sudah mulai membaik, apalagi dengan revaluasi asset neraca dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikaji dan direncakan lebih rencanakan lebih jangka panjang seperti disampaikan Pak Firmansyah dan lain-lain. Direncanakan ya? jangan batu bara melulu, buktinya di Sulawesi Barat buktinya PLTA lebih murah, ya mungkin lebih lama bangunnya. Iya mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih.Pembangkit Listrik PLTA 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke dan ini rencananya akan memperbaiki investasi ya, mempermudah investasi kedepan ya? oke. itu yang satu. Kemudian satu hal saja deh, satu hal saja. Kan saat ini Pak Dirjen banyak sekali investor yang ingin investasi. Kan salah satu agenda hari ini kita bicara bottle neck. Kan salah satu bottle neck yang terbesar adalah ya pembeli ya itu PLN. Banyak sekali investor mau invest di EBTKE, tapi setiap kali PLN tadinya ada investor yang mau bangun PLTS atau PLTNH atau pokoknya pembangkit EBT mereka nyanggupin membangun 50 megawatt, 100 megawatt atau 10 megawatt PLN ngasihnya Cuma 5 megawatt atau 2 megawatt atau 1 megawatt. Tolong bisa dijelaskan tidak. Kan EBT dirjennya bapak adalah regulator, bapak pemangku kebijakan pemerintah. Rencana kedepan ini seperti apa. Saya sudah lihat dipresentasinya ada banyak kontrak yang sudah ditandatangani, dikontruksi dan lain sebagainya, tetapi ini kedepannya kita ingin lebih besar lagi.Pembangkit Listrik PLTS 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya ingin tanya ini apakah benar PLN membatasi, apakah benar EBT juga membatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi berartikan ya kita harus ada solusi nih kalau malam hari ini listriknya darimana, PLTS keren saja, tapi masa iya kita harus hybrid terus berarti itukan tetap disel. Jadi saya ingin tanya apakah ada rencana, ada roopmap bagi EDT untuk investasi di smart grade dijaringannya sendiri di storeg capacity untuk malam hari disaat EBT ini tidak bisa diandalkan 100% dan terakhir sebelum saya tutup, saya selama ini agak skeptic tentang nuklir, tetapi setelah saya pelajari terus-menerus saya harus ikut mendukung Pak Kurtubi bahwa kita sangat perlu mempertimbangkan nuklir karenakan kita sudah 3 tahun mengikuti … kan saya sudah ketemu Pak Rida di Paris, di Maracas dan di Bon ya kebetulan saya tidak ikut ke Bon, tapi ya kita sudah capeklah ya melihat kita nurunin karbon ngomong-ngomong doang kalau kita tidak matiin itu PLTU-PLTU dan dirubah menjadi yang tidak mengeluarkan emisi ya, saya rasa kita perlu pertimbangankan nuklir. Kan kita EBTK kan energi baru bukan hanya terbarukan, tapi energi baru juga. Jadi saya dalam hal ini mendukung penuh. Jadi kasihan kalau Pak Kurtubi kalau yang ngomong terus, sekali-kali saya ikut ngomonglah. Itu saja dari saya. Terima kasih PimpinanPembangkit Listrik PLTS 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi sebentar saja. Maaf tadi yang 200 megawatt dengan Masdar itu PLTS atau apa? tadi maaf bisa di, PLTS dimana di Cirata? Diatas waduknya, jadi floating itu belum termasuk baterai atau apa hanya PLTS-nya, hanya panel suryanya saja?Pembangkit Listrik PLTS 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oh jadi langsung gabung dengan PLTAnya? Maaf, itu IPP sendiri atau itu memang apa PLN sendiri membangun kerjasama dengan Masdar sebagai apa mereka Inject apa atau teknologi?Pembangkit Listrik PLTS 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 17 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ya tetapi kan baru kerasa 3 tahun atau 5 tahun kemudian kan. Jadi intinya memang segitu seriusnya ya. Maaf ini penelitian terakhir tahun berapa?Penelitian/PengawasanPenelitian 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sudah ada indikasinya ya. Jadi Pimpinan kelihatannya memang tidak salah kita mengebut pengesahan Konvensi Minamata ini karena ya kita harus selamatkan dapilnya Pak Saleh, semua dapil. Maksudnya, saya melihat dapilnya Beliau karena ujung-ujung sungai itu di dapil saya Pak.Penelitian/PengawasanPengesahan 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Laporan yang saya terima dari Ibu Menteri kok tidak 100% sinkron dengan keluhan-keluhan yang kita dapat dari investor-investor ya. banyak teman-teman yang ingin bangun, tetapi mereka mengeluh banyak sekali PLN ternyata tidak ngasih megawatt yang begitu banyak atau bahkan ada beberapa teman-teman yang mempunyai PLTNH dayanya disuruh dikurangin karena kelebihan listrik dan lain sebagainya. Ini kami ingin tahu. Begini, karena waktu sudah terbatas dan sudah lewat magrib. Jadi mungkin jawabannya tertulis saja, tetapi mohon dipercepat ya Pak Dirjen inikan kita ingin bergerak kearah energi baru terbarukan secepatnya, tetapi ini keluhannya banyak dari stakeholder mereka mengeluh kok PLN tidak mau ngasih lebih banyak dan yang diantaranya itu juga tentu ya kami ingin tahu ini posisinya ESDM seperti apa kan rencananya nanti dalam waktu dekat Bulan Februari mau mempermudah regulasi bentuknya seperti apa. Tolong beritahukan kepada kami supaya kami juga bisa membantu Bapak untuk menjelaskan keteman-teman diluar sana.Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin tanya saja Pak Dirjen, sayakan ketemu Pak Menteir minggu lalu beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau tidak bisa hadir raker kemarin karena ada acara…, jadi kita rubah dihari lain. Saya dengar dari beliau ada rencana untuk merevisi Permen-permen untuk regulasi untuk EBTKE. Itu apakah benar atau tidak? Ini Permen yang terakhir apa sudah keluar tahun ini?Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Menghapus 10 Permen yang ada?Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti kalau 10 Permen maaf di EBTKE-kan berarti Permen 12, 43 dan 50 tahun lalu mau diganti semua atau bagaimana?Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang 50 masih stay?Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang diganti itu yang lain-lain itu?Penerangan umum Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataanpernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.Penolakan Penolakan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan keinginan warga itu sudah terpenuhi. Itu saja dari saya, jadi apapun bentuk dokumennya saya ingin tahu rinciannya saja terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Pimpinan.Penolakan Penolakan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bu Menteri mohon maaf kalau saya tadi datangnya terlambat, masih agak macet Jakarta, untuk dan juga saya mohon maaf di rapat kerja kita yang terakhir tanggal 20 Februari pembahasan implementasi Paris Aggreement saya tidak ada karena kesibukan kampanye juga, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada beberapa pertanyaan tentang pertama-tama tentang tindak ketindaklanjutan dari Raker terakhir, pertama-tama terimakasih bahwa tentang mass.......contribution sudah kami terima, sudah kami terima dan juga yang lainnya sudah kami terima juga. Saya ingin tanya di poin 4 kesimpulan nomor 4 di Raker kita terakhir tanggal 20 Februari lalu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyusun metriks tentang skema penurunan emisi gas karbon di masing-masing kementerian terkait dan itu akan disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari. Saya ingin tanya apakah itu sudah dikirim atau tidak, karena seingat saya belum ada itu, belum, berapa lama lagi kira-kira lebih kurang.Penurunan Penurunan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian kepada Dokter Joseph tadi Bapak kan bilang bahwa Indonesia ini sudah dalam kondisi evakuasi, mungkin bisa dijelaskan kenapa kita bisa sampai kondisi ini karena kebetulan kita selama ini kan bicara tentang daerah tambang, seperti Kalimantan, Pongkor, Maluku, kalau saya kan Dapil saya Jakarta. Nah kebetulan saya barusan dapat dari Kementerian LHK kondisi merkuri di Teluk Jakarta yang ternyata juga sama parahnya, mungkin dijelaskan kita sampai di kondisi ini seperti apa dan apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan kita sekarang ini hidup di jaman media sosial kan Bapak, banyak pertanyaan dari apalagi belum lama ini Pemerintah Indonesia kan bicara tentang Pancasila, persatuan tapi masyarakatnya makin lama makin enggak sabaran, apakah ini ada hubungannya, apakah ada data-data statistik medis dan lain sebagainya, tolong dijelaskan lebih lanjut kok bisa sampai sini. Dan juga Bapak menyampaikan bahwa sekarang 80% perdagangan merkuri dunia itu ada di Indonesia, apakah ini datanya dari mana bisa dijelaskan lagi dan apakah benar itu hanya dari penambangan emas atau penggunaan-penggunaan lain karena kalau bicara peralatan medis selama ini saya kaya termometer sudah digital semuanya, jadi apakah itu masih ada, berapa persen penggunaannya ataukah memang sudah menghilangkan semua itu sekarang sudah ke arah medis.Pertambangan Alat Medis 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sedikit saja Pimpinan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Aryo Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Seperti yang sudah didengar dari Dapil saya tidak ada tambang emas di dapil saya itu sudah pasti, tetapi yang membuat saya semakin belajar selama RDP dan juga persiapan untuk menuju Konvensi COP I tentang Konvensi Minamata adalah ternyata di Dapil saya itu menjadi tempat pembuangan hasil-hasil efek samping dari merkuri. Nah tadi Bapak Artur dari, maaf saya tadi tidak dengar Pak Asep yang dari ITB. Tadi disampaikan bahwa salah satu dilakukan di BPPT ya sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat, karena ya betul sekali bahwa orang Indonesia itu hanya bisa melihat apa yang instan, beracun, mati, tetapi inikan racunnya baru kerasa bertahun-tahun kemudian.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ingin tahu untuk daerah pemilihan seperti saya Teluk Jakarta apalagi sebentar lagi aka nada Gubernur dan Wakil Gubernur siapa tahu ada kebijakan baru yang bisa mengatasi bahaya merkuri ini. Kira-kira rekomendasi apa yang bisa disampaikan sekarang, apalagi kan saya ini beberapa hari ke depan akan kunjungan Dapil di luar reses, akan ketemu warga, ketemu Nelayan. Mungkin langsung saja ya interaktif. Sebenarnya apa yang bisa saya sampaikan sekarang, apa yang bisa dilakukan sekarang yang dalam waktu dekat yang riil ya. Terima kasih.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ini di dalam bentuk sensoring apung dalam bentuk buih atau difitting di kapalkapal nelayan atau bagaimana nanti caranya.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah kebetulan inikan dari LAPAN kan sedang membantu kami dari Komisi VII untuk membagikan sensor untuk penangkapan ikan, Bu Ari katanya sudah dapat, bahkan sampai ikut melaut ya cari ikan ya, kok tidak dibagi-bagi ke kita ya ikannya. Lebih fresh. Kelihatannya lebih fresh di Tarakan daripada di Teluk Jakarta ikannya. Kan dalam waktu dekat inikan saya akan bagikan sensor ini tolong sekalian pada pelaut yang sama, apalagi takut yang ditangkap ikannya ada merkuri, tolong dalam mungkin sebulan ke depannya sensor itu apabila prototipe atau apa setidaknya bisa diujicoba di lapangan tolong ya dalam waktu dekat, dari BPPT. Memang dari LIPI. Ini nanti jadi follow-upnya kesiapa nanti.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke terima kasih. Jadi artinya saya harus hati-hati ya kalau makan di Muara Angke sekarang.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 19 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, Yang dikatakan oleh Bu Ari betul banget. Kalau sampai penelitinya saja takut makan ikannya ikan, apalagi ini tercatat di risalah rapat kita bahwa nelayan jangan cari ikan di Teluk Jakarta. Ini menjadi serius sekali ini Pimpinan. Jadi saya sangat senang bahwa Komisi VII ini kita kebut pengesahan ini. Terima kasih.Pertambangan Merkuri 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin beberapa pendalaman karena kebetulan sekali saya bagian dari delegasi saya ingin pemahaman saja. Dari Panglima Jenderal saya ingin tanya ddari jumlah penambang yang di gunung Botak yang Bapak temui dan juga bukan hannya di sana tapi juga di tambang sinabarnya ini berapa persen, maaf saya baru datang mungkin sudah dipapartkan saya nggak mendengar. Bisa diulang lagi nggak berapa persen itu pendatang dan berapa persen itu orang penduduk lokal dan untuk menutup semua kegiatan itu dan juga untuk memulangkan para pendatang itu kan pasti kan memerlukan anggaran, memerlukan infrastruktur dan lain-lain, itu apakah itu tergantung perintah dari Presiden saja atau memang Bapak sendiri mempunyai wewenang untuk melakukan itu semua dan karena kan kita akan meratifikasi Konvensi Minamata akan menjadi peserta Konvensi Minamata, jadi kita ingin ada solusi yang praktis apalagi jenderal sudah terbukti bisa membersihkan tambang, kira-kira kendala apa saja nanti dihadapi begitu pemberhentian semua izin tambang ini terjadi, jadi tentang apa lebih ke praktisnya.Pertambangan Pemberhentian Tambang 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Itu saja dari saya Pimpinan, dan pertanyaan terakhir. Warga yang sakit terutama sakit syaraf ya kelainan syaraf yang enggak bisa, kelainan-kelainan itu apakah itu permanen atau ada penyembuhannya, apakah ada therapy-nya. Apakah terapi itu dalam bentuk obat, pengobatan atau apa itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Pimpinan. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pertambangan Pengelolaan Sumber Daya Alam 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, bagaimana kita mau memperbagi transmisi kita kalau kita lihat di anak-anak perusahaan banyak fokus-fokus untuk kapeks di hulu, bukan hanya bangun pembangkit tetapi juga kita mengakuisisi batu apa tambang tambang ya batu bara, ya nanti mungkin bisa dijelaskan sekema pembayarannya seperti apa. Jadi saya ngasih satu contoh saja kan saya sudah dua kali ikut siopi 21 dan siopi 23 eh 22 yang di Marakes dan di Paris. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu adalah sekarang ini pembicaraannya sudah bukan EBT apakah EBT akan jadi dominan atau tidak itu tidak pasti. Trump keluar dari Paris saja orang makin giat. Malah banyak Provinsi, maaf negara dibagian Amerika yang partai republik itu porsi EBTnya makin naik, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah jaringannya siap atau tidak.Pertambangan Tambang 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman saya mau mengomentari halaman 30 proses akuisisi tambang batu bara. Tadi bicara tentang DMO (Domestic Market Obligation) bagi saya si sah-sah saja, tetapi masalahnya Bapak itu bukan dengan kami, masalah Bapak ada sudah bicara sama teman-teman dari Kementerian Keuangan belum dari Bank Indonesia dari OJK dan lain-lain karena para pemilik tambang-tambang ini kan sudah banyak yang Tbk Pak. Bagi kita si kita siap saja Pak, kita siap mendukung Bapak, kita siap mendukung PLN DMO tidak usah ikut harga pasar sudah ada harga patokannya sudah. Ikutin beraslah harga eceran tertinggi yang penting penambang itu untungnya wajarPertambangan Tambang 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terus kemudian tolong diperjelas juga saya banyak dapat berita dari temanteman di bidang pertambangan bahwa untuk mulut tambang ini ada keinginan dari PLN untuk mengambil saham ekuitas mayoritas. Nah bagi saya sih ya silakan saja, tetapi kan ini dampaknya di pasar seperti apa. Sekali lagi karena banyak yang sudah Tbk. Apakah nanti berarti ini akan mengurangi jumlah pembangkit listrik mulut tambang kedepannya atau malah ini menjadi oke dilapangan. Jadi sekali lagi tolong dijelasin lagi ini paymen terms-nya seperti apa. Saya baca ini bayarnya apa nilai dari valuasi tambang kondisi tambang menentukan harga dan lain-lain pembayaran dilakukan setelah ditandatangani perjanjian jual beli saham. Nah ini bayar sahamnya ini pakai PLN mau ngeluarin bond atau bayarnya dicicil selama 20 25 Tahun ya tolong diperjelas. bagi saya sih sah sah saja, tetapi ya jangan sampai ya pasar nanti ribut, nanti ribut dengan Menteri ESDM, ribut dengan Presiden nanti dipanggil ke istana tidak tahu yang di Bogor atau dimana nanti. Ya sekali lagi Bapak kita siap support, tetapi nanti siapin setrateginya kedepan dan tolong dijelasin ke kami karena banyak perusahaan pengusaha batu bara yang merasa resah bahwa “PLN sekarang ko masuk ke hulu si mau beli tambangnya?” bagi saya ya kalau, kalau pengusaha oke oke saja ya kita oke oke saja karena banyak yang merasa resah dengan PLN mau beli akuisisi mayoritas.Pertambangan Tambang 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang halaman 111 BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini sudah ada atau belum, Indonesia baru rencana, tolong.Perundangan BLU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi, saat ini memang bukan kontrak karya ya terima kasih atas klarifikasinya. Kemudian tentu saja untuk detil seperti pajak dan lain-lain, proses pembayaran, financing untuk 51% itu saya yakin Kementerian Keuangan. Tetapi bisa dijelaskan kan saya pasti ngerti bahwa sekarang ini perbedaannya adalah antara 51% sampai dengan tahun 2021 atau 2041, bisa kasih nggak kira-kira itu range ke harganya saat ini ya saya yakin nggak bisa persis range-nya itu pemerintah saat ini kira-kira menurut Pak Menteri harganya berapa untuk divestasi, untuk ambil alih 51% sampai tahun 2021, ada range nggak kira-kira.Perundangan Harga 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin beberapa pendalaman karena kebetulan sekali saya bagian dari delegasi saya ingin pemahaman saja. Dari Panglima Jenderal saya ingin tanya ddari jumlah penambang yang di gunung Botak yang Bapak temui dan juga bukan hannya di sana tapi juga di tambang sinabarnya ini berapa persen, maaf saya baru datang mungkin sudah dipapartkan saya nggak mendengar. Bisa diulang lagi nggak berapa persen itu pendatang dan berapa persen itu orang penduduk lokal dan untuk menutup semua kegiatan itu dan juga untuk memulangkan para pendatang itu kan pasti kan memerlukan anggaran, memerlukan infrastruktur dan lain-lain, itu apakah itu tergantung perintah dari Presiden saja atau memang Bapak sendiri mempunyai wewenang untuk melakukan itu semua dan karena kan kita akan meratifikasi Konvensi Minamata akan menjadi peserta Konvensi Minamata, jadi kita ingin ada solusi yang praktis apalagi jenderal sudah terbukti bisa membersihkan tambang, kira-kira kendala apa saja nanti dihadapi begitu pemberhentian semua izin tambang ini terjadi, jadi tentang apa lebih ke praktisnya.Perundangan Konvensi Minimata 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, izin tanya ke Pak Menteri. Pak Menteri hasil kesepakatan perundingan tanggal 27 Agustus 2017 itu apakah ada nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani bersama atau ini Cuma persetujuan secara lisan, kalau ada nota kesepahaman itu apakah nanti bisa kasih lihat kepada kita.Perundangan MoU 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, nomenklaturnya trust fund, pakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar dana abadi.Perundangan Nomenklatur 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Bu Menteri mohon maaf kalau saya tadi datangnya terlambat, masih agak macet Jakarta, untuk dan juga saya mohon maaf di rapat kerja kita yang terakhir tanggal 20 Februari pembahasan implementasi Paris Aggreement saya tidak ada karena kesibukan kampanye juga, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada beberapa pertanyaan tentang pertama-tama tentang tindak ketindaklanjutan dari Raker terakhir, pertama-tama terimakasih bahwa tentang mass.......contribution sudah kami terima, sudah kami terima dan juga yang lainnya sudah kami terima juga. Saya ingin tanya di poin 4 kesimpulan nomor 4 di Raker kita terakhir tanggal 20 Februari lalu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyusun metriks tentang skema penurunan emisi gas karbon di masing-masing kementerian terkait dan itu akan disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari. Saya ingin tanya apakah itu sudah dikirim atau tidak, karena seingat saya belum ada itu, belum, berapa lama lagi kira-kira lebih kurang.Perundangan Paris Agreement 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Aryo Djojohadikusuma dari Fraksi Gerindra Daerah pemilihan DKI III Jakarta Barat Kepulauan Seribu.Ini enaknya meneruskan dari Fraksi Gerindra banyak pertanyaan saya sudah diborong sama Pak Hary ini, jadi saya coba tambah-tambah yang lain dulu deh. Tidak apa-apa ko seneng.Perundangan Perkenalan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin tanya saja Pak Dirjen, sayakan ketemu Pak Menteir minggu lalu beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau tidak bisa hadir raker kemarin karena ada acara…, jadi kita rubah dihari lain. Saya dengar dari beliau ada rencana untuk merevisi Permen-permen untuk regulasi untuk EBTKE. Itu apakah benar atau tidak? Ini Permen yang terakhir apa sudah keluar tahun ini?Perundangan Permen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Menghapus 10 Permen yang ada?Perundangan Permen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berarti kalau 10 Permen maaf di EBTKE-kan berarti Permen 12, 43 dan 50 tahun lalu mau diganti semua atau bagaimana?Perundangan Permen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang 50 masih stay?Perundangan Permen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Yang diganti itu yang lain-lain itu?Perundangan Permen 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Dengan Perpres bukan dengan Permen ya berarti.Perundangan Regulasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Apakah itu harus ada PP-nya dulu turunan dari Undang-undang 16, turunan dari Ratifikasi Paris atau bukan.Perundangan Regulasi 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Tadinya saya mau mengucapkan selamat ke Pak Herman Khairon tapi lagi keluar ruangan sebentar ya, meskipun ganti Komisi tapi Bu Menterinya masih sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan Pak Kiai H. Nawafie Saleh yang telah peduli dengan Dapil saya, Dapil saya nggak ada danaunya, waduk itu juga bukan danau Bu, jadi nggak apa-apa tapi memang betul bahwa apa yang terjadi di Dapil Bapak itu imbasnya ke saya ini bnetar lagi musim hujan, musim banjir biasanya, kita berharap tidak akan terjadi banjir tahun ini. Tadi hal-hal tentang danau sudah banyak dibahas oleh kolega-kolega saya, saya juga hanya ingin mengingatkan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan apakah akan fokus untuk restorasi danau sebagai obyek wisata atau sebagai culture karena kalau buat perikanan tentu saja ada efek limbahnya. Jadi mungkin kembali lagi kami ingin menanyakan kepada pemerintah ini fokusnya mau ke aqua culture atau untuk lingkungan hidup karena terkadang kita nggak bisa dua-duanya Bu. Kebetulan kan belum lama ini Konvensi Minamata ..... I di jenewa pasti Bapak-bapak Dirjen mewakili Ibu bisa melapor betapa jernihnya danau di Jenewa itu karena memang ya harus fokus ke wisata atau ke perikanan. Mungkin kita ingin mengembangkan perikanan tadi juga ngi ada wisatanya jadi harus pilih mau yang mana, saya kan fokus lebih ke perubahan iklim Ibu, ini salah satu hal yang menjadi perhatian saya mengingat saya salah satu masuk yang muda di Komisi VII ini, masa depan saya masih banyak maka saya ingin agar implementasi pengendalian perubahan iklim ini benar-benar menjadi realita.Perundangan Restorasi Dana 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sedikit saja Pimpinan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Aryo Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Seperti yang sudah didengar dari Dapil saya tidak ada tambang emas di dapil saya itu sudah pasti, tetapi yang membuat saya semakin belajar selama RDP dan juga persiapan untuk menuju Konvensi COP I tentang Konvensi Minamata adalah ternyata di Dapil saya itu menjadi tempat pembuangan hasil-hasil efek samping dari merkuri. Nah tadi Bapak Artur dari, maaf saya tadi tidak dengar Pak Asep yang dari ITB. Tadi disampaikan bahwa salah satu dilakukan di BPPT ya sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat, karena ya betul sekali bahwa orang Indonesia itu hanya bisa melihat apa yang instan, beracun, mati, tetapi inikan racunnya baru kerasa bertahun-tahun kemudian.Perundangan Sosialisasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pertanyaan pertama saya mau mengomentari halaman 11 tentang kinerja perusahaan sampai dengan Juli. Ini angka-angka Rp1250 triliun halaman 11 mana angka 1250 triliun ini untuk apa saja ya? apakah ini maksudnya untuk 35.000 mega wat 108.000 mva dan 46.000 kilometer transmisi? jadi untuk itu? tetapi bukannya 35.000 mega wat ini tidak semuanya untuk. Jadi maksudnya bukan semuanya dibiayai oleh PLN kan? berarti total kebutuhan infrastruktur listrik termasuk semuanya ya.Perusahaan Perusahaan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi pertanyaan ini apakah Bapak sudah bicara kepada teman-teman BaPak di BUMN yang lain? karena ini pengaruhnya ya bank-bank yang lain. Kan bank-bank yang lain ini ngeluarin financing buat perusahaan-perusahaan Tbk yang lain, ngeluarin bond surat hutang berharga. Nah apakah nanti tidak teriak-teriak ini bank yang lain? wah masa perusahaan-perusahaan tambang yang sudah Tbk mau di hancurin profitnya bagi saya si saya siap. Kami di Komisi VII tiap hari itu urusannya sama konstituen kita “Pak kenapa si ada tetangga saya yang 900 kafe dapat subsidi ko saya tidak”? misalnya begitu. Kita prioritas kita itu Pak harga prioritas kita itu TDL, sekarang prioritas Bapak sudah bicara belum dengan capital market, sudah bicara belum “eh gue mau hantam ni laba para perusahaan tambang karena saya harus jaga TDL, saya harus jaga tarif listrik. Prioritas Bapak adalah menyediakan listrik dengan harga yang terjangkau. Kita suport penuh, tetapi masalah Bapak bukan dengan kami masalah Bapak adalah kuat tidak melawan itu para pemegang modal. Bapak kan mantan Dirit Bank BRI you know. Siapa saja ini yang kena ini? dulu Standard Chartered CIMB dia harus antisipasi Bapak mau maksain DMO dengan harga eceran tertinggi berapa urusannya Bapak dengan mereka. Sudahlah is not here. Pertarungan Bapak bukan disini, pertarungan Bapak di BII nanti disana di kantornya Bapak yang lamalah dan lain-lain. Saya tidak tahu ya eksposure BRI ke pertambangan bagimana. Jadi tolong dijelaskan ini arahnya mau kemana ini. Jangan sampai nanti berantemnya disini lagi antara Bapak dengan pihak Pertamina atau dari PT BA atau apa.Perusahaan Perusahaan Tambang 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 19 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ini COD-nya kapan?PLN COD 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman saya mau mengomentari halaman 30 proses akuisisi tambang batu bara. Tadi bicara tentang DMO (Domestic Market Obligation) bagi saya si sah-sah saja, tetapi masalahnya Bapak itu bukan dengan kami, masalah Bapak ada sudah bicara sama teman-teman dari Kementerian Keuangan belum dari Bank Indonesia dari OJK dan lain-lain karena para pemilik tambang-tambang ini kan sudah banyak yang Tbk Pak. Bagi kita si kita siap saja Pak, kita siap mendukung Bapak, kita siap mendukung PLN DMO tidak usah ikut harga pasar sudah ada harga patokannya sudah. Ikutin beraslah harga eceran tertinggi yang penting penambang itu untungnya wajarPLN DMO 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi pertanyaan ini apakah Bapak sudah bicara kepada teman-teman BaPak di BUMN yang lain? karena ini pengaruhnya ya bank-bank yang lain. Kan bank-bank yang lain ini ngeluarin financing buat perusahaan-perusahaan Tbk yang lain, ngeluarin bond surat hutang berharga. Nah apakah nanti tidak teriak-teriak ini bank yang lain? wah masa perusahaan-perusahaan tambang yang sudah Tbk mau di hancurin profitnya bagi saya si saya siap. Kami di Komisi VII tiap hari itu urusannya sama konstituen kita “Pak kenapa si ada tetangga saya yang 900 kafe dapat subsidi ko saya tidak”? misalnya begitu. Kita prioritas kita itu Pak harga prioritas kita itu TDL, sekarang prioritas Bapak sudah bicara belum dengan capital market, sudah bicara belum “eh gue mau hantam ni laba para perusahaan tambang karena saya harus jaga TDL, saya harus jaga tarif listrik. Prioritas Bapak adalah menyediakan listrik dengan harga yang terjangkau. Kita suport penuh, tetapi masalah Bapak bukan dengan kami masalah Bapak adalah kuat tidak melawan itu para pemegang modal. Bapak kan mantan Dirit Bank BRI you know. Siapa saja ini yang kena ini? dulu Standard Chartered CIMB dia harus antisipasi Bapak mau maksain DMO dengan harga eceran tertinggi berapa urusannya Bapak dengan mereka. Sudahlah is not here. Pertarungan Bapak bukan disini, pertarungan Bapak di BII nanti disana di kantornya Bapak yang lamalah dan lain-lain. Saya tidak tahu ya eksposure BRI ke pertambangan bagimana. Jadi tolong dijelaskan ini arahnya mau kemana ini. Jangan sampai nanti berantemnya disini lagi antara Bapak dengan pihak Pertamina atau dari PT BA atau apa.PLN DMO 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Oke dan ini rencananya akan memperbaiki investasi ya, mempermudah investasi kedepan ya? oke. itu yang satu. Kemudian satu hal saja deh, satu hal saja. Kan saat ini Pak Dirjen banyak sekali investor yang ingin investasi. Kan salah satu agenda hari ini kita bicara bottle neck. Kan salah satu bottle neck yang terbesar adalah ya pembeli ya itu PLN. Banyak sekali investor mau invest di EBTKE, tapi setiap kali PLN tadinya ada investor yang mau bangun PLTS atau PLTNH atau pokoknya pembangkit EBT mereka nyanggupin membangun 50 megawatt, 100 megawatt atau 10 megawatt PLN ngasihnya Cuma 5 megawatt atau 2 megawatt atau 1 megawatt. Tolong bisa dijelaskan tidak. Kan EBT dirjennya bapak adalah regulator, bapak pemangku kebijakan pemerintah. Rencana kedepan ini seperti apa. Saya sudah lihat dipresentasinya ada banyak kontrak yang sudah ditandatangani, dikontruksi dan lain sebagainya, tetapi ini kedepannya kita ingin lebih besar lagi.PLN PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Laporan yang saya terima dari Ibu Menteri kok tidak 100% sinkron dengan keluhan-keluhan yang kita dapat dari investor-investor ya. banyak teman-teman yang ingin bangun, tetapi mereka mengeluh banyak sekali PLN ternyata tidak ngasih megawatt yang begitu banyak atau bahkan ada beberapa teman-teman yang mempunyai PLTNH dayanya disuruh dikurangin karena kelebihan listrik dan lain sebagainya. Ini kami ingin tahu. Begini, karena waktu sudah terbatas dan sudah lewat magrib. Jadi mungkin jawabannya tertulis saja, tetapi mohon dipercepat ya Pak Dirjen inikan kita ingin bergerak kearah energi baru terbarukan secepatnya, tetapi ini keluhannya banyak dari stakeholder mereka mengeluh kok PLN tidak mau ngasih lebih banyak dan yang diantaranya itu juga tentu ya kami ingin tahu ini posisinya ESDM seperti apa kan rencananya nanti dalam waktu dekat Bulan Februari mau mempermudah regulasi bentuknya seperti apa. Tolong beritahukan kepada kami supaya kami juga bisa membantu Bapak untuk menjelaskan keteman-teman diluar sana.PLN PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian yang berikutnya pengembangan energi baru terbarukan EBT ya yang paling kanan itu, saya senang dapat saya ingat waktu di hotel mulia ya yang pengumuman 350 atau berapa ppi energi baru terbarukan saya sangat apresiasi kepada PLN dan Pemerintah, tetapi saya ingin tanya pertanyaan berikutnya kan kita sudah baca diberita banyak dinegara-negara luar kejadian baru-baru ini di Australia Selatan daerah Adelaide itu banyak mati lampu karena tidak setabil atau presentase EBT-nya tinggi dan saya ingat waktu itu rapat ada Pak Rida Muliana juga dan juga ada teman-teman dari PLN Yang ada kebijakan tidak tertulis atau bagaimana yang membatasi porsi EBT itu disetiap daerah tidak lebih dari 10%. Nah saya lihat Pak Dirut mengangguk angguk jadi betul ya. Nah ini kan kita ada target 23%, jadi kita bagaimana mau mengejar target kalau PLN-nya sendiri membatasi EBT itu porsinya di 10%? nah saya ngerti karena ini pengaruhnya itu terhadap daya saya mengerti bahwa transmisi sensitif. Jadi jangan apa nanti kalau pakai tenaga surya siang hari listriknya banyak terus tiba-tiba setelah magrib anjlok dan lain sebagainya karena tidak bagus kan buat transmisi. Jadi menanggapi ini saya ingin tahu bagaimana kita mengejar target 23% kalau PLN sendiri membatasi EBT-nya di 10%? itu yang pertama.PLN PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 22 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sedikit saja, tambah sedikit saja. Tadikan Pak Dirut maaf sebentar, tadikan sudah ngangguk-ngangguk waktu saya tanya tentang SPLU di komplek Parlemen, siap tidak nanti PLN bangun SPLU di depan sini? kapan kira-kira? tidak sampai seminggu selesai? Nanti mau dibangun stasiun pengisian listrik umum di komplek Parlemen.PLN PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 23 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Lah yang penting ini ada nih, kalau bisa cepat ini mobil akan semakin cepat nanti. Terima kasih Pimpinan. Ya dipastikan saja, takut lupa begitu loh. Terima kasih PimpinanPLN PLN 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan keinginan warga itu sudah terpenuhi. Itu saja dari saya, jadi apapun bentuk dokumennya saya ingin tahu rinciannya saja terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Pimpinan.Program Kehidupan 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 14 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Maaf, kalau poin 1 ini saya yakin Kementerian ESDM pasti sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tapi apakah kita ini arahnya mau rapat tertutup dulu dengan kita atau apa ini.Rapat Rapat Tertutup 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sungai Cisadane, Cisadanenya ke Dapil saya ini.Ratifikasi Konvensi MinamataAliran Sungai 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kira-kira ada ambang batasnya dimana begitu. Apalagi kan saya ingin menyuruh nelayan-nelayan untuk memilih Gerindra sama Pak Prabowo kan nanti kedepannya. Jadi solusinya apa ini Pak, kira-kira apa, ada studinya tidak, karena saya waktu itu sudah dapat, saya minta dari Kementerian LH, waktu itu di naskah akademis yang diberikan kepada kami, pengesahan konvensi minamata di naskah akademisnya ditulis bahwa ada studi di Teluk Jakarta, saya minta data terbaru, baru saya dapat tadi beberapa jam yang lalu, saya belum baca tetapi rekomendasi Bapak itu, apalagi mengingat tadi pagi masukan dari dokter Jusuf adalah seluruh Indonesia sudah kondisi bahaya. Jadi ini apakah ada solusi ini, masa seluruh nelayan, bukannya di Teluk Jakarta tidak boleh nangkap. Ada tidak kira-kira ambang batasnya berapa begitu.Ratifikasi Konvensi MinamataAmbang Batas 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kerja sama dengan Pusat Ocean Grafi atau apa kan LIPI, informasinya BPPT tetapi kerjasamalah.Ratifikasi Konvensi MinamataAmbang Batas 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Tetapi menyusul boleh-lah yaRatifikasi Konvensi MinamataAmbang Batas 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Sudah ada indikasinya ya. Jadi Pimpinan kelihatannya memang tidak salah kita mengebut pengesahan Konvensi Minamata ini karena ya kita harus selamatkan dapilnya Pak Saleh, semua dapil. Maksudnya, saya melihat dapilnya Beliau karena ujung-ujung sungai itu di dapil saya Pak.Ratifikasi Konvensi MinamataKonvensi Minimata 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ingin tahu untuk daerah pemilihan seperti saya Teluk Jakarta apalagi sebentar lagi aka nada Gubernur dan Wakil Gubernur siapa tahu ada kebijakan baru yang bisa mengatasi bahaya merkuri ini. Kira-kira rekomendasi apa yang bisa disampaikan sekarang, apalagi kan saya ini beberapa hari ke depan akan kunjungan Dapil di luar reses, akan ketemu warga, ketemu Nelayan. Mungkin langsung saja ya interaktif. Sebenarnya apa yang bisa saya sampaikan sekarang, apa yang bisa dilakukan sekarang yang dalam waktu dekat yang riil ya. Terima kasih.Ratifikasi Konvensi MinamataMengatasi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kemudian halaman 110 tentang sumber pendanaan, tolong lebih dijelaskan lebih lanjut apakah sudha disiapkan mekanisme untuk pembiayaan untuk global environment ..... yang dari Internasional ya, seperti green clime ....fund, global environment ....facility karena seperti Ibu ketahui kita sedang membahas RAPBN dan agak mengenaskan lah kalau kita mau bicara nationally, bicara NDC tetapi mau mengandalkan pemerintah sudah hampir tidak mungkin. Jadi saya ingin tahu apakah ada rencana untuk percepatan persiapan skema ini, tolonng dijelaskan lebih lanjut apakah untuk mendapatkan akses dana ke GCF dan GCF ini apakah perlu ada kontribusi dari pemerintah Indonesia dalam bentuk kontribusi anggaran dari APBN atau tidak, tolong lebih jelas lagi.Rencana Kebijakan GCF 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 15 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Insentif riset sinas itu Rp91 miliar itu?Riset Insentif Riset 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 19 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pimpinan, Yang dikatakan oleh Bu Ari betul banget. Kalau sampai penelitinya saja takut makan ikannya ikan, apalagi ini tercatat di risalah rapat kita bahwa nelayan jangan cari ikan di Teluk Jakarta. Ini menjadi serius sekali ini Pimpinan. Jadi saya sangat senang bahwa Komisi VII ini kita kebut pengesahan ini. Terima kasih.Solusi Solusi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya halaman saya mau mengomentari halaman 30 proses akuisisi tambang batu bara. Tadi bicara tentang DMO (Domestic Market Obligation) bagi saya si sah-sah saja, tetapi masalahnya Bapak itu bukan dengan kami, masalah Bapak ada sudah bicara sama teman-teman dari Kementerian Keuangan belum dari Bank Indonesia dari OJK dan lain-lain karena para pemilik tambang-tambang ini kan sudah banyak yang Tbk Pak. Bagi kita si kita siap saja Pak, kita siap mendukung Bapak, kita siap mendukung PLN DMO tidak usah ikut harga pasar sudah ada harga patokannya sudah. Ikutin beraslah harga eceran tertinggi yang penting penambang itu untungnya wajarTambang Batubara Akuisisi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Terus kemudian tolong diperjelas juga saya banyak dapat berita dari temanteman di bidang pertambangan bahwa untuk mulut tambang ini ada keinginan dari PLN untuk mengambil saham ekuitas mayoritas. Nah bagi saya sih ya silakan saja, tetapi kan ini dampaknya di pasar seperti apa. Sekali lagi karena banyak yang sudah Tbk. Apakah nanti berarti ini akan mengurangi jumlah pembangkit listrik mulut tambang kedepannya atau malah ini menjadi oke dilapangan. Jadi sekali lagi tolong dijelasin lagi ini paymen terms-nya seperti apa. Saya baca ini bayarnya apa nilai dari valuasi tambang kondisi tambang menentukan harga dan lain-lain pembayaran dilakukan setelah ditandatangani perjanjian jual beli saham. Nah ini bayar sahamnya ini pakai PLN mau ngeluarin bond atau bayarnya dicicil selama 20 25 Tahun ya tolong diperjelas. bagi saya sih sah sah saja, tetapi ya jangan sampai ya pasar nanti ribut, nanti ribut dengan Menteri ESDM, ribut dengan Presiden nanti dipanggil ke istana tidak tahu yang di Bogor atau dimana nanti. Ya sekali lagi Bapak kita siap support, tetapi nanti siapin setrateginya kedepan dan tolong dijelasin ke kami karena banyak perusahaan pengusaha batu bara yang merasa resah bahwa “PLN sekarang ko masuk ke hulu si mau beli tambangnya?” bagi saya ya kalau, kalau pengusaha oke oke saja ya kita oke oke saja karena banyak yang merasa resah dengan PLN mau beli akuisisi mayoritas.Tambang Batubara Akuisisi 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 12 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Pak Pimpinan, meneruskan saja apa yang disampaikan Pak Satya bener sekali, penyampaian Pak Bambang Gatot saya sudah dengar semuanya waktu kita kunjungan ke Grassberg waktu tahun 2015. Jadi kesimpulan saya ini belum ada progres sama sekali 2 tahun terakhir apalagi 6 bulan terakhir. Terima kasih Pimpinan.Tata kelola migas Petrokimia 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Ini di dalam bentuk sensoring apung dalam bentuk buih atau difitting di kapalkapal nelayan atau bagaimana nanti caranya.Teknologi Sensor 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah kebetulan inikan dari LAPAN kan sedang membantu kami dari Komisi VII untuk membagikan sensor untuk penangkapan ikan, Bu Ari katanya sudah dapat, bahkan sampai ikut melaut ya cari ikan ya, kok tidak dibagi-bagi ke kita ya ikannya. Lebih fresh. Kelihatannya lebih fresh di Tarakan daripada di Teluk Jakarta ikannya. Kan dalam waktu dekat inikan saya akan bagikan sensor ini tolong sekalian pada pelaut yang sama, apalagi takut yang ditangkap ikannya ada merkuri, tolong dalam mungkin sebulan ke depannya sensor itu apabila prototipe atau apa setidaknya bisa diujicoba di lapangan tolong ya dalam waktu dekat, dari BPPT. Memang dari LIPI. Ini nanti jadi follow-upnya kesiapa nanti.Teknologi Sensor 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Duitnya di dapil Bapak tetapi polusi di dapil saya, tidak apa-apa, bukan salahnya Bapak kok, tidak apa-apa. Kita ini bersama-sama ingin mengatasi ini. Jadi rekomendasi Bapak ini agak rumit ini kelihatannya karena saya dalam waktu dekat juga akan bagi-bagi converter kit untuk nelayan tetapi pada saat yang sama saya harus bilang nelayan untuk tidak boleh cari ikan di Teluk Jakarta. Nah oke.Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ingin tahu untuk daerah pemilihan seperti saya Teluk Jakarta apalagi sebentar lagi aka nada Gubernur dan Wakil Gubernur siapa tahu ada kebijakan baru yang bisa mengatasi bahaya merkuri ini. Kira-kira rekomendasi apa yang bisa disampaikan sekarang, apalagi kan saya ini beberapa hari ke depan akan kunjungan Dapil di luar reses, akan ketemu warga, ketemu Nelayan. Mungkin langsung saja ya interaktif. Sebenarnya apa yang bisa saya sampaikan sekarang, apa yang bisa dilakukan sekarang yang dalam waktu dekat yang riil ya. Terima kasih.Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 5 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Itukan berarti Bapak kasih tahu ke saya untuk bilang kepada nelayan untuk jangan tangkap ikan di Teluk Jakarta, apalagi sekarang ini lagi ribut-ribut masalah reklamasi ini dan lain-lain sebagainya. Kira-kira rekomendasi untuk tidak menangkap di Teluk Jakarta itu apalagi mengingat dari ikan yang kecil, pemburu yang lebih besar, makin besar-makin besar, berarti kan makin jauh ke lepas pantai. Ini ada batasnya tidak sih berapa mil dari Muara Sungai itu kira-kira sudah ada studinya belum di batas berapa mill dari muara-muara sungai di Teluk Jakarta itu kadar merkurinya masih di bawah ambang batas aman, karena kalau saya bilang kepada Nelayan jangan nangkap ikan gila. Bukan hanya Nelayannya Pak, Ketua Umum saya Pak Prabowo Subianto nanti bisa bunuh saya juga ini, gila, kan kita ini pejuang nelayan tetapi masa nelayannya tidak boleh menangkap ikan.Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kira-kira ada ambang batasnya dimana begitu. Apalagi kan saya ingin menyuruh nelayan-nelayan untuk memilih Gerindra sama Pak Prabowo kan nanti kedepannya. Jadi solusinya apa ini Pak, kira-kira apa, ada studinya tidak, karena saya waktu itu sudah dapat, saya minta dari Kementerian LH, waktu itu di naskah akademis yang diberikan kepada kami, pengesahan konvensi minamata di naskah akademisnya ditulis bahwa ada studi di Teluk Jakarta, saya minta data terbaru, baru saya dapat tadi beberapa jam yang lalu, saya belum baca tetapi rekomendasi Bapak itu, apalagi mengingat tadi pagi masukan dari dokter Jusuf adalah seluruh Indonesia sudah kondisi bahaya. Jadi ini apakah ada solusi ini, masa seluruh nelayan, bukannya di Teluk Jakarta tidak boleh nangkap. Ada tidak kira-kira ambang batasnya berapa begitu.Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Kerja sama dengan Pusat Ocean Grafi atau apa kan LIPI, informasinya BPPT tetapi kerjasamalah.Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Tetapi menyusul boleh-lah yaTeluk Jakarta Teluk Jakarta 7
ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 41 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Untuk segera Terkait Rapat Perbaikan Kalimat 7



ARYO P.S DJOJOHADIKUSUMO 42 Gerindra DKI Jakarta III Laki-laki Mungkin ditambahkan diatas nanti.Terkait Rapat Perbaikan Kalimat 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian pertanyaan saya yang terakhir mengenai Domestic Market Obligation (DMO), menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 sudah diatur yaitu minimum 25 persen, jadi konsekwensinya tata kelola Migas ini berubah dari sebuah komoditas yang merupakan pendapatan negara, government revenue menjadi sebuah ... Yang dimana kebutuhan domestik dimanfaatkan secara optimum demi pembangunan ekonomi. Jadi saya ingin tahu apakah ada kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan batasan DMO yang sudah ditetapkan saat ini. Dan bagaimana kesiapan infrastruktur Pertamina.BBM dan Migas DMO 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Pertanyaan saya yang ketiga, dalam pengelolaan Migas baik untuk hulu maupun hilir kira-kira kendala apa saja yang di hadapi oleh Pertamina ketika berhubungan dengan Pemda, kan kebetulan kami di DPR berhubungan dengan pemerintah pusat, saya yakin dengan, karena kebetulan saya juga di Badan Legislasi dimana salah satu fungsi dan tugas utama saya adalah sinkronisasi dan harmonisasi atau peraturan-peratuan, jadi kira-kira apa yang dialami oleh Pertamina dalam kegiatannya.BBM dan Migas Kendala dengan Pemda 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Petanyaan saya yang kedua melanjutkan apa yang tadi sudah disebut oleh Profesor Kurtubi mengenai masa depan SKK Migas, bahwa Profesor Kurtubi merasa balik lagi ke Pertamina, ke National Oil Company. Kalau saya ingin tahu saya ingin ada jawaban dari Pertamina sendiri karena ini kan adalah rapat dengar pendapat resmi dan ini akan saya kutip jawaban Bapak-bapak kira-kira apakah Pertamina siap mengemban tugas itu menjadi regulator bisnis hulu atau kira-kira belum siap ya itu sama seperti sekarang, atau mungkin dikelola oleh Kementerian ESDM. Saya ingin tahu tolong mohon dijawab. Ini saya saya tanyakan ini juga kepada SKK Migas kemarin, sekarang giliran Pertamina, nanti hari Kamis saya pasti akan tanya kepada Menteri, nanti kalau jawabannya beda-beda, ini jadi menarik ini pasti. Pasti menarik sekali.BBM dan Migas Masa Depan SKK Migas 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Itu saja empat pertanyaan saya. Tapi satu hal lagi tadi apabila Profesor Kurtubi, Ibu Dewie Yasin Limpo dan Pak Ramson rebutan kilang minyak di Dapil mereka masing-masing, kalau saya di DKI III mohon jangan dibangun di Dapil saya karena sudah tidak ada tempat lagi Pak, kita lagi butuh tanah untuk Rusun, jadi tidak ada tempat lagi buat kilang minyak, jadi jangan dibangun di Dapil saya, Jadi saya dengan senang hati memberikan kepada teman-teman yang lain. Tapi yang ingin saya tambahkan yang kami perlukan di DKI III adalah SPBG, sekarang ini Trans Jakarta busnya kekurangan gas, investor Bus Trans Jakarta menunggu SPBG-nya. Ya Bapak-bapak tahulah mungkin banyak yang macet ke sini, sekarang jam macet pasti pulangnya lebih macet lagi. Saya yakin demi kepentingan kita semua di ibu kota tolong kira-kira Pertamina menjadi ujung tombak pembangunan SPBG yang lebih banyak.BBM dan Migas Pembangunan Kilang 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Pertanyaan pertama saya kepada Bapak-bapak dari Pertamina, adalah mengenai PSI, saya ingin tahu apa skema PSI yang sudah ideal dan kira-kira mengakomodir perkembangan kebutuhan industri Migas. Yang saat ini apakah sudah ideal atau kira-kira perlu modifikasi, kalaupun perlu diganti kira-kira apa lebih baik, yang terbaik bagi negara tetapi juga untuk investor. Yang menurut saya dalam hal ini kira-kira Pertamina bisa disebut mewakili kedua-duanya.BBM dan Migas PSI 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian kalau dari sisi lainnya, pertanyaan saya yang berikutnya terakhir mungkin, apa kepikiran nggak sih daripada cape-cape di sini ada ide ambil alih FCX saja salah satu BUMN ditugaskan beli saham buy 51% off FCX Freeport Mc Moran./ kalau saya sebagai pengusaha mikirnya gitu, apa ngapain sih gue cape-cape negosiasi gue ambil alih aja ....company-nya, terutama pada saat harga sahamnya rendah, ya gue tugasin siapa kek BPJS atau siapapun atua apa karena desas- desusnya salah satu yang akan megang sahamnya hasil divestasi saya baca di media kemungkinan BPJS atau dan yang lain. Jadi bisa dijelasin nggak ide-iidenya gitu.Divestasi Freeport Ambil alih saham 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Saya ingin fokus saja karena kebetulan saya juga di Panja Freeport, saya tidak mau mengomentari saya hanya mau mengklarifikasi, jadi Pimpinan munkin izin interaktif aja karena klarifikasi aja. Pertama-tama kami tepat 6 minggu plus 1 hari yang lalu tanggal 27 Agustus kami semua senang dengan pengumuman Pak Menteri beserta Ibu Menteri Keuangan bahwa sudah ada perjanjian tentang divestasi Freeport. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramson dan kami semua sangat apresiasi, tapi ya seperti yang disampaikan Bro Bara Hasibuan the devil in DC and the details. Jadi saya ingin klarifikasi beberapa hal saja, di halaman 4 dari pemaparan Kementerian ESDM presentasi hari ini ada nomor dan tanggal IUPK, IUPK tanggal 31 Maret tahun 2017 untuk Freeport. Saya ingin klarifikasi saja jadi Freeport ini statusnya IUPK atau inikan bentuk baru kontrak karya atau memang masih kontrak karya, statusnya apa sekarang saat ini Pak Menteri.Divestasi Freeport Apresiasi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Saya ingin fokus saja karena kebetulan saya juga di Panja Freeport, saya tidak mau mengomentari saya hanya mau mengklarifikasi, jadi Pimpinan munkin izin interaktif aja karena klarifikasi aja. Pertama-tama kami tepat 6 minggu plus 1 hari yang lalu tanggal 27 Agustus kami semua senang dengan pengumuman Pak Menteri beserta Ibu Menteri Keuangan bahwa sudah ada perjanjian tentang divestasi Freeport. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramson dan kami semua sangat apresiasi, tapi ya seperti yang disampaikan Bro Bara Hasibuan the devil in DC and the details. Jadi saya ingin klarifikasi beberapa hal saja, di halaman 4 dari pemaparan Kementerian ESDM presentasi hari ini ada nomor dan tanggal IUPK, IUPK tanggal 31 Maret tahun 2017 untuk Freeport. Saya ingin klarifikasi saja jadi Freeport ini statusnya IUPK atau inikan bentuk baru kontrak karya atau memang masih kontrak karya, statusnya apa sekarang saat ini Pak Menteri.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Oke, kalau gitu nanti aja deh. Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017 berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan ......gue pasti menang misalnya.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 8 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian kalau dari sisi lainnya, pertanyaan saya yang berikutnya terakhir mungkin, apa kepikiran nggak sih daripada cape-cape di sini ada ide ambil alih FCX saja salah satu BUMN ditugaskan beli saham buy 51% off FCX Freeport Mc Moran./ kalau saya sebagai pengusaha mikirnya gitu, apa ngapain sih gue cape-cape negosiasi gue ambil alih aja ....company-nya, terutama pada saat harga sahamnya rendah, ya gue tugasin siapa kek BPJS atau siapapun atua apa karena desas- desusnya salah satu yang akan megang sahamnya hasil divestasi saya baca di media kemungkinan BPJS atau dan yang lain. Jadi bisa dijelasin nggak ide-iidenya gitu.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 18 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Jadi saya ingin menambahkan saja, mohon maaf Pak Nazarudin saya baca media, mohon maaf kalau saya salah kutip. Jadi kita khawatirnya kan menteri- menteri kan sudah melaporkan hasilnya mungkin tidak disampaikan bahwa divestasi 51% ini masih ada syarat-syaratnya. Jadi kita ingin membantu pemerintah, kita ingin membantu presiden Joko Widodo, kita ingin membantu Menteri ESDM supaya nanti akan disampaikan itu sesuai dengan realita yang terjadi Pak.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Izin Pimpinan, izin tanya ke Pak Menteri. Pak Menteri hasil kesepakatan perundingan tanggal 27 Agustus 2017 itu apakah ada nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani bersama atau ini Cuma persetujuan secara lisan, kalau ada nota kesepahaman itu apakah nanti bisa kasih lihat kepada kita.Divestasi Freeport MoU 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 10 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Pak Pimpinan, meneruskan saja apa yang disampaikan Pak Satya bener sekali, penyampaian Pak Bambang Gatot saya sudah dengar semuanya waktu kita kunjungan ke Grassberg waktu tahun 2015. Jadi kesimpulan saya ini belum ada progres sama sekali 2 tahun terakhir apalagi 6 bulan terakhir. Terima kasih Pimpinan.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Saya rasa yang dimaksud Pak Ramson adalah supaya kita tidak, pasti negosiasi kan lama, masih bertahun-tahun. Jadi daripada kita nunggu negosiasi bertahun-tahun, hasil negosiasi muncul kita semua pada marah atau pada seneng atau pada gimana, mungkin setiap poin yang telah disetujui dipublikan, diberitahukan ada up date biar nanti nggak berubah-ubah pikiran lagi kan kita khawatirnya Freeport mengelabui pemerintah, mengelabui rakyat Indonesia, berubah pikiran mereka seperti mennyebabkan kebingungan yang terjadi belum lama ini. Jadi mungkin setiap poin yang sudah setujui dipublikasikan, yang sudah disetujui ya. Terima kasih Pimpinan.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 16 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Izin Pimpinan, izin tanya ke Pak Menteri. Pak Menteri hasil kesepakatan perundingan tanggal 27 Agustus 2017 itu apakah ada nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani bersama atau ini Cuma persetujuan secara lisan, kalau ada nota kesepahaman itu apakah nanti bisa kasih lihat kepada kita.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Oke, kalau gitu nanti aja deh. Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017 berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan ......gue pasti menang misalnya.Divestasi Freeport Pembangunan Smelter 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 13 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Saya rasa yang dimaksud Pak Ramson adalah supaya kita tidak, pasti negosiasi kan lama, masih bertahun-tahun. Jadi daripada kita nunggu negosiasi bertahun-tahun, hasil negosiasi muncul kita semua pada marah atau pada seneng atau pada gimana, mungkin setiap poin yang telah disetujui dipublikan, diberitahukan ada up date biar nanti nggak berubah-ubah pikiran lagi kan kita khawatirnya Freeport mengelabui pemerintah, mengelabui rakyat Indonesia, berubah pikiran mereka seperti mennyebabkan kebingungan yang terjadi belum lama ini. Jadi mungkin setiap poin yang sudah setujui dipublikasikan, yang sudah disetujui ya. Terima kasih Pimpinan.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Jangan khawatir Bu Eni, di keluarha saya meskipun kepala keluarga itu laki- laki tapi pengambil keputusan perempuan. Kalau kepala keluarga itu pasti laki-laki, kami itu kepalanya tapi ibu-ibu itu lehernya, kan lehernya yang gerakkan kepalanya, jangan khawatir kok saya menghormati, tapi mohon saya belum selesai. Jadi, saat ini memang bukan kontrak karya ya terima kasih atas klarifikasinya. Kemudian tentu saja untuk detil seperti pajak dan lain-lain, proses pembayaran, financing untuk 51% itu saya yakin Kementerian Keuangan. Tetapi bisa dijelaskan kan saya pasti ngerti bahwa sekarang ini perbedaannya adalah antara 51% sampai dengan tahun 2021 atau 2041, bisa kasih nggak kira-kira itu range ke harganya saat ini ya saya yakin nggak bisa persis range-nya itu pemerintah saat ini kira-kira menurut Pak Menteri harganya berapa untuk divestasi, untuk ambil alih 51% sampai tahun 2021, ada range nggak kira-kira.Divestasi Freeport Rincian persentase 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Yang ketiga, Ibu Menteri menterinya beberapa kali saya mengingatkan bahwa saya sangat malu dengan anggaran polisi hutan kita, forest rangers. Beberapa konsinyering, pernah kita konsinyering di puncak di Kopo, waktu itu saya lihat bahwa anggaran untuk polisi hutan 42 miliar, 3 million dolar, 3 juta dolar untuk negara dengan hutan tropis terbesar di dunia kedua setelah Republik Demokratik Kongo. Saya ingin tanya saya belum lihat di ..... yang kami dapat, saya lihat itu untuk KSDAE di halaman 8, 9, 10 tidak dijelaskan penambahannya bagaimana. Yang ada adalah kunjungan wisatawan dan sebagainya realisasi, tetapi saya tidak lihat karena di halaman 9 poin 13 kan ditulis bahwa persen target 2017 adalah, persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa yang terancam punah berdasarkan IUCN ratelist inikan baru realisasinya masih kecil sekali. Saya ingin tanya dan ini pasti tidak terlepas dari komitmen Kementerian Lingkungan Hidup untuk menambah gaji dan anggaran para polisi hutan kita. Saya sudah tanya 2-3 kali di 2, 3 Raker yang sebelumnya saya tanya di sini, bagaimana pelaksanaan anggaran ini.Lingkungan Hidup Anggaran Polisi Hutan 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 11 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan keinginan warga itu sudah terpenuhi.Lingkungan Hidup Apresiasi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 9 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Mohon maaf Pimpinan, izin Pak sebentar ini Dapil saya. Terkait perubahan dokumen lingkungan itu, apakah nanti kalau sudah selesai, sudah diubah atau bagaimana kami dari Komisi VII bisa melihat dapat akses ke dokumen itu atau tidak.Lingkungan Hidup Dokumen lingkungan 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 4 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Maaf Pimpinan, sedikit koreksi tadi saya sebut tadi saya bilang Indonesia negara tropis terbesar kedua di dunia, yang benar yang pertama itu Brazil, yang kedua Kongo dan Indonesia yang ketiga, Pimpinan. Terima kasih.Lingkungan Hidup Koreksi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 6 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Izin Pimpinan, sebentar saja. Bu Menteri, saya ingin tanya untuk one map policy itu yang melaksanakan BIG atau PU atau LHK.Lingkungan Hidup One map policy 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 7 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kalau untuk minta, izin lagi Pimpinan. Untuk me-request contohnya permintaan untuk peta-peta tematik itu, apakah sudah ada anggarannya atau harus mengajukan anggaran lagi, terus mengajukan anggarannya itu di BIG, alokasinya melalui Bappenas atau bagaimana.Lingkungan Hidup Permintaan peta tematik 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kementerian Pertanian, ESDM dan Perindustrian ya, boleh diingatkan lagi nggak kalau tidak salah yang terbesar di LHK kan 19% ya, apa atau 30%, 17%. Kemudian ESDM 11%, Perindustrisn dan Pertanian ada lagi, ada lagi sisanya. Oke terima kasih itu, saya ingin tanya itu terkait notulensi terakhir.Lingkungan Hidup Persentase karbon dari kementerian 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 3 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31 pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataan- pernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.Lingkungan Hidup Persoalan Reklamasi Teluk Jakarta 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Bu Menteri mohon maaf kalau saya tadi datangnya terlambat, masih agak macet Jakarta, untuk dan juga saya mohon maaf di rapat kerja kita yang terakhir tanggal 20 Februari pembahasan implementasi Paris Aggreement saya tidak ada karena kesibukan kampanye juga, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada beberapa pertanyaan tentang pertama-tama tentang tindak ketindaklanjutan dari Raker terakhir, pertama-tama terimakasih bahwa tentang mass.......contribution sudah kami terima, sudah kami terima dan juga yang lainnya sudah kami terima juga. Saya ingin tanya di poin 4 kesimpulan nomor 4 di Raker kita terakhir tanggal 20 Februari lalu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyusun metriks tentang skema penurunan emisi gas karbon di masing-masing kementerian terkait dan itu akan disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari. Saya ingin tanya apakah itu sudah dikirim atau tidak, karena seingat saya belum ada itu, belum, berapa lama lagi kira-kira lebih kurang.Lingkungan Hidup Skema penurunan emisi karbon 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian yang kedua mengenai bauran energi. Di rapat minggu lalu yang kebetulan ada menteri juga, yang Pak Sofyan waktu itu hadiri, saya menanyakan mengenai bauran energi, tahun 2025 di rencana yang disampaikan kepada Komisi VII rencananya tahun 2025 25 persen atau seperempat lebih itu dari energi baru. Nah, saya asumsi ini energi baru ya pembangkit tenaga air, microhydro dan lain-lain, termasuk panas bumi. Nah saya ingin tahu kan kita sudah capek dengar Indonesia potensi panas buminya besar sekali dan lain-lain dan sebagainya, saya ingin tanya mengenai rencana yang real, di halaman 19 dari presentasi Bapak dari total yang sedang konstruksi dan sedang rencana 35.000 megawatt ada sekitar 1,2 gigawatt ya untuk PLPP, nah saya ingin tanya ini 1,2 gigawatt ini apakah yakin kita bisa mencapai energi bauran tersebut yang direncanakan, kan kita rencananya 25% renewable energy menurut saya itu omong kosong dan percuma kalau rencananya cuman untuk panas bumi saja, cuma 1.200 megawatt. Saya ingin dalami lebih lanjut di halaman 20 tahun 2018 dan 2019 di 35.000 megawatt cuman 500 megawatt, 500 megawatt saja setengah gigawatt untuk panas bumi. Saya ingin tahu apakah PLN serius melakukan ini, saya tahu persis bahwa eksplorasi itu sangat berisiko dan banyak sekali eksplorasi yang gagal saya sangat mengerti itu. Kalau begitu saya ingin tanya apakah saya bisa mendapatkan jawaban dari PLN bahwa rencana Kementerian ESDM untuk 25 persen dari renewable energy itu omong kosong dan tidak realistis. Tolong jawabannya secara gamblang, jelas, dan kalau memang tidak realistis apa kira-kira masukan dari PLN.PLN Bauran Energi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf tentang keadaan dan status generator di PLN sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain, di halaman 26 di net debt ratio dari PLN ini saya lihat cukup besar dan Bapak sebagai mantan Direktur Bank BUMN saya ingin tahu pendapat Bapak apakah ini akan mempengaruhi kinerja keuangan PLN kedepannya apakah bisa diatasi, kalau bisa diatasi apa rencana Bapak untuk mengatasi Debt Ratio PLN yang sangat besar ini.PLN Debt Ratio 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Dan pertanyaan saya yang terakhir belum lama ini Bapak Presiden baru balik dari Jepang dan Cina dan salah satu hal yang membuat beliau terpukau di negeri seberang adalah tentang kereta api super cepat, bullet train, beliau sangat antusias bahkan di berita media kami mendengar beliau memerintahkan kabinetnya untuk segera mengkaji kereta api cepat Jakarta-Bandung dan kemungkinan Jakarta- Surabaya. Pak Sofyan, kita semua tahu kereta api super cepat itu menghabiskan listriknya banyak sekali, banyak sekali, jadi saya ingin tahu apakah Bapak Presiden sudah mengkaji dengan benar dan sudah memikirkan, sudah bicara dengan Bapak- bapak dari PLN, ini listriknya dari mana? Listriknya dari mana Pak? Ini kita mau bangun listrik super cepat. Saya khawatir Bapak Presiden ini sekedar bicara di media tanpa memikirkan dengan benar, sudah banyak sekali kejadian pemerintah di bawah Presiden Jokowi sering membatalkan apa-apa yang dibicarakan, ini sesuatu yang serius Pak, karena ini biayanya besar sekali, pembebasan lahannya, saya tidak mau mikir itu beberapa habis, berapa ratus trilyun, dan saya ingin tahu apakah sudah dibicarakan dengan PLN mengenai rencana listriknya dari mana untuk kereta api cepat ini.PLN Kereta Api Super Cepat 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian pertanyaan saya berikutnya mengenai gas, banyak laporan yang kami terima pembangkit PLTG-PLTG kita itu banyak yang tidak nyala gara-gara tidak bisa dapat gas, dan saya ingin tanya apakah ini memang benar masih terjadi, apakah ada rencana untuk mengatasi ini dan kira-kira apakah kita bisa hindari kejadian ini terjadi lagi ke depannya. Karena saya lihat di rencana 42.000 megawatt yang sedang konstruksi dan direncanakan PLTGU 9,2 gigawatt, PLTG dan PLTMG 4,3 gigawatt-nya, berarti kan tambahan luar biasa besar, harga gas di luar negeri kan lebih tinggi daripada harga gas dalam negeri, saya ingin tahu apakah PLN bisa mendapatkan gas yang diperlukan untuk rencananya.PLN Masalah PLTG 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Bapak-Bapak Direksi PLN yang kami hormati, Terima kasih datang ke Komisi VII pada hari ini. Ada banyak pertanyaan saya, jadi saya ingin singkat-singkat saja yang pertama saya ingin tanya spesifik mengenai Dapil saya Jakarta Utara. Di konsinyering kami dengan Dirjen Ketenagalistrikan waktu kami membahas anggaran 2015 RAPBN-P 2015, saya menanyakan mengenai PLTGU Muara Karang dan waktu itu kan, Dirjen Ketenagalistrikan, kebetulan sekarang ada Dirut PLN-nya saya ingin tanya langsung. PLTGU Muara Karang ada 11 unit, total install capacity-nya 1.600 megawatt, saat ini sedang ada rencana reklamasi pantai besar-besaran di dekat, di sebelahnya PLTGU Muara Karang, APL atau Agung Podomoro Land ada rencana membangun pulau yang luar biasa besar, dan dari banyak studi yang saya baca pulau ini akan mempengaruhi pembangkit listrik PLTGU, jadi akan berkurang, power output-nya. Dan saya ingin, waktu itu dari Dirjen ketenagalistrikan ingin menjanjikan untuk memberikan ke saya studi-studi mengenai berapa listrik kekurangan daya yang akan menjadi dampak dari pembangunan reklamasi yang besar-besaran ini. Kalau tidak salah sudah ada studinya. Dan saya ingin tahu apakah dari PLN sudah ada pembicaraan dengan Agung Podomoro Land mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini. Bahkan saya sudah dengar dari diri Pak Dirjen bahwa ada komitmen dari APL untuk membangun saluran-saluran air, gorong-gorong yang besar, saya kurang mengerti, jenisnya seperti apa untuk PLTGU Muara Karang. Mohon penjelasannya karena ini PLTGU penyuplai listrik terbesar ibu kota, dan terutama di Dapil saya. Jadi tolong saya ingin tahu apakah dari PLN bisa memberikan kepada saya dan Komisi VII apakah sudah ada pembicaraan dan sudah ada studinya. Itu yang pertama.PLN RAPBN Provinsi 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 1 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Kemudian yang kedua mengenai bauran energi. Di rapat minggu lalu yang kebetulan ada menteri juga, yang Pak Sofyan waktu itu hadiri, saya menanyakan mengenai bauran energi, tahun 2025 di rencana yang disampaikan kepada Komisi VII rencananya tahun 2025 25 persen atau seperempat lebih itu dari energi baru. Nah, saya asumsi ini energi baru ya pembangkit tenaga air, microhydro dan lain-lain, termasuk panas bumi. Nah saya ingin tahu kan kita sudah capek dengar Indonesia potensi panas buminya besar sekali dan lain-lain dan sebagainya, saya ingin tanya mengenai rencana yang real, di halaman 19 dari presentasi Bapak dari total yang sedang konstruksi dan sedang rencana 35.000 megawatt ada sekitar 1,2 gigawatt ya untuk PLPP, nah saya ingin tanya ini 1,2 gigawatt ini apakah yakin kita bisa mencapai energi bauran tersebut yang direncanakan, kan kita rencananya 25% renewable energy menurut saya itu omong kosong dan percuma kalau rencananya cuman untuk panas bumi saja, cuma 1.200 megawatt. Saya ingin dalami lebih lanjut di halaman 20 tahun 2018 dan 2019 di 35.000 megawatt cuman 500 megawatt, 500 megawatt saja setengah gigawatt untuk panas bumi. Saya ingin tahu apakah PLN serius melakukan ini, saya tahu persis bahwa eksplorasi itu sangat berisiko dan banyak sekali eksplorasi yang gagal saya sangat mengerti itu. Kalau begitu saya ingin tanya apakah saya bisa mendapatkan jawaban dari PLN bahwa rencana Kementerian ESDM untuk 25 persen dari renewable energy itu omong kosong dan tidak realistis. Tolong jawabannya secara gamblang, jelas, dan kalau memang tidak realistis apa kira-kira masukan dari PLN.PLN Rencana 2025 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Pertanyaan saya yang berikut, ada diskriminasi antara pemegang kontrak karya dimana peraturan pemerintah, maaf Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan untuk mineral bukan logam dan mineral batuan ekspor dapat dilakukan setelah melakukan pengolahan. Tapi untuk mineral logam ekspor hanya boleh dilakukan setelah diolah dan dimurnikan, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh mineral logam, bukan logam dan batuan. Dalam hal ini, bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan fungsi regulatory. Pertanyaan saya yang berikut mengenai Domestic Market Obligation, di migas ada batas DMO sebesar minimal 25 persen, saya ingin tahu apakah ada batas DMO dalam mineral dan batubara, tolong dijelaskan secara jelas di sini. Dan pertanyaannya saya yang terakhir bagaimana kelanjutan pemerintah mengupayakan adanya realisasi divestasi, contohnya untuk Freeport, karena yang setelah saya baca di presentasi Bapak di halaman 4 isu strategis renegosiasi nomor 5 adalah kewajiban divestasi. Ini bagaimana kelanjutannya dan kejelasannya sampai saat ini tolong dijelaskan. Terima kasih. Sekian saja Pimpinan.UU Minerba Diskriminasi Pemegang Kontrak 7



Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Pertanyaan saya yang ketiga hingga sekarang belum ada peraturan yang jelas dan terang mengenai batas atau persentase kadar produk mineral olahan dan/atau yang telah dimurnikan. Padahal menurut Pasal 6 ayat (1) butir c pemerintah wajib membuat standar nasional dan kriterianya. Hal ini jelas mencederai prinsip kepastian hukum yang harusnya dijunjung oleh Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sesuai oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperjelas hal tersebut.UU Minerba Kejelasan Aturan tentang Kadar 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Pertanyaan saya yang berikut, ada diskriminasi antara pemegang kontrak karya dimana peraturan pemerintah, maaf Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan untuk mineral bukan logam dan mineral batuan ekspor dapat dilakukan setelah melakukan pengolahan. Tapi untuk mineral logam ekspor hanya boleh dilakukan setelah diolah dan dimurnikan, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh mineral logam, bukan logam dan batuan. Dalam hal ini, bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan fungsi regulatory. Pertanyaan saya yang berikut mengenai Domestic Market Obligation, di migas ada batas DMO sebesar minimal 25 persen, saya ingin tahu apakah ada batas DMO dalam mineral dan batubara, tolong dijelaskan secara jelas di sini. Dan pertanyaannya saya yang terakhir bagaimana kelanjutan pemerintah mengupayakan adanya realisasi divestasi, contohnya untuk Freeport, karena yang setelah saya baca di presentasi Bapak di halaman 4 isu strategis renegosiasi nomor 5 adalah kewajiban divestasi. Ini bagaimana kelanjutannya dan kejelasannya sampai saat ini tolong dijelaskan. Terima kasih. Sekian saja Pimpinan.UU Minerba Kelanjutan Divestasi Saham Freeport 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Bapak Dirjen dan jajaran, Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, pertama-tama ada dua pihak yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkena kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral. Pertama yang oleh Pasal 103 secara langsung diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan yaitu pemilik IUP, IUPK dan lain- lain. Pihak kedua yang diberi waktu hingga tahun 2014 untuk melakukan pemurnian yaitu para pemilik kontrak karya. Melalui ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pertanyaan saya yang pertama, prakteknya negara dirugikan karena pihak pertama yaitu pemilik IUP dan IUPK hingga kini tidak melaksanakan kewajiban pemurnian dan pengolahan. Nah bagaimana pengawasan Dirjen Minerba selama ini.UU Minerba Kerugian Negara 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Yang kedua di mana fungsi pengaturan yang diemban oleh Dirjen Minerba terhadap pihak kontrak karya yang hingga tahun ini tahun 2015 belum seluruhnya melaksanakan pemurnian. Bahkan di tahun 2010 ada ketidakkonsistenan eksekutif dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang hanya mewajibkan pemurnian dilakukan oleh pihak IUP dan IUPK. Pemilik kontrak karya dikecualikan dari kewajiban tersebut, dan hanya diwajibkan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Peraturan pemerintah ini melanggar undang-undang, kalau tidak salah ini sudah sempat disebut, disinggung oleh Pak Ramson pada kemarin pada waktu rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pengusaha Bauksit, peraturan pemerintah ini melanggar undang undang. Terkait itu, bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan pemerintah saat ini terhadap kewajiban undang- undang itu. Kami ingin tahu nanti peraturan pemerintah berikutnya seperti apa.UU Minerba Ketidaksinkronan Aturan 7
Aryo P.S. Djojohadikusumo 2 Gerindra DKI Jakarta III Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Bapak Dirjen dan jajaran, Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, pertama-tama ada dua pihak yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkena kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral. Pertama yang oleh Pasal 103 secara langsung diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan yaitu pemilik IUP, IUPK dan lain- lain. Pihak kedua yang diberi waktu hingga tahun 2014 untuk melakukan pemurnian yaitu para pemilik kontrak karya. Melalui ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pertanyaan saya yang pertama, prakteknya negara dirugikan karena pihak pertama yaitu pemilik IUP dan IUPK hingga kini tidak melaksanakan kewajiban pemurnian dan pengolahan. Nah bagaimana pengawasan Dirjen Minerba selama ini.UU Minerba Pemilik IUP & IUPK 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa pendapat dan juga petanyaan. Yang pertama saya sejak awal sudah meyakini bahkan saya bercerita kepada teman saya Pak Supratman bahwa forum rapat dengar pendapat dengan Hiswana Migas pasti akan menitik, lebih dititikberatkan kepada keinginan pengusaha dalam, yang di dalam lingkup Hiswana untuk menaikkan profit margin mereka. Jadi saya sudah tebak itu Pak. Dari awal saya sudah berkeyakinan akan keinginan temen-temen Hiswana Migas. Tapi itu sah saja. Yang namanya pengusaha jelas dia lebih mengedepankan kepentingan perusahaannya yaitu untuk meraih leuntungan sebanyak-banyaknya. Sama halnya seperti apa yang diceritakan Ketua Hiswana tadi yang menyatakan banyak kerugian di saat pemerintah menurunkan minyak, tapi tidak pernah juga diceritakan bagaimana temen-temen Hiswana meraih keuntungan di saat pemerintah menaikkan minyak, yang diceritakan hanya kerugian saja. Nah untuk itu juga saya ingin menyikapi tentang apa yang disampaikan Ketua Hiswana juga tadi bahasanya ada pengalihan penggunaan seperti yang tadi diceritakan Ibu rumah tangga yang lebih menggunakan tabung 3 kilo daripada 12 kilo. Kenapa saya mempertanyakan ini, karena saya banyak melihat di lapangan pelaku pengoplos pelaku yang bisa disebut bagian kecil dari mafia migas itu salah satunya anggota Hiswana Migas. Salah satu misalnya tabung 3 kilo kalau Ibu rumah tangga hanya menggunakan 3 tabung, tapi pengusaha Hiswana bisa memindahkan dari tabung 3 kilo tersebut ke tabung 12 kilo. Itu ada di berapa tempat yang sudah saya ketahui ya. Maksud saya apa yang akan dilakukan Hiswana Migas, Asosiasi Pengusaha Migas ini terhadap anggota-anggotanya yang melakukan hal-hal tersebut dan juga SPBU- SPBU yang menimbun minyak dan dan pelaku pencurian subsidi BBM itu, tidak hanya kepada permainan di bidang hulu dan, tapi di hilir juga dimainkan sekarang, bahkan ditengarai dimainkan di hilir ditingkatan SPBU. Maka itu saya ingin penjelasan dari Hiswana Migas terkait anggota-anggota yang sudah tertangkap atau pun terindikasi melakukan penyelewengan subsidi BBM tersebut. Jadi ke depan biar lebih tertiblah bahwa jangan sampai orang yang sudah melakukan penyelewengan tapi masih diberikan dukungan oleh Hiswana Migas. Saya ingin Hiswana Migas ke depan sebagai mitra kerja Pertamina bahkan tadi diceritakan bahwa pendanaan untuk pembelian minyak itu harus di depan kan. COD ya Pak? CBD-CBD ya kan CBD ya, Cash Before Delivery ya. Nah maksud saya untuk itu berarti Hiswana ini punya peran penting terhadap penjualan Pertamina, mungkin bisa disebut juga ini Pertamini Pak ya, karena yang menjual retailnya untuk Pertamina ya. Maka itu saya ingin teman-teman Hiswana Migas untuk menyoroti tentang membantulah, membantu tentang pemerintah khususnya tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap agen gas 3 kilo ini, karena ini rawan. Banyak sekali yang tadi saya cerita itu dipindahkan ke tabung 12 kilo atau juga 12 kilo tapi isinya kurang Pak.BBM dan Migas Mafia Agen 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Selamat siang, Bapak Ketua Hiswana Migas beserta rombongan, Perkenalkan nama saya Bambang Haryadi, A-368, dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jatim IV ya.BBM dan Migas Mafia Hiswana 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Selamat siang, Bapak Ketua Hiswana Migas beserta rombongan, Perkenalkan nama saya Bambang Haryadi, A-368, dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jatim IV ya.BBM dan Migas Penyelewengan Subsidi BBM 7
BAMBANG HARYADI 4 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Itu salah satu kendala, tapi itu kendala politis saja yang bisa kita cari titik temunya misalnya deklarasi bareng, kita hanya numpang saja mungkin bisa. Yang paling penting kesulitan mencari pembiayaan itulah yang menjadi dasar bupati. Bupati sudah sampaikan kepada saya. pak, bagaimana ditahun berikutnya saya mengajukan di APBD saya untuk biaya perawatan? Apalagi dibeberapa kabupaten khususnya dapil saya untuk program PJU itu sudah 10 tahun. Mungkin Pak Rida kalau ada waktu, kalau kebetulan ke Kabupaten Jember mungkin kalau tengah hari eh tengah malam Bapak bisa matiin lampu mobil atau motor tidak akan nabrak disana karena seluruh sampai pelosok Kabupaten Jember sudah dipenuhi oleh PJU.Data APBD 7
BAMBANG HARYADI 3 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Saya bisa memahami kenapa bupati, walaupun apa yng disampaikan Ibu Ari tadi ada benarnya. Ada pandangan politik yang berbeda antara bupati dengan kita sebagai Anggota DPR-nya. Kadang bupati dari partai lain mereka berfikir tidak ingin didomplengi atau menjadi popularitas partai tertentu karena program ini yang bawa misalnya saya dari Fraksi Partai Gerindra dan kebetulan misalnya dikabupaten saya berbedaEnergi Terbarukan Bupati 7
BAMBANG HARYADI 8 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi saya pikir kalau tidak begitu banyak dan sifatnya tidak merubah instrument program yang ada di Pemda, saya pikir itu bisa direalisasikan. Jadi harapan saya Pak Rida semoga EBTKE kan bisa saja itu direvisi dalam artian direvisi untuk kegiatankegiatan yang sejenis. Toh pun tidak akan mengubah revisi secara global begitu. jadi sesuai kebutuhan-kebutuhan perwilayah saja. Mungkin itu saja Pak Ketua harapan saya untuk Dirjen EBTKE. Terima kasih.Energi Terbarukan EBTKE 7
BAMBANG HARYADI 2 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Saya masih juga ingin melanjutkan apa-apa pertanyaan dari kawan-kawan terkait PJU tadi ya. saya sudah koordinasi dengan Ketua DPRD kabupaten didapil saya juga dan juga bupatinya, memang ada kesulitan soal hibah PJU itu ke Pemda kabupaten. Salah satu kesulitannya adalah pembiayaan terhadap perawatan ditahun berikutnya. Karena itu, harus melalui persetujuan DPRD kabupaten tersebut dan itu bukan merupakan program utama dari kabupaten yang bersangkutan. Jadi kesulitan itu saya ingin mencoba mencari jalan tengah.Energi Terbarukan PJU 7
BAMBANG HARYADI 5 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi mohon maaf JPU yang diarahkan dari SDM ini saya lebih utamakan ke jalan-jalan menuju pesantren atau jalan-jalan atau wilayah pemukiman penduduk yang tidak terjangkau oleh PLN. Saya ingin menyampaikan satu usulan bagaimana kalau PJU itu bisa diganti dengan hal lain? Karena kesulitan lagi karena PJU itu banyak malingnya bu. Itu pasang hari ini dapat seminggu hilang. Itu barang mudah diambil dan mudah dijual ya. maksud saya bagaimana kalau energi baru terbarukan untuk pembinaan dapil tidak hanya terbatas pada PJU. Mungkin dapil saya dengan dapilnya Mas Haryo hampir sama tidak begitu membutuhkan PJU, namun.Energi Terbarukan PJU 7
BAMBANG HARYADI 6 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Tapi mayoritas sudah terang kan? Berbeda dengan teman-teman yang dari luar Jawa itukan. Saya harus fearlah dalam menyampaikan aspirasi dibawah. Jangan sampai saya bawa program pusat sampai didapil saya tidak manfaat. Jadi saya ingin mengusulkan bagaimana kalau seandainya JPU itu diganti dengan sejenisnya, namun sifatnya lebih portable-lah lebih satu lokasi misalnya untuk mushola kan? Karena ada beberapa wilayah misalnya di pinggir-pinggir hutan itu masih banyak membutuhkan hal tersebut Pak. Saya beberapa waktu yang lalu pas reses saya sampai beli. Itu kalau tidak salah harganya sampai 7 jutaan untuk penerangan mushola. Nah saya sendirikan membawahi energi terbarukan. Saya berfikir kenapa tidak ya semacam pemberian kepada satu wilayah yang memang membutuhkan tidak hanya bicara PJU. Bahkan ada satu daerah di Kabupaten Jember dibawah Gunung Argo Bromo mereka malah menolak dilakukan penerangan dijalanan. Alasannya karena bilang karena dirumah kami saja gelap ngapain jalannya diterangi Pak.Energi Terbarukan PJU 7
BAMBANG HARYADI 7 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi mereka berharap program EBTKE ini tidak hanya spesifik PJU sajalah Pak, jadi bagi dapil-dapil yang tidak begitu ya butuh-butuh sih butuh, tapi tidak begitu membutuhkan penerangan jalan umum, saya harap bisa diberikan program-program sejeniskan yang memang tujuannya membantu mereka dan perawatannya lebih mudah tidak harus bupati Pak. kalau misalnya ada satu wilayah dipinggir-pinggir hutan yang tidak bisa dijangkau PLN, minimal kita berikan penerangan disitu untuk musholanya kek atau fasilitas umumnya kan. Nah mereka …mau membiayai dan merawat melalui kepala desa pun bersama. Sama halnya seperti yang dibukan yang di sumur bor. Sumur bor itu tidak melalui dinas setempat, tapi hanya melalui serah terima kepada kepala desa karena dikepala desa itu ada dana taktis untuk perawatan asset-aset desa.Energi Terbarukan Program EBTKE 7
BAMBANG HARYADI 7 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi mereka berharap program EBTKE ini tidak hanya spesifik PJU sajalah Pak, jadi bagi dapil-dapil yang tidak begitu ya butuh-butuh sih butuh, tapi tidak begitu membutuhkan penerangan jalan umum, saya harap bisa diberikan program-program sejeniskan yang memang tujuannya membantu mereka dan perawatannya lebih mudah tidak harus bupati Pak. kalau misalnya ada satu wilayah dipinggir-pinggir hutan yang tidak bisa dijangkau PLN, minimal kita berikan penerangan disitu untuk musholanya kek atau fasilitas umumnya kan. Nah mereka …mau membiayai dan merawat melalui kepala desa pun bersama. Sama halnya seperti yang dibukan yang di sumur bor. Sumur bor itu tidak melalui dinas setempat, tapi hanya melalui serah terima kepada kepala desa karena dikepala desa itu ada dana taktis untuk perawatan asset-aset desa.Energi Terbarukan Sumur Bor 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Pak Ketua, saya pikir jangan diskors karena besok kita kan mesti pergi ke Bali. Saya pikir dilanjutin saja biar cepet selesai.Ketenagalistrikan Rapat diskors 7
Bambang Haryadi 3 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Bisa disampaikan langsung lah, nggak usah terlalu ribet-ribet lah. Nggak usah diskors lah Pak, langsung saja Pak Dirut.Ketenagalistrikan Rapat diskors 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Kami ingin Pak Ketua, untuk kejadian di Sumatera Barat ini yang terjadi adalah perlakuan sewenang-wenang. Mereka itu bekerja ingin membantu, tiba-tiba diberhentikan tanpa sebab. Kita kan ada Panja Migas sebaiknya kita lakukan pendalaman di Panja Migas, Panja Pengawasan Migas. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi, jadi saya berharap Ibu Yeni, di kepemimpinan Ibu Yeni walaupun sementara mudah-mudahan juga berlanjut menjadi definitif, banyak berdoa saja Bu. Di kepemimpinan ibu ini hal-hal semacam itu bisa ditanggulangi dan dibersihkan oknum-oknum di bawah. Kalau Jawa Timur saya sudah banyak sekali keluhannya Bu, Jawa Timur itu sangat kacau terkait ya, permasalahan gas-gas itu ya. Jadi mohon di evaluasi di kepemimpinan Bu Yeni yang baru beberapa hari ini, tolong dilakukan perubahan yang signifikan lah terhadap kinerja anak buah Ibu.Kinerja Pertamina Evaluasi Kepemimpinan 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Pertama-tama saya mengapresiasi atas perombakan sementara yang ada di Pertamina, yang saya yakin tujuannya untuk perbaikan kinerja Pertamina ke depan. Saya berharap Pertamina ke depan semakin baik kinerjanya, semakin menguntungkan negara, semakin berguna untuk nusa dan bangsa. Namun di tengah perbaikan-perbaikan tersebut yang telah dilakukan oleh Menneg BUMN ya, ada beberapa hal yang sangat miris buat saya. Salah satunya kami menerima aduan dari Kader kita di salah satu provinsi di Sumatera, saya sebut aja provinsi Sumatera Barat. Di sana ada perlakuan tidak adil yang telah dilakukan Pertamina dan kami, fraksi kami mendalami itu. Jadi ada perlakuan tidak adil tersebut terkait pemberian izin-izin gas 3 kilo LPG keagenan. Ada beberapa masyarakat atau pengusaha yang ingin membantu kinerja Pertamina telah diberikan izin tapi tanpa pemberitahuan atau peringatan pertama, kedua, tiba-tiba diberhentikan sepihak. Ini sebuah bentuk kesewenang-wenangan dan buat saya dan fraksi saya, hal ini patut kita curiga, ada apa. Bahkan di situ muncul ada isu keterlibatan pihak luar yang memberikan tekanan. Saya sarankan kalau memang mereka pihak dari kami, silakan laporkan ke MKD dan oknum-oknum semacam itu enggak boleh ada di parlemen ini. Terutama juga Pertamina tidak mungkin ada satu pihak bisa melakukan tekanan satu pihak lain tidak menerima, pasti gayung bersambut. Saya berharap Pertamina juga membenahi kinerja anak buahnya semua, bekerjalah dengan nurani, jangan takut karena tekanan politik. Ini sangat luar biasa Bu Yeni.Kinerja Pertamina Kinerja Pertamina 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Kami ingin Pak Ketua, untuk kejadian di Sumatera Barat ini yang terjadi adalah perlakuan sewenang-wenang. Mereka itu bekerja ingin membantu, tiba-tiba diberhentikan tanpa sebab. Kita kan ada Panja Migas sebaiknya kita lakukan pendalaman di Panja Migas, Panja Pengawasan Migas. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi, jadi saya berharap Ibu Yeni, di kepemimpinan Ibu Yeni walaupun sementara mudah-mudahan juga berlanjut menjadi definitif, banyak berdoa saja Bu. Di kepemimpinan ibu ini hal-hal semacam itu bisa ditanggulangi dan dibersihkan oknum-oknum di bawah. Kalau Jawa Timur saya sudah banyak sekali keluhannya Bu, Jawa Timur itu sangat kacau terkait ya, permasalahan gas-gas itu ya. Jadi mohon di evaluasi di kepemimpinan Bu Yeni yang baru beberapa hari ini, tolong dilakukan perubahan yang signifikan lah terhadap kinerja anak buah Ibu.Kinerja Pertamina Panja Migas 7
BAMBANG HARYADI 4 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Itu salah satu kendala, tapi itu kendala politis saja yang bisa kita cari titik temunya misalnya deklarasi bareng, kita hanya numpang saja mungkin bisa. Yang paling penting kesulitan mencari pembiayaan itulah yang menjadi dasar bupati. Bupati sudah sampaikan kepada saya. pak, bagaimana ditahun berikutnya saya mengajukan di APBD saya untuk biaya perawatan? Apalagi dibeberapa kabupaten khususnya dapil saya untuk program PJU itu sudah 10 tahun. Mungkin Pak Rida kalau ada waktu, kalau kebetulan ke Kabupaten Jember mungkin kalau tengah hari eh tengah malam Bapak bisa matiin lampu mobil atau motor tidak akan nabrak disana karena seluruh sampai pelosok Kabupaten Jember sudah dipenuhi oleh PJU.Pembangkit Listrik PLTS PJU 7
BAMBANG HARYADI 7 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi mereka berharap program EBTKE ini tidak hanya spesifik PJU sajalah Pak, jadi bagi dapil-dapil yang tidak begitu ya butuh-butuh sih butuh, tapi tidak begitu membutuhkan penerangan jalan umum, saya harap bisa diberikan program-program sejeniskan yang memang tujuannya membantu mereka dan perawatannya lebih mudah tidak harus bupati Pak. kalau misalnya ada satu wilayah dipinggir-pinggir hutan yang tidak bisa dijangkau PLN, minimal kita berikan penerangan disitu untuk musholanya kek atau fasilitas umumnya kan. Nah mereka …mau membiayai dan merawat melalui kepala desa pun bersama. Sama halnya seperti yang dibukan yang di sumur bor. Sumur bor itu tidak melalui dinas setempat, tapi hanya melalui serah terima kepada kepala desa karena dikepala desa itu ada dana taktis untuk perawatan asset-aset desa.Pembangkit Listrik PLTS PJU 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Pak Sofyan Basir yang saya hormati, Saya mungkin juga ingin menyarankan terhadap kinerja-kinerja anak buah Bapak seperti halnya Bapak dulu di BRI kan, Bapak selaku Pimpinan tertinggi di PLN harus bekerja secara kolektif kolegial dengan Pimpinan di bawahnya karena ketidaksinkronan program yang akan Bapak buat dengan pemimpin di bawah, kalau di bawah, di bawanya masih banyak bermain, di bawah-bawahnya masih banyak bermain, saya pikir akan terjadi, konsep Bapak untuk perbaikan PLN ke depan akan terkendala. Jadi saya sepakat apabila ada anak buah Bapak di bawah yang masih bermain-main tidak salah juga dan akan kami dukung Bapak lakukan saja pemecatan kalau perlu pergantian atau rotasilah minimal, bahkan perlu diadakan evaluasi setiap triwulan ataupun setiap per 6 bulanlah minimal kan kinerja anak buah Bapak di masing-masing daerah.PLN Kinerja Internal 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaika beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang kinerja PLN selama kepemimpinan Pak Sofyan Bashir. Memang beberapa pihak sanksi atas kapabilitas Pak Dirut dalam memimpin perusahaan BUMN yang membidangi energi di Indonesia ini yaitu PLN. Namun saya salah satu orang yang optimis akan kinerja Bapak ke depan, karena selama kepemimpinan Bapak, walaupun beberapa pihak melihat Pak Dirut tidak ada korelasinya dengan PLN sebelumnya karena Pak Dirut adalah seorang bankir dan cukup fenomenal waktu memimpin Bank Rakyat Indonesia. Dan saya melihat kepemimpinan kepemimpinan Pak Sofyan waktu di Bank BRI saya melihatnya adalah seorang pemimpin yang bukan tipikal pemimpin NATO No Action Talk Only kan, jadi kesuksesan Pak Sofyan di BRI semoga bisa berpindah kepada PLN. Karena saya juga melihat sebelumnya PLN juga dipimpin dari seorang yang bukan insinyur energi yaitu Dahlan Iskan, seorang jurnalis dan alhamdulillah selama kepemimpinannya ada beberapa poin yang cukup berhasil, salah satu ,misalnya tentang siseim pembayaran dari prabayar menjadi pasca bayar itu saya pikir cukup berhasil, walaupun banyak pihak yang menuding saya dalam hal ini bukan ingin memfitnah atau apa banyak hal menuding bahwa beliau disebut marketing Pertamina, karena dalam kepemimpinan beliau lebih mengutamakan bahan bakarnya berasal dari solar. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu ya bisa menjadi dasar untuk Pak Sofyan kedepannya tidak melakukan hal yang sama gitu. Sudah.PLN Kinerja PLN 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Namun optimisme saya itu masih jauh dari harapan karena selama ini hal-hal yang kecil saja belum terselesaikan oleh PLN. Contoh kecillah Pak, masih banyaknya pemadaman listrik, dan terus banyaknya turunnya daya, bahkan di rumah saya sendiri Pak, mungkin boleh dicek di PLN Ciracas hampir tiap malam AC saya tiap 3 bulan sekali ganti, karena listriknya cuma 151, 151 ini dayanya itu, kecil sekali. Saya sering kontak bahkan tetangga saya sampai ngeledekin percuma punya tetangga Komisi VII katanya, PLN-nya terus-terusan begitu, Saya bilang mungkin dengan direktur yang baru daya di rumah saya entar akan 210 lagi Pak.PLN Pemadaman Listrik 7
BAMBANG HARYADI 8 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi saya pikir kalau tidak begitu banyak dan sifatnya tidak merubah instrument program yang ada di Pemda, saya pikir itu bisa direalisasikan. Jadi harapan saya Pak Rida semoga EBTKE kan bisa saja itu direvisi dalam artian direvisi untuk kegiatankegiatan yang sejenis. Toh pun tidak akan mengubah revisi secara global begitu. jadi sesuai kebutuhan-kebutuhan perwilayah saja. Mungkin itu saja Pak Ketua harapan saya untuk Dirjen EBTKE. Terima kasih.PLN Revisi 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Jadi saya ingin hal-hal semacam itu menjadi PR Pak Sofyan ke depan Pak, jangan kita bermimpi merengkuh langit tapi bukit di depan mata tak tercapai kan gitu. Makanya banyaknya sekali ada gardu-gardu yang meledak karena saya lihat gardu- gardu itu cukup tua travo-travonya. Jadi sama halnya apa yang disampaikan sahabat saya Pak Nasir, Mbak Mercy, dan lain-lain kan bahwa perlu revitalisasi tentang alat-alat PLN terutama yang menyangkut kinerja listrik yang ada saat ini gitu loh. Bahkan jangan hanya untuk kepentingan politik sesaat misalnya yang tadi disampaikan Pak Nasir mereka membuat alat yang sebenarnya fungsinya jauh berbeda dengan apa yang ada di fungsi alam yang ada di situ, misalnya di situ banyak batubara tapi di situ dipakai alat-alatnya alat yang lebih memfungsikan solar. Saya pikir PLN harus melihat apa potensi alam untuk sumber daya listrik di situ, kalau misalnya potensi di situ batubara sangat elok rasanya kalau memang PLN lebih mengutamakan batubara, kecuali memang potensi di situ memang banyak minyak ya tidak apa-apa kalau di situ memang mau digunakan minyak, tetapi tetap harus mempertimbangkan konsep efisiensinya, Pak, jangan hanya menjadi agen Pertamina untuk lebih mengedepankan solar. Dan saya tidak tahu tujuannya apa, kalau dari sisi efisien, jelas lebih efisien batubara.PLN Revitalisasi alat PLN 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Hal-hal yang terkendala di bawah misalnya banyaknya pemadaman tersebut karena kondisi peralatan, kondisi kinerja anak buah juga kan yang kurang cekatan menyikapi bahkan saya kapan hari itu melihat ya ada travo meledak kami itu sampai pemadaman itu sampai 6 jam. Saya pikir, padahal itu sering banget travo itu meledak, kenapa tidak dilakukan pergantian, alasannya masih bisa di-service, tapi hampir tiap di 3 hari sekali kami mati lampu kan. Jadi alat semacam itu kalau memang itu tidak bisa berfungsi dengan baik kenapa tidak dilakukan pergantian saja. Itu.PLN Sebab Pemadaman 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Saya pikir jangan ditiru hal semacam itu, biarlah bekerjalah berdasarkan ketulusan seperti kami ini Pak, Anggota Dewan ini bekerja dengan tulus. Maka itu saya ingin Pak Sofyan tolong kabel-kabel yang ini Pak, yang di pemukiman- pemukiman itu tolong dibenahi biar tidak ada lagi kebakaran-kebakaran arus pendek Pak.PLN Sistem Perkabelan 7
Bambang Haryadi 1 Gerindra Jawa Timur IV Laki-Laki Makanya saya ingin kepemimpinan Pak Sofyan ke depan mohon dibuktikan Pak Sofyan dulu sebagai Dirut yang tangguh di BRI bisa menjadi Dirut yang tangguh juga di PLN. Bahkan kemarin juga di APBNP kemarin PLN juga mendapat suntikan dana untuk PMN sebanyak 5 trilyun, mudah-mudahan itu bisa difungsikan dengan baik. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti Mbak Mercy tadi bilang masih teriak-teriak tidak terterangi. Mungkin kalau memang dasarnya PLN berharap tidak ada keluhan memang harus PLN itu ada di Banten, ada di Badui sana, karena memang di Badui tidak ingin ada listrik. Itu. Tapi kan Indonesia ini semua berharap ada terang. Karena PLN adalah suatu kebutuhan mutlak hidup sekarang. Bahkan sekarang semua peralatan rumah tangga menggunakan listrik. Hampir kecil sekali yang tidak menggunakan listrik. Jadi saya harap PLN ke depan akan lebih baik pemenuhannya, dayanya, bahkan semerawutnya kabel-kabel yang ada di jalanan itu Pak, banyak sekali kabel-kabel yang belum terrapikan itu Pak, khususnya Jakarta Timur ya Pak, yang di pemukiman padat itu kan, makanya di situ sering banget kebakaran. Itu yang perlu disoroti kalau yang ini action pertamalah Pak, jangan terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi lah, mau bikin ini, bikin itu, yang kecil-kecil saja yang tampak di depan mata kita. DKI ini kan sering banget kebakaran. Jadi kalau saya suruh nyalahin kebakaran yang ada di DKI itu yang paling salah PLN. Jangan nyalahin warga masyarakat karena sistem kabel itu carut marut, bahkan kabel kecil untuk beberapa rumah loh. Itu kan panas dan sering terbakar gitu loh. Jadi itu hal kecil, tunjukkan dulu hal-hal semacam itu Pak. Tidak usah mimpi untuk membangun PLN yang setinggi langitlah, kecil-kecil saja yang nampak seperti di pemukiman Kampung Melayu, saya tidak bicara Dapil saya, karena Dapil saya Kabupaten Jember dan Lumajang itu terpenuhi ya. Bahkan di Jawa Timur untuk pasokan listrik kita surplus 10.000 megawatt. Kita sampai kasih ke Bali kan.PLN Subsidi 7
BAMBANG HARYADI 3 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Saya bisa memahami kenapa bupati, walaupun apa yng disampaikan Ibu Ari tadi ada benarnya. Ada pandangan politik yang berbeda antara bupati dengan kita sebagai Anggota DPR-nya. Kadang bupati dari partai lain mereka berfikir tidak ingin didomplengi atau menjadi popularitas partai tertentu karena program ini yang bawa misalnya saya dari Fraksi Partai Gerindra dan kebetulan misalnya dikabupaten saya berbedaProgram Kerja Program Kerja 7
BAMBANG HARYADI 8 Gerindra Jawa Timur IV Laki-laki Jadi saya pikir kalau tidak begitu banyak dan sifatnya tidak merubah instrument program yang ada di Pemda, saya pikir itu bisa direalisasikan. Jadi harapan saya Pak Rida semoga EBTKE kan bisa saja itu direvisi dalam artian direvisi untuk kegiatankegiatan yang sejenis. Toh pun tidak akan mengubah revisi secara global begitu. jadi sesuai kebutuhan-kebutuhan perwilayah saja. Mungkin itu saja Pak Ketua harapan saya untuk Dirjen EBTKE. Terima kasih.Program Kerja Program Kerja 7
BAMBANG RIYANTO 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan disini tentang yang pertama, capaian kinerja. Capaian kinerja itu menurut saya luar biasa itu bahkan ada yang mencapai 430% ya Pak? ada itu 430% dijumlah proto type industri. Ya setahu saya didalam capaian kinerja itu pasti ada program, didalam program itu pasti ada target, didalam target ada realisasi dan didalamnya itu juga mengandung suatu proses pembiayaan. Nah terhadap program-program capaian kinerja yang melebihi ini bagaimana Bapak Menteri bisa mengalokasikan dana ini apakah tidak minus? Kalau ketika itu minus seakan itukan ada program. Program a apapun itu program. Itukan disitu pasti ada penganggarannya. Kalau melebihi daripada target itu berarti apakah anggaran ini cukup? Ini yang pertama, nanti mohon untuk dijawab.Anggaran Anggaran 7
BAMBANG RIYANTO 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Pimpinan yang saya hormati; Para Anggota Komisi VII DPR yang saya hormati; Ibu Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, saya mengucapkan suatu apresiasi yang mendalam kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dimana kami melihat realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember itu 90% lebih. Ini adalah sangat luar biasa sekali perlu kita apresiasi bersama karena tidak semua kementerian mampu berhasil menembus realisasi anggaran yang sebesar ini. kalau bisa kami katakan ini nyaris sempurna tinggal nanti fakta dilapangan seperti apa karena kami juga akan melakukan fungsi pengawasan, kami akan melakukan pengawasan, tetapi namun kalimat yang pertama saya ucapkan adalah satu apresiasi semoga prestasi yang diperoleh oleh Kementerian Kehutanan ini bisa menjadi pedoman bagi kita termasuk juga realisasi anggaran di DPR RI.Anggaran  Anggaran 7



BAMBANG RIYANTO 9 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kami berangkat ke Senayan itu paling tidak kuotanya itu mencapai hampir 300.000 atau tepatnya ditempat kami itu terdiri dari 4 kota 1 kabupaten, ada 62 kecamatan, 883 desa dan kelurahan, 3 juta pemilih. Kalau dengan angka partisipasi pemilih 70% itu berarti 21 juta. 21 juta kuotanya ada 8. Tinggal kita bagi saja sekitar 280ribu, sehingga kami butuh legitimasi ini dan kami tidak ada Bu program-program seperti ibu seperti kementerian, lembaga. Barangkali karena kita itu mitra kerja BapakIbu yang saya hormati, mohon kiranya apabila PN-PN ini ada yang bisa kami bawa, ajak kami Bu silakan Ibu bicara. Ibu beserta jajarannya bicara, ah ini berkat usulan kami, sehingga ini direalisasi oleh kementerian atau lembaga. Itu harapan besar kami dan barangkali ini bukan saya saja Bu seluruh Komisi VII DPR saya pasti akan mendukung. Sebagai kompensasinya ketika nanti akan mengajukan RKA dari Komisi VII DPR saya secara normative akan mendukung berapa pun yang dari Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan itu sepanjang rasional, transparan dan akuntable kami pasti akan mendukung rencana anggaran ini. Demikian, terima kasih Pimpinan. Waktu saya kembalikan.Anggaran  Anggaran 7
BAMBANG RIYANTO 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan disini tentang yang pertama, capaian kinerja. Capaian kinerja itu menurut saya luar biasa itu bahkan ada yang mencapai 430% ya Pak? ada itu 430% dijumlah proto type industri. Ya setahu saya didalam capaian kinerja itu pasti ada program, didalam program itu pasti ada target, didalam target ada realisasi dan didalamnya itu juga mengandung suatu proses pembiayaan. Nah terhadap program-program capaian kinerja yang melebihi ini bagaimana Bapak Menteri bisa mengalokasikan dana ini apakah tidak minus? Kalau ketika itu minus seakan itukan ada program. Program a apapun itu program. Itukan disitu pasti ada penganggarannya. Kalau melebihi daripada target itu berarti apakah anggaran ini cukup? Ini yang pertama, nanti mohon untuk dijawab.Capaian Kerja Capaian Kinerja 7
BAMBANG RIYANTO 6 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya belum pernah melihat planduk itu apa, seperti apa? Planduk itu seperti kancil, tetapi lebih besar ibu dan ini laporan saya atau apa-apa yang saya lihat betul dan saya dokumentasikan Bu, saya dokumentasikan, tentu saja ini agar dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup bisa melihat apa-apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak dan disana juga ada permintaan warga, ada 12 ribu kepala keluarga yang tinggal disana dan telah memohonkan hak pakai atas tanah dijembatan 5-6 dan dijembatan 5 itu pernah oleh UNHCR dipakai sebagai tempat pengungsian pengungsi Vietnam yang manakala oleh UNHCR tempat itu dipindah mau ke Australia terjadi miss komunikasi, warga Vietnam yang tinggal disana itu mau dikembalikan ke Vietnam dan mereka tidak mau. Daripada saya dikembalikan ke Vietnam lebih baik bunuh diri, sehingga disana ada suatu makam yang sangat besar sekali, bagus itu adalah makam orang-orang Vietnam yang tinggal disana. Kalau saya melihat surat-menyurat dari para pemohon itu sudah diakte noratiskan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Menteri Kemaritiman.Capaian Kerja  Hak Pakai Atas Tanah 7
BAMBANG RIYANTO 3 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya juga pernah menjadi anak buah ibu ketika saya menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Sukoharjo di Tahun 2000 sampai 2010, dimana diperiode kedua saya satu angkatan di Tahun 2005-2010 dengan Pak Joko Widodo beliau Walikota Solo. Kami berada didapil neraka Ibu karena neraka dan… lain itu neraka dari neraka. Musuh bubuyutan lingkungan hidup itu adalah pengalihan lahan yang mau tidak mau, suka tidak suka itu niscaya akan terjadi, walaupun didalam suatu rangkaian susunan tata kelola lahan itu disitu ada rencana tata ruang dan ada rencana tata ruang. Itu sering dilanggar dengan beberapa modus operandi yang ketika kita tidak mengantisipasi sejak awal, disitu pasti akan terjadi suatu gelombang perubahan ekosistem yang luar biasa. Banyak sekali ini terjadi didaerah. Mohon kiranya nanti dari lingkungan hidup bisa melakukan suatu pengawasan, pengamatan atau suatu evaluasi dan kalau perlu seperti Pak Bara katakan tadi dari sisi penegakan hukum itu harus lebih ditingkatkan lagi.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
BAMBANG RIYANTO 7 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya tidak tahu sudah sampai sejauhmana kami sudah berjuang sekian lama, tetapi sampai hari ini pun juga belum tahu kabar terakhirnya karena saat ini mereka terdesak oleh ulah-ulah cukong untuk menguasai tanah itu dengan membawa oknum- oknum aparat dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan saat mereka mendirikan suatu posko itu pun kemudian dirusak. Ironisnya perusakan itu tidak diperiksa oleh penegak hukum yang diperiksa adalah yang melaporkan yang dirusak karena mereka melakukan perlawanan dengan melempar. Kenalah salah satu alat angkut yang digunakan oleh perusak ini yang diproses justru mobil yang rusak atau alat angkut yang rusak ini. nah dimana letak keadilan disitu?Capaian Kerja  Penegakan hukum 7
BAMBANG RIYANTO 4 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian berikutnya ini sudah cukup lama, saya mendengar dulu kita awal-awalnya SMK Pak ya? mobil SMK kalau tidak salah karena ini didapil saya dan saya dari Dapil Jawa Tengah V Pak Solo, Sukaharjo, Klaten, Boyolali dan belum pernah menikmati karena Anggota baru di Komisi VII DPR beasiswa dan kapan-kapan tadi disampaikan, saya hanya mendengar saja, tapi begitu bergabung di Komisi VII DPR barangkali nanti ada program-program yang ada didapil saya mohon kiranya kami juga sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau tidak salah dulu ada SMK yang begitu gaungnya sangat luar biasa yang berawal kalau tidak salah diawali dari seorang yang bernama Supiat, kemudian diproduksi beramai-ramai oleh anak-anak SMK dan itu menghasilkan suatu pemberitaan yang sangat luar bisa membumi dan banyak sekali ribuan pesanan yang saya baca melalui media massa. Nah sampai dimana Pak SMK itu dan kadang-kadang saya kalau main saya lihat di STP Pak, Solo Techno Park. Disana apakah saya salah harian disana? Karena kadang-kadang saya melihat kosong disana Pak. apakah saya salah hari? Saya juga tidak tahu. Hari mana, hari apa, kapan ada kegiatan yang secara nyata bisa kami lihat. Ya mungkin saya salah hari minggu atau hari Sabtu atau hari apa saya begitu memperhatikan karena saya sekedar lewat saja, kadang tertutup juga, nah mohon kiranya Bapak bisa memberikan penjelasan atau segenap jajaran Ristek disini bisa memberikan penjelasan kepada kami.  Terima kasih.  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Capaian Kerja Produk SMK 7
BAMBANG RIYANTO 4 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian berikutnya ini sudah cukup lama, saya mendengar dulu kita awal-awalnya SMK Pak ya? mobil SMK kalau tidak salah karena ini didapil saya dan saya dari Dapil Jawa Tengah V Pak Solo, Sukaharjo, Klaten, Boyolali dan belum pernah menikmati karena Anggota baru di Komisi VII DPR beasiswa dan kapan-kapan tadi disampaikan, saya hanya mendengar saja, tapi begitu bergabung di Komisi VII DPR barangkali nanti ada program-program yang ada didapil saya mohon kiranya kami juga sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau tidak salah dulu ada SMK yang begitu gaungnya sangat luar biasa yang berawal kalau tidak salah diawali dari seorang yang bernama Supiat, kemudian diproduksi beramai-ramai oleh anak-anak SMK dan itu menghasilkan suatu pemberitaan yang sangat luar bisa membumi dan banyak sekali ribuan pesanan yang saya baca melalui media massa. Nah sampai dimana Pak SMK itu dan kadang-kadang saya kalau main saya lihat di STP Pak, Solo Techno Park. Disana apakah saya salah harian disana? Karena kadang-kadang saya melihat kosong disana Pak. apakah saya salah hari? Saya juga tidak tahu. Hari mana, hari apa, kapan ada kegiatan yang secara nyata bisa kami lihat. Ya mungkin saya salah hari minggu atau hari Sabtu atau hari apa saya begitu memperhatikan karena saya sekedar lewat saja, kadang tertutup juga, nah mohon kiranya Bapak bisa memberikan penjelasan atau segenap jajaran Ristek disini bisa memberikan penjelasan kepada kami.  Terima kasih.  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Capaian Kerja Program Kerja 7
BAMBANG RIYANTO 1 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  Selamat siang  Salam sejahtera untuk kita semua  Salom Pak Pimpinan yang saya hormati;  Para Anggota Komisi VII DPR, Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.  Saya orang baru di Komisi VII DPR, tapi stok lama pernah jadi korban dengan pimpinan, korban UP2DP, ya itu adalah program kita yang peranggota Rp20 miliar itu ternyata timnya sudah dibentuk, kami sama ketua jadi pimpinan, tapi sampai saat ini juga pepesan kosong. Kami malu sebenarnya ketika kami didaerah terutama program-program kami yang kemarin sudah sampaikan karena itu sudah dibuat tim ternyata itu juga sudah tidak terealisasi dan di komisi itu saya mendengar kawan-kawan juga mengalami hal yang sama. Kiranya pertemuan hari ini itu sebagai pertemua akhir, mengakhiri yang lalu-lalu, yang tidak berhasil, tidak sukses. Semoga kedepan jalinan kemitraan kita dalam artian positif. Saya juga memperkenalkan diri, saya mahasiswanya Prof Jamal Pak Menteri. Prof Jamal itu dosen saya dulu, tapi karena saya kuliahnya berling jadi lama …, jadi kalau saya … ya berangkat kuliah, tapi kalau tidak eling ya tidak berangkat. Jadi saya kuliahnya agak lama di S2-nya.Capaian Kerja Realisasi Program 7
BAMBANG RIYANTO 3 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya juga pernah menjadi anak buah ibu ketika saya menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Sukoharjo di Tahun 2000 sampai 2010, dimana diperiode kedua saya satu angkatan di Tahun 2005-2010 dengan Pak Joko Widodo beliau Walikota Solo. Kami berada didapil neraka Ibu karena neraka dan… lain itu neraka dari neraka. Musuh bubuyutan lingkungan hidup itu adalah pengalihan lahan yang mau tidak mau, suka tidak suka itu niscaya akan terjadi, walaupun didalam suatu rangkaian susunan tata kelola lahan itu disitu ada rencana tata ruang dan ada rencana tata ruang. Itu sering dilanggar dengan beberapa modus operandi yang ketika kita tidak mengantisipasi sejak awal, disitu pasti akan terjadi suatu gelombang perubahan ekosistem yang luar biasa. Banyak sekali ini terjadi didaerah. Mohon kiranya nanti dari lingkungan hidup bisa melakukan suatu pengawasan, pengamatan atau suatu evaluasi dan kalau perlu seperti Pak Bara katakan tadi dari sisi penegakan hukum itu harus lebih ditingkatkan lagi.Capaian Kerja  Rencana Tata Ruang 7
BAMBANG RIYANTO 6 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya belum pernah melihat planduk itu apa, seperti apa? Planduk itu seperti kancil, tetapi lebih besar ibu dan ini laporan saya atau apa-apa yang saya lihat betul dan saya dokumentasikan Bu, saya dokumentasikan, tentu saja ini agar dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup bisa melihat apa-apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak dan disana juga ada permintaan warga, ada 12 ribu kepala keluarga yang tinggal disana dan telah memohonkan hak pakai atas tanah dijembatan 5-6 dan dijembatan 5 itu pernah oleh UNHCR dipakai sebagai tempat pengungsian pengungsi Vietnam yang manakala oleh UNHCR tempat itu dipindah mau ke Australia terjadi miss komunikasi, warga Vietnam yang tinggal disana itu mau dikembalikan ke Vietnam dan mereka tidak mau. Daripada saya dikembalikan ke Vietnam lebih baik bunuh diri, sehingga disana ada suatu makam yang sangat besar sekali, bagus itu adalah makam orang-orang Vietnam yang tinggal disana. Kalau saya melihat surat-menyurat dari para pemohon itu sudah diakte noratiskan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Menteri Kemaritiman.Capaian Kerja  Tempat pengungsian pengungsi Vietnam 7
BAMBANG RIYANTO 6 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya belum pernah melihat planduk itu apa, seperti apa? Planduk itu seperti kancil, tetapi lebih besar ibu dan ini laporan saya atau apa-apa yang saya lihat betul dan saya dokumentasikan Bu, saya dokumentasikan, tentu saja ini agar dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup bisa melihat apa-apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak dan disana juga ada permintaan warga, ada 12 ribu kepala keluarga yang tinggal disana dan telah memohonkan hak pakai atas tanah dijembatan 5-6 dan dijembatan 5 itu pernah oleh UNHCR dipakai sebagai tempat pengungsian pengungsi Vietnam yang manakala oleh UNHCR tempat itu dipindah mau ke Australia terjadi miss komunikasi, warga Vietnam yang tinggal disana itu mau dikembalikan ke Vietnam dan mereka tidak mau. Daripada saya dikembalikan ke Vietnam lebih baik bunuh diri, sehingga disana ada suatu makam yang sangat besar sekali, bagus itu adalah makam orang-orang Vietnam yang tinggal disana. Kalau saya melihat surat-menyurat dari para pemohon itu sudah diakte noratiskan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Menteri Kemaritiman.Capaian Kerja  UNHCR 7
BAMBANG RIYANTO 2 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian berikutnya, saya juga perlu menyampaikan hal yang kedua, didapil kami ini kebetulan atau izin Ketua memperkenalkan diri, nama saya Bambang Riyanto dari Dapil Jawa Tengah V yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Kenapa ini saya perkenalkan? Karena nama Bambang di Komisi IV DPR tidak hanya nama saja Ibu untuk bisa membedakan dengan yang lain.Energi Terbarukan  Perkenalan 7
BAMBANG RIYANTO 6 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya belum pernah melihat planduk itu apa, seperti apa? Planduk itu seperti kancil, tetapi lebih besar ibu dan ini laporan saya atau apa-apa yang saya lihat betul dan saya dokumentasikan Bu, saya dokumentasikan, tentu saja ini agar dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup bisa melihat apa-apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak dan disana juga ada permintaan warga, ada 12 ribu kepala keluarga yang tinggal disana dan telah memohonkan hak pakai atas tanah dijembatan 5-6 dan dijembatan 5 itu pernah oleh UNHCR dipakai sebagai tempat pengungsian pengungsi Vietnam yang manakala oleh UNHCR tempat itu dipindah mau ke Australia terjadi miss komunikasi, warga Vietnam yang tinggal disana itu mau dikembalikan ke Vietnam dan mereka tidak mau. Daripada saya dikembalikan ke Vietnam lebih baik bunuh diri, sehingga disana ada suatu makam yang sangat besar sekali, bagus itu adalah makam orang-orang Vietnam yang tinggal disana. Kalau saya melihat surat-menyurat dari para pemohon itu sudah diakte noratiskan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Menteri Kemaritiman.Kasus Lingkungan Hidup Hak Pakai Atas Tanah 7
BAMBANG RIYANTO 4 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Diwilayah kami khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu adalah daerah industri serta pertanian. Banyak industri-industri besar ditempat kami yang tentu saja pencemaran itu pasti terjadi tidak mungkin tidak, walaupun izin keluar, walaupun Amdalnya ada, tetapi nyatanya itu disitu pencawaran pasti terjadi baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Ditempat kami ada pabrik-pabrik besar yang tidak asing didengar oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Disitu ada PT Sritekx Ibu, ada Batik Keris juga, ada Konimex yang produknya sudah kemana-mana. Ya namanya Sritek itu memang US Army darimana dari sana. Semua pakaian-pakaian, pasukanpasukan itu ada beberapa puluh negara. itu disupply dari PT Sritek itu berstandar ISO. Pekerjaannya sangat teliti sekali disitu, tetapi saya mendengar kemarin ada demo yang mana ini merupakan anak perusahaannya atau berdiri sendiri kami juga tidak tahu yaitu PT RUM. Ibu bisa melihat ketika kami membuka kawasan industri 300 hektar dan saat ini sudah berjalan. Nah mungkin bisa dilihat dari situ apakah ini benar-benar terjadi? Karena baunya sangat menyengat sekali, sangat mengganggu petani, sangat mengganggu warga sekitar. Mohon kiranya dari lingkungan hidup peduli atau melihat apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak.Kasus Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan 7
BAMBANG RIYANTO 4 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Diwilayah kami khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu adalah daerah industri serta pertanian. Banyak industri-industri besar ditempat kami yang tentu saja pencemaran itu pasti terjadi tidak mungkin tidak, walaupun izin keluar, walaupun Amdalnya ada, tetapi nyatanya itu disitu pencawaran pasti terjadi baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Ditempat kami ada pabrik-pabrik besar yang tidak asing didengar oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Disitu ada PT Sritekx Ibu, ada Batik Keris juga, ada Konimex yang produknya sudah kemana-mana. Ya namanya Sritek itu memang US Army darimana dari sana. Semua pakaian-pakaian, pasukanpasukan itu ada beberapa puluh negara. itu disupply dari PT Sritek itu berstandar ISO. Pekerjaannya sangat teliti sekali disitu, tetapi saya mendengar kemarin ada demo yang mana ini merupakan anak perusahaannya atau berdiri sendiri kami juga tidak tahu yaitu PT RUM. Ibu bisa melihat ketika kami membuka kawasan industri 300 hektar dan saat ini sudah berjalan. Nah mungkin bisa dilihat dari situ apakah ini benar-benar terjadi? Karena baunya sangat menyengat sekali, sangat mengganggu petani, sangat mengganggu warga sekitar. Mohon kiranya dari lingkungan hidup peduli atau melihat apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak.Kasus Lingkungan Hidup Pencemaran oleh Industri 7
BAMBANG RIYANTO 7 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya tidak tahu sudah sampai sejauhmana kami sudah berjuang sekian lama, tetapi sampai hari ini pun juga belum tahu kabar terakhirnya karena saat ini mereka terdesak oleh ulah-ulah cukong untuk menguasai tanah itu dengan membawa oknum- oknum aparat dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan saat mereka mendirikan suatu posko itu pun kemudian dirusak. Ironisnya perusakan itu tidak diperiksa oleh penegak hukum yang diperiksa adalah yang melaporkan yang dirusak karena mereka melakukan perlawanan dengan melempar. Kenalah salah satu alat angkut yang digunakan oleh perusak ini yang diproses justru mobil yang rusak atau alat angkut yang rusak ini. nah dimana letak keadilan disitu?Kasus Lingkungan Hidup Penguasa Tanah 7
BAMBANG RIYANTO 5 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian berikutnya saya pernah ke Kepulauan Riau atau tepatnya di Pulau Batam. Disana telah dibangun 6 jembatan. Kalau saya melihat Pulau Batam itu ada dua pemerintahan. Yang utama disana ada gubernurnya, disana ada walikotanya, tetapi disana ada pula Badan Otorita Batam. Jadi pengelola itu sejatinya Badan Pengelola Batam dan ini sudah merambah sampai kejembatan dua. Mereka membangun waduk dan disitu terdapat dijembatan tiga dan empat itu ada hutan Pulau Buru. Hutan Pulau Buru disitu saya sempat bertanya karena saya satu hari disana, saya nongkrong disana, saya mati betul kondisi disana itu sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali Hutan Pulau Buru yang ada disana itu sudah gundul Bu. Saya bertanya lagi itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai hutan Pulau Buru yang dilindungi tentu saja yang diburu apa? Yang diburu itu planduk. Yang sering kita dengar gajah sama gajah bertarung planduk mati ditengah-tengah.Kasus Lingkungan Hidup Pulau Buru 7
BAMBANG RIYANTO 5 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Kemudian berikutnya saya pernah ke Kepulauan Riau atau tepatnya di Pulau Batam. Disana telah dibangun 6 jembatan. Kalau saya melihat Pulau Batam itu ada dua pemerintahan. Yang utama disana ada gubernurnya, disana ada walikotanya, tetapi disana ada pula Badan Otorita Batam. Jadi pengelola itu sejatinya Badan Pengelola Batam dan ini sudah merambah sampai kejembatan dua. Mereka membangun waduk dan disitu terdapat dijembatan tiga dan empat itu ada hutan Pulau Buru. Hutan Pulau Buru disitu saya sempat bertanya karena saya satu hari disana, saya nongkrong disana, saya mati betul kondisi disana itu sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali Hutan Pulau Buru yang ada disana itu sudah gundul Bu. Saya bertanya lagi itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai hutan Pulau Buru yang dilindungi tentu saja yang diburu apa? Yang diburu itu planduk. Yang sering kita dengar gajah sama gajah bertarung planduk mati ditengah-tengah.Kasus Lingkungan Hidup Situasi Otoritas Batam 7
BAMBANG RIYANTO 7 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya tidak tahu sudah sampai sejauhmana kami sudah berjuang sekian lama, tetapi sampai hari ini pun juga belum tahu kabar terakhirnya karena saat ini mereka terdesak oleh ulah-ulah cukong untuk menguasai tanah itu dengan membawa oknum- oknum aparat dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan saat mereka mendirikan suatu posko itu pun kemudian dirusak. Ironisnya perusakan itu tidak diperiksa oleh penegak hukum yang diperiksa adalah yang melaporkan yang dirusak karena mereka melakukan perlawanan dengan melempar. Kenalah salah satu alat angkut yang digunakan oleh perusak ini yang diproses justru mobil yang rusak atau alat angkut yang rusak ini. nah dimana letak keadilan disitu?Kasus Lingkungan Hidup Ulang Cukong 7
BAMBANG RIYANTO 7 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Saya tidak tahu sudah sampai sejauhmana kami sudah berjuang sekian lama, tetapi sampai hari ini pun juga belum tahu kabar terakhirnya karena saat ini mereka terdesak oleh ulah-ulah cukong untuk menguasai tanah itu dengan membawa oknum- oknum aparat dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa bahkan saat mereka mendirikan suatu posko itu pun kemudian dirusak. Ironisnya perusakan itu tidak diperiksa oleh penegak hukum yang diperiksa adalah yang melaporkan yang dirusak karena mereka melakukan perlawanan dengan melempar. Kenalah salah satu alat angkut yang digunakan oleh perusak ini yang diproses justru mobil yang rusak atau alat angkut yang rusak ini. nah dimana letak keadilan disitu?Kasus Lingkungan Hidup Ulang Cukong 7
BAMBANG RIYANTO 3 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Selanjutnya juga tadi mengapresiasi telah ditetapkannya Undang-Undang tentang Paten dan disini pun sudah banyak yang dipatenkan pada produk dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah pertanyaannya adalah dari produk-produk paten yang telah dihasilkan oleh Kemenristek Dikti ini, apakah sudah menghasilkan Pak, apakah sudah ada yang menggunakan dan apakah ada sesuatu kontribusi dari hasil paten yang dihasilkan oleh Perguruan-Perguruan Tinggi. Harapan saya ini bisa diinventarisasi capaiannya berapa, menghasilkannya apa yang dimanfaatkan, apa yang dipakai dan ini menghasilkan sesuatu masukan atau kontribusi bagi produk-produk yang telah dipatenkan.Perundangan Produk Paten 7
BAMBANG RIYANTO 8 Gerindra Jawa Tengah V Laki-laki Berikutnya saya membaca tentang prioritas nasional ini ada banyak sekali Bu. Kemarin juga saya sampaikan dengan Pak Herman itu pernah jadi korban UP2DP Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Kami kaitkan dengan UndangUndang MD3 kami punya tugas, kami punya kewajiban dan kami disumpah. Salah satu kalimat sumpah kami adalah bahwa saya akan memperjuangkan daerah pemilihan yang saya wakili, tetapi ketika itu sampai hari ini ya beruntunglah kami ada di Komisi VII DPR ada sedikit kemarin dari Kementerian ESDM dan ini kebetulan kami bertemu dengan kementerian dari Menteri Lingkungan Hidup. Pertanyaan saya Bu, apakah dari PN-PN ini ada yang bisa saya bawa kedapil? Sehingga kami disana, kami kadangkadang malu kalau mengadakan reses. Kami hanya sebagai carik. Mencatat-mencatat, tetapi tidak pernah ada realisasinya sama sekali, sehingga kami ketemu konsituens, kami berangkat ke Senayan ini membutuhkan ligitimasi rakyat. Yang kami butuhkan itu ratusan ribu Ibu.Program Lingkungan Hidup UP2DP 7
Bambang Wuryanto 2 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Pak Ketua, Izin, saya boleh ya Pak Ketua ya. Ini perlu ngobrol ini Pak Ketua. Ini saya Bambang Pacul dari fraksi moncong putih ini Pak, mestinya fraksi pendukung pemerintah ini Pak. Tetapi kalau caranya kayak begini, tidak benar ini Pak. Setiap kali rapat pertama kita bicara tentang roadmap apa yang sudah kita kerjakan, roadmap kedepannya seperti apa. Itu dimana- mana berlaku seperti itu Pak. Kalau cuma APBN kayak begini ini penghinaan Pak. Saya ini 10 tahun di sini Pak, tidak ada rapat kayak model begini pertama kali oleh kita. Sampaean tak marahi Pak, kondo karo menterine. Bambang Pacul yang memarahi. Begitu lo. Saya tidak bisa ganti Pak. Lo kita ngaku jujur saja tapi tidak bisa ganti Pak, sampean jangan stres, menteri yang baru ini memang tidak punya kromosom energi itu clear saja Pak. Tidak punya ... energi, kacau itu Pak, begitu lo, itu kacau, mohon izin Pak, saya tidak menghina Pak, tetapi kromosom energinya dia tidak punya. Yang dipunyai kepalanya itu adalah mengganti orang. Kemudian melakukan akuntabilitas daripada laporan keuangan maka sampean keluarnya ketemu laporan keuangan dulu itu lulusan STAN kok, bagaimana teorinya sampean ngomong ini, cocote Pak ... ngomong begitu lo Pak. Nah Pak Dirjen, mestinya sampean bicara soal Dirjen Migas, inilah kedepan Migas kita begitu Pak. Yang kemarin sudah seperti ini kedepan seperti ini kita akan mengalami kontrak habis sekian waktu, ini habis, ini habis, ada 17 PSE catatanku sampean yang punya regulasi sampean kemarin melepaskan 4 PSE kontraknya lewat tangan sampean. Jangan sampai ngomong tidak mengerti, ajarkan kalau begitu kepada kita semua. Bagaimana roadmap untuk pelepasan PSE dan bagaimana PSE baru dibuat? Ini banyak yang baru, catatan saya ini baca satu satu, yang lama itu cuma ada 11 Pak dari 47. Kalau yang 2 periode cuma saya sama Dito ini. 10 tahun ini mangkrak di sini ini. Kalau itu pindah partai soalnya kemarin tidak ikut. Ya Pak Dirjen. Jadi Pak Dirjen tidak saya salahkan tetapi Pak Dirjen jangan mengikuti polanya dia yang STAN itu. Ini semua pokok-pokok kekuatan energy dipegang oleh ahli keuangan, memang tahu apa mereka soal Migas. Jadi begini Pak Dirjen, sampean bikin roadmapnya Migas kemarin seperti ini, gagal di titik ini, kedepan sepeti ini, setidaknya itu akan kita ketemu banyak sekali PSE yang akan habis kontrak yang tadi saya bilangin 4 sudah sampean lepas tanpa ngomong kita Itu Pak ... nanti marah itu, itu mantan Kepala BP Migas itu. Paham betul dan 4 itu saya tengarai ada 1 yang sangat berat lo kok koe ngerti cul? Ya weroh. Begitu lo, belum sampai rapat kan saya juga tahu begitu lo Pak ya. Jadi sampean ngomong ini dulu Pak, kalau ini ke teman-teman kasih lah nomor 1 karena banyak yang baru kasih dulu nomor 1 ini regulasinya, sampean kan punya regulator, pemerintah, regulasinya dulu, ini regulasinya Pak, nanti untuk pelepasan PSE itu regulasinya seperti ini. Begitu lo. Kasih kita regulasi kayak apa, kalau mau bikin kontrak baru itu ... kayak begini begitu dulu karena itu kita mengawasi Pak. Mengawasi kita ini.ESDM Disfungsi Pimpinan 7
Bambang Wuryanto 2 PDIP Jawa Tengah IV Laki-Laki Kalau rata-rata kalori ya Pak, kalau PLN ingin membeli batubara dari PT BA saya rasa sudah sanggup ini, PT BA saya rasa sudah bisa jualan. Dan tidak mungkin lagi PT BA untuk tidak melakukan penambangan. Karena dengan harga ini 800.000, mereka menambang hanya di mulut tambang, tidak ada ongkos angkut ke PLTU tersebut. Saya rasa sudah bisa PT BA melaksanakan. Dan PLN mendapat kalori yang lebih bagus. Tapi yang ini kita minta kapan bisa PLTU itu perkiraan dari PLN bisa berjalan normal lagi. Karena di Sumatera Barat itu seperti Semen Padang saja sudah permintaannya 100 megawatt, PLN belum bisa menyanggupi, sementara pada musim kemarau Sumatera Barat sudah kewalahan dengan listrik, karena PLTA-nya tidak maksimal juga air danau sudah menyusut. Hanya itu yang saya sampaikan ke Pak Dirut. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.PLN Pembelian Batubara 7
BARA K HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi kami tentu yang dikomisi ini yang sangat artinya menangani dua bidang sekaligus lingkungan hidup dan pertambangan. Kami ingin bahwa kedua-duanya itu bisa berjalan dan tentu saja kita di Abad 21 ini punya commitment sebagai bangsa yang beradab bahwa kita juga punya kontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara global dan tentu saja melihat ekosistem dan kekayaan by devisity yang Indonesia miliki, kekayaan hutan begitu luas dan besar, tentu kita punya andil besar, kontribusi besar terhadap usaha untuk meningkatkan lingkungan hidup secara global maupun secara nasional. Saya pikir itu harus menjadi kewajiban kita dan menjadi commitment buat pemerintah sekarang, tapi lagi-lagi saya pikir penegakan hukum ini masih sesuatu yang harus kita tingkatkan sama-sama dan saya lihat tadi budjetnya untuk Tahun 2018 itu hanya Rp370 miliar masih jauh lebih kecil daripada misalnya anggaran untuk planologi yang mencapai Rp1 triliun dan apalagi itu satu… ada tiga bidang yang saya lihat begitu. Ekosistem Bu ya? jadi ini apakah mungkin nanti bisa ditingkatkan terus Bu untuk di APBN-P nanti kita tambah anggaran untuk penegakan hukum karena waktu itu saya tanya kepihak kementerian masalahnya bukan diregulasi penegakan hukum, masalahnya kekurangan personal. Apakah bisa kita tambah secara signifikan jumlah personel, sehingga dalam hal ini kunci penegakan hukum itu adalah jumlah personel polisi hutan, petugas-petugas kehutanan yang melakukan pengawasan dilapangan. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.Anggaran  Anggaran Penegakan Hukum Lingkungan 7
BARA K HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Ibu Menteri dan seluruh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Terima kasih atas paparan tadi Ibu Menteri. Saya hanya ingin menyoroti satu aspek saja yaitu soal penegakan hukum. Jadi tentu kita semua sepakat bahwa salah satu kunci keberhasilan atau efektivitas kita meningkatkan kualitas lingkungan hidup itu adalah kalau penegakan hukum dibidang lingkungan hidup berlangsung secara kuat, secara fear dan berlaku kepada siapa saja, dan memang kami memberikan apresiasi, Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah bekerja keras untuk mencoba meningkatkan kualitas penegakan lingkungan hidup, tapi memang kenyataan dilapangan masih terjadi masalah terutama berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang memang seringkali akibatnya itu merusak lingkungan disekitarnya dan apakah itu dilakukan oleh perusahaan besar maupun juga oleh rakyat yang tinggal disekitar lokasi tambang. Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
BARA K HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi kami ingin menyerukan kepada pihak kementerian untuk terus bekerja keras agar peningkatan kualitas penegakan hukum ini bisa ditingkatkan. Jadi misalnya didaerah pemilihan saya di Sulawesi Utara itu ada taman nasional yang namanya Bogani Wartabone dibagian selatan Sulawesi Utara yang disana memang ada kandungan emasnya yang cukup banyak dan kegiatan illegal yang dilakukan oleh penduduk lolal itu terus berlangsung sampai sekarang dan ini saya pikir, saya sudah berapa kali kemukakan kepada pihak kementerian, tapi sampai hari ini itu masih terjadi dan waktu itu pernah ada petugas dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bulan Mongondo yang melakukan dokumentasi dan ini harus dilakukan secara diam-diamCapaian Kerja  Penegakan Hukum 7
BARA K HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Intinya adalah bahwa memang kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terutama berhubungan dengan kegiatan pertambangan. Nah Kementerian Lingkungan Hidup misalnya kalau soal kegiatan pertambangan sebenarnya juga cukup melakukan banyak hal terutama misalnya untuk mengajak masyarakat untuk meninggalkan penggunaan merkuri dan itu sudah dilakukan didaerah pemilihan saya misalnya. Penggunaan merkuri itu sudah ditinggalkan oleh petambangpetambang rakyat, tapi memang yang kurang sekarang ini adalah bagaimana diberikan alternative kepada penambang. Kalau tidak menggunakan merkuri kemudian apa.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
BARA K HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi kami tentu yang dikomisi ini yang sangat artinya menangani dua bidang sekaligus lingkungan hidup dan pertambangan. Kami ingin bahwa kedua-duanya itu bisa berjalan dan tentu saja kita di Abad 21 ini punya commitment sebagai bangsa yang beradab bahwa kita juga punya kontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara global dan tentu saja melihat ekosistem dan kekayaan by devisity yang Indonesia miliki, kekayaan hutan begitu luas dan besar, tentu kita punya andil besar, kontribusi besar terhadap usaha untuk meningkatkan lingkungan hidup secara global maupun secara nasional. Saya pikir itu harus menjadi kewajiban kita dan menjadi commitment buat pemerintah sekarang, tapi lagi-lagi saya pikir penegakan hukum ini masih sesuatu yang harus kita tingkatkan sama-sama dan saya lihat tadi budjetnya untuk Tahun 2018 itu hanya Rp370 miliar masih jauh lebih kecil daripada misalnya anggaran untuk planologi yang mencapai Rp1 triliun dan apalagi itu satu… ada tiga bidang yang saya lihat begitu. Ekosistem Bu ya? jadi ini apakah mungkin nanti bisa ditingkatkan terus Bu untuk di APBN-P nanti kita tambah anggaran untuk penegakan hukum karena waktu itu saya tanya kepihak kementerian masalahnya bukan diregulasi penegakan hukum, masalahnya kekurangan personal. Apakah bisa kita tambah secara signifikan jumlah personel, sehingga dalam hal ini kunci penegakan hukum itu adalah jumlah personel polisi hutan, petugas-petugas kehutanan yang melakukan pengawasan dilapangan. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
BARA K HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi kami tentu yang dikomisi ini yang sangat artinya menangani dua bidang sekaligus lingkungan hidup dan pertambangan. Kami ingin bahwa kedua-duanya itu bisa berjalan dan tentu saja kita di Abad 21 ini punya commitment sebagai bangsa yang beradab bahwa kita juga punya kontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara global dan tentu saja melihat ekosistem dan kekayaan by devisity yang Indonesia miliki, kekayaan hutan begitu luas dan besar, tentu kita punya andil besar, kontribusi besar terhadap usaha untuk meningkatkan lingkungan hidup secara global maupun secara nasional. Saya pikir itu harus menjadi kewajiban kita dan menjadi commitment buat pemerintah sekarang, tapi lagi-lagi saya pikir penegakan hukum ini masih sesuatu yang harus kita tingkatkan sama-sama dan saya lihat tadi budjetnya untuk Tahun 2018 itu hanya Rp370 miliar masih jauh lebih kecil daripada misalnya anggaran untuk planologi yang mencapai Rp1 triliun dan apalagi itu satu… ada tiga bidang yang saya lihat begitu. Ekosistem Bu ya? jadi ini apakah mungkin nanti bisa ditingkatkan terus Bu untuk di APBN-P nanti kita tambah anggaran untuk penegakan hukum karena waktu itu saya tanya kepihak kementerian masalahnya bukan diregulasi penegakan hukum, masalahnya kekurangan personal. Apakah bisa kita tambah secara signifikan jumlah personel, sehingga dalam hal ini kunci penegakan hukum itu adalah jumlah personel polisi hutan, petugas-petugas kehutanan yang melakukan pengawasan dilapangan. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.Kasus Lingkungan Hidup Komisi tangani kasus 7
BARA K HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi seperti spy masuk kelokasi dan melakukan pemotretan dan saya diberikan foto-fotonya dan saya sangat nyata sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penduduk local dan mungkin bekerja sama dengan pihak otoritas apakah pihak Kepolisian atau mungkin juga polisi kehutanan disana. Jadi itu satu. Yang kedua, juga terjadi misalnya didaerah pemilihan rekan kami Ahmad Ali di Sulawesi Tengah di Poboya itu yang dilakukan oleh PT Citra … Mineral yang terjadi kejadian itu menimbulkan polusi di sungai. Jadi artinya ini hanya contoh-contoh saja Bu. Saya pikir masih ada beberapa lagi contoh didaerah lain diseluruh Indonesia.Perundangan  Pelanggaran Hukum 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Selamat Sore semuanya. Pak Menteri beserta jajaran Kementerian Risten Dikti. Saya sebetulnya hanya ingin menekankan kembali beberapa point yang sudah dikemukakan oleh beberapa rekan disini dan sudah juga beberapa kali kemukakan Pak, memang dan kenapa saya ingin mengangkat kembali, walaupun sudah banyak diangkat sebelumnya karena saya ingin bahwa kita semua mempunyai consensus dan Pak Menteri juga harus sadar bahwa Komisi VII DPR juga mempunyai posisi yang sama mengenai begitu rendahnya anggaran untuk ristek dan dikti dan saya menyatakan tidak fear kalau kesalahan itu ditimpakan kepada Pak Menteri dan para Dirjen yang hadir disini karena saya pikir Pak Menteri dan para dirjen semua itu yang menangani Menristek juga semuanya juga ingin bahwa angka itu bisa jauh lebih besar daripada sekarang yang tidak hanya sampai Rp1 triliun dan kita tahu bahwa kementerian ini adalah Kementerian Ristek dan Dikti.Anggaran Anggaran 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi Ristek itu didepan,Riset teknologi didepan, kemudian pendidikan tinggi. Riset teknologi didepan, kemudian baru pendidikan tinggi. Jadi itukan harusnya bisa menjelaskan prioritas dari kementerian ini, tapi itu tidak direfleksikan memang dibudjet, memang sangat ironis dan menyedihkan saya pikir yang gape-nya itu sangat luar biasa Ristek tidak sampai Rp1 triliun, Dikti saya ingat kalau tidak salah Rp40 triliun Pak ya?. Bagaimana itu … gapenya itu begitu luar biasa dan ini bagi saya sebetulnya memang harusnya ada semacam leadership dari presiden langsung karena ini untuk menggabungkan ristek dengan dikti adalah datang dari presiden diawal pembentukan cabinet dan itu merupakan suatu ide bagi saya baik dan memang nobel sifatnya itu luhur dan patut didukung, tetapi lagi-lagi itu tidak direfleksikan, tidak dimanivestasikan dalam budjet.Anggaran Anggaran 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi budjet itu juga memperlihatkan prioritas dari sebuah pemerintahan Pak karena kita tahu bahwa dinegara lain pun itu biasanya pemimpin langsung yang menentukan budjeting dan prioritas dari pimpinan itu ideology politiknya, tujuan-tujuan politiknya itu sangat direfleksikan dibudjet dank arena saya tinggal di Amerika, sekolah di Amerika itu jelas sekali perbedaannya. Kalau Gedung Putih yang berkuasa partai …atau Partai Demokrat sangat jelas antara Obama dengan Bush sebelumnya antara Obama dengan Trum terang sekali, kelihatan sekali dari budjetingnya kita tahu ideology politiknya dan prioritasnya. Nah penggabungan menteri itu menggambarkan bahwa presiden sadar bahwa ini adalah Abad 21 yang sangat kompetitif ini adalah abad inovasi dan beberapa kali presiden mengatakan “memang kalau kita ingin menjadi bangsa yang bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, memang kita harus betul-betul menekankan kepada inovasi, riset dan teknologi, tapikan lagi-lagi itu diimplementasikan didalam budjet. Spending itu ternyata kita belum sebesar commitment statement-statement yang dikemukakan oleh pemerintah dan presiden selama ini. spending riset teknologi kita, inovasi kita hanya 0,02% dari total JDP dibandingkan dengan Korea, Cina mungkin kita tidak fear Pak ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Korea Cina itu yang rata-rata 3%, Singapura juga 3%, Amerika juga sekitar segitu, tapi yang saya tidak melihat itu tidak ada usaha untuk menaikan. Ada usaha untuk menaikan nggaran spending untuk petahana misalnya ya pelan-pelan sudah naik setiap tahun yang idealnya itu mencapai mendekati 1%, tapi ini Pak riset teknologi hanya 0,2% Pak bagaimana ini? saya tidak menyalahkan Pak Menteri lagi-lagi karena memang Pak Menteri tidak mempunyai kuasa didalam menentukan anggaran, tapi saya ingin mengajak teman-teman lagi-lagi waktu rapat dengan lembaga-lembaga Ristek Pak Ketua kan saya juga katakan ini. jadi saya mau ajak teman-teman untuk melakukan sesuatulah.Anggaran Anggaran 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi idenya Pak Ketua saya pikir bagus misalnya mengundang Bappenas, tapi ada satu tindakan politik, satu statement politik apapun yang lebih kuat yang Komisi VII DPR harus keluarkan dan mungkin langsung disampaikan kepada presiden karena tetap saja yang menentukan pada akhirnya presiden begitu. jadi terus-terang kami mendukung Pak Menteri dan kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen yang berusaha keras begitu untuk menyusun program, melakukan banyak hal dengan anggaran hanya 1, tidak sampai Rp1 triliun pertahun. Apa yang bisa dilakukan dengan Rp1 triliun pertahun untuk mem-push kemampuan riset teknologi kita untuk melakukan berbagai inovasi begitu.Anggaran Anggaran 7



BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Ketua mengatakan 25 tahun kita ditinggalkan Korea, kualitas riset teknologi kita hari ini ada 25 tahun Korea. Kalau kita mengejar sampai 2040 Korea sudah lebih lagi dan Korea sekarang ini kalau kita 2040 begitu. jadi mau tidak mau itu semua harus kita menguji keberanian. Anggaran pendidikan kita 20% dari total anggaran APBN dan itu ada dikonstitusi, apakah kita harus bisa mempunyai suatu kreativitas. Dari situ sebagian kita salurkan misalnya untuk ristek dan inovasi karena itu juga bagian dari pendidikan, bagian dari human development kita itukan pendidikan, riset teknologi, inovasi, pengembangan inovasi itukan bagian dari pengembangan human kualitas kita, kualitas sumber daya manusia Indonesia begitu. nah kalau kita tidak mempunyai kemauan dan tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai kreativitas untuk melakukan itu ya tidak mungkin Pak. percuma saja ada Kementerian Ristek anggarannya Cuma Rp1 triliun, tidak sampai Rp1 triliun begitu. Jadi mendingan kita mendorong sector-sektor swasta untuk melakukan inovasi, tapi tetap saja, pemerintah tetap terus harus melakukan inovasi dan itu harus direfleksikan dengan anggaran yang memadai begitu saja.Anggaran Anggaran 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Kedua pada Pak Dirut Bukit Asam, memang ini dunia ini is the world is moving away from coal ya Pak. Jadi memang diversifikasi ini sangat dibutuhkan walaupun juga saya kaget Pak, ternyata kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir ini memang konsumsi coal ini kan memang menurut drastis Pak ya terutama 5 tahun terakhir ini. itu juga karena memang adanya semacam konsesus baru di dunia bahwa kita harus mengarah kepada renewable energy resources dan itu konsekuensi memang coal itu ditinggalkan perlahan-lahan. Tapi kenapa tahun lalu itu ada semacam peningkatan signifikan Pak, terhadap harga dari batubara itu juga pasti menyangkut dari demand dari batubara itu sendiri dan memang setelah itu lama-lama juga cukup tajam, mungkin tadi kita perkirakan dan bapak tadi setuju konsumsi ini makin lama akan makin menurun. Jadi mau tidak mau memang Bukit Asam harus melakukan adjustment yang fundamental dengan melakukan diversifikasi karena kalau tidak memang makin lama performance Bukit Asam ini akan makin menurun, begitu Pak. Terima kasih.Batu Bara Batu Bara 7
BARA K. HASIBUAN 9 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Antam punya 3 smelter saja.BUMN Antam 7
BARA K. HASIBUAN 10 PAN Sulawesi Utara Laki-laki operation-nya 3 kan.BUMN Antam 7
BARA K. HASIBUAN 7 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Sorry, jadi dengan begitu Undang-undang 2009 ini tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kinerja Antam ....... spot ini.BUMN Kinerja Antam 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.BUMN PT Antam 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya ingin bertanya kepada Dirut Aneka Tambang itu mengenai impact dari Undang-undang Tahun 2009 terhadap kinerja PT Antam. Undang-undang itu disahkan mulai berlaku tahun 2009 tapi sayangnya finansial data yang diberikan kepada kami mulai tahun 2012. Jadi kita tahu bagaimana kinerja keuangan 2010, 2011, yang jelas memang 2014 antara 2013 sampai 2014 terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan Pak ya terhadap kinerja keuangan dari PT Antam, terutama menyangkut produksi nikel, nikel yang sangat menurun tajam ya.BUMN PT Antam 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.Capaian Kerja Bauksit 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Kedua pada Pak Dirut Bukit Asam, memang ini dunia ini is the world is moving away from coal ya Pak. Jadi memang diversifikasi ini sangat dibutuhkan walaupun juga saya kaget Pak, ternyata kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir ini memang konsumsi coal ini kan memang menurut drastis Pak ya terutama 5 tahun terakhir ini. itu juga karena memang adanya semacam konsesus baru di dunia bahwa kita harus mengarah kepada renewable energy resources dan itu konsekuensi memang coal itu ditinggalkan perlahan-lahan. Tapi kenapa tahun lalu itu ada semacam peningkatan signifikan Pak, terhadap harga dari batubara itu juga pasti menyangkut dari demand dari batubara itu sendiri dan memang setelah itu lama-lama juga cukup tajam, mungkin tadi kita perkirakan dan bapak tadi setuju konsumsi ini makin lama akan makin menurun. Jadi mau tidak mau memang Bukit Asam harus melakukan adjustment yang fundamental dengan melakukan diversifikasi karena kalau tidak memang makin lama performance Bukit Asam ini akan makin menurun, begitu Pak. Terima kasih.Capaian Kerja Diversifikasi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.Capaian Kerja Ekspor 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi pada dasarnya saya melihat memang ada komitmen yang kuat dari pihak pemerintah, juga sekarang ada program yang ambisius mengenai mobil listrik, saya memberikan apresiasi bahwa ini suatu terobosan yang harus dihargai, tapi tentu saja pelaksanaan di lapangan itu mungkin harus diperhatikan lebih. Jadi kita tidak mau bahwa nanti ada permasalahan seperti proyek-proyek PLN di masa lalu itu yang berapa megawatt itu dulu jaman SBY, 10 ribu megawatt yang ternyata banyak sekali yang mangkrak. Jadi jangan sampai kejadian yang sama mendominasi pengembangan Industri baru dan terbarukan karena kita sebagai negara yang menyumbang emisi yang cukup besar juga punya tanggung jawab yang besar untuk kita berkontribusi terhadap ...... untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup global karena Indonesia juga banyak sumber untuk renewable energy untuk peran Indonesia sangat strategis. Terima kasih.Capaian Kerja Mangkrak 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Ratifikasi soal Minamata itu jadi Komisi VII punya komitmen kuat soal lingkungan hidup, namun kebetulan lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang ditangani oleh Komisi VII, energi dan lingkungan hidup dan kami tahu bahwa dua-duanya ini harus sejalan. Pembangunan energi juga harus memperhatikan soal lingkungan hidup, tidak bisa dipisahkan kedua bidang tersebut. Minamata yang soal penggunaan merkuri, jadi setelah Undang-undangnya disahkan memang tidak bisa lagi penggunaan merkuri secara ilegal terutama di pertambangan rakyat yang banyak sekali sekarang ini di Indonesia masih menggunakan merkuri. Jadi kita ini memangn sebagai bangsa ini ke dalam track yang benar gitu, kita track ke depan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih kuat, yang lebih bagus. Terima kasih.Capaian Kerja Penggunaan Merkuri 7
Bara K. Hasibuan 1 PAN Sulawesi Utara Laki-Laki Memang betul ini menyangkut .....mengenai divestasi soal pajak, itu soal-soal keuangan tapi apakah mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Menteri ESDM perlu melakukan koordinasi dalam proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang terjadi minggu lalu ada keresahan dan ada semacam kelihatan ada semacam penolakan yang ditunjukan .....tersebut, tapi kemudian ketika bertemu dengan Menteri ESDM kemudian kelihatannya itu selesai. Jadi apakah, saya pikir kami ingin mengusulkan kepada presiden bahwa tetep perlu ada koordinator dalam proses negosiasi ini dan saya pikir yang paling tepat adalah Menteri ESDM karena yang mimpin proses sampai framework itu disepakati adalah Menteri ESDM dan ke depannya saya pikir dan ketika terjadi kita mendengar laporan bahwa Freeport menolak poin-poin yang disepakati dalam framework tersebut kemudian ternyata Menteri ESDM lah yang kemudian yang ditemui oleh CEO Freeport dan kemudian ternyata Freeport menyatakan komitmennya untuk tetap stick pada poin-poin di dalam framework itu. Jadi ke depannya saya pikir tetap saja perlu ada keterlibatan langsung dari Menteri ESDM sehingga proses ini tidak tentu saja bisa sesuai dengan harapan dari rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional karena memang ini prosesnya sangat complicated sangat kompleks dari segala aspek, apakah aspek geopolitik bukan saja komersil tapi juga ada aspek .... yang tentu perlu diperhitungkan, sehingga memang kita tidak bisa meng-approach ini melakukan pendekatan ini secara sektoral gitu, jadi perlu ada pendekatan yang holistik dan ini memerlukan saya pikir kepemimpinan langsung dari Menteri ESDM.Divestasi Freeport Koordinasi oleh Menteri ESDM 7
Bara K. Hasibuan 1 PAN Sulawesi Utara Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri dan jajaran ESDM. Tadi mendengar penjelasan Pak Menteri mengenai proses negosiasi Freeport, itu kelihatannya memang ada semacam titik terang dari permasalahan yang timbul minggu lalu. Jadi ya tentu kami senang bahwa Freeport masih mempunyai goodwill untuk bukan hanya meneruskan negosiasi, tapi mennghormati, merespect framework yang sudah disepakati dengan pemerintah karena kalau kita lihat surat yang bocor ke media. Itu kelihatan sekali memang pihak Freeport semacam men-challenge setiap ....yang sudah disepakati dalam agreement yang diumumkan oleh Menteri ESDM sendiri Menteri Keuangan dan CEO Freeport Richard Ackerson. Jadi memang tentu saja kami di DPR RI di Komisi VII cukup terkejut melihat bocoran surat tersebut, namun ketika minggu CEO Freeport datang dengan menteri dan kelihatan hasil positif dan tadi menteri juga mengatakan bahwa memang hasilnya positif, tentu kami menyambut baik, tapi tentu saja ke depannya ini memang pada akhirnya kunci keberhasilan dari negosiasi ini itu di detil. Jadi framework itukan belum menyentuh secara detil the devil.....detail kata banyak orang, jadi di sini saya mengusulkan apakah kalau memang kalau lihat dari poin-poin yang menjadi poin-poin yang krusial dari proses negosiasi itu dan menteri mengatakan sudah .......berapa kali ini bukan urusan saya lagi, ini urusan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.Divestasi Freeport Proses negosiasi freeport 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terutama Pak Dirut, ini apakah PLN punya planning yang lebih jelas mengenai transisi dari batubara ke clean energy? Karena kalau saya lihat presentasi tadi memang masih heavy kepada masih cool heavy ini kepada sumber energi PLN. Jadi apakah punya long term plan yang clear begitu, yang komprehensif? Karena kita tahu kan dunia ini meninggalkan batubara, terutama Cina juga Cina 2 Bulan yang lalu meng-cancel order dari Korea Utara batubara dan secara sadar mereka mulai fokus kepada clean energy. Kalau Cina saja sudah melakukan itu kenapa Indonesia tidak dan disitu peran PLN sangat sentral. Terima kasih.Energi Clean Energy 7
BARA K. HASIBUAN 6 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan progress-nya itu tidak secepat yang kita harapkan dan tentu saja di Komisi VII DPR ingin membantu, kalau memang kita bisa dan kami juga dalam proses penyusunan RUU EBTKE, jadi kita harapkan RUU itu juga bisa mempercepat progress dari pengembangan EBTKE ini. Jadi mungkin ada semacam evaluasi dari pihak kementerian apa-apa saja yang harus dilakukan begitu, sehingga progressnya itu bisa lebih cepat, sehingga kalau toh tidak 23% Tahun 2025 mungkin mendekati bisa 19%, bisa 20%, tapi jangan terlalu jauh giatnya Pak. jadi kita harus memaksa diri agar 2025 itu ya sudah cukup signifikanlah kontribusi dari alternative energi terhadap supply energi kita secara nasional. Terima kasih.Energi Terbarukan EBTKE 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tahun 2011 ini juga sudah cukup lama dilakukan evaluasi. Jadi artinya kan pemerintah menjadi regulator. Jadi untuk memfasilitasi, mempromosikan disamping juga berperan sebagai regulator untuk pengembangan EBTKE, tapi ternyata memang progress-nya tidak seperti yang kita harapkan, padahal potensi sumber-sumber alternative energi di Indonesia itu begitu banyak ya mulai dari geo termal, mulai dari air, tenaga surya dan sebagainya. Jadi apakah selama ini memang investasi sector swasta kurang berminat terlibat karena berbagai macam hal atau resiko. Ada juga complaint kalau kita lihat banyak sekali diutarakan oleh sector swasta adalah Permen yang terakhir itu Permen 2017 itu, awal 2017 yang soal harga tadi disinggung oleh Pak Harry juga ada keharusan untuk melakukan renegoisasi khusus untuk geo termalEnergi Terbarukan EBTKE 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Karena memang kalau kita lihat dari progress selama ini, memang kelihatannya cukup berat itu yak arena tinggal. Kemudian kita sekarang pertumbuhannya hanya 0,4% kan untuk EBTKE kan? Padahal targetnya itu 0,9%, kalau 23% itu ingin kita capai begitu. Jadi ini seharusnya memang menjadi concern kita semua dan kami di Komisi VII DPR juga concern karena kita seperti tadi dikatakan Pak Kurtuby betul sekali kita juga punya commitment untuk mendorong, terus mendorong perkembangan EBTKE dan beralihnya kita dari … kepada energi alternative. Jadi pernah tidak dikementerian itu dilakukan evaluasi Pak? selama ini sudah berapa tahun ini Pak Dirjen ini terbentuk tahun berapa Pak?Energi Terbarukan EBTKE 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Dan kebetulan Dapil saya ini juga kaya dengan geothermal panas bumi, jadi otu salah satu provinsi strategis untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Saya juga ingin menyatakan apresiasi kepada Pak Menteri atas komitmennya untuk mneingkatkan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia dan Pak Menteri sudah menerapkan target yang cukup ambisius buat tahun 2025 renewable energy adalah 23% ya sebagai sumber energi sebab itu suatu langkah yang cukup realistis, tapi ini 2 hari belakangan ini yang saya ingin tanya adalah koran Kompas mengangkat soal berbagai masalah di pembangunan pembangkit-pembangkit ya yang menggunakan energi baru dan terbarukan, terutama yang kecil-kecil katanya banyak sekali yang bermasalah di Kompas kemarin, bahkan di Kompas hari ini lebih kritis lagi target bauran energi diperkirakan meleset yang 23% yang 2025 itu. Itu katanya karena memangn pembangunannya banyak yang, pembangunan pembangkit itu banyak yang mangkrak sebanyak 60 kontrak jual beli tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi, ini kata koran Kompas. Jadi saya ingin tanya bagaimana antisipasi dari Dewan Energi Nasional, saya ngerti bahwa Dewan Energi Nasional kan memang tugasnya hanya menyusun kebijakan dan rencana ke depan. Tapi tentu saja rencana tersebut menjadi percuma kalau tidak bisa terealisasikan. Jadi bagaimana Dewan Energi Nasional mengantisipasi ini, jadi saya pikir sayang sekali ya kita inikan Indonesia kaya sekali dengan berbagai sumber untuk renewable energy gethermal, ada air, bahkan dari matahari juga dan sumber-sumber lain bagaimana.Energi Terbarukan Energi Terbarukan 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Dan kebetulan Dapil saya ini juga kaya dengan geothermal panas bumi, jadi otu salah satu provinsi strategis untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Saya juga ingin menyatakan apresiasi kepada Pak Menteri atas komitmennya untuk mneingkatkan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia dan Pak Menteri sudah menerapkan target yang cukup ambisius buat tahun 2025 renewable energy adalah 23% ya sebagai sumber energi sebab itu suatu langkah yang cukup realistis, tapi ini 2 hari belakangan ini yang saya ingin tanya adalah koran Kompas mengangkat soal berbagai masalah di pembangunan pembangkit-pembangkit ya yang menggunakan energi baru dan terbarukan, terutama yang kecil-kecil katanya banyak sekali yang bermasalah di Kompas kemarin, bahkan di Kompas hari ini lebih kritis lagi target bauran energi diperkirakan meleset yang 23% yang 2025 itu. Itu katanya karena memangn pembangunannya banyak yang, pembangunan pembangkit itu banyak yang mangkrak sebanyak 60 kontrak jual beli tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi, ini kata koran Kompas. Jadi saya ingin tanya bagaimana antisipasi dari Dewan Energi Nasional, saya ngerti bahwa Dewan Energi Nasional kan memang tugasnya hanya menyusun kebijakan dan rencana ke depan. Tapi tentu saja rencana tersebut menjadi percuma kalau tidak bisa terealisasikan. Jadi bagaimana Dewan Energi Nasional mengantisipasi ini, jadi saya pikir sayang sekali ya kita inikan Indonesia kaya sekali dengan berbagai sumber untuk renewable energy gethermal, ada air, bahkan dari matahari juga dan sumber-sumber lain bagaimana.Energi Terbarukan Geothermal 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Dan kebetulan Dapil saya ini juga kaya dengan geothermal panas bumi, jadi otu salah satu provinsi strategis untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Saya juga ingin menyatakan apresiasi kepada Pak Menteri atas komitmennya untuk mneingkatkan potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia dan Pak Menteri sudah menerapkan target yang cukup ambisius buat tahun 2025 renewable energy adalah 23% ya sebagai sumber energi sebab itu suatu langkah yang cukup realistis, tapi ini 2 hari belakangan ini yang saya ingin tanya adalah koran Kompas mengangkat soal berbagai masalah di pembangunan pembangkit-pembangkit ya yang menggunakan energi baru dan terbarukan, terutama yang kecil-kecil katanya banyak sekali yang bermasalah di Kompas kemarin, bahkan di Kompas hari ini lebih kritis lagi target bauran energi diperkirakan meleset yang 23% yang 2025 itu. Itu katanya karena memangn pembangunannya banyak yang, pembangunan pembangkit itu banyak yang mangkrak sebanyak 60 kontrak jual beli tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi, ini kata koran Kompas. Jadi saya ingin tanya bagaimana antisipasi dari Dewan Energi Nasional, saya ngerti bahwa Dewan Energi Nasional kan memang tugasnya hanya menyusun kebijakan dan rencana ke depan. Tapi tentu saja rencana tersebut menjadi percuma kalau tidak bisa terealisasikan. Jadi bagaimana Dewan Energi Nasional mengantisipasi ini, jadi saya pikir sayang sekali ya kita inikan Indonesia kaya sekali dengan berbagai sumber untuk renewable energy gethermal, ada air, bahkan dari matahari juga dan sumber-sumber lain bagaimana.Energi Terbarukan Panas Bumi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Memang betul ini menyangkut .....mengenai divestasi soal pajak, itu soal-soal keuangan tapi apakah mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Menteri ESDM perlu melakukan koordinasi dalam proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang terjadi minggu lalu ada keresahan dan ada semacam kelihatan ada semacam penolakan yang ditunjukan .....tersebut, tapi kemudian ketika bertemu dengan Menteri ESDM kemudian kelihatannya itu selesai. Jadi apakah, saya pikir kami ingin mengusulkan kepada presiden bahwa tetep perlu ada koordinator dalam proses negosiasi ini dan saya pikir yang paling tepat adalah Menteri ESDM karena yang mimpin proses sampai framework itu disepakati adalah Menteri ESDM dan ke depannya saya pikir dan ketika terjadi kita mendengar laporan bahwa Freeport menolak poin-poin yang disepakati dalam framework tersebut kemudian ternyata Menteri ESDM lah yang kemudian yang ditemui oleh CEO Freeport dan kemudian ternyata Freeport menyatakan komitmennya untuk tetap stick pada poin-poin di dalam framework itu. Jadi ke depannya saya pikir tetap saja perlu ada keterlibatan langsung dari Menteri ESDM sehingga proses ini tidak tentu saja bisa sesuai dengan harapan dari rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional karena memang ini prosesnya sangat complicated sangat kompleks dari segala aspek, apakah aspek geopolitik bukan saja komersil tapi juga ada aspek .... yang tentu perlu diperhitungkan, sehingga memang kita tidak bisa meng-approach ini melakukan pendekatan ini secara sektoral gitu, jadi perlu ada pendekatan yang holistik dan ini memerlukan saya pikir kepemimpinan langsung dari Menteri ESDM. Itu saja, terima kasih.Freeport Divestasi 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri dan jajaran ESDM. Tadi mendengar penjelasan Pak Menteri mengenai proses negosiasi Freeport, itu kelihatannya memang ada semacam titik terang dari permasalahan yang timbul minggu lalu. Jadi ya tentu kami senang bahwa Freeport masih mempunyai goodwill untuk bukan hanya meneruskan negosiasi, tapi mennghormati, merespect framework yang sudah disepakati dengan pemerintah karena kalau kita lihat surat yang bocor ke media. Itu kelihatan sekali memang pihak Freeport semacam men-challenge setiap ....yang sudah disepakati dalam agreement yang diumumkan oleh Menteri ESDM sendiri Menteri Keuangan dan CEO Freeport Richard Ackerson. Jadi memang tentu saja kami di DPR RI di Komisi VII cukup terkejut melihat bocoran surat tersebut, namun ketika minggu CEO Freeport datang dengan menteri dan kelihatan hasil positif dan tadi menteri juga mengatakan bahwa memang hasilnya positif, tentu kami menyambut baik, tapi tentu saja ke depannya ini memang pada akhirnya kunci keberhasilan dari negosiasi ini itu di detil. Jadi framework itukan belum menyentuh secara detil the devil.....detail kata banyak orang, jadi di sini saya mengusulkan apakah kalau memang kalau lihat dari poin-poin yang menjadi poin-poin yang krusial dari proses negosiasi itu dan menteri mengatakan sudah .......berapa kali ini bukan urusan saya lagi, ini urusan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Memang betul ini menyangkut .....mengenai divestasi soal pajak, itu soal-soal keuangan tapi apakah mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Menteri ESDM perlu melakukan koordinasi dalam proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang terjadi minggu lalu ada keresahan dan ada semacam kelihatan ada semacam penolakan yang ditunjukan .....tersebut, tapi kemudian ketika bertemu dengan Menteri ESDM kemudian kelihatannya itu selesai. Jadi apakah, saya pikir kami ingin mengusulkan kepada presiden bahwa tetep perlu ada koordinator dalam proses negosiasi ini dan saya pikir yang paling tepat adalah Menteri ESDM karena yang mimpin proses sampai framework itu disepakati adalah Menteri ESDM dan ke depannya saya pikir dan ketika terjadi kita mendengar laporan bahwa Freeport menolak poin-poin yang disepakati dalam framework tersebut kemudian ternyata Menteri ESDM lah yang kemudian yang ditemui oleh CEO Freeport dan kemudian ternyata Freeport menyatakan komitmennya untuk tetap stick pada poin-poin di dalam framework itu. Jadi ke depannya saya pikir tetap saja perlu ada keterlibatan langsung dari Menteri ESDM sehingga proses ini tidak tentu saja bisa sesuai dengan harapan dari rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional karena memang ini prosesnya sangat complicated sangat kompleks dari segala aspek, apakah aspek geopolitik bukan saja komersil tapi juga ada aspek .... yang tentu perlu diperhitungkan, sehingga memang kita tidak bisa meng-approach ini melakukan pendekatan ini secara sektoral gitu, jadi perlu ada pendekatan yang holistik dan ini memerlukan saya pikir kepemimpinan langsung dari Menteri ESDM. Itu saja, terima kasih.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya ingin mendengar dari wakil dari Papua yang duduk di perusahaan Freeport di jajaran manajemen maupun Pak Simon Morin sebagai advisor. Ini sebetulnya kalau dari perspektif Papua, bagaimana melihat persoalan ini semua, ada semacam kemungkinan besar terjadi deadlock antara pemerintah Indonesia dengan pihak Freeport Indonesia dan sekarang kita lihat perkembangan yang sangat menyedihkan di mana sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan di Timika terutama. Tentu kalau ini berlangsung terus, keadaan ini berlangsung terus tentu pada akhirnya juga merasakan kerugian adalah rakyat Papua.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tentu kita di DPR ini memang justru juga melihat perspektif pemerintah pusat dan negara, tapi juga kepentingan rakyat Papua harus juga kita jadikan prioritas karena bagaimana pun kegiatan tambang Freeport ini berada di tanah Papua. Jadi kita juga punya kewajiban untuk mendengar dan juga menyuarakan aspirasi rakyat Papua dan tentu sebagai wakil rakyat Papua, walaupun duduk di perusahaan tentu kami yakin bahwa para tokoh ini Pak Silas dan Pak Simon Patrice Morin juga bisa mempunyai perspektif yang jernih dalam persoalan ini dan tentu kami ingin bahwa pada akhirnya tentu bapak berdua ini mempunyai loyalitas terhadap perusahaan, tapi loyalitas terhadap rakyat Papua itu juga harus diutamakan begitu. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Memang betul ini menyangkut .....mengenai divestasi soal pajak, itu soal-soal keuangan tapi apakah mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Menteri ESDM perlu melakukan koordinasi dalam proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang terjadi minggu lalu ada keresahan dan ada semacam kelihatan ada semacam penolakan yang ditunjukan .....tersebut, tapi kemudian ketika bertemu dengan Menteri ESDM kemudian kelihatannya itu selesai. Jadi apakah, saya pikir kami ingin mengusulkan kepada presiden bahwa tetep perlu ada koordinator dalam proses negosiasi ini dan saya pikir yang paling tepat adalah Menteri ESDM karena yang mimpin proses sampai framework itu disepakati adalah Menteri ESDM dan ke depannya saya pikir dan ketika terjadi kita mendengar laporan bahwa Freeport menolak poin-poin yang disepakati dalam framework tersebut kemudian ternyata Menteri ESDM lah yang kemudian yang ditemui oleh CEO Freeport dan kemudian ternyata Freeport menyatakan komitmennya untuk tetap stick pada poin-poin di dalam framework itu. Jadi ke depannya saya pikir tetap saja perlu ada keterlibatan langsung dari Menteri ESDM sehingga proses ini tidak tentu saja bisa sesuai dengan harapan dari rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional karena memang ini prosesnya sangat complicated sangat kompleks dari segala aspek, apakah aspek geopolitik bukan saja komersil tapi juga ada aspek .... yang tentu perlu diperhitungkan, sehingga memang kita tidak bisa meng-approach ini melakukan pendekatan ini secara sektoral gitu, jadi perlu ada pendekatan yang holistik dan ini memerlukan saya pikir kepemimpinan langsung dari Menteri ESDM. Itu saja, terima kasih.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri dan jajaran ESDM. Tadi mendengar penjelasan Pak Menteri mengenai proses negosiasi Freeport, itu kelihatannya memang ada semacam titik terang dari permasalahan yang timbul minggu lalu. Jadi ya tentu kami senang bahwa Freeport masih mempunyai goodwill untuk bukan hanya meneruskan negosiasi, tapi mennghormati, merespect framework yang sudah disepakati dengan pemerintah karena kalau kita lihat surat yang bocor ke media. Itu kelihatan sekali memang pihak Freeport semacam men-challenge setiap ....yang sudah disepakati dalam agreement yang diumumkan oleh Menteri ESDM sendiri Menteri Keuangan dan CEO Freeport Richard Ackerson. Jadi memang tentu saja kami di DPR RI di Komisi VII cukup terkejut melihat bocoran surat tersebut, namun ketika minggu CEO Freeport datang dengan menteri dan kelihatan hasil positif dan tadi menteri juga mengatakan bahwa memang hasilnya positif, tentu kami menyambut baik, tapi tentu saja ke depannya ini memang pada akhirnya kunci keberhasilan dari negosiasi ini itu di detil. Jadi framework itukan belum menyentuh secara detil the devil.....detail kata banyak orang, jadi di sini saya mengusulkan apakah kalau memang kalau lihat dari poin-poin yang menjadi poin-poin yang krusial dari proses negosiasi itu dan menteri mengatakan sudah .......berapa kali ini bukan urusan saya lagi, ini urusan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.Freeport Negosiasi 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tentu kita di DPR ini memang justru juga melihat perspektif pemerintah pusat dan negara, tapi juga kepentingan rakyat Papua harus juga kita jadikan prioritas karena bagaimana pun kegiatan tambang Freeport ini berada di tanah Papua. Jadi kita juga punya kewajiban untuk mendengar dan juga menyuarakan aspirasi rakyat Papua dan tentu sebagai wakil rakyat Papua, walaupun duduk di perusahaan tentu kami yakin bahwa para tokoh ini Pak Silas dan Pak Simon Patrice Morin juga bisa mempunyai perspektif yang jernih dalam persoalan ini dan tentu kami ingin bahwa pada akhirnya tentu bapak berdua ini mempunyai loyalitas terhadap perusahaan, tapi loyalitas terhadap rakyat Papua itu juga harus diutamakan begitu. Terima kasih.Freeport Prioritas 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tentu kita di DPR ini memang justru juga melihat perspektif pemerintah pusat dan negara, tapi juga kepentingan rakyat Papua harus juga kita jadikan prioritas karena bagaimana pun kegiatan tambang Freeport ini berada di tanah Papua. Jadi kita juga punya kewajiban untuk mendengar dan juga menyuarakan aspirasi rakyat Papua dan tentu sebagai wakil rakyat Papua, walaupun duduk di perusahaan tentu kami yakin bahwa para tokoh ini Pak Silas dan Pak Simon Patrice Morin juga bisa mempunyai perspektif yang jernih dalam persoalan ini dan tentu kami ingin bahwa pada akhirnya tentu bapak berdua ini mempunyai loyalitas terhadap perusahaan, tapi loyalitas terhadap rakyat Papua itu juga harus diutamakan begitu. Terima kasih.Freeport Rakyat Papua 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya ingin mendengar dari wakil dari Papua yang duduk di perusahaan Freeport di jajaran manajemen maupun Pak Simon Morin sebagai advisor. Ini sebetulnya kalau dari perspektif Papua, bagaimana melihat persoalan ini semua, ada semacam kemungkinan besar terjadi deadlock antara pemerintah Indonesia dengan pihak Freeport Indonesia dan sekarang kita lihat perkembangan yang sangat menyedihkan di mana sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan di Timika terutama. Tentu kalau ini berlangsung terus, keadaan ini berlangsung terus tentu pada akhirnya juga merasakan kerugian adalah rakyat Papua.Freeport Tenaga Kerja 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Kedua pada Pak Dirut Bukit Asam, memang ini dunia ini is the world is moving away from coal ya Pak. Jadi memang diversifikasi ini sangat dibutuhkan walaupun juga saya kaget Pak, ternyata kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir ini memang konsumsi coal ini kan memang menurut drastis Pak ya terutama 5 tahun terakhir ini. itu juga karena memang adanya semacam konsesus baru di dunia bahwa kita harus mengarah kepada renewable energy resources dan itu konsekuensi memang coal itu ditinggalkan perlahan-lahan. Tapi kenapa tahun lalu itu ada semacam peningkatan signifikan Pak, terhadap harga dari batubara itu juga pasti menyangkut dari demand dari batubara itu sendiri dan memang setelah itu lama-lama juga cukup tajam, mungkin tadi kita perkirakan dan bapak tadi setuju konsumsi ini makin lama akan makin menurun. Jadi mau tidak mau memang Bukit Asam harus melakukan adjustment yang fundamental dengan melakukan diversifikasi karena kalau tidak memang makin lama performance Bukit Asam ini akan makin menurun, begitu Pak. Terima kasih.Harga PertambanganHarga 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terutama Pak Dirut, ini apakah PLN punya planning yang lebih jelas mengenai transisi dari batubara ke clean energy? Karena kalau saya lihat presentasi tadi memang masih heavy kepada masih cool heavy ini kepada sumber energi PLN. Jadi apakah punya long term plan yang clear begitu, yang komprehensif? Karena kita tahu kan dunia ini meninggalkan batubara, terutama Cina juga Cina 2 Bulan yang lalu meng-cancel order dari Korea Utara batubara dan secara sadar mereka mulai fokus kepada clean energy. Kalau Cina saja sudah melakukan itu kenapa Indonesia tidak dan disitu peran PLN sangat sentral. Terima kasih.Infrastuktur Listrik Transisi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua Bu, saya ingin bertanya juga soal perkembangan dari kasus kebakaran hutan. Yang saya tahu yang saya baca di media ada 2 kasus yang pemerintah kalah di pengadilan, bagaimana strategi, the next strategy dari kementerian untuk bagaimana kita bisa betul-betul mendapatkan keadilan dari kasus kebakaran hutan ini dan saya juga ingin bertanya tadi ada 2 atau 3 rekan saya yang mempertanyakan soal legal enforcement di bidang lingkungan hidup, apakah kementerian merasa bahwa kapasitas dan otoritas yang dimiliki sekarang itu cukup untuk melakukan enforcement dalam bidang lingkungan hidup, khususnjya legal enforcement ya. Dalam arti .....terjadi kemudian dilakukan penindakan hukum atau memang kapasitas dari kementerian ini harus ditingkatkan lagi. Kalau mesti ditingkatkan bagaimana dan mungkin DPR RI bisa juga bersuara untuk mengusulkan bahwa untuk supaya bagi kita bisa lebih efektif dalam memproteksi lingkungan hidup mungkin kapasitas dalam hal enforcement dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa kita tingkatkan, begitu. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupKebakaran Hutan 7
BARA K. HASIBUAN 6 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua, Pak saya ingin mengatakan kepada Dirjen Inovasi mungkin bisa lebih ditingkatkan kerja sama dengan para Anggota disini untuk Tahun 2018 untuk program didapil-dapil karena kitakan juga punya akses pada komunitas, akses kepada perguruan-perguruan tinggi dimasing-masing dapil yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kerja sama dibidang inovasi dan itu sangat konkrit karena langsung menyentuh kebawah begitu. Terima kasih.Kerjasama Peningkatan Kerja Sama Anggota 7



BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Bu Menteri dan jajarannya. Saya igin me-refer pada presentasi Bu Menteri pada halaman 43 mengenai konservasi geothermal panas bumi dan ini kaitannya dengan potensi geothermal sebagai sumber energi re-newable energy dan memang kebetulan Indonesia ini sangat kaya Bu ya dengan geothermal dan kebetulan di daerah pemilihan saya itu Sulawesi Utara ini di peta yang Ibu sampaikan ini ada 10 titik itu di Sulawesi Utara saja ada 10 titik karena banyak sekali gunung berapi di sana. Menurut data yang pernah saya lihat memang 40% dari potensi geothermal dunia itu ada di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini tren dunia mengarah kepada clean energy, tentu ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber untuk kita Indonesia men-develop renewable energy berdasarkan geothermal. Tapi memang masalahnya hampir semua atau mungkin semua dari titik geothermal tersebut terletak di wilayah konservasi lingkungan hidup. Jadi pertanyaan saya bu, bagaimana kita bisa menciptakan balance antara bagaimana kita bisa mempromosikan geothermal ini sebagai sumber clean energy untuk masa depan yang potensi tidak diragukan lagi, juga dengan bahwa ada kebutuhan untuk kita tetap memproteksi lingkungan hidup, jadi bagaimana balance-nya di situ dan presentasi ini memang kurang begitu detil menyampaikan bagaimana approach atau sikap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pemanfaatan potensi kawasan konservasi panas bumi, mungkin bisa lebih detil ibu sampaikan dan memang dalam berbagai kunjungan saya di daerah pemilihan itu banyak sekali komplain yang saya dengar mengenai, mereka menyebut istilah sikap kaku dari, maaf Pak Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai proses perizinan terhadap wilayah-wilayah konservasi panas bumi. Jadi apakah ada juga koordinasi dengan Kementerian ESDM, ini potensi luar biasa sekali Bu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dan Indonesia kan bisa menjadi pusat dari geothermal dunia. Jadi kalau dunia mengarah kepada clean energy tentu itu sesuatu yang Indonesia sudah ikuti dan sudah ikuti. Saya pikir juga menjadi komitmen dari pemerintahan sekarang ini dan ini menjadi salah satu sumber yang bisa kita manfaatkan, bagaimana kita bisa ....dan balance antara mempromosikan geothermal sebagai sumber energi baru dan juga kebutuhan untuk memperoteksi lingkungan hidup.Lembaga/Badan NegaraGeothermal 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua ini presentasi mengenai climate change saya puji itu sangat komprehensif dan action plan-nya juga cukup jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tapi saya ingin mendengar bahwa kami juga di Komisi VII harus yakin bahwa posisi Kementerian LHK di sini dalam soal climate change itu memang sangat sentral karena soal penanganan perubahan iklim, soal pengurangan emisi, itu berdekatan dengan institusi-institusi lain misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Jadi kami ingin tahu bahwa apakah misalnya program-program dilakukan oleh kementerian lain dalam rangka pengurangan emisi itu memang berkoordinasi dengan Kementerian LHK, misalnya soal sekarang ini lagi rame soal proggram mobil listrik. Itu memang salah satu usaha kita untuk melakukan pengurangan emisi, itu saya pikir Komisi juga memuji sebagai suatu terobosan tapi apakah itu memang ide tersebut atau proyek tersebut memang dilakukan dalam berkoordinasi dengan LHK. Jadi jangan sampai kita ingin bahwa memang kita ingin melakukan pengurangan emisi dan kita mau semua kementerian yang relevan itu juga memberikan kontribusi tapi koordinasi tidak ada. Jadi kita ingin bahwa betul-betul kita ingin mendengar dan kalau perlu kita usulkan kepada presiden memang Kementerian LHK ini diberikan otoritas yang lebih tinggi lagi dalam hal koordinasi, jadi jangan sampai berjalan sendiri-sendiri karena semua target dan yang sudah digariskan itu semua saya pikir sebagian besar berada di Kementerian LHK. Jadi misalnya mengenai ....dan sebagainya itu semua ada di kementerian LHK jadi dan juga yang menghadapi yang mewakili Indonesia dalam forum Internasional soal climate change itu pemimpinnya adalah Kementerian LHK. Jadi kami betul-betul ingin bahwa Kementerian LHK itu diberikan peran sentral dan diberikna otoritas yang lebih tinggi lagi untuk melakukan koordinasi dalam rangka penanganan climate change khususnya dalam usaha pengurangan karbpon emisi. Terima kasih.Lingkungan Hidup Climate Change 7
Bara K. Hasibuan 1 PAN Sulawesi Utara Laki-Laki Saya igin me-refer pada presentasi Bu Menteri pada halaman 43 mengenai konservasi geothermal panas bumi dan ini kaitannya dengan potensi geothermal sebagai sumber energi re-newable energy dan memang kebetulan Indonesia ini sangat kaya Bu ya dengan geothermal dan kebetulan di daerah pemilihan saya itu Sulawesi Utara ini di peta yang Ibu sampaikan ini ada 10 titik itu di Sulawesi Utara saja ada 10 titik karena banyak sekali gunung berapi di sana. Menurut data yang pernah saya lihat memang 40% dari potensi geothermal dunia itu ada di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini tren dunia mengarah kepada clean energy, tentu ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber untuk kita Indonesia men-develop re- newable energy berdasarkan geothermal. Tapi memang masalahnya hampir semua atau mungkin semua dari titik geothermal tersebut terletak di wilayah konservasi lingkungan hidup. Jadi pertanyaan saya bu, bagaimana kita bisa menciptakan balance antara bagaimana kita bisa mempromosikan geothermal ini sebagai sumber clean energy untuk masa depan yang potensi tidak diragukan lagi, juga dengan bahwa ada kebutuhan untuk kita tetap memproteksi lingkungan hidup, jadi bagaimana balance-nya di situ dan presentasi ini memang kurang begitu detil menyampaikan bagaimana approach atau sikap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pemanfaatan potensi kawasan konservasi panas bumi, mungkin bisa lebih detil ibu sampaikan dan memang dalam berbagai kunjungan saya di daerah pemilihan itu banyak sekali komplain yang saya dengar mengenai, mereka menyebut istilah sikap kaku dari, maaf Pak Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai proses perizinan terhadap wilayah-wilayah konservasi panas bumi. Jadi apakah ada juga koordinasi dengan Kementerian ESDM, ini potensi luar biasa sekali Bu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dan Indonesia kan bisa menjadi pusat dari geothermal dunia. Jadi kalau dunia mengarah kepada clean energy tentu itu sesuatu yang Indonesia sudah ikuti dan sudah ikuti. Saya pikir juga menjadi komitmen dari pemerintahan sekarang ini dan ini menjadi salah satu sumber yang bisa kita manfaatkan, bagaimana kita bisa ....dan balance antara mempromosikan geothermal sebagai sumber energi baru dan juga kebutuhan untuk memperoteksi lingkungan hidup.Lingkungan Hidup Energi terbarukan 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua ini presentasi mengenai climate change saya puji itu sangat komprehensif dan action plan-nya juga cukup jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tapi saya ingin mendengar bahwa kami juga di Komisi VII harus yakin bahwa posisi Kementerian LHK di sini dalam soal climate change itu memang sangat sentral karena soal penanganan perubahan iklim, soal pengurangan emisi, itu berdekatan dengan institusi-institusi lain misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Jadi kami ingin tahu bahwa apakah misalnya program-program dilakukan oleh kementerian lain dalam rangka pengurangan emisi itu memang berkoordinasi dengan Kementerian LHK, misalnya soal sekarang ini lagi rame soal proggram mobil listrik. Itu memang salah satu usaha kita untuk melakukan pengurangan emisi, itu saya pikir Komisi juga memuji sebagai suatu terobosan tapi apakah itu memang ide tersebut atau proyek tersebut memang dilakukan dalam berkoordinasi dengan LHK. Jadi jangan sampai kita ingin bahwa memang kita ingin melakukan pengurangan emisi dan kita mau semua kementerian yang relevan itu juga memberikan kontribusi tapi koordinasi tidak ada. Jadi kita ingin bahwa betul-betul kita ingin mendengar dan kalau perlu kita usulkan kepada presiden memang Kementerian LHK ini diberikan otoritas yang lebih tinggi lagi dalam hal koordinasi, jadi jangan sampai berjalan sendiri-sendiri karena semua target dan yang sudah digariskan itu semua saya pikir sebagian besar berada di Kementerian LHK. Jadi misalnya mengenai ....dan sebagainya itu semua ada di kementerian LHK jadi dan juga yang menghadapi yang mewakili Indonesia dalam forum Internasional soal climate change itu pemimpinnya adalah Kementerian LHK. Jadi kami betul-betul ingin bahwa Kementerian LHK itu diberikan peran sentral dan diberikna otoritas yang lebih tinggi lagi untuk melakukan koordinasi dalam rangka penanganan climate change khususnya dalam usaha pengurangan karbpon emisi. Terima kasih.Lingkungan Hidup Pengurangan Emisi 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya sangat terkesima dengan persentasi dari Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN saya pikir sangat komprehensif juga masukan dari para ahli, tapi begini juga saya pikir yang belum kita dengar begini Pak, saya pikir basic … dulu yak arena memang kalau kita bicara nuklir ini suatu hal yang sangat sensitive karena berkaitan dengan berbagai macam hal, berbagai macam factor soal savety cultur, soal cost, soal kesiapan bangsa kita dan segala macam. Nah yang juga saya pikir harus kita Bapakbapak ini aktif adalah melakukan suatu reasoning kepada public. Kenapa kita harus go nuklir? Kenapa kita harus … nuklir sebagai salah satu sumber energi kita ya? karena kan sebetulnya tadi dikatakan oleh Pak Markus juga Indonesia juga banyak resources ya untuk energi itu juga termasuk untuk energi baru dan terbarukan, jadi kenapa kita harus go nuklir? Apakah karena memang kita ini sudah abad 21, kita sebagai bangsa harus ikut dalam abad modern ini. Yang salah satu persyaratannya adalah bangsabangsa modern memiliki industri nuklir atau apa. Jadi itu saya pikir yang belum di address oleh para pejabat atau Bapak-bapak semua.Pembangkit Listrik Nuklir 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua, saya pikir karena memang nuklir sangat sensitive memang dibutuhkan kepemimpinan langsung dari presiden untuk memastikan bahwa kita memang sudah siap untuk dan ada kepemimpinan langsung untuk membawa bangsa ini untuk men-develop nuklir karena saya pikir harus ada keterlibatan dari semua pihak termasuk public. Memang betul kata Pak Kurtubi tidak mungkin 100% public itu bisa mendukung, tapi saya pikir keterlibatan aktif karena ini adalah sesuatu yang sangat baru, walaupun kita sudah punya reaktor nuklir dari Tahun 1964 dan ada berapa sebetulnya program nuklir yang sudah dijalankan oleh BATAN yang juga itu saya pikir lagi-lagi tidak diketahui oleh public bahwa sebetulnya kita sudah men-develop nuklir pada level-level tertentu, tapi tidak diketahui oleh public. Saya pun tadi cukup surprise melihat bahwa sebetulnya cukup ekstensif ya program nuklir yang sudah Indonesia jalankan, walaupun dalam skill yang jauh lebih kecil dan bukan berbentuk PLTN nuklir sebagai sumber energi.Pembangkit Listrik Nuklir 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi dengan sudah dikeluarkan PP dan ditandatangani oleh … itu rancangan umum energi nasional ditandatangani oleh Presiden Jokowi mengatakan nuklir adalah salah satu sumber yang harus di develop ya seperti sumber-sumber energi, tapi saya pikir lagi-lagi ini memang bukan merupakan prioritas saya lihat dari pemerintah, sehingga public juga tidak melihat adanya … agency dan kami di DPR juga tidak melihat adanya … agency dimiliki oleh pemerintah juga tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting bahwa nuklir bisa menjadi terobosan seperti Pak Kurtubi katakan untuk mempercepat bangsa ini untuk membangun industrialisasi begitu.Pembangkit Listrik Nuklir 7
BARA K. HASIBUAN 6 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi sekali lagi saya lihat reasoning-nya ini memang belum begitu lihat. Kenapa kita mesti men-develop nuklir karena kita punya banyak sumber yang lain. Apa karena kapasitasnya besar, apakah karena memang itu lebih murah, apakah karena itu lebih aman ya karena memang persepsi masyarakat betul tadi Kepala BATAN mengatakan memang ini persepsi mengenai teknologi nuklir itu masih sangat kuat bahwa itu tidak aman, bisa menimbulkan radiasi dan memang pengalaman di Jepang itu menunjukan bahwa bisa terjadi kebocoran. Ah kalau Indonesia melakukan yang sama, yang safety culture Indonesia begitu rendah ya kan masih sangat rendah kita harus akui, pengalaman juga masih sangat minim bagaimana bisa ada kepastian bahwa itu tidak mengalami kecelakaan kalau ada tsunami misalnya, kalau ada gempa bumi, sehingga dia menemukan kebocoran dan itukan Jepang saja yang penguasaan teknologinya begitu tinggi sangat…, sangat disiplin, safety culturenya begitu tinggi, tapi tetap bisa terjadi kebocoran begitukan? Indonesia jadi saya pikir kalau ada kekhawatiran diluar sana mengenai …nuklir di Indonesia itu sangat riil. Saya pikir itu sangat di address dan dana … kepemimpinan nasional Bapak-bapak ini juga harus lebih aktif untuk menjelaskan kepada public. Listening kenapa kita harus go nuklir begitu. Sekian. Terima kasih.Pembangkit Listrik Nuklir 7
BARA K. HASIBUAN 7 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya sebetulnya secara pribadi juga sangat setuju kita men-develop nuklir, tapi saya juga masih mengerti masih ada keresahan, masih ada keragu-raguan saya pikir itu harus kita address sama-sama. Terima kasih.Pembangkit Listrik Nuklir 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Sorry Pak. Ini ada ilisit trafficking maksudnya nuklir illicit trafficking.Pembangkit Listrik Nuklir Illcit Trafficking 7
BARA K. HASIBUAN 6 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan progress-nya itu tidak secepat yang kita harapkan dan tentu saja di Komisi VII DPR ingin membantu, kalau memang kita bisa dan kami juga dalam proses penyusunan RUU EBTKE, jadi kita harapkan RUU itu juga bisa mempercepat progress dari pengembangan EBTKE ini. Jadi mungkin ada semacam evaluasi dari pihak kementerian apa-apa saja yang harus dilakukan begitu, sehingga progressnya itu bisa lebih cepat, sehingga kalau toh tidak 23% Tahun 2025 mungkin mendekati bisa 19%, bisa 20%, tapi jangan terlalu jauh giatnya Pak. jadi kita harus memaksa diri agar 2025 itu ya sudah cukup signifikanlah kontribusi dari alternative energi terhadap supply energi kita secara nasional. Terima kasih.Pembangkit Listrik RUU 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Enforcement dalam menghadapi perusahaan-perusahaan besar ya, yang melakukan kerusakan lingkungan. Terima kasih.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.Pertambangan Nikel 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya ingin bertanya kepada Dirut Aneka Tambang itu mengenai impact dari Undang-undang Tahun 2009 terhadap kinerja PT Antam. Undang-undang itu disahkan mulai berlaku tahun 2009 tapi sayangnya finansial data yang diberikan kepada kami mulai tahun 2012. Jadi kita tahu bagaimana kinerja keuangan 2010, 2011, yang jelas memang 2014 antara 2013 sampai 2014 terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan Pak ya terhadap kinerja keuangan dari PT Antam, terutama menyangkut produksi nikel, nikel yang sangat menurun tajam ya.Pertambangan Nikel 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.Pertambangan Tambang 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tahun 2011 ini juga sudah cukup lama dilakukan evaluasi. Jadi artinya kan pemerintah menjadi regulator. Jadi untuk memfasilitasi, mempromosikan disamping juga berperan sebagai regulator untuk pengembangan EBTKE, tapi ternyata memang progress-nya tidak seperti yang kita harapkan, padahal potensi sumber-sumber alternative energi di Indonesia itu begitu banyak ya mulai dari geo termal, mulai dari air, tenaga surya dan sebagainya. Jadi apakah selama ini memang investasi sector swasta kurang berminat terlibat karena berbagai macam hal atau resiko. Ada juga complaint kalau kita lihat banyak sekali diutarakan oleh sector swasta adalah Permen yang terakhir itu Permen 2017 itu, awal 2017 yang soal harga tadi disinggung oleh Pak Harry juga ada keharusan untuk melakukan renegoisasi khusus untuk geo termalPerundangan Permen 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih disebabkan oleh faktor produksi, jadi mungkin bukan karena larangan ekspor gitu ya. Nah memang PT Antam ini mempunyai 3 fasilitas smelter, jadi mungkin secara logika sederhana kami melihat mungkin PT Antam tidak terlalu efektif dari berlakunya Undang-undang 2009 ini khususnya mengenai larangan ekspor. Tapi mungkin juga bukan tidak semua hasil olahan, hasil tambang terutama nikel dan bauksit yang diolah melalui smelting, mungkin ada juga yang sebelumnya itu karena memang smelter yang dimiliki oleh Antam itu sudah lama dimiliki dari tahun 70-an tadi kami dengar. Apakah sebelumnya itu memang 100% dari hasil tambang PT Antam itu dilakukan smelting atau memang ada semacam presentasi berapa yang di smelted, berapa yang kemudian di ekspor secara pro material gitu. jadi mungkin kami ingin mendengar bagaimana impact karena PT Antam inikan salah satu mungkin BUMN terutama yang seharusnya secara logika sederhana itu merasakan akibat dari pelaksanaan Undang-undang 2009 itu dan juga tadi Bapak juga sempat mengatakan sangat mendukung berlakunya PP Nomor 1 yang memberikan kelonggaran terhadap ekspor bahan-bahan mentah begitu, terima kasih.Perundangan Regulasi 7
BARA K. HASIBUAN 11 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya pikir pertanyaan ini relevan ketua, menyangkut nanti kita ingin melakukan revisi terhadap Undang-undang 2009.Perundangan Revisi 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Karena memang kalau kita lihat dari progress selama ini, memang kelihatannya cukup berat itu yak arena tinggal. Kemudian kita sekarang pertumbuhannya hanya 0,4% kan untuk EBTKE kan? Padahal targetnya itu 0,9%, kalau 23% itu ingin kita capai begitu. Jadi ini seharusnya memang menjadi concern kita semua dan kami di Komisi VII DPR juga concern karena kita seperti tadi dikatakan Pak Kurtuby betul sekali kita juga punya commitment untuk mendorong, terus mendorong perkembangan EBTKE dan beralihnya kita dari … kepada energi alternative. Jadi pernah tidak dikementerian itu dilakukan evaluasi Pak? selama ini sudah berapa tahun ini Pak Dirjen ini terbentuk tahun berapa Pak?Perundangan Target 7
BARA K. HASIBUAN 6 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan progress-nya itu tidak secepat yang kita harapkan dan tentu saja di Komisi VII DPR ingin membantu, kalau memang kita bisa dan kami juga dalam proses penyusunan RUU EBTKE, jadi kita harapkan RUU itu juga bisa mempercepat progress dari pengembangan EBTKE ini. Jadi mungkin ada semacam evaluasi dari pihak kementerian apa-apa saja yang harus dilakukan begitu, sehingga progressnya itu bisa lebih cepat, sehingga kalau toh tidak 23% Tahun 2025 mungkin mendekati bisa 19%, bisa 20%, tapi jangan terlalu jauh giatnya Pak. jadi kita harus memaksa diri agar 2025 itu ya sudah cukup signifikanlah kontribusi dari alternative energi terhadap supply energi kita secara nasional. Terima kasih.Perundangan Target 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya ingin tanya Pak Dirjen mungkin bisa dijawab secara langsung. Ini target 23% untuk Tahun 2025 untuk energi terbarukan itu kira-kira masih achiveble atau tidak.Perundangan Target 7
BARA K. HASIBUAN 1 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terima kasih Pak Wakil Ketua. Saya ingin bertanya kepada Dirut Aneka Tambang itu mengenai impact dari Undang-undang Tahun 2009 terhadap kinerja PT Antam. Undang-undang itu disahkan mulai berlaku tahun 2009 tapi sayangnya finansial data yang diberikan kepada kami mulai tahun 2012. Jadi kita tahu bagaimana kinerja keuangan 2010, 2011, yang jelas memang 2014 antara 2013 sampai 2014 terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan Pak ya terhadap kinerja keuangan dari PT Antam, terutama menyangkut produksi nikel, nikel yang sangat menurun tajam ya.Perundangan UU 7
BARA K. HASIBUAN 11 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Saya pikir pertanyaan ini relevan ketua, menyangkut nanti kita ingin melakukan revisi terhadap Undang-undang 2009.Perundangan UU 2009 7
BARA K. HASIBUAN 7 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Sorry, jadi dengan begitu Undang-undang 2009 ini tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kinerja Antam ....... spot ini.Perundangan UU 2009 7
BARA K. HASIBUAN 3 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Enforcement dalam menghadapi perusahaan-perusahaan besar ya, yang melakukan kerusakan lingkungan. Terima kasih.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Terutama Pak Dirut, ini apakah PLN punya planning yang lebih jelas mengenai transisi dari batubara ke clean energy? Karena kalau saya lihat presentasi tadi memang masih heavy kepada masih cool heavy ini kepada sumber energi PLN. Jadi apakah punya long term plan yang clear begitu, yang komprehensif? Karena kita tahu kan dunia ini meninggalkan batubara, terutama Cina juga Cina 2 Bulan yang lalu meng-cancel order dari Korea Utara batubara dan secara sadar mereka mulai fokus kepada clean energy. Kalau Cina saja sudah melakukan itu kenapa Indonesia tidak dan disitu peran PLN sangat sentral. Terima kasih.PLN PLN 7
BARA K. HASIBUAN 4 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Jadi pada dasarnya saya melihat memang ada komitmen yang kuat dari pihak pemerintah, juga sekarang ada program yang ambisius mengenai mobil listrik, saya memberikan apresiasi bahwa ini suatu terobosan yang harus dihargai, tapi tentu saja pelaksanaan di lapangan itu mungkin harus diperhatikan lebih. Jadi kita tidak mau bahwa nanti ada permasalahan seperti proyek-proyek PLN di masa lalu itu yang berapa megawatt itu dulu jaman SBY, 10 ribu megawatt yang ternyata banyak sekali yang mangkrak. Jadi jangan sampai kejadian yang sama mendominasi pengembangan Industri baru dan terbarukan karena kita sebagai negara yang menyumbang emisi yang cukup besar juga punya tanggung jawab yang besar untuk kita berkontribusi terhadap ...... untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup global karena Indonesia juga banyak sumber untuk renewable energy untuk peran Indonesia sangat strategis. Terima kasih.Program Program PLN 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Tahun 2011 ini juga sudah cukup lama dilakukan evaluasi. Jadi artinya kan pemerintah menjadi regulator. Jadi untuk memfasilitasi, mempromosikan disamping juga berperan sebagai regulator untuk pengembangan EBTKE, tapi ternyata memang progress-nya tidak seperti yang kita harapkan, padahal potensi sumber-sumber alternative energi di Indonesia itu begitu banyak ya mulai dari geo termal, mulai dari air, tenaga surya dan sebagainya. Jadi apakah selama ini memang investasi sector swasta kurang berminat terlibat karena berbagai macam hal atau resiko. Ada juga complaint kalau kita lihat banyak sekali diutarakan oleh sector swasta adalah Permen yang terakhir itu Permen 2017 itu, awal 2017 yang soal harga tadi disinggung oleh Pak Harry juga ada keharusan untuk melakukan renegoisasi khusus untuk geo termalProyek Geo Termal 7
BARA K. HASIBUAN 5 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Ratifikasi soal Minamata itu jadi Komisi VII punya komitmen kuat soal lingkungan hidup, namun kebetulan lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang ditangani oleh Komisi VII, energi dan lingkungan hidup dan kami tahu bahwa dua-duanya ini harus sejalan. Pembangunan energi juga harus memperhatikan soal lingkungan hidup, tidak bisa dipisahkan kedua bidang tersebut. Minamata yang soal penggunaan merkuri, jadi setelah Undang-undangnya disahkan memang tidak bisa lagi penggunaan merkuri secara ilegal terutama di pertambangan rakyat yang banyak sekali sekarang ini di Indonesia masih menggunakan merkuri. Jadi kita ini memangn sebagai bangsa ini ke dalam track yang benar gitu, kita track ke depan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih kuat, yang lebih bagus. Terima kasih.Regulasi Ratifikasi 7
BARA K. HASIBUAN 2 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Sebagai anng DPR RI dari Dail Sulawesi Utara saya menyatakan siap untuk memfasilitasi untuk mempercepat proses penyusunan RUU ED, saya juga kaget bahwa ternyata provinsi saya belum masuk dalam kategori yang lambat penyusunan RUU ED. Jadi saya siap untuk mengajak Anggota DEN untuk datang ke Manado dan kita melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan kepala dinas, bahkan mungkin juga dengan gubernur. Jadi kapan saja mungkin secepatnya bulan Oktober mari kita sama-sama ke Manado.Regulasi RUU ED 7
BARA K. HASIBUAN 8 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Persentasenya Pak, bisa dikatakan persentasinya antara di smelted dengan yang tidak di smelted.Smelter Presentase 7
BARA K. HASIBUAN 9 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Antam punya 3 smelter saja.Smelter Smelter 7
BARA K. HASIBUAN 10 PAN Sulawesi Utara Laki-laki operation-nya 3 kan.Smelter Smelter 7
BARA K. HASIBUAN 8 PAN Sulawesi Utara Laki-laki Persentasenya Pak, bisa dikatakan persentasinya antara di smelted dengan yang tidak di smelted.Smelter Smelter 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Terima kasih Ketua. Yang saya hormati teman-teman Anggota Dewan dan yang saya hormati juga teman-teman teman Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Nama Bowo Sidik Pangarso, Dapil II Jawa Tengah, Demak, Kudus, Jepara, dari Partai Golkar.BBM dan Migas Keluhan Masyarakat 7



Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Terima kasih Ketua. Yang saya hormati teman-teman Anggota Dewan dan yang saya hormati juga teman-teman teman Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Nama Bowo Sidik Pangarso, Dapil II Jawa Tengah, Demak, Kudus, Jepara, dari Partai Golkar.BBM dan Migas Pemain Bisnis Nakal 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Yang perlu saya pertanyakan adalah teman-teman Hiswana Migas ini adalah pengusaha, pengusaha itu kalau tidak untung tinggalkan saja bisnis ini. Artinya apa, teman-teman menikmati keuntungan selama ini yang dikatakan Ketua tadi bahwa sudah 10 tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini mengalami persentase yang tidak pas. Pertanyaan saya adalah keluhan di masyarakat terhadap Himpunan Wiraswasta Nasioanl Pengusaha Minyak dan Gas ini adalah banyak sekali keluhan di masyrakat dimana SPBU-SPBU itu teman-teman pengusaha bermain nakal, kalau satu liter diambil se-pil, berapa pilnya, mil-nya di liter, itu berapa residunya, ini banyak terjadi di daerah. Artinya Ketua, sebelum kita memperjuangkan Hisnawa berkaitan dengan bisnisnya ini tentunya pertama kita harus minta kepada Hisnawa ini untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini ke masyarakat. Hiswana ini. Jangan sampai keluhan masyarakat berkaitan dengan kinerja himpunan wiraswasta ini di masyarakat di bawah bahwa banyak terjadi pencurian-pencurian dari para pengusaha tersebut.BBM dan Migas Subsidi Nelayan 7
Bowo Sidik Pangarso 4 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Yang ketiga Saudara Pimpinan dan saudara-saudara sekalian. Saya pikir sudah jelas bahwa apapun yang dikatakan Freeport tentang persiapan smelter di Gresik omong kosong, omong kosong, bayangkan mau habis tanggal 24-25 Januari, dia tanggal 22 sudah mengatakan kita sudah punya MoU dengan Gresik, tetapi tadi Saudara kita Mas Dito bertanya soal amdal bagaimana ? belum bisa dijawab, dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang ? bukti pelunasan kewajiban pembayaran, sertifikat clear and clean bagi pemegang operasi- operasi bagaimana ? tadi belum tersedia semua, artinya Pak Direktur kalau memang betul itu belum ada demi merah putih, demi tidak melanggar undang-undang maka Freeport mohon dengan sangat jangan melakukan ekspor dulu. Produksi silakan jangan ekspor kemudian kami DPR RI siap melakukan Perpu usulan dari Pemerintah untuk sama-sama kita bahas demi untuk kelancaran Freeport dan rakyat Jayapura dan bangsa Indonesia, sekian terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Freeport Keterbutuhan 7
Bowo Sidik Pangarso 9 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Selama 6 bulan ke depan diperbolehkan ekspor tidak Pak?Freeport MoU 7
Bowo Sidik Pangarso 9 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Selama 6 bulan ke depan diperbolehkan ekspor tidak Pak?Freeport Regulasi Ekspor 7
Bowo Sidik Pangarso 6 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Ketua, satu lagi Ketua, maaf. Saya langsung khusus karena dapat pesanan dari Dapil saya, Pak Dirut. Ada satu kecamatan kami belum teralirkan listrik Pak, di kecamatan Wedung, Demak itu Pak. Kalau bisa mohon perhatikan kendalanya apa, Kecamatan Wedung, itu Pak Bupati mengatakan sama saya tadi belum teraliri listrik. Saya pikir Demak itu Cuma 25 kilo dari Semarang memperhatikan kalau belum ada aliran listriknya. Terima kasih Pak.PLN Aspirasi dari Demak 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Yang terakhir berkaitan dengan, saya mohon penjelasan Pak, ada beban bunga di sini yang cukup besar, itu hutang-hutang apa saja Pak, yang di PLN ini makin lama makin besar tahun 2014 35 T sekarang menjadi 38 T. Apakah itu pinjaman PLN yang dari pihak ketiga siapapun, manapun, tolong kami sebutkan Pak. Dan harapan kami ke depan harusnya PLN itu makin lama, pinjaman itu makin turun Pak, jangan makin besar Pak. Kalau bunganya makin besar asumsinya pinjaman makin besar atau bunganya yang makin besar. Saya mohon penjelasan itu.PLN Beban Bunga 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Yang terakhir berkaitan dengan, saya mohon penjelasan Pak, ada beban bunga di sini yang cukup besar, itu hutang-hutang apa saja Pak, yang di PLN ini makin lama makin besar tahun 2014 35 T sekarang menjadi 38 T. Apakah itu pinjaman PLN yang dari pihak ketiga siapapun, manapun, tolong kami sebutkan Pak. Dan harapan kami ke depan harusnya PLN itu makin lama, pinjaman itu makin turun Pak, jangan makin besar Pak. Kalau bunganya makin besar asumsinya pinjaman makin besar atau bunganya yang makin besar. Saya mohon penjelasan itu.PLN Beban Hutang 7
Bowo Sidik Pangarso 2 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Interupsi Ketua. Sedikit mungkin Pak Dirut, berkaitan tadi pertanyaan kami yang belum dijawab berkaitan 5 T itu Pak Dirut. Yang 5 T itu Pak Dirut. Artinya kami juga butuh informasi untuk apa saja itu yang pertama.PLN Dana 5 T 7
Bowo Sidik Pangarso 2 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Tapi yang penting tadi Pak Dirut, yang tentang 5 T itu kami sudah minta waktu rapat di hotel Intercon hingga saat ini belum diberi. Terima kasih.PLN Dana 5 T 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Harapan kami ke depan tentunya PLN bisa menekan subsidi itu dengan bagaimana. Kalau Bapak bicara tadi, saya bicara mengenai 165 M, eh 165 T BBM itu sangat besar sekali Pak. Bapak bandingkan coba 256 biayanya usaha, beban usaha, 165 T-nya itu adalah dari BBM yang kata teman-teman tadi bahwa semuanya hampir rata-rata penggunaan pengadaan listrik menggunakan diesel Pak. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Bahkan tadi kata teman-teman untuk pengadaan dieselnya pun ada permainan. Harapan kami ke depan bagaimana PLN untuk mengurangi diesel tersebut untuk menekan biaya BBM ini otomatis biaya subsidi kita akan berkurang.PLN Harapan 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian ketiga berkaitan rugi laba, Bapak menyampaikan di sini sepertinya PLN itu laba 18,669 Pak ya? Tapi Bapak tidak melihat di situ bahwa sebenarnya ada subsidi pemerintah sebesar 74 T. Artinya sebenarnya PLN ini rugi 55,68 T Pak. Maksud saya kalau bisa yang disajikan itu ruginya berapa, baru kita bicara subsidinya. Nah tugas PLN ke depan tentunya bersama kami bagaimana subsidi ke depan itu makin kecil Pak. Kan 74 T ini memang saya ihat dari 2014 ke 2015 turun subsidinya. Tetapi neraca yang Bapak sampaikan adalah saya melihat bahwa di sini ada kerugian PLN 55, karena Bapak jangan masukan subsidi bagian dari pendapatan Bapak, itu bagian dari pemerintah melakukan minus terhadap kepentingan bangsa dan negara ini untuk listrik.PLN Laba terkait subsidi 7
Bowo Sidik Pangarso 2 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Yang kedua, tadi berkaitan dengan tenaga listrik yang menggunakan diesel Pak Dirut, kalau bisa kami diberikan list-nya, tadi diminta kawan-kawan yang sangat besar di Indonesia ini supaya kita ini ada 50 orang Anggota DPR yang setiap sebulan sekali, satu bulan setengah sekali dibayarin negara untuk reses Pak Dirut. Artinya biarkan kami juga bisa membantu PLN untuk mengawasi kinerja PLN yang ada di Dapil kami masing-masing. Hal ini yang kami perlukan secara … mengundang Bapak rapat itu informasi-informasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kami perlu adanya daftar diesel-diesel yang sangat besar ini ada di mana saja, kemudian teman-teman bisa menginformasikan.PLN List Diesel untuk listrik 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Harapan kami ke depan tentunya PLN bisa menekan subsidi itu dengan bagaimana. Kalau Bapak bicara tadi, saya bicara mengenai 165 M, eh 165 T BBM itu sangat besar sekali Pak. Bapak bandingkan coba 256 biayanya usaha, beban usaha, 165 T-nya itu adalah dari BBM yang kata teman-teman tadi bahwa semuanya hampir rata-rata penggunaan pengadaan listrik menggunakan diesel Pak. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Bahkan tadi kata teman-teman untuk pengadaan dieselnya pun ada permainan. Harapan kami ke depan bagaimana PLN untuk mengurangi diesel tersebut untuk menekan biaya BBM ini otomatis biaya subsidi kita akan berkurang.PLN Menekan Subsidi PLN 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Melihat rencana kerja yang 2015 saya hanya menambahkan apa yang dikatakan Pak Kurtubi tadi, Pak, bahwa PLN tidak mencerminkan dalam rencana kerja itu melakuan suatu alternatif pengadaan listrik. Tadi teman-teman mengatakan banyak sekali menggunakan bahan bakar minyak, dan nanti akan terbukti bahwa di dalam neraca yang Bapak sampaikan kepada kami itu ternyata biaya usaha dari 256 T itu 165 T itu bahan bakar minyak. Artinya ini PLN selama ini tidak melakuan suatu pemikiran alternatif untuk berpikir melakukan terobosan-terobosan melakukan pengadaan listrik yang tidak menggunakan bahan bakar, yang jauh lebih murah. Kita tahu bersama tadi disampaikan teman juga, kalau bicara bahan bakar itu selalu pasti mafianya ada di mana-mana Pak. Harapan kami sama PLN yang baru ini harusnya bisa membawa lebih transparan, lebih bagus ke depan buat PLN. Jadi apakah ada, pertanyaan saya Pak, yang poin pertama apakah ada alternatif di luar yang ada rencana kerja Bapak itu apakah PLTN, PLTA, dan PLTS. Kalau kita bicara wilayah Sumatera sebenarnya PLTA itu sangat bagus, Papua juga bagus, bahkan yang terjadi sekarang, kemarin kami kunjungan kerja ke Papua, Freeport ingin mengadakan sendiri untuk kepentingannya Freeport mengadakan PLTA, sudah disurvei dan sudah siap semuanya. Ini artinya kita malu Pak, sebagai bangsa ini Pak. Bangsa asing mengambil, bisa melakuan PLTA mengadakan untuk listrik untuk kepentingan bisnisnya, tetapi bangsa kita sendiri tidak bisa melakukan hal tersebut. Sumatera, Sulawesi, itu untuk PLTA sangat banyak. Harusnya PLN berpikir ke situ Pak.PLN Tidak ada terobosan 7
Bowo Sidik Pangarso 3 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Tanya sedikit, tanya jawab Pak. Kalau mengenai transmisi yang Bapak katakan tadi dana 5 T, setahu saya di APBN-P yang ada di ESDM itu juga sekitar 3 koma sampai 4 T itu juga ada transmisi Pak?PLN Transmisi 7
Bowo Sidik Pangarso 1 Golkar Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian kedua, berkaitan PMN yang 5 T Pak, pada waktu rapat kemarin di Hotel, mana itu hotel kita Pak, kemarin ya, di Intercon, salah satu Direksi PLN menjanjikan pada kami akan memberikan data-data 5T itu untuk dibelanjakan apa saja dan biayanya berapa, tetapi sampai detik ini kesepakatan rapat yang kita buat di sana belum masuk data tersebut. 5 T itu menjadi sorotan masyarakat Pak, kemarin pada waktu APBN-P dimana PLN mendapatkan dana tambani 5 T tapi kami sebagai Komisi VII sebagai salah satu fungsinya pengawasan kami ingin tahu 5 T itu dilakukan atau digunakan untuk apa saja dan biaya saja dan dimana saja letaknya supaya kita tahu persis dalam pengawasan ke depan terhadap 5 T tersebut. Nah, 5 T tersebut yang kita minta kemarin sampai detik ini belum masuk ke Sekretariat ya. Bu, belum ya? Itu dijanjikan Pak dalam rapat. Mohon perjatian Dirut, pada direktur- direktur lainnya kalau menjanjikan sesuatu pada kami tolong ditepati Pak.PLN Transparansi Dana 5 T 7
DARDIANSYAH 1 PDIP Kalimantan Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ibu Menteri beserta jajarannya dan rekan-rekan Anggota DPR yang saya hormati. Hutan adalah merupakan hajat hidup orang banyak, tentunya kita harus benarbenar memperhatikan. Pertama, kami setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua tadi bahwa kita akan membentuk tim kerja sama antara kami, LHK dan ESM karena Pak begitu karena daerah kami adalah daerah pertambangan, tentunya banyak masalah yang harus dihadapi. Kami melihat semwarutnya apa yang dilaksanakan oleh para penambang. Saya berasal dari Kalimantan Selatan baik itu paska tambang yang mana yang harus perlu kita perhatikan adalah reklamasi dan reboisasinya. Disana terlalu banyak kerusakan, apalagi limbahlimbah yang harus kita terima bahkan sekarang penambang-penambang memakai jalan umum, fasilitas umum. Jadi kadangkala pengguna yang lainnya terkendala. Jadi kami berharap sekali dengan pihak LHK terkhusus juga pada penegak hukum Pak Roy yang kemarin juga kita telah bicara.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
DARDIANSYAH 2 PDIP Kalimantan Selatan II Laki-laki Saya mungkin disini ringkas saja yang saya sampaikan berupa pertanyaan terkhusus kepada PT Dirjen Dirgantara. Pertama, mungkin yang saya tanyakan adalah ada tidak kendala atau permasalahan dalam hal penyelesaian dalam promosi, yang kedua, dengan hal pengiriman. Kalau toh memang terjadi kendala ada tidak beban yang harus dibayar oleh PT Dirgantara? Berapa nominal yang harus dibayar. Yang kedua, mungkin dalam hal marketing pemasaran. Disitu PT Dirgantara apakah masih menggunakan agen ataupun marketnya langsung pada internal PT Dirgantara sendiri. Kira-kira itu Pak Ketua. Terima kasih.Industri Kendala 7
DARDIANSYAH 2 PDIP Kalimantan Selatan II Laki-laki Mungkin ada salah satu perusahaan yang luar biasa mungkin dengan sistem apalah dia bisa mengerjakan. Sampai-sampai angkutannya menggunakan jalan umum sampai 60 ton yang harus dia pakai jalan umum itu yaitu PT Kon Semen. Nah tentunya kami sudah beberapa kali dengan Pak Roy itu In shaa Allah suatu saat lagi kita akan uji kesana. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Ibu Menteri tolong perhatikan. Karena apa? Paska tambang itu luar biasa kerusakannya, tentunya kita berharap mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang tingkat kesuburan tanah itu tidak akan terlaksana. Jadi mungkin dari saat sekaranglah kita harus atur benarbenar. Karena apa? Daerah Kalimantan Selatan khususnya Kalimantan daerah yang terusak termasuk hutan yang sudah luar biasa rusaknya disana. Kira-kira itu Pak Ketua yang bisa sayq sampaikan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kasus Lingkungan Hidup PT Kon Semen 7
DARDIANSYAH 1 PDIP Kalimantan Selatan II Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ibu Menteri beserta jajarannya dan rekan-rekan Anggota DPR yang saya hormati. Hutan adalah merupakan hajat hidup orang banyak, tentunya kita harus benarbenar memperhatikan. Pertama, kami setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua tadi bahwa kita akan membentuk tim kerja sama antara kami, LHK dan ESM karena Pak begitu karena daerah kami adalah daerah pertambangan, tentunya banyak masalah yang harus dihadapi. Kami melihat semwarutnya apa yang dilaksanakan oleh para penambang. Saya berasal dari Kalimantan Selatan baik itu paska tambang yang mana yang harus perlu kita perhatikan adalah reklamasi dan reboisasinya. Disana terlalu banyak kerusakan, apalagi limbahlimbah yang harus kita terima bahkan sekarang penambang-penambang memakai jalan umum, fasilitas umum. Jadi kadangkala pengguna yang lainnya terkendala. Jadi kami berharap sekali dengan pihak LHK terkhusus juga pada penegak hukum Pak Roy yang kemarin juga kita telah bicara.Kasus Lingkungan Hidup Tambang 7
DARDIANSYAH 2 PDIP Kalimantan Selatan II Laki-laki Mungkin ada salah satu perusahaan yang luar biasa mungkin dengan sistem apalah dia bisa mengerjakan. Sampai-sampai angkutannya menggunakan jalan umum sampai 60 ton yang harus dia pakai jalan umum itu yaitu PT Kon Semen. Nah tentunya kami sudah beberapa kali dengan Pak Roy itu In shaa Allah suatu saat lagi kita akan uji kesana. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Ibu Menteri tolong perhatikan. Karena apa? Paska tambang itu luar biasa kerusakannya, tentunya kita berharap mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang tingkat kesuburan tanah itu tidak akan terlaksana. Jadi mungkin dari saat sekaranglah kita harus atur benarbenar. Karena apa? Daerah Kalimantan Selatan khususnya Kalimantan daerah yang terusak termasuk hutan yang sudah luar biasa rusaknya disana. Kira-kira itu Pak Ketua yang bisa sayq sampaikan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kasus Lingkungan Hidup Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Data saya dalam perjalanan sebentar, tadi saya mengikuti terus terang, berkeliling tapi mengikuti semua pembicaraan dan izin bagian yang mungkin belum disampaikan, barangkali data-data yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah soal anggaran di 2017 tadi disampaikan, terakhir saya mendengar dari yang terhormat Pak Aryo tadi sudah disebut bahwa masih di bawah 10%. Jadi pertama menghargai bahwa bahan ini diberikan satu hari sebelumnya, jadi ada kesempatan kita mempelajari dan sedikit menelusuri secara detil tentang bahan-bahan tersebut dan ini adalah hal yang baik. Namun dengan hadirnya buku ini satu hari sebelumnya tentu pembahasan bisa semakin mendalam. Ini mendalam tentu bagi kami adalah baik untuk membangun suasana kolektif kemitraan kerja sama ini karena jauh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, catatan-catatan yang didalami, serta terhindar sepenuhnya dari kondisi tiba waktu tiba akal karena kita dasarnya adalah data-data. Oleh karenanya menyangkut soal penyerapan anggaran proses yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang adalah meningkatkan penyerapan anggaran seawal mungkin. Dengan demikian tidak menumpuk pada tahun-tahun pertengahan ketika diasumsikan anggarannya turun. Bahkan pada bulan-bulan Desember sudah langkah-langkah melakukan lelang, walaupun uangnya belum ada keputusan-keputusan bisa diambil. Oleh karenanya mengharapkan memberikan pertimbangan saran agar nilai ini menjadi pemacu karena beberapa kemitraan kita lainnya sudah sampai pada tahap yang di atas 10%, bahkan sudah mencapai hampir 15%. Maka usul kami agar ada target gradual selama 1 tahun ataupun salam triwulan-triwulan dalam bentuk grafik yang menggambarkan penyerapan ini. Saya kira itu harapan kami berkaitan dengan anggaran.Anggaran Penyerapan Anggaran 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Dengan demikianlah, berikutnya adalah soal yang berhubungan dengan catatan keuangan, ketika kita menyusun APBN selalu ada keluhan yang namanya carry over, utang pemerintah kepada Pertamina setiap tahun yang selalu di-carry over pada setiap pembahasan APBN. Kalau ini menyangkut soal kinerja maka selain kinerja-kinerja yang kita maksudkan tadi apakah soal kinerja yang menyangkut keuangan ini sudah dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak punya hutang sama sekali, dan dengan demikian Pertamina memperoleh piutangnya itu, dimanakah tempatnya piutang itu masuk di dalam neraca yang ada ini.BBM dan Migas Kinerja Keuangan 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan solar dari kategori 46 juta kiloliter 2015 tentu ada solar, dan ini ada solar subsidi yang harganya 1.000, dan ini tugas diberikan kepada Pertamina maka yang ingin kami tanyakan adalah soal yang berhubungan dengan di sini ada margin, margin SPBU dan sebagainya, ada perhitungan dan sebagainya. Lalu perhitungan Alpha yang selama ini ada, perlu kita ketahui adalah Alpha adalah biaya distribusi yang ditanggung oleh negara ya. Formula ini penting untuk kita ketahui. Jadi posisi Alpha ini sebenarnya menempatkan Pertamina tidak akan rugi, tetapi Pertamina diberi rupiah oleh negara untuk menyalurkan kepada keperluannya yaitu seluruh rakyat Indonesia. Maka formula di sini apakah masih formula lama ataukah sudah ada konsolidasi baru dengan Kementerian ESDM dengan penugasan-penugasan ini. Apa sebabnya kemudian di dalamnya di sini ditulis bahwa beberapa keterangan misalnya tentang solar adalah nol ke seluruh NKRI misalnya, kompensasi biaya distribusi ke seluruh NKRI untuk solar nol, ya dipaparan anda. Kemudian kompensasi biaya distribusi keluar Jawa Bali 2 persen harga dasar 114 sekian. Kemudian kompensasi biaya distribusi ke luar Jawa Bali tidak ada keterangannya atau nol. Jadi ini yang penting kami tanyakan sebagai BUMN yang selama ini secara sadar, secara terus menerus untuk menyalurkan BBM subsidi.BBM dan Migas Margin SPBU 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang terakhir adalah soal SPBU, di sini tidak diterangkan tetapi dalam catatan kami selama 5 tahun distribusi seluruh BBM ini paling ujung hanya SPBU, terserahlah masyarakat mau menerima harga berapapun yang penting I sudah nurut Pertamina karena Alpha dan sebagainya. Titik terjauhnya hanya SPBU. Dimanakah letak tanggung jawab yang namanya BUMN Pertamina ini, yang ketika dilahirkan berada pada posisi yang mengambil alih seluruh aset-aset kolonial. Dengan demikian sebagai sebuah contoh di sebuah kabupaten di Saumlaki, kabupaten apa Mba Mercy namanya, ya Maluku Barat Daya, kalau kita lihat 5.000 SPBU di sana hanya ada satu SPBU seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Saumlaki. Maka muncullah SPDN untuk nelayan, SPBB, APMS dan sebagainya. Tetapi itu tidak masuk di dalam kerangka skenario bisnis maupun skenario penugasan Pertamina. Pada posisi ini kami ingin memberikan penjelasan atau memperoleh penjelasan kemudian dan kemudian kita sampaikan kepada ESDM dimanakah letak posisi negara dalam melindungi masyarakatnya dalam memperoleh hajat hidup orang banyak yang namanya BBM ini, khususnya BBM solar yang masih memperoleh subsidi maupun BBM premium yang sudah ada skenario atau keterangan seperti itu. Keputusan politik di manakah yang kemudian melepaskan ini bahwa Pertamina sudah tidak mengurus BBM subsidi premium. Pertanyaan ini kepada anda juga untuk Pertamina, tetapi akan kita sampaikan kepada ESDM.BBM dan Migas Masalah SPBU di daerah 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Terima kasih Ketua dan anggota yang terhormat, serta Direksi Pertamina. Ya karena waktunya sudah mepet jadi singkat saja. Sebenarnya apa yang kami sampaikan sejalan dengan yang disampaikan Bu Mercy dan beberapa teman lain, yaitu soal posisi Pertamina sebagai BUMN yang ditugasi oleh negara atau pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi. Saya kira itu standing yang ingin kami sampaikan dan sangat berkepentingan berkaitan dengan besaran subsidinya. Maka ketika paparan tentang harga ini yang sudah diumumkan di publik oleh Menteri ESDM dan juga oleh Direksi Pertamina disampaikan di sini, ya maka sebenarnya persoalan yang muncul adalah apakah sudah ada skenario dari Pertamina bersama ESDM ketika premium dinyatakan sebagai harga pasar, saya kira ini sebuah soal, karena pada saat ini dengan pengumuman ESDM di Indonesia ada 3 jenis harga premium ya. Kategori Jawa, Bali, luar Jawa, Bali dan Bali. Dengan demikian ini pertanyaan penting apakah secara sadar memang Pertamina sudah melepaskan diri dari tugasnya yang disampaikan oleh pemerintah atau negara untuk menyalurkan BBM subsidi maupun BBM lainnya. Saya kita itu satu hal, sehingga kami ingin menanyakan itu.BBM dan Migas Perbandingan Harga 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan solar dari kategori 46 juta kiloliter 2015 tentu ada solar, dan ini ada solar subsidi yang harganya 1.000, dan ini tugas diberikan kepada Pertamina maka yang ingin kami tanyakan adalah soal yang berhubungan dengan di sini ada margin, margin SPBU dan sebagainya, ada perhitungan dan sebagainya. Lalu perhitungan Alpha yang selama ini ada, perlu kita ketahui adalah Alpha adalah biaya distribusi yang ditanggung oleh negara ya. Formula ini penting untuk kita ketahui. Jadi posisi Alpha ini sebenarnya menempatkan Pertamina tidak akan rugi, tetapi Pertamina diberi rupiah oleh negara untuk menyalurkan kepada keperluannya yaitu seluruh rakyat Indonesia. Maka formula di sini apakah masih formula lama ataukah sudah ada konsolidasi baru dengan Kementerian ESDM dengan penugasan-penugasan ini. Apa sebabnya kemudian di dalamnya di sini ditulis bahwa beberapa keterangan misalnya tentang solar adalah nol ke seluruh NKRI misalnya, kompensasi biaya distribusi ke seluruh NKRI untuk solar nol, ya dipaparan anda. Kemudian kompensasi biaya distribusi keluar Jawa Bali 2 persen harga dasar 114 sekian. Kemudian kompensasi biaya distribusi ke luar Jawa Bali tidak ada keterangannya atau nol. Jadi ini yang penting kami tanyakan sebagai BUMN yang selama ini secara sadar, secara terus menerus untuk menyalurkan BBM subsidi.BBM dan Migas Perhitungan Alpha 7
Daryatmo Mardiyanto 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Terima kasih Ketua dan anggota yang terhormat, serta Direksi Pertamina. Ya karena waktunya sudah mepet jadi singkat saja. Sebenarnya apa yang kami sampaikan sejalan dengan yang disampaikan Bu Mercy dan beberapa teman lain, yaitu soal posisi Pertamina sebagai BUMN yang ditugasi oleh negara atau pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi. Saya kira itu standing yang ingin kami sampaikan dan sangat berkepentingan berkaitan dengan besaran subsidinya. Maka ketika paparan tentang harga ini yang sudah diumumkan di publik oleh Menteri ESDM dan juga oleh Direksi Pertamina disampaikan di sini, ya maka sebenarnya persoalan yang muncul adalah apakah sudah ada skenario dari Pertamina bersama ESDM ketika premium dinyatakan sebagai harga pasar, saya kira ini sebuah soal, karena pada saat ini dengan pengumuman ESDM di Indonesia ada 3 jenis harga premium ya. Kategori Jawa, Bali, luar Jawa, Bali dan Bali. Dengan demikian ini pertanyaan penting apakah secara sadar memang Pertamina sudah melepaskan diri dari tugasnya yang disampaikan oleh pemerintah atau negara untuk menyalurkan BBM subsidi maupun BBM lainnya. Saya kita itu satu hal, sehingga kami ingin menanyakan itu.BBM dan Migas Posisi Pertamina 7
DARYATMO MARDIYANTO 38 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kalau ditulis kan bagus, supaya mendorong membuat anak.BUMN Anak perusahaan 7
DARYATMO MARDIYANTO 10 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang ketiga adalah soal Bapak-Ibu sekalian, dari 4 BUMN ini, itu kemampuannya untuk membuat smelter sangat dapat dibanggakan PT Aneka Tambang punya 2 jenis pengolahan yaitu logam mulia Ketua, kita belum pernah ke sana Ketua. Saya mengusulkan supaya kita bisa meninjau ke sana dan menjual emas-emas logam-logam dengna suvenir dan lain sebagainya, saya tidak pernah diberi itu dengan catatan sebagainya, tapi harus saya laporkan kepada KPN kkalau lebih dari 1 juta, saya sudah daftarkan itu, suvenir, ada veronikel untuk Aneka Tambang. Ada kemudian Inalum, alumunium ingot, ada kemudian timah yang sangat legenda adalah timah karena timah itu sejak jaman Belanda sudah memproduksi yang namanya ......yang menjadi perdagangan internasional.BUMN Aneka Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 14 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Publik mendengar ini semua, Aneka Tambang dengan logam mulia dan veronikel, Timah dengan ...tim yang kemudian terakhir Inalum. Inalum dirinya saya kira begitu kan bahkan anda tidak punya fit, tidak punya bahan baku sendiri beda dengan Timah. Timah punya bahan baku, seluruh proses mulai dari eksplorasi, pencucian dan sebagainya, penggalian, pencucian dan kemudian sebagainya juga sangat mampu. Saya kira mampu ya Timah, mana jawaban Timah.BUMN Aneka Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 13 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya, BUMN tunjukkanlah keberanian Anda dan tanggung jawab serta integritas itu Aneka Tambang. Timah mana dirinya Timah, anda tentu sanggup kan karena sudah biasa mengelola ini.BUMN Aneka Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 40 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Bukit Asamnya saya kira di, mohon izin, di skip ya.BUMN Bukit Asam 7
DARYATMO MARDIYANTO 39 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi Ketua, sebenarnya ini kalau kaitannya hilirisasi apakah Bukit Asam kena ini, sebetulnya kan ini kami pada topik soal smelter nya kan. Sebenarnya kan smelter itu di 3 tempat, 3 BUMN, Aneka Tambang di emas dan feronikel, Inalum di alumunium ingot, kemudian Timah di timahnya itu sendiri. Jadi itu sebenarnya supaya itunya yang dapat ditampilkan atau diperkukuh atau dilaporkan sebagai basis kita untuk mengedepankan bahwa soal hilirisasi sudah juara Indonesia ini kan begitu, yang baru datang itu sudah kuno itu jaman Belanda sudah ahli kan begitu maksudnya.BUMN Bukit Asam 7



DARYATMO MARDIYANTO 24 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian mengenai Bukit Asam tadi saya belum memberikan masukan, di dalam catatan ini Bukit Asam kami nanti mohon konfirmasi soal PLTU mulut tambang yang dulu pernah akan diusahakan, PLTU mulut tambang di Palembang atau di Bukit Asam atau Jambi saya tidak tahu yang akan disalurkan ke Malaysia. Apakah itu ada keterangan lebih jauh perkembangannya karena dia mulut tambang akan disalurkan ke sana, kemudian kalau lebih akan dikembalikan ke Indonesia.BUMN Bukit Asam 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya banyak tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman jadi kita muali dari yang mulai sederhana, menyambung yang Pak Nazarudin dan Bapak-bapak sekalian. Ada istilah yang sekarang di, baik dirumuskan saya tadi yang paling mudah adalah soal CSR, tapi istilah ini baik saya senang ada istilah yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Saya kira itu istilah yang dibuat PT Bukit Asam tanggung jawab sosial perusahaan kalau Bahas Indonesia jadi CSR.BUMN Bukit Asam 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya banyak tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman jadi kita muali dari yang mulai sederhana, menyambung yang Pak Nazarudin dan Bapak-bapak sekalian. Ada istilah yang sekarang di, baik dirumuskan saya tadi yang paling mudah adalah soal CSR, tapi istilah ini baik saya senang ada istilah yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Saya kira itu istilah yang dibuat PT Bukit Asam tanggung jawab sosial perusahaan kalau Bahas Indonesia jadi CSR.BUMN CSR 7
DARYATMO MARDIYANTO 8 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Pertama begini ada catatan mengenai CSR atau tanggung sosial perusahaan oleh Bukit Asam yang di rinci pada wilayah-wilayah provinsinya, saya kira di halaman ini ada, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bandar Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ini bukit asam lokasinya di Sumatera Selatan ya tetapi tanggung jawab sosial perusahaannya sampai diberikan ke wilayah Jawa Barat, ada istilah ring 1, ring 2, ring 3.Kemudian ada yang dari Timah tanggung jawab sosial perusahaan penyaluran dana kemitraan hanya di sekitar Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Ada dari Inalum yang sudah BUMN, itu hanya ditulis angkaangkanya saja. Kemudian ada dari Aneka Tambang, kalau tidak salah juga angka angkanya. Saya mohon itu dapat segera disampaikan wilayah-wilayah mana saja yang memperoleh ini, khususnya juga rencana untuk 2017 karena daerah pemilihan Anggota Komisi VII itu..... daerah pemilihan di indonesia ada sekitar 32 daerah pemilihan. Rasanya kalau dengan istilah ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya ini akan mimpi lah Anggota Komisi VII kalau ingin dapat tanggung sosial perusahaan dari Timah karena Timah hanya ada di sekitar Bangka Belitung saja. Tolong dicarikan permintaan kami untuk 2017, ada ring 1, ring 2 dan sebagainya. Saya kira Bapak Dirut sanggup ya untuk menyampaikan empat-empatnya untuk kita bisa cocokkan dengan harapan-harapan yang ada di Anggota Komisi VII. Saya kira itu untuk mencocokkan karena ada yang detilnya, ini tidak detil dan sebagainya, jadi angka-angka saja.BUMN CSR 7
DARYATMO MARDIYANTO 30 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit, laporan untuk 2016 nanti 2017 akan terbuka karena dari gambaran itu akan terlihat semua, tidak hanya reporting saja, berlaku untuk semua. Terima kasih.BUMN Laporan 7
DARYATMO MARDIYANTO 19 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian Bapak-Ibu sekalian, dari yang kami sampaikan tadi maka ini catatan-catatan yang ingin kami peroleh untuk diberikan jawabannya karena soal fit tadi kalau di Timah, dari Timah sendiri, di Aneka Tambang dari Aneka Tambang sendiri, tapi juga perlu kita catatan unit logam mulia ini apakah fit-nya 100% dari dalam negeri, saya mohon konfirmasi singkat saja.BUMN Logam Mulia 7
DARYATMO MARDIYANTO 20 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Itu bukan yang di Maluku Utara.BUMN Logam Mulia 7
DARYATMO MARDIYANTO 26 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit, kerja sama dengan BATAN tertulis MoU atau.BUMN PT Timah 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, hampir tidak punya alasan untuk sejenis Freeport tidak mempunyai kesanggupan untuk membuat smelter dari segi teknologi dan kemampuan SDM. Maka izin saya ingin bertanya satu-satu secara langsung Pak Ketua, interaktif. Dengna kemampuan itu Aneka Tambang membangun smelter, maka Aneka Tambang .....tentu anda sanggup untuk mengerjakan smelter di Papua atas produk itu.BUMN SDM Indonesia 7
DARYATMO MARDIYANTO 12 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Maksud kami kan kemampuan SDM Indonesia di Inalum, di Aneka Tambang Veronikel dan logam mulia di Timah ........itu adalah sebuah proses yang sangat panjang khususnya timah..........perdagangan......jadi mestinya bapak punya kemampuan untuk itu. Saya kira mampu kan, Bapa tegas mampu.BUMN SDM Indonesia 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya banyak tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman jadi kita muali dari yang mulai sederhana, menyambung yang Pak Nazarudin dan Bapak-bapak sekalian. Ada istilah yang sekarang di, baik dirumuskan saya tadi yang paling mudah adalah soal CSR, tapi istilah ini baik saya senang ada istilah yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Saya kira itu istilah yang dibuat PT Bukit Asam tanggung jawab sosial perusahaan kalau Bahas Indonesia jadi CSR.BUMN Tanggung Jawab 7
DARYATMO MARDIYANTO 13 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya, BUMN tunjukkanlah keberanian Anda dan tanggung jawab serta integritas itu Aneka Tambang. Timah mana dirinya Timah, anda tentu sanggup kan karena sudah biasa mengelola ini.BUMN Timah 7
DARYATMO MARDIYANTO 23 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang terakhir adalah soal kalau masih ada Timah, Timah itu soalnya tadi disinggung oleh Pak Nazarudin ....... jalan. Di sana kan ada termenit, rootil, sirkon cenotin dan termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan baku, walaupun masih panjang adalah soal nuklir yaitu torium. Oleh karenanya skema dari Timah kalau dapat disampaikan berapa jumlah keseluruhan cadangan, bukan cadangan, stock dari logam jarang ini biar dapat disampaikan karena dia merupakan tambang tersendiri. Terus saya dengar sekarang dijual keluar, apakah memang benar ini karena kalau masuk, tentu akan masuk di dalam neraca ini semua.BUMN Timah 7
DARYATMO MARDIYANTO 19 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian Bapak-Ibu sekalian, dari yang kami sampaikan tadi maka ini catatan-catatan yang ingin kami peroleh untuk diberikan jawabannya karena soal fit tadi kalau di Timah, dari Timah sendiri, di Aneka Tambang dari Aneka Tambang sendiri, tapi juga perlu kita catatan unit logam mulia ini apakah fit-nya 100% dari dalam negeri, saya mohon konfirmasi singkat saja.BUMN Timah 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya ekuivalen dengan produknya, konversi terhadap satuan berat yang sama untuk alumunium ingotnya, untuk perbandingan, kalau bisa sekarang, kalau nggak bisa nanti di tanya-jawab.Capaian Kerja Alumunium 7
DARYATMO MARDIYANTO 21 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik, kemudian yang terakhir memang tadi saya menanyakan secara langsung nanti di jawab bahwa ada konversi antara kebutuhan listrik untuk menghasilkan jumlah produk tertentu, tadi ya dijawab 1 ton alumunium ingot kalau tidak salah ekuivalen dengan 14 mega watt.Capaian Kerja Ekuivalen 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya ekuivalen dengan produknya, konversi terhadap satuan berat yang sama untuk alumunium ingotnya, untuk perbandingan, kalau bisa sekarang, kalau nggak bisa nanti di tanya-jawab.Capaian Kerja Konversi 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira Mwh jadi 14. Saudara sekalian, saya kira ini catatan penting kita akan bisa mengkonversikan seluruh produk Freeport. Itu akan bisa kita ekuivalenkan dengan seluruh keperluan listrik yang akan dilakukan untuk mengelola smelter ini memenuhi ketentuan Undang-undang 4/2009. Angka ini penting karena kalau tadi disampaikan lebih efisien bisa sampai 13, sampai 12 megawatt per ton .........Capaian Kerja Konversi 7
DARYATMO MARDIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Karena ini mumpung membicarakan soal kebutuhan listrik, apakah bisa disampaikan konversi antara penggunaan listrik yang di smelter atau untuk apa itu 463 dengan Vit ataupun produk, 1 mega watt ekuivalen dengan alumunium ingot sekian. Kalau bisa, kalau nggak bisa.Capaian Kerja Konversi 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian maksud di dalam rapat tersebut untuk mengacarakan hal ini, tentu dalam pandangan kami tidak terlepas dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya inisiatif untuk mengundang Dewan Komisaris itu mestinya di dalam, mestinya pada awal mohon maaf saya terlambat, tapi giliran agak terakhir. Maka sebenarnya yang ingin kita ketahui terhadap hal tersebut pemahaman saya terlalu sederhana menyangkut tentang ketentuan-ketentuan perusahaan ataupun BUMN ataupun perusahaan lainnya. Maka terkait dengan peristiwa itu, sebenarnya pada awal kita ingin harapkan, apakah dapat kita ketahui Tupoksi dari Dewan Komisaris di dalam sebuah perusahaan yang namanya Freeport. Dengan Tupoksi itulah akan kita ketahui jalannya peristiwa ini karena di dalam hal yang umum, selain itu ada istilah direktur ataupun direksi dan ada komisaris. Maka di dalam pembahasan internal marilah kita undang, keputusan Komisi VII mengundang komisaris. Kemudian kita ingin memperoleh harapan dan jawaban terhadap kondisi-kondisi yang terjadi yang disampaikan kejadian yang terjadi pada tanggal 9 Februari tersebut.Capaian Kerja Tupoksi 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Dengan demikian ini adalah sebuah kondisi yang harus dilihat secara cermat. Fraksi PDI Perjuangan tentu menghargai untuk ratifikasi itu, tetapi kemudian tentu harus diposisikan secara setara atau mempertimbangkan unsur kesetaraan dari proses industrialisasi yang berkembang di Indonesia melalui pengusahaan tambang, pengusahaan kehutanan dan sebagainya. Itulah standing point yang kita sampaikan ketika melakukan persetujuan itu di dalam rapat di Komisi ini. Oleh karenanya ketika kemudian ini muncul catatan-catatan atau rencana-rencana seperti ini, izin untuk memberikan catatan. Pada posisi ini, ketika kemudian ada 2 hal adalah soal, pertama soal kelompok-kelompok masyarakat yang tadi dirumuskan di dalam kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat yang seperti. Itu masuk dalam kesan kami, masuk di dalam program yang berhubungan dengan dana-dana internasional yang merupakan ratifikasi ini.Emisi Global Kesetaraan Industrialisasi 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang ketiga, ketika itu mekanisme BLU sudah dikemukakan tadi, menurut saya kira itu menurut cara yang akan kita lakukan. Maka BLU ini RPP-nya kalau itu diberikan pada 2000, saya tidak tahu tadi turunannya, RPP-nya ada, Perpresnya segera ada maka praktis akan dapat dilaksanakan pada periode APBN 2018. Maka sekarang program yang berkaitan dengan 2017 itu kantong management keuangannya, kantong pencatatan itu diletakkan gimana itu di mana Bapak-Ibu sekalian. Berbeda dengan Badan Reformasi apa itu mangrove, gambut maaf ya, itu jelas berasal dari APBN. Tetapi sumber-sumber ini disampaikan Bu Mercy tadi kan ada beberapa kegiatan itu. Maka kontrol pelaksanaan itu tempatnya di goverment ataukah di pemerintah itu apakah memang eksplisit di Kementerian LHK ataukah ada instansi diatasnya untuk periode 16 dan 17, khususnya menyangkut setelah Paris Agreement ditandatangani, khususnya menyangkut 2017 ini.Emisi Global Manajemen Anggaran 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Saya ingin bertanya pada kesempatan ini, di manakah letaknya tanda petik dosa lingkungan dari kelompok-kelompok masyarakat adat ini. Apakah itu sebanding dengan tanda petik dosa-dosa lingkungan yang ada di dalam kelompok-kelompok kegiatan industri, yang menyangkut tambang, yang menyangkut industri kehutanan dan barangkali industri-industri lainnya. Dengan demikian mengkedepankan kelompok masyarakat dalam posisi untuk kemudian melakukan deskripsi program-program seperti ini rasanya menjadi tidak adil. Saya kira itu yang penting untuk dikemukakan, penegakan hukum lungkungan itu hampir tidak mengenai pada kelompok masyarakat adat. Justru kelompok masyarakat adat, justru dikorbankan pada kegiatan-kegiatan industrialisasi di Indonesia, justru dilakukan program penegakan lingkungan hidup melalui persetujuan Undang-Undang yang diputuskan oleh kita, DPR RI tersebut.Emisi Global Masyarakat Adat dan Industri 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Dengan demikian ini adalah sebuah kondisi yang harus dilihat secara cermat. Fraksi PDI Perjuangan tentu menghargai untuk ratifikasi itu, tetapi kemudian tentu harus diposisikan secara setara atau mempertimbangkan unsur kesetaraan dari proses industrialisasi yang berkembang di Indonesia melalui pengusahaan tambang, pengusahaan kehutanan dan sebagainya. Itulah standing point yang kita sampaikan ketika melakukan persetujuan itu di dalam rapat di Komisi ini. Oleh karenanya ketika kemudian ini muncul catatan-catatan atau rencana-rencana seperti ini, izin untuk memberikan catatan. Pada posisi ini, ketika kemudian ada 2 hal adalah soal, pertama soal kelompok-kelompok masyarakat yang tadi dirumuskan di dalam kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat yang seperti. Itu masuk dalam kesan kami, masuk di dalam program yang berhubungan dengan dana-dana internasional yang merupakan ratifikasi ini.Emisi Global Posisi Indonesia 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang kedua, kalau itu disebutkan tadi Bu Mercy menyampaikan 68 milyar tadi Pak, Bu Mercy menyampaikan itu dari 2016 sampai 2020. Dalam bagian akhir ini paper menuliskan implementasi itu baru akan dimulai pada RKP 2018, sekali lagi baru akan dimulai implementasi pada RKP menyusun concer mainstreaming perubahan iklim pada RKP 2018. Yang itu akan baru kita bicarakan pada bulan-bulan ke depan menyusun APBN 2018. Dengan demikian maka ketika ada statement alokasi atau pun usulan dari 2016 sampai 2020, 16, 17, 18, 19, 20 ya maka izinkan lah kita memperoleh catatan, pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan ini yang mulai tahun 16 dan kemudian rencana 17 itu sendiri.Emisi Global RKP 2018 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Saya kira ini beberapa yang ingin kami sampaikan. Lalu yang terakhir yang digarisbawahi oleh Bu Mercy dan teman-teman, maka dengan pelaksanaan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan tentu yang menyangkut itu kami ingin mengulang, nanti menjadi bagian dari kita, kesimpulan kita supaya ada konfirmasi maupun catatan, laporan seperti keinginan LHK yang akan memberikan informasi tentang Red Plus tadi menurut kami baik sebagai program kemitraan ini. maka tentang keuangan, tentang program dan sebagainya tentu dapat disampaikan, apakah itu menjadi program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah itu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan plus karena ada alokasi anggaran dari luar. Maka ketika itu berkaitan dengan LSM, istilah barunya tadi ada istilah non state actor, ada LSM, NGO kemarin ada NSO non state actor saya kira hampir sama, kalau salah ya saya mohon dimaafkan, tapi kalau sama seperti itu. Maka dia akan mengerjakan itu pada kegiatan masyarakat langsung. Hal tersebut apabila berjalan dengan baik, dia akan merupakan report dari raport Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataukah dia report dari rapot yang berasal dari kegiatan penggunaan dana-dana internasional. Apalagi di sana disebutkan pendekatan investasi, padahal di situ disebutkan pendekatan investasi justru menyangkut apakah itu investasi pada lingkungan masyarakat kecil sebagai masyarakat kelompok adat itu, apakah dia juga masuk dalam kerangka investasi. Saya kira kami pernah menyampaikan hal itu contoh masyarakat-masyarakat Jambi itu, kemudian masyarakat di Badui dan sebagainya ketika dia memperoleh perhatian itu tempatkanlah dia sebagai bagain dari APBN murni. Apakah itu akan ditempatkan sebagai bagian dari bantuan internasional yang bermuara pada Paris Agreement, maka lingkungan masyarakat kelompok Badui dan sebagainya diposisikan sebagai elemen kelompok masyarakat yang terkait dengan perubahan iklim. ....... yang perlu dipertanyakan dengan sirius.Emisi Global State&Non-State Program 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kita selalu mengenal Jamali, Jawa-Madura-Bali interkoneksinya jalan. Sumatera tertatih-tatih, Kalimantan apalagi, yang muncul adalah isolated area yang tidak terkoneksi dengan Samarinda, Balikpapan sampai ke Bangkalan ...... jadi kalau seperti ini konsepnya saya harus cek ini apakah basisnya itu, maka EBT-nya akan selalu nampak tertinggal karena semuanya berasal dari distribusi itu. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kita EBT yang sifatnya surya, angin, arus laut, panas dan sebagainya itu, itu adalah dapat dikembangkan dalam tempat-tempat lokal. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyewa kapal ditaro di pinggiran Gorontalo dengan memakai dengan menyelesaikan soal listrik Gorontalo itukan keputusan-keputusan khas karena negara kepulauan, dia nggak mungkin disambung dari Makassar, dia menempuh kapal-kapal terapung laut.......aja bisa terapung, pembangkit juga bisa terapung, terselesaikan walaupun masih pakai solar.Energi di MasyarakatListrik 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kita selalu mengenal Jamali, Jawa-Madura-Bali interkoneksinya jalan. Sumatera tertatih-tatih, Kalimantan apalagi, yang muncul adalah isolated area yang tidak terkoneksi dengan Samarinda, Balikpapan sampai ke Bangkalan ...... jadi kalau seperti ini konsepnya saya harus cek ini apakah basisnya itu, maka EBT-nya akan selalu nampak tertinggal karena semuanya berasal dari distribusi itu. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kita EBT yang sifatnya surya, angin, arus laut, panas dan sebagainya itu, itu adalah dapat dikembangkan dalam tempat-tempat lokal. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyewa kapal ditaro di pinggiran Gorontalo dengan memakai dengan menyelesaikan soal listrik Gorontalo itukan keputusan-keputusan khas karena negara kepulauan, dia nggak mungkin disambung dari Makassar, dia menempuh kapal-kapal terapung laut.......aja bisa terapung, pembangkit juga bisa terapung, terselesaikan walaupun masih pakai solar.Energi Terbarukan EBT 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Konsep ini yang ingin kita tarik ketika ini membicarakan rencana umum energi daerah, kalau itu dimunculkan lokal-lokal seperti itu, localize seperti itu maka sangat dimungkinkan membangun EBT-EBT lokal. Inilah lalu harusnya ada 2, ada arus yang bersifat kebijakan nasional mengandung political will yang sifatnya negara dengan biaya yang banyak......alur berikutnya yang memerlukan political will tetapi massal localize relatif terkonsentrasi dan menumbuhkan sentral-sentral pertumbuhan yang mandiri di bidang energi khusus pada EBTKE, apakah di dalam gambaran ini terlihat, apakah memang rencana umum energi daerah itu dapat terlihat seperti ini. Sehingga kacamatanya bukan Jawasentris, kacamatanya adalah timur sentris, lokal sentris, pulau sentris, terluar sentris, tinggal 2 alur ini perlu. Sekarang yang terbayangkan adalah alur-alur nasional, biaya panjang 35 ribu megawatt, pakai EBTKE dan sebagainya, tetapi ada alur-alur lokal yang kemudian cocok dengan luasan-luasan energi surya itu. Kalau dianya memerlukan 2 lapangan badmintan di sana, kalau dia memerlukan 2 1,5 lapangan bola miosalnya untuk energi komunal, apakah itu nampak di dalam konsep kebijakan ini untuk mendorong adanya EBTKE. Kemudian di lingkar laut juga sama, arus laut dan sebagainya, kalau kapal-kapal di pinggir Gorontalo seperti itukan bisa dibuat dengan arus laut cukup banyak tawaran ini. Tetapi itu rumah kebijakan energi nasionalnya apakah juga sudah menggambarkan ini karena kenyataan kita berkelililng seperti itu Bapak, semua tergantung kepada jaringan distribusi. Saya selama 2 minggu di pangkalan .... mengurus Pilkada misalnya begitu, tapi selalu gelap gulita karena tidak ada jaringan, dia terputus menjadi terisolir, rupanya kabupaten di wilayah pangkalan ....hampir menjadi anak tiri di tingkat Kalimantan.Energi Terbarukan EBT 7
DARYATMO MARDIYANTO 5 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Ini maksud kami, jadi energi justru harus bisa mempersatukan ini, tapi yang dipersatukan hanya Jawa-Madura-Bali. Ini maksud kami, sehingga terobosan-terobosan ideologi atau ....tentang konseptual yang menyangkut ini harus dapat digambarkan. Maka kalau ini seperti ini mumpung ini pada periode pemerintahan baru, pemerintahan yanng terminalnya baru mohon kiranya ini, kalau tidak impian Bapak karena 2015 dan 2016 yang dipaparkan prosentasinya berbeda ya, di halaman, 2015, 2016 saya itung malahan korelasinya negatif. Jadi lalu kaitannya dengahn halaman 3 ya mimpi dong kalau begitu. Ini mohon karena itu DEN, RUEN, ada Kementerian Energi sediakanlah 2 alur ini, selama tidak tersedia 2 alur ini lalu dapat diukur....ukuran-ukuran panjang dan ukurannya itu panjang.Energi Terbarukan EBT 7
DARYATMO MARDIYANTO 6 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Barangkali itu masukan Ketua, untuk mempertajam saja harapan-harapan kami ketika ini untuk mengefektifkan bahwa energi adalah bagian yang sangat penting di dalam memperkuat keindonesian ini, tetapi lalu wujudnya seperti apa ketika semua orang berada di wilayah Jamali terus-menerus, konsentrasinya Jamali terus-menerus kontinental sentris bukan wilayah-wilayah kelautan. Terima kasih Ketua.Energi Terbarukan EBT 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Konsep ini yang ingin kita tarik ketika ini membicarakan rencana umum energi daerah, kalau itu dimunculkan lokal-lokal seperti itu, localize seperti itu maka sangat dimungkinkan membangun EBT-EBT lokal. Inilah lalu harusnya ada 2, ada arus yang bersifat kebijakan nasional mengandung political will yang sifatnya negara dengan biaya yang banyak......alur berikutnya yang memerlukan political will tetapi massal localize relatif terkonsentrasi dan menumbuhkan sentral-sentral pertumbuhan yang mandiri di bidang energi khusus pada EBTKE, apakah di dalam gambaran ini terlihat, apakah memang rencana umum energi daerah itu dapat terlihat seperti ini. Sehingga kacamatanya bukan Jawasentris, kacamatanya adalah timur sentris, lokal sentris, pulau sentris, terluar sentris, tinggal 2 alur ini perlu. Sekarang yang terbayangkan adalah alur-alur nasional, biaya panjang 35 ribu megawatt, pakai EBTKE dan sebagainya, tetapi ada alur-alur lokal yang kemudian cocok dengan luasan-luasan energi surya itu. Kalau dianya memerlukan 2 lapangan badmintan di sana, kalau dia memerlukan 2 1,5 lapangan bola miosalnya untuk energi komunal, apakah itu nampak di dalam konsep kebijakan ini untuk mendorong adanya EBTKE. Kemudian di lingkar laut juga sama, arus laut dan sebagainya, kalau kapal-kapal di pinggir Gorontalo seperti itukan bisa dibuat dengan arus laut cukup banyak tawaran ini. Tetapi itu rumah kebijakan energi nasionalnya apakah juga sudah menggambarkan ini karena kenyataan kita berkelililng seperti itu Bapak, semua tergantung kepada jaringan distribusi. Saya selama 2 minggu di pangkalan .... mengurus Pilkada misalnya begitu, tapi selalu gelap gulita karena tidak ada jaringan, dia terputus menjadi terisolir, rupanya kabupaten di wilayah pangkalan ....hampir menjadi anak tiri di tingkat Kalimantan.Energi Terbarukan EBTKE 7
DARYATMO MARDIYANTO 5 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Ini maksud kami, jadi energi justru harus bisa mempersatukan ini, tapi yang dipersatukan hanya Jawa-Madura-Bali. Ini maksud kami, sehingga terobosan-terobosan ideologi atau ....tentang konseptual yang menyangkut ini harus dapat digambarkan. Maka kalau ini seperti ini mumpung ini pada periode pemerintahan baru, pemerintahan yanng terminalnya baru mohon kiranya ini, kalau tidak impian Bapak karena 2015 dan 2016 yang dipaparkan prosentasinya berbeda ya, di halaman, 2015, 2016 saya itung malahan korelasinya negatif. Jadi lalu kaitannya dengahn halaman 3 ya mimpi dong kalau begitu. Ini mohon karena itu DEN, RUEN, ada Kementerian Energi sediakanlah 2 alur ini, selama tidak tersedia 2 alur ini lalu dapat diukur....ukuran-ukuran panjang dan ukurannya itu panjang.Energi Terbarukan EBTKE 7
DARYATMO MARDIYANTO 6 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Barangkali itu masukan Ketua, untuk mempertajam saja harapan-harapan kami ketika ini untuk mengefektifkan bahwa energi adalah bagian yang sangat penting di dalam memperkuat keindonesian ini, tetapi lalu wujudnya seperti apa ketika semua orang berada di wilayah Jamali terus-menerus, konsentrasinya Jamali terus-menerus kontinental sentris bukan wilayah-wilayah kelautan. Terima kasih Ketua.Energi Terbarukan EBTKE 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Ketua, sebenarnya saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Mukhtar Tompo dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Argumen-argumen kalau kita ingat tentang yang disampaikan oleh Bu Peggi dan Bapak-bapak, Pak Tony dan Pak Tompo serta argumen-argumen yang disampaikan oleh teman-teman, Saudarasaudara kami di Papua yang berada di Freeport. Saya izin saya juga sangat mencitai Papua, saya selaku Ketua DPP Partai dulu Korwilnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, sehingga sangat mencintainya.Freeport Argumen 7



DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Sebetulnya saya ingin berpendapat tetap nomor 1 saja karena ini memang undangannya seperti ini. Oleh karenanya tadi ada forum di luar materi yang ini kan masing-masing yang kita undang memberikan penjelasan-penjelasan. Saya kira penjelasan dari Dewan Komisaris dan jajarannya kita mendengarnya di forum ini. Tetapi penjelasan dari Dirjen Minerba juga kita mendengarnya. Dengan demikian, apakah forum ini mempunyai tahapan untuk menyambungkan keduanya. Sementara pada satu sisi Kementerian ESDM juga menunjukkan fakta-faktanya dan justru juga di respon oleh Ketua Komisi sejak awal tentang UPK tersebut. Demikian pula pada pihak Freeport juga menyampaikan fakta-faktanya, sementara fakta-fakta itu sangat memungkinkan untuk kita telusuri apabila kita perpanjang rapat ini dengan membuat topik baru yang saya bersedia kalau mau di perpanjang, konsekuensinya ini. tetapi kalau diperpanjang tentu harus memberikan bagi solusi-solusi yang akan dilakukan oleh para pihak maupun komunikasi-komunikasi yang kemudian masih dalam tahapan yang masih cukup panjang.Freeport Fakta-Fakta 7
DARYATMO MARDIYANTO 32 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang emas itu, mungkin kita lihat smelter-smelter yang lain untuk memastikan kemampuan kita dan atas pengamatan kita semua, termasuk Inalum.Freeport Inalum 7
DARYATMO MARDIYANTO 17 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang keempat Bapak-Ibu sekalian, tadi Inalum memberikan penjelasan bahwa mulai 2014 beralih lah PMA ini menjadi BUMN Ketua, luar biasa ini. Artinya apa keharusan 51% untuk Freeport yang ditentukan di dalam UndangUndang justru sudah di motori dan dibuktikan oleh Inalum, saya punya sejarah catatan panjang tentang ......sejak pertama kali itu dan sekarang menjadi BUMN. Saya kira ini penghargaan kita pada Inalum dan pada teman-teman BUMN lainnya untuk dapat menjadi catatan bahwa kita punya stok, punya bukti, bukan lagi .......punya bukti konkrit 2014 menjadi BUMN. Dan ini kita bicara lama pada periode yang lalu Asahan I, Asahan II, Asahan III untuk pembangkitnya itu.Freeport Inalum 7
DARYATMO MARDIYANTO 18 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik, sekarang yang berikutnya adalah saya mohon nanti catatan-catatan jawaban. Yang kami harapkan adalah dari 3 jenis yaitu Inalum, Aneka Tambang dan Timah itu belum diterangkan di sini adalah fit-nya. Tadi Pak Winardi menjelaskan untuk memberikan penjelasan tetapi masih dalam bentuk lisan fit-nya dari luar negeri itu keterangan yang kita peroleh sekarang ini dengan jelas, selama ini kita mendugaduga, hampir tidak ada hubungannya Inalum dengan Pulau Bintan.......sekarang terbukti diambil dari Australia, saya tidak tahu sumbernya, saya menduganya saja. Jadi dulu riwayatnya Inalum ini didirikan dengan harapan dengan gambaran bahwa seluruh produksi dari bauksit di Pulau Bintan akan diserap oleh Inalum dan ternyata dengan perkembangannya dan biaya yang bergejolak itu akhirnya membuktikan bahwa itu tidak diambil. Ini saya kira tantangan kita dan saya akan ingin memperoleh jawaban atau di sini ada dari tingkat kementerian, fit ataupun tambang bauksit di Bintan itu di bawa ke mana dibandingan dengan keseluruhan bahan baku itu dari luar negeri untuk Inalum. Maka proses ini ketika PMN dia akan menjadi sangat sensitif karena sangat tergantung pada industri ataupun pada produsen-produsen dari luar negeri.Freeport Inalum 7
DARYATMO MARDIYANTO 18 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi sebetulnya kalau kalimat seperti inikan ESDM memberikan penjelasan atas kondisi itu, padahal sebenarnya kan ESDM menjelaskan kebijakan yang diberikan. Sehingga tadi kami cenderung membagi yang 2 itu Pak, untuk memisahkan bahwa pada hari ini kita memperoleh keterangan, penjelasan ke ESDM, kan begitu Ketua. Lalu pisah, hari ini Freeport juga memperoleh penjelasan dari Komisaris Freeport kan begitu sebetulnya, yang ingin kita pisahkan. Tentu kita ingin memposisikan di singgung juga oleh Komisaris tentang kedaulatan nasional dan sebagainya, kan sebetulnya posisinya ada di Kementerian ESDM yang memberikan penjelasan kebijakan. Freeport memberikan penjelasan kan butir lain lagi, memang demikian kan 2 pihak. Sebentar Ketua, saya ingin selesaikan dulu.Freeport Kebijakan 7
DARYATMO MARDIYANTO 19 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Izin saya selesaikan Pak Ketua, Pak Marzuki, Pak nabil, Pak Simon, sahabatsahabat kami. Dengan demikian kan ingin memisahkan itu lalu muncul poin berikutnya yang menyangkut supaya dilakukan kan itu sebuah jalan, prosesnya memang demikian.Freeport Kebijakan 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Inilah sebenarnya kembali ke laptop, saya ingin menyampaikan hal itu. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kehadrirannya dari Kementerian ESDM dan dari jajaran Dewan Komisaris yang sangat senior yang kami kenal. Oleh karenanya ..... kita ingin menyampaikan jalannya rapat yang kita harapkan pada hari ini. Yang pertama adalah pada rapat tanggal yang lalu itu tidak dihadiri oleh Kementerian ESDM, rapat itu dihadiri oleh para perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan. Karenanya kemudian terima kasih Pak Andi Jamaro yang kemudian membacakan kesimpulan tersebut, kesimpulan setelah kita melakukan pertemuan tanggal 9 dan kemudian kita follow up-i dalam sebuah rapat khusus untuk itu.Freeport Keputusan Rapat Internal 7
DARYATMO MARDIYANTO 12 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Maksud kami kan kemampuan SDM Indonesia di Inalum, di Aneka Tambang Veronikel dan logam mulia di Timah ........itu adalah sebuah proses yang sangat panjang khususnya timah..........perdagangan......jadi mestinya bapak punya kemampuan untuk itu. Saya kira mampu kan, Bapa tegas mampu.Freeport Membangun Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang kedua, teman-teman lain sudah menyinggung, Bu Mercy, Pak Tjatur dan sebagainya. Soal Freeport tadi saya kira sudah disinggung saya kira itu kami garisbawahi untuk memperoleh data lengkapnya dan bahkan pada singgungan kalau menyangkut soal penegakan hukum. Kadangkala kita di lapangan di Freeport pada periode lalu diberikan kegiatan penghiburan yaitu di belakang kota Mimika ada wilayah yang dipenuhi dengan tailing yang sudah mendekati laut, lalu setiap Anggota Komisi VII diberi jatah untuk menanam pohon dan pohon-pohon itu diberi nama Anggota-anggota Komisi VII. Dan sebelumnya kita ditunjukkan pohon-pohon yang ditanami oleh para tokoh-tokoh sebelumnya yang hadir di sana, di ujung dari pembuangan tailing yang sudah hampir sampai ke laut di belakang kota Mimika. Jadi Tembagapura dulu karena namanya tambang emas, jadi Tembagapuranya di, terpaksa di Boner atau disimpan gitu. Jadi tentu ini tidak menghalangi keinginan dari kita atau pendataan, jadi karena itu kita kemarin dengan Badan Informasi Geospasial karena menyangkut pada butir selanjutnya. Kiranya dapat dilakukan kerja sama dan kami harap kami masuk pada bagian yang dapat simpulkan pada pertemuan ini sebagai kesimpulan yang sama terhadap soal Badan Informasi Geospasial yang kemarin kita putuskan.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Inilah sebenarnya kembali ke laptop, saya ingin menyampaikan hal itu. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kehadrirannya dari Kementerian ESDM dan dari jajaran Dewan Komisaris yang sangat senior yang kami kenal. Oleh karenanya ..... kita ingin menyampaikan jalannya rapat yang kita harapkan pada hari ini. Yang pertama adalah pada rapat tanggal yang lalu itu tidak dihadiri oleh Kementerian ESDM, rapat itu dihadiri oleh para perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan. Karenanya kemudian terima kasih Pak Andi Jamaro yang kemudian membacakan kesimpulan tersebut, kesimpulan setelah kita melakukan pertemuan tanggal 9 dan kemudian kita follow up-i dalam sebuah rapat khusus untuk itu.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian maksud di dalam rapat tersebut untuk mengacarakan hal ini, tentu dalam pandangan kami tidak terlepas dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya inisiatif untuk mengundang Dewan Komisaris itu mestinya di dalam, mestinya pada awal mohon maaf saya terlambat, tapi giliran agak terakhir. Maka sebenarnya yang ingin kita ketahui terhadap hal tersebut pemahaman saya terlalu sederhana menyangkut tentang ketentuan-ketentuan perusahaan ataupun BUMN ataupun perusahaan lainnya. Maka terkait dengan peristiwa itu, sebenarnya pada awal kita ingin harapkan, apakah dapat kita ketahui Tupoksi dari Dewan Komisaris di dalam sebuah perusahaan yang namanya Freeport. Dengan Tupoksi itulah akan kita ketahui jalannya peristiwa ini karena di dalam hal yang umum, selain itu ada istilah direktur ataupun direksi dan ada komisaris. Maka di dalam pembahasan internal marilah kita undang, keputusan Komisi VII mengundang komisaris. Kemudian kita ingin memperoleh harapan dan jawaban terhadap kondisi-kondisi yang terjadi yang disampaikan kejadian yang terjadi pada tanggal 9 Februari tersebut.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Sebetulnya saya ingin berpendapat tetap nomor 1 saja karena ini memang undangannya seperti ini. Oleh karenanya tadi ada forum di luar materi yang ini kan masing-masing yang kita undang memberikan penjelasan-penjelasan. Saya kira penjelasan dari Dewan Komisaris dan jajarannya kita mendengarnya di forum ini. Tetapi penjelasan dari Dirjen Minerba juga kita mendengarnya. Dengan demikian, apakah forum ini mempunyai tahapan untuk menyambungkan keduanya. Sementara pada satu sisi Kementerian ESDM juga menunjukkan fakta-faktanya dan justru juga di respon oleh Ketua Komisi sejak awal tentang UPK tersebut. Demikian pula pada pihak Freeport juga menyampaikan fakta-faktanya, sementara fakta-fakta itu sangat memungkinkan untuk kita telusuri apabila kita perpanjang rapat ini dengan membuat topik baru yang saya bersedia kalau mau di perpanjang, konsekuensinya ini. tetapi kalau diperpanjang tentu harus memberikan bagi solusi-solusi yang akan dilakukan oleh para pihak maupun komunikasi-komunikasi yang kemudian masih dalam tahapan yang masih cukup panjang.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 12 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Pada waktunya tentu Komisi VII akan juga melakukan rapat-rapat khusus, apakah itu mengundang kementerian ataukah Freeport dalam kesempatan berposisi untuk menempatkan Komisi VII dalam posisi mitra atau lembaga legislatif itu sendiri. Saya kira ini yang menurut kami perlu menjadi pertimbangan Ketua, sehingga kami tadi tidak menyampaikan materi-materi yang berkaitan kondisi-kondisi walaupun kami mempunyai catatan yang cukup banyak dari berbagai hal, bahkan cara Freeport itu pun kami punyai fakta-faktanya, tetapi kami urusan kami sendiri. Jadi sebetulnya saya masih mengusulkan untuk sampai pada poin pertama. Kita semua sudah mendengar, publik juga sudah mendengar itulah kemudian akan menjadi perbincangan dan berkesempatan. Justru forum ini saling mendengarkan antara 2 pihak itu adalah difasilitasi oleh Komisi VII, tetapi kita memberikan ruang sepenuhnya pada proses-proses yang sedang berlangsung. Saya kira itu Ketua, terima kasih.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 16 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Cermati sedikit, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dari PT Freeport Indonesia, untuk PT Freeport Indonesia, maaf untuk. Karena fakta-fakta yang dikemukakan bahkan pilihan, opsi juga ada.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 17 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya menyambut respon dari Pak Mochtar, saya usul nomor 4 dimasukkan di nomor 2 kalimatnya tinggal disambungkan saja....konsentrat Pak, konsentratnya ditambahin Ketua.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 18 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi sebetulnya kalau kalimat seperti inikan ESDM memberikan penjelasan atas kondisi itu, padahal sebenarnya kan ESDM menjelaskan kebijakan yang diberikan. Sehingga tadi kami cenderung membagi yang 2 itu Pak, untuk memisahkan bahwa pada hari ini kita memperoleh keterangan, penjelasan ke ESDM, kan begitu Ketua. Lalu pisah, hari ini Freeport juga memperoleh penjelasan dari Komisaris Freeport kan begitu sebetulnya, yang ingin kita pisahkan. Tentu kita ingin memposisikan di singgung juga oleh Komisaris tentang kedaulatan nasional dan sebagainya, kan sebetulnya posisinya ada di Kementerian ESDM yang memberikan penjelasan kebijakan. Freeport memberikan penjelasan kan butir lain lagi, memang demikian kan 2 pihak. Sebentar Ketua, saya ingin selesaikan dulu.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 19 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Izin saya selesaikan Pak Ketua, Pak Marzuki, Pak nabil, Pak Simon, sahabatsahabat kami. Dengan demikian kan ingin memisahkan itu lalu muncul poin berikutnya yang menyangkut supaya dilakukan kan itu sebuah jalan, prosesnya memang demikian.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 23 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian tadi penjelasan tadi juga menggambarkan bahwa bahkan dari orang yang didahulukan, dimasukkan di dalam pengoperasian untuk mengolah sumber daya alam, begitu juga di kalangan sana. Maka kalimat-kalimat yang menggambarkan di poin yang disampaikan tadi yang terakhir Pak Mukhtar Tompo itu adalah menggambarkan gambaran rapat hari ini sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan sepenuhnya kondisi-kondisi sana, sehingga sangat menghindari pemutusan hubungan kerja karena kata PHK ini sudah jadi kata publik di dalam beberapa media. Makanya dengan kalimat itukan sebetulnya memperoleh gambaran, sementara kalau tadi prosesnya tadi disampaikan lama yaitu lah memang prosesnya lama, tetapi heading-nya adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, heading-nya kan itu, prosesnya sendiri kan lama seandainya itu terjadi.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira Mwh jadi 14. Saudara sekalian, saya kira ini catatan penting kita akan bisa mengkonversikan seluruh produk Freeport. Itu akan bisa kita ekuivalenkan dengan seluruh keperluan listrik yang akan dilakukan untuk mengelola smelter ini memenuhi ketentuan Undang-undang 4/2009. Angka ini penting karena kalau tadi disampaikan lebih efisien bisa sampai 13, sampai 12 megawatt per ton .........Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, hampir tidak punya alasan untuk sejenis Freeport tidak mempunyai kesanggupan untuk membuat smelter dari segi teknologi dan kemampuan SDM. Maka izin saya ingin bertanya satu-satu secara langsung Pak Ketua, interaktif. Dengna kemampuan itu Aneka Tambang membangun smelter, maka Aneka Tambang .....tentu anda sanggup untuk mengerjakan smelter di Papua atas produk itu.Freeport Negosiasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 16 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Cermati sedikit, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dari PT Freeport Indonesia, untuk PT Freeport Indonesia, maaf untuk. Karena fakta-fakta yang dikemukakan bahkan pilihan, opsi juga ada.Freeport Nilai Tambah 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Ketua, sebenarnya saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Mukhtar Tompo dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Argumen-argumen kalau kita ingat tentang yang disampaikan oleh Bu Peggi dan Bapak-bapak, Pak Tony dan Pak Tompo serta argumen-argumen yang disampaikan oleh teman-teman, Saudarasaudara kami di Papua yang berada di Freeport. Saya izin saya juga sangat mencitai Papua, saya selaku Ketua DPP Partai dulu Korwilnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, sehingga sangat mencintainya.Freeport Papua 7
DARYATMO MARDIYANTO 16 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik. Jadi itulah tadi 3 BUMN ini mempunyai kemampuan dan itu BUMN nasional termasuk Inalum. Jadi tentu akan menjadi bekal kita ketika apabila terjadi sesuatu dengan Freeport maka tenaga-tenaga Indonesia akan bisa mengelola itu dengan baik. Saya kira ini publik perlu mengetahui hal ini, apalagi dengan statistik yang saya buat soal kecelakaan tambang. Itu dengan ilmu mekanis juga sebenarnya bisa diduga.......tentang desain tambang yang bisa cukup menjegal. Baik, saya kira itu hal yang 3.Freeport Pengelolaan Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 18 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi sebetulnya kalau kalimat seperti inikan ESDM memberikan penjelasan atas kondisi itu, padahal sebenarnya kan ESDM menjelaskan kebijakan yang diberikan. Sehingga tadi kami cenderung membagi yang 2 itu Pak, untuk memisahkan bahwa pada hari ini kita memperoleh keterangan, penjelasan ke ESDM, kan begitu Ketua. Lalu pisah, hari ini Freeport juga memperoleh penjelasan dari Komisaris Freeport kan begitu sebetulnya, yang ingin kita pisahkan. Tentu kita ingin memposisikan di singgung juga oleh Komisaris tentang kedaulatan nasional dan sebagainya, kan sebetulnya posisinya ada di Kementerian ESDM yang memberikan penjelasan kebijakan. Freeport memberikan penjelasan kan butir lain lagi, memang demikian kan 2 pihak. Sebentar Ketua, saya ingin selesaikan dulu.Freeport Penjelasan 7
DARYATMO MARDIYANTO 19 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Izin saya selesaikan Pak Ketua, Pak Marzuki, Pak nabil, Pak Simon, sahabatsahabat kami. Dengan demikian kan ingin memisahkan itu lalu muncul poin berikutnya yang menyangkut supaya dilakukan kan itu sebuah jalan, prosesnya memang demikian.Freeport Penjelasan 7
DARYATMO MARDIYANTO 17 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya menyambut respon dari Pak Mochtar, saya usul nomor 4 dimasukkan di nomor 2 kalimatnya tinggal disambungkan saja....konsentrat Pak, konsentratnya ditambahin Ketua.Freeport PHK 7
DARYATMO MARDIYANTO 23 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian tadi penjelasan tadi juga menggambarkan bahwa bahkan dari orang yang didahulukan, dimasukkan di dalam pengoperasian untuk mengolah sumber daya alam, begitu juga di kalangan sana. Maka kalimat-kalimat yang menggambarkan di poin yang disampaikan tadi yang terakhir Pak Mukhtar Tompo itu adalah menggambarkan gambaran rapat hari ini sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan sepenuhnya kondisi-kondisi sana, sehingga sangat menghindari pemutusan hubungan kerja karena kata PHK ini sudah jadi kata publik di dalam beberapa media. Makanya dengan kalimat itukan sebetulnya memperoleh gambaran, sementara kalau tadi prosesnya tadi disampaikan lama yaitu lah memang prosesnya lama, tetapi heading-nya adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, heading-nya kan itu, prosesnya sendiri kan lama seandainya itu terjadi.Freeport PHK 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Barangkali ini Ketua yang kita ingin sampaikan karena ingin kembali pada pokok acara ini yaitu berkaitan dengan undangan rapat dan berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut. Dengan harapan karena kita menyampaikan ini kepada siapa, tentu tidak kepada publik ya, kepada instansi yang ada di dalam Freeport. Salah satunya adalah institusi komisaris, itulah yang sebenarnya menjadi harapan dan keinginan kami sehingga menjadi agak khusus gitu Ketua. Banyak materi kalau ada lain tentu dalam instansi lain dan dalam tingkat institusi yang dapat mewakili sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut yang berkaitan dengan Freeport. Terima kasih Ketua.Freeport Pokok Acara 7
DARYATMO MARDIYANTO 12 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Pada waktunya tentu Komisi VII akan juga melakukan rapat-rapat khusus, apakah itu mengundang kementerian ataukah Freeport dalam kesempatan berposisi untuk menempatkan Komisi VII dalam posisi mitra atau lembaga legislatif itu sendiri. Saya kira ini yang menurut kami perlu menjadi pertimbangan Ketua, sehingga kami tadi tidak menyampaikan materi-materi yang berkaitan kondisi-kondisi walaupun kami mempunyai catatan yang cukup banyak dari berbagai hal, bahkan cara Freeport itu pun kami punyai fakta-faktanya, tetapi kami urusan kami sendiri. Jadi sebetulnya saya masih mengusulkan untuk sampai pada poin pertama. Kita semua sudah mendengar, publik juga sudah mendengar itulah kemudian akan menjadi perbincangan dan berkesempatan. Justru forum ini saling mendengarkan antara 2 pihak itu adalah difasilitasi oleh Komisi VII, tetapi kita memberikan ruang sepenuhnya pada proses-proses yang sedang berlangsung. Saya kira itu Ketua, terima kasih.Freeport Rapat Khusus 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Sebetulnya saya ingin berpendapat tetap nomor 1 saja karena ini memang undangannya seperti ini. Oleh karenanya tadi ada forum di luar materi yang ini kan masing-masing yang kita undang memberikan penjelasan-penjelasan. Saya kira penjelasan dari Dewan Komisaris dan jajarannya kita mendengarnya di forum ini. Tetapi penjelasan dari Dirjen Minerba juga kita mendengarnya. Dengan demikian, apakah forum ini mempunyai tahapan untuk menyambungkan keduanya. Sementara pada satu sisi Kementerian ESDM juga menunjukkan fakta-faktanya dan justru juga di respon oleh Ketua Komisi sejak awal tentang UPK tersebut. Demikian pula pada pihak Freeport juga menyampaikan fakta-faktanya, sementara fakta-fakta itu sangat memungkinkan untuk kita telusuri apabila kita perpanjang rapat ini dengan membuat topik baru yang saya bersedia kalau mau di perpanjang, konsekuensinya ini. tetapi kalau diperpanjang tentu harus memberikan bagi solusi-solusi yang akan dilakukan oleh para pihak maupun komunikasi-komunikasi yang kemudian masih dalam tahapan yang masih cukup panjang.Freeport Solusi 7
DARYATMO MARDIYANTO 17 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya menyambut respon dari Pak Mochtar, saya usul nomor 4 dimasukkan di nomor 2 kalimatnya tinggal disambungkan saja....konsentrat Pak, konsentratnya ditambahin Ketua.Freeport Tenaga Kerja 7
DARYATMO MARDIYANTO 23 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian tadi penjelasan tadi juga menggambarkan bahwa bahkan dari orang yang didahulukan, dimasukkan di dalam pengoperasian untuk mengolah sumber daya alam, begitu juga di kalangan sana. Maka kalimat-kalimat yang menggambarkan di poin yang disampaikan tadi yang terakhir Pak Mukhtar Tompo itu adalah menggambarkan gambaran rapat hari ini sungguh-sungguh mempertimbangkan dengan sepenuhnya kondisi-kondisi sana, sehingga sangat menghindari pemutusan hubungan kerja karena kata PHK ini sudah jadi kata publik di dalam beberapa media. Makanya dengan kalimat itukan sebetulnya memperoleh gambaran, sementara kalau tadi prosesnya tadi disampaikan lama yaitu lah memang prosesnya lama, tetapi heading-nya adalah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, heading-nya kan itu, prosesnya sendiri kan lama seandainya itu terjadi.Freeport Tenaga Kerja 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit saja, jadi mohon menambahkan sedikit saja nanti oleh Pak Menteri menjawab. Kita mengenal Dewan Riset Nasional, oleh karenanya bagaimana sih dalam periode yang sekarang ini apakah memang konsolidasi antara berbagai dewan-dewan dan lembaga-lembaga itu jalan atau tidak karena dewan Riset Nasional juga bagian dari sebuah Undang-undang dan itu bagian yang sangat penting juga, apakah ini sudah dikonsolidasikan ketika untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan energi ini yang berbasis kepada riset dan riset itu menyambung ketinggalan saya tambahkan tadi wilayah lainnya kan juga menyangkut riset-riset kewilayahan, yang termasuk didalamnya adalah riset-riset potensi-potensi energi untuk ditambahkan pada, tambahan itu aja Ketua. Terima kasih Ketua.Inovasi Riset 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira itu Bapak sekalian yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir, salah satu kesimpulan di dalam Raker kita bulan Januari. Tadi sedang di bawah stafnya kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5, itu kita mengambil kesimpulan untuk mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan alokasi dan perhatian untuk 15 danau prioritas dan mata air. Di sini sama sekali belum tercantum sampai dengan pada bulan April karena kita ingin minta rinciannya, karena Bapak-bapak mata air buat kami sangat serius setelah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi pendekatan yang dibuat oleh kementerian adalah merawat, di sini ada angka-angka 100 hektar, 30 hektar dan sebagainya daerah lindung. Itu ukurannya ukuran hektar, dengan asumsi di dalamnya ada beberapa, situs beberapa hal-hal yang sangat penting antara lain mata air. Jadi basisnya adalah wilayah-wilayah itu kita ingin mengingatkan bahwa basisnya itu harus dilengkapi dengan fokus pada titik mata airnya, bukan pada wilayah hutan lindungnya. Jadi pada fokus mata air, sehingga ini saya kira ke depan sebagai bagian yang sangat penting untuk dapat kita tinggalkan sebagai warisan sejarah bagi ke depan karena kalau soal mata air kan kita telah menyampaikan selalu hubungannya antara LH dan PU. Maka kita ingin berapa sih sebenarnya jumlah mata air nasional per kabupaten dan provinsi. Data ini sampai sekarang belum kita peroleh dan masuk di dalam kesimpulan kami ingin menagih kembali. Tentu dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga programprogram perawatan mata air itu menjadi sangat penting. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan Undang-Undang Desa menegaskan mata air itu milik desa, mata air itu milik desa. Maka sekarang kita akan bertemu, mata air itu diusahakan secara komersial sebagai sumber-sumber air minum dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit memperoleh air dari mata air tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menegaskan hal ini. Saya kira sudah berapa kali melakukan peninjauan dengan para dirjen periode yang lalu sampai ke Kudus di atas gunung Muria, antrilah truk-truk tangki yang isinya mengambil air, berderet-deret untuk air minum komersial, mungkin itu masuk di pendapatan daerah. Tetapi kemudian ketika waktu merawat mata air itu yang dia punya desa sekarang ini, maka pengaturan-pengaturan ini sangat diperlukan. Kalau tadi menyangkut soal penegakan hukum lingkungan saya kira ini bagian-bagian ke depan yang harus menjadi perhatian dan concern dari petugas lingkungan hidup yang menyangkut soal penegakan lingkungan.Kasus Lingkungan HidupDanau 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang keempat adalah soal yang berhubungan dengan, saya mohon maaf karena bagian-bagiannya sudah cukup lengkap oleh Anggota yang terhormat. Jadi saya mengambil detil soal semen Indonesia di Jawa Tengah bagian utara. Jadi proses inji sekarang masih berkembang terus, lalu ada sinyalemen dari Kementerian ESDM yang menyangkut soal kepastian adanya aliran sungai bawah tanah. Untuk memastikan itu lebih baik saya mengusulkan menggarisbawahi usulan Anggota yang terdahulu, mitra kita kita undang sekaligus Ketua untuk soal semen ini, Lingkungan Hidup, ESDM dan Ristek khusus yang menyangkut yang berhubungan dengan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, sehingga ada kepastian supaya pembicaranya yang muncul kepada kita tidak berbeda hari dan berbeda jam, tetapi dalam sebuah instansi yang sama.Kasus Lingkungan HidupKendeng 7



DARYATMO MARDIYANTO 44 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang sederhana merubah batu bara jadi listrik itu udah hilirisasi sebenarnya itu. Saya pikir relevan Pak dimasukkan.Kebijakan Hilirisasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 40 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Bukit Asamnya saya kira di, mohon izin, di skip ya.Kebijakan Hilirisasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 39 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi Ketua, sebenarnya ini kalau kaitannya hilirisasi apakah Bukit Asam kena ini, sebetulnya kan ini kami pada topik soal smelter nya kan. Sebenarnya kan smelter itu di 3 tempat, 3 BUMN, Aneka Tambang di emas dan feronikel, Inalum di alumunium ingot, kemudian Timah di timahnya itu sendiri. Jadi itu sebenarnya supaya itunya yang dapat ditampilkan atau diperkukuh atau dilaporkan sebagai basis kita untuk mengedepankan bahwa soal hilirisasi sudah juara Indonesia ini kan begitu, yang baru datang itu sudah kuno itu jaman Belanda sudah ahli kan begitu maksudnya.Kebijakan Hilirisasi 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang keempat adalah soal yang berhubungan dengan, saya mohon maaf karena bagian-bagiannya sudah cukup lengkap oleh Anggota yang terhormat. Jadi saya mengambil detil soal semen Indonesia di Jawa Tengah bagian utara. Jadi proses inji sekarang masih berkembang terus, lalu ada sinyalemen dari Kementerian ESDM yang menyangkut soal kepastian adanya aliran sungai bawah tanah. Untuk memastikan itu lebih baik saya mengusulkan menggarisbawahi usulan Anggota yang terdahulu, mitra kita kita undang sekaligus Ketua untuk soal semen ini, Lingkungan Hidup, ESDM dan Ristek khusus yang menyangkut yang berhubungan dengan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, sehingga ada kepastian supaya pembicaranya yang muncul kepada kita tidak berbeda hari dan berbeda jam, tetapi dalam sebuah instansi yang sama.Kebijakan Pabrik Semen 7
DARYATMO MARDIYANTO 7 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit saja, jadi mohon menambahkan sedikit saja nanti oleh Pak Menteri menjawab. Kita mengenal Dewan Riset Nasional, oleh karenanya bagaimana sih dalam periode yang sekarang ini apakah memang konsolidasi antara berbagai dewan-dewan dan lembaga-lembaga itu jalan atau tidak karena dewan Riset Nasional juga bagian dari sebuah Undang-undang dan itu bagian yang sangat penting juga, apakah ini sudah dikonsolidasikan ketika untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan energi ini yang berbasis kepada riset dan riset itu menyambung ketinggalan saya tambahkan tadi wilayah lainnya kan juga menyangkut riset-riset kewilayahan, yang termasuk didalamnya adalah riset-riset potensi-potensi energi untuk ditambahkan pada, tambahan itu aja Ketua. Terima kasih Ketua.Kebijakan Energi NasionalKebijakan 7
DARYATMO MARDIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi biasanya kita sehari-hari berbicara soal-soal hari ini ya, ada ketiadaan energi dan sebagainya. Maka ketika kita hari ini agak khusus ketika kita membaca ini ya memang mengharuskan untuk bicara yang agak panjang, bahkan membicarakan tahun 2050, sesuatu yang barangkali memang amat sangat jauh untuk kita bakal berada didalamnya. Oleh karenanya karena ini membicarakan kebijakan energi maka sebenarnya yang perlu kita ingin dalami dalam kesempatan ini adalah ketika kebijakan energi nasional ini dibuat lalu pada setiap petanya yang muncul adalah, pada setiap terminal berapa tahun kah kemudian kita akan mengukur apakah kebijakan energi ini jalan dan apakah kebijakan energi ini dapat terwujud dengan baik sesuai dengan rancangan kebijakan........ saya kira ini yang penting untuk kita ketahui karena dalam paparan di halaman 3 misalnya 2016, 2025 7,5% menjadi 7 sekian persen 23 dan 31. Lalu ini yang menjadi pembahasan kita, bagaimana kita mengukur ini dan apakah kebijakan itu valid untuk di setiap event. Sebagai sebuah contoh begini Bapak-Ibu sekalian dan mohon konfirmasi karena Ketua DEN adalah Kementerian ESDM, ketika dilakukan penyusunan KEN dan sekaran ada RUED, apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi geografis ini sudah menjadi bagian dari penetapan-penetapan perencanaan bauran energi tersebut. Kan biasanya kita kan begini, mohon maaf Ketua kalau agak sedikit, ada negara kontinental adalah negara kepulauan seperti kita ini. Maka ketika dia negara kontinental seluruh distribusi energi itu dilakukan dengan jaringan, tetapi ketika itu negara lautan maka pilihannya adalah pendistribusian energi itu apakah menjadi localize sifatnya, terpisah-pisah ataukah memang kemudian memakai distribusi jaringan.Kebijakan Energi NasionalKebijakan Energi 7
DARYATMO MARDIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Karena ini mumpung membicarakan soal kebutuhan listrik, apakah bisa disampaikan konversi antara penggunaan listrik yang di smelter atau untuk apa itu 463 dengan Vit ataupun produk, 1 mega watt ekuivalen dengan alumunium ingot sekian. Kalau bisa, kalau nggak bisa.Kelistrikan Kebutuhan Listrik 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira Mwh jadi 14. Saudara sekalian, saya kira ini catatan penting kita akan bisa mengkonversikan seluruh produk Freeport. Itu akan bisa kita ekuivalenkan dengan seluruh keperluan listrik yang akan dilakukan untuk mengelola smelter ini memenuhi ketentuan Undang-undang 4/2009. Angka ini penting karena kalau tadi disampaikan lebih efisien bisa sampai 13, sampai 12 megawatt per ton .........Kelistrikan Listrik 7
DARYATMO MARDIYANTO 21 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik, kemudian yang terakhir memang tadi saya menanyakan secara langsung nanti di jawab bahwa ada konversi antara kebutuhan listrik untuk menghasilkan jumlah produk tertentu, tadi ya dijawab 1 ton alumunium ingot kalau tidak salah ekuivalen dengan 14 mega watt.Kelistrikan Listrik 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang pertama adalah soal mau koreksi saja, ketika surat dari Menteri LHK tahun 2016 kepada Menteri Menko Perekonomian itu catatan kami 1 Februari 2017 surat yang ditandatangani oleh Menteri LHK, 1 Februari 2017. Jadi ini sebetulnya sebuah harapan terhadap tulisan yang, usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkoordinasikan atau arahan tentanng pengelolaan danau maupun penyelesaian soal-soal danau karena menyangkut berbagai hal termasuk kementerian yang terkait ada PUPR. Jadi secara iseng saya bertemu dengan Menko Perekonomian dan baru saja juga dengan Menteri Bappenas, sejauhmana ini ditindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau tadi temna-teman menyinggung soal PP, sinyalemen yang diperoleh dari Bappenas akan diterbitkan Perpres. Jadi ini sdebenarnya konfirmasi saja kepada Ketua, maksud saya kepada kami semua selama ini selalu 2 hal yang terlibat yaitu PUPR dan Lingkungan Hidup. Lalu kemudian kalau 15 danau ini akan berjalan menjadi sebuah apakah namanya surat-surat maupun Perpres dan sebagainya, menjadi pertimbangan kami lalu nanti Ketua mitra kerja untuk urusan danau ini itu apakah kemudian pada wilayah Menko Perekonomian, mitra kerja urusan danau, apakah 2 kementerian yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri PUPR. Saya kira ini menjadi penting untuk itu karena jangan sampai sifat koordinasinya itu menjadi penghalang, koordinasi yang harus dilakukan oleh Lingkungan Hidup dan PUPR. Apabila ada sebuah hal-hal yang sifatnya akibat-akibat terhadap danau itu tanda petik dosanya itu yang menanggung adalah lingkungan hidup dan dengan demikian kan lalu Komisi VII, dosa akibat pengelolaan danau itu yang menyangkut soal apakah riwayat-riwayat yang berakibat terhadap eceng gondok, terhadap lingkungan hidup dan sebagainya. Sementara 2 kementerian ini terlibat dengan sepenuhnya, jadi kita yang pertama mohon konfirmasi sejauhmana surat yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Februari 2017 tentang 4 danau kalau nggak salah pada 15 danau tetapi tentang danau itu mohon arahannya.Koordinasi PUPR 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Itu penting untuk kita kemukakan apakah akan dijawab langsung oleh Ibu dalam proses ataukah nanti tertulis, ini mohon informasi dulu ini sudah anggaran yang sudah mau habis ini tahun 2017 tapi nasibnya belum jelas ini tahun 2017 ini. Mohon konformasi dulu Bu, ini.Koordinasi PUPR 7
DARYATMO MARDIYANTO 8 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang terakhir adalah soal sampah yang juga sudah disinggung oleh yang terhormat Anggota yang lainnya. Soal otonomi daerah memang menjadi masalah yang cukup serius, beberapa kunjungan spesifik kita yang meninjau pemanfaatan maupun penggunaan sampah maupun kawasan TPA tempat pembuangan akhir sampah yang kemudian dikonversi menjadi energi. Itu contoh yang paling populer kan adalah yang ada di Bantargebang. Bantar Gebang ini menjadi susah karena berada di 2 wilayah administrasi pemerintahan daerah, tukang buangnya orang Jakarta, yang mengerjakan harus kabupaten atau kota Bekasi. Kita barusan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Timur, ke Surabaya, penyelesaian itu bisa dengan baik karena yang membuang sampah orang Surabaya, yang menentukan tempat pembuangan akhir sampah juga Kota Surabaya. Sehingga Ibu Risma bisa mengalokasikan dengan baik karena berada di tingkat 1 kepala pemerintahan. Tetapi di beberapa tempat lain yang juga sama ketika menyangkut 2 wilayah kabupaten Bandung, kota Bandung misalnya dengan kabupaten Bandung itu tentu akan menjadi persoalan yang panjang sekali. Oleh Karenanya inisiatif ini kita usulkan kepada LHK di sini soal Perpres, soal peraturan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini agar dapat mensiasati, mengatur dengan katakanlah usul pengelolaan dana daerah dan sebagainya itu. Sehingga sebagai leader, leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya ini dapat menembus kondisi-kondisi soal otonomi daerah atau wilayah-wilayah yang sangat berbeda antara 1 kabupaten dan 1 katakanlah kotamadya. Jadi Surabaya sangat baik menjadi contoh, tetapi itu bisa terjadi karena di sebuah wilayah ya sehingga sangat dimungkinkan kota Surabaya membuat alokasi, kemudian membuat daerah pelindung yang bisa membebaskan bau-bau dan sebagainya dari daerah pemukiman. Contoh ini menjadi baik, tetapi itu berpulang kepada kementerian yang menjadi leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya.Lembaga/Badan NegaraBahan Energi 7
DARYATMO MARDIYANTO 26 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit, kerja sama dengan BATAN tertulis MoU atau.Lembaga/Badan NegaraBATAN 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi Badan Informasi Geospasial menyusun data dan memperoleh penugasan dari pemerintah soal memetakan, mendata sawah baku di seluruh wilayah nasional. Maka melentas sedikit pada soal mangrove yang belum disinggung atau kita kembali pada lingkungan hidup tadi karena kita juga ingin memperoleh data yang berhubungan dengan ini yang diinisiatif oleh LHK yang bisa memanfaatkan Tupoksi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk melihat peta sebenarnya, baris-baris batas sebenarnya tentang sebaran pembuangan tailing tersebut. Ibu Mercy tadi menyinggung bahan dalam bentuk tonase yang cukup besar, saya kira bisa dikonversikan dengan mudah. 1 gram emas, 1 gram lembaga atau konsentrat itu ekuivalen dengan berapa ton ataupun volume tailing yang dibuang. Nah demikian akan mudah sekali kalkulasi matematisnya. Maka ini saya kira perlu yang kedua yang kami sampaikan.Lembaga/Badan NegaraGeospasial 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Data saya dalam perjalanan sebentar, tadi saya mengikuti terus terang, berkeliling tapi mengikuti semua pembicaraan dan izin bagian yang mungkin belum disampaikan, barangkali data-data yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah soal anggaran di 2017 tadi disampaikan, terakhir saya mendengar dari yang terhormat Pak Aryo tadi sudah disebut bahwa masih di bawah 10%. Jadi pertama menghargai bahwa bahan ini diberikan satu hari sebelumnya, jadi ada kesempatan kita mempelajari dan sedikit menelusuri secara detil tentang bahan-bahan tersebut dan ini adalah hal yang baik. Namun dengan hadirnya buku ini satu hari sebelumnya tentu pembahasan bisa semakin mendalam. Ini mendalam tentu bagi kami adalah baik untuk membangun suasana kolektif kemitraan kerja sama ini karena jauh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, catatan-catatan yang didalami, serta terhindar sepenuhnya dari kondisi tiba waktu tiba akal karena kita dasarnya adalah data-data. Oleh karenanya menyangkut soal penyerapan anggaran proses yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang adalah meningkatkan penyerapan anggaran seawal mungkin. Dengan demikian tidak menumpuk pada tahun-tahun pertengahan ketika diasumsikan anggarannya turun. Bahkan pada bulan-bulan Desember sudah langkah-langkah melakukan lelang, walaupun uangnya belum ada keputusan-keputusan bisa diambil. Oleh karenanya mengharapkan memberikan pertimbangan saran agar nilai ini menjadi pemacu karena beberapa kemitraan kita lainnya sudah sampai pada tahap yang di atas 10%, bahkan sudah mencapai hampir 15%. Maka usul kami agar ada target gradual selama 1 tahun ataupun salam triwulan-triwulan dalam bentuk grafik yang menggambarkan penyerapan ini. Saya kira itu harapan kami berkaitan dengan anggaran.Lingkungan Hidup Anggaran 2017 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Jadi Badan Informasi Geospasial menyusun data dan memperoleh penugasan dari pemerintah soal memetakan, mendata sawah baku di seluruh wilayah nasional. Maka melentas sedikit pada soal mangrove yang belum disinggung atau kita kembali pada lingkungan hidup tadi karena kita juga ingin memperoleh data yang berhubungan dengan ini yang diinisiatif oleh LHK yang bisa memanfaatkan Tupoksi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk melihat peta sebenarnya, baris-baris batas sebenarnya tentang sebaran pembuangan tailing tersebut. Ibu Mercy tadi menyinggung bahan dalam bentuk tonase yang cukup besar, saya kira bisa dikonversikan dengan mudah. 1 gram emas, 1 gram lembaga atau konsentrat itu ekuivalen dengan berapa ton ataupun volume tailing yang dibuang. Nah demikian akan mudah sekali kalkulasi matematisnya. Maka ini saya kira perlu yang kedua yang kami sampaikan.Lingkungan Hidup Data BIG 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi saya kira itu Ketua, jadi 2 hal dan nanti dengan kementerian yang lain nanti mohon diatur supaya ada menjadi bagian dari ini, kemudian saya kira iini menjadi catatan supaya bisa dibawa sambil soal itu tadi pak surat dari Ibu itu nasibnya kaya apa......kepada siapa kita kalau nggak kan namanya ya seminar to seminar ya, seminar ke seminar, seminar usul, konferensi Internasional usul dan sebagainya sementara PUPR, LH, Bappenas .......tidak pernah ada tanda-tanda pelaksanaannya itu.Lingkungan Hidup Eksekusi 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Jadi dengan demikian kalau ini dikaitkan dengan program kemarin yang kita putuskan di dalam kesimpulan yaitu dengan Ristek ada bagian yang BIG akan memetakan sawah baku. Maka kami mengusulkan juga dapat dimungkinkan bekerja sama dengan BIG adalah memetakan mangrove secara nasional. Kalau sawah baku yang menjadi tema tersebut, saya kira ini ketemu di halaman 10, ibu-bapak sekalian nomor 14, jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial targetnya 12 kawasan mangrove, realisasi fisiknya sementara masih ...... jadi ini lalu menjadi pertanyaan kita. Maka kami nanti pada bagian itu sejajar dengan keputusan yang kemarin adalah tentu harus menjadi urusan kita untuk dapat memetakan mangrove ini, supaya ada progress karena kecenderungannya sawah baku makin berkurang, tapi kalau mangrove kan sangat mungkin sekali untuk dilakukan pertambahannya pada suatu wilayahnya.Lingkungan Hidup Kerjasama BIG 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi saya kira itu Ketua, jadi 2 hal dan nanti dengan kementerian yang lain nanti mohon diatur supaya ada menjadi bagian dari ini, kemudian saya kira iini menjadi catatan supaya bisa dibawa sambil soal itu tadi pak surat dari Ibu itu nasibnya kaya apa......kepada siapa kita kalau nggak kan namanya ya seminar to seminar ya, seminar ke seminar, seminar usul, konferensi Internasional usul dan sebagainya sementara PUPR, LH, Bappenas .......tidak pernah ada tanda-tanda pelaksanaannya itu.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Terima kasih kami telah memperoleh paparan, penjelasan yang menyangkut 2 bidang utama tadi yaitu mengenai penyelamatan danau priorittas dan kedua mengenai ratifikasi maupun soal emisi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, barangkali ini soal yang kami soroti adalah soal 15 danau Bu, jadi ini sebenarnya warisan periode lalu ketika ada sebuah keputusan di Bali tentang 15 danau prioritas dan kemudian masuk di dalam RPJMN 2015-2019 karena ini menjadi sangat penting artinya.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang pertama adalah soal mau koreksi saja, ketika surat dari Menteri LHK tahun 2016 kepada Menteri Menko Perekonomian itu catatan kami 1 Februari 2017 surat yang ditandatangani oleh Menteri LHK, 1 Februari 2017. Jadi ini sebetulnya sebuah harapan terhadap tulisan yang, usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkoordinasikan atau arahan tentanng pengelolaan danau maupun penyelesaian soal-soal danau karena menyangkut berbagai hal termasuk kementerian yang terkait ada PUPR. Jadi secara iseng saya bertemu dengan Menko Perekonomian dan baru saja juga dengan Menteri Bappenas, sejauhmana ini ditindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau tadi temna-teman menyinggung soal PP, sinyalemen yang diperoleh dari Bappenas akan diterbitkan Perpres. Jadi ini sdebenarnya konfirmasi saja kepada Ketua, maksud saya kepada kami semua selama ini selalu 2 hal yang terlibat yaitu PUPR dan Lingkungan Hidup. Lalu kemudian kalau 15 danau ini akan berjalan menjadi sebuah apakah namanya surat-surat maupun Perpres dan sebagainya, menjadi pertimbangan kami lalu nanti Ketua mitra kerja untuk urusan danau ini itu apakah kemudian pada wilayah Menko Perekonomian, mitra kerja urusan danau, apakah 2 kementerian yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri PUPR. Saya kira ini menjadi penting untuk itu karena jangan sampai sifat koordinasinya itu menjadi penghalang, koordinasi yang harus dilakukan oleh Lingkungan Hidup dan PUPR. Apabila ada sebuah hal-hal yang sifatnya akibat-akibat terhadap danau itu tanda petik dosanya itu yang menanggung adalah lingkungan hidup dan dengan demikian kan lalu Komisi VII, dosa akibat pengelolaan danau itu yang menyangkut soal apakah riwayat-riwayat yang berakibat terhadap eceng gondok, terhadap lingkungan hidup dan sebagainya. Sementara 2 kementerian ini terlibat dengan sepenuhnya, jadi kita yang pertama mohon konfirmasi sejauhmana surat yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Februari 2017 tentang 4 danau kalau nggak salah pada 15 danau tetapi tentang danau itu mohon arahannya.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 4 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Itu penting untuk kita kemukakan apakah akan dijawab langsung oleh Ibu dalam proses ataukah nanti tertulis, ini mohon informasi dulu ini sudah anggaran yang sudah mau habis ini tahun 2017 tapi nasibnya belum jelas ini tahun 2017 ini. Mohon konformasi dulu Bu, ini.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 8 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya satu lagi, jadi mungkin waktunya agak lama masih 1 semester karena ini adalah catatan di halaman 10 rencana pengelolaan danau terpadu akan disusun tahun 2018.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya, berarti inikan maksud kami.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
DARYATMO MARDIYANTO 10 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Berarti masih 15 danau, tetapi kan selalu kita muncul pada teman-teman dan kita semua, saya juga tadi mennyenggol Bu Mercy di Maluku ada danau ......kan begitu. Jadi sebenarnya di wilayah lingkungan hidup kita itukan antara lain soal ini concern, tetapi keseluruhan kalau Ibu sekalian atau dunia bisa mengkategorikan dan memvonis Indonesia urutan 9 mislanya begitu, tetapi di dalam negeri sendiri kan kita tidak bisa melakukan pemetaan. Sebetulnya wilayah ini kaya apa yang paling potensial rusak ke depan dan rusak pada ini dan ada bagian yang memang masih bagus. Inikan menjadi benchmark Bu, menjadi faktor kontrol tetapi kita tidak pernah menerima itu. Jadi kami mohon dan ini dengan rencana pengelolaan danau terpadu 2018 apakah sudah teralokasikan pada RAPBN atau pembahasan tahun ini karna fungsinya di situ.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang ketiga, izin ini pinjem Pak Harry Poernomo tadi halamannya saya agak loncat itu adalah soal mangrove, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam keterangan ini mangrove ini ada, tetapi sungguh menjadi pertanyaan kita ketika masuk pada data ini di kolom ketika realisasi fisik itu pada program pemetaan mangrove kosong. Ini sedang saya telusuri tadi, saya sedang dalam perjalanan. Jadi dengan demikian saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh anggota yang terdahulu tadi Pak Tjatur mendengar dari luar bahwa kelengkapan hal ini saya usulkan untuk juga disajikan. Kalau Pak Tjatur menambah kolom, saya barangkali menambah kolom horizontal, menambah vertikalnya karena soal mangrove-nya tidak dituliskan rinciannya. Sementara di kolom ketiganya, mohon maaf ibu saya pelan-pelan mencari buktinya yaitu pada kolom ketiga. Dengan demikian apakah realisasi visi sampai bulan ini tidak ada sama sekali yang menyangkut soal mangrove, apakah memang itu yang di titik-titik tempat lainnya tidak dilaksanakan ataukah memang belum dilaksanakan. Jadi kalau belum dilaksanakan tentu sifatnya perencanaan saja. Apakah 3 bulan melakukan perencanaan itu sesuatu waktu yang cukup tepat ataukah bisa mengarah pada pekerjaan meja yang tidak bisa diukur tentang pekerjaan lapangannya.Lingkungan Hidup Persoalan Mangrove 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Jadi dengan demikian kalau ini dikaitkan dengan program kemarin yang kita putuskan di dalam kesimpulan yaitu dengan Ristek ada bagian yang BIG akan memetakan sawah baku. Maka kami mengusulkan juga dapat dimungkinkan bekerja sama dengan BIG adalah memetakan mangrove secara nasional. Kalau sawah baku yang menjadi tema tersebut, saya kira ini ketemu di halaman 10, ibu-bapak sekalian nomor 14, jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial targetnya 12 kawasan mangrove, realisasi fisiknya sementara masih ...... jadi ini lalu menjadi pertanyaan kita. Maka kami nanti pada bagian itu sejajar dengan keputusan yang kemarin adalah tentu harus menjadi urusan kita untuk dapat memetakan mangrove ini, supaya ada progress karena kecenderungannya sawah baku makin berkurang, tapi kalau mangrove kan sangat mungkin sekali untuk dilakukan pertambahannya pada suatu wilayahnya.Lingkungan Hidup Persoalan Mangrove 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang terakhir adalah soal sampah yang juga sudah disinggung oleh yang terhormat Anggota yang lainnya. Soal otonomi daerah memang menjadi masalah yang cukup serius, beberapa kunjungan spesifik kita yang meninjau pemanfaatan maupun penggunaan sampah maupun kawasan TPA tempat pembuangan akhir sampah yang kemudian dikonversi menjadi energi. Itu contoh yang paling populer kan adalah yang ada di Bantargebang. Bantar Gebang ini menjadi susah karena berada di 2 wilayah administrasi pemerintahan daerah, tukang buangnya orang Jakarta, yang mengerjakan harus kabupaten atau kota Bekasi. Kita barusan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Timur, ke Surabaya, penyelesaian itu bisa dengan baik karena yang membuang sampah orang Surabaya, yang menentukan tempat pembuangan akhir sampah juga Kota Surabaya. Sehingga Ibu Risma bisa mengalokasikan dengan baik karena berada di tingkat 1 kepala pemerintahan. Tetapi di beberapa tempat lain yang juga sama ketika menyangkut 2 wilayah kabupaten Bandung, kota Bandung misalnya dengan kabupaten Bandung itu tentu akan menjadi persoalan yang panjang sekali. Oleh Karenanya inisiatif ini kita usulkan kepada LHK di sini soal Perpres, soal peraturan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini agar dapat mensiasati, mengatur dengan katakanlah usul pengelolaan dana daerah dan sebagainya itu. Sehingga sebagai leader, leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya ini dapat menembus kondisi-kondisi soal otonomi daerah atau wilayah-wilayah yang sangat berbeda antara 1 kabupaten dan 1 katakanlah kotamadya. Jadi Surabaya sangat baik menjadi contoh, tetapi itu bisa terjadi karena di sebuah wilayah ya sehingga sangat dimungkinkan kota Surabaya membuat alokasi, kemudian membuat daerah pelindung yang bisa membebaskan bau-bau dan sebagainya dari daerah pemukiman. Contoh ini menjadi baik, tetapi ituLingkungan Hidup Persoalan Sampah 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang keempat adalah soal yang berhubungan dengan, saya mohon maaf karena bagian-bagiannya sudah cukup lengkap oleh Anggota yang terhormat. Jadi saya mengambil detil soal semen Indonesia di Jawa Tengah bagian utara. Jadi proses inji sekarang masih berkembang terus, lalu ada sinyalemen dari Kementerian ESDM yang menyangkut soal kepastian adanya aliran sungai bawah tanah. Untuk memastikan itu lebih baik saya mengusulkan menggarisbawahi usulan Anggota yang terdahulu, mitra kita kita undang sekaligus Ketua untuk soal semen ini, Lingkungan Hidup, ESDM dan Ristek khusus yang menyangkut yang berhubungan dengan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, sehingga ada kepastian supaya pembicaranya yang muncul kepada kita tidak berbeda hari dan berbeda jam, tetapi dalam sebuah instansi yang sama.Lingkungan Hidup Persoalan Semen di Jateng 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Saya kira itu Bapak sekalian yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir, salah satu kesimpulan di dalam Raker kita bulan Januari. Tadi sedang di bawah stafnya kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5, itu kita mengambil kesimpulan untuk mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan alokasi dan perhatian untuk 15 danau prioritas dan mata air. Di sini sama sekali belum tercantum sampai dengan pada bulan April karena kita ingin minta rinciannya, karena Bapak-bapak mata air buat kami sangat serius setelah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi pendekatan yang dibuat oleh kementerian adalah merawat, di sini ada angka-angka 100 hektar, 30 hektar dan sebagainya daerah lindung. Itu ukurannya ukuran hektar, dengan asumsi di dalamnya ada beberapa, situs beberapa hal-hal yang sangat penting antara lain mata air. Jadi basisnya adalah wilayah-wilayah itu kita ingin mengingatkan bahwa basisnya itu harus dilengkapi dengan fokus pada titik mata airnya, bukan pada wilayah hutan lindungnya. Jadi pada fokus mata air, sehingga ini saya kira ke depan sebagai bagian yang sangat penting untuk dapat kita tinggalkan sebagai warisan sejarah bagi ke depan karena kalau soal mata air kan kita telah menyampaikan selalu hubungannya antara LH dan PU. Maka kita ingin berapa sih sebenarnya jumlah mata air nasional per kabupaten dan provinsi. Data ini sampai sekarang belum kita peroleh dan masuk di dalam kesimpulan kami ingin menagih kembali. Tentu dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga program- program perawatan mata air itu menjadi sangat penting. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan Undang-Undang Desa menegaskan mata air itu milik desa, mata air itu milik desa. Maka sekarang kita akan bertemu, mata air itu diusahakan secara komersial sebagai sumber-sumber air minum dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit memperoleh air dari mata air tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menegaskan hal ini. Saya kira sudah berapa kali melakukan peninjauan dengan para dirjen periode yang lalu sampai ke Kudus di atas gunung Muria, antrilah truk-truk tangki yang isinya mengambil air, berderet-deret untuk air minum komersial, mungkin itu masuk di pendapatan daerah. Tetapi kemudian ketika waktu merawat mata air itu yang dia punya desa sekarang ini, maka pengaturan-pengaturan ini sangat diperlukan. Kalau tadi menyangkut soal penegakan hukum lingkungan saya kira ini bagian-bagian ke depan yang harus menjadi perhatian dan concern dari petugas lingkungan hidup yang menyangkut soal penegakan lingkungan.Lingkungan Hidup Prioritas Danau dan Mata Air 7
Daryatmo Mardiyanto 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang kedua, teman-teman lain sudah menyinggung, Bu Mercy, Pak Tjatur dan sebagainya. Soal Freeport tadi saya kira sudah disinggung saya kira itu kami garisbawahi untuk memperoleh data lengkapnya dan bahkan pada singgungan kalau menyangkut soal penegakan hukum. Kadangkala kita di lapangan di Freeport pada periode lalu diberikan kegiatan penghiburan yaitu di belakang kota Mimika ada wilayah yang dipenuhi dengan tailing yang sudah mendekati laut, lalu setiap Anggota Komisi VII diberi jatah untuk menanam pohon dan pohon-pohon itu diberi nama Anggota-anggota Komisi VII. Dan sebelumnya kita ditunjukkan pohon-pohon yang ditanami oleh para tokoh-tokoh sebelumnya yang hadir di sana, di ujung dari pembuangan tailing yang sudah hampir sampai ke laut di belakang kota Mimika. Jadi Tembagapura dulu karena namanya tambang emas, jadi Tembagapuranya di, terpaksa di Boner atau disimpan gitu. Jadi tentu ini tidak menghalangi keinginan dari kita atau pendataan, jadi karena itu kita kemarin dengan Badan Informasi Geospasial karena menyangkut pada butir selanjutnya. Kiranya dapat dilakukan kerja sama dan kami harap kami masuk pada bagian yang dapat simpulkan pada pertemuan ini sebagai kesimpulan yang sama terhadap soal Badan Informasi Geospasial yang kemarin kita putuskan.Lingkungan Hidup Soal penegakan hukum 7
DARYATMO MARDIYANTO 5 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang ketiga, izin ini pinjem Pak Harry Poernomo tadi halamannya saya agak loncat itu adalah soal mangrove, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam keterangan ini mangrove ini ada, tetapi sungguh menjadi pertanyaan kita ketika masuk pada data ini di kolom ketika realisasi fisik itu pada program pemetaan mangrove kosong. Ini sedang saya telusuri tadi, saya sedang dalam perjalanan. Jadi dengan demikian saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh anggota yang terdahulu tadi Pak Tjatur mendengar dari luar bahwa kelengkapan hal ini saya usulkan untuk juga disajikan. Kalau Pak Tjatur menambah kolom, saya barangkali menambah kolom horizontal, menambah vertikalnya karena soal mangrove-nya tidak dituliskan rinciannya. Sementara di kolom ketiganya, mohon maaf ibu saya pelan-pelan mencari buktinya yaitu pada kolom ketiga. Dengan demikian apakah realisasi visi sampai bulan ini tidak ada sama sekali yang menyangkut soal mangrove, apakah memang itu yang di titik-titik tempat lainnya tidak dilaksanakan ataukah memang belum dilaksanakan. Jadi kalau belum dilaksanakan tentu sifatnya perencanaan saja. Apakah 3 bulan melakukan perencanaan itu sesuatu waktu yang cukup tepat ataukah bisa mengarah pada pekerjaan meja yang tidak bisa diukur tentang pekerjaan lapangannya.Mangrove Mangrove 7
DARYATMO MARDIYANTO 6 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi dengan demikian kalau ini dikaitkan dengan program kemarin yang kita putuskan di dalam kesimpulan yaitu dengan Ristek ada bagian yang BIG akan memetakan sawah baku. Maka kami mengusulkan juga dapat dimungkinkan bekerja sama dengan BIG adalah memetakan mangrove secara nasional. Kalau sawah baku yang menjadi tema tersebut, saya kira ini ketemu di halaman 10, ibu-bapak sekalian nomor 14, jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial targetnya 12 kawasan mangrove, realisasi fisiknya sementara masih ...... jadi ini lalu menjadi pertanyaan kita. Maka kami nanti pada bagian itu sejajar dengan keputusan yang kemarin adalah tentu harus menjadi urusan kita untuk dapat memetakan mangrove ini, supaya ada progress karena kecenderungannya sawah baku makin berkurang, tapi kalau mangrove kan sangat mungkin sekali untuk dilakukan pertambahannya pada suatu wilayahnya.Mangrove Mangrove 7
DARYATMO MARDIYANTO 1 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Iya saya kira setuju dari Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih.Partai PDIP 7
DARYATMO MARDIYANTO 24 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian mengenai Bukit Asam tadi saya belum memberikan masukan, di dalam catatan ini Bukit Asam kami nanti mohon konfirmasi soal PLTU mulut tambang yang dulu pernah akan diusahakan, PLTU mulut tambang di Palembang atau di Bukit Asam atau Jambi saya tidak tahu yang akan disalurkan ke Malaysia. Apakah itu ada keterangan lebih jauh perkembangannya karena dia mulut tambang akan disalurkan ke sana, kemudian kalau lebih akan dikembalikan ke Indonesia.Pembangkit Listrik PLTU 7



DARYATMO MARDIYANTO 24 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian mengenai Bukit Asam tadi saya belum memberikan masukan, di dalam catatan ini Bukit Asam kami nanti mohon konfirmasi soal PLTU mulut tambang yang dulu pernah akan diusahakan, PLTU mulut tambang di Palembang atau di Bukit Asam atau Jambi saya tidak tahu yang akan disalurkan ke Malaysia. Apakah itu ada keterangan lebih jauh perkembangannya karena dia mulut tambang akan disalurkan ke sana, kemudian kalau lebih akan dikembalikan ke Indonesia.Pertambangan Mulut Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Lalu yang kedua Bapak-Ibu sekalian, melengkapi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyebut tentang Ombilin tadi Pak Endre menyebut ya ini adalah aspek-aspek teknis Ketua, tapi memang kemudian akan menyangkut aspek-aspek politik dan aspek-aspek lainnya. Ombilin saya tahu saya menekuni juga di tambang Cikodo sampai ke bawah, saya menekuni di kali....timah tugas saya di Ombilin, 3 bulan saya di kolong-kolong di bawah Ombilin. Maka khusus mengenai Ombilin ini tadi ada harapan untuk diajukan IUP-nya diteruskan, tetapi kalimat dari Bukit Asam itu samar-samar keinginannya. Saya ingin menyebutkan buktinya yang anda harus tidak boleh samar-samar karena di dalam halaman 4 paparan anda, saya ingin clear karena melengkapi yang disampaikan oleh kawan-kawan di halaman 4 ini kalau bisa dilayarkan itu tambang Ombilin, di situ ada tambang Peranap Ombilin Tanjung Enim Lahat, IPC dan Tabalong. Kalau disandingkan itu cadangan untuk Ombilin 0,02 milyar ton, halaman 4. Kalau disandingkan dengan tambang IPC cadangan 0,004 milyar ton, angka ini sudah menggambarkan bahwa keraguan anda untuk melanjukan IUP tidak berdasar, angkanya cukup besar.........ada di bawah kota Ombilin. Jadi ini tolong juga untuk dipastikan bahwa Ombilin sebagai daerah tambang dalam sebagai hanya emas di ...dan Freeport, itu adalah 3 jenis tambang dalam yang bisa dikerjakan dan Indonesia sangat menguasai ini. Bahkan sebagai catatan tambang emas Cikoto itu memperoleh penghargaan karena zero accident dan menjadi tempat laboratorium akademik. Freeport begitu banyak catatan kecelakaan tambang, Ombilin itu sama, tetapi rasanya jumlah kecelakaannya sangat minimal. Maka kita berharap ada kepastian dari PT BA untuk dapat mempertahankan pengelolaan ulang terhadap Ombilin karena ini daerah yang sangat baik. Dari segi yang anda paparkan yang berhubungan dengan cadangannya saja, boleh dikatakan 10 kali lipat 0,02 0,04 hampir 10 kali lipat. Maka itu saya harapkan ada optimisme dari Bapak-Ibu sekalian.Pertambangan Ombilin 7
DARYATMO MARDIYANTO 14 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Publik mendengar ini semua, Aneka Tambang dengan logam mulia dan veronikel, Timah dengan ...tim yang kemudian terakhir Inalum. Inalum dirinya saya kira begitu kan bahkan anda tidak punya fit, tidak punya bahan baku sendiri beda dengan Timah. Timah punya bahan baku, seluruh proses mulai dari eksplorasi, pencucian dan sebagainya, penggalian, pencucian dan kemudian sebagainya juga sangat mampu. Saya kira mampu ya Timah, mana jawaban Timah.Pertambangan Pengelolaan Timah 7
DARYATMO MARDIYANTO 18 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik, sekarang yang berikutnya adalah saya mohon nanti catatan-catatan jawaban. Yang kami harapkan adalah dari 3 jenis yaitu Inalum, Aneka Tambang dan Timah itu belum diterangkan di sini adalah fit-nya. Tadi Pak Winardi menjelaskan untuk memberikan penjelasan tetapi masih dalam bentuk lisan fit-nya dari luar negeri itu keterangan yang kita peroleh sekarang ini dengan jelas, selama ini kita mendugaduga, hampir tidak ada hubungannya Inalum dengan Pulau Bintan.......sekarang terbukti diambil dari Australia, saya tidak tahu sumbernya, saya menduganya saja. Jadi dulu riwayatnya Inalum ini didirikan dengan harapan dengan gambaran bahwa seluruh produksi dari bauksit di Pulau Bintan akan diserap oleh Inalum dan ternyata dengan perkembangannya dan biaya yang bergejolak itu akhirnya membuktikan bahwa itu tidak diambil. Ini saya kira tantangan kita dan saya akan ingin memperoleh jawaban atau di sini ada dari tingkat kementerian, fit ataupun tambang bauksit di Bintan itu di bawa ke mana dibandingan dengan keseluruhan bahan baku itu dari luar negeri untuk Inalum. Maka proses ini ketika PMN dia akan menjadi sangat sensitif karena sangat tergantung pada industri ataupun pada produsen-produsen dari luar negeri.Pertambangan Produksi 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Lalu yang kedua Bapak-Ibu sekalian, melengkapi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyebut tentang Ombilin tadi Pak Endre menyebut ya ini adalah aspek-aspek teknis Ketua, tapi memang kemudian akan menyangkut aspek-aspek politik dan aspek-aspek lainnya. Ombilin saya tahu saya menekuni juga di tambang Cikodo sampai ke bawah, saya menekuni di kali....timah tugas saya di Ombilin, 3 bulan saya di kolong-kolong di bawah Ombilin. Maka khusus mengenai Ombilin ini tadi ada harapan untuk diajukan IUP-nya diteruskan, tetapi kalimat dari Bukit Asam itu samar-samar keinginannya. Saya ingin menyebutkan buktinya yang anda harus tidak boleh samar-samar karena di dalam halaman 4 paparan anda, saya ingin clear karena melengkapi yang disampaikan oleh kawan-kawan di halaman 4 ini kalau bisa dilayarkan itu tambang Ombilin, di situ ada tambang Peranap Ombilin Tanjung Enim Lahat, IPC dan Tabalong. Kalau disandingkan itu cadangan untuk Ombilin 0,02 milyar ton, halaman 4. Kalau disandingkan dengan tambang IPC cadangan 0,004 milyar ton, angka ini sudah menggambarkan bahwa keraguan anda untuk melanjukan IUP tidak berdasar, angkanya cukup besar.........ada di bawah kota Ombilin. Jadi ini tolong juga untuk dipastikan bahwa Ombilin sebagai daerah tambang dalam sebagai hanya emas di ...dan Freeport, itu adalah 3 jenis tambang dalam yang bisa dikerjakan dan Indonesia sangat menguasai ini. Bahkan sebagai catatan tambang emas Cikoto itu memperoleh penghargaan karena zero accident dan menjadi tempat laboratorium akademik. Freeport begitu banyak catatan kecelakaan tambang, Ombilin itu sama, tetapi rasanya jumlah kecelakaannya sangat minimal. Maka kita berharap ada kepastian dari PT BA untuk dapat mempertahankan pengelolaan ulang terhadap Ombilin karena ini daerah yang sangat baik. Dari segi yang anda paparkan yang berhubungan dengan cadangannya saja, boleh dikatakan 10 kali lipat 0,02 0,04 hampir 10 kali lipat. Maka itu saya harapkan ada optimisme dari Bapak-Ibu sekalian.Pertambangan Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Lalu yang kedua Bapak-Ibu sekalian, melengkapi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyebut tentang Ombilin tadi Pak Endre menyebut ya ini adalah aspek-aspek teknis Ketua, tapi memang kemudian akan menyangkut aspek-aspek politik dan aspek-aspek lainnya. Ombilin saya tahu saya menekuni juga di tambang Cikodo sampai ke bawah, saya menekuni di kali....timah tugas saya di Ombilin, 3 bulan saya di kolong-kolong di bawah Ombilin. Maka khusus mengenai Ombilin ini tadi ada harapan untuk diajukan IUP-nya diteruskan, tetapi kalimat dari Bukit Asam itu samar-samar keinginannya. Saya ingin menyebutkan buktinya yang anda harus tidak boleh samar-samar karena di dalam halaman 4 paparan anda, saya ingin clear karena melengkapi yang disampaikan oleh kawan-kawan di halaman 4 ini kalau bisa dilayarkan itu tambang Ombilin, di situ ada tambang Peranap Ombilin Tanjung Enim Lahat, IPC dan Tabalong. Kalau disandingkan itu cadangan untuk Ombilin 0,02 milyar ton, halaman 4. Kalau disandingkan dengan tambang IPC cadangan 0,004 milyar ton, angka ini sudah menggambarkan bahwa keraguan anda untuk melanjukan IUP tidak berdasar, angkanya cukup besar.........ada di bawah kota Ombilin. Jadi ini tolong juga untuk dipastikan bahwa Ombilin sebagai daerah tambang dalam sebagai hanya emas di ...dan Freeport, itu adalah 3 jenis tambang dalam yang bisa dikerjakan dan Indonesia sangat menguasai ini. Bahkan sebagai catatan tambang emas Cikoto itu memperoleh penghargaan karena zero accident dan menjadi tempat laboratorium akademik. Freeport begitu banyak catatan kecelakaan tambang, Ombilin itu sama, tetapi rasanya jumlah kecelakaannya sangat minimal. Maka kita berharap ada kepastian dari PT BA untuk dapat mempertahankan pengelolaan ulang terhadap Ombilin karena ini daerah yang sangat baik. Dari segi yang anda paparkan yang berhubungan dengan cadangannya saja, boleh dikatakan 10 kali lipat 0,02 0,04 hampir 10 kali lipat. Maka itu saya harapkan ada optimisme dari Bapak-Ibu sekalian.Pertambangan Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 20 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Itu bukan yang di Maluku Utara.Pertambangan Tambang 7
DARYATMO MARDIYANTO 32 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang emas itu, mungkin kita lihat smelter-smelter yang lain untuk memastikan kemampuan kita dan atas pengamatan kita semua, termasuk Inalum.Pertambangan Tambang Emas 7
DARYATMO MARDIYANTO 26 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit, kerja sama dengan BATAN tertulis MoU atau.Perundangan MoU 7
DARYATMO MARDIYANTO 25 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira itu Ketua, catatan-catatan ya ada beberapa yang kita nanti harapkan secara tertulis dan kemudian atas inisiatif Ketua tadi tentunya walaupun fakultatif kita berharap pada kesempatan sesudah ini dalam jawaban tertulisnya juga ada masukan terhadap penyempurnaan Undang-undang Minerba karena itu ada sebuah rezim baru yang akan kita rumuskan di dalam penyempurnaan Undangundang Minerba. Saya kira itu, terima kasih.Perundangan UU Minerba 7
DARYATMO MARDIYANTO 9 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira itu Bapak sekalian yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir, salah satu kesimpulan di dalam Raker kita bulan Januari. Tadi sedang di bawah stafnya kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5, itu kita mengambil kesimpulan untuk mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan alokasi dan perhatian untuk 15 danau prioritas dan mata air. Di sini sama sekali belum tercantum sampai dengan pada bulan April karena kita ingin minta rinciannya, karena Bapak-bapak mata air buat kami sangat serius setelah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi pendekatan yang dibuat oleh kementerian adalah merawat, di sini ada angka-angka 100 hektar, 30 hektar dan sebagainya daerah lindung. Itu ukurannya ukuran hektar, dengan asumsi di dalamnya ada beberapa, situs beberapa hal-hal yang sangat penting antara lain mata air. Jadi basisnya adalah wilayah-wilayah itu kita ingin mengingatkan bahwa basisnya itu harus dilengkapi dengan fokus pada titik mata airnya, bukan pada wilayah hutan lindungnya. Jadi pada fokus mata air, sehingga ini saya kira ke depan sebagai bagian yang sangat penting untuk dapat kita tinggalkan sebagai warisan sejarah bagi ke depan karena kalau soal mata air kan kita telah menyampaikan selalu hubungannya antara LH dan PU. Maka kita ingin berapa sih sebenarnya jumlah mata air nasional per kabupaten dan provinsi. Data ini sampai sekarang belum kita peroleh dan masuk di dalam kesimpulan kami ingin menagih kembali. Tentu dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga programprogram perawatan mata air itu menjadi sangat penting. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan Undang-Undang Desa menegaskan mata air itu milik desa, mata air itu milik desa. Maka sekarang kita akan bertemu, mata air itu diusahakan secara komersial sebagai sumber-sumber air minum dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit memperoleh air dari mata air tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menegaskan hal ini. Saya kira sudah berapa kali melakukan peninjauan dengan para dirjen periode yang lalu sampai ke Kudus di atas gunung Muria, antrilah truk-truk tangki yang isinya mengambil air, berderet-deret untuk air minum komersial, mungkin itu masuk di pendapatan daerah. Tetapi kemudian ketika waktu merawat mata air itu yang dia punya desa sekarang ini, maka pengaturan-pengaturan ini sangat diperlukan. Kalau tadi menyangkut soal penegakan hukum lingkungan saya kira ini bagian-bagian ke depan yang harus menjadi perhatian dan concern dari petugas lingkungan hidup yang menyangkut soal penegakan lingkungan.Program Mata Air 7
DARYATMO MARDIYANTO 8 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang terakhir adalah soal sampah yang juga sudah disinggung oleh yang terhormat Anggota yang lainnya. Soal otonomi daerah memang menjadi masalah yang cukup serius, beberapa kunjungan spesifik kita yang meninjau pemanfaatan maupun penggunaan sampah maupun kawasan TPA tempat pembuangan akhir sampah yang kemudian dikonversi menjadi energi. Itu contoh yang paling populer kan adalah yang ada di Bantargebang. Bantar Gebang ini menjadi susah karena berada di 2 wilayah administrasi pemerintahan daerah, tukang buangnya orang Jakarta, yang mengerjakan harus kabupaten atau kota Bekasi. Kita barusan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Timur, ke Surabaya, penyelesaian itu bisa dengan baik karena yang membuang sampah orang Surabaya, yang menentukan tempat pembuangan akhir sampah juga Kota Surabaya. Sehingga Ibu Risma bisa mengalokasikan dengan baik karena berada di tingkat 1 kepala pemerintahan. Tetapi di beberapa tempat lain yang juga sama ketika menyangkut 2 wilayah kabupaten Bandung, kota Bandung misalnya dengan kabupaten Bandung itu tentu akan menjadi persoalan yang panjang sekali. Oleh Karenanya inisiatif ini kita usulkan kepada LHK di sini soal Perpres, soal peraturan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini agar dapat mensiasati, mengatur dengan katakanlah usul pengelolaan dana daerah dan sebagainya itu. Sehingga sebagai leader, leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya ini dapat menembus kondisi-kondisi soal otonomi daerah atau wilayah-wilayah yang sangat berbeda antara 1 kabupaten dan 1 katakanlah kotamadya. Jadi Surabaya sangat baik menjadi contoh, tetapi itu bisa terjadi karena di sebuah wilayah ya sehingga sangat dimungkinkan kota Surabaya membuat alokasi, kemudian membuat daerah pelindung yang bisa membebaskan bau-bau dan sebagainya dari daerah pemukiman. Contoh ini menjadi baik, tetapi itu berpulang kepada kementerian yang menjadi leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya.Program Pemanfaatan Sampah 7
DARYATMO MARDIYANTO 30 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi sedikit, laporan untuk 2016 nanti 2017 akan terbuka karena dari gambaran itu akan terlihat semua, tidak hanya reporting saja, berlaku untuk semua. Terima kasih.Smelter Presentase 7
DARYATMO MARDIYANTO 39 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Interupsi Ketua, sebenarnya ini kalau kaitannya hilirisasi apakah Bukit Asam kena ini, sebetulnya kan ini kami pada topik soal smelter nya kan. Sebenarnya kan smelter itu di 3 tempat, 3 BUMN, Aneka Tambang di emas dan feronikel, Inalum di alumunium ingot, kemudian Timah di timahnya itu sendiri. Jadi itu sebenarnya supaya itunya yang dapat ditampilkan atau diperkukuh atau dilaporkan sebagai basis kita untuk mengedepankan bahwa soal hilirisasi sudah juara Indonesia ini kan begitu, yang baru datang itu sudah kuno itu jaman Belanda sudah ahli kan begitu maksudnya.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 22 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Saya kira Mwh jadi 14. Saudara sekalian, saya kira ini catatan penting kita akan bisa mengkonversikan seluruh produk Freeport. Itu akan bisa kita ekuivalenkan dengan seluruh keperluan listrik yang akan dilakukan untuk mengelola smelter ini memenuhi ketentuan Undang-undang 4/2009. Angka ini penting karena kalau tadi disampaikan lebih efisien bisa sampai 13, sampai 12 megawatt per ton .........Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 31 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Demikian juga Ketua, interupsi Ketua. Jadi mengenai kemampuan smelter tadi saya kira perlu saya sudah mengusulkan itu, ini .......mulya di Jakarta walaupun dekat saya kira itukan kemampuan cukup baik.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 41 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Smelterisasi ya, itu tidak menyangkut itu.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 42 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Jadi sebenarnya ini untuk menginformasikan, kita penting punya kemampuan untuk melakukan smelter itu kan seperti apa, untuk disampaikan pada kita sebagai bahan rujukan, monggo saja, kalau mau anukan ini hanya asalnya smelter plus kan begitu.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 43 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Ini setuju nggak apa-apa, cuma ini meningkatkan nilai tambah itu sebetulnya kan, sebetulnya kita ingin informasinya.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 10 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Kemudian yang ketiga adalah soal Bapak-Ibu sekalian, dari 4 BUMN ini, itu kemampuannya untuk membuat smelter sangat dapat dibanggakan PT Aneka Tambang punya 2 jenis pengolahan yaitu logam mulia Ketua, kita belum pernah ke sana Ketua. Saya mengusulkan supaya kita bisa meninjau ke sana dan menjual emas-emas logam-logam dengna suvenir dan lain sebagainya, saya tidak pernah diberi itu dengan catatan sebagainya, tapi harus saya laporkan kepada KPN kkalau lebih dari 1 juta, saya sudah daftarkan itu, suvenir, ada veronikel untuk Aneka Tambang. Ada kemudian Inalum, alumunium ingot, ada kemudian timah yang sangat legenda adalah timah karena timah itu sejak jaman Belanda sudah memproduksi yang namanya ......yang menjadi perdagangan internasional.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 11 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, hampir tidak punya alasan untuk sejenis Freeport tidak mempunyai kesanggupan untuk membuat smelter dari segi teknologi dan kemampuan SDM. Maka izin saya ingin bertanya satu-satu secara langsung Pak Ketua, interaktif. Dengna kemampuan itu Aneka Tambang membangun smelter, maka Aneka Tambang .....tentu anda sanggup untuk mengerjakan smelter di Papua atas produk itu.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 32 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Yang emas itu, mungkin kita lihat smelter-smelter yang lain untuk memastikan kemampuan kita dan atas pengamatan kita semua, termasuk Inalum.Smelter Smelter 7
DARYATMO MARDIYANTO 16 PDIP Jawa Tengah II Laki-laki Baik. Jadi itulah tadi 3 BUMN ini mempunyai kemampuan dan itu BUMN nasional termasuk Inalum. Jadi tentu akan menjadi bekal kita ketika apabila terjadi sesuatu dengan Freeport maka tenaga-tenaga Indonesia akan bisa mengelola itu dengan baik. Saya kira ini publik perlu mengetahui hal ini, apalagi dengan statistik yang saya buat soal kecelakaan tambang. Itu dengan ilmu mekanis juga sebenarnya bisa diduga.......tentang desain tambang yang bisa cukup menjegal. Baik, saya kira itu hal yang 3.Tenaga Kerja Tenaga Kerja Indonesia 7
Daryatmo Mardiyanto 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Yang pertama ya pengharagaan dan apresiasi kepada kalangan Dirjen, karena dalam catatan ini sudah ada MOMI (Minerba One Map Indonesia) ya. Kemudian juga rekaman yang mencakup tentang smelter. Karenanya ini ya catatan yang penting, tetapi catatan penting itu sebenarnya refleksi atau gambaran dari amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, undang-undang ini dibuat lima tahun di akhir 2009, dan memberikan kesempatan 5 tahun untuk diwujudkannya smelter. Dengan demikian ketika akhir periode kemarin dalam catatan yang kami baca ada kesepakatan kementerian ESDM dan Komisi VII untuk bersepakat bulat tidak menunda sedikit pun dan melaksanakan secara konsekwen Undang-Undang No.4 Tahun 2009. 9 fraksi dan kementerian bulat. Saya kira ini penting untuk dicatat, karena keputusan itu memberikan penghargaan yang memadai antara pemerintah dan DPR sendiri ketika sudah berhasil menyusun Undang-Undang Nomor No.4 Tahun 2009. Saya kira ini penting sebagai standing politik, posisi politik dari Pemerintah dan DPR RI. Ya undang-undang ini dibuat 5 tahun. Belum pernah undang-undang ini dibuat 5 tahun ya setelah selesai 2009 maka sering beberapa teman menyebut UU Merah Putih. Setelah 2009 masih ada 5 tahun mau bikin smelter. Itulah fungsi negara, fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha sumber daya mineral. Karenanya ketika kemudian pada rencana yang disampaikan dalam paparan Dirjen tentang dukungan yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan batas waktu pelaksanaan, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagai harapan yang ingin disampaikan dukungannya tentu harus ada pencermatan lebih jauh, karena kalau kita sepakat terhadap ini pada butir yang ke-3 kan dukungan yang diperlukan. Tentu kita berharap bahwa uraian terhadap permintaan dukungan itu menjadi jelas dan terperinci dengan tidak sedikitpun menyimpang dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, dan berlaku sama terhadap semuanya. Itulah bentuk sebagai pengaturan regulasi dan perlindungan negara kepada kita, kepada seluruh masyarakat. Ya jadi apabila itu kemudian perpanjangan itu mengingkari undang-undang, itu rasanya kita akan menelan ludah kita sendiri ketika memutuskan institusi yang kita bersama di ruangan ini untuk melakukan penghormatan yang memadai terhadap undang-undang tersebut. Itu saya kira yang pertama.UU Minerba Perpanjangan Kontrak Freeport 7
Daryatmo Mardiyanto 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian yang ketiga mengenai IUP dengan adanya MOMI yang anda, Bapak sampaikan, yaitu pengendalian di tingkat meja untuk mengelola IUP yang jumlahnya 5.000 yang belum termasuk 5.000 yang sudah, skenario apa yang ingin disampaikan oleh Minerba terhadap 5.000 sisanya ya karena sekarang sudah datanya sudah lengkap di sini. Kalau itu ada keperluan untuk berhubungan dengan tingkat II dan tingkat I Undang-Undang 34 sudah mengamanatkan, jadi perlu ada sebuah langkah apakah memang diharuskan pertemuan seperti ini mengundang asosiasi atau pemerintahan atau dalam negeri untuk dapat melaksanakan Undang- Undang 34 yang menyangkut menarik kewenangan dari tingkat kabupaten kepada tingkat provinsi khususnya menyangkut IUP ini. Sementara MOMI-nya sudah ditangan, dan kita mempunyai itu, dengan demikian kita juga bisa mengontrol bersama-sama. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.UU Minerba Skema IUP 7
Daryatmo Mardiyanto 3 PDIP Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian tadi melanjutkan oleh teman-teman, pada teman-teman, bahwa soal smelter, tadi sudah disampaikan saya kira juga sama tolonglah nanti dapat disampaikan skema dari smelter ini karena direncanakan ada tambahan hanya sedikit sekali yaitu hanya sekitar 7 atau berapa tadi, 12 pada tahun 2015. Kalau ini menyangkut soal penyediaan kapasitas dari masing-masing perencanaan smelter itu tidak sejalan dengan tingkat produksi maupun kemampuan kita memproduksi tentu harus dipaparkan terlebih dahulu, sebelum kita ambilkan keputusan keputusan lebih jauh Karena forum ini adalah memperlancar dan memberikan rekomendasi terhadap evaluasi kinerja itu.UU Minerba Smelter 7
Dewie Yasin Limpo 5 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Kemudian pertanyaan berikut adalah, oh ini terkait dengan rakyat kecil kita mengenai distribusi pasca perubahan harga BBM dan gas bagaimana Pertamina mengantisipasi masalah di masyarakat, lebih khusus terhadap pengawasan penggunaan tabung 3 kilo yang banyak digunakan tidak sesuai peruntukannya. Perlu aturan khusus dan regulasi untuk penyalurannya.BBM dan Migas Distribusi gas 7
Dewie Yasin Limpo 4 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Kemudian yang kedua untuk mendapatkan biaya yang murah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi menyampaikan akan mengimpor minyak mentah dari Senagong, Cina, yang jauh lebih murah. Pertanyaan saya sudah berapa cargokah yang sudah diimpor dari Anggola. Karena yang kita tahu sampai-sampai Wapres dari Angola itu kan datang. Tolong Bapak jelaskan.BBM dan Migas Impor Minyak dari Angola 7
Dewie Yasin Limpo 4 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Kemudian kalau tadi Pak Kurtubi mengatakan bahwa bagaimana kalau pemerintah membangun kilang minyak di NTB maupun NTT, saya juga menawarkan bahwa di Sulawesi Selatan Pak, Dapil saya, itu di Selayar, itu pulaunya bagus sekali itu, dan itu memang sudah pernah di ini Saya menawarkan untuk investasi kilang minyak Pertamina ini dilakukan juga di Selayar, jadi bukan Pak Kurtubi di NTB saja, tapi di Sulawesi Selatan juga harus menjadi perhatian. Selayar lebih bagus iya Pak Ketua. Terima Kasih pak.BBM dan Migas Investasi Kilang Minyak 7
Dewie Yasin Limpo 2 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Interupsi Pak. Baik menyambung masukan dari Pak Supratman, saya perkenalan Dewi Yasin Limpo, A-560 dari Fraksi Hanura, Dapil Sulawesi Selatan I.BBM dan Migas Kenaikan Margin 7
Dewie Yasin Limpo 5 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Kemudian yang terakhir Bapak ini banyak sekali yang datang kepada saya itu apa dia minta dibantu atau minta masukkan tapi pada umumnya mereka mengeluh soal perizinan pembangunan SPBU, SPBE dan agen LPG, katanya susah dan angker-angker. Ini bagaimana ini terkait, apakah sudah sesuai dengan revolusi mental tolong diubah dan yang datang sama saya, saya katakan jangan ke saya, silakan datang ke sana, Pertamina. Saya tidak, bukan urusan mengurus-ngurus izin- izin, saya bukan tempat mengurus izin, saya khusus bagaimana memperjuangkan Saudara-saudara dan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bagaimana negarai ini bisa bangun, bangkit, dan martabat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh founding father kita.BBM dan Migas Perizinan Pembangunan SPBU 7
Dewie Yasin Limpo 4 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Singkat pertanyaan Pak, saya harus juga panjang lebar karena ini baru ada perempuan dan kita tidak boleh ini kan, harus perempuan juga menjadi satu sumber inspirasi. Pertama yang ingin saya tanyakan agak lain ke luar sedikit, terkait potensi kerugian negara dan kerugian Pertamina dengan adanya istilah kencing di laut oleh salah satu angkatan di tubuh TNI, yang sering melakukan transaksi minyak di laut bagaimana Pertamina mengantisipasi hal tersebut, dan berapa juga jatah penggunaan bahan bakar untuk TNI Angkatan Laut dari Pertamina. Itu satu.BBM dan Migas Potensi Kerugian Pertamina 7
Dewie Yasin Limpo 4 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Singkat pertanyaan Pak, saya harus juga panjang lebar karena ini baru ada perempuan dan kita tidak boleh ini kan, harus perempuan juga menjadi satu sumber inspirasi. Pertama yang ingin saya tanyakan agak lain ke luar sedikit, terkait potensi kerugian negara dan kerugian Pertamina dengan adanya istilah kencing di laut oleh salah satu angkatan di tubuh TNI, yang sering melakukan transaksi minyak di laut bagaimana Pertamina mengantisipasi hal tersebut, dan berapa juga jatah penggunaan bahan bakar untuk TNI Angkatan Laut dari Pertamina. Itu satu.BBM dan Migas Transaksi dengan TNI AL di Laut 7
Dewie Yasin Limpo 3 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Cuma mengingatkan saja kepada Dirut PLN bahwa saya baru dapat laporan dari salah satu bupati di Selayar ya, Bupati Selayar itu menyampaikan bahwa itu sudah berapa lama dipasang tiang-tiang untuk listrik tapi sampai saat ini jaringan itu tidak terpasang di beberapa kecamatan. Mungkin agar menjadi perhatian PLN karena jangan sampai itu tiang akhirnya dirobohkan lagi sama masyarakat karena sudah capek menunggu listriknya tidak masuk-masuk katanya. Jadi itu saja sekedar ini penyampaian dari Dapil Pak.PLN Aspirasi dari Selayar 7
Dewie Yasin Limpo 2 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Kemudian itu tadi karena kami, Komisi VII DPR dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke di Papua, Ini takutnya menjadi pertanyaan gituloh. Mereka mengharapkan bahwa jangan ada perpanjangan kalau memang belum ada kesepakatan membangun smelter itu kapan, gitu loh. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.UU Minerba Kejelasan Kontrak 7



Dewie Yasin Limpo 2 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Saya Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Hanura saya perkenalkan kembali. Pertanyaannya adalah pertama kita dalam 2 hari ini menerima beberapa asosiasi pengusaha baik itu dari Hiswana migas maupun dari pengusaha bauksit, nah kelihatannya pengusaha bauksit ini memang pengusaha yang dulunya sudah menerima IUP, sudah menambang tapi tiba-tiba distop, tidak bisa mengirim OR-nya, harus dengan smelter, namun kelihatannya karena ini pengusaha lokal, pengusaha anak bangsa kita, ini tentunya kita tidak bisa juga membiarkan mereka mengalami kerugian yang begitu besar, kemudian juga tetap diwajibkan membayar landrent, pajak dan lain-lain dan juga telah banyak yang pada akhirnya mem-PHK-kan karyawannya. Ini harus menjadi satu perhatian mungkin kepada Pak Dirjen dan juga kita Komisi VII, solusi apa yang kira-kira yang bisa membawa mereka ini kepada sesuatu yang bisa menjanjikan dan tidak mengurangi asset ataupun keberadaan para penambang ini tanpa smelter. Mereka mengharapkan bahwa mungkin apakah kita bisa memberikan solusi, memberikan dulu, karena mereka terlanjur menambang OR-nya dan kemudian menumpuk dan mengalami kerugian, sementara masih ditagih terus harus membayar landrent dan lain-lain, sehingga apakah kita tidak bisa memberikan satu dispensasi atau bagaimana terkait dengan kerugian mereka. Mereka berharap bahwa apakah masih bisa ada jalan keluar untuk sampai 2017 bisa mengirim OR, dan setelah itu kita wajibkan untuk tetap membangun smelter. Itu.UU Minerba Perlindungan terhadap asosiasi pengusaha 7
Dewie Yasin Limpo 2 Hanura Sulawesi Selatan I Perempuan Yang kedua adalah pertanyaan saya Pak, status kerja sama pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia ini bagaimana, sejauh mana, sampai di mana perpanjangannya? Karena masyarakat yang ada di Papua itu mengharapkan bahwa sebaiknya pemerintah jangan melakukan perpanjangan kalau memang PT.Freeport ini tidak membangun smelter. Itu harapan mereka. Nah ini kelihatannya juga kita sedikit mungkin harus merenung atau berpikir karena dari kemarin ini ada beberapa diskriminasi kita terhadap mineral-mineral yang lain, yang lain boleh tapi yang ini tidak, misalnya PT.Freeport bisa saja, Newmont bisa, di sisi lain bauksit, nikel yang oleh pengusaha pengusaha kayak kita ini tidak boleh gitu. Nah ini mungkin mohon penjelasan dari Bapak Dirjen Minerba.UU Minerba Status Kerjasama PT. Freeport 7
DITO GANINDITO 17 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, mengenai realisasi Pak ya. total investasi Petronas itu berapa, total pendapatan negara Pak sama total cost recovery. Kemudian pelaksanaan pada waktu drilling segala macam itukan selalu dilaporkan ke SKK Migas kan Pak ya? tolong minta report-nya Pak laporan mengenai pada waktu melaksanakan itu berapa sih, bagaimana sih segala macam … segala macamlah data… keduaCapaian Kerja Realisasi Pendapatan Negara 7
DITO GANINDITO 4 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Saya menambahkan sedikit Pak Ketua BPH maupun Pak Harry. Saya saksi hidup, saya di Komisi VI DPR ada cadangannya, firm ada ya, kalau yang bilang tidak ada itu salah itu. Yang kedua, memang ada perubahan berubah saja jadi LNG. Nah sekarang kalau tadi Pak Harry bilang tidak ada cadangan menurut saya sih ada. Ada 18 kargo LNG yang dari Bontang yang uncommitted itukan berarti bisa dong mestinya. Coba nanti SKK Migas bisa jelaskan Pak. itu kenapa tidak gasnya saja kita alirkan ke Kalija satu yang sebenarnya mungkin mestinya ada. Dulu sih ada, saya tahu ada. Inilah kadang-kadang pemerintah kita berubah-rubah. Dulu ada, sekarang tidak ada. Aneh saja. Betul ada itu Tahun 2006, jadi betul.Gas Bumi Gas Alam 7
DITO GANINDITO 5 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Jadi saya kira BPH Migas ini menjalankan yang sudah ada dalam rancangan induk jaringan distribusi itu dari pemerintah melaksanakan tendernya, tapi pengelolaan alokasinya pemerintahkan dalam hal ini SKK Migas. Jadi jangan disalahkan kepada itunya dong, ke ininya saja. Jadi BPH Migas koordinasi saja dengan pemerintah. Itu saja Pimpinan. Jadi ada itu gasnya.Gas Bumi Gas Alam 7
DITO GANINDITO 16 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Oke. Terima kasih. Kalau begitu kepada SKK Migas Pak … saya minta data karena kitakan akan rapat dengan Petronas juga. Sebelumnya saya minta data-data dulu tolong dicatat ya Pak untuk POD. Dalam POD itu kira-kira jumlah cadangannya itu jumlah cadangan, kemudian firm commitment, total investasi dan total pendapatan negara itu tolong disampaikan ke kita tertulis saja Pak tidak apa-apa. Kemudian pada waktu POD itu konsultannya itu siapa Pak pada waktu itu dan yang meng-approve seingat saya masih jaman BP Migas itu ya kira-kira siapa sih orangnya. Kemudian dari BP Migas itu siapa yang terlibat? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harry ini akan kita bawa ke Panja Migas, tapi kalau kita data-datanya tidak lengkap, kita akan angkat lebih tinggi lagi ke Pansus Pak. jadi tolong dikasih data yang bagus, sehingga kita LHK terlalu tinggi, tetapi ini kita keys, cukup keys besar kita minta supaya dipenuhi. Investasi Investasi 7
DITO GANINDITO 17 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, mengenai realisasi Pak ya. total investasi Petronas itu berapa, total pendapatan negara Pak sama total cost recovery. Kemudian pelaksanaan pada waktu drilling segala macam itukan selalu dilaporkan ke SKK Migas kan Pak ya? tolong minta report-nya Pak laporan mengenai pada waktu melaksanakan itu berapa sih, bagaimana sih segala macam … segala macamlah data… keduaInvestasi Investasi 7
DITO GANINDITO 17 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, mengenai realisasi Pak ya. total investasi Petronas itu berapa, total pendapatan negara Pak sama total cost recovery. Kemudian pelaksanaan pada waktu drilling segala macam itukan selalu dilaporkan ke SKK Migas kan Pak ya? tolong minta report-nya Pak laporan mengenai pada waktu melaksanakan itu berapa sih, bagaimana sih segala macam … segala macamlah data… keduaInvestasi Investasi Petronas 7
DITO GANINDITO 8 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Jadi berapa kira-kira yang belum dibayar? Kemudian ini Pak, kerugiannya kan tadi investasi Rp270 juta kira-kira Pak ya? kemudian inikan akan berakhir Tahun 2018 ini , jadi berapa kerugiannya ini kira-kira? Yang kedua, apakah sudah ada statement dari mereka force majeure?Investasi Kerugian 7
DITO GANINDITO 17 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, mengenai realisasi Pak ya. total investasi Petronas itu berapa, total pendapatan negara Pak sama total cost recovery. Kemudian pelaksanaan pada waktu drilling segala macam itukan selalu dilaporkan ke SKK Migas kan Pak ya? tolong minta report-nya Pak laporan mengenai pada waktu melaksanakan itu berapa sih, bagaimana sih segala macam … segala macamlah data… keduaInvestasi Pendapatan Negara dari Investasi Petronas7
DITO GANINDITO 13 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PLT Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran; Pertamina, SKK migas, kemudian PG. Saya akan memfokuskan kepada masalah Petronas ini Pak. jadi mungkin kepada PGN dulu saya minta Pak Jobinya kemana itu? ke toilet. Ya sudah tidak apaapa yang ada saja. Tadikan saya tanya mengenai kerugian. Saya kira, mestinya bisalah diestimasi kira-kira toh sudah tahu Tahun 2018-2019 sudah tidak dialirkan lagi. masalahnya begini, PGN inikan sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia, jadi kita harus tahu kerugian dengan investasi 270 juta, sekarang anda sudah terima berapa sih dari tol fee itu? kan Cuma 2015. Saya kalau menghitung secara ini yang secara kira-kira saja berarti bangsa ratusan juta juga, Rp200 juta mah ada ruginya itu berapa triliun. Itu pertama.Investasi Petronas 7
DITO GANINDITO 14 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, apakah PGN sudah menyiapkan suatu tuntutan dengan adanya atau sudah diam-diam saja. Rugi-rugi deh sudah biarin saja nasib begitu atau bagaimana Pak?Investasi Petronas 7
DITO GANINDITO 16 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Oke. Terima kasih. Kalau begitu kepada SKK Migas Pak … saya minta data karena kitakan akan rapat dengan Petronas juga. Sebelumnya saya minta data-data dulu tolong dicatat ya Pak untuk POD. Dalam POD itu kira-kira jumlah cadangannya itu jumlah cadangan, kemudian firm commitment, total investasi dan total pendapatan negara itu tolong disampaikan ke kita tertulis saja Pak tidak apa-apa. Kemudian pada waktu POD itu konsultannya itu siapa Pak pada waktu itu dan yang meng-approve seingat saya masih jaman BP Migas itu ya kira-kira siapa sih orangnya. Kemudian dari BP Migas itu siapa yang terlibat? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Harry ini akan kita bawa ke Panja Migas, tapi kalau kita data-datanya tidak lengkap, kita akan angkat lebih tinggi lagi ke Pansus Pak. jadi tolong dikasih data yang bagus, sehingga kita LHK terlalu tinggi, tetapi ini kita keys, cukup keys besar kita minta supaya dipenuhi. Investasi POD 7
DITO GANINDITO 3 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Saya ingat pada waktu tender itu, itu kejadiannya mesti begitu bagus kalau tidak salah. Itu sudah kita pertanyakan mengenai sumbernya. Nah sekarang kalau memang ternyata tidak ada sumbernya ya jangan salahin badan usahanya dong. Saya kira, Kepala BPH Migas minta saja ke pemerintah sumbernya bagaimana nih ceritanya bagaimana ini Pak? jadi harus ada kepastian hukum juga untuk investor. Kan juga harus ada kepastian, kalau tiba-tiba tidak ada sumbernya determinate salahnya apa kan begitu. Dulu persyaratannya bawa inikan paket oke ditender dengan catatan ada sumbernya ternyata sumbernya tidak ada kan bisa saja subnya… atau apa bisa cari alternative lain Pak. itu Pimpinan.Investasi Regulasi Investor 7
DITO GANINDITO 7 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Pimpinan, sebentar Pimpinan. Yang tadi Pak, ship or pay-nya sudah dibayar belum Pak sama Petronas?Investasi Ship or Pay 7
DITO GANINDITO 9 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Pimpinan, sebentar. Dalam kontrak GTA-nya criteria force majeure-nya itu apa? kriteria force majeure-nya itu bisa macam-macam dalam kontrak ini apa istilahnya? Disebut apa gempa bumi apa kek begitu?Kontrak Energi Force Majeure 7
DITO GANINDITO 10 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Ya mestinya permanen deplation ini tidak bisa masuk force majeure itu, tapi tidak tahulah kita lihat saja nanti karena permanen deplation susah kalau masukin force majeure jadi alasan saja nanti. Oke any way itu saja dulu, nanti saya masuk kepertanyaan.Kontrak Energi Force Majeure 7
DITO GANINDITO 18 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian force majeure apakah ini siapa yang akan … ini Pak Dirjen Migas juga PLT yang akan declare force majeure ini siapa? Pemerintah, SKK atau siapa? Sudah sejauh mana? Ini karena saya lihat tadi dalam kriteria major kalau … deplation ya ini agak aneh saja kalau menurut saya.Kontrak Energi Force Majeure 7
DITO GANINDITO 13 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PLT Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran; Pertamina, SKK migas, kemudian PG. Saya akan memfokuskan kepada masalah Petronas ini Pak. jadi mungkin kepada PGN dulu saya minta Pak Jobinya kemana itu? ke toilet. Ya sudah tidak apaapa yang ada saja. Tadikan saya tanya mengenai kerugian. Saya kira, mestinya bisalah diestimasi kira-kira toh sudah tahu Tahun 2018-2019 sudah tidak dialirkan lagi. masalahnya begini, PGN inikan sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia, jadi kita harus tahu kerugian dengan investasi 270 juta, sekarang anda sudah terima berapa sih dari tol fee itu? kan Cuma 2015. Saya kalau menghitung secara ini yang secara kira-kira saja berarti bangsa ratusan juta juga, Rp200 juta mah ada ruginya itu berapa triliun. Itu pertama.PGN Kerugian 7
DITO GANINDITO 14 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, apakah PGN sudah menyiapkan suatu tuntutan dengan adanya atau sudah diam-diam saja. Rugi-rugi deh sudah biarin saja nasib begitu atau bagaimana Pak?PGN Kerugian 7
DITO GANINDITO 15 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Berapa? PGN Kerugian 7
DITO GANINDITO 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Pak Pimpinan, sedikit Pimpinan. Pak mungkin tadi PPH maupun SKK maupun PGN kita di highlight dikasus Petronas ini saja Pak yang di decline. Itu kita highlight jangan sampai kitakan ada Rapat Paripurna, jadi sampai selesai paling tidak kasus ini harus kita bicarakan ya. di highlight saja Pak, bapak-bapak yang bagian presentasi tolong di highlight mengenai kasus ini Pak. force majeure itu.PGN PGN 7
DITO GANINDITO 13 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PLT Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran; Pertamina, SKK migas, kemudian PG. Saya akan memfokuskan kepada masalah Petronas ini Pak. jadi mungkin kepada PGN dulu saya minta Pak Jobinya kemana itu? ke toilet. Ya sudah tidak apaapa yang ada saja. Tadikan saya tanya mengenai kerugian. Saya kira, mestinya bisalah diestimasi kira-kira toh sudah tahu Tahun 2018-2019 sudah tidak dialirkan lagi. masalahnya begini, PGN inikan sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia, jadi kita harus tahu kerugian dengan investasi 270 juta, sekarang anda sudah terima berapa sih dari tol fee itu? kan Cuma 2015. Saya kalau menghitung secara ini yang secara kira-kira saja berarti bangsa ratusan juta juga, Rp200 juta mah ada ruginya itu berapa triliun. Itu pertama.PGN PGN 7
DITO GANINDITO 14 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Yang kedua, apakah PGN sudah menyiapkan suatu tuntutan dengan adanya atau sudah diam-diam saja. Rugi-rugi deh sudah biarin saja nasib begitu atau bagaimana Pak?PGN PGN 7
DITO GANINDITO 15 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Berapa? PGN PGN 7
DITO GANINDITO 19 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian Lemigas ini sudah melakukan perifikasi kepada pemerintah ya pak? pemerintah yang menunjuk Lemigas untuk melakukan perifikasi. Kalau melakukan perifikasi yang sekarang itu tidak ada gunanya yang perlu memperifikasi itu adalah POD yang dihasilkan, dilaporkan oleh PP maupun PP Migas pada waktu itu, itu yang harus diperifikasi. Benar tidak, sesuai tidak itunya Pak? sesuai tidak seperti yang dilaporkan? Ternyatakan sekarang bedanya jauh sekali. Tahun 2026 selesai ini Tahun 2015 sudah selesai kan beda sekali Pak, cuma 30% ya kan? pada waktu membuat POD itu, itu sudah benar belum begitu. Ada apa begitu kira-kira. Nah Lemigas itu harus mengevaluasi pembuatan POD-nya bukan mengevaluasi yang sekarang. Kalau mengevaluasi ya sama saja hasilnya begitu loh Pak. Saya kira perlu ditambahkan untuk melakukan itu. saya kira, sementara itu saja dari saya. Mudah-mudahan kalau bisa datanya kita terima tertulis, jadi pada waktu kita rapat dengan Petronas dengan SKK Migas lebih sudah punya data yang cukup untuk kita melakukan evaluasi untuk ini. itu saja Pimpinan. Terima kasih.Tata Kelola Migas POD 7
DITO GANINDITO 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Pak Pimpinan, sedikit Pimpinan. Pak mungkin tadi PPH maupun SKK maupun PGN kita di highlight dikasus Petronas ini saja Pak yang di decline. Itu kita highlight jangan sampai kitakan ada Rapat Paripurna, jadi sampai selesai paling tidak kasus ini harus kita bicarakan ya. di highlight saja Pak, bapak-bapak yang bagian presentasi tolong di highlight mengenai kasus ini Pak. force majeure itu.Tata Kelola Migas PPH 7
DITO GANINDITO 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Pak Pimpinan, sedikit Pimpinan. Pak mungkin tadi PPH maupun SKK maupun PGN kita di highlight dikasus Petronas ini saja Pak yang di decline. Itu kita highlight jangan sampai kitakan ada Rapat Paripurna, jadi sampai selesai paling tidak kasus ini harus kita bicarakan ya. di highlight saja Pak, bapak-bapak yang bagian presentasi tolong di highlight mengenai kasus ini Pak. force majeure itu.Tata Kelola Migas SKK 7
DITO GANINDITO 19 Golkar Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian Lemigas ini sudah melakukan perifikasi kepada pemerintah ya pak? pemerintah yang menunjuk Lemigas untuk melakukan perifikasi. Kalau melakukan perifikasi yang sekarang itu tidak ada gunanya yang perlu memperifikasi itu adalah POD yang dihasilkan, dilaporkan oleh PP maupun PP Migas pada waktu itu, itu yang harus diperifikasi. Benar tidak, sesuai tidak itunya Pak? sesuai tidak seperti yang dilaporkan? Ternyatakan sekarang bedanya jauh sekali. Tahun 2026 selesai ini Tahun 2015 sudah selesai kan beda sekali Pak, cuma 30% ya kan? pada waktu membuat POD itu, itu sudah benar belum begitu. Ada apa begitu kira-kira. Nah Lemigas itu harus mengevaluasi pembuatan POD-nya bukan mengevaluasi yang sekarang. Kalau mengevaluasi ya sama saja hasilnya begitu loh Pak. Saya kira perlu ditambahkan untuk melakukan itu. saya kira, sementara itu saja dari saya. Mudah-mudahan kalau bisa datanya kita terima tertulis, jadi pada waktu kita rapat dengan Petronas dengan SKK Migas lebih sudah punya data yang cukup untuk kita melakukan evaluasi untuk ini. itu saja Pimpinan. Terima kasih.Tata Kelola Migas Verifikasi Lemigas 7
Dito Ganinduto 2 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Lanjut saja, sama seperti Pak Mulyadi tadi dan lagian kan ini kita evaluasi untuk tahun 2014 jadi makanya ini acuan 100 dolar saya kira tida apa-apa, nanti baru kita membahas APBN baru memakai acuan tahun 2015 baru 40-50 dolar, lanjut Pimpinan.BBM dan Migas Acuan Harga 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian mengenai cadangan nasional Pak, cadangan nasional ini akan saya angkat di Menteri, karena ini sebenarnya bukan kewajiban Pertamina, tapi sekarang yang menanggung adalah Pertamina, Bapak sudah sampaikan 18 hari saya juga baca di media dari Saudara Ahmad Bambang bahwa sedang mencari cadangan untuk menaikan, sebab negeri kita harus naik Pak cadangannya Pak, tidak mungkin kita dengan 240 juta penduduk itu cadangannya cuman 18 itu tidak masuk akal Pak. Singapura itu penduduknya cuman seemprit itu cadangannya 90 hari Pak, Malaysia penduduknya 30 juta, cadangannya 30 hari, kita 18 hari tidak mungkin, oke. Jadi saya minta, saya sepakat yang pernah saya baca di koran Saudara Ahmad Bambang akan melakukan inventarisasi silakan go head bisa Pertamina sendiri investasi, bisa Pertamina kerja sama dengan orang, tapi harganya harus kompetitif, nanti Pak Inas akan membuka berapa harga yang benar untuk storage tersebut.BBM dan Migas Cadangan Nasional 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Sebelum saya melakukan pertanyaan kalau di Seven Sister company di seluruh dunia Cevron, Exxon Mobile, BP, Conoco Philips, Shell dan lain-lain sebagainya CEO-nya itu orang dari perminyakan itu atau dari lain, kira-kira 20-30 tahun pengalaman Pak, nah Bapak ini terus terang saja bukan orang minyak, tapi dipercaya oleh Presiden dan Meneg BUMN saya kira Bapak ini orang yang luar biasa hebatnya, mudah-mudahan bisa mengemban bisa mengemban Pertamina ini menjadi world class company, Pak ya. Kalau kerjanya benar kita dukung. Sekedar ilustrasi Pak Pertamina masuk ke Fortune 500 2014 Nomor 102, Petronas No. 69 Pertamina berdiri tahun 1957, Petronas tahun 1974 sekedar informasi Bapak saja sehingga mudah-mudahan dengan Bapak masuk kita akan lebih naik lagi.BBM dan Migas Etos Kerja 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi saya kira itu Pak, jadi cadangan tolong Bapak sampaikan, ini memang kewenangan Menteri, tapi dari Pertamina harus menyampaikan juga masukan ini sangat berbahaya kalau cadangan kita cuman 18 hari Pak. Kemudian saya bicara ini semua berdasarkan kita mengacu ke depan harga minyak 50 dolar ke depan Pak, jadi ini adalah its about the time Pertamina untuk melakukan yang tadi saya sampaikan juga di-upstream-nya KSO itu pun kalau ada investor yang mau, belum tentu ada investor yang mau Pak dengan harga 50 dolar cost-nya sekarang 20-30 dolar, marginnya sangat tipis, belum spread-nya resikonya sangat besar, jadi Pertamina sekarang harus berubah paradigma jangan jadi un- tenar ya Bapak ya, jadilah seperti perusahaan-perusahaan minyak yang lain, jadi harus benar-benar berpikir sebagai swasta, karena kalau jadi un-tenar kita sudah tidak cocok lagi, apalagi minyak lagi turun, jadi di bawah Pimpinan Bapak kita akan lihat produksinya tadi sudah tahu berapa, nanti kita lihat satu tahun lagi jadi berapa, kemudian kita lihat lagi profit-nya jadi berapa, marginnya jadi berapa, kemudian nambah bloknya jadi berapa, gasnya segala macam dan lain-lain sebagainya.BBM dan Migas Harga Minyak kedepan 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Mengenai ini Pak, masukan dari tim reformasi bahwa sekarang saya sudah tahu temuannya dan kita sudah tahu, saya sudah tahu secara cukup detail bahwa dulu itu ternyata SK Dirut No. 39 yang mewajibkan melakukan pembelian izin ekspor maupun impor lewat Petral dan harus melakukan lelang lewat NOC itu sebenarnya agak lucu Pak, NOC tidak memproduksi Ron 88 akhirnya NOC membeli dari produsen, ya saya kira Bapak sudah tahu, dan sekarang sudah akan kembalikan lagi ke ISC oke. Kalau memang mau dikembalikan ke ISC itu harus langsung Pertamina membeli langsung kepada produsen, tidak ada lagi cerita sekarang yang namanya, apa namanya, apa broker atau apalah itulah, apa namanya, trader dulu itu Petral itu mengatakan bahwa trader, trade as produsen juga, ya tidak boleh dong Pak, jangan disamakan. Nah kalau ISC nanti akan membeli vendor list-nya itu jangan sama dengan vendor list yang ada di Petral. Itu saya nanti di Panja Migas kita akan bongkar itu ya. Karena itu orang tidak bikin itu. Nah sekarang nanti orang tahu bahwa akan membeli langsung, ngaku-ngaku ini produsen, jadi Pertamina harus melakukan hal-hal seperti ini Pak, satu Pak ya membeli langsung pada produsen, siapa itu produsen adalah yang benar-benar mempunyai storage ya, produsen yang benar-benar mempunyai kilang, kenapa kilang ? karena ... stock-nya kan dari kilang Pak, jadi kalau dia produsen tidak punya ... stock, belinya dari mana- mana, ada shortage repot. Perusahaan yang financial capability, kemudian mempunyai pengalaman pekerjaan, mempunyai storage tidak hanya di Indonesia saja, di mana-mana, kira-kira seperti itulah Pak. Dan itu harus diinspeksi oleh Pertamina, jangan semua orang mengaku-ngaku saja padahal itu cuman trader saja. Paham Pak ya, jadi itu harus kita awasi Pak, jadi langsung membeli karena kita satu hari 800 ribu barel oil kita beli, minyak mentah 325, BBM 500 sekian itu banyak itu Pak ya.BBM dan Migas Izin Ekspor Impor, Regulasi 7
Dito Ganinduto 13 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang terakhir Pak kan sekarang sudah ada kontrak yang lama itu, kontra lama itu sensity of contract diteruskan, tapi mulai ISC, setelah lewat ISC kita lihat perbedaan harganya, yang kedua kita lihat nanti kita akan lihat nanti invoice- nya dan bill of laddingnya sama atau tidak yang lama, yang sekarang kita juga akan lihat. Terima kasih Pimpinan.BBM dan Migas Kontrak Lama 7



Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Baik langsung pertanyaan saya hanya cuma dua yaitu di upstream dan di downstream. Di upstream ini begini Pak, Pertamina ini mempunyai lahan yang begitu banyak yang belum dikerjakan Pak dan ini tidak salah Pertamina memang dari dulu kan wilayah kerja yang begitu luas. Dulu Pak jamannya Bu Karen itu sudah ada program yang Pak Samsul, Pak Samsul Alam juga mungkin tahu yaitu EOR Pak, Enhanced Oil Recovery itu memang satu-satunya yang bisa menaikan produksi Pertamina yang melakukan kerjasama dengan perusahaan yang sudah punya pengalaman. Tapi pada waktu itu payung hukumnya sedang disiapkan oleh SKK Migas, tapi pada waktu itu sudah sampai ke Presiden kemudian katanya dua minggu selesai ternyata tidak selesai. Kemudia Pertamina sangat bagus punya ide untuk melakukan EOR dan KSO tapi kalau sistemnya seperti biasa tidak ada orang yang mau Pak, prosedur harus mengikuti PPK 007, masuk bea masuk dan lain-lain sebagainya, tidak ada yang mau. Akhirnya ada sampailah tanda tangan kemudian tapi ternyata di situ ada masalah yang Bapak mungkin pernah baca di Tempo sampai staf dari walking level dari Pertamina dipanggil ke Kejaksaan segala macam, akhirnya tidak ada yang berani, paraf pun tidak berani, boro-boro jalan Pak, brigade 200 ... yang dibentuk oleh Pertamina akhirnya sampai sekarang nyaris bubar. Ini informasi saja Pak, saya sudah sampaikan SKK Migas dan saya akan sampaikan ke Menteri ESDM besok hari Kamis, saya minta Pemerintah membuatkan payung hukum sehingga kalau ada payung hukumnya ini bisa jalan, ini sekedar informasi untuk Bapak saja.BBM dan Migas Lahan Pengerjaan Pertamina 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, Pimpinan. Pak Hiswana, barusan anda menyebutkan mengenai kebijakan yang mengarah ke liberalisasi, tolong di-explore Pak, apa itu. Kemudian yang kedua kami baru-baru ini kan juga membaca bahwa ada tim dari reformasi kebijakan tata kelola itu yang menyatakan bahwa Ron 88 akan dihapus, kembali ke Ron 92 dan saya katanya sih harganya sama, menurut saya sih tidak mungkin sama 92 dan 88. Kemudian yang ketiga bahwa SPBU untuk subsidi sekarang akan boleh dilakukan oleh asing, ini bagaimana ini, tolong di-explore dulu Pak, jangan langsung ke bawahnya. Terima kasih.BBM dan Migas Liberalisasi kebijakan 7
Dito Ganinduto 2 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Pimpinan, ada tambahan. Kebetulan dari bundelan ini Pak, yang usulan Bapak itu, dan kebetulan ditambahkan oleh Pak Ketua tidak ada di kita Pak. Nah jadi masih seperti tertutup juga ini Pak. Jadi keterbukaan, niat baik, nah itu yang kita harapkan Pak, jadi supaya moment-nya bisa tepat. Ya terima kasih.BBM dan Migas Pajak SPBU 7
Dito Ganinduto 12 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih. Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa sekarang akan diubah dari Petral ke Pertamina ISC Pak ya, bahwa selama ini Petral dengan ISC, betul Petral punya land yang begitu besar, Bapak bikin saja dengan TT pembayarannya, satu oke. Yang kedua vendornya jangan sama dengan Petral, kan kita sudah ada temuan Pak dari Tim Reformasi Kelola Migas, jangan, yang kedua jangan membunuh Ron-nya, kita bunuh mafianya gitu loh Pak, nah jangan sama, harus dicek benar, jadi benar-benar langsung pokoknya, langsung ke produser, jangan lewat-lewat trader dan segala macam gitu saja Pak. Dan harus produser yang benar-benar produser yang sudah diverifikasi oleh pihak ketiga, dia punya infrasturktur, punya cadangan minimum 1 juta barel misalnya, dan punya kilang, karena perlu kilang Pak untuk fit stock-nya dia, kalau tidak, kalau dia ngaku-ngaku saja cuma punya storage satu, dua biji dan hanya satu tempat, itu juga bahaya Pak, paling tidak dia ada storage beberapa tempat di seluruh dunia. Kira-kira itu Pak, kita menghilangkan mafia supaya harganya murah.BBM dan Migas Petral ke Pertamina ISC 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua mengenai hilir Pak saya pernah membaca koran dari Pertamina akan menyetop Ron 88, tolong dipikirkan Pak ini saya tahu ini adalah levelnya Kementerian, Pemerintah, tapi akan kami berikan ilustrasi bahwa kalau menyetop ron 88 kita akan membeli ron 92 sudah pasti kita akan mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak, karena apa Pak, ron 92 itu dibuat oleh seluruh negara dan semua kilang yang membuat kilang ron 92 sudah punya kontrak pembelinya, jadi kita harus nge-beat, nge-beatnya bisa plus 5, plus 6 dolar pasti lebih mahal daripada ron 88, kecuali kalau Pertamina sudah siap dengan kilangnya ron 92 oke boleh dilakukan.BBM dan Migas Ron 88 & Ron 92 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, Pimpinan. Pak Hiswana, barusan anda menyebutkan mengenai kebijakan yang mengarah ke liberalisasi, tolong di-explore Pak, apa itu. Kemudian yang kedua kami baru-baru ini kan juga membaca bahwa ada tim dari reformasi kebijakan tata kelola itu yang menyatakan bahwa Ron 88 akan dihapus, kembali ke Ron 92 dan saya katanya sih harganya sama, menurut saya sih tidak mungkin sama 92 dan 88. Kemudian yang ketiga bahwa SPBU untuk subsidi sekarang akan boleh dilakukan oleh asing, ini bagaimana ini, tolong di-explore dulu Pak, jangan langsung ke bawahnya. Terima kasih.BBM dan Migas Ron 92 7
DITO GANINDUTO 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan, ini mumpung ada Pak Komisaris tanya saja, saya sudah bicara juga dengan Direktur EP Syamsu Alam periode yang lalu, dia iya-iya aja, saya enggak ngerti ada apa gitu loh, aneh ini Pak. Begitu lama approval-nya kemudian barangnya, ini salah satu contoh saja Pak Menteri. Pertamina ini akan kita besarkan dengan Undang-undang Migas kita akan kasih leverage dan terus terang aja Pertamina EP ini kan dengan mudahnya sekarang dapat blok-blok, 8 blok dikasih semua lah agak terlena mungkin pak. Jadi mereka tuh bekerja ......saja udah pasti berhasil lah, kira-kira kan gitu, tidak ada terobosan, tidak ada lebih semangat lagi gitu. nah tapi kalau nanti kita besarkan seperti ini, kemudian agak case-case kayak gini, ini kan baru satu blok Pak, belum blok-blok lain, Pak Dirjen mestinya tahu nih. Saya udah bicara sama dia juga kan waktu itu Bapak sampai Bapak ketarakan.BUMN EP Pertamina 7
DITO GANINDUTO 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Bu Ari, Bu Ari kan Dapilnya juga biar ......lampu listriknya itu, ini salah satu contoh pak. Bapak sementara saya baca saya tahu di rezimnya Bapak ada efisiensi sangat, kami sangat setuju pak, bapak bilang gross split, segala efisiensi. Ini di mana letak efisiensinya, ini salah satu blok saja Pak. Ini hanya salah satu contoh yang mungkin di sini mumpung ada komisaris Pertamina, oke revitalisasi lah sudah enggak ada lagi lah jamannya kerajaan-kerajaan kecil lagi sekarang di Pertamina. Saya kira cukup itu saja Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BUMN Pertamina 7
DITO GANINDUTO 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Yang menjadi pertanyaan saya di jawab, saya pendalaman saja sedikit saja. Jadi Tarakan itu butuhnya 12 Mm, sekarang di supply oleh Pertamina …..itu 4 Mm tapi itu associate gas Pak, di mana kadang-kadang PLN butuhnya banyak dia cuma sedikit, jadi nggak pasti Pak. Sedangkan di situ KSO itu ada udah siap 4 Mm Pak, jadi bisa segera itu Pak, kalau nggak kan PLN ini pakai diesel. Saat ini kerugian dari negara sendiri di hitung saja misalnya 4 dolar kali sekian itu adalah saya tulis 100 milyar lebih itu. Bisa segera saja Pak, jadi nggak usah nunggu nasional itu. Terima kasih Pak.BUMN Pertamina 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.BUMN PGN 7
Dito Ganinduto 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, Kiri. Interupsi Pimpinan. Pak jadikan begini Pak ya, dalam sektor Migas, pemerintah itu yang mewakili adalah Dirjen Migas, yang gampang saja Pak, sekarang harga minyak turun US$ 50 apa sih langkah-langkah negeri kita ini dalam mengatasi ini? Lifting kita itu setiap tahun itu dari APBN turun ke APBNP turun lagi ke realisasi, apa yang akan kita lakukan? Bapak ada Inpres Nomor 2 tahun 2012 yang sangat bagus, apa yang sudah Bapak lakukan? Kemudian soal cadangan nasional kita, negeri kita 240 juta cadangan nasional kita cuma 20 hari. Malaysia penduduknya cuma berapa sih 3.000, 300 berapa? 30 juta cuma Segitu ya, kilang kita itu saya baca di koran orang Pertamina ngomong kita mau membangun kilang 20 tahun, mana mungkin, itu saya minta penjelasan dari Pemerintah, itu ngomong itu, nanti saya tanya itu sama Pertamina mau membangun kilang, maaf, rehabilitasi kilang 2 tahun bisa, soal RON 88 ke RON 92 itu ada masukan dari mafia Migas dari tim itu, itu bagaimana refirmasi keputusan dari pemerintah seperti apa, itu yang mau kita kaji Pak ya kalau APBN kayak begini sih sama saja bohong itu Pak.ESDM Cadangan Nasional 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, Sebentar Pimpinan. Ini jadi begini Pak, Bapak tadi sampaikan ini resume, ini bukan resume. Ini adalah APBN ya Pak ya, kita minta itu di atasnya realisasi kinerja 2014 dan rencana kerja 2015 itu yang kita minta. Di sini tertulis cuma lifting, ini adalah ini yang akan kita bahas pada waktu kita pembahasan APBN, begitu lo Pak. Kalau Bapak bilang resume, bukan, kalau Bapak resume itu bilang bahwa lifting sekian itu kita mengeluarkan peraturan begini-begini, meningkatkan lifting dengan harga minyak 50 sekarang menjadi begini, soal kilang, kilang kita akan membangun begini-begini, kemudian soal Ron 88 begini, itu kebijakan-kebijakan yang jadi hot issue sekarang disampaikan dulu, begitu lo Pak. Jadi bukan ini, bukan APBN begitu lo Pak. Begitu Pimpinan. Jadi supaya kita juga, kalau misalnya ada bahannya yang belum disampaikan, disampaikan segera supaya kami perlu untuk melihat, begitu lo Pak. Terima kasih.ESDM Kesalahan Resume 7
Dito Ganinduto 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi Kalau belum siap, pokoknya sebelum menteri harus sudah tersiapkan semua seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Kemudian soal lifting, apa sih yang akan kita lakukan sekarang? Begitu. Terima kasih Pimpinan.ESDM Lifting 7
Dito Ganinduto 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi terus terang saja ini repotnya begini Pak, ini masalah kita hari Kamis mau rapat dengan Menteri. Saya bisa kita langsung dengan menteri nanti Bapak yang kena semua. Kalau kita belum dapat masukan dari Bapak-bapak, Bapak yang repot, akan saya buka semua ini di depan menteri nanti, tidak enak dong Bapak institusi juga, saya kira begitu Pak.ESDM Penyesuaian Waktu Rapat 7
Dito Ganinduto 3 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan. Interupsi Pimpinan. Kalau kita lihat hari ini jadwalnya adalah sebentar, justru sebelum itu. RDP dengan Dirjen Migas acaranya evaluasi kinerja tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2015. Makalah yang kami terima dari Dirjen Migas pada pagi hari ini yang seyogyanya harus kami terima sebelum sidang tapi baru kami terima okelah tidak apa-apa, itu hanya 1 lembar yang isinya cuma APBN ini. APBN 2014 ini macam mana urusannya ini? Bukan ini yang kita minta Pak nanti kita ada jadwal sendiri begitu masuk APBN, APBNP kita akan membahas khusus mengenai APBN, APBNP dengan Dirjen Dirjen Migas, tapi sekarang kan kinerja 2014 dan evaluasi 2014 dan 2015, kan harusnya itu yang disampaikan, bukan ini, itu dulu Pimpinan, sebelum kita mulai ini macam mana ini urusan. Terima kasih Pimpinan.ESDM Soal Kegiatan 7
DITO GANINDUTO 3 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Sesuai dengan jadwal acara untuk Freeport Pak, apa yang sudah disampaikan oleh bapak saya kira kami mendukung sepenuhnya selama masih dalam koridor peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terjadi suatu win-win solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah Indonesia maupun Freeport maupun keberlangsungan daripada karyawan yang ada di Freeport sana, Papua khususnya.Freeport Negosiasi 7
Dito Ganinduto 10 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oke nanti boleh Pak, izin lokasi Pak, sudah ada izin lokasi Pak ? minta copy- nya kalau sudah ada Pak, belum ada Pak. Izin lokasi sudah ada belum Pak ? belum. Oke izin usaha industri sudah ada Pak ? belum. Amdalnya sudah ada Pak ? belum. Berarti kalau menurut kami tidak bisa dikategorikan sudah membangun smelter, lokasi tanahnya belum pasti, kalau sudah ada kan harus ada izin, ada sertifikatnya, harus ada izin usaha, harus ada izin usaha industri, harus ada amdal, harus ada basic design engeneeringnya sudah ada belum Pak ? belum ada juga. Ya sudah jadi pada kesempatan ini kita tahu bahwa baru niat saja Pak ya, baru nawaitu saja yang lain-lainnya yang penting-penting sekali malah belum ada, lokasi belum ada, tanah belum ada, izin belum ada, amdal belum ada basic design engeneering belum ada, jadi nanti akan kita tanyakan kepada pemerintah apa dasarnya untuk memperpanjang ini kalau memang semuanya belum ada, karena begini Pak UU Minerba saja sebenarnya Permen No. 1 sudah melanggar ini realisasi ini, kemudian acuannya ada boleh mengekspor konsentrat asal akan membangun smelter, yang sudah dilakukan Freeport mungkin menaruh itu saja apa uang jaminan keseriusan saja tetapi realisasinya semua belum ada, lokasinya belum ada, sertifikat tanahnya belum ada, izin industri belum ada, izin lokasi belum ada, izin usaha industri belum ada, amdalnya belum ada, betul Pak ? Baik kalau begitu Pimpinan, saya tidak ada pertanyaan lagi kalau ini saja belum ada semua, terima kasih Pimpinan.Freeport Perizinan 7
Dito Ganinduto 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Baru-baru ini menjadi berita yang cukup rame di media bahwa Pemerintah tadinya akan menunda perpanjangan ekspor Freeport yang 6 bulan ini tetapi akhirnya Pemerintah menurut media yang saya baca sudah memperpanjang ekspor untuk 6 bulan ke depan, ekspor konsentrat, dengan catatan karena memang rencana Freeport akan membangun smelter, pertanyaan saya Pak izin untuk interaktif Pimpinan. Visibilities tadi sudah selesai belum, full complete atau progress ? 100% selesai, oke. Lokasinya di mana Pak ? lokasinya smelter.Freeport Visibilities 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.Gas Gas 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.Gas Open Akses 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.Kelistrikan Diesel 7
DITO GANINDUTO 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Yang menjadi pertanyaan saya di jawab, saya pendalaman saja sedikit saja. Jadi Tarakan itu butuhnya 12 Mm, sekarang di supply oleh Pertamina …..itu 4 Mm tapi itu associate gas Pak, di mana kadang-kadang PLN butuhnya banyak dia cuma sedikit, jadi nggak pasti Pak. Sedangkan di situ KSO itu ada udah siap 4 Mm Pak, jadi bisa segera itu Pak, kalau nggak kan PLN ini pakai diesel. Saat ini kerugian dari negara sendiri di hitung saja misalnya 4 dolar kali sekian itu adalah saya tulis 100 milyar lebih itu. Bisa segera saja Pak, jadi nggak usah nunggu nasional itu. Terima kasih Pak.Kelistrikan Diesel 7
DITO GANINDUTO 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Yang menjadi pertanyaan saya di jawab, saya pendalaman saja sedikit saja. Jadi Tarakan itu butuhnya 12 Mm, sekarang di supply oleh Pertamina …..itu 4 Mm tapi itu associate gas Pak, di mana kadang-kadang PLN butuhnya banyak dia cuma sedikit, jadi nggak pasti Pak. Sedangkan di situ KSO itu ada udah siap 4 Mm Pak, jadi bisa segera itu Pak, kalau nggak kan PLN ini pakai diesel. Saat ini kerugian dari negara sendiri di hitung saja misalnya 4 dolar kali sekian itu adalah saya tulis 100 milyar lebih itu. Bisa segera saja Pak, jadi nggak usah nunggu nasional itu. Terima kasih Pak.Kelistrikan Kerugian Negara 7
DITO GANINDUTO 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Bu Ari, Bu Ari kan Dapilnya juga biar ......lampu listriknya itu, ini salah satu contoh pak. Bapak sementara saya baca saya tahu di rezimnya Bapak ada efisiensi sangat, kami sangat setuju pak, bapak bilang gross split, segala efisiensi. Ini di mana letak efisiensinya, ini salah satu blok saja Pak. Ini hanya salah satu contoh yang mungkin di sini mumpung ada komisaris Pertamina, oke revitalisasi lah sudah enggak ada lagi lah jamannya kerajaan-kerajaan kecil lagi sekarang di Pertamina. Saya kira cukup itu saja Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kelistrikan Lampu 7
DITO GANINDUTO 7 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Bu Ari, Bu Ari kan Dapilnya juga biar ......lampu listriknya itu, ini salah satu contoh pak. Bapak sementara saya baca saya tahu di rezimnya Bapak ada efisiensi sangat, kami sangat setuju pak, bapak bilang gross split, segala efisiensi. Ini di mana letak efisiensinya, ini salah satu blok saja Pak. Ini hanya salah satu contoh yang mungkin di sini mumpung ada komisaris Pertamina, oke revitalisasi lah sudah enggak ada lagi lah jamannya kerajaan-kerajaan kecil lagi sekarang di Pertamina. Saya kira cukup itu saja Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kelistrikan Listrik 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Soal Direktur Utama mungkin bukan kewenangan kami, tapi kami sih mengharapkannya mudah-mudahan benar-benar professional 100%. Tidak bukan Lobbies karena saya dengar ini dari luar ya sudah ada beberapa lobbies yang ingin mengincar Direktur Utama Pertamina, saya mengharapkan tidak ini yang ditunjuk, saya mengharapkan direktur utamanya adalah orang yang benar-benar bekerja untuk Pertamina mumpuni dan tentunya orang yang dari dalam.Kinerja Pertamina Direktur Pertamina 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang terakhir Bu, ini kan kita sekarang ada peraturan dari pemerintah bahwa sudah bisa mengimport LNG, tetapi kan infrastrukturnya kan belum-belum siap Bu ya. Saya dengar ada beberapa FSRU yang sedang dibangun oleh, akan dibangun oleh Pertamina. Salah satu contohnya ada di Cilacap, kebetulan Cilacap adalah Dapil saya bu. Ini ada titipan dari Cilacap nih, FSRU hanya bisa disewa atau Pertamina menunjuk pelaksana kontraktor untuk membangun SFRU tersebut, tetapi kalau FSRU-nya sistemnya adalah bukan sewa, Pertamina menunjuk tapi dengan....... itu agak sulit Bu, sulit akan terealisir, jadi ini sebagai masukan saja karena mereka investasinya cukup besar, kalau misalnya ........akan sangat tergantung pada pihak pembeli kerja. Kalau dia pembeli kerja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan itu mereka akan kesulitan sekali, jadi eader, kalau yang sekarang yang di Jakarta kan sewa. Nah itu sewa atau kalau membeli ya beli tapi dengan progress payment jangan dengan tenki, kalau tenki agak susah.Kinerja Pertamina FSRU 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Baru-baru ini kita cukup kaget dengan adanya restrukturisasi pemberhentian 2 direktur dan sekarang sudah ditunjuk Plt-nya Ibu Yeni, tetapi ini oke sudah jalan ya jadi nggak masalah, tetapi yang penting ke depan bahwa di dalam Undang-Undang Migas draft yang sedangkan kami buat itu kita akan me-leverage Pertamina luar biasa Bu. Jadi kami mengharapkan Direksi Pertamina ini benar benar yang mumpuni, baik Direktur Utama yang akan datang maupun seluruh direksi dan harus solid karena kalau di leverage dengan suatu perundang-undangan membesarkan Pertamina tapi tidak didukung oleh management yang mumpuni itu berarti akan sia-sia saja.Kinerja Pertamina Leverage Pertamina 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian Bu mengenai mega proyek sayang Pak Rahmat Hardadi enggak datang. Mega project ini kan ada 4 RDMP, kemudian ada 2 kilang yang baru, dengan harapan tahun 2025 kita sudah swasembada BBM. Itu harapan kami, sehingga kita sudah tidak import BBM lagi sehingga mengurangi devisa kita, tetapi saya dengar ada gerakan yang ingin menggagalkan proyek ini bahwa kalau RDMP maupun kilang ini tertatih-tatih tidak sesuai dengan skedul itu menguntungkan importir. Nah ini saya minta dengan sangat pada kesempatan yang berbahagia ini dengan direksi yang baru ini jangan sampai terjadi Bu, karena rezim import ini tentunya kan sudah bukan waktunya lagi lah kita untuk bermain-main seperti itu. Oleh karena itu saya minta jawaban dari Ibu bagaimana komitmen dari Pertamina sampai saat ini mengenai 4 RDMP maupun 2 gross rute evanery yang akan dibangun, baik yang di Tuban maupun yang ada di Balongan karena saya dengar yang di Balongan belum jalan, eh sorry yang di Bontang.Kinerja Pertamina Proyek Swasembada 7
Dito Ganinduto 1 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian Bu mengenai mega proyek sayang Pak Rahmat Hardadi enggak datang. Mega project ini kan ada 4 RDMP, kemudian ada 2 kilang yang baru, dengan harapan tahun 2025 kita sudah swasembada BBM. Itu harapan kami, sehingga kita sudah tidak import BBM lagi sehingga mengurangi devisa kita, tetapi saya dengar ada gerakan yang ingin menggagalkan proyek ini bahwa kalau RDMP maupun kilang ini tertatih-tatih tidak sesuai dengan skedul itu menguntungkan importir. Nah ini saya minta dengan sangat pada kesempatan yang berbahagia ini dengan direksi yang baru ini jangan sampai terjadi Bu, karena rezim import ini tentunya kan sudah bukan waktunya lagi lah kita untuk bermain-main seperti itu. Oleh karena itu saya minta jawaban dari Ibu bagaimana komitmen dari Pertamina sampai saat ini mengenai 4 RDMP maupun 2 gross rute evanery yang akan dibangun, baik yang di Tuban maupun yang ada di Balongan karena saya dengar yang di Balongan belum jalan, eh sorry yang di Bontang.Kinerja Pertamina RDMP 7
Dito Ganinduto 4 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, Bu kalau Cilacap bagaimana RDMP Cilacap Bu.Kinerja Pertamina RDMP Cilacap 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.PLN PLN 7
DITO GANINDUTO 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Yang menjadi pertanyaan saya di jawab, saya pendalaman saja sedikit saja. Jadi Tarakan itu butuhnya 12 Mm, sekarang di supply oleh Pertamina …..itu 4 Mm tapi itu associate gas Pak, di mana kadang-kadang PLN butuhnya banyak dia cuma sedikit, jadi nggak pasti Pak. Sedangkan di situ KSO itu ada udah siap 4 Mm Pak, jadi bisa segera itu Pak, kalau nggak kan PLN ini pakai diesel. Saat ini kerugian dari negara sendiri di hitung saja misalnya 4 dolar kali sekian itu adalah saya tulis 100 milyar lebih itu. Bisa segera saja Pak, jadi nggak usah nunggu nasional itu. Terima kasih Pak.PLN PLN 7
DITO GANINDUTO 9 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Sekalian maksud ini Pak, inikan ada Pak Komisaris, ini Pertamina kejadian kaya gini nggak bener Pak, sampai terjadi sampai lama sekali mengurus ……dan nggak perlu ….. saya kira Pak Wamen ngerti lah kalau lapangan produksi Pertamina kan nggak perlu POFD, ngapain pakai POFD ini dipersulit terus Pak, padahal KSOnya Pertamina itu. Terima kasih.Prosedur POFD 7
DITO GANINDUTO 5 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu 2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak. Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016 untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada, butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.Prosedur POFG 7



DITO GANINDUTO 4 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian mengenai tata niaga dan harga gas pak, ini sudah menjadi persoalannya cukup lama. Dulu pernah ada konsep dari Departemen ESDM untuk membuat badan penyangga gas atau Agrigator gas yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan gas-gas yang mahal, yang murah dijadikan satu, kemudian bisa diatur harganya oleh pemerintah, sehingga harganya bisa rendah. Nah ini mungkin sekarang atau apakah ini tetap akan dijalankan atau tidak, tapi dulu kita sempat bahas dengan Kementerian ESDM yang lalu dan karena kami ini karena institusi saya nggak tahu apakah ini akan diteruskan atau tidak.Tata Kelola Migas Tata Niaga Gas 7
DITO GANINDUTO 10 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Pimpinan. Pak mengenai tata niaga gas tadi itu mengenai rencana pemerintah untuk aggregator atau penyangga gas itu seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai open access itu Pak, untuk PGN itu. Terima kasih.Tata Kelola Migas Tata Niaga Gas 7
Dito Ganinduto 6 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Baik, tambahan lagi Pimpinan. Jadi mungkin pada waktu itu, kan Pak Sukhyar ada juga dengan Pak Menteri, saya ingat betul karena saya ada di sini, awalnya memang beliau menyampaikan bahwa pemerintah akan mengikuti Undang-Undang No.4 Tahun 2009, panjang lebar, panjang lebar, terakhir beliau minta exception 6 item kalau tidak salah. Justru itu kami tidak setuju sama sekali pada waktu itu, pokoknya kita stick pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa di situ yang di-highlight adalah material, raw material tidak tidak boleh diekspor. Itu sepakat kita, malah pada waktu itu ada banyak sekali tekanan-tekanan dari Kadin lah, segala macam, tidak, saya bilang. Malah Pak Jero Wacik bilang ini Pak Dito ini yang kuning-kuning Kadin, saya bilang, tidak, kita pokoknya stick pada undang-undang, karena saya ikut yang membuat undang-undang. Jadi begitu Pak, terima kasih Pak.UU Minerba Melanggar UU 7
Dito Ganinduto 8 Golkar Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ini agak serius soalnya. Kalau tadi disampaikan bahwa Pak Menteri menyampaikan bahwa melanggar Permen, kalau melanggar itu Permen adalah pemerintah, karena itu adalah produk dari pemerintah. Yang kedua Permen Nomor 1 tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi VII. Jadi saya minta tolong Bapak mencabut bawa kami kalau memang melanggar pemerintah dan DPR itu, DPR-nya tidak pernah terlibat. Karena itu produk-produk dari pemerintah, bukan dari DPR, yang kedua tidak pernah dikonsultasikan dengan DPR. Terima kasih Pimpinan.UU Minerba Permen melanggar UU 7
DONY MARYADI OEKON 6 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Nda, kalau sekarang ini dengan menyatunya ini planning-nya seperti apa nantinya? Planning kedepannya dalam investasi? Izin Pimpinan interaksi. BPH Migas Planning 7
DONY MARYADI OEKON 3 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki DMO kan Pak ya.DMO DMO 7
DONY MARYADI OEKON 4 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Memang saya juga heran pak gitu kenapa ini enggak dibikin dari dulu. Iya terima kasih, jadi makanya saya berpikir ini cukup lama mereka, kewajiban mereka saya sempat tanya mereka katakan kebutuhan lokalnya tidak, belum ada. Padahal saya lihat di sini ada beberapa PLTMG yang salah satu contohnya ada di PLTG energi listrik Batam juga membutuhkan. Kemudian Tanjung Uncang juga membutuhkan betul kan Pak ya. Kemudian ….. dan Panaran nah ini mereka membutuhkan kok dia bilang enggak, belum ada. Ini coba saya bertanya ini masalah itu, jadi kalau memang akan dibangun saya pikir untuk kelancaran DMO ini Pak, supaya DMO ini benar-benar terealisasi karena cukup lama dari tahun ’79 dan saya dengar sempat ada flop dari pipa ……., itu yang dari Conoco Philips kalau nggak salah dari Gresik ya. Nah ini bagaimana dan saya dengar berakhir flop ini di 2016 Desember sampai sekarang mereka juga tidak ada DMO pak. Jadi mohon ini diperhatikan dengan serius Pak. Itu aja dari kami Pak, terima kasih.DMO DMO 7
Dony Maryadi Oekon 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-Laki Dari tadi teman-teman sudah bertanya Pak jadi saya mau coba menanyakan yang ringan-ringan saja Pak. Dari laporan slide yang tadi kami lihat di sini produksinya kurang jelas ini Pak, produksi per tahunnya yang kurang jelas, karena kalau kita lihat di sini ada deviden semua laporannya per tahun tapi produksi per tahun secara realnya itu berapa ini yang kita minta untuk jelaskan, kemudian yang berikutnya lebih melihat kepada keselamatan kerja pengalaman yang lalu di tahun 2013 kalau tidak salah Pak ya tanggal 14 Mei itu ada kejadian yang sampai 28 orang kalau tidak salah yang tewas nah ini peningkatan apa yang dilakukan oleh Freeport dalam keselamatan kerja, dalam hal ini K3S nya, eh apa K3 nya apa yang dilakukan, peningkatan apa yang dilakukan dalam hal berdasarkan pengalaman kemarin kejadian di tahun 2013, kembali lagi di dalam laporan yang ada sekarang ini saya lihat ada mengenai CSR dan apa yang dilakukan oleh Freeport secara yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya dan sekitar tambang khususnya mengenai CSR-CSR yang telah dilakukan bagi masyarakat Papua karena saya lebih mementingkan apa yang diterima oleh masyarakat Papua sebetulnya itu Pak yang saya utamakan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bapak terima kasih.Freeport CSR 7
Dony Maryadi Oekon 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-Laki Dari tadi teman-teman sudah bertanya Pak jadi saya mau coba menanyakan yang ringan-ringan saja Pak. Dari laporan slide yang tadi kami lihat di sini produksinya kurang jelas ini Pak, produksi per tahunnya yang kurang jelas, karena kalau kita lihat di sini ada deviden semua laporannya per tahun tapi produksi per tahun secara realnya itu berapa ini yang kita minta untuk jelaskan, kemudian yang berikutnya lebih melihat kepada keselamatan kerja pengalaman yang lalu di tahun 2013 kalau tidak salah Pak ya tanggal 14 Mei itu ada kejadian yang sampai 28 orang kalau tidak salah yang tewas nah ini peningkatan apa yang dilakukan oleh Freeport dalam keselamatan kerja, dalam hal ini K3S nya, eh apa K3 nya apa yang dilakukan, peningkatan apa yang dilakukan dalam hal berdasarkan pengalaman kemarin kejadian di tahun 2013, kembali lagi di dalam laporan yang ada sekarang ini saya lihat ada mengenai CSR dan apa yang dilakukan oleh Freeport secara yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya dan sekitar tambang khususnya mengenai CSR-CSR yang telah dilakukan bagi masyarakat Papua karena saya lebih mementingkan apa yang diterima oleh masyarakat Papua sebetulnya itu Pak yang saya utamakan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bapak terima kasih.Freeport Keselamatan Kerja 7
Dony Maryadi Oekon 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-Laki Dari tadi teman-teman sudah bertanya Pak jadi saya mau coba menanyakan yang ringan-ringan saja Pak. Dari laporan slide yang tadi kami lihat di sini produksinya kurang jelas ini Pak, produksi per tahunnya yang kurang jelas, karena kalau kita lihat di sini ada deviden semua laporannya per tahun tapi produksi per tahun secara realnya itu berapa ini yang kita minta untuk jelaskan, kemudian yang berikutnya lebih melihat kepada keselamatan kerja pengalaman yang lalu di tahun 2013 kalau tidak salah Pak ya tanggal 14 Mei itu ada kejadian yang sampai 28 orang kalau tidak salah yang tewas nah ini peningkatan apa yang dilakukan oleh Freeport dalam keselamatan kerja, dalam hal ini K3S nya, eh apa K3 nya apa yang dilakukan, peningkatan apa yang dilakukan dalam hal berdasarkan pengalaman kemarin kejadian di tahun 2013, kembali lagi di dalam laporan yang ada sekarang ini saya lihat ada mengenai CSR dan apa yang dilakukan oleh Freeport secara yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya dan sekitar tambang khususnya mengenai CSR-CSR yang telah dilakukan bagi masyarakat Papua karena saya lebih mementingkan apa yang diterima oleh masyarakat Papua sebetulnya itu Pak yang saya utamakan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bapak terima kasih.Freeport Produksi pertahun 7
DONY MARYADI OEKON 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Saya nggak banyak sedikit saja, saya ingin mempernyatakan dari hasil pertemuan kita. Kita beberapa minggu lalu kita melakukan pertemuan dengan sempat dengan Primer Oil Pak, untuk masalah gas. Dalam pertemuan itu Primer Oil menjelaskan mengenai apa yang sudah mereka lakukan saat ini, existing sejak tahun 2000, sorry dari tahun ’79 mereka itu ada waktu masih blok A, kemudian ada Tuna blok, semua PSI Pak. Nah ini yang blok A sejak ‘79 dan diperpanjang sampai tahun semenjak tahun 2009 diperpanjang sampai tahun 2029. Kemudian untuk ke depannya mereka akan melakukan pengeboran lagi di Tuna field yang akan gas in kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 2023 pak ya. Nah dari semua yang mereka paparkan dengan pipa, pipanya mereka sudah bangun, tapi kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan, ini mereka sama sekali tidak ada domestik market obligation-nya yang di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu disampaikan mereka kewajiban untuk 25%. Nah kalau saya lihat dari sambungan yang pipa yang mereka paparkan dengan kita, itu tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam domestic market. Apakah ini, izin Pimpinan saya mau agak sedikit interaktif, apakah ini apa memang begitu, cuma cukup lama sejak tahun ‘79 sampe sekarang ini.Gas Gas 7
DONY MARYADI OEKON 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Saya nggak banyak sedikit saja, saya ingin mempernyatakan dari hasil pertemuan kita. Kita beberapa minggu lalu kita melakukan pertemuan dengan sempat dengan Primer Oil Pak, untuk masalah gas. Dalam pertemuan itu Primer Oil menjelaskan mengenai apa yang sudah mereka lakukan saat ini, existing sejak tahun 2000, sorry dari tahun ’79 mereka itu ada waktu masih blok A, kemudian ada Tuna blok, semua PSI Pak. Nah ini yang blok A sejak ‘79 dan diperpanjang sampai tahun semenjak tahun 2009 diperpanjang sampai tahun 2029. Kemudian untuk ke depannya mereka akan melakukan pengeboran lagi di Tuna field yang akan gas in kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 2023 pak ya. Nah dari semua yang mereka paparkan dengan pipa, pipanya mereka sudah bangun, tapi kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan, ini mereka sama sekali tidak ada domestik market obligation-nya yang di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu disampaikan mereka kewajiban untuk 25%. Nah kalau saya lihat dari sambungan yang pipa yang mereka paparkan dengan kita, itu tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam domestic market. Apakah ini, izin Pimpinan saya mau agak sedikit interaktif, apakah ini apa memang begitu, cuma cukup lama sejak tahun ‘79 sampe sekarang ini.Gas Pengeboran 7
DONY MARYADI OEKON 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Saya nggak banyak sedikit saja, saya ingin mempernyatakan dari hasil pertemuan kita. Kita beberapa minggu lalu kita melakukan pertemuan dengan sempat dengan Primer Oil Pak, untuk masalah gas. Dalam pertemuan itu Primer Oil menjelaskan mengenai apa yang sudah mereka lakukan saat ini, existing sejak tahun 2000, sorry dari tahun ’79 mereka itu ada waktu masih blok A, kemudian ada Tuna blok, semua PSI Pak. Nah ini yang blok A sejak ‘79 dan diperpanjang sampai tahun semenjak tahun 2009 diperpanjang sampai tahun 2029. Kemudian untuk ke depannya mereka akan melakukan pengeboran lagi di Tuna field yang akan gas in kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 2023 pak ya. Nah dari semua yang mereka paparkan dengan pipa, pipanya mereka sudah bangun, tapi kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan, ini mereka sama sekali tidak ada domestik market obligation-nya yang di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu disampaikan mereka kewajiban untuk 25%. Nah kalau saya lihat dari sambungan yang pipa yang mereka paparkan dengan kita, itu tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam domestic market. Apakah ini, izin Pimpinan saya mau agak sedikit interaktif, apakah ini apa memang begitu, cuma cukup lama sejak tahun ‘79 sampe sekarang ini.Gas Primer Oil 7
DONY MARYADI OEKON 1 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Mungkin pertanyaan saya sama saja sama Pak Dito ini sama Pak Harry, Cuma saya lebih memfokuskan kepada masalah KJG ini Pak. Kalimantan Jawa Gas ke Pak Dirjen. Seperti yang diketahui inikan sudah menjadi BUMN seperti PGN kan sudah diberikan penugasan untuk investasikan Pak? seperti yang disampaikan oleh temanteman PGN dan saat ini ada permasalahan dengan PCML yang tidak menghormati kontrak yang ada dengan tidak membayar ship or pay. Kalau kita lihat tadikan hasilnya 2016-2017 mereka belum membayar ship or pay, nah ini yang saya pertanyakan Pak, mohon izin nanti saya minta jawaban secara tertulis jelas Pak. Jadi buat kita juga harus menjadi pegangan Pak ya? bagaimana peran pemerintah untuk melindungi permasalahan ini. Melindungi dalam arti kata investasi teman-teman BUMN Pak peran pemerintah kepada apa yang dilakukan teman-teman BUMN.Instrastruktur Distribusi Gas BumiKalimantan Jawa Gas 7
DONY MARYADI OEKON 5 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian kalau ini berjalan, saya melihat PGN sendiri teman-teman bagaimana karena dengan penugasan oleh pemerintah, planning-nya seperti apa ini? kalau investasi ini diserahkan ke PGN nanti seluruhnya, saya bicara PGN karenakan sekarang Pertagas sebab kita tidak tahu ini Pertagas sama PGN ini kita info diluar saja bahwasannya sudah menyatu Pertagas masuk ke PGN . itu betul tidak? Mohon interaksi sebentarInstrastruktur Distribusi Gas BumiPlanning 7
DONY MARYADI OEKON 7 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Ya jadi sekali lagi Pak ke Pak Dirjen, saya ingin juga ditekankan kepada temanteman semua dilingkungan Pak Dirjen bahwasannya PGN dengan investasi, orang investasi tidak akan pernah ada yang rugi kan Pak? ini sekarang dengan ship or pay ini mereka tetap bisa berjalan. Nah sekarang kewajiban mereka, apa jaminannya mereka mau membayar ship or pay kepada PGN sebagai investor. Saya pikir itu Pimpinan. Terima kasih.Investasi Ship or Pay 7
DONY MARYADI OEKON 1 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Mungkin pertanyaan saya sama saja sama Pak Dito ini sama Pak Harry, Cuma saya lebih memfokuskan kepada masalah KJG ini Pak. Kalimantan Jawa Gas ke Pak Dirjen. Seperti yang diketahui inikan sudah menjadi BUMN seperti PGN kan sudah diberikan penugasan untuk investasikan Pak? seperti yang disampaikan oleh temanteman PGN dan saat ini ada permasalahan dengan PCML yang tidak menghormati kontrak yang ada dengan tidak membayar ship or pay. Kalau kita lihat tadikan hasilnya 2016-2017 mereka belum membayar ship or pay, nah ini yang saya pertanyakan Pak, mohon izin nanti saya minta jawaban secara tertulis jelas Pak. Jadi buat kita juga harus menjadi pegangan Pak ya? bagaimana peran pemerintah untuk melindungi permasalahan ini. Melindungi dalam arti kata investasi teman-teman BUMN Pak peran pemerintah kepada apa yang dilakukan teman-teman BUMN.Investasi Ship or Pay 7
DONY MARYADI OEKON 2 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Yang kedua, BPH disini sebagai Pembina sektor hilir migas, apabila ada dispute kontrak JTA yang menjadi domain BPH ini Pak, saya pikir yang paling utama adalah ship or pay-nya. Ada jaminan tidak mereka harus membayar ship or pay ini karena kalau dilihat kita tadi disampaikan PGN bisa rugi, tapi kalau ship or pay-nya dibayar. Coba saya interaktif sedikit dengan PG. kalau ship or pay-nya dibayar ini tidak rugikan?Investasi Ship or Pay 7
DONY MARYADI OEKON 3 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Jadikan sebetulnya yang harus dibantu adalah PGN. Dalam hal ini BUMN-nya. Kalau dia dibayar dengan ship or pay-nya dan confirm mereka membayar, PGN tidak ada masalah sebetulnya. Jadi ini tekanan dari pemerintah sendiri untuk menjamin ship or pay ini harus dibayar ah ini dari teman-teman pemerintah bagaimana menghadapinya? Saya ingin jawaban yang jelas Pak.Investasi Ship or Pay 7
DONY MARYADI OEKON 4 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian peran SKK juga, disini saya lihat didalam POD-nya ka nada satu sumur yang oleh Petronas belum dibor Pak. ini sudah cukup lama dan tindakan apa yang dilakukan SKK kepada Petronas? Jangan kita mau dipermainkan oleh mereka Pak. dia tidak mau bayar ship or pay, dia bilang mau ngebor 10 sumur, sampai hari ini dia belum ngebor ya masih kurang kan? Tapi dalam POD-nya kan jelas mereka akan menjanjikan 10 sumur, nah ini juga kita apa. Jangan kita dimaininlah.Investasi Ship or Pay 7
DONY MARYADI OEKON 5 PDIP Jawa Barat XI Laki-laki Kemudian kalau ini berjalan, saya melihat PGN sendiri teman-teman bagaimana karena dengan penugasan oleh pemerintah, planning-nya seperti apa ini? kalau investasi ini diserahkan ke PGN nanti seluruhnya, saya bicara PGN karenakan sekarang Pertagas sebab kita tidak tahu ini Pertagas sama PGN ini kita info diluar saja bahwasannya sudah menyatu Pertagas masuk ke PGN . itu betul tidak? Mohon interaksi sebentarPGN PGN 7
ENDRE SAIFOEL 3 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya bertanya kepada PT Bukit Asam menyambung pertanyaan tadi Pak Dirut. Saya menerima aspirasi dari Sawahlunto, sebetulnya kota Sawahlunto itu belum siap ditinggal oleh PT BA, belum siap ditinggal oleh PT BA. Mungkin juga PT BA ingat sejarah dari awalnya PT BA ini dan sampai di di bukit asam menjadi unit pertambangan di bukit asam. Ini tahun 90-an PTBA inilah yang unit Ombilin inilah yang membnatu keuangan Bukit Asam pada harga batubara bagus tahun ’90 dengan kalori bagus sementara yang di Bukit Asam ini belum, kalorinya masih rendah, mungkin penjualan pada saat itu maish belum bagus. Inilah yang menopang dengan keuangan Bukit Asam dulunya, tahun ’90-an.Batu Bara Batu Bara 7
Endre Saifoel 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Kepada Bapak Direktur Utama Pertamina, saya hanya bertanya sedikit saja ini Pak, mungkin tidak sampai 3 menit. Pertama saya mengapresiasikan sekarang ini Pertamina sudah merambah ke luar negeri untuk mencari ladang minyak atau blok minyak dari tahun 2011 sudah mulai ke Aljazair dan sampai ke Irak 2013, 2014 sudah nyampai lagi ke Malaysia. Yang kami pertanyakan sekarang Pak yang dari sisi perusahaan di Aljazair dengan menghabiskan biaya yang sangat besar dan juga di Blok West Kurma menghabiskan biaya juga besar, yang sekarang apa yang bisa diuntungkan dari situ. Sedangkan, sementara ada informasi untuk Blok Irak Kurma itu hanya tidak minyak yang didapatkan oleh Pertamina tapi hanya keuntungan fee waktu minyak dunia $ 110, hanya mendapat 1,9 sen. 1,9 sen, kalau sekarang tentu sudah mendapat 0,8 sen. Jadi saya minta tertulis ke Pertamina pertama berapa keuntungan Pertamina dari 3 blok tersebut apakah memang betul-betul untung atau impas atau bagaimananya, dan juga kapan break event point atau balik modal sementara di blok-blok kita di Indonesia masih banyak. Yang ketiga berapa kontrak yang tersisa dari 3 blok tersebut. Empat berapa nilai aset aset tersebut nilainya sekarang. Yang kelima ini bagi rakyat Indonesia apa keuntungannya Pak yang dari yang 3 blok itu, manfaatnya. Kami mohon itu dijawab tertulis melalui komisi Pak.BBM dan Migas Blok Irak Kurma dan West Kurma 7
Endre Saifoel 1 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Endre Saifoel, A-006 dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Sumatera Barat I.BBM dan Migas Kenaikan Margin 7
Endre Saifoel 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Kepada Bapak Direktur Utama Pertamina, saya hanya bertanya sedikit saja ini Pak, mungkin tidak sampai 3 menit. Pertama saya mengapresiasikan sekarang ini Pertamina sudah merambah ke luar negeri untuk mencari ladang minyak atau blok minyak dari tahun 2011 sudah mulai ke Aljazair dan sampai ke Irak 2013, 2014 sudah nyampai lagi ke Malaysia. Yang kami pertanyakan sekarang Pak yang dari sisi perusahaan di Aljazair dengan menghabiskan biaya yang sangat besar dan juga di Blok West Kurma menghabiskan biaya juga besar, yang sekarang apa yang bisa diuntungkan dari situ. Sedangkan, sementara ada informasi untuk Blok Irak Kurma itu hanya tidak minyak yang didapatkan oleh Pertamina tapi hanya keuntungan fee waktu minyak dunia $ 110, hanya mendapat 1,9 sen. 1,9 sen, kalau sekarang tentu sudah mendapat 0,8 sen. Jadi saya minta tertulis ke Pertamina pertama berapa keuntungan Pertamina dari 3 blok tersebut apakah memang betul-betul untung atau impas atau bagaimananya, dan juga kapan break event point atau balik modal sementara di blok-blok kita di Indonesia masih banyak. Yang ketiga berapa kontrak yang tersisa dari 3 blok tersebut. Empat berapa nilai aset aset tersebut nilainya sekarang. Yang kelima ini bagi rakyat Indonesia apa keuntungannya Pak yang dari yang 3 blok itu, manfaatnya. Kami mohon itu dijawab tertulis melalui komisi Pak.BBM dan Migas Keuntungan 7
Endre Saifoel 1 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Endre Saifoel, A-006 dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Sumatera Barat I.BBM dan Migas Margin 7,5 Persen 7
Endre Saifoel 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Kepada Bapak Direktur Utama Pertamina, saya hanya bertanya sedikit saja ini Pak, mungkin tidak sampai 3 menit. Pertama saya mengapresiasikan sekarang ini Pertamina sudah merambah ke luar negeri untuk mencari ladang minyak atau blok minyak dari tahun 2011 sudah mulai ke Aljazair dan sampai ke Irak 2013, 2014 sudah nyampai lagi ke Malaysia. Yang kami pertanyakan sekarang Pak yang dari sisi perusahaan di Aljazair dengan menghabiskan biaya yang sangat besar dan juga di Blok West Kurma menghabiskan biaya juga besar, yang sekarang apa yang bisa diuntungkan dari situ. Sedangkan, sementara ada informasi untuk Blok Irak Kurma itu hanya tidak minyak yang didapatkan oleh Pertamina tapi hanya keuntungan fee waktu minyak dunia $ 110, hanya mendapat 1,9 sen. 1,9 sen, kalau sekarang tentu sudah mendapat 0,8 sen. Jadi saya minta tertulis ke Pertamina pertama berapa keuntungan Pertamina dari 3 blok tersebut apakah memang betul-betul untung atau impas atau bagaimananya, dan juga kapan break event point atau balik modal sementara di blok-blok kita di Indonesia masih banyak. Yang ketiga berapa kontrak yang tersisa dari 3 blok tersebut. Empat berapa nilai aset aset tersebut nilainya sekarang. Yang kelima ini bagi rakyat Indonesia apa keuntungannya Pak yang dari yang 3 blok itu, manfaatnya. Kami mohon itu dijawab tertulis melalui komisi Pak.BBM dan Migas Perusahaan di Aljazair 7
ENDRE SAIFOEL 6 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin saya perjelas juga lagi ke PTBA, memang PTBA sudah jelas untuk memperpanjang mungkin dengan biaya kalau ini yang tinggal 2.600, mungkin diperkecillah dilakukan oleh ......supaya ini tetap berjalan karena ini sejarah, mungkin sejarah Indonesia tambang ini, tambang Sawahlunto, jangan ditutup, ditinggal kasihan kota itu Pak, kota tua yang tidak ada apa-apanya lagi, dia belum siap ditinggal oleh PTBA. Terima kasih.BUMN PT Bukit Asam 7
ENDRE SAIFOEL 3 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya bertanya kepada PT Bukit Asam menyambung pertanyaan tadi Pak Dirut. Saya menerima aspirasi dari Sawahlunto, sebetulnya kota Sawahlunto itu belum siap ditinggal oleh PT BA, belum siap ditinggal oleh PT BA. Mungkin juga PT BA ingat sejarah dari awalnya PT BA ini dan sampai di di bukit asam menjadi unit pertambangan di bukit asam. Ini tahun 90-an PTBA inilah yang unit Ombilin inilah yang membnatu keuangan Bukit Asam pada harga batubara bagus tahun ’90 dengan kalori bagus sementara yang di Bukit Asam ini belum, kalorinya masih rendah, mungkin penjualan pada saat itu maish belum bagus. Inilah yang menopang dengan keuangan Bukit Asam dulunya, tahun ’90-an.BUMN PT Bukit Asam 7
ENDRE SAIFOEL 4 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin dengan sejarah itu dengan keadaan sekarang memang kita mengetahui ini merugi PTBA di Ombilin, tapi disamping merugi saya rasa janganlah yang Sawahlunto itu menganggap, janganlah PTBA menutup dulu pada tahun 2019 IUP-nya habis, dia minta kalau bisa di reling deuce diperkecil dan mungkin juga masih ada yang bisa ditambang untuk operasional unit Ombilin itu, yang seperti kalau underground dengan biaya sekarang saya rasa nggak mungkin, mungkin masih ada yang open paid, yang bisa dikelola untuk IUP jika seandainya diperpanjang selama 10 tahun dengan reling deuce, mungkin biaya-biaya yang lain akan mengurangi PTBA. Dan ini akan membantu juga ke PLTU Ombilin karena PLTU Ombilin ini sebentar lagi juga tidak akan mendapatkan batubara karena spek batubara yang di Ombilin, ini kalorinya kalori tinggi yang ada di PTBA. Kalau PTBA ini berangkat di tahun 2019 meningkatkan kota Sawahlunto berarti juga meninggalkan BUMN PLTU Ombilin yang tidak mempunyai pasokan, sementara PLTU ini dibangun dulu PLTU mulut tambang, tapi sekarang seperti ayam mati di lumbung padi jadinya kalau 2019 ini PTBA ini harus berangkat, yan diharapkan sekarang adalah PTBA tetap berproduksi atau diperpanjang dengan rolling deuce. Seandainya di tinggal ke Pemda ini sudah tidak menyelesaikan masalah, ini mungkin boleh saya mengatakan ini mudharat yang akan datang, kalau ditinggal dan diserahkan ke Pemda. Sedangkan PTBA saja nggak sanggup sekarang untuk melakukan tambang dalam, mana mungkin Pemda setempat untuk melakukan tambang dalam.BUMN PT Bukti Asam 7
ENDRE SAIFOEL 3 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya bertanya kepada PT Bukit Asam menyambung pertanyaan tadi Pak Dirut. Saya menerima aspirasi dari Sawahlunto, sebetulnya kota Sawahlunto itu belum siap ditinggal oleh PT BA, belum siap ditinggal oleh PT BA. Mungkin juga PT BA ingat sejarah dari awalnya PT BA ini dan sampai di di bukit asam menjadi unit pertambangan di bukit asam. Ini tahun 90-an PTBA inilah yang unit Ombilin inilah yang membnatu keuangan Bukit Asam pada harga batubara bagus tahun ’90 dengan kalori bagus sementara yang di Bukit Asam ini belum, kalorinya masih rendah, mungkin penjualan pada saat itu maish belum bagus. Inilah yang menopang dengan keuangan Bukit Asam dulunya, tahun ’90-an.BUMN Sawahlunto 7
ENDRE SAIFOEL 4 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin dengan sejarah itu dengan keadaan sekarang memang kita mengetahui ini merugi PTBA di Ombilin, tapi disamping merugi saya rasa janganlah yang Sawahlunto itu menganggap, janganlah PTBA menutup dulu pada tahun 2019 IUP-nya habis, dia minta kalau bisa di reling deuce diperkecil dan mungkin juga masih ada yang bisa ditambang untuk operasional unit Ombilin itu, yang seperti kalau underground dengan biaya sekarang saya rasa nggak mungkin, mungkin masih ada yang open paid, yang bisa dikelola untuk IUP jika seandainya diperpanjang selama 10 tahun dengan reling deuce, mungkin biaya-biaya yang lain akan mengurangi PTBA. Dan ini akan membantu juga ke PLTU Ombilin karena PLTU Ombilin ini sebentar lagi juga tidak akan mendapatkan batubara karena spek batubara yang di Ombilin, ini kalorinya kalori tinggi yang ada di PTBA. Kalau PTBA ini berangkat di tahun 2019 meningkatkan kota Sawahlunto berarti juga meninggalkan BUMN PLTU Ombilin yang tidak mempunyai pasokan, sementara PLTU ini dibangun dulu PLTU mulut tambang, tapi sekarang seperti ayam mati di lumbung padi jadinya kalau 2019 ini PTBA ini harus berangkat, yan diharapkan sekarang adalah PTBA tetap berproduksi atau diperpanjang dengan rolling deuce. Seandainya di tinggal ke Pemda ini sudah tidak menyelesaikan masalah, ini mungkin boleh saya mengatakan ini mudharat yang akan datang, kalau ditinggal dan diserahkan ke Pemda. Sedangkan PTBA saja nggak sanggup sekarang untuk melakukan tambang dalam, mana mungkin Pemda setempat untuk melakukan tambang dalam.Capaian Kerja IUP 7
Endre Saifoel 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Ini saya mohon Pimpinan, saya ada interaktif ini Pimpinan, kepada Bapak Direktur PT. Freeport saya akan memperpanjang pertanyaan dari Pak Kurtubi tadi mengenai ekspor konsentrat, ini konsentrat kita sudah mengekspor 42 tahun jadi menghitung berapa emas, berapa perak, dan berapa tembaga itu dengan analisa berarti selama ini Freeport tidak real pembayaran royalti ke negara, bagaimana penghitungan dengan analisa, jadi kalau kita hitung sekarang tebak-tebak buah manggis berapa isinya sementara berapa emas, sedangkan harga emas royalti-nya berbeda dengan perak, berbeda dengan tembaga. Bagaimana Freeport menghitung, siapa yang mengontrolnya, ini kita sama anak bangsa ya dengan Freeport semuanya ini sangat besar kerugian negara, mungkin waktu pengapalan dipakai lesban ke kapal itu hanya konsentrat, sekali berapa jam, berapa menit menganalisa itu dan itu hanya sebatas analisa dan saya sependapat dengan teman tadi dengan Pak Supratman sebaiknya Freeport supaya jangan ada kerugian bagi negara Indonesia sebaiknya kita tundalah dulu melakukan ekspor konsentrat karena setelah di konsentrat ini kita urai lagi setelah emas ini semuanya masih ada logam-logam yang lain dengan harga bernilai, ini selama ini kan bangsa tidak tahu, Indonesia tidak tahu, itulah yang kita minta ke Freeport kalau bisa kita undurlah dulu menjelang kejelasan tentang smelter ini karena semuanya akan jelas berapa emas, berapa perak, berapa tembaga, dan mungkin juga kata Pak Kurtubi tadi mana tahu ada uranium di dalam, selama ini Indonesia belum mendapatkan royalti dari uranium, hanya itu yang kita sampaikan terima kasih.Freeport Ekspor Konsentrat 7
Endre Saifoel 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Ini saya mohon Pimpinan, saya ada interaktif ini Pimpinan, kepada Bapak Direktur PT. Freeport saya akan memperpanjang pertanyaan dari Pak Kurtubi tadi mengenai ekspor konsentrat, ini konsentrat kita sudah mengekspor 42 tahun jadi menghitung berapa emas, berapa perak, dan berapa tembaga itu dengan analisa berarti selama ini Freeport tidak real pembayaran royalti ke negara, bagaimana penghitungan dengan analisa, jadi kalau kita hitung sekarang tebak-tebak buah manggis berapa isinya sementara berapa emas, sedangkan harga emas royalti-nya berbeda dengan perak, berbeda dengan tembaga. Bagaimana Freeport menghitung, siapa yang mengontrolnya, ini kita sama anak bangsa ya dengan Freeport semuanya ini sangat besar kerugian negara, mungkin waktu pengapalan dipakai lesban ke kapal itu hanya konsentrat, sekali berapa jam, berapa menit menganalisa itu dan itu hanya sebatas analisa dan saya sependapat dengan teman tadi dengan Pak Supratman sebaiknya Freeport supaya jangan ada kerugian bagi negara Indonesia sebaiknya kita tundalah dulu melakukan ekspor konsentrat karena setelah di konsentrat ini kita urai lagi setelah emas ini semuanya masih ada logam-logam yang lain dengan harga bernilai, ini selama ini kan bangsa tidak tahu, Indonesia tidak tahu, itulah yang kita minta ke Freeport kalau bisa kita undurlah dulu menjelang kejelasan tentang smelter ini karena semuanya akan jelas berapa emas, berapa perak, berapa tembaga, dan mungkin juga kata Pak Kurtubi tadi mana tahu ada uranium di dalam, selama ini Indonesia belum mendapatkan royalti dari uranium, hanya itu yang kita sampaikan terima kasih.Freeport Perhitungan Analisa 7
ENDRE SAIFOEL 4 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin dengan sejarah itu dengan keadaan sekarang memang kita mengetahui ini merugi PTBA di Ombilin, tapi disamping merugi saya rasa janganlah yang Sawahlunto itu menganggap, janganlah PTBA menutup dulu pada tahun 2019 IUP-nya habis, dia minta kalau bisa di reling deuce diperkecil dan mungkin juga masih ada yang bisa ditambang untuk operasional unit Ombilin itu, yang seperti kalau underground dengan biaya sekarang saya rasa nggak mungkin, mungkin masih ada yang open paid, yang bisa dikelola untuk IUP jika seandainya diperpanjang selama 10 tahun dengan reling deuce, mungkin biaya-biaya yang lain akan mengurangi PTBA. Dan ini akan membantu juga ke PLTU Ombilin karena PLTU Ombilin ini sebentar lagi juga tidak akan mendapatkan batubara karena spek batubara yang di Ombilin, ini kalorinya kalori tinggi yang ada di PTBA. Kalau PTBA ini berangkat di tahun 2019 meningkatkan kota Sawahlunto berarti juga meninggalkan BUMN PLTU Ombilin yang tidak mempunyai pasokan, sementara PLTU ini dibangun dulu PLTU mulut tambang, tapi sekarang seperti ayam mati di lumbung padi jadinya kalau 2019 ini PTBA ini harus berangkat, yan diharapkan sekarang adalah PTBA tetap berproduksi atau diperpanjang dengan rolling deuce. Seandainya di tinggal ke Pemda ini sudah tidak menyelesaikan masalah, ini mungkin boleh saya mengatakan ini mudharat yang akan datang, kalau ditinggal dan diserahkan ke Pemda. Sedangkan PTBA saja nggak sanggup sekarang untuk melakukan tambang dalam, mana mungkin Pemda setempat untuk melakukan tambang dalam.Pembangkit Listrik PLTU 7



ENDRE SAIFOEL 4 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin dengan sejarah itu dengan keadaan sekarang memang kita mengetahui ini merugi PTBA di Ombilin, tapi disamping merugi saya rasa janganlah yang Sawahlunto itu menganggap, janganlah PTBA menutup dulu pada tahun 2019 IUP-nya habis, dia minta kalau bisa di reling deuce diperkecil dan mungkin juga masih ada yang bisa ditambang untuk operasional unit Ombilin itu, yang seperti kalau underground dengan biaya sekarang saya rasa nggak mungkin, mungkin masih ada yang open paid, yang bisa dikelola untuk IUP jika seandainya diperpanjang selama 10 tahun dengan reling deuce, mungkin biaya-biaya yang lain akan mengurangi PTBA. Dan ini akan membantu juga ke PLTU Ombilin karena PLTU Ombilin ini sebentar lagi juga tidak akan mendapatkan batubara karena spek batubara yang di Ombilin, ini kalorinya kalori tinggi yang ada di PTBA. Kalau PTBA ini berangkat di tahun 2019 meningkatkan kota Sawahlunto berarti juga meninggalkan BUMN PLTU Ombilin yang tidak mempunyai pasokan, sementara PLTU ini dibangun dulu PLTU mulut tambang, tapi sekarang seperti ayam mati di lumbung padi jadinya kalau 2019 ini PTBA ini harus berangkat, yan diharapkan sekarang adalah PTBA tetap berproduksi atau diperpanjang dengan rolling deuce. Seandainya di tinggal ke Pemda ini sudah tidak menyelesaikan masalah, ini mungkin boleh saya mengatakan ini mudharat yang akan datang, kalau ditinggal dan diserahkan ke Pemda. Sedangkan PTBA saja nggak sanggup sekarang untuk melakukan tambang dalam, mana mungkin Pemda setempat untuk melakukan tambang dalam.Pertambangan Ombilin 7
ENDRE SAIFOEL 6 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin saya perjelas juga lagi ke PTBA, memang PTBA sudah jelas untuk memperpanjang mungkin dengan biaya kalau ini yang tinggal 2.600, mungkin diperkecillah dilakukan oleh ......supaya ini tetap berjalan karena ini sejarah, mungkin sejarah Indonesia tambang ini, tambang Sawahlunto, jangan ditutup, ditinggal kasihan kota itu Pak, kota tua yang tidak ada apa-apanya lagi, dia belum siap ditinggal oleh PTBA. Terima kasih.Pertambangan Perpanjang 7
ENDRE SAIFOEL 3 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya bertanya kepada PT Bukit Asam menyambung pertanyaan tadi Pak Dirut. Saya menerima aspirasi dari Sawahlunto, sebetulnya kota Sawahlunto itu belum siap ditinggal oleh PT BA, belum siap ditinggal oleh PT BA. Mungkin juga PT BA ingat sejarah dari awalnya PT BA ini dan sampai di di bukit asam menjadi unit pertambangan di bukit asam. Ini tahun 90-an PTBA inilah yang unit Ombilin inilah yang membnatu keuangan Bukit Asam pada harga batubara bagus tahun ’90 dengan kalori bagus sementara yang di Bukit Asam ini belum, kalorinya masih rendah, mungkin penjualan pada saat itu maish belum bagus. Inilah yang menopang dengan keuangan Bukit Asam dulunya, tahun ’90-an.Pertambangan Tambang 7
ENDRE SAIFOEL 2 Nasdem Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini Bukit Asam kita mau penjelasan sedikit Pak, mengenai yang unit tambang Ombilin Pak. Kabarnya mau di tutup dengan tahun 2019 IUP-nya habis, kita minta keterangannya Pak. Terima kasih.Pertambangan Tambang Ombilin 7
Endre Saifoel 1 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut PLN, saya berkaitan dengan pertanyaan saya yang kemarin juga. Saya perkenalkan nama saya Endre Saifoel. Ini di halaman 6 di anggaran 2015 PT PLN saya melihat di sin harga batubara, harga beli batu bara ini rupiah per kilo saja Pak?PLN Harga Beli Batubara 7
Endre Saifoel 1 Nasdem Sumatera Barat I Laki-Laki Ini mohon Pimpinan, untuk interaktif. Ini dengan kalori berapa atau memang tidak ada berbentuk spek. Karena kalau kita kaitkan dengan pertanyaan kita kemarin ini bisa PLN yang kita maksud kemarin bisa berjalan dengan normal dengan memakai batubara PT BA dengan harga ini, dibandingkan dengan pembelian harga sekarang. Itu kita tanya ke Pak Dirut ini perkalori rata-rata atau bagaimana ini.PLN Harga Beli Batubara 7
Eni Maulana Saragih 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Sama saya ingin menyoroti soal Freeport, terus terang saya sempat bicara waktu itu di ruang makan dengan Pak Menteri, Pak Menteri bilang kok nggak ada yang kasih selamat saya gitu 51% dan saya oh iya ya kok saaya nggak ada respon juga karena saya meyakini Pak Menteri, 51% saham yang akan diberikan ke kita itu biasanya kayanya nggak mungkin karena begitu perolehan itu 51% ke kita kendali itu ada di pemerintah Indonesia, nggak mungkin rasanya di Freeport lega begitu saja melepaskan sahamnya kepada Indonesia, karena sebelum menjadi Anggota DPR RI saya juga pernah dagang, saya tetap kalau mau dagang itu maunya ya 51% karena saya ingin semua urusan berada di bawah kendali saya. Jadi kalaupun misalnya itu langsung diberikan lega begitu, ada apa ya, malah saya jadi curiga. Dan tapi ternyata memang ada apa-apa dan ini nggak beres juga 51% yang katanya sudah beres yang dihitung 2041 ya nggak mungkin dong, evaluasinya 2041. Itu sama saja membeli aset kita sendiri, kalau rank-rangk-an begitu selesai apa yang dia punya apa yang kita punya kita hitung sama-sama. Itu mungkin lebih fair menurut saya. Kalau dihitung langsung 2041 dihitung cadanan kita bagaimana menghitungnya. Makanya saya meyakini maaf Pak Menteri, saya belum kasih selamat ke Pak Menteri waktu itu karena dalam hati saya kayanya nggak mungkin deh, kayanya nggak begitu saja Freeport mau lega melepaskan sahamnya dan ternyata benar.Divestasi Freeport Divestasi Saham 51% 7
Eni Maulana Saragih 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi dan hal-hal lain terkait dengan negosiasi ini pembangunan smelter pun saya nggak yakin juga jadinya karena apa yang pernah disampaikan berkali-kali bahwa Freeport sudah membangun sekian, pembangunannya berapa persen, sudah MoU, nggak ada sama sekali nol. Saya pernah Kunspek Cuma berdua dengan Pak Tony waktu itu. Begitu banyak alasan yang disampaikan Freeport, padahal membangun smelter itu adalah kewajiban Undang-undang dan kewajiban Freeport untuk melaksanakan Undang-undang. Apalagi melepaskan begitu saja 51%, oh rasanya saya belum masih mimpi menurut saya.Divestasi Freeport Divestasi Saham 51% 7
Eni Maulana Saragih 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Sama saya ingin menyoroti soal Freeport, terus terang saya sempat bicara waktu itu di ruang makan dengan Pak Menteri, Pak Menteri bilang kok nggak ada yang kasih selamat saya gitu 51% dan saya oh iya ya kok saaya nggak ada respon juga karena saya meyakini Pak Menteri, 51% saham yang akan diberikan ke kita itu biasanya kayanya nggak mungkin karena begitu perolehan itu 51% ke kita kendali itu ada di pemerintah Indonesia, nggak mungkin rasanya di Freeport lega begitu saja melepaskan sahamnya kepada Indonesia, karena sebelum menjadi Anggota DPR RI saya juga pernah dagang, saya tetap kalau mau dagang itu maunya ya 51% karena saya ingin semua urusan berada di bawah kendali saya. Jadi kalaupun misalnya itu langsung diberikan lega begitu, ada apa ya, malah saya jadi curiga. Dan tapi ternyata memang ada apa-apa dan ini nggak beres juga 51% yang katanya sudah beres yang dihitung 2041 ya nggak mungkin dong, evaluasinya 2041. Itu sama saja membeli aset kita sendiri, kalau rank-rangk-an begitu selesai apa yang dia punya apa yang kita punya kita hitung sama-sama. Itu mungkin lebih fair menurut saya. Kalau dihitung langsung 2041 dihitung cadanan kita bagaimana menghitungnya. Makanya saya meyakini maaf Pak Menteri, saya belum kasih selamat ke Pak Menteri waktu itu karena dalam hati saya kayanya nggak mungkin deh, kayanya nggak begitu saja Freeport mau lega melepaskan sahamnya dan ternyata benar.Divestasi Freeport Evaluasi 2041 7
Eni Maulana Saragih 7 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi begini, kalau dari Petrokimia memang sudah menyiapkan lahan, iya, tapi MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia, malah mereka dateng ke sini untuk minta dibantu karena itu tidak diperbaharui lagi MoU-nya kan Pak Gatot waktu itukan mungkin ada staf-staf di situ itu malah dari Freeport menyampaikan mereka kesulitan keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka butuh dulu kepastian perpanjangan itu baru mereka baru mau melanjutkan untuk bangun smelter ini, orang tempatnya sampai hari ini saja belum pasti apakah di Petrokimia apa di tempat lain, itu aja belum pasti Pak.Divestasi Freeport MoU Petrokimia-Freeport 7
Eni Maulana Saragih 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Mungkin saja Pak Menteri, saya nggak tahu kelanjutan negosiasi ini seperti apa, jangan juga kita diberikan mimpi lagi terus dialihkan isu-isu yang daerah mau dikasih 10%, alhamdulillah kalau memang seperti itu, itu udah kewajiban. Kalau Undang-undang Migas 10% itu dikasih daerah, iya harus, kalau perlu diberikan golden share untuk daerah, tapi apakah iya. Saya nggak meyakini juga very-very sorry ini. Jadi sedangkan seperti apa yang disampaikan Pak Ramson tadi ini akhir Oktober untuk izin ekspor sementara sudah mulai habis, terus kalau ini juga kalau belum selesai apa kita harus memperpanjang lagi izin ekspornya. Ini luar biasa banyak, jadi sepertinya kita Cuma dibuat apa ya, iya ini buat catatan kita semua lah. Maksud saya juga saya tidak faham apa yang disampaikan kadang-kadang Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi langsung diberikan informasi yang sebenar- benarnya, mudah-mudahan karena Beliau memang bukan tidak mengerti, tapi memang tidak diberikan informasi yang sebenarnya, tapi begitu bangganya bahwa ini pada waktu jamannya Pak Jokowi bahwa dapat itu saya merasa kayanya no.Divestasi Freeport Negoisasi dengan Freeport 7
Eni Maulana Saragih 6 Golkar Jawa Timur X Perempuan Pimpinan, saya mau tambahkan setelah waktu dengan Pak Satya dengan ......Pak Satya dan dengan Pak Ma’ruf waktu kita masih Kunspek lagi sekali lagi Pak Satya dan itu ada Pak Gatot juga hadir di situ dan waktu itu disampaikan langsung dengan Freeportnya bahwa mereka, benar kan ya Pak Gatot ya bahwa memang mereka belum bisa melanjutkan MoU dengan Petrokimia gitu dan MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia itu tidak diperbaharui karena mereka menganggap bahwa harus ada kepastian dulu dengan perpanjangan. Jadi masih normal disampaikan mereka kesulitan keuangan, jadi sekarang apakah ini perkembangan baru padahal negosiasi lagi diproses.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Eni Maulana Saragih 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi dan hal-hal lain terkait dengan negosiasi ini pembangunan smelter pun saya nggak yakin juga jadinya karena apa yang pernah disampaikan berkali-kali bahwa Freeport sudah membangun sekian, pembangunannya berapa persen, sudah MoU, nggak ada sama sekali nol. Saya pernah Kunspek Cuma berdua dengan Pak Tony waktu itu. Begitu banyak alasan yang disampaikan Freeport, padahal membangun smelter itu adalah kewajiban Undang-undang dan kewajiban Freeport untuk melaksanakan Undang-undang. Apalagi melepaskan begitu saja 51%, oh rasanya saya belum masih mimpi menurut saya.Divestasi Freeport Pembangunan Smelter 7
Eni Maulana Saragih 7 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi begini, kalau dari Petrokimia memang sudah menyiapkan lahan, iya, tapi MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia, malah mereka dateng ke sini untuk minta dibantu karena itu tidak diperbaharui lagi MoU-nya kan Pak Gatot waktu itukan mungkin ada staf-staf di situ itu malah dari Freeport menyampaikan mereka kesulitan keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka butuh dulu kepastian perpanjangan itu baru mereka baru mau melanjutkan untuk bangun smelter ini, orang tempatnya sampai hari ini saja belum pasti apakah di Petrokimia apa di tempat lain, itu aja belum pasti Pak.Divestasi Freeport Pembangunan Smelter 7
Eni Maulana Saragih 1 Golkar Jawa Timur X Perempuan Yang ketiga, air kali berubah warna hitam dan berbau yang menyebar sampai radius 5 kilometer. Selanjutnya yang keempat, sejak tahun 2016 pembuangan limbah dari PT KTM ini dibuang di lokasi khusus pembuangan limbah yang didirikan oleh PT KTM, namun belakangan limbang langsung dibuang ke kali dan dampaknya kali Lamong mengalami pencemaran. Selanjutnya efek lain yang dirasakan masyarakat karena warga sekitar mudah sakit akibat udara yang tercemar dan banyak tanaman warga yang mati akibat limbah padat yang dibuang begitu saja. Pihak perusahaan belum punya tikad yang baik untuk memperbaiki keadaan dan pemerintah belum pernah mengecek kondisi kali sampai saat ini.Emisi Global Limbah 7
Eni Maulana Saragih 1 Golkar Jawa Timur X Perempuan Alhamdulillah karena pada Rapat Kerja hari ini saya ketemu dengan Ibu Menteri, saya mohon kepada Ibu Menteri dan jajarannya menurunkan tim investigasi dan memonitoring kondisi lingkungan yang ada di desa Lamongrejo kecamatan Limbang kabupaten Lamongan. Saya berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengecek status perizinan Amdal dari PT KTM dan melakukan pengecekan atas limbah ini, apakah termasuk B3 atau tidak. Demikian Ibu Menteri, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Emisi Global Monitoring lokasi 7
Eni Maulana Saragih 1 Golkar Jawa Timur X Perempuan Saya mohon maaf karena saya telat datangnya, ini aspirasi dari Dapil saya pada saat melakukan kunjungan kerja perorangan di kabupaten Lamongan saya menerima beberapa media dan masyarakat di sekitarnya. Jadi ini aspirasi tentang kondisi lingkungan di Lamongan yang tercemar oleh limbah cair dan padat. Jadi saya sampaikan kronologisnya Ibu Menteri. Yang pertama, karena sejak tahun 2012 di desa Lamongrejo kecamatan Limbang kabupaten Lamongan berdiri pabrik tebu bernama PT Kebun Mas atau PT KTM dan di tahun 2016 pabrik ini mulai berproduksi. Terlepas dari itu pabrik yang bernama PT KTM ini membuang limbah cair dan limbah padat berupa butiran padat dari tebu dibuang langsung ke kali Lamongrejo. Hal ini karena masyarakat melihat cerobong pembuangan limbah diarahkan langsung ke kali atau sungai Lamongrejo.Emisi Global Pencemaran lingkungan 7
Eni Maulana Saragih 3 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi Pak Bupati bilang seperti ini sama saya, itu tidak saya kasih izin kalau pakai Petrokimia. Jadi mungkin ini belum ada komunikasi antara, saya tanya ada tidak dari Freeport yang sudah.Freeport Status Tanah 7
ENI MAULANI SARAGIH 3 Golkar Jawa Timur X Perempuan Yang kedua soal tata niaga gas bahwa memang pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa ada satu yang sudah dikeluarkan Permen Nomor 40 bahwa harga gas itu paling tinggi di hulu itu sekitar 6 dolar per Mmbtu, tapi kenyataannya di Gresik ada BUMD Gresik Migas namanya dan kebetulan itu Dapil saya. Harga gas di PHE di hulu Pak ya, harga gas dari PHE itu masih per akhir Desember kemarin masih 7,78 mmbtu. Padahal waktu tahun sebelumnya itu masih 6,5 dolar per mmbtu. Kalaupun ada eskalasi sesuai dengan apa namanya kontrak yang memang sudah ada dari BUMD Gresik Migas dengan PHE itu eskalasi kenaikan 3%. Saya tidak paham kebetulan ini ada Pak Wirat Komisaris PGN kita apakah benar karena PGN mengambil harga yang paling mahal dari PHE itu sebesar, senilai, seharga 8,2 dolar mmbtu, itu paling mahal, mungkin paling mahal di Indonesia ngambil gas di hulu PGN jadi. Oke kalau trader swasta mau dirapikan nggak ada masalah, tapi kalau BUMG itu kan satu keharusan, mereka punya hak 10% untuk mendapatkan haknya, tapi kalau seperti ini saya pikir ini tidak adil. Jadi Gresik Migas yang awalnya dapat gas seniai, seharga 6,5 dolar per mmbtu kenaikan 17,8 jadi kalaupun turun cuma berapa sen aja yang sudah diturunkan.BUMN PGN 7
ENI MAULANI SARAGIH 3 Golkar Jawa Timur X Perempuan Sama saya ingin menyoroti soal Freeport, terus terang saya sempat bicara waktu itu di ruang makan dengan Pak Menteri, Pak Menteri bilang kok nggak ada yang kasih selamat saya gitu 51% dan saya oh iya ya kok saaya nggak ada respon juga karena saya meyakini Pak Menteri, 51% saham yang akan diberikan ke kita itu biasanya kayanya nggak mungkin karena begitu perolehan itu 51% ke kita kendali itu ada di pemerintah Indonesia, nggak mungkin rasanya di Freeport lega begitu saja melepaskan sahamnya kepada Indonesia, karena sebelum menjadi Anggota DPR RI saya juga pernah dagang, saya tetap kalau mau dagang itu maunya ya 51% karena saya ingin semua urusan berada di bawah kendali saya. Jadi kalaupun misalnya itu langsung diberikan lega begitu, ada apa ya, malah saya jadi curiga. Dan tapi ternyata memang ada apa-apa dan ini nggak beres juga 51% yang katanya sudah beres yang dihitung 2041 ya nggak mungkin dong, evaluasinya 2041. Itu sama saja membeli aset kita sendiri, kalau rank-rangk-an begitu selesai apa yang dia punya apa yang kita punya kita hitung sama-sama. Itu mungkin lebih fair menurut saya. Kalau dihitung langsung 2041 dihitung cadanan kita bagaimana menghitungnya. Makanya saya meyakini maaf Pak Menteri, saya belum kasih selamat ke Pak Menteri waktu itu karena dalam hati saya kayanya nggak mungkin deh, kayanya nggak begitu saja Freeport mau lega melepaskan sahamnya dan ternyata benar.Freeport 51% 7
ENI MAULANI SARAGIH 8 Golkar Jawa Timur X Perempuan Nggak, kalau mau Freeport mau kembali lagi ke kontrak karya nasibnya untuk perpanjangan ekspor itu bagaimana, kok enak banyak.Freeport Kontrak karya 7
ENI MAULANI SARAGIH 8 Golkar Jawa Timur X Perempuan Nggak, kalau mau Freeport mau kembali lagi ke kontrak karya nasibnya untuk perpanjangan ekspor itu bagaimana, kok enak banyak.Freeport Kontrak Karya 7
ENI MAULANI SARAGIH 10 Golkar Jawa Timur X Perempuan Pimpinan, saya mau tambahkan setelah waktu dengan Pak Satya dengan ......Pak Satya dan dengan Pak Ma’ruf waktu kita masih Kunspek lagi sekali lagi Pak Satya dan itu ada Pak Gatot juga hadir di situ dan waktu itu disampaikan langsung dengan Freeportnya bahwa mereka, benar kan ya Pak Gatot ya bahwa memang mereka belum bisa melanjutkan MoU dengan Petrokimia gitu dan MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia itu tidak diperbaharui karena mereka menganggap bahwa harus ada kepastian dulu dengan perpanjangan. Jadi masih normal disampaikan mereka kesulitan keuangan, jadi sekarang apakah ini perkembangan baru padahal negosiasi lagi diproses.Freeport MoU 7
ENI MAULANI SARAGIH 11 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi begini, kalau dari Petrokimia memang sudah menyiapkan lahan, iya, tapi MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia, malah mereka dateng ke sini untuk minta dibantu karena itu tidak diperbaharui lagi MoU-nya kan Pak Gatot waktu itukan mungkin ada staf-staf di situ itu malah dari Freeport menyampaikan mereka kesulitan keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka butuh dulu kepastian perpanjangan itu baru mereka baru mau melanjutkan untuk bangun smelter ini, orang tempatnya sampai hari ini saja belum pasti apakah di Petrokimia apa di tempat lain, itu aja belum pasti Pak.Freeport MoU 7
ENI MAULANI SARAGIH 4 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi dan hal-hal lain terkait dengan negosiasi ini pembangunan smelter pun saya nggak yakin juga jadinya karena apa yang pernah disampaikan berkali-kali bahwa Freeport sudah membangun sekian, pembangunannya berapa persen, sudah MoU, nggak ada sama sekali nol. Saya pernah Kunspek Cuma berdua dengan Pak Tony waktu itu. Begitu banyak alasan yang disampaikan Freeport, padahal membangun smelter itu adalah kewajiban Undang-undang dan kewajiban Freeport untuk melaksanakan Undang-undang. Apalagi melepaskan begitu saja 51%, oh rasanya saya belum masih mimpi menurut saya.Freeport Negosiasi 7
ENI MAULANI SARAGIH 6 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi itu saja agar menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi mudah-mudahan tidak terjadilah bahwa benar-benar negosiasi antara pemerintah dengan Freeport itu berjalan seperti apa yang kita harapkan bersama, itu saja. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Freeport Negosiasi 7
ENI MAULANI SARAGIH 12 Golkar Jawa Timur X Perempuan Pimpinan, mudah-mudahan Pak Dirjen ini jangan hanya jadi corongnya Freeport saja.Freeport Negosiasi 7
ENI MAULANI SARAGIH 5 Golkar Jawa Timur X Perempuan Mungkin saja Pak Menteri, saya nggak tahu kelanjutan negosiasi ini seperti apa, jangan juga kita diberikan mimpi lagi terus dialihkan isu-isu yang daerah mau dikasih 10%, alhamdulillah kalau memang seperti itu, itu udah kewajiban. Kalau Undang-undang Migas 10% itu dikasih daerah, iya harus, kalau perlu diberikan golden share untuk daerah, tapi apakah iya. Saya nggak meyakini juga very-very sorry ini. Jadi sedangkan seperti apa yang disampaikan Pak Ramson tadi ini akhir Oktober untuk izin ekspor sementara sudah mulai habis, terus kalau ini juga kalau belum selesai apa kita harus memperpanjang lagi izin ekspornya. Ini luar biasa banyak, jadi sepertinya kita Cuma dibuat apa ya, iya ini buat catatan kita semua lah. Maksud saya juga saya tidak faham apa yang disampaikan kadang-kadang Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi langsung diberikan informasi yang sebenarbenarnya, mudah-mudahan karena Beliau memang bukan tidak mengerti, tapi memang tidak diberikan informasi yang sebenarnya, tapi begitu bangganya bahwa ini pada waktu jamannya Pak Jokowi bahwa dapat itu saya merasa kayanya no.Freeport Negosiasi 7
ENI MAULANI SARAGIH 4 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi dan hal-hal lain terkait dengan negosiasi ini pembangunan smelter pun saya nggak yakin juga jadinya karena apa yang pernah disampaikan berkali-kali bahwa Freeport sudah membangun sekian, pembangunannya berapa persen, sudah MoU, nggak ada sama sekali nol. Saya pernah Kunspek Cuma berdua dengan Pak Tony waktu itu. Begitu banyak alasan yang disampaikan Freeport, padahal membangun smelter itu adalah kewajiban Undang-undang dan kewajiban Freeport untuk melaksanakan Undang-undang. Apalagi melepaskan begitu saja 51%, oh rasanya saya belum masih mimpi menurut saya.Freeport Pembangunan Smelter 7
ENI MAULANI SARAGIH 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama adalah soal smelter, Freeport karena kebetulan ini Dapil saya Pak. Pak Wamen ini Dapil saya, jadi kita tidak mau ada lagi kebohongan. Selama ini Freeport selalu menyebutkan bahwa mereka sudah membangun di Gresik, tapi pada kenyataannya sama sekali enggak. Freeport sudah bikin MoU dan sebagainya dan sebagainya, tapi kenyataannya juga enggak ada, yang saya tahu MoU tidak pernah diperbaharui lagi dengan Petrokimia Gresik. Jadi kalau selama ini Freeport tidak mau pembangunan di Papua dengan berbagai alasan dan akhirnya membangun di Gresik karena semua prasarana untuk membangun tersedia, tapi kenyataannya untuk menentukan tempatnya saja belum. Apakah di Petrokimia atau ada di tempat lain di Gresik itu saja belum, apalagi yang lain-lain. Jadi mungkin kalau saya senang walaupun tadi saya tidak mengikuti paparan dari Pak Menteri Pak Jonan bahwa kemungkinan bahwa Freeport memang mau mengikuti pemerintah dengan IUPK gitu, tapi saya mohon, iya kan membangun smelter ya kita pastikan memang Freeport membangun smelter.Freeport Smelter 7
ENI MAULANI SARAGIH 5 Golkar Jawa Timur X Perempuan Mungkin saja Pak Menteri, saya nggak tahu kelanjutan negosiasi ini seperti apa, jangan juga kita diberikan mimpi lagi terus dialihkan isu-isu yang daerah mau dikasih 10%, alhamdulillah kalau memang seperti itu, itu udah kewajiban. Kalau Undang-undang Migas 10% itu dikasih daerah, iya harus, kalau perlu diberikan golden share untuk daerah, tapi apakah iya. Saya nggak meyakini juga very-very sorry ini. Jadi sedangkan seperti apa yang disampaikan Pak Ramson tadi ini akhir Oktober untuk izin ekspor sementara sudah mulai habis, terus kalau ini juga kalau belum selesai apa kita harus memperpanjang lagi izin ekspornya. Ini luar biasa banyak, jadi sepertinya kita Cuma dibuat apa ya, iya ini buat catatan kita semua lah. Maksud saya juga saya tidak faham apa yang disampaikan kadang-kadang Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi langsung diberikan informasi yang sebenarbenarnya, mudah-mudahan karena Beliau memang bukan tidak mengerti, tapi memang tidak diberikan informasi yang sebenarnya, tapi begitu bangganya bahwa ini pada waktu jamannya Pak Jokowi bahwa dapat itu saya merasa kayanya no.Freeport UU Migas 7
ENI MAULANI SARAGIH 1 Golkar Jawa Timur X Perempuan Interupsi Pak Tjatur jangan bicara gender dong, ibu-ibu saya tersinggung.Gender Gender 7
ENI MAULANI SARAGIH 3 Golkar Jawa Timur X Perempuan Yang kedua soal tata niaga gas bahwa memang pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa ada satu yang sudah dikeluarkan Permen Nomor 40 bahwa harga gas itu paling tinggi di hulu itu sekitar 6 dolar per Mmbtu, tapi kenyataannya di Gresik ada BUMD Gresik Migas namanya dan kebetulan itu Dapil saya. Harga gas di PHE di hulu Pak ya, harga gas dari PHE itu masih per akhir Desember kemarin masih 7,78 mmbtu. Padahal waktu tahun sebelumnya itu masih 6,5 dolar per mmbtu. Kalaupun ada eskalasi sesuai dengan apa namanya kontrak yang memang sudah ada dari BUMD Gresik Migas dengan PHE itu eskalasi kenaikan 3%. Saya tidak paham kebetulan ini ada Pak Wirat Komisaris PGN kita apakah benar karena PGN mengambil harga yang paling mahal dari PHE itu sebesar, senilai, seharga 8,2 dolar mmbtu, itu paling mahal, mungkin paling mahal di Indonesia ngambil gas di hulu PGN jadi. Oke kalau trader swasta mau dirapikan nggak ada masalah, tapi kalau BUMG itu kan satu keharusan, mereka punya hak 10% untuk mendapatkan haknya, tapi kalau seperti ini saya pikir ini tidak adil. Jadi Gresik Migas yang awalnya dapat gas seniai, seharga 6,5 dolar per mmbtu kenaikan 17,8 jadi kalaupun turun cuma berapa sen aja yang sudah diturunkan.Harga Gas Harga Gas 7
ENI MAULANI SARAGIH 4 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi Pak Wamen ini jadi perhatian saya sudah berapa kali bicara di sini dan memang sampai hari ini enggak ada sama sekali dan walaupun Permen sudah keluar bahwa harga paling besar di hulu 6 dolar, tapi sampai hari ini untuk Gresik Migas BUMD ini lho ya, BUMD masih 7,7 dolar per mmbtu. Jadi kalau bisa supaya aturan itu tidak mengatur hanya di hulu Pak, tadi saya dengar dari Pak Satya juga sudah sampaikan kalau bisa pemerintah mengatur harga gas juga di hilir sampai di dilir, sampai di end user. Kalau misalnya apa namanya bensin, minyak dan sebagainya itu bisa diatur sampai di end user dengan harga yang sama kenapa dengan gas tidak ini, ini yang menjadi harga gas misalnya seperti misalnya seperti mungkin sama dengan Pak Pimpinan, Pak Gus itu di Sumatera Utara udah mahal juga gitu ya, tinggi banget lah, paling tinggi malah di Indonesia, paling tinggi. Jadi ini semua saya tahu bahwa ini memang ada trader yang berlapis-lapis, saya setuju gitu. Tapi PGN itu di Sumatera cuma sendiri Pak, monopoli. Jadi karena monopoli juga harga gas jadi, di tingkat end user jadi tinggi. Jadi kami mohon sama pemerintah ya kalau bisa jangan hanya di hulu yang ditetapkan harga, tapi sampai di end user itu harga harus bisa diatur juga, supaya jangan sampai di sini ada yang 7, di Jawa Timur ada yang, di Jawa Timur saja itu bisa bervariasi harganya ada yang jual 8,5 ada yang 9 sampai di end user saja bukan hanya di Sumatera sampai 11, 12 masih ada.Harga Gas Harga Gas 7
ENI MAULANI SARAGIH 4 Golkar Jawa Timur X Perempuan Ini tugasnya BPH ini Pak.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7



ENI MAULANI SARAGIH 4 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi Pak Wamen ini jadi perhatian saya sudah berapa kali bicara di sini dan memang sampai hari ini enggak ada sama sekali dan walaupun Permen sudah keluar bahwa harga paling besar di hulu 6 dolar, tapi sampai hari ini untuk Gresik Migas BUMD ini lho ya, BUMD masih 7,7 dolar per mmbtu. Jadi kalau bisa supaya aturan itu tidak mengatur hanya di hulu Pak, tadi saya dengar dari Pak Satya juga sudah sampaikan kalau bisa pemerintah mengatur harga gas juga di hilir sampai di dilir, sampai di end user. Kalau misalnya apa namanya bensin, minyak dan sebagainya itu bisa diatur sampai di end user dengan harga yang sama kenapa dengan gas tidak ini, ini yang menjadi harga gas misalnya seperti misalnya seperti mungkin sama dengan Pak Pimpinan, Pak Gus itu di Sumatera Utara udah mahal juga gitu ya, tinggi banget lah, paling tinggi malah di Indonesia, paling tinggi. Jadi ini semua saya tahu bahwa ini memang ada trader yang berlapis-lapis, saya setuju gitu. Tapi PGN itu di Sumatera cuma sendiri Pak, monopoli. Jadi karena monopoli juga harga gas jadi, di tingkat end user jadi tinggi. Jadi kami mohon sama pemerintah ya kalau bisa jangan hanya di hulu yang ditetapkan harga, tapi sampai di end user itu harga harus bisa diatur juga, supaya jangan sampai di sini ada yang 7, di Jawa Timur ada yang, di Jawa Timur saja itu bisa bervariasi harganya ada yang jual 8,5 ada yang 9 sampai di end user saja bukan hanya di Sumatera sampai 11, 12 masih ada.Perundangan Permen 7
ENI MAULANI SARAGIH 3 Golkar Jawa Timur X Perempuan Ya ini Pimpinan, makanya perlu kita dalami di Panja Migas supaya lebih detail.PGN PGN 7
ENI MAULANI SARAGIH 2 Golkar Jawa Timur X Perempuan Ini saya mau tanya langsung Pak Pertagas. Ini Pertagas sama PGN ini tidak musuhan ya? sama orang sebenarnya. Saya mau tanya ini bangun infrastruktur, inikan memang carut-marut betul ya Pertagas bangun juga, PGN bangun juga. maksud saya daerah mana yang Pertagas bangun juga, PGN bangun juga begitu yang berbenturanlah kepentingan, walaupun nanti bakalan kalau di sub holding itu PGN dengan Pertamina akan menjadi satu nanti kan begitu ya? bagaimana Pak?PGN PGN 7
ENI MAULANI SARAGIH 5 Golkar Jawa Timur X Perempuan Nah ini yang perlu Pak Wamen menjadi perhatian, khusus untuk BUMD Gresik Migas karena itu juga punya hak mereka dan BUMD Gresik Migas juga punya fasilitas jadi enggak ada yang memang disanksikan lagi, dimohonkan kalaupun ada kenaikan dari awal 6,5 terus ada eskalasi yang memang sesuai aturan eskalasi lebih dari 3% atau setiap tahunnya 3%. Jadi jangan sampai dari 6,5 dolar per mmbtu terus sampai ke angka 7,8 jadi ini memang sangat-sangat keterlaluan menurut saya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Tata Kelola Migas Migas Gresik 7
ENI MAULANI SARAGIH 10 Golkar Jawa Timur X Perempuan Pimpinan, saya mau tambahkan setelah waktu dengan Pak Satya dengan ......Pak Satya dan dengan Pak Ma’ruf waktu kita masih Kunspek lagi sekali lagi Pak Satya dan itu ada Pak Gatot juga hadir di situ dan waktu itu disampaikan langsung dengan Freeportnya bahwa mereka, benar kan ya Pak Gatot ya bahwa memang mereka belum bisa melanjutkan MoU dengan Petrokimia gitu dan MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia itu tidak diperbaharui karena mereka menganggap bahwa harus ada kepastian dulu dengan perpanjangan. Jadi masih normal disampaikan mereka kesulitan keuangan, jadi sekarang apakah ini perkembangan baru padahal negosiasi lagi diproses.Tata kelola migas Petrokimia 7
ENI MAULANI SARAGIH 11 Golkar Jawa Timur X Perempuan Jadi begini, kalau dari Petrokimia memang sudah menyiapkan lahan, iya, tapi MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia, malah mereka dateng ke sini untuk minta dibantu karena itu tidak diperbaharui lagi MoU-nya kan Pak Gatot waktu itukan mungkin ada staf-staf di situ itu malah dari Freeport menyampaikan mereka kesulitan keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka butuh dulu kepastian perpanjangan itu baru mereka baru mau melanjutkan untuk bangun smelter ini, orang tempatnya sampai hari ini saja belum pasti apakah di Petrokimia apa di tempat lain, itu aja belum pasti Pak.Tata kelola migas Petrokimia 7
FADEL MUHAMMAD 8 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya kira sudah cukup, saya sudah bicara 10 menit. Harapan saya adalah bahwa ini bisa menjadi motor dan Saudara-saudara jangan khawatir dukungan politik akan diperoleh dari kita, kalau kita sampai ke sana dan kami juga sudah menyampaikan kalau perlu kita Komisi VII akan bikin rekomendasi, membuat rekomendasi agar ada penyertaan modal buat Saudara-saudara yang mau sampai ke sana, itu enggak ada masalah. Penyertaan modal ini adalah hal yang biasa, coba kita lihat di berbagai negara-negara yang mendorong hilirisasi dari pada industri pertambangan, itu semua pemerintah yang memasukkannya karena multiplier efeknya sangat besar sekali, asal kita penggunaan dalam negeri dan saya kira sumber daya manusia.Capaian Kerja Modal 7
FADEL MUHAMMAD 4 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya kira tadi misalnya Dirut PN Timah yang baru ini kita hargai karena dala waktu yang singkat sudah menggambarkan apa yang mau dibuat, juga Aneka Tambang kita ingin dengar. Sekarang ini pemerintah ingin mengambil alih Freeport, kita mendukung, kita tidak akan membiarkan polemik yang besar ini berkelanjutan, kita akan mendukung. Kita mendukung tapi kita ingin kalau bisa Aneka Tambang ikut didalamnya, ikut sehingga proses daripada ini berjalan dengan bagus. Bagaimana kesiapan Saudara untuk menghadapi ini, nanti jam 5 Insya Allah kita akan panggil mereka bicarakan hal ini karena buat kita, kita harus mendukung kemauan pemerintah mengambil alih ini, tapi kita ingin kalau boleh Saudara-saudara lah yang kemudian mengambil peran di dalamnya, mengambil mengatakan siap kita mampu melaksanakan ini dan bikin begini karena kita inikan lembaga politik, kita bukan mengeksekusi, kita mendorong ke arah sana.Freeport Negosiasi 7
FADEL MUHAMMAD 1 Golkar Gorontalo Laki-laki Terima kasih Saudara Pimpinan. Bapak-bapak yang saya hormati. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya kita mendengar tujuan kita untuk bikin pertemuan ini adalah memang ternyata benar apa yang kita lihat sebuah fakta yang memalukan buat bangsa kita. Fakta dimana kita tidak punya sebuah perencanaan yang bagus, yang benar PLN kurang ini, jadi saya kira Saudara Pimpinan kita khawatir waktu kita tidak banyak lagi tinggal beberapa menit kita harus meninggalkan. Mungkin setelah Dirjen Migas baru datang, kita kalau perlu bikin diskusi khusus memperdalam mengenai masalah ini Saudara Pimpinan karena malam hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu yang malu. Kita lihat kebutuhannya kurang, ini tidak ada. Saya ketemu dengan Saudara Menteri Perindustrian bicara panjang lebar mengeluh mengenai masalah gas yang mahal, gas yang kurang, padahal fakta yang ada demikian banyak. Saya hanya ingin buat catatan bahwa kita tidak akan selesai, kecuali beberapa kasus-kasus yang penting tadi kita carikan solusinya, tetapi keseluruhannya kita perlu duduk, kita perlu bicara dan kita harapkan Saudara Dirjen Migas yang baru bersama-sama kita duduk 2 hari untuk membicarakan hal ini secara detail dan data-data mengenai ini saya kira ada, ada dan hampir disemua tempat ada, tapi kalau kita lihat fakta yang ada, kita malu begitu hebatnya Singapura bisa bicara mengenai listriknya begitu hebat dan sebagainya menggunakan gas kita. Saya kira, waktu terbatas. Saya hanya menyampaikan bahwa Saudara Pimpinan kita perlu duduk lagi membicarakan hal ini lebih detail supaya tidak malu kita dimata masyarakat. Saya kembalikan Saudara Pimpinan.Gas Bumi Gas 7
FADEL MUHAMMAD 3 Golkar Gorontalo Laki-laki Begini, ada 2 pesan utama yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kali ini, dengan Saudara. Yang pertama adalah ada keinginan besar dari kita di Komisi VII ini yang bidang energi agar supaya yang pertama kita harus berfikir sekarang ke depan ini untuk hilirisasi. Ada kecenderungan sekarang ini, ada ketakutan atau mungkin mikir 2 kali dan sebagai-sebagainya karena dana dan sebagainya. Tapi hilirisasi ini harus menjadi sebuah keharusan dari pada Saudara-saudara sekalian untuk kemudian mengembangkan industri ini ke depan. Kita ingin agar supaya sekarang presiden sudah mengatakan bahwa bikin infrastruktur sudah jalan, tapi yang kita ingin ke depan kita lihat secara politis bahwa industri pertambangan ini harus menjadi motor, dia harus menggerakkan ekonomi kita ke depan dengan cara adalah masuk kepada hilirisasi. Tadi kita dengar penjelasan Saudara-saudara sekalian.Kebijakan Ekonomi 7
FADEL MUHAMMAD 3 Golkar Gorontalo Laki-laki Begini, ada 2 pesan utama yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kali ini, dengan Saudara. Yang pertama adalah ada keinginan besar dari kita di Komisi VII ini yang bidang energi agar supaya yang pertama kita harus berfikir sekarang ke depan ini untuk hilirisasi. Ada kecenderungan sekarang ini, ada ketakutan atau mungkin mikir 2 kali dan sebagai-sebagainya karena dana dan sebagainya. Tapi hilirisasi ini harus menjadi sebuah keharusan dari pada Saudara-saudara sekalian untuk kemudian mengembangkan industri ini ke depan. Kita ingin agar supaya sekarang presiden sudah mengatakan bahwa bikin infrastruktur sudah jalan, tapi yang kita ingin ke depan kita lihat secara politis bahwa industri pertambangan ini harus menjadi motor, dia harus menggerakkan ekonomi kita ke depan dengan cara adalah masuk kepada hilirisasi. Tadi kita dengar penjelasan Saudara-saudara sekalian.Kebijakan Hilirisasi 7
FADEL MUHAMMAD 8 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya kira sudah cukup, saya sudah bicara 10 menit. Harapan saya adalah bahwa ini bisa menjadi motor dan Saudara-saudara jangan khawatir dukungan politik akan diperoleh dari kita, kalau kita sampai ke sana dan kami juga sudah menyampaikan kalau perlu kita Komisi VII akan bikin rekomendasi, membuat rekomendasi agar ada penyertaan modal buat Saudara-saudara yang mau sampai ke sana, itu enggak ada masalah. Penyertaan modal ini adalah hal yang biasa, coba kita lihat di berbagai negara-negara yang mendorong hilirisasi dari pada industri pertambangan, itu semua pemerintah yang memasukkannya karena multiplier efeknya sangat besar sekali, asal kita penggunaan dalam negeri dan saya kira sumber daya manusia.Kebijakan Hilirisasi 7
FADEL MUHAMMAD 1 Golkar Gorontalo Laki-laki Karena beliau ketua disana Komisi IV, jadi kompakKebijakan Kompak 7
FADEL MUHAMMAD 5 Golkar Gorontalo Laki-laki Demikian juga saya kira Bukit Asam tadi mengatakan bahwa buat ini, kalau kita lihat angka-angka yang ada kita kan sama-sama engeener lah orang teknik ya. Itu lebih mungkin sampai dengan 6 ribu, 10 ribu mega watt Saudara-saudara bisa bangun listrik di mulut tambang maka begitu besar penghematannya, misalnya, kemudian coal to gas dan saya kira ini produk-produk Petro Chemical. Ini sama sekali belum nampak, belum kelihatan suatu gambaran ke depan apa yang Saudara-saudara ingin buat ke depan. Kita ingin lihat sebagai lembaga politik kita ingin melihat, seperti begini kira-kira perusahaan pertambangan kita untuk ke depan karena ini menjadi motor, kita tidak mau sekarang langkah dari pada Jokowi ini kita hargai keberaniannya, tapi kalau Saudara-saudara tidak siap dengan keberaniannya presiden ini maka kita akan sia-sia, kita akan masuk lagi dari Cina, dari mana-mana masuk akibatnya kita akan tertinggal. Kita ingin dengar tanggapan Saudara-saudara mengenai hilirisasi daripada industri pertambangan ini ke depan dan saya kira saya tidak mungkin sekarang secara singkat saja dijelaskan, nanti seperti biasa kalau Rapat Dengar Pendapat itu disiapkan tertulis jawabanya, kenapa? Karena kita merencanakan untuk bikin pertemuan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian untuk membuat tabulasi dalam tabel. Tadi Tony sudah jelaskan yang berhubungan dengan Freeport itu bagus sekali, kita akan bikin tabulasi kaya begini kira-kira pemetaan industri ini ke depan dan saya kira tanpa menyebutkan karena ada Saudara Budi sudah di sana dan dia sudah bicara sama kita sama Menteri BUMN. Saya kira ini harus ada tapi tujuan saya bicara dengan teman-teman bicara memberikan dukungan ke Saudara-saudara, dukungan politik agar supaya Saudara sampai ke sana.Kelistrikan Listrik 7
FADEL MUHAMMAD 6 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya tidak perlu bicara panjang karena waktu kita ini terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini dan saya tidak perlu lagi bicara. Saya sudah siapkan agak panjang, tapi waktu kita ini ada Rapat Paripurna pukul 16.00. saya ucapkan kepada Bapak-bapak sekalian, jangan khawatir DPR adalah lembaga tinggi negara yang memberikan dukungan politik dan Bapak-bapak jangan khawatir bikin publikasi orang demo, orang ini takut Pak. baju putih berkali-kali. Ketika saya bikin di Gorontalo, Pak Kurtubi saya cerita itu datang orang pakai baju putih katanya tidak bisa begini-begini. Saya biarin lama-lama dia haus, minta makan. Saya kasih makan. Saya jelaskan sama mereka oh begitu Pak Gubernur, iya saya bilang. Jadi kita harus berani sosialisasi yang bagus. Kalau kurang anggaran lapor sama Komisi VII DPR, kita tambah anggaran bahwa sosialisasi tidak jelas dimasyarakat. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhLembaga/Badan NegaraDukungan DPR 7
FADEL MUHAMMAD 4 Golkar Gorontalo Laki-laki Kemudian catatan statement politik berikutnya adalah yang pertama, tadi teman saya Pak Kurtubi sudah tiba di Gorontalo saya tunjukin teluknya, tempat dimana kita mau bikin dulu PLTN-nya, apa semua semangat dia, tapi terus menggebu-gebu saja. Saya bilang sama dia “pertama kita harus bikin PLTN masuk dalam kelistrikan nasional. Kita mesti putuskan hari ini dan kita mengatakan DPR menolak keputusan Dewan Energi Nasional pada tanggal 22 Juni 2016 yang mengalahkan nuklir sebagai pilihan terakhir”. Itu kita mesti coret, hari ini kita putuskan masuk dalam keputusan hari ini, sehingga jelas begitu. Inikan tugas kita bukan Bapak-bapak. Inikan tugas kita bukan bapak-bapak. Inikan memang lembaga tinggi negara yang bertugas seperti ini. Dengan demikian, maka jelas kita sudahPembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 6 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya tidak perlu bicara panjang karena waktu kita ini terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini dan saya tidak perlu lagi bicara. Saya sudah siapkan agak panjang, tapi waktu kita ini ada Rapat Paripurna pukul 16.00. saya ucapkan kepada Bapak-bapak sekalian, jangan khawatir DPR adalah lembaga tinggi negara yang memberikan dukungan politik dan Bapak-bapak jangan khawatir bikin publikasi orang demo, orang ini takut Pak. baju putih berkali-kali. Ketika saya bikin di Gorontalo, Pak Kurtubi saya cerita itu datang orang pakai baju putih katanya tidak bisa begini-begini. Saya biarin lama-lama dia haus, minta makan. Saya kasih makan. Saya jelaskan sama mereka oh begitu Pak Gubernur, iya saya bilang. Jadi kita harus berani sosialisasi yang bagus. Kalau kurang anggaran lapor sama Komisi VII DPR, kita tambah anggaran bahwa sosialisasi tidak jelas dimasyarakat. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 2 Golkar Gorontalo Laki-laki Saya tadi menyimak dan saya pikir presentasi dari Bapak Kepala Batan, Kepala Bapeten dan tokoh-tokoh nuklir cukup bagus dan komprehensif dan semua membuat tambah semangat kita ini. Pertanyaan yang paling utama adalah kenapa kok kita memberanikan diri memasukan agenda untuk mengundang Bapak-bapak disini? itu yang paling utama. Tujuan kita adalah ingin memberikan dukungan politik. Saya ulangi ingin memberikan dukungan politik kepada Bapak-bapak agar supaya penggunaan nuklir ini harus segera. Jangan lagi maju mundur atau ragu-ragu. Yang memberikan dukungan politik itu bukan siapa-siapa, lembaga legislative ya ini DPR ini, makanya beranikan diri mengundang Bapak-bapak secara terbuka berbicara mengenai ini. Saya adalah orang yang pertama di Indonesia yang memperkarsai penggunaan power nuklir di Gorontalo ketika saya gubernur. Ini Pak Arbia disini dan teman-teman lain dan Presiden SBY setuju panggil saya ke istana bikin saya ke Rusia bawa timnya datang berkali-kali, Pak Kusmayanto Menteri Riset setuju datang, bicara tanda tangan kontrak dengan supplier dari Rusia diatas barch agak ramai, SBY penakut ketika itu. Panggil saya “saudara gubernur suruh Hatta Rajasa bicara dengan saya supaya diundurkan dulu karena dia dengar dari Pilipina ada yang kritik sudah dengar kita mau bawa barchnya itu.Pembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 3 Golkar Gorontalo Laki-laki Jadi saya berani sudah melaksanakan, bukan Cuma bicara-bicara seperti tadi yang panjang lebar. Sudah bikin. Pertanyaannya yang paling utama tadi Pak Arbi bilang “harganya bagaimana?” tidak usah harganya murah Pak Kurtubi, harganya ketika itu… murah. Ketika PLN memberanikan diri ambil power plan yang dari Turki, saya bilang “coba hitung”, saya bilang “coba hitung”, nah ini teman saya Pak Satya Yuda bilang “coba hitung bandingkan dengan pakai dari Rusia”. Lebih murah, cuma kita ini penakut semuanya, maka kita undang-undang Bapak-bapak disini untuk memberikan dukungan politik. Jadi saya kira itu yang paling utama yang ingin saya sampaikan disini.Pembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 5 Golkar Gorontalo Laki-laki Teknologi saya kira kita tidak usah bicara lagilah, sudah yang hadir disini sudah saya kenal dari dululah. Semua kita inikan sekolah. Dimana-manalah tahu itu di Rusia bagaimana, Australia tidak usah bicara itu. sekarang tinggal kita. Yang kedua adalah begini Pimpinan, saudara-saudara sekalian, kita mesti memberanikan diri mengatakan tadi yang pertama… politik beri kesempatan kepada swasta. Jangan menunggu pemerintah tadi seperti bapak katakan ini senior saya. Masih di ITB kita sudah kenal sekolah, nanti pemerintah alokasikan APBN tidak usah, kasih swasta suruh bikin penawaran. Didaerah mana? Katakan didaerah a, daerah b, kita ambil diteluk tertentu, kasih swasta bikin penawaran kita lihat. Kenapa kalau dia paksakan 5 unit bawa dari Turki bisa kok ini tidak? Kita lihat berapa harganya, kita duduk, kita negoisasi bapakbapaknya bikin pertemuan. Saya kira bisa dapat Pak Kurtubi, kita tidak usah. Saya yakin harganya lebih murah.Pembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 7 Golkar Gorontalo Laki-laki Interupsi. Saya tidak sependapat itu. saya bikin tidak sampai 5 tahun. Ambil reaktornya yang sudah ada dari kapal selam diambil. Periksa yang bagus ambil barch, ambil ini pasang diatasnya. Ini gampang bikinnya. Kita sekolah beginian kok.Pembangkit Listrik Nuklir 7
FADEL MUHAMMAD 4 Golkar Gorontalo Laki-laki Kemudian catatan statement politik berikutnya adalah yang pertama, tadi teman saya Pak Kurtubi sudah tiba di Gorontalo saya tunjukin teluknya, tempat dimana kita mau bikin dulu PLTN-nya, apa semua semangat dia, tapi terus menggebu-gebu saja. Saya bilang sama dia “pertama kita harus bikin PLTN masuk dalam kelistrikan nasional. Kita mesti putuskan hari ini dan kita mengatakan DPR menolak keputusan Dewan Energi Nasional pada tanggal 22 Juni 2016 yang mengalahkan nuklir sebagai pilihan terakhir”. Itu kita mesti coret, hari ini kita putuskan masuk dalam keputusan hari ini, sehingga jelas begitu. Inikan tugas kita bukan Bapak-bapak. Inikan tugas kita bukan bapak-bapak. Inikan memang lembaga tinggi negara yang bertugas seperti ini. Dengan demikian, maka jelas kita sudahPembangkit Listrik PLTN 7
FADEL MUHAMMAD 2 Golkar Gorontalo Laki-laki Intinya kompak, tapi yang paling inti Pak saya boleh interupsi sedikit adalah jangan mengganggu pendapatan rakyat. Kita memang harus punya akal, punya ide untuk itu. Tadi dikatakan Pak Herman itu benar begitu didaerah-daerah untuk diving daerah ini mereka tidak bisa kerja begitu, tapi itu kita usakan melayang saja begitu Pak. yes itu boleh begitu. Kasihan mereka.Pendapatan Pendapatan Rakyat 7
FADEL MUHAMMAD 3 Golkar Gorontalo Laki-laki Begini, ada 2 pesan utama yang kita ingin sampaikan pada pertemuan kali ini, dengan Saudara. Yang pertama adalah ada keinginan besar dari kita di Komisi VII ini yang bidang energi agar supaya yang pertama kita harus berfikir sekarang ke depan ini untuk hilirisasi. Ada kecenderungan sekarang ini, ada ketakutan atau mungkin mikir 2 kali dan sebagai-sebagainya karena dana dan sebagainya. Tapi hilirisasi ini harus menjadi sebuah keharusan dari pada Saudara-saudara sekalian untuk kemudian mengembangkan industri ini ke depan. Kita ingin agar supaya sekarang presiden sudah mengatakan bahwa bikin infrastruktur sudah jalan, tapi yang kita ingin ke depan kita lihat secara politis bahwa industri pertambangan ini harus menjadi motor, dia harus menggerakkan ekonomi kita ke depan dengan cara adalah masuk kepada hilirisasi. Tadi kita dengar penjelasan Saudara-saudara sekalian.Pertambangan Pertambangan 7
FADEL MUHAMMAD 7 Golkar Gorontalo Laki-laki Yang kedua, Saudara-saudara sekalian yaitu yang kedua adalah kita ingin memberikan suatu pesan. Pesan politik yang paling utama yaitu bahwa Saudarasaudara harus menggunakan produk-produk dalam negeri, saudara harus mau mengutamakan dengan sadar mengunakan produksi-produksi yang sudah dibuat oleh industri dalam negeri. Contoh kami baru-baru ini kunjungan lihat di Pindad, Pindad sudah buat excavator, buat macam-macam alat berat. Saya pada waktu jadi pengusaha dibukakan saya bikin berbagai industri permesinan, nah saya lihat mereka bikin, mereka tidak dibeli, padahal market di BUMN begitu besar masih ambil alat-alat yang lain, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan itu gampang bisa dibuat dalam negeri dan industri kita sanggup melaksanakan, Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mengatakan tidak, sanggup dan bisa. Tapi ada kecenderungan untuk kita itu ah jangan yang ini lebih bagus, yang ini sebagainya, tidak ada suatu kemauan politik karena saya ulangi yang ketiga kalinya, kita, saya, kami di sini lembaga politik, ya kita bicara politik dukungan politik. Harus ada kemauan dari Saudara-saudara secara politis yang mengatakan tidak, kita mau beli ini karena ini dalam negeri, kita beranikan diri untuk mengambil. Saya lihat ini adalah pesan- pesan politik yang ingin saya sampaikan kepada Saudara-saudara sekalian sehingga kalau ke depan ini yang menjadi motor. Kami sudah bicara dengan Presiden juga, sudah sampaikan ide kepada Beliau sebagainya. Tapi kalau Saudara-saudara yang dibawa yang day to day melaksanakannya, tidak ini ya, kita juga repot. Maka harapan kita adalah penggunaan produk dalam negeri, pemanfaatan pengusaha nasional, ini harus jadi bagian dari pada pikiran saudara melekat sehingga Insya Allah bangsa kita bisa lebih maju. Harapan kita adalah setelah infrastruktur didorong oleh Presiden maka adalah ini, industri pertambangan ini, tapi kita menuju ke yang saya katakan yang poin yang pertama tadi.Pertambangan Produk Dalam Negeri 7
FADEL MUHAMMAD 5 Golkar Gorontalo Laki-laki Demikian juga saya kira Bukit Asam tadi mengatakan bahwa buat ini, kalau kita lihat angka-angka yang ada kita kan sama-sama engeener lah orang teknik ya. Itu lebih mungkin sampai dengan 6 ribu, 10 ribu mega watt Saudara-saudara bisa bangun listrik di mulut tambang maka begitu besar penghematannya, misalnya, kemudian coal to gas dan saya kira ini produk-produk Petro Chemical. Ini sama sekali belum nampak, belum kelihatan suatu gambaran ke depan apa yang Saudara-saudara ingin buat ke depan. Kita ingin lihat sebagai lembaga politik kita ingin melihat, seperti begini kira-kira perusahaan pertambangan kita untuk ke depan karena ini menjadi motor, kita tidak mau sekarang langkah dari pada Jokowi ini kita hargai keberaniannya, tapi kalau Saudara-saudara tidak siap dengan keberaniannya presiden ini maka kita akan sia-sia, kita akan masuk lagi dari Cina, dari mana-mana masuk akibatnya kita akan tertinggal. Kita ingin dengar tanggapan Saudara-saudara mengenai hilirisasi daripada industri pertambangan ini ke depan dan saya kira saya tidak mungkin sekarang secara singkat saja dijelaskan, nanti seperti biasa kalau Rapat Dengar Pendapat itu disiapkan tertulis jawabanya, kenapa? Karena kita merencanakan untuk bikin pertemuan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian untuk membuat tabulasi dalam tabel. Tadi Tony sudah jelaskan yang berhubungan dengan Freeport itu bagus sekali, kita akan bikin tabulasi kaya begini kira-kira pemetaan industri ini ke depan dan saya kira tanpa menyebutkan karena ada Saudara Budi sudah di sana dan dia sudah bicara sama kita sama Menteri BUMN. Saya kira ini harus ada tapi tujuan saya bicara dengan teman-teman bicara memberikan dukungan ke Saudara-saudara, dukungan politik agar supaya Saudara sampai ke sana.Pertambangan Tambang 7
FADEL MUHAMMAD 6 Golkar Gorontalo Laki-laki Mungkin gambaran secara umum nanti disampaikan lebih detil lagi yang kita ingin merubah Undang-undang Minerba ini untuk mendukung Saudara sekalian, misalnya kita merubah Undang-undang Minerba kita bikin, supaya kalau boleh lebih terintegrasi Saudara-saudara dalam menguasai lahan bisa lebih besar, kemudian Saudara- saudara bisa menjadi pemegang saham di sana. Dengan demikian jadi bangsa kita akan, kita akan jadi besar BUMN ini akan menjadi besar dan kemudian masuk sampai ke hilir. Kemudian izin tadi dikatakan dikatakan Saudara Dirut tadi Bukit Asam 2 tahun, kita ingin robah menjadi 5 tahun, sehingga perencanaan Saudara-saudara bisa lebih panjang untuk menyiapkan suatu. Saya kira saya tidak perlu lagi uraikan detil tapi dukungan-dukungan politik semua kita berikan ini, tujuan utamanya adalah kita ingin melihat bahwa saat ini dan ke depan adalah Saudarasaudara lah yang akan menjadi motor penggerak ekonomi kita ke depan.Perundangan UU Minerba 7
FADEL MUHAMMAD 2 Golkar Gorontalo Laki-laki Intinya kompak, tapi yang paling inti Pak saya boleh interupsi sedikit adalah jangan mengganggu pendapatan rakyat. Kita memang harus punya akal, punya ide untuk itu. Tadi dikatakan Pak Herman itu benar begitu didaerah-daerah untuk diving daerah ini mereka tidak bisa kerja begitu, tapi itu kita usakan melayang saja begitu Pak. yes itu boleh begitu. Kasihan mereka.Tata kelola budidaya Cantrang 7
FALAH AMRU 3 PDIP Jawa Timur X Laki-laki Sederhana aja saya hanya ingin menyampaikan kepada Dewan Energi Nasional, bukan berarti saya bertanya begini kemudian melihat DEN seperti apa, nggak, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada Anggota Dewan Energi Nasional yang mundur ya. Beliau menyampaikan bahwasanya mundurnya Pak Andang ini karean tidak bisa memperbaiki internalnya DEN untuk banngsa ini. Artinya kekompakan di Dewan Energi Nasional juga kita butuhkan, sehingga implementasi dan perencanaan kita untuk jangka panjang buat nagsa ini benar-benar terealisir. Jadi harapan kami hanya itu saja, bahwa kekompakan itu harus senantiasa terjaga, saya tahu di sini yang hadir adalah semua pakarnya di bidang energi, Pak Sonny Keraf senior. Artinya hal-hal yang memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, bukan perpecahan ya, tidak sinkron itu juga harus diselesaikan. Itu saja, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kerjasama Kerjasama DEN 7
FAYAKHUN ANDRIADI 5 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri, luar biasa dengan progresnya, jadi begini Pak. Ini kebetulan hari pertama saya di Komisi VII Pak, sebbelumnya saya di Komisi I dan Komisi I mitra kita itu selain militer adalah Kemlu Pak. Nah setiap tahun itukan kita melakukan kunjungan pengawasan kepada perwakilan kita di luar negeri. Pada saat saya melakukan pengawasan di beberapa negara kebetulan dipertemukanlah oleh Pak Dubes dengan pihak loka, waktu itu salah satu yang dipertemukan itu menunjukkan Pak, E100 yang betul-betul diterapkan pada mobil produksi massal dan mobil yang ditunjukkan di depan kami itu adalah Toyota Vios, negaranya saya sebut saja Pak, Thailand Pak. Toyota Vios dia menjual konversinya di bawah 100 dolar Pak, kit-nya di jual 100 dolar, kit itu dipasang dan Toyota Vios-nya mampu etanol 100%. Kemudian sepeda motor bebek gitu juga betul-betul dengan kit yang di bawah 40 dolar mampu etanol 100% dan kita dipersilakan untuk langsung dari tanki-nya untuk menjilat karena memang itu etanol, dijilat ya paling kaya minuman keras saja. Jadi sebetulnya itu sudah bukan impian Pak, waktu itu saya memang memendam saja karena saya toh di Komisi I saya hanya menyampaikan kepada beberapa teman di Kementerian ESDM yang saya kenal, kemudian juga ada teman di Komisi VII tetapi belum ada respon Pak dan itu kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Tentu sekarang sudah akan advance lagi dan kebetulan saya ada di sini dan memang kami peduli paling tinggi bagi Dapil Jakarta ini adalah polusi, kami nggak ingin anak-anak kami tumbuh dalam keadaan gangguan kesehhatan termasuk kita sendiri Pak. Jadi memang, sedih memang Pak mobil listrik sudah lama ada Pak, tapi ketika kami beli harganya 3 kali lipat dibandingkan dengan orang beli di negara lain yang mendapatkan insentif dari pemerintahnya, rasanya kan aneh, jadi orang tolol kita beli mobil listrik di sini kemarin-kemarin. Tapi segera kalau memang pemerintah memberikan insentif kepada penggunaan mobil listrik terutama di Jakarta, wah kami sangat terima kasih Pak, sangat berterima kasih, satu. Kedua gas, memang kesulitannya kita mau konversi gas tankinya ke penjualnya itu sedikit, tapi memang konversinya gas kan agak mahal. Nah etanol ini saya sudah lihat sendiri konversinya itu ekonomis, tidak sulit, sehingga sayang kalau kita belum masuk ke sana karena di Bangkok sendiri sudah ada pompanya E80 dan E100, Bangkok Pak.Capaian Kerja Produksi Mobil 7
FAYAKHUN ANDRIADI 3 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Kemudian listrik kan juga kalau pembangkit listriknya ada di tengah-tengah Jakarta kan sesuatu yang makin kecil kemungkinannya ke depan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan market yang luar biasa, namun di satu sisi juga tidak bisa dipisahkan dari pada penyangga-penyangga di sekitarnya. Saya rasa itu Pak Menteri dan kita siap bekerja sama, kita mendukung penuh dan kita sudah berangkat dari penilaian yang positif terhadap keinginan Pak Menteri untuk menyesuaikan peran bauran energi ini memasuki di abad milenial ini. Terima kasih.Energi di MasyarakatListrik 7
FAYAKHUN ANDRIADI 2 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Pak Menteri Dapil saya itu adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, jadi saat ini kita berada di Dapil saya dan saya sangat memahami karakter dari konstituen kami. Jakarta ini harus energi Pak Menteri, sangat harus energi dan memang memasuki abad milenium ini saya juga melihat arah Pak Menteri sudah seperti yang kita bayangkan sumber energi yang sangat haus dibutuhkan oleh Jakarta ini hanya 2 secara garis besar, satu adalah combassion yaitu bahan bakar dan yang satu lagi adalah listrik, itu yang sangat nyata. Tidak mengherankan dalam 1 tahun ke depan kita di rumah tidak hanya men-charge handphone atau men-charge tetapi kita sudah mulai men-charge mobil kita di garasi kita dan saya yakin itu tidak sampai 1 tahun ke depan sudah hal yang biasa, malam itu kita charge mobil kita. Artinya akan ada peningkatan penggunaan listrik secara signifikan, di satu sisi di sisi combassion karena peredaran mobil ini juga jumlahnya juga tidak bisa serta-merta menghilang, maka energi terbarukan Pak Menteri dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti etanol, di beberapa negara sudah bisa ethanol 100% itu digunakan sebagai bahan bakar mobil biasa dengan adanya sedikit konversi. Dan kita tahu bahwa hasil pembakaran daripada ethanol itu lebih aman bagi kesehatan dibandingkan fosil base, jadi untuk RUED Dapil saya DKI saya lihat sih posisinya sudah maju Pak dan saaya siap untuk dilibatkan Pak bersama-sama dengan DEN untuk dilibatkan sesuai dengan provinsi kami. Kebetulan dari Golkar ini ada 2 orang yang dari Dapil Jakarta Pak, satu lagi Pak Ivan Gultom Beliau dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat sehingga ini komitmen kita berdua siap Pak untuk dilibatkan karena memang Jakarta ini walaupun pengguna energi tapikan energinya sulit untuk dihasilkan di wilayah Jakarta itu sendiri. Contoh kita bicara combassion nabatinya kan tidak mungkin ditanam di Jakarta, di tanamnya di wilayah Indonesia yang alhamdulillah luas dan sangat kaya bisa ditanam apa saja.Energi di MasyarakatPenggunaan Listrik 7
FAYAKHUN ANDRIADI 2 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Pak Menteri Dapil saya itu adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, jadi saat ini kita berada di Dapil saya dan saya sangat memahami karakter dari konstituen kami. Jakarta ini harus energi Pak Menteri, sangat harus energi dan memang memasuki abad milenium ini saya juga melihat arah Pak Menteri sudah seperti yang kita bayangkan sumber energi yang sangat haus dibutuhkan oleh Jakarta ini hanya 2 secara garis besar, satu adalah combassion yaitu bahan bakar dan yang satu lagi adalah listrik, itu yang sangat nyata. Tidak mengherankan dalam 1 tahun ke depan kita di rumah tidak hanya men-charge handphone atau men-charge tetapi kita sudah mulai men-charge mobil kita di garasi kita dan saya yakin itu tidak sampai 1 tahun ke depan sudah hal yang biasa, malam itu kita charge mobil kita. Artinya akan ada peningkatan penggunaan listrik secara signifikan, di satu sisi di sisi combassion karena peredaran mobil ini juga jumlahnya juga tidak bisa serta-merta menghilang, maka energi terbarukan Pak Menteri dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti etanol, di beberapa negara sudah bisa ethanol 100% itu digunakan sebagai bahan bakar mobil biasa dengan adanya sedikit konversi. Dan kita tahu bahwa hasil pembakaran daripada ethanol itu lebih aman bagi kesehatan dibandingkan fosil base, jadi untuk RUED Dapil saya DKI saya lihat sih posisinya sudah maju Pak dan saaya siap untuk dilibatkan Pak bersama-sama dengan DEN untuk dilibatkan sesuai dengan provinsi kami. Kebetulan dari Golkar ini ada 2 orang yang dari Dapil Jakarta Pak, satu lagi Pak Ivan Gultom Beliau dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat sehingga ini komitmen kita berdua siap Pak untuk dilibatkan karena memang Jakarta ini walaupun pengguna energi tapikan energinya sulit untuk dihasilkan di wilayah Jakarta itu sendiri. Contoh kita bicara combassion nabatinya kan tidak mungkin ditanam di Jakarta, di tanamnya di wilayah Indonesia yang alhamdulillah luas dan sangat kaya bisa ditanam apa saja.Energi Terbarukan Energi Terbarukan 7
FAYAKHUN ANDRIADI 5 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri, luar biasa dengan progresnya, jadi begini Pak. Ini kebetulan hari pertama saya di Komisi VII Pak, sebbelumnya saya di Komisi I dan Komisi I mitra kita itu selain militer adalah Kemlu Pak. Nah setiap tahun itukan kita melakukan kunjungan pengawasan kepada perwakilan kita di luar negeri. Pada saat saya melakukan pengawasan di beberapa negara kebetulan dipertemukanlah oleh Pak Dubes dengan pihak loka, waktu itu salah satu yang dipertemukan itu menunjukkan Pak, E100 yang betul-betul diterapkan pada mobil produksi massal dan mobil yang ditunjukkan di depan kami itu adalah Toyota Vios, negaranya saya sebut saja Pak, Thailand Pak. Toyota Vios dia menjual konversinya di bawah 100 dolar Pak, kit-nya di jual 100 dolar, kit itu dipasang dan Toyota Vios-nya mampu etanol 100%. Kemudian sepeda motor bebek gitu juga betul-betul dengan kit yang di bawah 40 dolar mampu etanol 100% dan kita dipersilakan untuk langsung dari tanki-nya untuk menjilat karena memang itu etanol, dijilat ya paling kaya minuman keras saja. Jadi sebetulnya itu sudah bukan impian Pak, waktu itu saya memang memendam saja karena saya toh di Komisi I saya hanya menyampaikan kepada beberapa teman di Kementerian ESDM yang saya kenal, kemudian juga ada teman di Komisi VII tetapi belum ada respon Pak dan itu kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Tentu sekarang sudah akan advance lagi dan kebetulan saya ada di sini dan memang kami peduli paling tinggi bagi Dapil Jakarta ini adalah polusi, kami nggak ingin anak-anak kami tumbuh dalam keadaan gangguan kesehhatan termasuk kita sendiri Pak. Jadi memang, sedih memang Pak mobil listrik sudah lama ada Pak, tapi ketika kami beli harganya 3 kali lipat dibandingkan dengan orang beli di negara lain yang mendapatkan insentif dari pemerintahnya, rasanya kan aneh, jadi orang tolol kita beli mobil listrik di sini kemarin-kemarin. Tapi segera kalau memang pemerintah memberikan insentif kepada penggunaan mobil listrik terutama di Jakarta, wah kami sangat terima kasih Pak, sangat berterima kasih, satu. Kedua gas, memang kesulitannya kita mau konversi gas tankinya ke penjualnya itu sedikit, tapi memang konversinya gas kan agak mahal. Nah etanol ini saya sudah lihat sendiri konversinya itu ekonomis, tidak sulit, sehingga sayang kalau kita belum masuk ke sana karena di Bangkok sendiri sudah ada pompanya E80 dan E100, Bangkok Pak.Inovasi Mobil Listrik 7
FAYAKHUN ANDRIADI 6 Golkar DKI Jakarta II Laki-laki Itu saja Pak, kami semangat mau bersama-sama dan saya sennag hati juga akan mensosialisasikan kepada konstituen kita karena demi semua Pak. Terima kasih Pak.Sosialisasi Sosialisasi 7



FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Saya ingin tahu itu, sehingga juga kita yang berasal dari dapil ini kita bisa mensupport penuh begitu loh. Saya lihat anggaran cuma Rp1 triliun lebih. Inikan kecil sekali, tetapi saya kira ini-ini harus kita dukung penuh betul, sehingga dukungan anggaran ini juga bisa optimal hasilnya. Masih banyak hal yang harus kita buat bersama, sehingga bisa mengejar ketertinggalan maupun bisa daripada pemerataan itu kemudian bisa dirasakan oleh daerah-daerah lain, sehingga ada keseimbangan, keadilan dan sebagainya. Tolong saya dikasih gambaran seperti apa itu tentang pengkajian atau pun nanti akan rencana penerapan karena belum ada dalam gambaran Program Prioritas 2018 ini. Mungkin itu saja, nanti lebih detail nanti kalau dalam penjelasan nanti kalau kurang itu bisa nyela ditengah-tengah. Saya kira ini dulu Pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan.Anggaran Anggaran 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Saya ingin juga oleh Pak dokter Yosep untuk juga dikasih informasi yang cukup karena kita tidak expert khusus di situ ya, kita ini politisi jadi ingin melihat pengayaan juga karena kemarin ketika rapat bersama Ibu Menteri beserta jajaran, saya bilang ini kita musti lihat hal positif tidak bisa kejadian di tempat lain kemudian kita menggeneralisir ini sebagai masalah. Kemudian sumber daya kita ini menjadi tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal tadi malam kita rapat bersama Pak Menteri ESDM, bahwa kita pun yang saat ini oleh pemerintah ya itu akan dibuka keran ekspor misalnya bauksit, nikel dan sebagainya dalam kadar ya, dengan aturan-aturan tertentu diberikan waktu tertentu untuk membuat izin, kemudian proses smelterlisasi, pemurnian dan pemilahan dan sebagainya. Jadi saya tetap masih-masih kekeuh juga untuk melihat hal positif di situ. Nah kita-kita akan membatasi ya, membatasi memberikan koridor-koridor tertentu tentang hal-hal yang mengakibatkan masalah, baik kesehatan masalah sosial dan sebagainya yang terjadi dengan kondisi-kondisi di lapangan itu. Mungkin kalau lokasi-lokasi itu kita harus memberikan ini hal kewenangan dan penegakan aturan serta hukum, dukungan-dukungan aturan regulasi ini yang menjadi penting dan aparat-aparat dibawah ini juga tidak bisa kemudian bertindak tanpa dasar, itu saya melihat hal itu karena kalau tanpa aparatur yang baik, penegakan hukum yang baik dan benar, ini bagaimanapun juga akan terjadi, jangan sampai kita malah sumber daya yang ada kita bekukan, kita tidak produktif, masyarakat juga kita harus sibuk untuk mencari satu alternatif kegiatan yang lain ya, boleh silakan. Tetapi yang ada ini juga kita harus ekspor dan eksploitasi secara baik dan benar, berproduksi secara baik dan benar. Sebentar Pak, jadi di sini saya ingin sampaikan kita harus lihat dari 2 sisi itu, saya minta pendapat dari pengalaman terutama Pak Joseph ya kira-kira seperti apa. Lokalisir tempat itu juga penting dengan membekali aparatur itu secara baik, baik aturan, anggaran maupun dengan kewenangan yang cukup sehingga semuanya tidak melampaui dari pada kewenangan, tetapi negara ini dalam satu koridor kegiatan yang komprehensif sampai dengan bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.Capaian Kerja Eksploitasi SDA 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini kesempatan yang saya maksud tadi bahwa ketika ada kebijakan Tora ini diharapkan ini momen yang sangat penting untuk kembali pemerintah itu bisa memperbaiki citra pelayanannya terhadap masyarakat, sehingga ada kepastian hukum bagi negara, bagi masyarakat yang kemudian ada ikutan tanggungjawabnya bisa membayar pajak dan sebagainya. Kalau orang tidak punya sertifikat, tidak punya izin mendirikan bangunan bagaimana aksesibilitas mereka bisa mendapatkan pelayananpelayanan yang kemudian bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, daerah dan sebagainya.Capaian Kerja  Kepastian Hukum 7
FERRY KASE 5 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini hal yang menurut saya bahwa sebelum kiita melakukan yang namanya law enforcement atau penegakan hukum berikan kepastian hukum itu kepada masyarakat atau pun daerah orang-orang yang mendiami tempat itu. kemudian tindak lanjutnya itu bisa kita lakukan itu. Tidak sebatas cuma sosialisasi dan sebagainya, tapi berikanlah ini pelayanan yang harus dilakukan oleh negara yang eksekusionalnya dilakukan oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Ketika pemberian atau pembebasan lahan itu ditahun-tahun 70-an itu diberikan kepada negara bahwa daerah ini boleh diberikan sebagai lahan hutan lindung. Waktu itu sudah terpisah antara lingkungan atau pun lokasi tempat tempat masyarakat perkampungan dan sebagainya sudah, tetapi ketika berkembang dengan adanya teknologi yang makin canggih malah ini menimbulkan masalah. Jadi yang dikirim aparatur daerah misalnya untuk dijadikan karna hanya sepersekian atau seperberapa yang harus diberikan kepada negara itu hanya duduk dibelakang meja dan main google saja, kemudian dikirim. Ketika ditinjau kelapangan ini semua menjadi masalah. Nah ini menurut saya perlu benar-benar pelayanan itu sampai turun betul-betul sampai kemasyarakat dan dilihat betul spotnya.Capaian Kerja  Pelayanan Masyarakat 7
FERRY KASE 1 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Ketua. Ketua beserta rekan-rekan Komisi VII DPR RI yang saya hormati; Ibu Menteri beserta jajaran juga yang saya hormati. Banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan tentang penegakan hukum ya. banyak masalah yang terjadi dilapangan, dimasyarakat, didaerah-daerah, memang penegakan hukum itu penting kita mendukung penuh, tetapi ada hal yang bagi saya lebih penting lagi yaitu menyangkut nawacita kehadiran negara dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebelum adanya penegakan hukum bagi masyarakat itu yang lebih penting adalah kepastian hukum. Ini saya ingin kembalikan lagi bahwa kepastian hukum. Segala produk, aturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya turunannya, nah ini juga kelihatannya belum memberikan kepastian kepada masyarakat. Nah saya ingin ambil contoh satu yang memang ini adalah kesempatan yang baik pada pemerintahan saat ini yaitu Program tentang Kebijakan Tora.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
FERRY KASE 5 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini hal yang menurut saya bahwa sebelum kiita melakukan yang namanya law enforcement atau penegakan hukum berikan kepastian hukum itu kepada masyarakat atau pun daerah orang-orang yang mendiami tempat itu. kemudian tindak lanjutnya itu bisa kita lakukan itu. Tidak sebatas cuma sosialisasi dan sebagainya, tapi berikanlah ini pelayanan yang harus dilakukan oleh negara yang eksekusionalnya dilakukan oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Ketika pemberian atau pembebasan lahan itu ditahun-tahun 70-an itu diberikan kepada negara bahwa daerah ini boleh diberikan sebagai lahan hutan lindung. Waktu itu sudah terpisah antara lingkungan atau pun lokasi tempat tempat masyarakat perkampungan dan sebagainya sudah, tetapi ketika berkembang dengan adanya teknologi yang makin canggih malah ini menimbulkan masalah. Jadi yang dikirim aparatur daerah misalnya untuk dijadikan karna hanya sepersekian atau seperberapa yang harus diberikan kepada negara itu hanya duduk dibelakang meja dan main google saja, kemudian dikirim. Ketika ditinjau kelapangan ini semua menjadi masalah. Nah ini menurut saya perlu benar-benar pelayanan itu sampai turun betul-betul sampai kemasyarakat dan dilihat betul spotnya.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
FERRY KASE 7 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Jadi saya tetap concern bahwa sebelum melakukan penegakan hukum tolong berikan kepastian hukum dulu kepada masyarakat itu. Mungkin itu saya ingn focus disitu saja. Saya titip pesan dan saya akan kawal terus untuk program prioritas 2018 ini untuk daerah-daerah yang saya tadi baca sepintas sudah saya lihat bahwa daerahdaerah itu sebenarnya sudah masuk dalam prioritas untuk diurus atau diselesaikan untuk program kebijakan tersebut. Nah ini mungkin lebih intens dalam berbagai kesempatan lagi kita akan melihat bisa dijelaskan lagi pemetaannya seperti apa daerah-daerah mana, sehingga kita sebagai anak-anak dari daerah ini, sebagai wakil dari daerah kemudian bisa tahu betul oh sebenarnya begini- sebenarnya begini karena itu ada masalah ikutannya masalah hutan adat dan sebagainya banyak sekali Pak. ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan waktunya kepada Pimpinan. Terima kasih.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Saya ingin tahu itu, sehingga juga kita yang berasal dari dapil ini kita bisa mensupport penuh begitu loh. Saya lihat anggaran cuma Rp1 triliun lebih. Inikan kecil sekali, tetapi saya kira ini-ini harus kita dukung penuh betul, sehingga dukungan anggaran ini juga bisa optimal hasilnya. Masih banyak hal yang harus kita buat bersama, sehingga bisa mengejar ketertinggalan maupun bisa daripada pemerataan itu kemudian bisa dirasakan oleh daerah-daerah lain, sehingga ada keseimbangan, keadilan dan sebagainya. Tolong saya dikasih gambaran seperti apa itu tentang pengkajian atau pun nanti akan rencana penerapan karena belum ada dalam gambaran Program Prioritas 2018 ini. Mungkin itu saja, nanti lebih detail nanti kalau dalam penjelasan nanti kalau kurang itu bisa nyela ditengah-tengah. Saya kira ini dulu Pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan.Capaian Kerja Program Prioritas 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini sangat disayangkan karena kemarin juga ketika rapat dengan Menteri ESDM mengambarkan bahwa asas keadilan apa yang menjadi atensi dari presiden ya untuk tidak terfokus kepada daerah-daerah yang hanya potensial saja, tetapi daerah yang lain itu belum bisa digali potensinya. Nah ini hal yang sangat perlu kita concern karena bisa daerah-daerah keluar dari label itu. itu akan berakibat terhadap kemiskinan yang terjadi disana. Nah bagaimana kita bicara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi beriring dengan itu, tapi kita sendiri tidak pernah mengkaji secara baik. Disana masih kekurangan misalnya air minum, air bersih dan banyak sekali. Padahal ada kekayaankekayaan lain yang mungkin kita bisa gunakan, bisa kita teliti secara baik, bisa kita lakukanKajian-kajian secara baik dan teknologi apa yang tepat begitu loh. Nah ini saya langsung focus saja tidak ingin jauh-jauh dari…, tapi apa sih deprogram 2018 ini kirakira yang menyentuh disana apa yang sudah siap begitu. Teknologi apa yang akan diterapkan disana atau apa yang mau dikaji paling tidak. Ini tolong lebih focus saja.Inovasi Penerapan Teknologi 7
FERRY KASE 2 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII DPR yang saya hormati, KepalaBPPT dan jajaran yang juga saya hormati. Begini, saya dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur Pak, Nusa Tenggara Timur II khususnya dari perbatasan Timor Leste sampai ke Sumba Barat Daya. Ada 12 kabupaten-kota. Saya baru di Komisi VII DPR dan juga tidak mengikuti persis program 2017 kemarin, tapi sepintas tadi saya agak terlambat datang, saya sempat lihat sekilas apa yang digambarkan program prioritas 2018. Begini, saya concern untuk juga berfikir tentang daerah yang selalu dikenal dengan 3 T Pak. 3 T itu yang terluar, tertinggal dan terdepan ya. Nah ini saya pikir ada lembagakan, lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Nah ini daerah-daerah inikan sangat-sangat tertinggal dengan apa yang namanya teknologi itu Pak. Kita belum bicara teknologi pun pengkajian tentang kira-kira penerapan teknologi yang akan tepat disana itu apapun kami sampai hari ini sampai sekarang belum tahu sama sekali dan juga pemerintah daerah itu belum bisa memahami kira-kira kondisi apa sih target, focus mereka itu kemana, sehingga menjadi suatu label ya, suatu trade mark dari daerah tersebut.Inovasi Penerapan Teknologi 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini sangat disayangkan karena kemarin juga ketika rapat dengan Menteri ESDM mengambarkan bahwa asas keadilan apa yang menjadi atensi dari presiden ya untuk tidak terfokus kepada daerah-daerah yang hanya potensial saja, tetapi daerah yang lain itu belum bisa digali potensinya. Nah ini hal yang sangat perlu kita concern karena bisa daerah-daerah keluar dari label itu. itu akan berakibat terhadap kemiskinan yang terjadi disana. Nah bagaimana kita bicara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi beriring dengan itu, tapi kita sendiri tidak pernah mengkaji secara baik. Disana masih kekurangan misalnya air minum, air bersih dan banyak sekali. Padahal ada kekayaankekayaan lain yang mungkin kita bisa gunakan, bisa kita teliti secara baik, bisa kita lakukanKajian-kajian secara baik dan teknologi apa yang tepat begitu loh. Nah ini saya langsung focus saja tidak ingin jauh-jauh dari…, tapi apa sih deprogram 2018 ini kirakira yang menyentuh disana apa yang sudah siap begitu. Teknologi apa yang akan diterapkan disana atau apa yang mau dikaji paling tidak. Ini tolong lebih focus saja.Kajian Kajian 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Dari makalah yang diberikan kepada kami, saya berusaha untuk secepat mungkin melihat mempelajari, tapi disini belum terpapar tentang kondisi progress ya untuk pembangunan PLTU di NTT. Jadi dibeberapa lokasi, dibeberapa tempat saya juga melihat bahwa pembangunan itu seperti mangkrak sebenarnya, malah beberapa waktu yang lalu saya berada di daerah pemilihan, malah yang saya dapatkan sekarang PLN itu malah menyewa kapal ya, kapal pembangkit listrik, kapal sultan apa begitu loh untuk mensuplay listrik ke PLN, tetapi dalam kondisi yang kurang bagus begitu. Ya karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kabel tegangan tinggi ya yang harusnya mampu ataupun untuk menyalurkan daya itu tidak mampu untuk menanggung beban listrik itu sendiri. Nah pointnya adalah saya ingin tau, ini PLTU ini sampai dimana, kok malah tidak dilanjutkan pembangunan PLTU ya dibeberapa tempat kondisinya mangkrak bahkan barang-barangnya sudah dicuri orang YA, kemudian sekarang kondisinya lah menyewa lagi kapal pembangkit listrik yang kalau tidak salah dari Turki, ada 2 kapal lah kurang lebih kaya begitu. Saya mohon penjelasan karena di dalam lembar ini belum tersaji. Terima kasih Ketua.Kapal Pembangkit ListrikKapal Pembangkit Listrik 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini kesempatan yang saya maksud tadi bahwa ketika ada kebijakan Tora ini diharapkan ini momen yang sangat penting untuk kembali pemerintah itu bisa memperbaiki citra pelayanannya terhadap masyarakat, sehingga ada kepastian hukum bagi negara, bagi masyarakat yang kemudian ada ikutan tanggungjawabnya bisa membayar pajak dan sebagainya. Kalau orang tidak punya sertifikat, tidak punya izin mendirikan bangunan bagaimana aksesibilitas mereka bisa mendapatkan pelayananpelayanan yang kemudian bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, daerah dan sebagainya.Kasus Lingkungan Hidup Citra Pemerintah 7
FERRY KASE 2 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain berbagai macam perkembangan, argument, alasan yang terjadi dimasyarakat. Nah ini saya ingin tahu prioritas 2018 ini karena yang Tahun 2017 juga sudah ada, tetapikan belum semua. Nah ini contoh actual yang ada di daerah terutama saya rasakan sendiri didaerah saya ya di NTT itu masyarakat yang sudah ada jauh sebelum negera ini ada yang penguasaan lahannya, penguasaan lahan garapannya ya dianggap lahan garapan karena daerah tempat saya itu kalau mau dibilang hutan juga ya Padang Sabana begitu.Kasus Lingkungan Hidup Sengketa Lahan 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Jadi kalau bicara hutan, hutannya memang tidak ada begitu, hampir tidak ada sama sekali. Disitu sudah ada pemukiman, sudah ada bangunan-bangunan aparatur desa, aparatur kecamatan dan sebagainya, tetapi untuk sertifikasi saja tidak ada dan ketika masyarakat situ menebang pohon hasil tanam dia yang sudah berusia misalnya pohon jati begitu. Sudah berusia 50-tahunan begitu. mau dibawa keluar dari desa maupun kecamatan itu tidak bisa? Tidak dizinkan oleh Dinas Kehutanan setempat, tidak boleh keluar sama sekali. Nah ketika sekarang pun kita menanam itu, kemudian nanti akan datang di claim sama daerah bahwa ini adalah milik negara, sehingga ini menimbulkan masalah yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai karena menurut saya kepastian hukumnya belum ada sama sekali.Kasus Lingkungan Hidup Sengketa Lahan 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ketika kita bicara lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu tidak akan pernah bisa tercapai, tidak akan pernah bisa terjadi karena bisa dibayangkan hal sepele, hal dasar saja ada program negara ya program dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat misalnya ingin membangun satu pembangkit listrik tenaga surya misalnya, itu tidak akan mungkin terjadi lokasi yang sebenarnya daerah itu membutuhkan karena itu semua di claim menjadi lahan hutan lindung semuanya, padahal sudah ada masyarakat yang mendiami, menduduki tempat itu semenjak dulu kala begitu ya, sudah turun-menurun seperti itu. Nah saat ini masyarakat yang mendiami itu IMB-nya saja belum ada. Ketika mereka mau membuat sertifikat kan menjadi masalah. Tidak akan pernah terbit sertifikat sebelum keluar rekomendasi dari misalnya Dinas Kehutanan dan sebagainya.Kasus Lingkungan Hidup Sengketa Lahan 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Jadi kalau bicara hutan, hutannya memang tidak ada begitu, hampir tidak ada sama sekali. Disitu sudah ada pemukiman, sudah ada bangunan-bangunan aparatur desa, aparatur kecamatan dan sebagainya, tetapi untuk sertifikasi saja tidak ada dan ketika masyarakat situ menebang pohon hasil tanam dia yang sudah berusia misalnya pohon jati begitu. Sudah berusia 50-tahunan begitu. mau dibawa keluar dari desa maupun kecamatan itu tidak bisa? Tidak dizinkan oleh Dinas Kehutanan setempat, tidak boleh keluar sama sekali. Nah ketika sekarang pun kita menanam itu, kemudian nanti akan datang di claim sama daerah bahwa ini adalah milik negara, sehingga ini menimbulkan masalah yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai karena menurut saya kepastian hukumnya belum ada sama sekali.Kasus Lingkungan Hidup Sertifikasi Tanah 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ketika kita bicara lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu tidak akan pernah bisa tercapai, tidak akan pernah bisa terjadi karena bisa dibayangkan hal sepele, hal dasar saja ada program negara ya program dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat misalnya ingin membangun satu pembangkit listrik tenaga surya misalnya, itu tidak akan mungkin terjadi lokasi yang sebenarnya daerah itu membutuhkan karena itu semua di claim menjadi lahan hutan lindung semuanya, padahal sudah ada masyarakat yang mendiami, menduduki tempat itu semenjak dulu kala begitu ya, sudah turun-menurun seperti itu. Nah saat ini masyarakat yang mendiami itu IMB-nya saja belum ada. Ketika mereka mau membuat sertifikat kan menjadi masalah. Tidak akan pernah terbit sertifikat sebelum keluar rekomendasi dari misalnya Dinas Kehutanan dan sebagainya.Kasus Lingkungan Hidup Sertifikasi Tanah 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih. Setengah menit Pak, jadi memang ini kan kita sedang meminta masukan ya dari narasumber tentang bagaimana nanti melakukan ratifikasi terhadap RUU Konvensi Minamata ini. Ini semuanya lebih terfokus kepada merkuri, tadi sudah dipaparkan bahwa banyak tidak hanya tambang emas saja, tetapi banyak yang lain juga yang kemudian membawa dampak masalah ataupun mengandung merkuri itu sendiri. Nah tadi saya ingin solusi sebenarnya atau informasilah mungkin kaya gitu bahwa kita memang tidak bisa mengeliminir atau mematikan sama sekali. Mungkin dukungan regulasi-regulasi dengan penegakan aturan dari aparat tadi saya sampaikan, termasuk juga apa yang sudah menjadi kreativitas luar biasa yang tadi saya apresiasi dari yang dilakukan oleh Pak Doni sebagai Pangdam di Maluku, itu luar biasa. Nah ini juga saya juga agar kita tidak bisa, kita saya bukan di Komisi I ini juga bisa menjadi satu pilot project dan juga bisa dijadikan prototype kegiatan untuk Pangdam-pangdam di seluruh Indonesia yang lain karena merkuri kita sudah lihat dari pemerataan seperti ini yang merembes sampai ke mana-mana, baik dari udara maupun laut, air dan sebagainya darat ini kan dampaknya cukup luas. Nah ini harus masif kalau kita mau menyatakan bahwa ini menjadi suatu kondisi darurat terhadap merkuri.Merkuri Darurat Merkuri 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Dari makalah yang diberikan kepada kami, saya berusaha untuk secepat mungkin melihat mempelajari, tapi disini belum terpapar tentang kondisi progress ya untuk pembangunan PLTU di NTT. Jadi dibeberapa lokasi, dibeberapa tempat saya juga melihat bahwa pembangunan itu seperti mangkrak sebenarnya, malah beberapa waktu yang lalu saya berada di daerah pemilihan, malah yang saya dapatkan sekarang PLN itu malah menyewa kapal ya, kapal pembangkit listrik, kapal sultan apa begitu loh untuk mensuplay listrik ke PLN, tetapi dalam kondisi yang kurang bagus begitu. Ya karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kabel tegangan tinggi ya yang harusnya mampu ataupun untuk menyalurkan daya itu tidak mampu untuk menanggung beban listrik itu sendiri. Nah pointnya adalah saya ingin tau, ini PLTU ini sampai dimana, kok malah tidak dilanjutkan pembangunan PLTU ya dibeberapa tempat kondisinya mangkrak bahkan barang-barangnya sudah dicuri orang YA, kemudian sekarang kondisinya lah menyewa lagi kapal pembangkit listrik yang kalau tidak salah dari Turki, ada 2 kapal lah kurang lebih kaya begitu. Saya mohon penjelasan karena di dalam lembar ini belum tersaji. Terima kasih Ketua.Pembangkit Listrik PLTU 7
FERRY KASE 2 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII DPR yang saya hormati, KepalaBPPT dan jajaran yang juga saya hormati. Begini, saya dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur Pak, Nusa Tenggara Timur II khususnya dari perbatasan Timor Leste sampai ke Sumba Barat Daya. Ada 12 kabupaten-kota. Saya baru di Komisi VII DPR dan juga tidak mengikuti persis program 2017 kemarin, tapi sepintas tadi saya agak terlambat datang, saya sempat lihat sekilas apa yang digambarkan program prioritas 2018. Begini, saya concern untuk juga berfikir tentang daerah yang selalu dikenal dengan 3 T Pak. 3 T itu yang terluar, tertinggal dan terdepan ya. Nah ini saya pikir ada lembagakan, lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Nah ini daerah-daerah inikan sangat-sangat tertinggal dengan apa yang namanya teknologi itu Pak. Kita belum bicara teknologi pun pengkajian tentang kira-kira penerapan teknologi yang akan tepat disana itu apapun kami sampai hari ini sampai sekarang belum tahu sama sekali dan juga pemerintah daerah itu belum bisa memahami kira-kira kondisi apa sih target, focus mereka itu kemana, sehingga menjadi suatu label ya, suatu trade mark dari daerah tersebut.Penerapan Teknologi3T 7
FERRY KASE 7 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Nah ini ini penting sekali, tapi juga dari sisi sains maupun ilmu pengetahuan teknologi harus ditemukan juga ketika kita tidak mau menghambat pemasukan penghasilan pekerjaan dari pada masyarakat-masyarakat kecil dengan yang namanya peti tadi, melakykan peti ataupun kegiatan tambang ilegal maupun tambang kecil, tambang rakyat alasan apapun itu. Nah ini harus ditemukan tadi disampaikan oleh ekan-rekan yang lain bahwa tidak harus dengan melakukan memakai atau menggunakan merkuri, nah apa barang itu yang bisa dipakai selain industri-industri besar seperti Freeport ataupun Newmont dan lain-lain. Ini menjadi hal penting dan pertanyaannya harus dijawab bersama, mungkin waktu, saya kira ini hanya pikiran. Terima kasih atas informasi dan masukan yang kita dapat hari ini, terima kasih saya Pimpinan.Pertambangan Penambang Ilegal 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Saya ingin juga oleh Pak dokter Yosep untuk juga dikasih informasi yang cukup karena kita tidak expert khusus di situ ya, kita ini politisi jadi ingin melihat pengayaan juga karena kemarin ketika rapat bersama Ibu Menteri beserta jajaran, saya bilang ini kita musti lihat hal positif tidak bisa kejadian di tempat lain kemudian kita menggeneralisir ini sebagai masalah. Kemudian sumber daya kita ini menjadi tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal tadi malam kita rapat bersama Pak Menteri ESDM, bahwa kita pun yang saat ini oleh pemerintah ya itu akan dibuka keran ekspor misalnya bauksit, nikel dan sebagainya dalam kadar ya, dengan aturan-aturan tertentu diberikan waktu tertentu untuk membuat izin, kemudian proses smelterlisasi, pemurnian dan pemilahan dan sebagainya. Jadi saya tetap masih-masih kekeuh juga untuk melihat hal positif di situ. Nah kita-kita akan membatasi ya, membatasi memberikan koridor-koridor tertentu tentang hal-hal yang mengakibatkan masalah, baik kesehatan masalah sosial dan sebagainya yang terjadi dengan kondisi-kondisi di lapangan itu. Mungkin kalau lokasi-lokasi itu kita harus memberikan ini hal kewenangan dan penegakan aturan serta hukum, dukungan-dukungan aturan regulasi ini yang menjadi penting dan aparat-aparat dibawah ini juga tidak bisa kemudian bertindak tanpa dasar, itu saya melihat hal itu karena kalau tanpa aparatur yang baik, penegakan hukum yang baik dan benar, ini bagaimanapun juga akan terjadi, jangan sampai kita malah sumber daya yang ada kita bekukan, kita tidak produktif, masyarakat juga kita harus sibuk untuk mencari satu alternatif kegiatan yang lain ya, boleh silakan. Tetapi yang ada ini juga kita harus ekspor dan eksploitasi secara baik dan benar, berproduksi secara baik dan benar. Sebentar Pak, jadi di sini saya ingin sampaikan kita harus lihat dari 2 sisi itu, saya minta pendapat dari pengalaman terutama Pak Joseph ya kira-kira seperti apa. Lokalisir tempat itu juga penting dengan membekali aparatur itu secara baik, baik aturan, anggaran maupun dengan kewenangan yang cukup sehingga semuanya tidak melampaui dari pada kewenangan, tetapi negara ini dalam satu koridor kegiatan yang komprehensif sampai dengan bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.Pertambangan Penegakan Hukum 7
FERRY KASE 2 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya juga berterima kasih kepada undangan narasumber yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kita bisa bersama-sama di sini untuk mencurahkan apa yang kita tahu tentang kondisi di masing-masing expert ataupun masing-masing tempat, lokasi yang sudah tergambar ya secara begitu komprehensif, bagus menurut saya. Tapi memang saya juga punya pemahaman tentang bagaimana penanganan karena ini merupakan satu masalah dunia ya, masalah global. Kita tahu tahun sekitar 50-an ya 57 atau beberapa yang terjadi tragedi Minamata itu. Itulah yang proses kemudian memicu dunia kemudian melihat tempat itu sebagai satu kondisi kejadian yang luar biasa, kemudian merembet kepada seluruh daerah-daerah yang lain. Saya hanya ingin karena juga yang tadi dipaparkan ini lebih banyak terfokus kepada lokasi-lokasi tertentu, terutama di daerah-daerah tambang yaitu di Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Tetapi misalnya Papua di daerah Freeport itu sendiri juga kan tidak, belum tergambar sama sekali dari tadi. Nah dalam hal ini kita sedang membahas yang namanya RUU Ratifikasi Konvensi Minamata. Nah di sini juga saya lihat dari satu sisi bahwa ini adalah sumber daya alam, kita memiliki satu sumber daya alam yang merupakan anugrah ya yang merupakan suatu rejeki besar yang diberikan oleh Tuhan Allah swt kepada kita, negara Indonesia. Yang juga saya tidak bisa melihat cukup ketika satu masalah yang terjadi di tempat lain, kemudian ini mengglobal dan kita kemudian terbawa begitu saja tanpa melihat ada aspek positifnya. Ada hal-hal banyak yang positif yang sudah di coba diupayakan oleh Pak Doni sebagai Pangdam yang sudah kemudian pernah dipanggil oleh Presiden melakukan konsolidasi dengan Kementerian BUMN, kemudian ada PT Timah yang ditunjuk untuk bisa datang melihat bagaimana proses kira-kira dikelola secara baik dan benar. Nah di situ saya melihat perjalanan ini bahwa ini penanganan-penanganan yang paling baik, yang terbaik yang bisa dilakukan oleh putra-putri bangsa untuk bagaimana mengelola sumber-sumber daya ini tidak hanya dilihat dari pada aspek itu karena kalau kita lihat tambang ya tadi ada batu sinabar, kalau masih batu itu tidak belum merupakan satu masalah tetapi mineral-mineral yang terkandung di dalam ini bagaimana diproses secara baik dan benar.Pertambangan Pengelolaan Sumber Daya Alam 7
FERRY KASE 2 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya juga berterima kasih kepada undangan narasumber yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kita bisa bersama-sama di sini untuk mencurahkan apa yang kita tahu tentang kondisi di masing-masing expert ataupun masing-masing tempat, lokasi yang sudah tergambar ya secara begitu komprehensif, bagus menurut saya. Tapi memang saya juga punya pemahaman tentang bagaimana penanganan karena ini merupakan satu masalah dunia ya, masalah global. Kita tahu tahun sekitar 50-an ya 57 atau beberapa yang terjadi tragedi Minamata itu. Itulah yang proses kemudian memicu dunia kemudian melihat tempat itu sebagai satu kondisi kejadian yang luar biasa, kemudian merembet kepada seluruh daerah-daerah yang lain. Saya hanya ingin karena juga yang tadi dipaparkan ini lebih banyak terfokus kepada lokasi-lokasi tertentu, terutama di daerah-daerah tambang yaitu di Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Tetapi misalnya Papua di daerah Freeport itu sendiri juga kan tidak, belum tergambar sama sekali dari tadi. Nah dalam hal ini kita sedang membahas yang namanya RUU Ratifikasi Konvensi Minamata. Nah di sini juga saya lihat dari satu sisi bahwa ini adalah sumber daya alam, kita memiliki satu sumber daya alam yang merupakan anugrah ya yang merupakan suatu rejeki besar yang diberikan oleh Tuhan Allah swt kepada kita, negara Indonesia. Yang juga saya tidak bisa melihat cukup ketika satu masalah yang terjadi di tempat lain, kemudian ini mengglobal dan kita kemudian terbawa begitu saja tanpa melihat ada aspek positifnya. Ada hal-hal banyak yang positif yang sudah di coba diupayakan oleh Pak Doni sebagai Pangdam yang sudah kemudian pernah dipanggil oleh Presiden melakukan konsolidasi dengan Kementerian BUMN, kemudian ada PT Timah yang ditunjuk untuk bisa datang melihat bagaimana proses kira-kira dikelola secara baik dan benar. Nah di situ saya melihat perjalanan ini bahwa ini penanganan-penanganan yang paling baik, yang terbaik yang bisa dilakukan oleh putra-putri bangsa untuk bagaimana mengelola sumber-sumber daya ini tidak hanya dilihat dari pada aspek itu karena kalau kita lihat tambang ya tadi ada batu sinabar, kalau masih batu itu tidak belum merupakan satu masalah tetapi mineral-mineral yang terkandung di dalam ini bagaimana diproses secara baik dan benar.Pertambangan Tambang 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Nah ini yang terjadi adalah bahwa ini akumulasi kejadian permasalahan dari ketika sudah menjadi merkuri kan gitu yang dipakai pada penambang-penambangan itu. Kemudian tidak dikelola secara baik dan benar, tidak profesional sehingga akhirnya berakibat, berdampak kepada lingkungan maupun ekosistem sampai kepada manusia. Nah kalau lokalisir permasalahan, saya apresiasi sekali ya, saya sangat apresiasi ketika tadi digambarkan secara komprehensif walaupun saya lihat dari TNI ini sebenarnya juga tidak secara profesinya mengurusi ini begitu. Tetapi dalam Undang-undang TNI juga kita tahu bahwa ini ada satu kondisi luar biasa ya seperti force major di satu lingkungan sampai terjadi pembunuhan, gejolak sosial yang luar biasa, sehingga operasi di luar perang misalnya kan gitu. Nah ini juga menjadi satu informasi yang baik buat kita untuk sejauh ini TNI itu tidak terlalu dilibatkan mungkin untuk urusan-urusan seperti ini. Ini juga musti dilibatkan, banyak TNI hanya kerja kalau yang satuan tempur mungkin hanya berlatih, berlatih kapan bertempur juga belum, ini hanya menunggu penugasan, dilibatkan banyak hal seperti itu.Pertambangan Tambang 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih. Setengah menit Pak, jadi memang ini kan kita sedang meminta masukan ya dari narasumber tentang bagaimana nanti melakukan ratifikasi terhadap RUU Konvensi Minamata ini. Ini semuanya lebih terfokus kepada merkuri, tadi sudah dipaparkan bahwa banyak tidak hanya tambang emas saja, tetapi banyak yang lain juga yang kemudian membawa dampak masalah ataupun mengandung merkuri itu sendiri. Nah tadi saya ingin solusi sebenarnya atau informasilah mungkin kaya gitu bahwa kita memang tidak bisa mengeliminir atau mematikan sama sekali. Mungkin dukungan regulasi-regulasi dengan penegakan aturan dari aparat tadi saya sampaikan, termasuk juga apa yang sudah menjadi kreativitas luar biasa yang tadi saya apresiasi dari yang dilakukan oleh Pak Doni sebagai Pangdam di Maluku, itu luar biasa. Nah ini juga saya juga agar kita tidak bisa, kita saya bukan di Komisi I ini juga bisa menjadi satu pilot project dan juga bisa dijadikan prototype kegiatan untuk Pangdam-pangdam di seluruh Indonesia yang lain karena merkuri kita sudah lihat dari pemerataan seperti ini yang merembes sampai ke mana-mana, baik dari udara maupun laut, air dan sebagainya darat ini kan dampaknya cukup luas. Nah ini harus masif kalau kita mau menyatakan bahwa ini menjadi suatu kondisi darurat terhadap merkuri.Perundangan Ratifikasi 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih. Setengah menit Pak, jadi memang ini kan kita sedang meminta masukan ya dari narasumber tentang bagaimana nanti melakukan ratifikasi terhadap RUU Konvensi Minamata ini. Ini semuanya lebih terfokus kepada merkuri, tadi sudah dipaparkan bahwa banyak tidak hanya tambang emas saja, tetapi banyak yang lain juga yang kemudian membawa dampak masalah ataupun mengandung merkuri itu sendiri. Nah tadi saya ingin solusi sebenarnya atau informasilah mungkin kaya gitu bahwa kita memang tidak bisa mengeliminir atau mematikan sama sekali. Mungkin dukungan regulasi-regulasi dengan penegakan aturan dari aparat tadi saya sampaikan, termasuk juga apa yang sudah menjadi kreativitas luar biasa yang tadi saya apresiasi dari yang dilakukan oleh Pak Doni sebagai Pangdam di Maluku, itu luar biasa. Nah ini juga saya juga agar kita tidak bisa, kita saya bukan di Komisi I ini juga bisa menjadi satu pilot project dan juga bisa dijadikan prototype kegiatan untuk Pangdam-pangdam di seluruh Indonesia yang lain karena merkuri kita sudah lihat dari pemerataan seperti ini yang merembes sampai ke mana-mana, baik dari udara maupun laut, air dan sebagainya darat ini kan dampaknya cukup luas. Nah ini harus masif kalau kita mau menyatakan bahwa ini menjadi suatu kondisi darurat terhadap merkuri.Perundangan RUU Konvensi Minimata 7
FERRY KASE 5 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Saya kira mungkin itu gambaran-gambaran saya secara besar dulu nanti Pak Joseph bisa memberikan solusi-solusi ataupun pikiran-pikiran yang bisa lebih ke arah tidak hanya banyak kepada masalah, tapi kira-kira apa ke depan. Saya kira begitu, terima kasih.Perundangan Solusi 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini menarik jadinya. Tadi Pak Dirut sendiri sudah tahu bahwa ini kondisi sudah lama sekali, sudah hampir 7 Tahun Pak dan yang tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa kondisi sudah riil sekali itu bahwa ada di Atapupu. Sebenarnya bukan di Atapupu di dekat Teluk Gurita itu. Itu masalahnya yang mau diasistensi apa begitu? Sedangkan itu lahan semua kan sudah pembebasan, semua sudah dikerjakan itukan tinggal konektivitas saja sebenarnya, tetapi pembangunan itupun sudah mangkrak, Pak. Bukan masalah asistensi itu Pak.PLN Teluk Gurita 7
FERRY KASE 1 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Terima kasih Ketua. Ketua beserta rekan-rekan Komisi VII DPR RI yang saya hormati; Ibu Menteri beserta jajaran juga yang saya hormati. Banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan tentang penegakan hukum ya. banyak masalah yang terjadi dilapangan, dimasyarakat, didaerah-daerah, memang penegakan hukum itu penting kita mendukung penuh, tetapi ada hal yang bagi saya lebih penting lagi yaitu menyangkut nawacita kehadiran negara dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebelum adanya penegakan hukum bagi masyarakat itu yang lebih penting adalah kepastian hukum. Ini saya ingin kembalikan lagi bahwa kepastian hukum. Segala produk, aturan, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya turunannya, nah ini juga kelihatannya belum memberikan kepastian kepada masyarakat. Nah saya ingin ambil contoh satu yang memang ini adalah kesempatan yang baik pada pemerintahan saat ini yaitu Program tentang Kebijakan Tora.Program Lingkungan Hidup Tora 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini kesempatan yang saya maksud tadi bahwa ketika ada kebijakan Tora ini diharapkan ini momen yang sangat penting untuk kembali pemerintah itu bisa memperbaiki citra pelayanannya terhadap masyarakat, sehingga ada kepastian hukum bagi negara, bagi masyarakat yang kemudian ada ikutan tanggungjawabnya bisa membayar pajak dan sebagainya. Kalau orang tidak punya sertifikat, tidak punya izin mendirikan bangunan bagaimana aksesibilitas mereka bisa mendapatkan pelayananpelayanan yang kemudian bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, daerah dan sebagainya.Program Lingkungan Hidup Tora 7
FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Dari makalah yang diberikan kepada kami, saya berusaha untuk secepat mungkin melihat mempelajari, tapi disini belum terpapar tentang kondisi progress ya untuk pembangunan PLTU di NTT. Jadi dibeberapa lokasi, dibeberapa tempat saya juga melihat bahwa pembangunan itu seperti mangkrak sebenarnya, malah beberapa waktu yang lalu saya berada di daerah pemilihan, malah yang saya dapatkan sekarang PLN itu malah menyewa kapal ya, kapal pembangkit listrik, kapal sultan apa begitu loh untuk mensuplay listrik ke PLN, tetapi dalam kondisi yang kurang bagus begitu. Ya karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kabel tegangan tinggi ya yang harusnya mampu ataupun untuk menyalurkan daya itu tidak mampu untuk menanggung beban listrik itu sendiri. Nah pointnya adalah saya ingin tau, ini PLTU ini sampai dimana, kok malah tidak dilanjutkan pembangunan PLTU ya dibeberapa tempat kondisinya mangkrak bahkan barang-barangnya sudah dicuri orang YA, kemudian sekarang kondisinya lah menyewa lagi kapal pembangkit listrik yang kalau tidak salah dari Turki, ada 2 kapal lah kurang lebih kaya begitu. Saya mohon penjelasan karena di dalam lembar ini belum tersaji. Terima kasih Ketua.Proyek Mangkrak 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini menarik jadinya. Tadi Pak Dirut sendiri sudah tahu bahwa ini kondisi sudah lama sekali, sudah hampir 7 Tahun Pak dan yang tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa kondisi sudah riil sekali itu bahwa ada di Atapupu. Sebenarnya bukan di Atapupu di dekat Teluk Gurita itu. Itu masalahnya yang mau diasistensi apa begitu? Sedangkan itu lahan semua kan sudah pembebasan, semua sudah dikerjakan itukan tinggal konektivitas saja sebenarnya, tetapi pembangunan itupun sudah mangkrak, Pak. Bukan masalah asistensi itu Pak.Proyek Mangkrak 7
FERRY KASE 6 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ini menarik jadinya. Tadi Pak Dirut sendiri sudah tahu bahwa ini kondisi sudah lama sekali, sudah hampir 7 Tahun Pak dan yang tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa kondisi sudah riil sekali itu bahwa ada di Atapupu. Sebenarnya bukan di Atapupu di dekat Teluk Gurita itu. Itu masalahnya yang mau diasistensi apa begitu? Sedangkan itu lahan semua kan sudah pembebasan, semua sudah dikerjakan itukan tinggal konektivitas saja sebenarnya, tetapi pembangunan itupun sudah mangkrak, Pak. Bukan masalah asistensi itu Pak.Proyek Pembangunan 7



FERRY KASE 4 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Dari makalah yang diberikan kepada kami, saya berusaha untuk secepat mungkin melihat mempelajari, tapi disini belum terpapar tentang kondisi progress ya untuk pembangunan PLTU di NTT. Jadi dibeberapa lokasi, dibeberapa tempat saya juga melihat bahwa pembangunan itu seperti mangkrak sebenarnya, malah beberapa waktu yang lalu saya berada di daerah pemilihan, malah yang saya dapatkan sekarang PLN itu malah menyewa kapal ya, kapal pembangkit listrik, kapal sultan apa begitu loh untuk mensuplay listrik ke PLN, tetapi dalam kondisi yang kurang bagus begitu. Ya karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa kabel tegangan tinggi ya yang harusnya mampu ataupun untuk menyalurkan daya itu tidak mampu untuk menanggung beban listrik itu sendiri. Nah pointnya adalah saya ingin tau, ini PLTU ini sampai dimana, kok malah tidak dilanjutkan pembangunan PLTU ya dibeberapa tempat kondisinya mangkrak bahkan barang-barangnya sudah dicuri orang YA, kemudian sekarang kondisinya lah menyewa lagi kapal pembangkit listrik yang kalau tidak salah dari Turki, ada 2 kapal lah kurang lebih kaya begitu. Saya mohon penjelasan karena di dalam lembar ini belum tersaji. Terima kasih Ketua.Proyek Pembangungan 7
FERRY KASE 7 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Ya, tapi saya jadi aneh begitu, Pak. Ketika pertama kali menentukan membebaskan lahan itu kok tidak memikirkan faktor itu begitu. Padahal pelabuhan itu adalah pelabuhan dari zaman Jepang itu Pak. Itu sebenarnya tidak sampai ke bakau. Saya tahu itu karena dari kecil tempat saya disitu, Pak. Ini yang kemudian kalau BaPak bicara asistensi lagi itu saya tidak mengerti begitu. Kalau Bapak bicara konektifitas yang sudah ada, itu sekarang memang yang dipakai itu dari kapal itu.Proyek Pembebasan Lahan 7
FERRY KASE 8 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Yang di Atapupu itu? Tapi kan belum ada suplai yang bisa berjalan.Proyek Pembebasan Lahan 7
FERRY KASE 9 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Di belakangnya sudah ada? Baik, nanti saya cek lagi. Baik, terima kasih.Proyek Pembebasan Lahan 7
FERRY KASE 3 Hanura Nusa Tenggara Timur IILaki-laki Nah ini yang terjadi adalah bahwa ini akumulasi kejadian permasalahan dari ketika sudah menjadi merkuri kan gitu yang dipakai pada penambang-penambangan itu. Kemudian tidak dikelola secara baik dan benar, tidak profesional sehingga akhirnya berakibat, berdampak kepada lingkungan maupun ekosistem sampai kepada manusia. Nah kalau lokalisir permasalahan, saya apresiasi sekali ya, saya sangat apresiasi ketika tadi digambarkan secara komprehensif walaupun saya lihat dari TNI ini sebenarnya juga tidak secara profesinya mengurusi ini begitu. Tetapi dalam Undang-undang TNI juga kita tahu bahwa ini ada satu kondisi luar biasa ya seperti force major di satu lingkungan sampai terjadi pembunuhan, gejolak sosial yang luar biasa, sehingga operasi di luar perang misalnya kan gitu. Nah ini juga menjadi satu informasi yang baik buat kita untuk sejauh ini TNI itu tidak terlalu dilibatkan mungkin untuk urusan-urusan seperti ini. Ini juga musti dilibatkan, banyak TNI hanya kerja kalau yang satuan tempur mungkin hanya berlatih, berlatih kapan bertempur juga belum, ini hanya menunggu penugasan, dilibatkan banyak hal seperti itu.TNI Fungsi TNI 7
FIRMASNYAH MARDANOES 24 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Jadi saya dilapangan itu tahu-tahu banyak keluhan-keluhan terhadap PLN ini, dan saya kritisi terus. Nah sementara saya lihat para direksi berpikir 10 tahun kedepan, itukan sebetulnya proyek saja itu Pak, anggaran juga itu, tapi masyarakatnya mampus lagi menjerit. Kalau saya lihat data-data dari sini ya Pak ya, ASEAN kita ini yang paling mahal aneh, harga per-KWH-nya karena saya tidak habis pikir, bagaimana sih pola pikir Bapak-Bapak ini begitulah. Saya disini bukan istilah membahas ini saja, karena ini-ini tidak aduuh, kalau saya lihat ini tadi ngeluh sampai dileher minta pertimbangan, bagaimana karena harga batubara tinggi. Ini sudah perancangan 10 lagi PLTU, kita belum tahu cadangan batu bara kita sampai berapa tahannya, abis itu apa? ya ganti lagi seperti tadi Pak Nasir bilang 7 Tahun hancur mesinnya ganti lagi. Kasian republic ini. Cobalah saya minta berpikirlah secara realita keyataan yang ada hari ini loh. Ini sudah kajian. Saya minta kajiannya ya Pimpinan, saya minta secara tertulis kajian ini. Jangan sampai hanya untuk memenuhi target prolegnas saja. Tidak betul ini kenapa? ini duit negara loh, pajaknya rakyat ini. Jadi ini yang saya minta.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 5 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Oke. Pak Dirut tadi saya dengar dari Pak Dirut berapa matrik ton.batubaranya harganya saat ini?Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 6 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Perjuni Juni sampai Juli Pak Agustus.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 7 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Itu harga kapan ini Pak?Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 8 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Agustus-September tanggal 8 Agustus. Saya bingung Pak kalau seperti ini dalam mekanisme pemerhitungan Bapak ini yang Bapak ambil avenue atau apanya Pak harga pasar atau harga rata-rata yang Bapak perkirakan? Karena ini kita dapat kalau seperti ini yang Bapak inginkan berartikan ini dampaknya pada kenaikan tarif lagi ini Pak yang akan Bapak pikirkan ini dengan biaya yang besar terhadap batubara ini Pak. Solusinya tidak seperti ini Pak. Yang pastinya berapa Pak? saya ingin tahu dari Bapak dulu harga pastinya sekarang ini pasarannya.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 10 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ya itu pasaran.....Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 11 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Acuan pasaran pasar itu Pak, yang Bapak bicara itu acuan pasar itu Pak. Dari mana Bapak dapet datanya Pak? coba Bapak itu lihat dari ESDM ada 8 perusahaan Pak ya yang untuk pasaran yang menjual batu bara itu. Sekarang ini Bapak mengambilnya ini dari mana ini? ini yang saya ingin tahu dulu Pak harga ini karena ini akan berdampak pada keseluruhan ini Pak apa harga batu bara ini. Kita uji Pak ya? ini saya juga di ESDM ada ini sama-sama kita uji data Bapak karena ini yang paling banyak terjadinya seperti-seperti ini akibat dampaknya itu luas. Sudah sering sekali kita temui hal-hal begini Pak. Bapak baca di Kementerian Pak. Ini saya bacakan satu satu Pak ya dari gunung bayan saja turun 10% dari nilai 80.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 12 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Kenapa? Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 13 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Juni saja 75,46 Pak untuk 12 Juni.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 15 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini naik apa turun Pak?Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 16 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Kalau kita lihat trennya ini Pak dari Januari ya kita lihat trennya 2017 dari Januari sampai Juni ini turun bukan naik Pak. Pertama Pak ya bentar dulu coba lihat datanya ini.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 17 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Iya turun naik Pak. Pasti itu pasti. Ini dari Januari Pak ya? kita buka data di ESDM saja gampang kok Pak itu data yang sudah resmi itu 86,23, turun Februari 83 turun lagi Maret 81,90, turun lagi di April 80 sory nailk 82,51, nah ini .turun lagi di Bulan Juni. Kalau Bapak prediksi nanti 2 Tahun sampai 2021 Bapak bilang tadi kontraknya ini belum tentu bisa tepat Pak harganya. Tidak bisa begitu cara prediksinya Bapak menurut saya dan juga belum tentu juga Bapak menjabat sampai 2021. Yang sekarang saja Pak yang kita lihat yang realita hari ini Pak, jangan terlalu jauhlah kita berfikir. Yang real saja sudah begini Pak berantakannya. Jadi harga ini menurut saya Pak cobalah yang pas sesuai dengan pasar ada VOB yang Bapak sampaikan tadi ya, nanti kita bisa uji Pak ini ada pendalaman Ketua ya?Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 22 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Bukan begitu direpublik ini kita harus buat, ini bangsa kita loh sebetulnya, saya berbicara begini kenapa? ini jadi proyek semua bagi PLN ini. Saya tahu betul cukup sudah rusak republik ini, tapi jangan kita rusak lagi, minimal kita bisa memperbaiki. Ini yang saya lihat. Ini coba 2 x 100 megawatt, 2 x 1000, 2 x 950 ini semua batu bara, bicaranya semua tadi sudah sampai dileher harga batu bara. Sekarang ini dibuat lagi terus apa pleningnya untuk kedepan bagi PLN ini cara mengembangkan itu loh. Ini sudah lewat kajian belum? ini yang saya minta. Ini harus ada kajiannya ini. Berapa cadangan kita untuk kebutuhan ini? Karena setau saya didapil saya ini tidak ada batu bara loh.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 23 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini saya lihat sendiri tadi di Desa Kalimunting ini tidak ada batu baranya ini, dari mana mau diambil sungailaya ini? ini air banyak disini. Sementara kalau kita bilang bicara sumber energy bukan hanya batubaranya saja Pak. Saya ada berapa data. Yang paling kecil itu panas bumi yang terbarukan. Kenapa tidak melakukan pengajian atau pengembangan itu? kalau saya lihat dari direksi-direksi yang banyak saat ini nih, ini tidak ada efisiensi untuk memikirkan 10 sampai 15 tahun negara ini kedepan bagaimana. Ini yang saya lihat dan didaerah saya sendiri di Kalbar itu boleh kita hitung dalam satu minggu itu berapa kali itu lampu mati. Saya mencari Dirutnya, Dirutnya kemana ini, oh lagi berdoa ya Pak ya? oh iya silakan dan saya kritisi ini kenapa? ini tidak ada perubahan loh masalah listriknya tidak ada perubahan sama sekali. “Yang adanya 2 Bulan lagi naik juga ini Pak, Pak bagaimana kami Pak makan saja kami susah. Ini listrik naik terus, mending naiknya normal Pak, seminggu mati” dan saya pernah turun ke lapangan dan saya cek sendiri, kalau mati lampu di Kalbar solar itu Pak bisa mereka mainkan. Saya sudah laporkan pada saat di Jogya kalau tidak salah dengan Dirut. Salah satu anak buahnya main-main itu.Batu Bara Batu Bara 7
FIRMASNYAH MARDANOES 17 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Iya turun naik Pak. Pasti itu pasti. Ini dari Januari Pak ya? kita buka data di ESDM saja gampang kok Pak itu data yang sudah resmi itu 86,23, turun Februari 83 turun lagi Maret 81,90, turun lagi di April 80 sory nailk 82,51, nah ini .turun lagi di Bulan Juni. Kalau Bapak prediksi nanti 2 Tahun sampai 2021 Bapak bilang tadi kontraknya ini belum tentu bisa tepat Pak harganya. Tidak bisa begitu cara prediksinya Bapak menurut saya dan juga belum tentu juga Bapak menjabat sampai 2021. Yang sekarang saja Pak yang kita lihat yang realita hari ini Pak, jangan terlalu jauhlah kita berfikir. Yang real saja sudah begini Pak berantakannya. Jadi harga ini menurut saya Pak cobalah yang pas sesuai dengan pasar ada VOB yang Bapak sampaikan tadi ya, nanti kita bisa uji Pak ini ada pendalaman Ketua ya?Data Data 7
FIRMASNYAH MARDANOES 8 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Agustus-September tanggal 8 Agustus. Saya bingung Pak kalau seperti ini dalam mekanisme pemerhitungan Bapak ini yang Bapak ambil avenue atau apanya Pak harga pasar atau harga rata-rata yang Bapak perkirakan? Karena ini kita dapat kalau seperti ini yang Bapak inginkan berartikan ini dampaknya pada kenaikan tarif lagi ini Pak yang akan Bapak pikirkan ini dengan biaya yang besar terhadap batubara ini Pak. Solusinya tidak seperti ini Pak. Yang pastinya berapa Pak? saya ingin tahu dari Bapak dulu harga pastinya sekarang ini pasarannya.Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 10 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ya itu pasaran.....Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 11 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Acuan pasaran pasar itu Pak, yang Bapak bicara itu acuan pasar itu Pak. Dari mana Bapak dapet datanya Pak? coba Bapak itu lihat dari ESDM ada 8 perusahaan Pak ya yang untuk pasaran yang menjual batu bara itu. Sekarang ini Bapak mengambilnya ini dari mana ini? ini yang saya ingin tahu dulu Pak harga ini karena ini akan berdampak pada keseluruhan ini Pak apa harga batu bara ini. Kita uji Pak ya? ini saya juga di ESDM ada ini sama-sama kita uji data Bapak karena ini yang paling banyak terjadinya seperti-seperti ini akibat dampaknya itu luas. Sudah sering sekali kita temui hal-hal begini Pak. Bapak baca di Kementerian Pak. Ini saya bacakan satu satu Pak ya dari gunung bayan saja turun 10% dari nilai 80.Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 12 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Kenapa? Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 13 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Juni saja 75,46 Pak untuk 12 Juni.Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 15 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini naik apa turun Pak?Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 16 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Kalau kita lihat trennya ini Pak dari Januari ya kita lihat trennya 2017 dari Januari sampai Juni ini turun bukan naik Pak. Pertama Pak ya bentar dulu coba lihat datanya ini.Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 17 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Iya turun naik Pak. Pasti itu pasti. Ini dari Januari Pak ya? kita buka data di ESDM saja gampang kok Pak itu data yang sudah resmi itu 86,23, turun Februari 83 turun lagi Maret 81,90, turun lagi di April 80 sory nailk 82,51, nah ini .turun lagi di Bulan Juni. Kalau Bapak prediksi nanti 2 Tahun sampai 2021 Bapak bilang tadi kontraknya ini belum tentu bisa tepat Pak harganya. Tidak bisa begitu cara prediksinya Bapak menurut saya dan juga belum tentu juga Bapak menjabat sampai 2021. Yang sekarang saja Pak yang kita lihat yang realita hari ini Pak, jangan terlalu jauhlah kita berfikir. Yang real saja sudah begini Pak berantakannya. Jadi harga ini menurut saya Pak cobalah yang pas sesuai dengan pasar ada VOB yang Bapak sampaikan tadi ya, nanti kita bisa uji Pak ini ada pendalaman Ketua ya?Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
FIRMASNYAH MARDANOES 21 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Yang kedua, ini nanti jangan sampai pembangkit ini ya sama dengan transmisi-transmisi yang selama ini telah ada seperti tadi Pak Nasir bicara itu ada kabel transmisi yang dari 240, 150 diganti ke 3CS, jadi kayaknya tidak ada plan begitu loh. Jadi setiap periode setiap periode ada penggantian-penggantian.coba kita berfikir (tidak ada suara) dan tidak sesusah kita. Kalau kita ini banyak betul kendala yang (suara tidak ada) contoh I didapil saya sendiri. Saya ini sudah setengah mati untuk menjelaskan PLN ini, padahal saya bukan orang PLN. Nah sekarang kalau PLTU seperti ini, ini ujungnya nanti lagi ini, kalau ini dibangun untuk 5 tahun kedepan udah pasti harganya pasti naik, KWH-nya pasti nai karena ini bukan diperbarukan loh, akan habis ini sumber daya ini, dan juga kalau di mulut tambang sudah diukur belum cadanganya seberapa besar, berapa tahun kemampuannya. Kita orang pintar tapi bodoh kalau menurut saya. Tidak ada kajiannya kalau saya lihat ini atau hanya ingin menyenangkan,atau memenuhi kebutuhan prolegnas saja, 35.000 watt sampai sekian tahun harus siap.Infrastuktur Listrik Transmisi 7
FIRMASNYAH MARDANOES 24 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Jadi saya dilapangan itu tahu-tahu banyak keluhan-keluhan terhadap PLN ini, dan saya kritisi terus. Nah sementara saya lihat para direksi berpikir 10 tahun kedepan, itukan sebetulnya proyek saja itu Pak, anggaran juga itu, tapi masyarakatnya mampus lagi menjerit. Kalau saya lihat data-data dari sini ya Pak ya, ASEAN kita ini yang paling mahal aneh, harga per-KWH-nya karena saya tidak habis pikir, bagaimana sih pola pikir Bapak-Bapak ini begitulah. Saya disini bukan istilah membahas ini saja, karena ini-ini tidak aduuh, kalau saya lihat ini tadi ngeluh sampai dileher minta pertimbangan, bagaimana karena harga batubara tinggi. Ini sudah perancangan 10 lagi PLTU, kita belum tahu cadangan batu bara kita sampai berapa tahannya, abis itu apa? ya ganti lagi seperti tadi Pak Nasir bilang 7 Tahun hancur mesinnya ganti lagi. Kasian republic ini. Cobalah saya minta berpikirlah secara realita keyataan yang ada hari ini loh. Ini sudah kajian. Saya minta kajiannya ya Pimpinan, saya minta secara tertulis kajian ini. Jangan sampai hanya untuk memenuhi target prolegnas saja. Tidak betul ini kenapa? ini duit negara loh, pajaknya rakyat ini. Jadi ini yang saya minta.Kajian Kajian 7
FIRMASNYAH MARDANOES 23 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini saya lihat sendiri tadi di Desa Kalimunting ini tidak ada batu baranya ini, dari mana mau diambil sungailaya ini? ini air banyak disini. Sementara kalau kita bilang bicara sumber energy bukan hanya batubaranya saja Pak. Saya ada berapa data. Yang paling kecil itu panas bumi yang terbarukan. Kenapa tidak melakukan pengajian atau pengembangan itu? kalau saya lihat dari direksi-direksi yang banyak saat ini nih, ini tidak ada efisiensi untuk memikirkan 10 sampai 15 tahun negara ini kedepan bagaimana. Ini yang saya lihat dan didaerah saya sendiri di Kalbar itu boleh kita hitung dalam satu minggu itu berapa kali itu lampu mati. Saya mencari Dirutnya, Dirutnya kemana ini, oh lagi berdoa ya Pak ya? oh iya silakan dan saya kritisi ini kenapa? ini tidak ada perubahan loh masalah listriknya tidak ada perubahan sama sekali. “Yang adanya 2 Bulan lagi naik juga ini Pak, Pak bagaimana kami Pak makan saja kami susah. Ini listrik naik terus, mending naiknya normal Pak, seminggu mati” dan saya pernah turun ke lapangan dan saya cek sendiri, kalau mati lampu di Kalbar solar itu Pak bisa mereka mainkan. Saya sudah laporkan pada saat di Jogya kalau tidak salah dengan Dirut. Salah satu anak buahnya main-main itu.Kelistrikan Listrik 7
FIRMASNYAH MARDANOES 24 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Jadi saya dilapangan itu tahu-tahu banyak keluhan-keluhan terhadap PLN ini, dan saya kritisi terus. Nah sementara saya lihat para direksi berpikir 10 tahun kedepan, itukan sebetulnya proyek saja itu Pak, anggaran juga itu, tapi masyarakatnya mampus lagi menjerit. Kalau saya lihat data-data dari sini ya Pak ya, ASEAN kita ini yang paling mahal aneh, harga per-KWH-nya karena saya tidak habis pikir, bagaimana sih pola pikir Bapak-Bapak ini begitulah. Saya disini bukan istilah membahas ini saja, karena ini-ini tidak aduuh, kalau saya lihat ini tadi ngeluh sampai dileher minta pertimbangan, bagaimana karena harga batubara tinggi. Ini sudah perancangan 10 lagi PLTU, kita belum tahu cadangan batu bara kita sampai berapa tahannya, abis itu apa? ya ganti lagi seperti tadi Pak Nasir bilang 7 Tahun hancur mesinnya ganti lagi. Kasian republic ini. Cobalah saya minta berpikirlah secara realita keyataan yang ada hari ini loh. Ini sudah kajian. Saya minta kajiannya ya Pimpinan, saya minta secara tertulis kajian ini. Jangan sampai hanya untuk memenuhi target prolegnas saja. Tidak betul ini kenapa? ini duit negara loh, pajaknya rakyat ini. Jadi ini yang saya minta.Kelistrikan Listrik 7
FIRMASNYAH MARDANOES 20 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Dalam materi pendalaman ini saya ingin tahu, ini PLTU Bengkulu, PLTUPLTU ini dibuat atau diprogress sudah melewati kajian tidak? Ini perencanaan ya kalau tidak salah Direktur Perencanaan ya? Ibu ya Bu? Ini kalau dilihat dari paparan Pak Dirut tadi katanya Batubara mahal, tidak stabil. ini PLTU yang dibuat ada 10 saya lihat disini juga menggunakan Batubara ini. Kenapa tidak ada alternatif lain sumber energi yang bisa digunakan untuk pembangkit ini? itu satu pertanyaan saya Bu ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
FIRMASNYAH MARDANOES 21 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Yang kedua, ini nanti jangan sampai pembangkit ini ya sama dengan transmisi-transmisi yang selama ini telah ada seperti tadi Pak Nasir bicara itu ada kabel transmisi yang dari 240, 150 diganti ke 3CS, jadi kayaknya tidak ada plan begitu loh. Jadi setiap periode setiap periode ada penggantian-penggantian.coba kita berfikir (tidak ada suara) dan tidak sesusah kita. Kalau kita ini banyak betul kendala yang (suara tidak ada) contoh I didapil saya sendiri. Saya ini sudah setengah mati untuk menjelaskan PLN ini, padahal saya bukan orang PLN. Nah sekarang kalau PLTU seperti ini, ini ujungnya nanti lagi ini, kalau ini dibangun untuk 5 tahun kedepan udah pasti harganya pasti naik, KWH-nya pasti nai karena ini bukan diperbarukan loh, akan habis ini sumber daya ini, dan juga kalau di mulut tambang sudah diukur belum cadanganya seberapa besar, berapa tahun kemampuannya. Kita orang pintar tapi bodoh kalau menurut saya. Tidak ada kajiannya kalau saya lihat ini atau hanya ingin menyenangkan,atau memenuhi kebutuhan prolegnas saja, 35.000 watt sampai sekian tahun harus siap.Pembangkit Listrik PLTU 7
FIRMASNYAH MARDANOES 14 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini terakhir. Tidak ini kita dapat dari.....tambang juga Pak, makannya kita bingung kita uji dulu itu betul tidak begitu loh ya? karena kita dapat dari pengusahanya sendiri.Pertambangan Pengusaha 7



FIRMASNYAH MARDANOES 14 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini terakhir. Tidak ini kita dapat dari.....tambang juga Pak, makannya kita bingung kita uji dulu itu betul tidak begitu loh ya? karena kita dapat dari pengusahanya sendiri.Pertambangan Tambang 7
FIRMASNYAH MARDANOES 25 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Terus yang kedua, dari segi anak perusahan dari PLN ini sendiri. Ini saya lihat boleh dikatakan sudah monopoli dari PLN itu sendiri. Semua proyek-proyek diambilalih diakui sisi anak perusahan. Keuntungannya besar, tapi apa damPaknya bagi masyarakat, tidak saya lihat. Indonesia Power apa yang dia lakukan? mencari keuntungan dari emaknya istilahnya dari induk PLN itu sendiri. Tidak 1 tidak 2 itu, kenapa? makanya saya bilang ini banyak anak perusahaan yang dibuat hanya untuk apa, jangan sampai duit PLN itu keluar dari PLN itu sendiri. Menikmati bram PLN itu sendiri, bikinlah anak perusahan, tapi dampak hasil dari anak perusahan itu apa? tidak jelas sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun PLN ini. Kita lihat dari catatan itu masih 18% loh masyarakat ini belum teralir listrik dan juga banyak transmisinya juga banyak yang tidak betul karena sedikit saja dengan ranting yang jatuh itu putus, gelap sudah. alasannya apa? kabelnya telanjang Pak tidak dibungkus, kita harus ganti itu lagi Pak. Proyek lagi, duit lagi, mengeluh lagi, sama dengan Dirut barusan tadi kan ngeluh kan? batu bara Pak sudah di leher ini PLN, terus dampak keuntungan dari anak perusahan PLN itu apa bagi masyarakat? tidak ada dan saya fraksi Pak Pimpinan. PPP tidak menyetujui kalau kaya begini ceritanya. Dari PLN ini apa pun rancangannya, kalau sebelum jelas untuk masyarakat kita keberatan. Terima kasih Pimpinan.Perusahaan Anak Perusahaan 7
FIRMASNYAH MARDANOES 25 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Terus yang kedua, dari segi anak perusahan dari PLN ini sendiri. Ini saya lihat boleh dikatakan sudah monopoli dari PLN itu sendiri. Semua proyek-proyek diambilalih diakui sisi anak perusahan. Keuntungannya besar, tapi apa damPaknya bagi masyarakat, tidak saya lihat. Indonesia Power apa yang dia lakukan? mencari keuntungan dari emaknya istilahnya dari induk PLN itu sendiri. Tidak 1 tidak 2 itu, kenapa? makanya saya bilang ini banyak anak perusahaan yang dibuat hanya untuk apa, jangan sampai duit PLN itu keluar dari PLN itu sendiri. Menikmati bram PLN itu sendiri, bikinlah anak perusahan, tapi dampak hasil dari anak perusahan itu apa? tidak jelas sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun PLN ini. Kita lihat dari catatan itu masih 18% loh masyarakat ini belum teralir listrik dan juga banyak transmisinya juga banyak yang tidak betul karena sedikit saja dengan ranting yang jatuh itu putus, gelap sudah. alasannya apa? kabelnya telanjang Pak tidak dibungkus, kita harus ganti itu lagi Pak. Proyek lagi, duit lagi, mengeluh lagi, sama dengan Dirut barusan tadi kan ngeluh kan? batu bara Pak sudah di leher ini PLN, terus dampak keuntungan dari anak perusahan PLN itu apa bagi masyarakat? tidak ada dan saya fraksi Pak Pimpinan. PPP tidak menyetujui kalau kaya begini ceritanya. Dari PLN ini apa pun rancangannya, kalau sebelum jelas untuk masyarakat kita keberatan. Terima kasih Pimpinan.PLN Monopoli 7
FIRMASNYAH MARDANOES 22 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Bukan begitu direpublik ini kita harus buat, ini bangsa kita loh sebetulnya, saya berbicara begini kenapa? ini jadi proyek semua bagi PLN ini. Saya tahu betul cukup sudah rusak republik ini, tapi jangan kita rusak lagi, minimal kita bisa memperbaiki. Ini yang saya lihat. Ini coba 2 x 100 megawatt, 2 x 1000, 2 x 950 ini semua batu bara, bicaranya semua tadi sudah sampai dileher harga batu bara. Sekarang ini dibuat lagi terus apa pleningnya untuk kedepan bagi PLN ini cara mengembangkan itu loh. Ini sudah lewat kajian belum? ini yang saya minta. Ini harus ada kajiannya ini. Berapa cadangan kita untuk kebutuhan ini? Karena setau saya didapil saya ini tidak ada batu bara loh.PLN PLN 7
FIRMASNYAH MARDANOES 25 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Terus yang kedua, dari segi anak perusahan dari PLN ini sendiri. Ini saya lihat boleh dikatakan sudah monopoli dari PLN itu sendiri. Semua proyek-proyek diambilalih diakui sisi anak perusahan. Keuntungannya besar, tapi apa damPaknya bagi masyarakat, tidak saya lihat. Indonesia Power apa yang dia lakukan? mencari keuntungan dari emaknya istilahnya dari induk PLN itu sendiri. Tidak 1 tidak 2 itu, kenapa? makanya saya bilang ini banyak anak perusahaan yang dibuat hanya untuk apa, jangan sampai duit PLN itu keluar dari PLN itu sendiri. Menikmati bram PLN itu sendiri, bikinlah anak perusahan, tapi dampak hasil dari anak perusahan itu apa? tidak jelas sampai hari ini. Sudah berapa puluh tahun PLN ini. Kita lihat dari catatan itu masih 18% loh masyarakat ini belum teralir listrik dan juga banyak transmisinya juga banyak yang tidak betul karena sedikit saja dengan ranting yang jatuh itu putus, gelap sudah. alasannya apa? kabelnya telanjang Pak tidak dibungkus, kita harus ganti itu lagi Pak. Proyek lagi, duit lagi, mengeluh lagi, sama dengan Dirut barusan tadi kan ngeluh kan? batu bara Pak sudah di leher ini PLN, terus dampak keuntungan dari anak perusahan PLN itu apa bagi masyarakat? tidak ada dan saya fraksi Pak Pimpinan. PPP tidak menyetujui kalau kaya begini ceritanya. Dari PLN ini apa pun rancangannya, kalau sebelum jelas untuk masyarakat kita keberatan. Terima kasih Pimpinan.PLN PLN 7
FIRMASNYAH MARDANOES 14 PPP Kalimantan Barat Laki-laki Ini terakhir. Tidak ini kita dapat dari.....tambang juga Pak, makannya kita bingung kita uji dulu itu betul tidak begitu loh ya? karena kita dapat dari pengusahanya sendiri.Proyek Stok bahan baku 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan Pasa 26 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa “Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup”. Kami mengusulkan agar rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini kita laksanakan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Dapat disetujui? Rapat kita ini kita boleh sepakat sampai pukul 16.00 karena kita akan ada Rapat Paripurna pukul 16.00 untuk penetapan Ketua DPR RI yang sampai hari ini masih PLT. Sampai pukul 16.00 ya? baik. Pada hari ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi kita semua karena untuk pertama kali Komisi VII DPR RI melaksanakan RDP secara khusus dengan BATAN dan BAPETEN juga dihadiri oleh para ahli senior dibidang nuklir. Dimana selama ini RDP yang kita laksanakan bersifat umum dan berkaitan dengan anggaran. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk bisa menjadi langkah awal menuju langkah berikutnya untuk bagaimana kedua institusi yang penting ini yaitu BATAN dan BAPETEN berkiprah melalui tugas dan fungsinya bisa memberikan manfaat langsung demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kita cintai ini.Anggaran Anggaran 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Inikan memang tidak kinerjanya di KLHK gitu loh, tapi kelihatan seolah-olah rendah, padahal ada BRG yang itu betul-betul terpisah, sesungguhnya badan khusus. Saya usul begini realisasi anggaran KLHK tanpa, di situ mungkin ditambahkan KLHK-nya tanpa anggaran BRG adalah sebesar 11,09.Anggaran Anggaran KLHK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 86 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ada prestasi dong, makannya yang di apresiasi langkah-langkahnya.Capaian Kerja Apresiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 87 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira ini soal kesepakatan kita saja, intinya memang sebetulnya kan waktu Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat waktu itu Pak Dirjen di situ kita sudah mendesak untuk kemudian perundingan yang berjalan menemukan solusi terbaik gitu ya. Inikan kita tahu ini sudah ada berbagai hal yang dilakukan paling tidak sikapsikap tegas dari pemerintah melalui Menteri ESEM saya kira itu yang diapresiasi, tapi nggak apa-apa bahasanya terserah saja. Kita ingin memang ada solusi terbaik yang tadi untuk tetap menjaga kedaulatan negara dan memperhatikan tentu Papua dan masyarakat Papua di mana tambang itu berada, intinya sih seperti itu, terserah saja kalimatnya seperti apa lah.Capaian Kerja Apresiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 89 Gerindra Sumatera Barat II Laki-laki Penghargaan yang tinggi.Capaian Kerja Apresiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 47 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan kemarin Pak, kita menerima aspirasi dari bupati Penajam dan lengkap ya unsur Pimpinan daerahnya. Saya kira ini juga kita serahkan saja lah Pak Satya Yuda kemarin yang langsung menerima. Pak Satya bisa serahkan Pak, aspirasi juga untuk masukan barangkali, sama yang punya DapilCapaian Kerja Aspirasi dari lapangan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 150 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak Kapoksi Pak, ini Kapoksi turun langsung ini.Capaian Kerja Kapoksi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua yang ada di sini pun Tupoksi, kita minta ESDM menemukan langkah-langkah yang tepat, ngapain di minta-minta emang Tupoksi kami begitu kan kurang lebih gitu. ini ada stressing terkait karena ini PT Freeport ini ada di Papua Pak Adian, saya kira nggak mendegradasi. Papua kebetulan ada Undang-undang Otonomi Khusus ya kita stressing di sana. Di atas kita sudah memberikan tepat tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Capaian Kerja Tupoksi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 20 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Enggak kita harus lihat dulu jadwal rapat kita ini agendanya sudah tadi ya bahwa ada permintaan, kita minta waktu nanti berapa lama bisa disampaikan Komisi VII nggak apa-apa bagus juga.Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 21 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tidak menghalangi, tetapi permintaannya supaya pimpinan mengatur rapat tertib, nah ini kita atur nih sekarang bahwa agenda rapat kita hari ini adalah bicara tentang Freeport, gas dan kemudian ada 35 mega watt. Lalu bahwa ada fungsi pengawasan yang dijalankan temuan sampaikan silakan. Tapi kan tentu harus kita beri waktu berapa lama bisa dijawab gitu loh.Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 22 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Boleh, boleh. Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 23 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Itu dia, itu yang saya suka ini.Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 24 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan persiapan data butuh waktu, silakan Pak berapa lama.Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 26 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kita tertib ya tadi saya diingatkan ini, kalau kita ada, ini kan agendanya sudah jelas tapi tentu tidak mengurangi juga hak kita semua untuk mempernyatakan, tapi kalau ada suatu hal di luar ini yang ditanya kita beri waktu kapan, kemudian bisa diberikan. Saya kira clear 3 April ya Pak. Baik saya kira di sini berikutnya Pak Ramson ini, Pak Mochtar Tompo nomor 9 di catatan ini, kalau izin Pak Ramson. SilakanData Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 131 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Diutamakan data-datanya ya, saya kira ada poin itu meminta.Data Data 7
GUS IRAWAN PASARIBU 133 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini program 35 ribu mega watt kan.Data Data 7
Gus Irawan Pasaribu 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Pak Nazar ini Arjuna Sakti Pak.....Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
Gus Irawan Pasaribu 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undang- undang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
Gus Irawan Pasaribu 61 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Nanti saya kira Panja kita akan terus ikuti ini, saya pikir kita belajar lah Undang-undang Nomor 4/2009 memberikan 5 tahun, perpanjang 3 tahun gitu, sekarang 5 tahun lagi. Kondisi itu maunya 5 tahun ke depan benar-benar sudah ada Pak, kita pastikan bahwa dulu ya pada waktu kita bahas soal PP itukan kita mengatakan akan turut mengawasi setiap progres dari pada pembangunan smelter.Divestasi Freeport Aturan 7
Gus Irawan Pasaribu 12 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Pasal 58 ayat (1) huruf b, saya bacakan saja lengkap. B peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di atur bahwa “pemindahtanganan BMN barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang dengan nilai lebih dari Rp. 100 milyar dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan DPR RI”.Divestasi Freeport Aturan pengelolaan barang negara 7
Gus Irawan Pasaribu 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undang- undang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Divestasi Freeport Barang di Kalimantan 7
Gus Irawan Pasaribu 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Yang penting saya kira maksud Pak Nazar status barang ini jelas dulu, kalau sudah jelas dicatat sebagai barang milik negara prosesnya juga sudah jelas oleh Undang-undang. Cuma memang ya ini kadang-kadang karena terlalu ribett urusannya birokrasinya terlalu panjang saya mohon maaf Pak, memang banyak sekali barang negara ini menjadi tidak diurusi karena ya nggak tahu karena males barangkali urusannya terlalu ribet tapi kan sayaang Pak, nilainya akan terus susut bahkan kemudian kita mengeluarkan cost tahunan untuk sesuatu barang yang tidak dimanfaatkan sementara masih ada nilai ekonomis atas barang itu. Saya kira nanti di kesimpulan kita sepakati itu Pak, jadi masalahnya nanti kemudian kita urus sama- sama. Saya minta komitmen kita di Komisi VII kita proses, iya kan, saya kira dukunglah kita barang yang kemudian makan cost kita bikin jadi bernilai cost-nya jadi hilang gitu Pak.Divestasi Freeport Barang milik negara 7
Gus Irawan Pasaribu 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, saya kira itu ya memang surat dari Menteri Keuangan itu Pak, itu ke Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan menugaskan Komisi VI, VII dan XI, nanti kita komunikasikan juga di sini. Api ada beberapa Pak untuk sekaligus dilanjut Pak Menteri, ada beberapa soal kejelasan apakah barangnya memang ini yang dimaksudkan Pak Nazar dan soal yang 100 milyar itu harga perolehan atau nilai sekarang gitu, nanti dan sekaligus dilanjut saja Pak. Tolong kita sepakat dulu ya biar kita tuntaskan.Divestasi Freeport Barang milik negara 7
Gus Irawan Pasaribu 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Yang penting saya kira maksud Pak Nazar status barang ini jelas dulu, kalau sudah jelas dicatat sebagai barang milik negara prosesnya juga sudah jelas oleh Undang-undang. Cuma memang ya ini kadang-kadang karena terlalu ribett urusannya birokrasinya terlalu panjang saya mohon maaf Pak, memang banyak sekali barang negara ini menjadi tidak diurusi karena ya nggak tahu karena males barangkali urusannya terlalu ribet tapi kan sayaang Pak, nilainya akan terus susut bahkan kemudian kita mengeluarkan cost tahunan untuk sesuatu barang yang tidak dimanfaatkan sementara masih ada nilai ekonomis atas barang itu. Saya kira nanti di kesimpulan kita sepakati itu Pak, jadi masalahnya nanti kemudian kita urus sama- sama. Saya minta komitmen kita di Komisi VII kita proses, iya kan, saya kira dukunglah kita barang yang kemudian makan cost kita bikin jadi bernilai cost-nya jadi hilang gitu Pak.Divestasi Freeport Barang yang tidak diurus 7
Gus Irawan Pasaribu 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, banyak hal di situ baru angka 51%, bagaimana angka itu, dari mana hitungnya, apa diperhitungannya ....kita tahu semua itu, kita ...... di sini nanti di tertututup saja.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Gus Irawan Pasaribu 87 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kesepakatan saja, di atas itu poinnya adalah kita minta Komisi VII diinformasikan setiap hasil perundingan atas divestasi saham 51% PT Freeport, satu. Yang di bawah itu adalah kita minta untuk koordinasi dari Menteri ESDM dengan Menteri Keuangan dan Meneg BUMN kita lakukan rapat tertutup terkait dengan divestasi 51%.Divestasi Freeport Divestasi 51% 7
Gus Irawan Pasaribu 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Nilai buku udah nol, tapi masih ada nilai ekonomisnya dinilai oleh apprisal kemudian ketemulah nilai pasar 32 milyar dan nilai likuidasi 23 milyar sesungguhnya semua kalau bicara disebutkan dalam ketentuan memang nilai itu adalah historical cost-nya gitu, tapi nanti kita lihat di penjelasan. Ini lazimnya itu kalau bicara .........historical cost karena itu kan penetapan sesuatu yang memang hanya ada catatan terkait dengan barang itu baru historical cost-nya sama nilai buku yang ada tentu di balance sheet-nya pemerintah di ESDM gitu. Coba Pak, ada di penjelasan nggak secara tegas.Divestasi Freeport Historical Cost 7
Gus Irawan Pasaribu 50 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik Pak, tolong didalami Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak. Secara prinsip saya faham itu karena basic saya akuntan Pak, saya faham yang Bapak maksud. Tapi Bapak menyebutkan tadi ada nilai perolehan, setelah dicek nggak ada oleh Pak Adian gitu. Kami di toilet pun tadi agak berdiskusi panjang kami Pak, tolong dulu Bapak dalami lagi, tolong didalami lagi Pak. Kita nggak, kita belum ambil kesimpulan untuk apakah kita setuju, belum Pak, kalau mau setuju kan tinjau lagi, lihat lagi kan nggak sampai ke sana.Divestasi Freeport Nilai Perolehan 7
Gus Irawan Pasaribu 31 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Iya, saya kira banyak masukan Pak...... karean dalam proses pembahasan di Kementerian ESDM Pak ya, beberapa tadi ini bagus juga saya kira Pak Khaeron tadi bagaimana itu masuk lagi ke reservoir karena itu air ikutan bukan barang yang diinginkan, beracun gitu, bagaimana bumi masih butuh itu dikembalikan lagi, begitu kurang lebih Pak.Divestasi Freeport Nilai perolehan air 7



Gus Irawan Pasaribu 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undang- undang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Divestasi Freeport Pelelangan Barang 7
Gus Irawan Pasaribu 44 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, tadi memang di dalam klarifikasi di awal tadi ada yang Bapak bacakan kayanya dicatat atau bagaimana gitu ya, ada sebutan historical cost itu apa nilai perolehan itu. Itu yang Pak Adian tanya di pasal berapa itu, di Permen kah, di Undang-undang atau di mana gitu, kalau nggak salah kan di, saya kira itu Pak.Divestasi Freeport Perhitungan nilai perolehan 7
Gus Irawan Pasaribu 43 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, ini dalam tidak hanya bicara saat ini Pak, dalam konteks besar ada aset yang kemudian dari K3S yang menjadi milik negara kita mau penggunaannya optimal memberikan manfaat besar bagi nagsa negara ini, itu Pak intinya. Soal tadi mekanismenya, silakan Pak dijawab ini, apakah kewenangan tadi yang 100 milyyar ini Pak. Silakan Pak.Divestasi Freeport Persoalan aset 7
Gus Irawan Pasaribu 28 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Saya faham ini Pak, di Dapil saya juga ada persoalan ini dengan tambang emas. Saya kira kita inikan di parlemen ini negarawan ya, inikan kepentingan besar harus kita menjadi yang di atas segala-galanya. Saya pikir tadi Pak, mungkin memang ada Perda di daerah yang merujuk ke Kepmendagri kalau tidak salah. Saya pikir memang di sini tadi masih dalam kajian kalau nggak salah Pak ya, ESDM akan melakukan ini juga sebetulnya. Ini mungkin perlu dipercepat Pak untuk menjawab supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda di lapangan begitu. Pak Khaeron.Divestasi Freeport Persoalan di Dapil 7
Gus Irawan Pasaribu 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kira semua kita punya pemikiran yang sama, tadi judulnya kita ingin apa yang dirilis, apa yang dipublikasi 51% ini kita happy semuanya sebagai bagian daripada rakyat Indonesia gitu ya, kita senang pemerintah kan bisa menjadi kita jadi pengendali di Freeport. Tapi kita pun faham juga bahwa mencapai itu kan baru angka ini, detilnya itu masih saya kira memang kita harus fahami bahwa ini sesuatu yang memang tidak sebentar dan pasti akan ada tarik dan seterusnya, dan seterusnya gitu, gitu Pak. Tapi setiap tahapan perkembangan kita butuh di info gitu Pak, supaya nanti pada saat yang sama juga karena kami ini wakil rakyat, kita ditanya juga supaya penjelasan kita dengan pemerintah itu tidak berbeda tadi Pak. Saya kira intinya itu sih, saya pikir nggak terlalu.Divestasi Freeport Publikasi 7
Gus Irawan Pasaribu 44 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, tadi memang di dalam klarifikasi di awal tadi ada yang Bapak bacakan kayanya dicatat atau bagaimana gitu ya, ada sebutan historical cost itu apa nilai perolehan itu. Itu yang Pak Adian tanya di pasal berapa itu, di Permen kah, di Undang-undang atau di mana gitu, kalau nggak salah kan di, saya kira itu Pak.Divestasi Freeport Regulasi 7
Gus Irawan Pasaribu 41 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Ada yang lebih simple Pak, masa bagi hasil apa segala macam repot lagi, udah hibahkan saja atau dikonversi jadi penyertaan saham pemerintah Pak, kan BUMN juga, kita mikirnya simple begitu ya Pak Harry ya.Divestasi Freeport Saham 7
Gus Irawan Pasaribu 46 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik, sambil kita cari itu saya pikir kita tinggalkan dulu itu Pak. Surat dari Pimpinan Dewan ke Komisi VII menyebutkan memang bahwa, saya baca penuh saja. Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat dari Badan Musyawarah DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor R-29/pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.Divestasi Freeport Surat Presiden 7
Gus Irawan Pasaribu 46 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Didalamnya saya belum dapat ini ada surat dari Menteri Keuangan yang ke presiden terlampir, tolong cari surat presidennya. Di surat Menteri Keuangan memang menunjukkan Undang-undangnya Pak, pasalnya pun ditunjuk gitu.Divestasi Freeport Surat Presiden 7
Gus Irawan Pasaribu 17 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Baik Pak, saya kira sambil dicari lah, ada nggak di penjelasan misalnya, tapi memang secara umum bahwa ini nilai agak akunting, akuntansi ini. Ada nilai perolehan, ada nilai buku, ini saya pastikan nilai bukunya udah nol kan.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
Gus Irawan Pasaribu 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Nilai buku udah nol, tapi masih ada nilai ekonomisnya dinilai oleh apprisal kemudian ketemulah nilai pasar 32 milyar dan nilai likuidasi 23 milyar sesungguhnya semua kalau bicara disebutkan dalam ketentuan memang nilai itu adalah historical cost-nya gitu, tapi nanti kita lihat di penjelasan. Ini lazimnya itu kalau bicara .........historical cost karena itu kan penetapan sesuatu yang memang hanya ada catatan terkait dengan barang itu baru historical cost-nya sama nilai buku yang ada tentu di balance sheet-nya pemerintah di ESDM gitu. Coba Pak, ada di penjelasan nggak secara tegas.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Melihat dampak dari gejolak tersebut pemerintah mengeluarkan rekomendasi ekspor berdasarkan surat permohonan PT Freeport Indonesia Nomor 571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT Aman dikeluarkan berdasarkan surat permohonan nomor 251/PD-RM/AMMT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Dewasa ini kalangan industri merasakan bahwa ini dari sisi gas, bahwa harga gas masih tinggi. Oleh karena itu, tata niaga gas perlu diperbaiki. Permen ESDM Nomor 453k/12/MEM/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan harga gas hulu yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya sampai saat ini masih belum berjalan. Harga gas industri yang seharusnya sudah turun menjadi 9,95 perMmbtu saat ini masih bertengger di harga 12,22 per Mmbtu ini di Medan ini Pak. Dampaknya banyak perusahaan yang menurunkan volume produksi dan mengurangi tenaga kerja.Ekspor-Impor Ekspor 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, kita sampai pada draft kesimpulan mohon kita cermati sama-sama dan masukan. Draft kesimpulan Raker dengan Menteri ESDM, Kamis 30 Maret 2017: 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menangani persoalan yang terkait dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK, ekspor konsentrat, divestasi saham dan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia serta mendukung penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ini ya Pak Wamen, iya Bu.Ekspor-Impor Ekspor 7
GUS IRAWAN PASARIBU 76 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya udah tahu pasti ujung-ujungnya nuklir Pak, ini tolong Pak kami titip pesan sama Ketua DEN Pak supaya masukkan nuklir itu, siapa ketua DEN-nya, presiden ya. Ini presiden kita Pak, Bapak dari partainya SBY bujuk Pak, melalui ketua umum barangkali ke presiden gitu sama ketua hariannya Pak Menteri ya, Menteri ESDM. Tapi yang terakhir ini Pak, memang saya nggak tahu bocor dari mana Pak Ihwan Datu, masyarakat Kaltim tahu kalau kita bersumpah akan memperjuangkan Dapil itu siap yang bocorin ini, jadi mereka datang ke kita selalu gitu kan, ditagih sumpah kita takut juga ke makan sumpah kan begitu Pak Menteri kan begitu.Energi Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 15 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan pertanyaan berikut Pak Menteri, dulu waktu awal-awal saya bergabung di 2016 di Komisi VII saya ingat betul di Kementerian ESDM Pak ada disebut rumah kedaulatan energi, pernah dipaparkan di sini juga memiliki roadmap iya tadi. Saya kira masih itu angkanya tahun 2025 EBT itu di 23%, itukan yang sudah yang lalu Pak gitu ya, tolong juga dipastikan bahwa itu masih sesuai dengan RUEn yang dirumuskan sekarang gitu. Saya kira hanya ingin menggarisbawahi. Baik, yang lain masih ada? Pak Dar silakan.Energi Terbarukan EBT 7
GUS IRAWAN PASARIBU 28 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Informasi sebentar Pak Abadi, ada panas bumi Pak yang sudah ketemu dan sekarang operasional. Kebetulan di kampung saya di Sarula Pak, itu samai dengan 1000 megawatt medco energi siap untuk mengembangkan, sekarang udah operasional 110 ya Pak mungkin, 220 sudah ya, tahun depan 330 tapi itu punnya sampai 1000 megawatt Pak. Kalau itu jadi kata Pak Menteri yang terbesar di dunia Pak, kalau boleh adalah dari kampung kita Pak Tumiran yang terbesar di dunia ini. Pak Menteri itu betul-betul, saya kira itu bagian 23% yang harus kita capai.Energi Terbarukan Panas Bumi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 88 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau gitu Menteri ESDM agar menemukan solusi terbaik.ESDM Menteri ESDM 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, kita sampai pada draft kesimpulan mohon kita cermati sama-sama dan masukan. Draft kesimpulan Raker dengan Menteri ESDM, Kamis 30 Maret 2017: 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menangani persoalan yang terkait dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK, ekspor konsentrat, divestasi saham dan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia serta mendukung penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ini ya Pak Wamen, iya Bu.Freeport Divestasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh terhadap 3 hal yaitu: 1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK. 2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan 3. Divestasi saham hingga 51%.Freeport Divestasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 101 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kan tidak ada urusannya di pemerintah Pak ya, ini sebetulnya itikad dari PT freeport sebetulnya yang kita gugat. Kami faham tadi apa yang dijelaskan sebetulnya pun sekarang belum ada PHK tapi dirumahkan, ada proses menuju ke sana gitu ya. Saya kira kurang pas kalau, iya Pak. Ada hubungannya pemerintah untuk saya kira sepenuhnya ada di perusahaan ya.Freeport Itikad 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36% tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu: 1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat mengekspor konsentrat. 2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi pembangunan smelter, dan 4. Menolak divestasi 51%.Freeport IUPK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencapai solusi yang terbaik yang berkeadilan ekonomi terkait PT Freeport Indonesia. Saya kira apa namanya berkeadilan ekonomi kata kuncinya dan prinsip bisnis pasti itu saya kira ya, setuju Pak ya, boleh ya, setuju.Freeport Keadilan ekonomi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencapai solusi yang terbaik yang berkeadilan ekonomi terkait PT Freeport Indonesia. Saya kira apa namanya berkeadilan ekonomi kata kuncinya dan prinsip bisnis pasti itu saya kira ya, setuju Pak ya, boleh ya, setuju.Freeport Keadilan Ekonomi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 64 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Boleh juga Pak, saya kira prinsip bisnis itu memang iya saling menguntungkan dan saling berkeadilan begitu.Freeport Keadilan Ekonomi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kondisinya yang sekarang kan kebijakan pemerintah ada, kita tahu ada kontrak karya yang menjadi pegangannya Freeport, nah ini yang belum ketemu dengan kebijakan Anggota diambil oleh pemerintah. Tentu berikutnya adalah kan ada perundingan nih gitu ya, lalu kita desak pemerintah menemukan solusi terbaik daloam waktu yang cepat, dalam waktu yang tidak lama.Freeport Kebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 77 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Boleh Pak ya, saya kira sepakat ini saya kira substansinya kan sama. Oke, setuju ya saya baca: Dua, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan PT Freeport.Freeport Kebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 90 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kita ke substansi lah jangan soal nomor-nomor gitu loh Pak. Saya kira dengan titik itukan dengan waktu yang bersamaan gitu loh, jangan terlalu hal-hal kecil kita persoalkan lah menurut saya. Dari 2 sisi kita terima, pemerintah melalui dirjen memberikan penjelasan. Kemudian dari PT Freeport juga memberikan informasi terkait juga operasional PT Freeport di Papua kan begitu Pak kurang lebih.Freeport Kebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 75 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Di dalam soal waktu sebetulnya PT Freeport inginnya malah lebih cepat 120 hari gitu ya, sehingga kalau yang punya Dapil kita semua sebetulnya ingin bahkan lebih cepat. Kalau itu sih sudah mengikat tanpa harus kita cantumkan saya kira Bu dokter Ari.Freeport Keputusan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 29 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Andi. Saya kira keputusan Rapat Internal itu sudah kita tindak lanjuti dengan menyurati Pimpinan dan Pimpinan MKD. Tentu yang poin 6 itu ada di tangan Saudara yang terhormat Mukhtar Tompo. Nanti tentu sikap berikutnya seperti yang sampaikan tadi adalah melalui keputusan rapat internal kembali.Freeport Keputusan Rapat Internal 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, kita sampai pada draft kesimpulan mohon kita cermati sama-sama dan masukan. Draft kesimpulan Raker dengan Menteri ESDM, Kamis 30 Maret 2017: 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menangani persoalan yang terkait dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK, ekspor konsentrat, divestasi saham dan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia serta mendukung penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ini ya Pak Wamen, iya Bu.Freeport Kontrak 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36% tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu: 1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat mengekspor konsentrat. 2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi pembangunan smelter, dan 4. Menolak divestasi 51%.Freeport Kontrak Karya 7
GUS IRAWAN PASARIBU 58 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik. 2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dewan Komisaris karena ini yang hadir di sini ya PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencari solusi yang terbaik terkait PT Freeport Indonesia.Freeport Koordinasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 75 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Di dalam soal waktu sebetulnya PT Freeport inginnya malah lebih cepat 120 hari gitu ya, sehingga kalau yang punya Dapil kita semua sebetulnya ingin bahkan lebih cepat. Kalau itu sih sudah mengikat tanpa harus kita cantumkan saya kira Bu dokter Ari.Freeport Koordinasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya pikir ini Pak, poin kelima ini dihadirkan dalam rangka untuk menemukan sebuah solusi yang baik, supaya dua-duanya tidak menjadi alat tekan. Saya juga pasti akan yakin lah Pak, walaupun kemarin-kemarin saya dipersepsikan sebagai saya menjadi pionir pintu masuk untuk mengobrak-abrik masuk Freeport itu versi teman-teman yang lain, media segala macam. Tapi saya pastikan Pak, dengan niat baik kita ini kalau Freeport juga setelah data saya terima dari Bapak, pada saat rapat kita nanti Pak, kita nanti dengan Menteri ESDM juga, Dirjen Minerba kalau memang posisi Freeport juga benar saya bela, yakin Pak. Ini sudah nurani saya.Freeport Koordinasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan agenda tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 9 Februari 2017 dan terkait kejadian paska rapat yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport Indonesia kepada Anggota Komisi VII DPR RI. Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir adalah 17 Anggota dari 8 Fraksi, sehingga sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini telah memenuhi kuorum dan oleh karenanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat Komisi VII.Freeport Membuka Rapat 7



GUS IRAWAN PASARIBU 13 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi saya kira nanti tolong dijelaskan juga pertannyaan Pak Totok, apa sudah deadlock gitu ya, kalau penjelasan Pak Menteri kemarin itu kan masih terus apa namanya, masih ada komunikasi cari, mau terus berunding negosiasi untuk menemukan titik temu.Freeport Negosiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 13 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi saya kira nanti tolong dijelaskan juga pertannyaan Pak Totok, apa sudah deadlock gitu ya, kalau penjelasan Pak Menteri kemarin itu kan masih terus apa namanya, masih ada komunikasi cari, mau terus berunding negosiasi untuk menemukan titik temu.Freeport Negosiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 40 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Saya kira pemerintah ini......ada berapa hal tadi yang ingin mendapat respon Bapak. Silakan Pak.Freeport Negosiasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 77 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Boleh Pak ya, saya kira sepakat ini saya kira substansinya kan sama. Oke, setuju ya saya baca: Dua, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan PT Freeport.Freeport Nilai Tambah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 90 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kita ke substansi lah jangan soal nomor-nomor gitu loh Pak. Saya kira dengan titik itukan dengan waktu yang bersamaan gitu loh, jangan terlalu hal-hal kecil kita persoalkan lah menurut saya. Dari 2 sisi kita terima, pemerintah melalui dirjen memberikan penjelasan. Kemudian dari PT Freeport juga memberikan informasi terkait juga operasional PT Freeport di Papua kan begitu Pak kurang lebih.Freeport Operasional 7
GUS IRAWAN PASARIBU 44 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya baca ya tolong kita sama-sama cermati draft kesimpulan kita yang pertama: 1. Komisi VII DPR RI meminta Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia melakukan pembinaan kepada Dewan Direksi agar kejadian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 9 Februari 2013 yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia terhadap Anggota DPR tidak terulang kembali. Melakukan pembinaan saya kira memang itu Tupoksinya Dewan Komisaris, nanti soal internal kita akan kita bicara secara internal ya karena tindak lanjut kan saya sudah teken surat tertanggal 14 terkait dengan keputusan kita tanggal 13 itu, nanti di internal saja kita bicara. Boleh sepakat ini ya, Pak Komisaris kan memang pembinaan Pak, saya kira Tupoksinya.Freeport Pembinaan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 56 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, ini bahasa mantan Menteri Kumham ini Pak Ramson.Freeport Pembinaan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 56 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, ini bahasa mantan Menteri Kumham ini Pak Ramson.Freeport Pemerintah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kondisinya yang sekarang kan kebijakan pemerintah ada, kita tahu ada kontrak karya yang menjadi pegangannya Freeport, nah ini yang belum ketemu dengan kebijakan Anggota diambil oleh pemerintah. Tentu berikutnya adalah kan ada perundingan nih gitu ya, lalu kita desak pemerintah menemukan solusi terbaik daloam waktu yang cepat, dalam waktu yang tidak lama.Freeport Pemerintah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sebelumnya, Komisi VII DPR RI pada tanggal 17 Desember 2016 telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Freeport dan menghasilkan keputusan rapat yaitu: Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk tidak memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyikapi PP Nomor 1 Tahun 2017, PT Freeport Indonesia melakukan langkah-langkah penekanan di lapangan, di antaranya adalah: menghentikan semua aktivitas produksi di tambang emas dan tembaga gress back Papua yang berdampak sekitar 32 ribu pekerja terancam untuk dirumahkan. Freeport sendiri menyatakan telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 karyawan sendiri sebagai akibat tidak bisa mengekspor konsentrat.Freeport Penghentian Produksi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 77 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Boleh Pak ya, saya kira sepakat ini saya kira substansinya kan sama. Oke, setuju ya saya baca: Dua, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan PT Freeport.Freeport Peningkatan nilai 7
GUS IRAWAN PASARIBU 90 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kita ke substansi lah jangan soal nomor-nomor gitu loh Pak. Saya kira dengan titik itukan dengan waktu yang bersamaan gitu loh, jangan terlalu hal-hal kecil kita persoalkan lah menurut saya. Dari 2 sisi kita terima, pemerintah melalui dirjen memberikan penjelasan. Kemudian dari PT Freeport juga memberikan informasi terkait juga operasional PT Freeport di Papua kan begitu Pak kurang lebih.Freeport Penjelasan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36% tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu: 1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat mengekspor konsentrat. 2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi pembangunan smelter, dan 4. Menolak divestasi 51%.Freeport Penolakan Divestasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 106 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Iya terima kasih sekali lagi Pak Marzuki, Pak Andi, Pak Nabil dan seluruh jajaran PT Freeport, mudah-mudahan rapat kita hari ini merupakan sejarah baru nih Komisaris PT Freeport baru hari ini kan sepanjang usia 48 tahun ada di sana, baru hari ini hadir, 50 tahun hari ini hadir di sini, mudah-mudahan kita bahagian mencatat sejarah bagi pengembangan Freeport dan manfaat besar buat Indonesia. Bapakbapak saya kira bertiga ini terutama komisaris inikan sumbangsihnya buat negara ini saya kira sudah cukup tetapi hari ini masih dibutuhkan lagi untuk berkontribusi lebih besar melalui kedudukan Bapak di PT Freeport di komisaris. Terima kasih sekali lagi, di sana-sini ada yang kurang kami mohon maaf. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrabil'alamin rapat ditutup. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Freeport Penutup 7
GUS IRAWAN PASARIBU 72 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Fakta lain memang kan dari Freeport pun kita tahu, kemarin oleh Pak Menteri mewakili pemerintah terus juga sebetulnya berkomunikasi dengan Freeport untuk solusi. Jadi saya kira dan waktu kita ini 3 jam setengah kita rapat ini saya kira banyak menyinggung ya Pak Dar dan kesimpulan ini pun tidak juga apa namanya, sesungguhnya sih sedang berjalan juga sih sekarang oleh pemerintah dan Freeport. Saya kira enggak apa-apa lah ada di sini Pak, ada sesuatu yang memang kita bicarakan panjang lebar tentu ada di kesimpulannya gitu iya kan. Jadi masa cuma itu kalau nomlor 1 tadi saya kira mungkin di setengah jam awal sudah bisa kita selesaikan dan pesan finalnya nanti akan kita rapatkan internal dengan Pak Andi Jamaro poin-poin itu Pak, begitu Pak.Freeport Peran pemerintah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 101 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kan tidak ada urusannya di pemerintah Pak ya, ini sebetulnya itikad dari PT freeport sebetulnya yang kita gugat. Kami faham tadi apa yang dijelaskan sebetulnya pun sekarang belum ada PHK tapi dirumahkan, ada proses menuju ke sana gitu ya. Saya kira kurang pas kalau, iya Pak. Ada hubungannya pemerintah untuk saya kira sepenuhnya ada di perusahaan ya.Freeport PHK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Selain itu Menteri ESDM Republik Indonesia juga menerbitkan 2 Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Terbitnya kedia Permen ESDM tersebut memberikan ruang dibukanya ekspor untuk mineral logam dengan kadar tertentu. Kemudian di tanggal yang sama ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama yaitu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengan salah seorang Anggota Komisi VII DPR RI. Sehingga pertemuan hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait yang mendasari terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017, serta apa manfaat dan dampaknya bagi pelaku usaha. Selain itu kita juga perlu mendengarkan penjelasan dari Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terkait kejadian antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengna Anggota Komisi VII DPR RI serta apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menyikapi kejadian tersebut.Freeport PP 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh terhadap 3 hal yaitu: 1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK. 2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan 3. Divestasi saham hingga 51%.Freeport PP No.1 2017 7
GUS IRAWAN PASARIBU 3 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup, kami mengusulkan agar rapat Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum, apakah dapat disetujui?.Freeport Rapat Terbukan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, kita sampai pada draft kesimpulan mohon kita cermati sama-sama dan masukan. Draft kesimpulan Raker dengan Menteri ESDM, Kamis 30 Maret 2017: 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menangani persoalan yang terkait dengan perubahan kontrak karya menjadi IUPK, ekspor konsentrat, divestasi saham dan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia serta mendukung penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ini ya Pak Wamen, iya Bu.Freeport Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sebelumnya, Komisi VII DPR RI pada tanggal 17 Desember 2016 telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Freeport dan menghasilkan keputusan rapat yaitu: Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk tidak memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyikapi PP Nomor 1 Tahun 2017, PT Freeport Indonesia melakukan langkah-langkah penekanan di lapangan, di antaranya adalah: menghentikan semua aktivitas produksi di tambang emas dan tembaga gress back Papua yang berdampak sekitar 32 ribu pekerja terancam untuk dirumahkan. Freeport sendiri menyatakan telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 karyawan sendiri sebagai akibat tidak bisa mengekspor konsentrat.Freeport Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Selain itu Menteri ESDM Republik Indonesia juga menerbitkan 2 Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Terbitnya kedia Permen ESDM tersebut memberikan ruang dibukanya ekspor untuk mineral logam dengan kadar tertentu. Kemudian di tanggal yang sama ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama yaitu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengan salah seorang Anggota Komisi VII DPR RI. Sehingga pertemuan hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait yang mendasari terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017, serta apa manfaat dan dampaknya bagi pelaku usaha. Selain itu kita juga perlu mendengarkan penjelasan dari Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terkait kejadian antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengna Anggota Komisi VII DPR RI serta apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menyikapi kejadian tersebut.Freeport Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi begini saya perlu ingatkan, ini konfirmasi sekaligus Pak Dirjen. Tadi kan di paparannya sesungguhnya kan sudah terbit UPK kepada Freeport, itu kan atas keinginan Freeport. Bukankah setelah itu terbit, KK itu udah tinggal, orang diajukan permohonan UPK oleh pemerintah, UPK sudah diterbitkan. Mestinya semua proses ke depan, proses sesuatu yang sudah dimohonkan dan disetujui pemerintah, bukan begitu kedudukannya sekarang, Pak Dirjen. UPK kan sudah terbit atas pengaduan PT Freeport, pemerintah menerbitkan UPK, kalau ada sesuatu ke depan mestinya rujukannya adalah UPK. Pada saatnya UPK terbit....menurut saya sih sudah tinggal.Freeport Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 19 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Tony. Pak Dirjen Pak, sekali lagi ingin konfirmasi inikan UPK terbit atas permohonan PT Freeport Pak, betul? Betul, selesai KK. Iya kan, kita bermohon mengkonversi karena begitu bunyi ketentuan peraturan, KK dikonversi menjadi UPK. Lalu atas permohonan itu ya pemerintah proses seluruh persyaratan dipenuhi, maka terbitlah tanggal 10 Februari UPK atas nama PT Freeport Indonesia. Sejak saat itu, menurut saya KK selesai. Begitu Pak Dirjen ya pak atas permohonan PT Freeport pak ya.Freeport Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 87 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira ini soal kesepakatan kita saja, intinya memang sebetulnya kan waktu Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat waktu itu Pak Dirjen di situ kita sudah mendesak untuk kemudian perundingan yang berjalan menemukan solusi terbaik gitu ya. Inikan kita tahu ini sudah ada berbagai hal yang dilakukan paling tidak sikapsikap tegas dari pemerintah melalui Menteri ESEM saya kira itu yang diapresiasi, tapi nggak apa-apa bahasanya terserah saja. Kita ingin memang ada solusi terbaik yang tadi untuk tetap menjaga kedaulatan negara dan memperhatikan tentu Papua dan masyarakat Papua di mana tambang itu berada, intinya sih seperti itu, terserah saja kalimatnya seperti apa lah.Freeport Sikap pemerintah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh terhadap 3 hal yaitu: 1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK. 2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan 3. Divestasi saham hingga 51%.Freeport Smelter 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati. Pada tanggal 9 Februari 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sekitar 12 perusahaan pertambangan, perusahaan pemilik smelter dan perusahaan pertambangan yang belum memiliki smelter dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.Freeport Smelter 7
GUS IRAWAN PASARIBU 88 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau gitu Menteri ESDM agar menemukan solusi terbaik.Freeport Solusi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 58 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik. 2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dewan Komisaris karena ini yang hadir di sini ya PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencari solusi yang terbaik terkait PT Freeport Indonesia.Freeport Solusi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 72 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Fakta lain memang kan dari Freeport pun kita tahu, kemarin oleh Pak Menteri mewakili pemerintah terus juga sebetulnya berkomunikasi dengan Freeport untuk solusi. Jadi saya kira dan waktu kita ini 3 jam setengah kita rapat ini saya kira banyak menyinggung ya Pak Dar dan kesimpulan ini pun tidak juga apa namanya, sesungguhnya sih sedang berjalan juga sih sekarang oleh pemerintah dan Freeport. Saya kira enggak apa-apa lah ada di sini Pak, ada sesuatu yang memang kita bicarakan panjang lebar tentu ada di kesimpulannya gitu iya kan. Jadi masa cuma itu kalau nomlor 1 tadi saya kira mungkin di setengah jam awal sudah bisa kita selesaikan dan pesan finalnya nanti akan kita rapatkan internal dengan Pak Andi Jamaro poin-poin itu Pak, begitu Pak.Freeport Solusi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencapai solusi yang terbaik yang berkeadilan ekonomi terkait PT Freeport Indonesia. Saya kira apa namanya berkeadilan ekonomi kata kuncinya dan prinsip bisnis pasti itu saya kira ya, setuju Pak ya, boleh ya, setuju.Freeport Solusi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya pikir ini Pak, poin kelima ini dihadirkan dalam rangka untuk menemukan sebuah solusi yang baik, supaya dua-duanya tidak menjadi alat tekan. Saya juga pasti akan yakin lah Pak, walaupun kemarin-kemarin saya dipersepsikan sebagai saya menjadi pionir pintu masuk untuk mengobrak-abrik masuk Freeport itu versi teman-teman yang lain, media segala macam. Tapi saya pastikan Pak, dengan niat baik kita ini kalau Freeport juga setelah data saya terima dari Bapak, pada saat rapat kita nanti Pak, kita nanti dengan Menteri ESDM juga, Dirjen Minerba kalau memang posisi Freeport juga benar saya bela, yakin Pak. Ini sudah nurani saya.Freeport Solusi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36% tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu: 1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat mengekspor konsentrat. 2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi pembangunan smelter, dan 4. Menolak divestasi 51%.Freeport Surat Freeport 7
GUS IRAWAN PASARIBU 94 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya tawarkan begini, sudah jelas kita inikan wakil rakyat ini Pak, kita nggak mau ada ketidaknyamanan di sana. Oleh karena itu situasi ini tidak lalu kemudian ada hal-hal kontra produktif di sana bahwa soal teknis nanti itukan teknis. Yang penting bahwa tiap PT Freeport kita minta juga untuk menunjukkan itikad baiknya. Sementara perundingan berjalan tidak ada PHK gitu loh, bahwa teknis sana ada dirumahkan itukan soal lain.Freeport Teknis 7
GUS IRAWAN PASARIBU 95 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Teknis itu lah Pak.Freeport Teknis 7



GUS IRAWAN PASARIBU 101 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kan tidak ada urusannya di pemerintah Pak ya, ini sebetulnya itikad dari PT freeport sebetulnya yang kita gugat. Kami faham tadi apa yang dijelaskan sebetulnya pun sekarang belum ada PHK tapi dirumahkan, ada proses menuju ke sana gitu ya. Saya kira kurang pas kalau, iya Pak. Ada hubungannya pemerintah untuk saya kira sepenuhnya ada di perusahaan ya.Freeport Tenaga Kerja 7
GUS IRAWAN PASARIBU 29 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Andi. Saya kira keputusan Rapat Internal itu sudah kita tindak lanjuti dengan menyurati Pimpinan dan Pimpinan MKD. Tentu yang poin 6 itu ada di tangan Saudara yang terhormat Mukhtar Tompo. Nanti tentu sikap berikutnya seperti yang sampaikan tadi adalah melalui keputusan rapat internal kembali.Freeport Tindak lanjut 7
GUS IRAWAN PASARIBU 40 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Saya kira pemerintah ini......ada berapa hal tadi yang ingin mendapat respon Bapak. Silakan Pak.Freeport Tindak lanjut 7
GUS IRAWAN PASARIBU 44 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya baca ya tolong kita sama-sama cermati draft kesimpulan kita yang pertama: 1. Komisi VII DPR RI meminta Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia melakukan pembinaan kepada Dewan Direksi agar kejadian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 9 Februari 2013 yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia terhadap Anggota DPR tidak terulang kembali. Melakukan pembinaan saya kira memang itu Tupoksinya Dewan Komisaris, nanti soal internal kita akan kita bicara secara internal ya karena tindak lanjut kan saya sudah teken surat tertanggal 14 terkait dengan keputusan kita tanggal 13 itu, nanti di internal saja kita bicara. Boleh sepakat ini ya, Pak Komisaris kan memang pembinaan Pak, saya kira Tupoksinya.Freeport Tupoksi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua yang ada di sini pun Tupoksi, kita minta ESDM menemukan langkah-langkah yang tepat, ngapain di minta-minta emang Tupoksi kami begitu kan kurang lebih gitu. ini ada stressing terkait karena ini PT Freeport ini ada di Papua Pak Adian, saya kira nggak mendegradasi. Papua kebetulan ada Undang-undang Otonomi Khusus ya kita stressing di sana. Di atas kita sudah memberikan tepat tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Freeport UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 143 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan ada termasuk gitu Pak karena mahalnya gas di Medan itu waktu itu saya minta untuk minta struktur cost-nya gitu iya kan. Saya ketemu di situ Pak, pipa itu disusutkan ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu. makanya tidak heran PLN mau bangun pipa sendiri karena dia harus bayar lebih mahal masa sih 5 tahun, penyusutan Pak dibebankan ke cost gitu, padahal sebetulnya kalau disebut penyusutan ya nilai ekonomis pipa itu dan sudah ada saya dengar Permen yang mengatur itu kalau nggak salah, jadi 20 tahun Pak ya.Gas Cost 7
GUS IRAWAN PASARIBU 143 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan ada termasuk gitu Pak karena mahalnya gas di Medan itu waktu itu saya minta untuk minta struktur cost-nya gitu iya kan. Saya ketemu di situ Pak, pipa itu disusutkan ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu. makanya tidak heran PLN mau bangun pipa sendiri karena dia harus bayar lebih mahal masa sih 5 tahun, penyusutan Pak dibebankan ke cost gitu, padahal sebetulnya kalau disebut penyusutan ya nilai ekonomis pipa itu dan sudah ada saya dengar Permen yang mengatur itu kalau nggak salah, jadi 20 tahun Pak ya.Gas Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 140 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya terperinci dong. Baik, kita ke 8 ya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyiapkan tata kelola/neraca gas, kok pakai garis miring ya, ini tata kelola ini sesuatu yang berbeda. Menyiapkan tata kelola dan niaga gas kalau itu sesuatu yang berbeda untuk kebutuhan nasional, baik yang dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui mekanisme impor. Pak Wamen silakan.Gas Neraca Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Melihat dampak dari gejolak tersebut pemerintah mengeluarkan rekomendasi ekspor berdasarkan surat permohonan PT Freeport Indonesia Nomor 571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT Aman dikeluarkan berdasarkan surat permohonan nomor 251/PD-RM/AMMT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Dewasa ini kalangan industri merasakan bahwa ini dari sisi gas, bahwa harga gas masih tinggi. Oleh karena itu, tata niaga gas perlu diperbaiki. Permen ESDM Nomor 453k/12/MEM/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan harga gas hulu yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya sampai saat ini masih belum berjalan. Harga gas industri yang seharusnya sudah turun menjadi 9,95 perMmbtu saat ini masih bertengger di harga 12,22 per Mmbtu ini di Medan ini Pak. Dampaknya banyak perusahaan yang menurunkan volume produksi dan mengurangi tenaga kerja.Harga Gas Harga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 8 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VII dalam memperjuangkan penurunan harga gas industri sudah cukup serius, sudah 3 kali melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan harga gas dan melihat kondisi industri pemakai gas yang semakin kehilangan daya saing. Tata niaga gas harus dibenahi terutama yang terkait penetapan harga di hulu, efisiensi biaya pengapalan, penyusutan biaya pipa yang lebih pendek harus diperpanjang karena umur pipa puluhan tahun, selain itu juga harus disederhanakan jumlah pemain di bisnis gas ini. Terkait program 35 ribu mega watt yang dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi penting untuk dievaluasi kinerjanya. Dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kisaran 5% per tahun, ini berdampak pada tingkat konsumsi listrik. Program kelistrikan 35 ribu mega wat dibuat terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun dan keinginan untuk meningkat tingkat elektrifikasi. Saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih rendah dibanding di negara lainnya yaitu hanya 917 Kwh pada 2015, sementara di Vietnam misalnya sudah 1.715 Kwh, bahkan Singapura sudah 9.146 Kwh. Namun yang lebih penting lagi adalah selisih setelah listrik dihasilkan harus ada sistem distribusi yang menjamin bahwa seluruh biaya listrik itu dapat disalurkan. Kenyataannya di lapangan seperti di Lampung pasokan daya listrik sebenarnya cukup, tetapi karena jaringan yang tidak mencukupi di mana ada pemilik tanah perkebunan yang tidak boleh dilewati, jaringan transmisi listrik menjadikan pasokan daya listrik menjadi masalah. Untuk itu kami ingin mendapatkan 3 soal tadi Freeport, kemudian gas dan tata niaga gas dan listrik ini dari pertemuan kita di Rapat Kerja ini.Harga Gas Harga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 10 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Itu lewat dulu Pak dari Medan, dilewatin dulu, naik lagi ke Aceh, proses regasifikasi baru dialirkan lagi pakai pipa.Harga Gas Harga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 11 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Itu namanya bisnis to bisnis akal-akalan Pak. Lanjut Pak Menteri.Harga Gas Harga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 67 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Berlaku surut Pak ya, 1 Februari sesuai dengan Permen. Sudah Pak Nasir, terima kasih juga.Harga Gas Harga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 57 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Bu Eni. Sekedar info Pak, bahwa semangat itu sudah kita akomodir di draft RUU Migas bahwa tidak hanya minyak BBM yang satu harga yang sama di seluruh Indonesia, tetapi juga terkait dengan gas Pak. Saya kira memang tata niaga gas ini yang sebelum pun undang-undang memang perlu dibenahi Pak Menteri. Kita tahu betul bahwa ada apa ya, iya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tetap saja B to B bisnis to bisnis masih tetap yang rasional juga pastinya gitu.Harga Migas Harga Migas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi sudah hal yang maju sekali itu Pak, walaupun masih Torium iya kan. Sebelum ada penghapusan kalimat PLTN sebagai opsi terakhir, kita harus hilangkan anak kalimat itu.Hutang Hutang 7
GUS IRAWAN PASARIBU 143 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan ada termasuk gitu Pak karena mahalnya gas di Medan itu waktu itu saya minta untuk minta struktur cost-nya gitu iya kan. Saya ketemu di situ Pak, pipa itu disusutkan ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu. makanya tidak heran PLN mau bangun pipa sendiri karena dia harus bayar lebih mahal masa sih 5 tahun, penyusutan Pak dibebankan ke cost gitu, padahal sebetulnya kalau disebut penyusutan ya nilai ekonomis pipa itu dan sudah ada saya dengar Permen yang mengatur itu kalau nggak salah, jadi 20 tahun Pak ya.Infrastruktur Pipa 7
GUS IRAWAN PASARIBU 37 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi potensi energi daerah dalam rangka percepatan pencapaian target bauran energi nasional.Inovasi Optimalisasi Potensi Energi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 149 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira jadwal saja kami sudah minta untuk kita jadwalkan Pak. Saya kira di sini kita drop sajalah. Kalau di drop berarti kita sudah selesai, kita sudah 9 kesimpulan. Cukup ya, sudah saya kira cukup, baik kawan-kawan, oh catatan. Untuk kesimpulan nomor 2 Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak setuju terhadap pembedaan makna dan kedudukan antara Undang-undang dan Undang-undang Otonomi Khusus terus bagi Adian Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya tidak lebih tinggi. Menurut Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya tidak lebih tinggi dari Undang-undang lain yang terkait Freeport seperti Undangundang Minerba dan Undang-undang Otonomi Daerah. Dengan demikian karena kesejajaran Undang-undang maka dianggap tidak perlu dianggap poin khusus yaitu poin nomor 2. Penambahan poin 2 tersebut bisa bermakna mendegradasi hierarki tata perundang-undangan dan bisa bermakna ada Undang-undang lain yang lebih tinggi. Iya sampai di situ saja saya kira, oh dari Undang-undang lainnya lebih jauh lagi hal itu bisa berpotensi mendegradasi makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal saya menurut Saudara Adian itu saya pun sependapat, nggak ada Undang-undang yang lebih tinggi dari yang lain tentu hierarki perundang-undangan sudah jelas tegas sebetulnya gitu, tapi ini pandangannya Beliau lah saya kira nggak apa-apa di catatan saja.Kebijakan Catatan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 101 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kebijakannya sudah, bahwa sudah diterbitkan IUPK dengan perpanjangan izin ekspor tetapi pihak Freeport belum menerima.Kebijakan Kebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kondisinya yang sekarang kan kebijakan pemerintah ada, kita tahu ada kontrak karya yang menjadi pegangannya Freeport, nah ini yang belum ketemu dengan kebijakan Anggota diambil oleh pemerintah. Tentu berikutnya adalah kan ada perundingan nih gitu ya, lalu kita desak pemerintah menemukan solusi terbaik daloam waktu yang cepat, dalam waktu yang tidak lama.Kebijakan Kebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 147 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 9, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan tentang rencana umum energi nasional sesuai kebijakan energi nasional karena merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM RI. Bukannya nanti kita jadwalkan undang DEN, perlu kita ini.Kebijakan RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 51 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pak Kurtubi nanti kan DEN sudah menghasilkan Ruen rencana umum energy nasional. Saya kira nanti kita akan agendakan mengundang mereka seperti apa roadmap pengembangan energi nasional nanti ke depan, nanti kita akan agendakan itu Pak. Jadi begini, ada yang baru Pak, sudah mereka baru selesaikan Ruen katanya.Kebijakan RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 28 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini sepakat mau kita lawan ini. Kalau sepakat kita lawan saya lihat-lihat Pak Kurtubi agak keder juga dia begitu. inikan yang membuat kebijakan energi nasional itu namanya Dewan Energi Nasional ketuanya bapak presiden, ketua hariannya Menteri ESDM begitu loh Pak. Yang tadi yang apa namanya membeda-bedakan energi itu Pak Arnold ya dan ini Pak. Ya ini karena beliau buka ini kita lawan. Saya setuju sekali kita lawan ini. Pak Kurtubi. Silakan kebetulan Bapak kesempatan pertama disini juga. silakan. Kita lawan Pak. itu dulu. Bapak mau lawan tidak ini?Kebijakan Energi NasionalEnergi Nasional 7
GUS IRAWAN PASARIBU 28 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini sepakat mau kita lawan ini. Kalau sepakat kita lawan saya lihat-lihat Pak Kurtubi agak keder juga dia begitu. inikan yang membuat kebijakan energi nasional itu namanya Dewan Energi Nasional ketuanya bapak presiden, ketua hariannya Menteri ESDM begitu loh Pak. Yang tadi yang apa namanya membeda-bedakan energi itu Pak Arnold ya dan ini Pak. Ya ini karena beliau buka ini kita lawan. Saya setuju sekali kita lawan ini. Pak Kurtubi. Silakan kebetulan Bapak kesempatan pertama disini juga. silakan. Kita lawan Pak. itu dulu. Bapak mau lawan tidak ini?Kebijakan Energi NasionalKebijakan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 56 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ketua hariannya Menteri ESDM ya. saya kira, memang namanya Peraturan Pemerintah pembuat peraturan itu yang kita minta, meskipun tentu masuknya sih dari dennya begitu ya. Ke pemerintahlah Pak ya meminta kepada pemerintah. Baik saya ulangi baca point 1 kita koreksi. “Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 agar tidak menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir dalam kebijakan energi nasional”. Saya ketok lagi nih? Saya lebih cenderung kita lawan begitu Pak ya karena ada pihak yang bermain ini Pak. ini kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur ada pihak yang bermain disini Pak. masa sih sudah lebih tua reaktor nuklir dari saya tidak jadi-jadi begitu loh ya kan?tapi kitakan bahasa agak halus begitu ya, tapi makanya saya kira sama kita minta direvisi. Sepakat ini ya nomor 1 kita revisi jadi yang saya bacakan tadi. setuju?Kebijakan Energi NasionalKebijakan Energi Nasional 7
GUS IRAWAN PASARIBU 41 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Saya kira kira cukup ya karena kita memang pukul 16.00 ini dijadwalkan Rapat Paripurna, saya kira pertemuan ini kita cukupkan sampai pada kesimpulan. Intinya saya kira kita dalam satu ruangan ini bersepakat untuk pengembangan nuklir kedepan. Kan itu intinya dan kita lawan. Mana giliran kita sebut lawan hilang ini, kita mau lawan ini kadang tidak ada reasoning-nya ini sesungguhnya teknologi yang ramah lingkungan ya kan? kita sekarang membangun Pak program pemerintah hari ini 35 ribu mega, tapi tidak ada menyangkut nuklir, padahal kalau mau ini yang bisa dalam kapasitas besar. Ya tentu juga sebetulnya dalam skala ekonomis ini bisa juga lebih efisien begitu loh Pak, tapi faktanya ini tidak menjadi sesuatu yang prioritas bahkan ditempatkan ditempat yang paling bawah.Kebijakan Energi NasionalPengembangan Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 51 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Semakin penting ini Pak Tahun 2016 tidak ada program itu, tetapi yang menerima meningkat pasti Pak Prof suara-suara di Komisi VII DPR kan sejak awal Tahun 2016 saya ada disini sebagai Pimpinan Komisi itu selalu kita suarakan Pak. Jadi saya kira Pak Kurtubi tidak usah terlalu kecewa dulu Pak karena ternyata suara-suara kita yang sering untuk nuklir ini ada dipersepsi masyarakat meningkat Pak. masyarakat yang setuju dengan pengembangan nuklir. Tidak ada program dari BATAN untuk sosialisasi.Kebijakan Energi NasionalPengembangan Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki RDP kali ini sangat penting karena Komisi VII DPR RI sebagai wakil rakyat yang ingin mengetahui sejauh mana peran BATAN dan BAPETEN bisa mendayagunakan energi nuklir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia diseluruh pelosok tanah air yang kita cintai dan banggakan ini. karena kita ketahui bersama sebagaimana dilansir disitus international atomic energi agency bahwa Inggris telah mendayagunakan nuklir untuk memasok setidaknya 20% dari kebutuhan energinya dan lebih dari 20 negara di dunia memakai nuklir untuk kebutuhan pemenuhan energi dalam negerinya. Untuk itu, kami persilakan, nanti saya kira secara bergiliran Kepala BATAN dan BAPETEN menyampaikan paparan rencana strategis pengembangan ketenaganukliran nasional dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan rencana tersebut baik dari aspek regulasi, anggaran dan aspek penting lainnya. Sebelumnya kami dari Komisi VII DPR mengucapkan selamat tahun baru 2018 kepada kita semua. Mudah-mudahan Tahun 2018 ini kita bisa berkontribusi lebih besar, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini, dan tentu dalam konteks hari ini kami berharap Tahun 2018 adalah sebuah awal bagi pemanfaatan nuklir yang kita posisikan tidak sekedar alternative terakhir, tetapi kita ingin rubah ini menjadi sesuatu tahun 2018 ini, ini adalah bagian yang mudah-mudahan menjadi prioritas kita didalam memenuhi energi nasional kita. Kepada Kepala BATAN kami persilakan dan nanti setelahnya dari BAPETEN. Kami persilakan Pak.Kebijakan Energi NasionalPeran BAPETEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki RDP kali ini sangat penting karena Komisi VII DPR RI sebagai wakil rakyat yang ingin mengetahui sejauh mana peran BATAN dan BAPETEN bisa mendayagunakan energi nuklir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia diseluruh pelosok tanah air yang kita cintai dan banggakan ini. karena kita ketahui bersama sebagaimana dilansir disitus international atomic energi agency bahwa Inggris telah mendayagunakan nuklir untuk memasok setidaknya 20% dari kebutuhan energinya dan lebih dari 20 negara di dunia memakai nuklir untuk kebutuhan pemenuhan energi dalam negerinya. Untuk itu, kami persilakan, nanti saya kira secara bergiliran Kepala BATAN dan BAPETEN menyampaikan paparan rencana strategis pengembangan ketenaganukliran nasional dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan rencana tersebut baik dari aspek regulasi, anggaran dan aspek penting lainnya. Sebelumnya kami dari Komisi VII DPR mengucapkan selamat tahun baru 2018 kepada kita semua. Mudah-mudahan Tahun 2018 ini kita bisa berkontribusi lebih besar, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini, dan tentu dalam konteks hari ini kami berharap Tahun 2018 adalah sebuah awal bagi pemanfaatan nuklir yang kita posisikan tidak sekedar alternative terakhir, tetapi kita ingin rubah ini menjadi sesuatu tahun 2018 ini, ini adalah bagian yang mudah-mudahan menjadi prioritas kita didalam memenuhi energi nasional kita. Kepada Kepala BATAN kami persilakan dan nanti setelahnya dari BAPETEN. Kami persilakan Pak.Kebijakan Energi NasionalPeran BATAN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 35 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira masukan itu Pak dicatat saja. Bapak-Ibu teman-teman Anggota Komisi VII mungkin cukup ya kita Pak Menteri dan para Anggota DEN, baik dari .....kementerian, dari pemangku kepentingan, hadirin sekalian yang kami hormati, kami muliakan. Kita sampai pada kesimpulan dari pertemuan ini kami tampilkan di sana untuk sama-sama kita cermati kami baca draft kesimpulan: 1. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan langkah-langkah konkrit mendorong percematan penyusunan rencana umum energi daerah. Setuju ya, setuju Ketua. Ketua sama ketua ini harus setuju lah.Kebijakan Energi NasionalRencana Umum Energi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 15 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan pertanyaan berikut Pak Menteri, dulu waktu awal-awal saya bergabung di 2016 di Komisi VII saya ingat betul di Kementerian ESDM Pak ada disebut rumah kedaulatan energi, pernah dipaparkan di sini juga memiliki roadmap iya tadi. Saya kira masih itu angkanya tahun 2025 EBT itu di 23%, itukan yang sudah yang lalu Pak gitu ya, tolong juga dipastikan bahwa itu masih sesuai dengan RUEn yang dirumuskan sekarang gitu. Saya kira hanya ingin menggarisbawahi. Baik, yang lain masih ada? Pak Dar silakan.Kebijakan Energi NasionalRoadmap 7
GUS IRAWAN PASARIBU 49 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk melakukan studi banding. Studi bandingnya DPR RI Komisi VII DPR, nanti kita rumuskan. Point 3 kita delete saja karena tidak disana. Ini kita saja diinternal yak an? kalau disana urusannya sana. Saya kirakan sudah tidak ada keragu-raguan yang saya lihat baik di BATAN maupun dipengawas BAPETEN terkait pengembangan nuklir di Indonesia. Itukan Pak. saya kira cukup dua keputusan ini.Kebijakan Energi NasionalStudi Banding 7
GUS IRAWAN PASARIBU 20 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik terima kasih. Kata kuncinya adil begitu Pak ya. kalau sumber energi kita yang lain fosil sudah sangat terbatas sesungguhnya dan harusnya kita yang… nuklir kita harapkan menjadi satu alternative itu bukan sekedar di apa namanya dialternatif terakhir begitu. lompat tadi satu mohon maaf saya. (suara tidak ada)Kebijakan Energi NasionalSumber Energi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 32 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi jangan Cuma Menteri ESDM Pak, ke presiden Pak. jangan, saya tidak bilang presiden, Ketua DENKelistrikan Kelistrikan Nasional 7
GUS IRAWAN PASARIBU 139 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, dicatat saja di sana bahwa termasuk permasalahan yang dihadapi lah. Baik kita ke nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi disertai kendala-kendala, wah ini dimasukkan di sini soal kendala-kendala ini, tadi di atas yang ditambahkan di nomor 6 ya. Saya ulang nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui saat kunjungan Komisi VII DPR RI di Provinsi Jambi agar diproses secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah tambang yang legal. Saya kira secara spesifik menjadi wilayah tambang ya, barangkali memang nggak menjadi wilayah tambang lagi gitu. nggak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku saja di situ, sampai di situ. Kalau ada yang memang dilegalisasi, dilegalisasi kan ada saja mungkin kondisi tertentu yang tidak lagi kemudian layak untuk ditambang kan. Setuju ya, kawan-kawan setuju ya.Kelistrikan Kendala 7



Gus Irawan Pasaribu 27 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Sebentar Pak, mengenai dana pensiun Pak......apa tadi istilahnya RDK ya Pak.Kinerja Pertamina Dana Pensiun 7
Gus Irawan Pasaribu 52 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Saya kira tadi di dalam diskusi kita kan mesti ditangkap kami, Komisi VII ingin apa namanya memastikan Pertamina itu siap karena di dalam draft itu tadi, meskipun belum kita sebut apa namanya NOC kita itu kita harapkan betul-betul bisa secara optimal mengelola sumber daya alam yang kita miliki di sini. Makanya tadi ada pertanyaan geothermal dan seterusnya itu, apakah memang masih menjadi bagian yang akan katakanlah diurusin Pertamina padahal tadi NOC ini kita harapkan betul-betul, kalaupun ada kerja sama nanti itu adalah pada saat NOC kita sudah merasa keterbatasan untuk mengelola semuanya baru dikerjasamakan begitu, kurang lebih semangat yang kami bahas di dalam draft RUU Migas.Kinerja Pertamina NOC 7
Gus Irawan Pasaribu 1 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Terima kasih. Bapak-Ibu yang kami hormati. Mencermati kinerja keuangan PT Pertamina dari tahun 2013 hingga triwulan ketiga tahun 2016 nampak bahwa revenew PT Pertamina menunjukkan penurunan. Pendapatan tahun 2013 sebesar 71 milyar US dollar, 2014 turun menjadi 70 milyar US dollar atau setara dengan 2%, tahun 2015 turun lagi menjadi 41 milyar US dollar atau turun 40% terhadap tahun 2014. Untuk triwulan ketiga tahun 2015 pendapatan sebesar 32 miliar US dollar. Sedangkan triwulan ketiga tahun 2016 26,62 milyar US atau terdapat penurunan 11%. Demikian juga untuk pendapatan bersih mengalami penurunan yang cukup signifikan juga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2013 pendapatan berih 3,06 miliar US dollar, tahun 2014 menjadi 1,45 miliar US dollar atau turun 53%, tahun 2015 turun lagi menjadi 1,42 miliar US dollar. Tahun 2015 triwulan ketiga 0,91 milyar US dolar, namun pada triwulan ketiga tahun 2016 meningkat sangat amat tajam menjadi 2,83 milyar US dolar atau terjadi peningkatan 209%.Kinerja Pertamina Pendapatan Pertamina 7
Gus Irawan Pasaribu 1 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Pendapatan sebelum pembayaran bunga, pajak depresiasi dan amortisasi ebitda merupakan indikator kinerja perusahaan. Selama 3 tahun berturut-turut ebitda mengalami penurunan tahun 2013 6,66 miliar US dolar, tahun 2014 5,74 milyar US dolar dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi 6,13 milyar US dolar. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 turun 14% dan tahun 2014 ke 2015 turun 11%. Namun dalam triwulan ketiga 2015 ke triwulan ketiga 2016 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 75% yaitu dari 3,56 miyar US dolar menjadi 6,23 miliar US dollar. Data tentang perkembangan revenew dan ebitda menggambarkan kinerja perusahaan. Ini perlu mendapatkan penjelasan mengapa terjadi kenaikan revene dan ebitda yang sangat tinggi pada triwulan ketiga tahun 2015 ke 2016.Kinerja Pertamina Penurunan Pendapatan 7
Gus Irawan Pasaribu 1 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Kemudiannya migrasi premium ke Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo cukup menarik untuk diamati, pada Januari 2016 konsumsi premium masih 86,8%. Pada September konsumsi premium tinggal 54,5%, apakah migrasi ini murni karena keinginan atau pilihan masyarakat atau ketersediaan premium yang merupakan PSO Pertamina semakin dikurangi kuantitasnya. Di tengah bergejolaknya harga minyak dunia, Pertamina layak diapresiasi karena melancarkan produk baru yaitu Pertamax Turbo dengan oktan 98 yang berhasil dipasarkan di Eropa. Selain itu juga program efisiensi yang dilakukan Pertamina melalui breakthrough project yang memberikan tambahan pendapatan, nanti tolong dikonfirmasi Bu Dirut, tambahan pendapatan 1,6 milyar US dolar pada triwulan ketiga tahun 2016. Apakah ini yang kemudian menyebabkan ada satu loncatan besar dari triwulan ketiga di 2015 ke 2016. Berikutnya kami persilakan Ibu Plt. Dirut untuk paparannya, kami persilakan.Kinerja Pertamina Produk Baru Pertamina 7
Gus Irawan Pasaribu 12 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Kalau biaya itu unsur biaya terbesar itu apa ya Bu, inikan ada cukup efisiensi yang luar biasa besar. Apa memang variabel cost juga ada di situ yang justru dominan atau, apa ya unsur cost yang tertinggi didalam ini.Kinerja Pertamina Variable Cost 7
GUS IRAWAN PASARIBU 69 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya, saya kira itu makanya kalau ada Kunker Pak, Kunker itu sebetulnya RDP di tempat tujuan kita. Makanya minimal Eselon I lah damping kita Kunker minimal, supaya informasi itu langsung bisa kemudian dan tindak lanjutnya tadi tidak ada informasi yang nanti tidak utuh gitu. Kalau Kunker itu tolong minimal saya kira dirjen Pak, biar langsung kita. Inikan dari 3 kali Kunker Pak, ini Pak, untuk harga gas Sumut 3 kali Kunker Komisi VII bicara harga gas saja, sudah setahun Pak Wamen. Tapi terima kasih sudah di respon, cuma tolong pastikan bahwa itu sudah bisa jalan dan berlaku sejak Permen-nya terbit gitu pak. Lanjut Pak Wamen.Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja 7
GUS IRAWAN PASARIBU 137 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dengan kesimpulan begini sudah terakomodir begitu maksudnya, sudah kan ya. Saya kira pasti sudah lah orang namanya kan dilaporkan gitu ya, setuju ya. Oke ya kita tadi 5 sudah. Ini ke nomor 6, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan laporan kegiatan Kementerian ESDM RI tahun 2016 disertai datadata kegiatan tersebut secara terperinci. Ini pelaksanaan program ini Pak yang tahun 2016. Oke, setuju ya.Kunjungan Kerja Laporan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 139 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, dicatat saja di sana bahwa termasuk permasalahan yang dihadapi lah. Baik kita ke nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi disertai kendala-kendala, wah ini dimasukkan di sini soal kendala-kendala ini, tadi di atas yang ditambahkan di nomor 6 ya. Saya ulang nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui saat kunjungan Komisi VII DPR RI di Provinsi Jambi agar diproses secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah tambang yang legal. Saya kira secara spesifik menjadi wilayah tambang ya, barangkali memang nggak menjadi wilayah tambang lagi gitu. nggak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku saja di situ, sampai di situ. Kalau ada yang memang dilegalisasi, dilegalisasi kan ada saja mungkin kondisi tertentu yang tidak lagi kemudian layak untuk ditambang kan. Setuju ya, kawan-kawan setuju ya.Kunjungan Kerja Laporan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 1 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Bu, saya mau Tanya Bu Menteri, ini apa namanya Badan Restorasi Gambut memang bener- benar bukan ada di subordinasi dari kementerian ya. Saya kira di presentasi Ibu pun nanti ke depan begini aja, jadi kita ikut saja. Saya kira fair lah, fair itu saya kira.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan Pasa 26 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa “Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup”. Kami mengusulkan agar rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini kita laksanakan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Dapat disetujui? Rapat kita ini kita boleh sepakat sampai pukul 16.00 karena kita akan ada Rapat Paripurna pukul 16.00 untuk penetapan Ketua DPR RI yang sampai hari ini masih PLT. Sampai pukul 16.00 ya? baik. Pada hari ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi kita semua karena untuk pertama kali Komisi VII DPR RI melaksanakan RDP secara khusus dengan BATAN dan BAPETEN juga dihadiri oleh para ahli senior dibidang nuklir. Dimana selama ini RDP yang kita laksanakan bersifat umum dan berkaitan dengan anggaran. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk bisa menjadi langkah awal menuju langkah berikutnya untuk bagaimana kedua institusi yang penting ini yaitu BATAN dan BAPETEN berkiprah melalui tugas dan fungsinya bisa memberikan manfaat langsung demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kita cintai ini.Lembaga/Badan NegaraBAPETEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 3 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki BATAN adalah LPNK yang saat pertama dibentuk pada Tahun 1958 bernama Lembaga Tenaga Atom dan tahun 1965 berubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional dan kemudian pada Tahun 1998 berubah menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tugas pokok BATAN sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sementara BAPETEN yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999 bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, perizinan dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuLembaga/Badan NegaraBAPETEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki RDP kali ini sangat penting karena Komisi VII DPR RI sebagai wakil rakyat yang ingin mengetahui sejauh mana peran BATAN dan BAPETEN bisa mendayagunakan energi nuklir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia diseluruh pelosok tanah air yang kita cintai dan banggakan ini. karena kita ketahui bersama sebagaimana dilansir disitus international atomic energi agency bahwa Inggris telah mendayagunakan nuklir untuk memasok setidaknya 20% dari kebutuhan energinya dan lebih dari 20 negara di dunia memakai nuklir untuk kebutuhan pemenuhan energi dalam negerinya. Untuk itu, kami persilakan, nanti saya kira secara bergiliran Kepala BATAN dan BAPETEN menyampaikan paparan rencana strategis pengembangan ketenaganukliran nasional dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan rencana tersebut baik dari aspek regulasi, anggaran dan aspek penting lainnya. Sebelumnya kami dari Komisi VII DPR mengucapkan selamat tahun baru 2018 kepada kita semua. Mudah-mudahan Tahun 2018 ini kita bisa berkontribusi lebih besar, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini, dan tentu dalam konteks hari ini kami berharap Tahun 2018 adalah sebuah awal bagi pemanfaatan nuklir yang kita posisikan tidak sekedar alternative terakhir, tetapi kita ingin rubah ini menjadi sesuatu tahun 2018 ini, ini adalah bagian yang mudah-mudahan menjadi prioritas kita didalam memenuhi energi nasional kita. Kepada Kepala BATAN kami persilakan dan nanti setelahnya dari BAPETEN. Kami persilakan Pak.Lembaga/Badan NegaraBAPETEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih paparan dari Kepala Bapeten dan terima kasih juga koreksinya ternyata pengawas itu sejak dulu sudah ada, tapi di BATAN saat didalam satu lembaga. Itu biasanya disebut pengawas internal Pak. saya kira begitu Bapak keluar menjadi satu badan tersendiri, jadi ini pengawas eksternal. Semangatnya saya tidak tahu bagaimana kok BAPETEN itu harus dibuat badan tersendiri, tapi melihat kegiatan Tahun 1996 tadi begitu disektor nuklir ini cukup tinggi ya Pak Jarot. Nah mungkin saya tidak tahu Bapakbapak yang bisa menjelaskan, sehingga butuh pengawas yang dibadan tersendiri yang sifatnya adalah eksternal dan kita heran juga sejak Tahun 1964 kita sudah punya reaktor begitu yang di Bandung, tapi hingga hari ini tarik mundur lagi, maju mundur terus studi tapak, tapak lagi, lagi tapak, tapak lagi begitu. Ya Pak saya belum lahir ini, tapi sudah ada reaktor nuklir kita di Bandung. Tahun 1964 Pak ya? bulan berapa? Saya belum lahir itu. Pak Fadel saja yang sudah lahir waktu itu, tapi maju mundur, maju mundur studi tapak dan tapak lagi ya. Pak Harry ya tapi juga masih pakai celana bunting kali yang masih. Baik itu dari “anu”, tapi ada satu pernyataan yang bagus nuklir itu aman karena ada BAPETEN. Ya sudahlah tadi saya kira ada yang disampaikan Pak Prof Jarot disamping bahwa ini masih prioritas terakhir begitu ya, alternative terakhir, tapi ada juga satu tidak disebutkan tadi pasal mana, ayat mana bahwa resiko kegagalan itu ditanggung oleh pihak ketiga. Saya kira BAPETEN saja dia bilang aman kok. Bapak bilang muncul saja, tidak usah pihak ketiga biar BAPETEN saja begitu supaya menarik ini Pak. kalau pihak ketiga mungkin jadi tidak menarik.Lembaga/Badan NegaraBAPETEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan Pasa 26 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa “Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup”. Kami mengusulkan agar rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini kita laksanakan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Dapat disetujui? Rapat kita ini kita boleh sepakat sampai pukul 16.00 karena kita akan ada Rapat Paripurna pukul 16.00 untuk penetapan Ketua DPR RI yang sampai hari ini masih PLT. Sampai pukul 16.00 ya? baik. Pada hari ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi kita semua karena untuk pertama kali Komisi VII DPR RI melaksanakan RDP secara khusus dengan BATAN dan BAPETEN juga dihadiri oleh para ahli senior dibidang nuklir. Dimana selama ini RDP yang kita laksanakan bersifat umum dan berkaitan dengan anggaran. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk bisa menjadi langkah awal menuju langkah berikutnya untuk bagaimana kedua institusi yang penting ini yaitu BATAN dan BAPETEN berkiprah melalui tugas dan fungsinya bisa memberikan manfaat langsung demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kita cintai ini.Lembaga/Badan NegaraBATAN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki RDP kali ini sangat penting karena Komisi VII DPR RI sebagai wakil rakyat yang ingin mengetahui sejauh mana peran BATAN dan BAPETEN bisa mendayagunakan energi nuklir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia diseluruh pelosok tanah air yang kita cintai dan banggakan ini. karena kita ketahui bersama sebagaimana dilansir disitus international atomic energi agency bahwa Inggris telah mendayagunakan nuklir untuk memasok setidaknya 20% dari kebutuhan energinya dan lebih dari 20 negara di dunia memakai nuklir untuk kebutuhan pemenuhan energi dalam negerinya. Untuk itu, kami persilakan, nanti saya kira secara bergiliran Kepala BATAN dan BAPETEN menyampaikan paparan rencana strategis pengembangan ketenaganukliran nasional dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan rencana tersebut baik dari aspek regulasi, anggaran dan aspek penting lainnya. Sebelumnya kami dari Komisi VII DPR mengucapkan selamat tahun baru 2018 kepada kita semua. Mudah-mudahan Tahun 2018 ini kita bisa berkontribusi lebih besar, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini, dan tentu dalam konteks hari ini kami berharap Tahun 2018 adalah sebuah awal bagi pemanfaatan nuklir yang kita posisikan tidak sekedar alternative terakhir, tetapi kita ingin rubah ini menjadi sesuatu tahun 2018 ini, ini adalah bagian yang mudah-mudahan menjadi prioritas kita didalam memenuhi energi nasional kita. Kepada Kepala BATAN kami persilakan dan nanti setelahnya dari BAPETEN. Kami persilakan Pak.Lembaga/Badan NegaraBATAN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 3 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki BATAN adalah LPNK yang saat pertama dibentuk pada Tahun 1958 bernama Lembaga Tenaga Atom dan tahun 1965 berubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional dan kemudian pada Tahun 1998 berubah menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tugas pokok BATAN sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sementara BAPETEN yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999 bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, perizinan dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuLembaga/Badan NegaraBATAN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Inikan memang tidak kinerjanya di KLHK gitu loh, tapi kelihatan seolah-olah rendah, padahal ada BRG yang itu betul-betul terpisah, sesungguhnya badan khusus. Saya usul begini realisasi anggaran KLHK tanpa, di situ mungkin ditambahkan KLHK-nya tanpa anggaran BRG adalah sebesar 11,09.Lembaga/Badan NegaraBRG 7
GUS IRAWAN PASARIBU 148 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini konteksnya DEN sebetulnya, saya kira kita nggak usah dimasukkan di sini, kita sudah mau jadwalkan kita akan undang DEN, pasti isinya itu adalah Kementerian ESDM dan lintas kementerian itu kan Pak Menteri.Lembaga/Badan NegaraDEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih paparan dari Kepala Bapeten dan terima kasih juga koreksinya ternyata pengawas itu sejak dulu sudah ada, tapi di BATAN saat didalam satu lembaga. Itu biasanya disebut pengawas internal Pak. saya kira begitu Bapak keluar menjadi satu badan tersendiri, jadi ini pengawas eksternal. Semangatnya saya tidak tahu bagaimana kok BAPETEN itu harus dibuat badan tersendiri, tapi melihat kegiatan Tahun 1996 tadi begitu disektor nuklir ini cukup tinggi ya Pak Jarot. Nah mungkin saya tidak tahu Bapakbapak yang bisa menjelaskan, sehingga butuh pengawas yang dibadan tersendiri yang sifatnya adalah eksternal dan kita heran juga sejak Tahun 1964 kita sudah punya reaktor begitu yang di Bandung, tapi hingga hari ini tarik mundur lagi, maju mundur terus studi tapak, tapak lagi, lagi tapak, tapak lagi begitu. Ya Pak saya belum lahir ini, tapi sudah ada reaktor nuklir kita di Bandung. Tahun 1964 Pak ya? bulan berapa? Saya belum lahir itu. Pak Fadel saja yang sudah lahir waktu itu, tapi maju mundur, maju mundur studi tapak dan tapak lagi ya. Pak Harry ya tapi juga masih pakai celana bunting kali yang masih. Baik itu dari “anu”, tapi ada satu pernyataan yang bagus nuklir itu aman karena ada BAPETEN. Ya sudahlah tadi saya kira ada yang disampaikan Pak Prof Jarot disamping bahwa ini masih prioritas terakhir begitu ya, alternative terakhir, tapi ada juga satu tidak disebutkan tadi pasal mana, ayat mana bahwa resiko kegagalan itu ditanggung oleh pihak ketiga. Saya kira BAPETEN saja dia bilang aman kok. Bapak bilang muncul saja, tidak usah pihak ketiga biar BAPETEN saja begitu supaya menarik ini Pak. kalau pihak ketiga mungkin jadi tidak menarik.Lembaga/Badan NegaraPengawas 7
Gus Irawan Pasaribu 1 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Bu, saya mau Tanya Bu Menteri, ini apa namanya Badan Restorasi Gambut memang bener- benar bukan ada di subordinasi dari kementerian ya. Saya kira di presentasi Ibu pun nanti ke depan begini aja, jadi kita ikut saja. Saya kira fair lah, fair itu saya kira.Lingkungan Hidup Badan Restorasi Gambut 7
Gus Irawan Pasaribu 2 Gerindra Sumatera Utara II Laki-Laki Inikan memang tidak kinerjanya di KLHK gitu loh, tapi kelihatan seolah-olah rendah, padahal ada BRG yang itu betul-betul terpisah, sesungguhnya badan khusus. Saya usul begini realisasi anggaran KLHK tanpa, di situ mungkin ditambahkan KLHK-nya tanpa anggaran BRG adalah sebesar 11,09.Lingkungan Hidup BRG 7
GUS IRAWAN PASARIBU 104 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Begini, maksud Ibu Peggi kita faham untuk memberikan posisi yang bagus dapat perhatian, tapi memang Pak Adian mengingatkan, mendegradasi juga seolaholah kalau tu secara spesifik padahal itu sudah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus hati-hati. Saya kira bukan maksudnya tidak setuju itu masuk, nggak usah disebut pun itu sudah masuk. Maksud kita untuk memberi perhatian besar malah terkesan mendegradasi juga ada benarnya juga gitu Ibu Pegi sebenarnya.NKRI NKRI 7
GUS IRAWAN PASARIBU 111 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Adian pun sepakat Cuma Beliau jangan sampai ada mendegradasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.NKRI NKRI 7
GUS IRAWAN PASARIBU 127 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira gini saja, bikin penjelasan kita tidak membedakan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga nggak ada dalam, nggak ada yang memisahkan gitu.NKRI NKRI 7
GUS IRAWAN PASARIBU 107 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya minta masukan, inikan gini loh, nah itu tadi ini persoalan sumpah juga ini, sumpah jabatan ini, Ibu Peggi kita, saya kira kan pantas kita akomodir juga bahwa ada perjuangan Beliau untuk Dapilnya. Cuma soal bahasanya seperti apa, penulisannya seperti apa mari kita rumuskan bersama gitu loh, iya kan, supaya ada semacam kita akomodir lah teman-teman yang punya Dapil itu.Otonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 113 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pikiran saya tadi di atas, di atas itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, masih ada sambungan ya, di atas ya. Baru yang di poin 2 kita merujuk Undang-undang Otonomi Khusus gitu, di atas ada Undang-undang dulu dong. Coba pindah ke atas, di atasOtonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua yang ada di sini pun Tupoksi, kita minta ESDM menemukan langkah-langkah yang tepat, ngapain di minta-minta emang Tupoksi kami begitu kan kurang lebih gitu. ini ada stressing terkait karena ini PT Freeport ini ada di Papua Pak Adian, saya kira nggak mendegradasi. Papua kebetulan ada Undang-undang Otonomi Khusus ya kita stressing di sana. Di atas kita sudah memberikan tepat tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Otonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 127 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira gini saja, bikin penjelasan kita tidak membedakan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga nggak ada dalam, nggak ada yang memisahkan gitu.Otonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 90 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan Papuanya harus masuk.Otonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 104 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Begini, maksud Ibu Peggi kita faham untuk memberikan posisi yang bagus dapat perhatian, tapi memang Pak Adian mengingatkan, mendegradasi juga seolaholah kalau tu secara spesifik padahal itu sudah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus hati-hati. Saya kira bukan maksudnya tidak setuju itu masuk, nggak usah disebut pun itu sudah masuk. Maksud kita untuk memberi perhatian besar malah terkesan mendegradasi juga ada benarnya juga gitu Ibu Pegi sebenarnya.Otonomi Khusus Papua 7
GUS IRAWAN PASARIBU 43 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Hati-hati kita nanti tidak diterakhir dikedua terakhir dibikinnya. Kita diakal-akalin lagi ini ya kan pemerintah. Pak Markus silakan Pak.Pembangkit Listrik Energi Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 47 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VII DPR…, nah yang ini ikutannya saja ini Pak mesti setuju saya kira. “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk segera mencanangkan…”. Wah ini mencanangkan apa disana ya pembangunan PLTN di Indonesia dan menetapkan energi nuklir sebagai-bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional. Tidak disana itu Pak iya? Ini bagian dari yang diatas itu ikutannya ini, tapi tidak domainnya BATAN atau BAPETEN. Ya Pak dihilangkan ya? tapi semangatnya ini nantikan di Kementerian ESDM Pak, kalau kemudian sudah bisa kita tadi meminta dan diberi bahwa nuklir itu tidak lalu diprioritas terakhir itu. silakan Pak Jarot silakan.Pembangkit Listrik Energi Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 20 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik terima kasih. Kata kuncinya adil begitu Pak ya. kalau sumber energi kita yang lain fosil sudah sangat terbatas sesungguhnya dan harusnya kita yang… nuklir kita harapkan menjadi satu alternative itu bukan sekedar di apa namanya dialternatif terakhir begitu. lompat tadi satu mohon maaf saya. (suara tidak ada)Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 40 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Wa’alaikumussalam. Itu suara hati perempuan untuk nuklir Pak. Baik saya kira ada beberapa mungkin, tadi sih dukungan ya kesepakatan, tapi mungkin beberapa tadi ada yang sifatnya pertanyaan soal potensi uranium tadi yang disebutkan atau berapa dari Pak Andi Jamaro yang bisa direspon barangkali Pak. silakan.Pembangkit Listrik Nuklir 7



GUS IRAWAN PASARIBU 48 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Delete saja Pak. saya kira, semangat nomor 1 itu sudah ikut didalam itu bukan areanya BATAN, BAPETEN begitu saja ya. saya kira tidak usah. Jadi ganti nomor 2 itu adalah “Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk menyampaikan rincian regulasi terkait limbah nuklir, bahan radio aktif dan dampak negative pembangunan PLTN lainnya secara menyeluruh termasuk rencana perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran paling lambat tanggal 22 Januari 2018. Nah ini boleh Pak ya? ini menambah pemahaman bagi kami di Komisi VII DPR dan sepakat nomor 2 boleh ya?Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 49 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk melakukan studi banding. Studi bandingnya DPR RI Komisi VII DPR, nanti kita rumuskan. Point 3 kita delete saja karena tidak disana. Ini kita saja diinternal yak an? kalau disana urusannya sana. Saya kirakan sudah tidak ada keragu-raguan yang saya lihat baik di BATAN maupun dipengawas BAPETEN terkait pengembangan nuklir di Indonesia. Itukan Pak. saya kira cukup dua keputusan ini.Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 55 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Spesifik ya tidak merubah sih mempertegas saja Pak menunjuk PP-nya.Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 34 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Reasoning yang masih kurang itu Pak sudah 77, apa 7 begitu loh ya kan? Keputusan terpenting apa lain direpublik ini Pak? itu biasanya persetujuan itu 2/3 kan begitu bunyinya. Kalau tidak salah mengganti presiden ya 2/3, rubah Undang-Undang Dasar 2/3 Pak. ini sudah lebih dari 2/3 Pak. reasoning yang masih kurang-kurang itu sudah lebih dari 2/3 setuju rakyat begitu.Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 36 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Pak Fadel. Saya kira tadi beberapa tolong dicatat ya, nanti kalimatnya kita aturlah ya kan? ini menolak keputusan yang sudah beberapa tahun kan agak aneh juga ya. misalnya kalimatnya apalah begitu, tapi juga meng-compare tentu biaya dengan yang Turki segala macam, kalau itukan memang mengatasi yang deficit sekarang. Itu yang tercepat Pak. Tadi ada disana informasi, kalau PLTN itu butuh waktu beberapa tahun Pak? secepat-cepatnya 5 tahun yang…Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 56 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ketua hariannya Menteri ESDM ya. saya kira, memang namanya Peraturan Pemerintah pembuat peraturan itu yang kita minta, meskipun tentu masuknya sih dari dennya begitu ya. Ke pemerintahlah Pak ya meminta kepada pemerintah. Baik saya ulangi baca point 1 kita koreksi. “Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 agar tidak menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir dalam kebijakan energi nasional”. Saya ketok lagi nih? Saya lebih cenderung kita lawan begitu Pak ya karena ada pihak yang bermain ini Pak. ini kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur ada pihak yang bermain disini Pak. masa sih sudah lebih tua reaktor nuklir dari saya tidak jadi-jadi begitu loh ya kan?tapi kitakan bahasa agak halus begitu ya, tapi makanya saya kira sama kita minta direvisi. Sepakat ini ya nomor 1 kita revisi jadi yang saya bacakan tadi. setuju?Pembangkit Listrik Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 47 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VII DPR…, nah yang ini ikutannya saja ini Pak mesti setuju saya kira. “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk segera mencanangkan…”. Wah ini mencanangkan apa disana ya pembangunan PLTN di Indonesia dan menetapkan energi nuklir sebagai-bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional. Tidak disana itu Pak iya? Ini bagian dari yang diatas itu ikutannya ini, tapi tidak domainnya BATAN atau BAPETEN. Ya Pak dihilangkan ya? tapi semangatnya ini nantikan di Kementerian ESDM Pak, kalau kemudian sudah bisa kita tadi meminta dan diberi bahwa nuklir itu tidak lalu diprioritas terakhir itu. silakan Pak Jarot silakan.Pembangkit Listrik Pembangunan PLTN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 32 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi jangan Cuma Menteri ESDM Pak, ke presiden Pak. jangan, saya tidak bilang presiden, Ketua DENPembangkit Listrik PLTN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 48 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Delete saja Pak. saya kira, semangat nomor 1 itu sudah ikut didalam itu bukan areanya BATAN, BAPETEN begitu saja ya. saya kira tidak usah. Jadi ganti nomor 2 itu adalah “Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk menyampaikan rincian regulasi terkait limbah nuklir, bahan radio aktif dan dampak negative pembangunan PLTN lainnya secara menyeluruh termasuk rencana perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran paling lambat tanggal 22 Januari 2018. Nah ini boleh Pak ya? ini menambah pemahaman bagi kami di Komisi VII DPR dan sepakat nomor 2 boleh ya?Pembangkit Listrik PLTN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi sudah hal yang maju sekali itu Pak, walaupun masih Torium iya kan. Sebelum ada penghapusan kalimat PLTN sebagai opsi terakhir, kita harus hilangkan anak kalimat itu.Pembangkit Listrik PLTN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi sudah hal yang maju sekali itu Pak, walaupun masih Torium iya kan. Sebelum ada penghapusan kalimat PLTN sebagai opsi terakhir, kita harus hilangkan anak kalimat itu.Pembangkit Listrik PLTP 7
GUS IRAWAN PASARIBU 40 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Wa’alaikumussalam. Itu suara hati perempuan untuk nuklir Pak. Baik saya kira ada beberapa mungkin, tadi sih dukungan ya kesepakatan, tapi mungkin beberapa tadi ada yang sifatnya pertanyaan soal potensi uranium tadi yang disebutkan atau berapa dari Pak Andi Jamaro yang bisa direspon barangkali Pak. silakan.Pembangkit Listrik Potensi uranium 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih paparan dari Kepala Bapeten dan terima kasih juga koreksinya ternyata pengawas itu sejak dulu sudah ada, tapi di BATAN saat didalam satu lembaga. Itu biasanya disebut pengawas internal Pak. saya kira begitu Bapak keluar menjadi satu badan tersendiri, jadi ini pengawas eksternal. Semangatnya saya tidak tahu bagaimana kok BAPETEN itu harus dibuat badan tersendiri, tapi melihat kegiatan Tahun 1996 tadi begitu disektor nuklir ini cukup tinggi ya Pak Jarot. Nah mungkin saya tidak tahu Bapakbapak yang bisa menjelaskan, sehingga butuh pengawas yang dibadan tersendiri yang sifatnya adalah eksternal dan kita heran juga sejak Tahun 1964 kita sudah punya reaktor begitu yang di Bandung, tapi hingga hari ini tarik mundur lagi, maju mundur terus studi tapak, tapak lagi, lagi tapak, tapak lagi begitu. Ya Pak saya belum lahir ini, tapi sudah ada reaktor nuklir kita di Bandung. Tahun 1964 Pak ya? bulan berapa? Saya belum lahir itu. Pak Fadel saja yang sudah lahir waktu itu, tapi maju mundur, maju mundur studi tapak dan tapak lagi ya. Pak Harry ya tapi juga masih pakai celana bunting kali yang masih. Baik itu dari “anu”, tapi ada satu pernyataan yang bagus nuklir itu aman karena ada BAPETEN. Ya sudahlah tadi saya kira ada yang disampaikan Pak Prof Jarot disamping bahwa ini masih prioritas terakhir begitu ya, alternative terakhir, tapi ada juga satu tidak disebutkan tadi pasal mana, ayat mana bahwa resiko kegagalan itu ditanggung oleh pihak ketiga. Saya kira BAPETEN saja dia bilang aman kok. Bapak bilang muncul saja, tidak usah pihak ketiga biar BAPETEN saja begitu supaya menarik ini Pak. kalau pihak ketiga mungkin jadi tidak menarik.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
GUS IRAWAN PASARIBU 144 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki PLN nggak usah bikin pipa lagi udah 20 tahun bisa lah Pak Sofyan Basir. Itukan sudah mulai Pak sebetulnya tanpa, masih Undang-undang sekarang pun kami lihat kementerian juga terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang ada kan. Iya Pak, di situ maksudnya tapi memang kita bersepakat dalam nanti kami dikasih masukan yang banyak Pak untuk tata kelola yang kita atur di Undangundang gitu, boleh Pak ya. Setuju ya, tata kelola dan neraca gas untuk kebutuhan nasional baik yang dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui mekanisme impor, setuju ya.Permen Neraca Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh terhadap 3 hal yaitu: 1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK. 2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan 3. Divestasi saham hingga 51%.Pertambangan Pemurnian Mineral 7
GUS IRAWAN PASARIBU 138 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui pada saat kunjungan Komisi VII DPR RI.Pertambangan PKP2B 7
GUS IRAWAN PASARIBU 139 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, dicatat saja di sana bahwa termasuk permasalahan yang dihadapi lah. Baik kita ke nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi disertai kendala-kendala, wah ini dimasukkan di sini soal kendala-kendala ini, tadi di atas yang ditambahkan di nomor 6 ya. Saya ulang nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui saat kunjungan Komisi VII DPR RI di Provinsi Jambi agar diproses secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah tambang yang legal. Saya kira secara spesifik menjadi wilayah tambang ya, barangkali memang nggak menjadi wilayah tambang lagi gitu. nggak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku saja di situ, sampai di situ. Kalau ada yang memang dilegalisasi, dilegalisasi kan ada saja mungkin kondisi tertentu yang tidak lagi kemudian layak untuk ditambang kan. Setuju ya, kawan-kawan setuju ya.Pertambangan PKP2B 7
GUS IRAWAN PASARIBU 138 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui pada saat kunjungan Komisi VII DPR RI.Pertambangan Tambang 7
GUS IRAWAN PASARIBU 139 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, dicatat saja di sana bahwa termasuk permasalahan yang dihadapi lah. Baik kita ke nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi disertai kendala-kendala, wah ini dimasukkan di sini soal kendala-kendala ini, tadi di atas yang ditambahkan di nomor 6 ya. Saya ulang nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui saat kunjungan Komisi VII DPR RI di Provinsi Jambi agar diproses secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah tambang yang legal. Saya kira secara spesifik menjadi wilayah tambang ya, barangkali memang nggak menjadi wilayah tambang lagi gitu. nggak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku saja di situ, sampai di situ. Kalau ada yang memang dilegalisasi, dilegalisasi kan ada saja mungkin kondisi tertentu yang tidak lagi kemudian layak untuk ditambang kan. Setuju ya, kawan-kawan setuju ya.Pertambangan Tambang 7
GUS IRAWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sebelumnya, Komisi VII DPR RI pada tanggal 17 Desember 2016 telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Freeport dan menghasilkan keputusan rapat yaitu: Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk tidak memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyikapi PP Nomor 1 Tahun 2017, PT Freeport Indonesia melakukan langkah-langkah penekanan di lapangan, di antaranya adalah: menghentikan semua aktivitas produksi di tambang emas dan tembaga gress back Papua yang berdampak sekitar 32 ribu pekerja terancam untuk dirumahkan. Freeport sendiri menyatakan telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 karyawan sendiri sebagai akibat tidak bisa mengekspor konsentrat.Pertambangan Tambang Emas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh terhadap 3 hal yaitu: 1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK. 2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan 3. Divestasi saham hingga 51%.Pertambangan Tambang IUPK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 81 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya termasuk itu semua lah ya.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 82 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Spesifik disebutkan ya.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 84 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Beliau ingin ditambahkan spesifik Pak, ada Undang-undang Otsus gitu.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 107 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya minta masukan, inikan gini loh, nah itu tadi ini persoalan sumpah juga ini, sumpah jabatan ini, Ibu Peggi kita, saya kira kan pantas kita akomodir juga bahwa ada perjuangan Beliau untuk Dapilnya. Cuma soal bahasanya seperti apa, penulisannya seperti apa mari kita rumuskan bersama gitu loh, iya kan, supaya ada semacam kita akomodir lah teman-teman yang punya Dapil itu.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 113 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pikiran saya tadi di atas, di atas itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, masih ada sambungan ya, di atas ya. Baru yang di poin 2 kita merujuk Undang-undang Otonomi Khusus gitu, di atas ada Undang-undang dulu dong. Coba pindah ke atas, di atasPerundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 104 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Begini, maksud Ibu Peggi kita faham untuk memberikan posisi yang bagus dapat perhatian, tapi memang Pak Adian mengingatkan, mendegradasi juga seolaholah kalau tu secara spesifik padahal itu sudah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus hati-hati. Saya kira bukan maksudnya tidak setuju itu masuk, nggak usah disebut pun itu sudah masuk. Maksud kita untuk memberi perhatian besar malah terkesan mendegradasi juga ada benarnya juga gitu Ibu Pegi sebenarnya.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 106 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kan fakta juga namanya pun otonomi khusus, memang ada kekhususan juga di Papua gitu loh Pak.Perundangan Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 44 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Memang begitu Pak. ini diatur di PP. PP itukan dalam domainnya pemerintah. Boleh saja sih kita meminta misalnya ya minta bisa diberi, bisa tidak diberi juga begitu atau lebih “anu” Pak daripada mengusul ya kan? Kalau memintalah bahasanya Pak, tapi tetap resikonya dikasih atau tidak dikasih Pak meminta.Perundangan Peraturan Pemerintah 7
GUS IRAWAN PASARIBU 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kepmen itu belum di implementasi di lapangan. Itu dulu yang kita putus sekarang, tapi bapak kan bicara bagus tadi katanya ada yang kita tuntut, memang perlu kita itu impoten terbaru enggak laku enggak ya belum terlaksana gitu tapi memang secara umum kami tadi pasti ingin mendengar lebih, iya belum terlaksana gitu. Tapi meman secara umum kami tadi masih ingin mendengar lebih lanjut soal tata niaga gas itu secara ……tapi kalau soal Permen itu mohon dikawal lah Pak, untuk dilaksanakan. Silakan Pak.Perundangan Permen 7
GUS IRAWAN PASARIBU 67 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Berlaku surut Pak ya, 1 Februari sesuai dengan Permen. Sudah Pak Nasir, terima kasih juga.Perundangan Permen 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Selain itu Menteri ESDM Republik Indonesia juga menerbitkan 2 Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Terbitnya kedia Permen ESDM tersebut memberikan ruang dibukanya ekspor untuk mineral logam dengan kadar tertentu. Kemudian di tanggal yang sama ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama yaitu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengan salah seorang Anggota Komisi VII DPR RI. Sehingga pertemuan hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait yang mendasari terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017, serta apa manfaat dan dampaknya bagi pelaku usaha. Selain itu kita juga perlu mendengarkan penjelasan dari Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terkait kejadian antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengna Anggota Komisi VII DPR RI serta apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menyikapi kejadian tersebut.Perundangan Permen 7
GUS IRAWAN PASARIBU 48 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Delete saja Pak. saya kira, semangat nomor 1 itu sudah ikut didalam itu bukan areanya BATAN, BAPETEN begitu saja ya. saya kira tidak usah. Jadi ganti nomor 2 itu adalah “Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk menyampaikan rincian regulasi terkait limbah nuklir, bahan radio aktif dan dampak negative pembangunan PLTN lainnya secara menyeluruh termasuk rencana perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran paling lambat tanggal 22 Januari 2018. Nah ini boleh Pak ya? ini menambah pemahaman bagi kami di Komisi VII DPR dan sepakat nomor 2 boleh ya?Perundangan Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 9 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Oke baik, tapi tadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 itu sesungguhnya itu apa namanya kita siap membangun PLTN-nya Pak dan justru mungkin lahirnya BAPETEN pun begitu ya memang karena kesiapan kita untuk PLTN itu jangan-jangan. Betul Pak? lalu apa ini Pak kok masih tapak-tapak saja begitu loh? Tahun 98 BAPETEN berdirikan Pak? Tahun 1998, nah itu menyikapi dari kesiapan kita atau Undang-Undang 10 Tahun 1997 yang kita akan siap kesana. Saya kira, kami juga butuh pandangan para ahli Pak, ahli senior dibidang nuklir ini ada beberapa kami persilakan barangkali. Baik silakan Pak. Ini Pak Lasman ya? silakan Pak. ini supaya tidak ditapak-tapak saja begitu Pak supaya beranjak.Perundangan Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 55 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Spesifik ya tidak merubah sih mempertegas saja Pak menunjuk PP-nya.Perundangan Regulasi 7



GUS IRAWAN PASARIBU 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Melihat dampak dari gejolak tersebut pemerintah mengeluarkan rekomendasi ekspor berdasarkan surat permohonan PT Freeport Indonesia Nomor 571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT Aman dikeluarkan berdasarkan surat permohonan nomor 251/PD-RM/AMMT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Dewasa ini kalangan industri merasakan bahwa ini dari sisi gas, bahwa harga gas masih tinggi. Oleh karena itu, tata niaga gas perlu diperbaiki. Permen ESDM Nomor 453k/12/MEM/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan harga gas hulu yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya sampai saat ini masih belum berjalan. Harga gas industri yang seharusnya sudah turun menjadi 9,95 perMmbtu saat ini masih bertengger di harga 12,22 per Mmbtu ini di Medan ini Pak. Dampaknya banyak perusahaan yang menurunkan volume produksi dan mengurangi tenaga kerja.Perundangan Rekomendasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 46 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, tentu langkah berikutnya kita yang rumuskan nanti di Komisi VII DPR ya. Ada sebetulnya Pak momentum terbaiknya adalah revisi undang-undang itu. saya kira informasi itu mungkin kita akan kawal untuk masuk di Prolegnas Pak. saya kira itu yang paling anu apa namanya ya diregulasi begitu. kalau undang-undang kan memang ada areanya dewan disitu. Setuju ya? setuju Pak?Perundangan Revisi UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 57 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Bu Eni. Sekedar info Pak, bahwa semangat itu sudah kita akomodir di draft RUU Migas bahwa tidak hanya minyak BBM yang satu harga yang sama di seluruh Indonesia, tetapi juga terkait dengan gas Pak. Saya kira memang tata niaga gas ini yang sebelum pun undang-undang memang perlu dibenahi Pak Menteri. Kita tahu betul bahwa ada apa ya, iya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tetap saja B to B bisnis to bisnis masih tetap yang rasional juga pastinya gitu.Perundangan RUU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 65 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira tadi ini kan bicara total tata niaga secara luas, kalau Sumut memang ada alternatif ya, saya kira saya pernah jelaskan itu akan membangun pipa dari Dumai sana yang sebetulnya sudah sampai di sana tinggal tarik masuk Labuan Batu, terus ke Belawan, tapi pak kalau untuk yang di Medan SK-nya menteri mohon maaf, tidak laku gitu lho pak. SK ya Pak, surat keputusan menteri ya.Perundangan SK Menteri 7
GUS IRAWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi sudah hal yang maju sekali itu Pak, walaupun masih Torium iya kan. Sebelum ada penghapusan kalimat PLTN sebagai opsi terakhir, kita harus hilangkan anak kalimat itu.Perundangan Torium 7
GUS IRAWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36% tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu: 1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat mengekspor konsentrat. 2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi pembangunan smelter, dan 4. Menolak divestasi 51%.Perundangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara7
GUS IRAWAN PASARIBU 149 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira jadwal saja kami sudah minta untuk kita jadwalkan Pak. Saya kira di sini kita drop sajalah. Kalau di drop berarti kita sudah selesai, kita sudah 9 kesimpulan. Cukup ya, sudah saya kira cukup, baik kawan-kawan, oh catatan. Untuk kesimpulan nomor 2 Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak setuju terhadap pembedaan makna dan kedudukan antara Undang-undang dan Undang-undang Otonomi Khusus terus bagi Adian Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya tidak lebih tinggi. Menurut Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya tidak lebih tinggi dari Undang-undang lain yang terkait Freeport seperti Undangundang Minerba dan Undang-undang Otonomi Daerah. Dengan demikian karena kesejajaran Undang-undang maka dianggap tidak perlu dianggap poin khusus yaitu poin nomor 2. Penambahan poin 2 tersebut bisa bermakna mendegradasi hierarki tata perundang-undangan dan bisa bermakna ada Undang-undang lain yang lebih tinggi. Iya sampai di situ saja saya kira, oh dari Undang-undang lainnya lebih jauh lagi hal itu bisa berpotensi mendegradasi makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal saya menurut Saudara Adian itu saya pun sependapat, nggak ada Undang-undang yang lebih tinggi dari yang lain tentu hierarki perundang-undangan sudah jelas tegas sebetulnya gitu, tapi ini pandangannya Beliau lah saya kira nggak apa-apa di catatan saja.Perundangan Undang-undang Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tapi begini saya perlu ingatkan, ini konfirmasi sekaligus Pak Dirjen. Tadi kan di paparannya sesungguhnya kan sudah terbit UPK kepada Freeport, itu kan atas keinginan Freeport. Bukankah setelah itu terbit, KK itu udah tinggal, orang diajukan permohonan UPK oleh pemerintah, UPK sudah diterbitkan. Mestinya semua proses ke depan, proses sesuatu yang sudah dimohonkan dan disetujui pemerintah, bukan begitu kedudukannya sekarang, Pak Dirjen. UPK kan sudah terbit atas pengaduan PT Freeport, pemerintah menerbitkan UPK, kalau ada sesuatu ke depan mestinya rujukannya adalah UPK. Pada saatnya UPK terbit....menurut saya sih sudah tinggal.Perundangan UPK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 19 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Tony. Pak Dirjen Pak, sekali lagi ingin konfirmasi inikan UPK terbit atas permohonan PT Freeport Pak, betul? Betul, selesai KK. Iya kan, kita bermohon mengkonversi karena begitu bunyi ketentuan peraturan, KK dikonversi menjadi UPK. Lalu atas permohonan itu ya pemerintah proses seluruh persyaratan dipenuhi, maka terbitlah tanggal 10 Februari UPK atas nama PT Freeport Indonesia. Sejak saat itu, menurut saya KK selesai. Begitu Pak Dirjen ya pak atas permohonan PT Freeport pak ya.Perundangan UPK 7
GUS IRAWAN PASARIBU 81 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya termasuk itu semua lah ya.Perundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 82 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Spesifik disebutkan ya.Perundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 84 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Beliau ingin ditambahkan spesifik Pak, ada Undang-undang Otsus gitu.Perundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 107 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya minta masukan, inikan gini loh, nah itu tadi ini persoalan sumpah juga ini, sumpah jabatan ini, Ibu Peggi kita, saya kira kan pantas kita akomodir juga bahwa ada perjuangan Beliau untuk Dapilnya. Cuma soal bahasanya seperti apa, penulisannya seperti apa mari kita rumuskan bersama gitu loh, iya kan, supaya ada semacam kita akomodir lah teman-teman yang punya Dapil itu.Perundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 113 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pikiran saya tadi di atas, di atas itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, masih ada sambungan ya, di atas ya. Baru yang di poin 2 kita merujuk Undang-undang Otonomi Khusus gitu, di atas ada Undang-undang dulu dong. Coba pindah ke atas, di atasPerundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 142 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Tadi saya kira tadi dari penjelasan kelihatannya tata kelola dengan Undangundang sekarang pun kan ada perbaikan-perbaikan juga di saya kira di sektor gas ini Pak, meskipun mungkin memang nanti ditelnya di Undang-undang ya.Perundangan UU 7
GUS IRAWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ah Tahun 1999, jadi mungkin terlibat dulu Bapak menyusun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 barangkali Pak. Saya pikir butuh pandangan juga dari senior ini. silakan Pak Warkus Wawuran.Perundangan UU No 10 Th 1997 7
GUS IRAWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua yang ada di sini pun Tupoksi, kita minta ESDM menemukan langkah-langkah yang tepat, ngapain di minta-minta emang Tupoksi kami begitu kan kurang lebih gitu. ini ada stressing terkait karena ini PT Freeport ini ada di Papua Pak Adian, saya kira nggak mendegradasi. Papua kebetulan ada Undang-undang Otonomi Khusus ya kita stressing di sana. Di atas kita sudah memberikan tepat tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Perundangan UU Otonomi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 93 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan saja. Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 94 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-undang Otonomi Khusus, itu Bu Peggi ya.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 95 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya baca ulang ya. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI agar melakukan solusi, solusi itu bukan dilakukan, ditemukan solusinya.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 96 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Guna menemukan solusi gitu ya.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 98 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Karena ini sudah dalam berjalan Pak, sudah berjalan. Jadi memang kalau sekedar meminta memang sudah jalan, ini perlu percepatan maka mendesak gitu Pak, ini bahasa standar juga Pak Wamen.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 99 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Mengambil langkah-langkah tadi sudah pas itu, saya kira.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 100 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kebijakannya sudah tapi belum terlaksana gitu loh Pak, belum bersepakat ini ....Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 108 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Atau saya kira gini lah, di sinikan kita bicara soal umum ya, bahwa ada, memang betul tadi ada pernyataan Pak Menteri bahwa kebijakan ke depan itu akan selalu melibatkan masyarakat adat yang itu adalah perintah dari Undang-undang Otonomi Khusus, boleh saya kira. Saya minta kita sepakat di nomor 1, kita tampung secara khusus di nomor 2 ini Ibu Peggi begitu, supaya tidak redundem di atas, kita tegas di atas yang tadi konsep pertama itu sampai di Negara Kesatuan Republik Indonesia saja iya kan. Kemudian kita coba akomodir yang punya Dapil gitu atau umum saja Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM di dalam setiap mengambil kebijakan terkait dengan PT Freeport Indonesia melibatkan masyarakat adat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus gitu. Pak Adian.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 109 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kita semua di ruanga ini adalah tetap menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu di hati kita itu yang paling dalam adalah nomor 1 iya kan, pasti, tetapi di dalam rangka itu loh ya kan boleh semacam stressing bahwa ada nih kita mengingatkan ada Undang-undang Otonomi Khusus yang mengamanahkan untuk setiap kebijakan di daerah otonomi khusus libatkan masyarakat adat. Saya kira nggak sesuatu yang mendegradasi soal Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu Pak. Saya kira kita masa kesimpulan begini kita harus berlama-lama.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 114 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ke pemerintah barangkali, Pak Wamen, poin 2 itu Pak. Di atas kita bicara yang umum, di 2 itu bicara khusus, ada stressing di situ.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 116 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira kan memang berbeda juga nggak apa-apa, itukan diatur juga. Saya ingin menanya yang lain, yang nomor 2 ini setuju ya, kita bikin second opinion ada dari Pak Adian nggak apa-apa.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 117 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya setuju ya. Saya kira kita di second opinion bioleh kan nggak apa-apa.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
GUS IRAWAN PASARIBU 129 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit pada program 35 ribu mega watt yang PPA-nya sudah ditandatangani agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Setuju ya.Program Program 7
GUS IRAWAN PASARIBU 17 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini jangan anu ya, artinya programnya sih kita dukung ya, cuma pertanggung jawaban ini Pak. Ini karena program untuk rakyat, untuk rakyat kita di Dapil ini programnya setuju kan ya karena memang sudah diprogramkan. Cuma mungkin soal kualitas tadi Pak Nasir ini. Saya kira datanya dipersiapkan saja Pak.Program Program 7
GUS IRAWAN PASARIBU 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Begini, saya kira kan ini program yang sudah disetujui semua melalui persetujuan kita ya. Nah ini persoalannya Pak Nasir menemukan soal kualitasProgram Program 7
GUS IRAWAN PASARIBU 17 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini jangan anu ya, artinya programnya sih kita dukung ya, cuma pertanggung jawaban ini Pak. Ini karena program untuk rakyat, untuk rakyat kita di Dapil ini programnya setuju kan ya karena memang sudah diprogramkan. Cuma mungkin soal kualitas tadi Pak Nasir ini. Saya kira datanya dipersiapkan saja Pak.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
GUS IRAWAN PASARIBU 18 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Begini, saya kira kan ini program yang sudah disetujui semua melalui persetujuan kita ya. Nah ini persoalannya Pak Nasir menemukan soal kualitasProgram Listrik 35 Ribu Megawatt 7
GUS IRAWAN PASARIBU 131 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Diutamakan data-datanya ya, saya kira ada poin itu meminta.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7



GUS IRAWAN PASARIBU 133 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini program 35 ribu mega watt kan.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
GUS IRAWAN PASARIBU 129 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit pada program 35 ribu mega watt yang PPA-nya sudah ditandatangani agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Setuju ya.Program Listrik Listrik 35 Ribu Megawatt 7
GUS IRAWAN PASARIBU 8 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VII dalam memperjuangkan penurunan harga gas industri sudah cukup serius, sudah 3 kali melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan harga gas dan melihat kondisi industri pemakai gas yang semakin kehilangan daya saing. Tata niaga gas harus dibenahi terutama yang terkait penetapan harga di hulu, efisiensi biaya pengapalan, penyusutan biaya pipa yang lebih pendek harus diperpanjang karena umur pipa puluhan tahun, selain itu juga harus disederhanakan jumlah pemain di bisnis gas ini. Terkait program 35 ribu mega watt yang dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi penting untuk dievaluasi kinerjanya. Dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kisaran 5% per tahun, ini berdampak pada tingkat konsumsi listrik. Program kelistrikan 35 ribu mega wat dibuat terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun dan keinginan untuk meningkat tingkat elektrifikasi. Saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih rendah dibanding di negara lainnya yaitu hanya 917 Kwh pada 2015, sementara di Vietnam misalnya sudah 1.715 Kwh, bahkan Singapura sudah 9.146 Kwh. Namun yang lebih penting lagi adalah selisih setelah listrik dihasilkan harus ada sistem distribusi yang menjamin bahwa seluruh biaya listrik itu dapat disalurkan. Kenyataannya di lapangan seperti di Lampung pasokan daya listrik sebenarnya cukup, tetapi karena jaringan yang tidak mencukupi di mana ada pemilik tanah perkebunan yang tidak boleh dilewati, jaringan transmisi listrik menjadikan pasokan daya listrik menjadi masalah. Untuk itu kami ingin mendapatkan 3 soal tadi Freeport, kemudian gas dan tata niaga gas dan listrik ini dari pertemuan kita di Rapat Kerja ini.Program Listrik Program Kelistrikan 7
GUS IRAWAN PASARIBU 11 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Itu namanya bisnis to bisnis akal-akalan Pak. Lanjut Pak Menteri.Proyek Bisnis to Bisnis 7
GUS IRAWAN PASARIBU 3 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan agar Rapat Kerja Komisi VII pada hari ini kita lakukan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Apakah dapat disetujui?Proyek Rapat Terbuka 7
GUS IRAWAN PASARIBU 38 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Oke, saya kira di dalam kesimpulan Rapat Kerja-Rapat Kerja pun sudah ada ini ya, oke kita drop saja ya.Rapat Kerja Rapat Kerja 7
GUS IRAWAN PASARIBU 39 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya maksud saya tadi supaya yang syahrula itu bapak perhatikan yang 1000 megawatt itu kapan, itu sebetulnya Pak, nanti sajalah, ini drop saja lah ya.Rapat Kerja Rapat Kerja 7
GUS IRAWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-Ibu yang kami hormati. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya Pasal 17 ayat (1) disebutkan “pemerintah menyusun rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional”. Dalam menyusun rencana umum energi nasional pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat. Terkait hal tersebut pada tanggal 2 Maret 2017 telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengolahan energi tingkat nasional yang merupaakan penjabaran dari rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Rapat Kerja pada hari ini Komisi VII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan menyangkut rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa ada penambahan anggota di Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, yang terhormat Bapak Drs. Fayakhun Adriani, DR. Mohon maaf Pak, DR. Fayakhun Adriadi, Beliau dari Fraksi Partai Golkar selamat bergabung Pak Fayyakhun mudah-mudahan Komisi VII lebih kuat.Rapat Kerja Rapat Kerja 7
GUS IRAWAN PASARIBU 9 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan saya kira kita ingat semua bahwa kita telah meratifikasi perjanjian Paris Pak, itu mengikat semua mestinya.Regulasi Perjanjian Paris 7
GUS IRAWAN PASARIBU 9 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan saya kira kita ingat semua bahwa kita telah meratifikasi perjanjian Paris Pak, itu mengikat semua mestinya.Regulasi Ratifikasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 10 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Itu belum track Pak, baru payung, kita belum lihat kemudian peraturan turunan dari pada Undang-undang itu, nanti kita kawal ya Pak, tugas kita itu Pak Bara mengawal.Regulasi Regulasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kelihatannya Pak DR. Fayakhun ini ditugaskan khusus sama Fraksi Golkar mengawal DEN ini, iya kan karena mimpi Beliau 2 tahun lalu baru dibahas sekarang. Tapi memang kalau terkait BBG Pak, bahan bakar gas mungkin harus belajar banyak kita dari apa yang terjadi sekarang. Seingat saya belasan tahun lalu itu dicanangkan, kita mampu untuk menggaskan yang namanya bajaj itu saaja, itu saja baru kita mampu Pak. Saya nggak tahu ini masalahnya apa, bajaj mampu kita gaskan tapi misalnya taksi yang saya kira begitu besar juga yang pemiliknya nggak banyak mana Pak Ivan, pemilik taksi besar ini belum mampu kita Pak. Saya kira harus ambil pelaajaaran kita dari situ, kok untuk bajaj kita mampu, untuk yang lain sekelas taksi kita belum mampu, hari ini, tetapi tadi ada komitmen kuat saya kira dari pemerintah untuk menjalankan KEN ini. Tapi kami ingin dipastikan Pak Menteri bahwa ada RUEN turunannya ada RUED, saya kira harus dipastikan bahwa menurut pikiran saya RUED ini adalah konsolidasi RUED itu adalah menjadi RUEN yang di atas atau turunan dari RUEN ini ada RUED-RUED di daerah. Saya khawatir betul pengalaman-pengalaman masa lalu juga di sini apa, lalu kemudian disananya kemana-mana begitu. Ini saya kira garisbawahi kami ingin dipastikan bahwa RUEN itu di breakdown di RUED-RUED yang nanti pada saat dikonsolidasi itulah kemudian masih sejalan dengan RUED yang ada.Regulasi RUED 7
GUS IRAWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kelihatannya Pak DR. Fayakhun ini ditugaskan khusus sama Fraksi Golkar mengawal DEN ini, iya kan karena mimpi Beliau 2 tahun lalu baru dibahas sekarang. Tapi memang kalau terkait BBG Pak, bahan bakar gas mungkin harus belajar banyak kita dari apa yang terjadi sekarang. Seingat saya belasan tahun lalu itu dicanangkan, kita mampu untuk menggaskan yang namanya bajaj itu saaja, itu saja baru kita mampu Pak. Saya nggak tahu ini masalahnya apa, bajaj mampu kita gaskan tapi misalnya taksi yang saya kira begitu besar juga yang pemiliknya nggak banyak mana Pak Ivan, pemilik taksi besar ini belum mampu kita Pak. Saya kira harus ambil pelaajaaran kita dari situ, kok untuk bajaj kita mampu, untuk yang lain sekelas taksi kita belum mampu, hari ini, tetapi tadi ada komitmen kuat saya kira dari pemerintah untuk menjalankan KEN ini. Tapi kami ingin dipastikan Pak Menteri bahwa ada RUEN turunannya ada RUED, saya kira harus dipastikan bahwa menurut pikiran saya RUED ini adalah konsolidasi RUED itu adalah menjadi RUEN yang di atas atau turunan dari RUEN ini ada RUED-RUED di daerah. Saya khawatir betul pengalaman-pengalaman masa lalu juga di sini apa, lalu kemudian disananya kemana-mana begitu. Ini saya kira garisbawahi kami ingin dipastikan bahwa RUEN itu di breakdown di RUED-RUED yang nanti pada saat dikonsolidasi itulah kemudian masih sejalan dengan RUED yang ada.Regulasi RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 15 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dan pertanyaan berikut Pak Menteri, dulu waktu awal-awal saya bergabung di 2016 di Komisi VII saya ingat betul di Kementerian ESDM Pak ada disebut rumah kedaulatan energi, pernah dipaparkan di sini juga memiliki roadmap iya tadi. Saya kira masih itu angkanya tahun 2025 EBT itu di 23%, itukan yang sudah yang lalu Pak gitu ya, tolong juga dipastikan bahwa itu masih sesuai dengan RUEn yang dirumuskan sekarang gitu. Saya kira hanya ingin menggarisbawahi. Baik, yang lain masih ada? Pak Dar silakan.Regulasi RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 42 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Ketua Harian Dewan Energi Nasional memastikan rencana umum energi daerah di seluruh daerah sinkron dengan rencana umum energi nasional. Setuju ini Pak Menteri, baik.Regulasi RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 31 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Siap, saya mau umumkan ya semua dari unsur pemangku kepentingan hadir Pak seluruhnya. Terima kasih apresiasi kami yang tinggi Pak, jadi kami makin yakin memang kita sungguh-sungguh untuk implementasi RUEN ini.Regulasi RUEN 7
GUS IRAWAN PASARIBU 36 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan sosialisasi rencana umum energi nasional untuk lebih intensif di daerah-daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder. Setuju ya, nanti ada jadwalnya ya Pak Menteri, setuju ya.Sosialisasi Sosialisasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 25 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Bapak datang sosialisasi, saya sosialisasi juga waktu itu Pak, ke daerah-daerah begitu dan kita kondisikan memang Dewan dan DPD itu Pak. Ini Pak Tumiran ini, saya pun mengejar Bapak baru 2 kotak Sumut itu Pak, padahal Bapak anak Binjai, sekarang musim rambutan Pak di sana. Lanjut Pak.Sosialisasi Sosialisasi 7
GUS IRAWAN PASARIBU 140 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya terperinci dong. Baik, kita ke 8 ya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyiapkan tata kelola/neraca gas, kok pakai garis miring ya, ini tata kelola ini sesuatu yang berbeda. Menyiapkan tata kelola dan niaga gas kalau itu sesuatu yang berbeda untuk kebutuhan nasional, baik yang dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui mekanisme impor. Pak Wamen silakan.Tata Kelola Migas Tata Kelola 7
GUS IRAWAN PASARIBU 144 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki PLN nggak usah bikin pipa lagi udah 20 tahun bisa lah Pak Sofyan Basir. Itukan sudah mulai Pak sebetulnya tanpa, masih Undang-undang sekarang pun kami lihat kementerian juga terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang ada kan. Iya Pak, di situ maksudnya tapi memang kita bersepakat dalam nanti kami dikasih masukan yang banyak Pak untuk tata kelola yang kita atur di Undangundang gitu, boleh Pak ya. Setuju ya, tata kelola dan neraca gas untuk kebutuhan nasional baik yang dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui mekanisme impor, setuju ya.Tata Kelola Migas Tata Kelola 7
GUS IRAWAN PASARIBU 128 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kita ingin ada stressing di sana tapi sekali lagi kita hormati semua pandangan, decending opinion dicatatkan di catatan di bawah gitu ya. Kita lanjut ke nomor 3, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk meningkatkan efisiensi tata kelola gas sampai ke konsumen akhir agar terjadi penurunan harga gas secara signifikan sehingga disparitas harga menjadi semakin kecil. Saya kira tadi sudah ada kebijakannya Pak ya, setuju ya.Tata Kelola Migas Tata Kelola Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 65 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira tadi ini kan bicara total tata niaga secara luas, kalau Sumut memang ada alternatif ya, saya kira saya pernah jelaskan itu akan membangun pipa dari Dumai sana yang sebetulnya sudah sampai di sana tinggal tarik masuk Labuan Batu, terus ke Belawan, tapi pak kalau untuk yang di Medan SK-nya menteri mohon maaf, tidak laku gitu lho pak. SK ya Pak, surat keputusan menteri ya.Tata Kelola Migas Tata Niaga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kepmen itu belum di implementasi di lapangan. Itu dulu yang kita putus sekarang, tapi bapak kan bicara bagus tadi katanya ada yang kita tuntut, memang perlu kita itu impoten terbaru enggak laku enggak ya belum terlaksana gitu tapi memang secara umum kami tadi pasti ingin mendengar lebih, iya belum terlaksana gitu. Tapi meman secara umum kami tadi masih ingin mendengar lebih lanjut soal tata niaga gas itu secara ……tapi kalau soal Permen itu mohon dikawal lah Pak, untuk dilaksanakan. Silakan Pak.Tata Kelola Migas Tata Niaga Gas 7
GUS IRAWAN PASARIBU 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Melihat dampak dari gejolak tersebut pemerintah mengeluarkan rekomendasi ekspor berdasarkan surat permohonan PT Freeport Indonesia Nomor 571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT Aman dikeluarkan berdasarkan surat permohonan nomor 251/PD-RM/AMMT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017. Dewasa ini kalangan industri merasakan bahwa ini dari sisi gas, bahwa harga gas masih tinggi. Oleh karena itu, tata niaga gas perlu diperbaiki. Permen ESDM Nomor 453k/12/MEM/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan harga gas hulu yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya sampai saat ini masih belum berjalan. Harga gas industri yang seharusnya sudah turun menjadi 9,95 perMmbtu saat ini masih bertengger di harga 12,22 per Mmbtu ini di Medan ini Pak. Dampaknya banyak perusahaan yang menurunkan volume produksi dan mengurangi tenaga kerja.Tenaga Kerja Tenaga Kerja 7
GUS IRWAN PASARIBU 36 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Panjangnya di pemerintah Pak, makanya Pak Khaeron katakan tadi ribetnya di pemerintah. Saya khawatir aja karena ribet Pak nggak diurusin karena takut tadi yang dibilang Pak Ramson nggak mau ngurusin ambil resiko begitu, padahal ada nilainya 7 milyar kita harus keluarin setiap tahun, nggak masuk ini Pak. Saya kira nanti kita bisa tuntaskan. Pak Sayed silakan.Aset Negara Arjuna Sakti 7
GUS IRWAN PASARIBU 65 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, tolong didalami Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak. Secara prinsip saya faham itu karena basic saya akuntan Pak, saya faham yang Bapak maksud. Tapi Bapak menyebutkan tadi ada nilai perolehan, setelah dicek nggak ada oleh Pak Adian gitu. Kami di toilet pun tadi agak berdiskusi panjang kami Pak, tolong dulu Bapak dalami lagi, tolong didalami lagi Pak. Kita nggak, kita belum ambil kesimpulan untuk apakah kita setuju, belum Pak, kalau mau setuju kan tinjau lagi, lihat lagi kan nggak sampai ke sana.Aset Negara Aset Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira kita sepakat lah nggak dibahas dulu karena memang sudah dibahas Pak. Saya kira sudah cukup ini, sudah lah, lanjut Pak, saya kira ini kita tinggal. Pak Menteri silakan.Aset Negara Aset Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 50 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, terima kasih Pak Ivan. Nanti tertulis saja Pak, supaya itukan saya kira pasti historisnya panjang supaya bisa kita dalami sekalian. Tapi ada aset manajemen BLU yang udah jadi itu Pak ya, BBLU aset manajemen kalau nggak salah, sudah jadi Pak ya.Aset Negara Aset Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 57 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, ini dalam tidak hanya bicara saat ini Pak, dalam konteks besar ada aset yang kemudian dari K3S yang menjadi milik negara kita mau penggunaannya optimal memberikan manfaat besar bagi nagsa negara ini, itu Pak intinya. Soal tadi mekanismenya, silakan Pak dijawab ini, apakah kewenangan tadi yang 100 milyyar ini Pak. Silakan Pak.Aset Negara Aset Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 15 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Yang penting saya kira maksud Pak Nazar status barang ini jelas dulu, kalau sudah jelas dicatat sebagai barang milik negara prosesnya juga sudah jelas oleh Undang-undang. Cuma memang ya ini kadang-kadang karena terlalu ribett urusannya, birokrasinya terlalu panjang saya mohon maaf Pak, memang banyak sekali barang negara ini menjadi tidak diurusi karena ya nggak tahu karena males barangkali urusannya terlalu ribet tapi kan sayaang Pak, nilainya akan terus susut bahkan kemudian kita mengeluarkan cost tahunan untuk sesuatu barang yang tidak dimanfaatkan sementara masih ada nilai ekonomis atas barang itu. Saya kira nanti di kesimpulan kita sepakati itu Pak, jadi masalahnya nanti kemudian kita urus samasama. Saya minta komitmen kita di Komisi VII kita proses, iya kan, saya kira dukunglah kita barang yang kemudian makan cost kita bikin jadi bernilai cost-nya jadi hilang gitu Pak.Aset Negara Barang Milik Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 26 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, saya kira sambil dicari lah, ada nggak di penjelasan misalnya, tapi memang secara umum bahwa ini nilai agak akunting, akuntansi ini. Ada nilai perolehan, ada nilai buku, ini saya pastikan nilai bukunya udah nol kan.Aset Negara Barang Milik Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 31 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira sudah terjawab lah Pak, sudah tuntas gitu ya bahwa memang adalah nilai perolehan, ya bukan apa, kalau kan gini tadi pernyataan Pak Ramson juga ini ada yang takut-takut ditangkap KPK, segala macam, nggak bisa lah Pak, kita harus menjalankan tugas sesuai dengan tugasNya nggak boleh karena takut tak jalan kan begitu atau karena takut dibuang ke Dewan kan begitu tadi, tapi sudah terjawab Pak Andi Jamaro Pak.Aset Negara Barang Milik Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 50 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, terima kasih Pak Ivan. Nanti tertulis saja Pak, supaya itukan saya kira pasti historisnya panjang supaya bisa kita dalami sekalian. Tapi ada aset manajemen BLU yang udah jadi itu Pak ya, BBLU aset manajemen kalau nggak salah, sudah jadi Pak ya.Aset Negara Barang Milik Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 119 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sudah saya kira kan udah semua, kenapa kita batas-batasi lagi, sudah setuju ya. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk lebih cermatcmelakukan inventarisasi barang milik negara BMN eks K3S yang sudah tidak terpakai dan melakukan percepatan mekanisme penyelesaiannya agar memberikan manfaat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ya.Aset Negara Barang Milik Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI secepatnya membuat Peraturan Menteri ESDM RI tentang penetapan nilai perolehan air tanah pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang mampu mengakomodasi kepentingan daerah terkait dengan upaya pendapatan hasil daerah dan keberlangsung usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri ini antara kepentingan korporasi dan kepentingan daerah ini saya kira, baik.Aset Negara Nilai Perolehan 7



GUS IRWAN PASARIBU 26 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, saya kira sambil dicari lah, ada nggak di penjelasan misalnya, tapi memang secara umum bahwa ini nilai agak akunting, akuntansi ini. Ada nilai perolehan, ada nilai buku, ini saya pastikan nilai bukunya udah nol kan.Aset Negara Nilai Perolehan 7
GUS IRWAN PASARIBU 31 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira sudah terjawab lah Pak, sudah tuntas gitu ya bahwa memang adalah nilai perolehan, ya bukan apa, kalau kan gini tadi pernyataan Pak Ramson juga ini ada yang takut-takut ditangkap KPK, segala macam, nggak bisa lah Pak, kita harus menjalankan tugas sesuai dengan tugasNya nggak boleh karena takut tak jalan kan begitu atau karena takut dibuang ke Dewan kan begitu tadi, tapi sudah terjawab Pak Andi Jamaro Pak.Aset Negara Nilai Perolehan 7
GUS IRWAN PASARIBU 65 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, tolong didalami Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak. Secara prinsip saya faham itu karena basic saya akuntan Pak, saya faham yang Bapak maksud. Tapi Bapak menyebutkan tadi ada nilai perolehan, setelah dicek nggak ada oleh Pak Adian gitu. Kami di toilet pun tadi agak berdiskusi panjang kami Pak, tolong dulu Bapak dalami lagi, tolong didalami lagi Pak. Kita nggak, kita belum ambil kesimpulan untuk apakah kita setuju, belum Pak, kalau mau setuju kan tinjau lagi, lihat lagi kan nggak sampai ke sana.Aset Negara Nilai Perolehan 7
GUS IRWAN PASARIBU 21 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pasal 58 ayat (1) huruf b, saya bacakan saja lengkap. B peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di atur bahwa “pemindahtanganan BMN barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang dengan nilai lebih dari Rp. 100 milyar dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan DPR RI”.Aset Negara Pembendahaan Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 20 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 23 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira itu ya memang surat dari Menteri Keuangan itu Pak, itu ke Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan menugaskan Komisi VI, VII dan XI, nanti kita komunikasikan juga di sini. Api ada beberapa Pak untuk sekaligus dilanjut Pak Menteri, ada beberapa soal kejelasan apakah barangnya memang ini yang dimaksudkan Pak Nazar dan soal yang 100 milyar itu harga perolehan atau nilai sekarang gitu, nanti dan sekaligus dilanjut saja Pak. Tolong kita sepakat dulu ya biar kita tuntaskan.Aset Negara Pembendaharaan Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 15 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Yang penting saya kira maksud Pak Nazar status barang ini jelas dulu, kalau sudah jelas dicatat sebagai barang milik negara prosesnya juga sudah jelas oleh Undang-undang. Cuma memang ya ini kadang-kadang karena terlalu ribett urusannya, birokrasinya terlalu panjang saya mohon maaf Pak, memang banyak sekali barang negara ini menjadi tidak diurusi karena ya nggak tahu karena males barangkali urusannya terlalu ribet tapi kan sayaang Pak, nilainya akan terus susut bahkan kemudian kita mengeluarkan cost tahunan untuk sesuatu barang yang tidak dimanfaatkan sementara masih ada nilai ekonomis atas barang itu. Saya kira nanti di kesimpulan kita sepakati itu Pak, jadi masalahnya nanti kemudian kita urus samasama. Saya minta komitmen kita di Komisi VII kita proses, iya kan, saya kira dukunglah kita barang yang kemudian makan cost kita bikin jadi bernilai cost-nya jadi hilang gitu Pak.Aset Negara Pengelolaan 7
GUS IRWAN PASARIBU 64 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau saya ingin mengajak kita sebelum pendapat kita yang berbeda dari presiden kita percayai sajalah sama presiden dulu iya kan, kecuali kita dapat memang bahwa tidak begitu.Aset Negara Penjualan Aset Negara 7
GUS IRWAN PASARIBU 111 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak ada koordinasi lagi Pak, ini bagaimana sih.Capaian Kerja Koordinasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 110 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak, di atas tidak, itu di atas tadi yang saya bacakan ya itu mengenai kita minta bahwa Kementerian ESDM melaporkan setiap hasil perundingan terkait dengan PT Freeport Indonesia kepada Komisi VII.Capaian Kerja Laporan 7
GUS IRWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Untuk itu Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif. Terkait dengan tindak lanjut penyelesaian barang milik negara di lingkungan Kementerian ESDM yang sudah habis masa pakainya salah satu contohnya adalah berupa satu paket alat angkutan apung bermotor, untuk barang lainnya yang berasal barang milik negaraeks kontraktor kontrak kerja sama DP Indonesia di perolah pada tahun 1975-2004, dengan nilai peroleh seluruhnya sebesar Rp. 491.699.097.657. Kapal FSO tersebut telah dioperasikan selama 29 tahun untuk penyimpanan gas alam yang telah diproses menjadi LPG. Kapal FSO Arjuna Sakti dibangun tahun 1976 oleh ...... dengan dimensi panjang 461....atau 140,51 m lebar 136 feet atau 45 m tinggi 56 feet atau 17,07 m. Saat ini bersandar di pelabuhan Cigading Cilegon sejak diterima pertama kali oleh BP Migas cq. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM milik K3S DP Indonesia, tanggal 29 Oktober 2008. Pada tahun 2008 telah selesai umur ekonomisnya dan diserahkan kepada negara sebagai barang milik negara untuk dapat dimanfaatkan, selama bersandar di palabuhan ETKBS tidak ada satupun ppihak ketiga yang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya.Capaian Kerja Penjelasan Hasil Negosiasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira kita sepakat lah nggak dibahas dulu karena memang sudah dibahas Pak. Saya kira sudah cukup ini, sudah lah, lanjut Pak, saya kira ini kita tinggal. Pak Menteri silakan.DPR Kewenangan DPR 7
GUS IRWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI secepatnya membuat Peraturan Menteri ESDM RI tentang penetapan nilai perolehan air tanah pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang mampu mengakomodasi kepentingan daerah terkait dengan upaya pendapatan hasil daerah dan keberlangsung usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri ini antara kepentingan korporasi dan kepentingan daerah ini saya kira, baik.ESDM ESDM 7
GUS IRWAN PASARIBU 82 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira di tertutup, jadi semangat yang dibangun sekarang kan kita senang-senang saja, negeri berdaulat 51% gitu ya. Saya pikir kita cukup di situ nanti di dalami di kita diskusi lebih detil lagi nanti, kita ambil waktu ya Pak Menteri dengan mengundang juga Menteri Keuangan dan Meneng BUMN.Freeport 51% 7
GUS IRWAN PASARIBU 83 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kita jadwalkan. Freeport Agenda 7
GUS IRWAN PASARIBU 38 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, mau cari data dulu atau nggak. Silakan Pak.Freeport Data 7
GUS IRWAN PASARIBU 96 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini yang sedang berunding itu, Pak Menteri tolong Pak.Freeport Detail 7
GUS IRWAN PASARIBU 99 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira udah menjawab yang nomor 1 ya bahwa kita di informasi etiap hasil perundingan, kalimatnya uda ada yang mau tambahkan, cukup. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait detil teknis negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.Freeport Detail 7
GUS IRWAN PASARIBU 114 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak lah saya kira ini setuju ya, setuju. 2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan rapat koordinasi yang bersifat tertutup dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk membahas detil divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, udah itu aja dan pihak Indonesia menjadi pengendali, nanti lah itu iya kan, sudah, habis titik aja di situ. Namanya tertutup-tertutup nanti banyak perkembangan, oke setuju. Mungkin smelter ada kaitan nggak dengan ......Freeport Detail 7
GUS IRWAN PASARIBU 115 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira tolong di ini ya, supaya nggak usah sebut bahwa yang kita mau diskusikan lebih detil itu adalah perundingan dengan PT Freeport Indonesia.Freeport Detail 7
GUS IRWAN PASARIBU 45 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pka Bara. Tapi lead-nya saya kira Pak Menteri kan memang Menteri ESDM Pak, Cuma terkait divestasi karena ini menyangkut aksi korporasi ada BUMN, menyangkut aset negara ya Menteri Keuangan. Saya kira gitu Pak ya, nanti saja Pak biar kita lanjut dulu Pak, saya ingin anu saja tadi, Bapak sudah ngangguk berarti betul.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 105 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kesepakatan saja, di atas itu poinnya adalah kita minta Komisi VII diinformasikan setiap hasil perundingan atas divestasi saham 51% PT Freeport, satu. Yang di bawah itu adalah kita minta untuk koordinasi dari Menteri ESDM dengan Menteri Keuangan dan Meneg BUMN kita lakukan rapat tertutup terkait dengan divestasi 51%.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 113 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau itukan udah di 2 Pak, yang di atas itu adalah umum untuk setiap perkembangan hasil dari negosiasi Pak, kita di informasi dong.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 101 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar ini ke Komisi VII Pak, saya pikir kalau memang disebut saham itu PT Freeport ya memang acuannya 51% nggak apa-apa juga.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 102 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak untuk stressing saja saya kira nggak apa-apa, 51-nya nggak apa-apa Pak karena memang kan fokus kita 51.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 116 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Membahas semuanya lah.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 85 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya bacakan: 1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait dengan detil teknis negosiasi divestasi saham agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Iya divestasi saham PT Freeport Indonesia, tolong ditambahkan, setuju ya.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 92 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, ditambahkan saja kalau begitu.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 93 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saaya kira udah ada di sini itukan bagian yang dinegosiasikan.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 96 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini yang sedang berunding itu, Pak Menteri tolong Pak.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 97 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini kan intinya artinya apa-apa yang disepakati di rilis ke publik, bukan ke publik ke Komisi VII gitu, inikan menteri teknisnya di kita. Saya kira itu suatu yang, saya kira memang begitu lah begitu, nggak ada yang terlalu ini saya pikir. Pak Adian masih ada Pak.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 98 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua kita punya pemikiran yang sama, tadi judulnya kita ingin apa yang dirilis, apa yang dipublikasi 51% ini kita happy semuanya sebagai bagian daripada rakyat Indonesia gitu ya, kita senang pemerintah kan bisa menjadi kita jadi pengendali di Freeport. Tapi kita pun faham juga bahwa mencapai itu kan baru angka ini, detilnya itu masih saya kira memang kita harus fahami bahwa ini sesuatu yang memang tidak sebentar dan pasti akan ada tarik dan seterusnya, dan seterusnya gitu, gitu Pak. Tapi setiap tahapan perkembangan kita butuh di info gitu Pak, supaya nanti pada saat yang sama juga karena kami ini wakil rakyat, kita ditanya juga supaya penjelasan kita dengan pemerintah itu tidak berbeda tadi Pak. Saya kira intinya itu sih, saya pikir nggak terlalu.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 99 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira udah menjawab yang nomor 1 ya bahwa kita di informasi etiap hasil perundingan, kalimatnya uda ada yang mau tambahkan, cukup. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait detil teknis negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 114 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak lah saya kira ini setuju ya, setuju. 2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan rapat koordinasi yang bersifat tertutup dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk membahas detil divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, udah itu aja dan pihak Indonesia menjadi pengendali, nanti lah itu iya kan, sudah, habis titik aja di situ. Namanya tertutup-tertutup nanti banyak perkembangan, oke setuju. Mungkin smelter ada kaitan nggak dengan ......Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 81 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, banyak hal di situ baru angka 51%, bagaimana angka itu, dari mana hitungnya, apa diperhitungannya ....kita tahu semua itu, kita ...... di sini nanti di tertututup saja.Freeport Divestasi 7



GUS IRWAN PASARIBU 95 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Inikan baru sepakatnya 51.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 4 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati. Beberapa waktu yang lalu pemerintah dengan Freeport Mc Moran telah melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham pembangunan smelter dan relaksasi ekspor. Dalam ......mencapai kesepajatan kedua belah pihak untuk 4 hal penting, yaitu: 1. PT Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin khusus atau izin usaha pertambangan khusus IUPK yang memberikan .....hingga tahun 2041. 2. Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum. 3. PT Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di Indonesia dalam waktu 5 tahun. 4. ....... Mc Moran akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia hingga kepemilikan Indonesia atas saham PT Freeport Indonesia menjadi 51%.Freeport Divestasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 110 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak, di atas tidak, itu di atas tadi yang saya bacakan ya itu mengenai kita minta bahwa Kementerian ESDM melaporkan setiap hasil perundingan terkait dengan PT Freeport Indonesia kepada Komisi VII.Freeport Hasil Perundingan 7
GUS IRWAN PASARIBU 105 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kesepakatan saja, di atas itu poinnya adalah kita minta Komisi VII diinformasikan setiap hasil perundingan atas divestasi saham 51% PT Freeport, satu. Yang di bawah itu adalah kita minta untuk koordinasi dari Menteri ESDM dengan Menteri Keuangan dan Meneg BUMN kita lakukan rapat tertutup terkait dengan divestasi 51%.Freeport Hasil Perundingan 7
GUS IRWAN PASARIBU 27 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nilai buku udah nol, tapi masih ada nilai ekonomisnya dinilai oleh apprisal kemudian ketemulah nilai pasar 32 milyar dan nilai likuidasi 23 milyar sesungguhnya semua kalau bicara disebutkan dalam ketentuan memang nilai itu adalah historical cost-nya gitu, tapi nanti kita lihat di penjelasan. Ini lazimnya itu kalau bicara .........historical cost karena itu kan penetapan sesuatu yang memang hanya ada catatan terkait dengan barang itu baru historical cost-nya sama nilai buku yang ada tentu di balance sheet-nya pemerintah di ESDM gitu. Coba Pak, ada di penjelasan nggak secara tegas.Freeport Historical Cost 7
GUS IRWAN PASARIBU 92 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, ditambahkan saja kalau begitu.Freeport Informasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 93 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saaya kira udah ada di sini itukan bagian yang dinegosiasikan.Freeport Informasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 98 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira semua kita punya pemikiran yang sama, tadi judulnya kita ingin apa yang dirilis, apa yang dipublikasi 51% ini kita happy semuanya sebagai bagian daripada rakyat Indonesia gitu ya, kita senang pemerintah kan bisa menjadi kita jadi pengendali di Freeport. Tapi kita pun faham juga bahwa mencapai itu kan baru angka ini, detilnya itu masih saya kira memang kita harus fahami bahwa ini sesuatu yang memang tidak sebentar dan pasti akan ada tarik dan seterusnya, dan seterusnya gitu, gitu Pak. Tapi setiap tahapan perkembangan kita butuh di info gitu Pak, supaya nanti pada saat yang sama juga karena kami ini wakil rakyat, kita ditanya juga supaya penjelasan kita dengan pemerintah itu tidak berbeda tadi Pak. Saya kira intinya itu sih, saya pikir nggak terlalu.Freeport Informasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 97 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini kan intinya artinya apa-apa yang disepakati di rilis ke publik, bukan ke publik ke Komisi VII gitu, inikan menteri teknisnya di kita. Saya kira itu suatu yang, saya kira memang begitu lah begitu, nggak ada yang terlalu ini saya pikir. Pak Adian masih ada Pak.Freeport Informasi Terbuka 7
GUS IRWAN PASARIBU 119 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Sudah saya kira kan udah semua, kenapa kita batas-batasi lagi, sudah setuju ya. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk lebih cermatcmelakukan inventarisasi barang milik negara BMN eks K3S yang sudah tidak terpakai dan melakukan percepatan mekanisme penyelesaiannya agar memberikan manfaat kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setuju ya.Freeport Inventaris 7
GUS IRWAN PASARIBU 6 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terkait dengan dengan tindak lanjut penyelesaian barang eks K3S yang sudah habis masa pakainya yang diserahkan ke SKK Migas, Komisi VII dalam keputusan Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas tanggal 5 Desember tahun 2016, keputusan poin pertama: Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK agar menugaskan kepada seluruh K3S dalam waktu 2 minggu untuk menyampaikan daftar aset K3S yang tidak terpakai yang akan dihapusbukukan dan disampaikan oleh SKK Migas kepada Komisi VII DPR RI selambat-lambatnya 28 Desember 2016.Freeport K3S 7
GUS IRWAN PASARIBU 7 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Untuk itu Komisi VII DPR RI meminta penjelasan yang rinci dan komprehensif tentang penyelesaian barang eks KKKS. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah RI tahun 2015 bahwa pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan barang milik negara eks K3S dengan melakukan upaya perbaikan yaitu dengan menyusun buletin teknis standarisasi kertas kerja dan verifikasi atau rekonsiliasi data barang milik negara atau benda modal K3S dalam rangka penyusunan laporan keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara dan menyusun revisi TMK Nomor 245/TMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang berasal dari K3S, serta menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp. 2,78 trilyun. Untuk itu Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Kekayaan Negara dan Kepala SKK Migas untuk menjelaskan secara komprehensif perihal tindak lanjut penyelesaian BMN tersebut.Freeport K3S 7
GUS IRWAN PASARIBU 67 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini saya kira kita sepakat lah saya kira untuk kebaikan semua kan dan bisa lebih terbuka.Freeport Kesepakatan 7
GUS IRWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Untuk itu Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif. Terkait dengan tindak lanjut penyelesaian barang milik negara di lingkungan Kementerian ESDM yang sudah habis masa pakainya salah satu contohnya adalah berupa satu paket alat angkutan apung bermotor, untuk barang lainnya yang berasal barang milik negaraeks kontraktor kontrak kerja sama DP Indonesia di perolah pada tahun 1975-2004, dengan nilai peroleh seluruhnya sebesar Rp. 491.699.097.657. Kapal FSO tersebut telah dioperasikan selama 29 tahun untuk penyimpanan gas alam yang telah diproses menjadi LPG. Kapal FSO Arjuna Sakti dibangun tahun 1976 oleh ...... dengan dimensi panjang 461....atau 140,51 m lebar 136 feet atau 45 m tinggi 56 feet atau 17,07 m. Saat ini bersandar di pelabuhan Cigading Cilegon sejak diterima pertama kali oleh BP Migas cq. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM milik K3S DP Indonesia, tanggal 29 Oktober 2008. Pada tahun 2008 telah selesai umur ekonomisnya dan diserahkan kepada negara sebagai barang milik negara untuk dapat dimanfaatkan, selama bersandar di palabuhan ETKBS tidak ada satupun ppihak ketiga yang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya.Freeport Kontrak 7
GUS IRWAN PASARIBU 45 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pka Bara. Tapi lead-nya saya kira Pak Menteri kan memang Menteri ESDM Pak, Cuma terkait divestasi karena ini menyangkut aksi korporasi ada BUMN, menyangkut aset negara ya Menteri Keuangan. Saya kira gitu Pak ya, nanti saja Pak biar kita lanjut dulu Pak, saya ingin anu saja tadi, Bapak sudah ngangguk berarti betul.Freeport Koordinasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 68 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Bukan maksudnya tertutup apa maksudnya sekarang juga.Freeport Koordinasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 70 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini nggak apa-apa ini, kalau Pak Menteri masih perintahkan dirjennya karena masih bisa dibuka kan begitu.Freeport Koordinasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 72 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya dan perlu persiapan bahan juga, jadi saya kira kita selesaikan dulu ini nanti tertutupnya kita jadwalkan.Freeport Koordinasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Banyak hal yang harus memang kita di parlemen juga tahu ya, siasat apa, dia sekarang sedang bersiasat Pak, jelas, saya melihat, saya boleh melihat itukan tadi .........saaya bukan pelaku usaha bisnis tapi katanya yang sudah mengaku itukan iya, kalau ini wah ini Pak Ramson punya kacamata kali itu mirip Pak Kurtubi. Kalau ini dari apa yang dia lakukan sekarang, dia ingin bertahan di Freeport dan itu oleh pengusaha juga hal biasa saja Pak, kalau menguntungkan ya bertahan dia. Kita hadapi jangan kalut juga tapi perlu ada siasat juga dari kita, dia munculkan hitungnya pakai IPO katanya, itu bagian siasat juga, mari kita susun siasat Pak, Cuma Pak Menteri jangan diam-diam saja kan begitu, nah nanti kita buka di rapat tertutup.Freeport Negosiasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 5 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Untuk itu Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif. Terkait dengan tindak lanjut penyelesaian barang milik negara di lingkungan Kementerian ESDM yang sudah habis masa pakainya salah satu contohnya adalah berupa satu paket alat angkutan apung bermotor, untuk barang lainnya yang berasal barang milik negaraeks kontraktor kontrak kerja sama DP Indonesia di perolah pada tahun 1975-2004, dengan nilai peroleh seluruhnya sebesar Rp. 491.699.097.657. Kapal FSO tersebut telah dioperasikan selama 29 tahun untuk penyimpanan gas alam yang telah diproses menjadi LPG. Kapal FSO Arjuna Sakti dibangun tahun 1976 oleh ...... dengan dimensi panjang 461....atau 140,51 m lebar 136 feet atau 45 m tinggi 56 feet atau 17,07 m. Saat ini bersandar di pelabuhan Cigading Cilegon sejak diterima pertama kali oleh BP Migas cq. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM milik K3S DP Indonesia, tanggal 29 Oktober 2008. Pada tahun 2008 telah selesai umur ekonomisnya dan diserahkan kepada negara sebagai barang milik negara untuk dapat dimanfaatkan, selama bersandar di palabuhan ETKBS tidak ada satupun ppihak ketiga yang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya.Freeport Negosiasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 45 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pka Bara. Tapi lead-nya saya kira Pak Menteri kan memang Menteri ESDM Pak, Cuma terkait divestasi karena ini menyangkut aksi korporasi ada BUMN, menyangkut aset negara ya Menteri Keuangan. Saya kira gitu Pak ya, nanti saja Pak biar kita lanjut dulu Pak, saya ingin anu saja tadi, Bapak sudah ngangguk berarti betul.Freeport Negosiasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 85 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya bacakan: 1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait dengan detil teknis negosiasi divestasi saham agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Iya divestasi saham PT Freeport Indonesia, tolong ditambahkan, setuju ya.Freeport Negosiasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 80 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kita akan supaya kita dibekali juga, kita ini di parlemen kan dikejar media juga kaya tadi, tapi mungkin memang ada Pak informasi dalam bersiasat, tidak semua juga harus kita tutupi.Freeport Parlemen 7
GUS IRWAN PASARIBU 71 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau nggak perintah ya berarti ditutup.Freeport Pemerintah 7
GUS IRWAN PASARIBU 115 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira tolong di ini ya, supaya nggak usah sebut bahwa yang kita mau diskusikan lebih detil itu adalah perundingan dengan PT Freeport Indonesia.Freeport Perundingan 7
GUS IRWAN PASARIBU 87 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nanti nomor 2 rapat tertutup Pak dalilnya memang.Freeport Rapat 7
GUS IRWAN PASARIBU 55 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ada yang lebih simple Pak, masa bagi hasil apa segala macam repot lagi, udah hibahkan saja atau dikonversi jadi penyertaan saham pemerintah Pak, kan BUMN juga, kita mikirnya simple begitu ya Pak Harry ya.Freeport Saham 7
GUS IRWAN PASARIBU 56 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira yang simple gitu Pak, supaya kan negara dapat juga Cuma itu jadi saham gitu kan, bagi perusahaan, nilai perusahaan naik gitu Pak, barang termanfaatkan. Silakan Pak.Freeport Saham 7
GUS IRWAN PASARIBU 76 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nanti saya kira Panja kita akan terus ikuti ini, saya pikir kita belajar lah Undang-undang Nomor 4/2009 memberikan 5 tahun, perpanjang 3 tahun gitu, sekarang 5 tahun lagi. Kondisi itu maunya 5 tahun ke depan benar-benar sudah ada Pak, kita pastikan bahwa dulu ya pada waktu kita bahas soal PP itukan kita mengatakan akan turut mengawasi setiap progres dari pada pembangunan smelterFreeport Smelter 7
GUS IRWAN PASARIBU 39 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya faham ini Pak, di Dapil saya juga ada persoalan ini dengan tambang emas. Saya kira kita inikan di parlemen ini negarawan ya, inikan kepentingan besar harus kita menjadi yang di atas segala-galanya. Saya pikir tadi Pak, mungkin memang ada Perda di daerah yang merujuk ke Kepmendagri kalau tidak salah. Saya pikir memang di sini tadi masih dalam kajian kalau nggak salah Pak ya, ESDM akan melakukan ini juga sebetulnya. Ini mungkin perlu dipercepat Pak untuk menjawab supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda di lapangan begitu. Pak Khaeron.Freeport Tambang Emas 7
GUS IRWAN PASARIBU 29 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki TMK-nya berapa.Freeport TMK 7
GUS IRWAN PASARIBU 76 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nanti saya kira Panja kita akan terus ikuti ini, saya pikir kita belajar lah Undang-undang Nomor 4/2009 memberikan 5 tahun, perpanjang 3 tahun gitu, sekarang 5 tahun lagi. Kondisi itu maunya 5 tahun ke depan benar-benar sudah ada Pak, kita pastikan bahwa dulu ya pada waktu kita bahas soal PP itukan kita mengatakan akan turut mengawasi setiap progres dari pada pembangunan smelterFreeport UU No.4/2009 7
GUS IRWAN PASARIBU 13 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pak Nazar ini Arjuna Sakti Pak.....Kapal Arjuna Sakti 7
GUS IRWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undangundang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Lain-lain Klarifikasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 25 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira di Dewan urusan kita, yang penting klarifikasi soal 100 milyar ini Pak dan itu tolong diklarifikasi dan tolong dilanjut dan kita nggak ada lagi interupsi untuk kita selesaikan nanti pendalaman, Silakan Pak Menteri.Lain-lain Klarifikasi 7



GUS IRWAN PASARIBU 32 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira ini menjadi jawaban atas klarifikasi, masih ada bahan Pak Menteri saya kira satu lagi ya. Silakan Pak.Lain-lain Klarifikasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 37 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini perlu klarifikasi Pak Pasaribu pula tadi itu yang menetapkan itu ya, tolong Pak ya.Lain-lain Klarifikasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 8 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Untuk itu saya kira sebelum lanjut, untuk diketahui bahwa ada rotasi di Pimpinan Komisi VII dan juga Anggota Komisi VII. Yang pertama yang terhormat Bapak DR. Ir. E. Herman Khairon, M.Si Fraksi Partai Demokrat Nomor Anggota 419 Beliau stok lama ya, tapi semangat baru di Komisi VII menggantikan Bapak Ir. H. Mulyadi pindah ke Komisi III. Berikutnya Pak Wihadi Wiyanto dar Fraksi Partai Gerindra Nomor Anggota 372, Pak Wihadi hadir, tapi dari Pak Khairon dulu. Saya kira meski stok lama tapi boleh perkenalan dulu Pak dari Herman Khairon dulu nanti baru Pak Wiyadi. Silakan PakLain-lain Komisi VII 7
GUS IRWAN PASARIBU 33 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak, saya kira ini bola dari di kita juga tapi nanti saya pikir bisa diingatkan kembali Pak supaya kita punya komitmen mneurut saya ya, tapi tidak hanya ini, banyak sekali masih yang lain mungkin jangna satu-satu kita urusin Pak Menteri, mungkin lebih bagus ya mana daftarnya kita diskusikan seperti apa solusinya gitu loh, setuju ya.Lain-lain Komitmen 7
GUS IRWAN PASARIBU 42 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya, saya kira banyak masukan Pak...... karean dalam proses pembahasan di Kementerian ESDM Pak ya, beberapa tadi ini bagus juga saya kira Pak Khaeron tadi bagaimana itu masuk lagi ke reservoir karena itu air ikutan bukan barang yang diinginkan, beracun gitu, bagaimana bumi masih butuh itu dikembalikan lagi, begitu kurang lebih Pak.Lain-lain Masukan 7
GUS IRWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undangundang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Lelang Lelang 7
GUS IRWAN PASARIBU 13 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pak Nazar ini Arjuna Sakti Pak.....Lelang Lelang 7
GUS IRWAN PASARIBU 36 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Panjangnya di pemerintah Pak, makanya Pak Khaeron katakan tadi ribetnya di pemerintah. Saya khawatir aja karena ribet Pak nggak diurusin karena takut tadi yang dibilang Pak Ramson nggak mau ngurusin ambil resiko begitu, padahal ada nilainya 7 milyar kita harus keluarin setiap tahun, nggak masuk ini Pak. Saya kira nanti kita bisa tuntaskan. Pak Sayed silakan.Pemerintah Pemerintah 7
GUS IRWAN PASARIBU 60 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, sambil kita cari itu saya pikir kita tinggalkan dulu itu Pak. Surat dari Pimpinan Dewan ke Komisi VII menyebutkan memang bahwa, saya baca penuh saja. Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat dari Badan Musyawarah DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor R29/pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.Perundangan Dasar Hukum 7
GUS IRWAN PASARIBU 61 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Didalamnya saya belum dapat ini ada surat dari Menteri Keuangan yang ke presiden terlampir, tolong cari surat presidennya. Di surat Menteri Keuangan memang menunjukkan Undang-undangnya Pak, pasalnya pun ditunjuk gituPerundangan Dasar Hukum 7
GUS IRWAN PASARIBU 62 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, kita udah tindak lanjut sampai kunjungan lapangan kita Pak, di sini.Perundangan Dasar Hukum 7
GUS IRWAN PASARIBU 20 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Perundangan Harga 7
GUS IRWAN PASARIBU 23 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira itu ya memang surat dari Menteri Keuangan itu Pak, itu ke Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan menugaskan Komisi VI, VII dan XI, nanti kita komunikasikan juga di sini. Api ada beberapa Pak untuk sekaligus dilanjut Pak Menteri, ada beberapa soal kejelasan apakah barangnya memang ini yang dimaksudkan Pak Nazar dan soal yang 100 milyar itu harga perolehan atau nilai sekarang gitu, nanti dan sekaligus dilanjut saja Pak. Tolong kita sepakat dulu ya biar kita tuntaskan.Perundangan Harga 7
GUS IRWAN PASARIBU 21 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Pasal 58 ayat (1) huruf b, saya bacakan saja lengkap. B peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di atur bahwa “pemindahtanganan BMN barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang dengan nilai lebih dari Rp. 100 milyar dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan DPR RI”.Perundangan Pasal 7
GUS IRWAN PASARIBU 120 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI secepatnya membuat Peraturan Menteri ESDM RI tentang penetapan nilai perolehan air tanah pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang mampu mengakomodasi kepentingan daerah terkait dengan upaya pendapatan hasil daerah dan keberlangsung usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri ini antara kepentingan korporasi dan kepentingan daerah ini saya kira, baik.Perundangan Penetapan 7
GUS IRWAN PASARIBU 36 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Panjangnya di pemerintah Pak, makanya Pak Khaeron katakan tadi ribetnya di pemerintah. Saya khawatir aja karena ribet Pak nggak diurusin karena takut tadi yang dibilang Pak Ramson nggak mau ngurusin ambil resiko begitu, padahal ada nilainya 7 milyar kita harus keluarin setiap tahun, nggak masuk ini Pak. Saya kira nanti kita bisa tuntaskan. Pak Sayed silakan.Perundangan Prosedur 7
GUS IRWAN PASARIBU 14 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undangundang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015 ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira. Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan, saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.Perundangan Regulasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 76 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nanti saya kira Panja kita akan terus ikuti ini, saya pikir kita belajar lah Undang-undang Nomor 4/2009 memberikan 5 tahun, perpanjang 3 tahun gitu, sekarang 5 tahun lagi. Kondisi itu maunya 5 tahun ke depan benar-benar sudah ada Pak, kita pastikan bahwa dulu ya pada waktu kita bahas soal PP itukan kita mengatakan akan turut mengawasi setiap progres dari pada pembangunan smelterPerundangan Regulasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 58 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, tadi memang di dalam klarifikasi di awal tadi ada yang Bapak bacakan kayanya dicatat atau bagaimana gitu ya, ada sebutan historical cost itu apa nilai perolehan itu. Itu yang Pak Adian tanya di pasal berapa itu, di Permen kah, di Undang-undang atau di mana gitu, kalau nggak salah kan di, saya kira itu Pak.Perundangan Regulasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 66 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira kita sepakat lah nggak dibahas dulu karena memang sudah dibahas Pak. Saya kira sudah cukup ini, sudah lah, lanjut Pak, saya kira ini kita tinggal. Pak Menteri silakan.Perundangan Regulasi 7
GUS IRWAN PASARIBU 60 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, sambil kita cari itu saya pikir kita tinggalkan dulu itu Pak. Surat dari Pimpinan Dewan ke Komisi VII menyebutkan memang bahwa, saya baca penuh saja. Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat dari Badan Musyawarah DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor R29/pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.Perundangan Surat Presiden 7
GUS IRWAN PASARIBU 61 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Didalamnya saya belum dapat ini ada surat dari Menteri Keuangan yang ke presiden terlampir, tolong cari surat presidennya. Di surat Menteri Keuangan memang menunjukkan Undang-undangnya Pak, pasalnya pun ditunjuk gituPerundangan Surat Presiden 7
GUS IRWAN PASARIBU 62 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya Pak, kita udah tindak lanjut sampai kunjungan lapangan kita Pak, di sini.Perundangan Surat Presiden 7
GUS IRWAN PASARIBU 28 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Dicatat Pak nomornya.Perundangan Undang-undang 7
GUS IRWAN PASARIBU 113 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau itukan udah di 2 Pak, yang di atas itu adalah umum untuk setiap perkembangan hasil dari negosiasi Pak, kita di informasi dong.Publik Publik 7
GUS IRWAN PASARIBU 87 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nanti nomor 2 rapat tertutup Pak dalilnya memang.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 67 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini saya kira kita sepakat lah saya kira untuk kebaikan semua kan dan bisa lebih terbuka.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 68 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Bukan maksudnya tertutup apa maksudnya sekarang juga.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 70 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Ini nggak apa-apa ini, kalau Pak Menteri masih perintahkan dirjennya karena masih bisa dibuka kan begitu.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 71 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kalau nggak perintah ya berarti ditutup.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 72 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Iya dan perlu persiapan bahan juga, jadi saya kira kita selesaikan dulu ini nanti tertutupnya kita jadwalkan.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 78 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Banyak hal yang harus memang kita di parlemen juga tahu ya, siasat apa, dia sekarang sedang bersiasat Pak, jelas, saya melihat, saya boleh melihat itukan tadi .........saaya bukan pelaku usaha bisnis tapi katanya yang sudah mengaku itukan iya, kalau ini wah ini Pak Ramson punya kacamata kali itu mirip Pak Kurtubi. Kalau ini dari apa yang dia lakukan sekarang, dia ingin bertahan di Freeport dan itu oleh pengusaha juga hal biasa saja Pak, kalau menguntungkan ya bertahan dia. Kita hadapi jangan kalut juga tapi perlu ada siasat juga dari kita, dia munculkan hitungnya pakai IPO katanya, itu bagian siasat juga, mari kita susun siasat Pak, Cuma Pak Menteri jangan diam-diam saja kan begitu, nah nanti kita buka di rapat tertutup.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 82 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Baik, saya kira di tertutup, jadi semangat yang dibangun sekarang kan kita senang-senang saja, negeri berdaulat 51% gitu ya. Saya pikir kita cukup di situ nanti di dalami di kita diskusi lebih detil lagi nanti, kita ambil waktu ya Pak Menteri dengan mengundang juga Menteri Keuangan dan Meneng BUMN.Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 83 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Kita jadwalkan. Rapat Rapat Tertutup 7
GUS IRWAN PASARIBU 117 Gerindra Sumatera Utara II Laki-laki Nggak ini rapat tertutup saya nanti, di tertutup itu banyak hal yang bisa kita diskusikan.Rapat Rapat Tertutup 7



H.E. Herman Khaeron 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini, kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
H.E. Herman Khaeron 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Kami ingin menyampaikan bahwa yang ribet itu sebetulnya di pemerintah, banyak aturan-aturan yang berbelit-belit dan tentu kalau kami melihat hari ini Pak Menteri ESDM menyampaikan persetujuan ya prosedurnya sangat panjang sekali berarti di pemerintah. Bagi saya pribadi kalau melihat seperti ini sebetulnya tidak ada masalah ya, kalau hanya persetujuan Komisi VII, tetapi inikan ada Komisi VI dan Komisi XI yang dinyatakan itu. Ini juga butuh penjelasan sisi mana yang tentu ini akan menjadi keputusan di komisi-komisi lainnya supaya juga pengambilan keputusan terhadap permohonan yang disampaikan oleh menteri supaya ini tepat mengambil keputusannya tidak bertumpang tindih dan bertabrakan dengan keputusan dari komisi-komisi lain.Divestasi Freeport Aturan berbelit 7
H.E. Herman Khaeron 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Pertama Pak Menteri, kalau tadi Pak Nazar sudah memberi informasi bahwa ini adalah sudah 10 tahun yang lalu ditarik dari Kalimantan. Kami ingin ada kepastian apakah benar storage LPG ini yang akan disampaikan oleh Pak Nazar, kalau memang itu berarti proses itu terlalu lama...... tanggal 16 2016 baru sampai ke meja pimpinan dan pada hari ini kita rapatkan. Untuk ini sangat panjang sekali waktunya, biasanya barang milik negara itukan juga bukan karena perolehan dari hasil konstruksi negara tetapi kami di pengalaman di Komisi IV juga barang hasil sitaan ketika ditetapkan pengadilan menjadi barang milik negara, itu juga merupakan barang milik negara yang harus memenuhi ketentuan pada waktu lelangnya.Divestasi Freeport Barang di Kalimantan 7
H.E. Herman Khaeron 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Pertama Pak Menteri, kalau tadi Pak Nazar sudah memberi informasi bahwa ini adalah sudah 10 tahun yang lalu ditarik dari Kalimantan. Kami ingin ada kepastian apakah benar storage LPG ini yang akan disampaikan oleh Pak Nazar, kalau memang itu berarti proses itu terlalu lama...... tanggal 16 2016 baru sampai ke meja pimpinan dan pada hari ini kita rapatkan. Untuk ini sangat panjang sekali waktunya, biasanya barang milik negara itukan juga bukan karena perolehan dari hasil konstruksi negara tetapi kami di pengalaman di Komisi IV juga barang hasil sitaan ketika ditetapkan pengadilan menjadi barang milik negara, itu juga merupakan barang milik negara yang harus memenuhi ketentuan pada waktu lelangnya.Divestasi Freeport Barang milik negara 7
H.E. Herman Khaeron 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Saya kira saya mungkin jadi kalau usulan untuk dinolkan mungkin ini adalah usulan dari Kementerian ESDM, kita hargai itu ya. Kita hargai dan memang tidak bisa diputuskan mungkin harus diadakan rapat-rapat selanjutnya. Tetapi dulu lahir Undang-undang 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang memungkinkan setiap air yang dipergunakan atau air yang dikeluarkan dari sumber air itu harus mendapatkan pengembalian dari setiap kawasan yang itu akan dikonservasi. Mungkin boleh saja Pak Menteri, artinya bahwa ada usulan gitu untuk dinolkan tetapi mungkin dengna catatan-catatan tadi bahwa untuk tidak melanggar terhadap Undang-undang maka ada kewajiban untuk mengembalikan pada reservoir atua barangkali juga akan ada memberikan konservasi terhadap kawasan-kawasan yang terindikasi itu secara eksploitatif itu diambil sumber airnya. Mneurut saya itu jadi tidak loose begitu saja artinya, kalaupun ada usulan tentu harus dengan ada catatan- catatan lain. Mohon nanti dikaji Undang-undang 37 Tahun 2014. Terima kasih.Divestasi Freeport Nilai Air 7
H.E. Herman Khaeron 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini, kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini.Divestasi Freeport Rig Abandon 7
H.E. Herman Khaeron 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-Laki Saya kira saya mungkin jadi kalau usulan untuk dinolkan mungkin ini adalah usulan dari Kementerian ESDM, kita hargai itu ya. Kita hargai dan memang tidak bisa diputuskan mungkin harus diadakan rapat-rapat selanjutnya. Tetapi dulu lahir Undang-undang 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang memungkinkan setiap air yang dipergunakan atau air yang dikeluarkan dari sumber air itu harus mendapatkan pengembalian dari setiap kawasan yang itu akan dikonservasi. Mungkin boleh saja Pak Menteri, artinya bahwa ada usulan gitu untuk dinolkan tetapi mungkin dengna catatan-catatan tadi bahwa untuk tidak melanggar terhadap Undang-undang maka ada kewajiban untuk mengembalikan pada reservoir atua barangkali juga akan ada memberikan konservasi terhadap kawasan-kawasan yang terindikasi itu secara eksploitatif itu diambil sumber airnya. Mneurut saya itu jadi tidak loose begitu saja artinya, kalaupun ada usulan tentu harus dengan ada catatan- catatan lain. Mohon nanti dikaji Undang-undang 37 Tahun 2014. Terima kasih.Divestasi Freeport UU No. 37 tahun 2014 7
HADI MULYADI 26 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kami juga perlu data mungkin ada data dari audit internal tentang hal tersebut yang perlu kita perbaiki kedepan, sehingga tidak merugi terus PLN ini. Saya kira jangan sampai nanti harga batu bara menaik, kemudian ini menjadi alasan kemudian PLN tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan kembali lagi pasti kami yang di DPR yang akan dimintai pertanggungjawab pertanyaan dari masyarakat, kenapa daerah kami terus. Kami meminta langkahlangkah yang lebih rincin, mungkin dalam kesempatan yang akan datang untuk apa yang dilakukan oleh PLN secara keseluruhan terhadap antisipasi naik turunnya harga batu bara. Terima kasih.Audit Audit 7
HADI MULYADI 27 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ia mungkin itukan interupsi Pak, interupsi untuk mempertajam agenda khususnya tadikan karena menyinggung PLN BB, Pak Dirut mengatakan ada pontensi piutang yang belum tertagih, kan kita harus tahu berapa piutang PLN BB yang berapa triliun, apa berapa ratus miliar dari sekian berapa yang sudah tertagih. Yang tidak tertagih itu kenapa, apakah bisa dilakukan upaya paksa atau dan lain sebagainya. Ini kan uangnya pemerintah, PLN ini kan pemerintah Pak. Jadi itu perlu juga dilaporkan Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu kita dukung secara politik Pak seperti dulu Pak Dirut mengatakan terhadap proyek mangkrak saya langsung dengan Kejaksaan Agung, langsung koordinasi dengan KPK, dengan ini Bapak bisa tindaklanjuti. Kalau yang begini apakah ada hal-hal yang lain yang perlu Bapak lakukan, dan kita juga dukung di Komisi VII dalam kaitan untuk menagih yang itu menjadi haknya PLN. Jangan PLN dilihat disini seperti tidak berdaya, kalau betul ada potensi piutang yang harus ditagih begitu, tapi kalau tidak, tidak perlu juga kita Paksakan, tapi tadi Pak Dirut mengatakan, ada berapa Pak potensi piutang yang perlu ditagih, triliunan atau ratusan miliar? ratusan miliar Pak. Silakan Pak.Audit Audit 7
HADI MULYADI 32 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Makin lama makin naik Pak batubaranya.Batu Bara Batu Bara 7
HADI MULYADI 33 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi trennya naik Pak ya?Batu Bara Batu Bara 7
HADI MULYADI 36 PKS Kalimantan Barat Laki-laki Interupsi kita batasi jadi yang dimaksud Bapak itu saya mengerti menyampaikannya Pak. Jadi ada pada saat turun tentu ada keuntungan itu maksudnya pada saat naik kerugian. Nah itu dibandingin dengan waktu turun dengan waktu naik itu rata-rata mungkin maksudnya rata-rata ya Bapak? karena rata-ratanya yang dia maksud. Mungkin dari Mei ke Juni turun, Juni ke Juli turun tiba-tiba Agustus naik, nah ini bagaimana rata-ratanya? Jadi itu perlu pendalaman memang untuk kalau melihat secara rata-rata tidak perbulan, tetapi begini Pak Dirut kalau menurut saya kita dari dulu sudah memutuskan, makannya orientasi bisnis PLNBB harus menssuport PLN dalam menjamin ketersediaan batubara. Jangan lagi seperti dulu, dulu kan hanya sebagai traider Pak bersaing dengan dia beli ke penambang lain dengan harga yang sama dengan trader yang lain dia lebih sedikit untung dikit.Batu Bara Batu Bara 7
HADI MULYADI 60 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya dengar waktu itu di rapat pertama supaya yang 2-3 ini ada pergerakan juga, kalau tidak tidak ada kemajuan karena kalau semakin mundur target kebelakangnya juga mundur juga dan juga investor juga semakin tidak yakin dengan program yang diinikan oleh Pemerintah ini, apalagi masalanya begitukan. Maka dari itu, disini yang kita jadikan contoh walaupun belum tentu sukses, ya kita anggap saja success story, walaupun belum sukses ya, tapi setidak-tidaknya baru ada baru ini yang lain tidak ada, mana lagi yang mau dijadikan contoh, tentu yang dicontohkan yang ada. Begitu juga PLN batu bara, batu bara hadir ya Pak ya? jadi harapan kita ke PLN batu bara yang real orientasi ini betul-betul speed up Pak, jadi Jambi sudah? sudah Pak ya atau proses? hasil yang 3 Kaltim 5 kapan Pak? Ya itukan prosesnya sudah 6 Bulan yang lalu, jadi ditarget. Ini Pak Dirut sudah datang. Pak Dirut, tadi kita membahas yang masalah ini sudah dijawab sama Ibu Nicke yang masalah UNINDO, PLN akan mengambil sikap mayoritas atau keluar sama sekali. Itu sudah kita juga mengharapkan begitu karena pasarnya adalah pasar PLN.Batu Bara Batu Bara 7
HADI MULYADI 107 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Batubara. Batu Bara Batu Bara 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Pertama-tama perlu Bapak-bapak Dirut ketahui bahwa yang hadir di sini tidak semua pakar perminyakan jadi mungkin dalam kesempatan ini tidak semua bisa memahami dan menghapal istilah-istilah yang ini satu SKS ini Pak, 3 SKS kalau di perkuliahan, 2 bulan tidak hafal-hafal. Tapi saya melihat ada hal yang penting yang Bapak sampaikan yaitu tentang Five Mind Strategic ini untuk 2015. Dan saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Habib tadi ini perlu rincian, apa yang perlu kami support, apa yang perlu kami ketahui dan sebagainya.BBM dan Migas Istilah-istilah Perminyakan 7
Hadi Mulyadi 1 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya tadi mau bertanya tapi tidak jadi, cuma saya agak tertarik Pak, tadi dengan pernyataan Bapak yang mengatakan kami tidak mampu head to head dengan SPBU yang asing ya, Shell dan lain sebagainya. Ini justru menjadi tantangan ke depan Pak di era keterbukaan sekarang sampai kapan gitu, apa, anggota Hiswana ini tidak mampu bersaing gitu Pak. Ini tolong juga dijelaskan ke kami Pak parameter apa yang menyebabkan Bapak tidak mampu bersaing, kalau persoalan manajemen berarti salah kita Pak. Ada tidak indikator-indikator atau parameter tertentu dari kebijakan-kebijakan yang menyebabkan Hiswana tidak mampu persaingan asing. Tapi kalau cuma aspek profesionalisme yang rendah nah ini yang harus Bapak tingkatkan. Ini salah sendiri Pak, berarti tidak profesional. Artinya sampai kapan aspek ketidakprofesional dipertahankan di zaman seperti ini.BBM dan Migas Margin 3,5 Persen 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Yang pertama tentang penguasaan ladang minyak. Saya dari Dapil Kalimantan Timur Pak, di Kaltim itu lagi heboh persoalan Blok Mahakam mereka minta partisipasi interest ya minimal 10%, padahal Pertamina ternyata belum ada pelimpahan Pak ya? Di sana kabar burungnya sudah dilimpahkan Pak begitu. Nah saya kira ini perlu dan saya sependapat dengan Pak Kurtubi tadi kita 100% mendukung Pak, ini sudah 48 tahun, tahun 2017 nanti Total 50 tahun, saya kalau bertemu dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur kalau bicara dengan rekan-rekan Pertamina mereka mengatakan kita bisa mengelola itu, tapi kalau bertemu dengan rekan-rekan Total mereka meragukan, saya perlu jawaban ini Pak. Kami, kami justru perlu jawaban sejauh mana apa yang diragukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Pertamina mengelola itu, bisa dijawab secara detail oleh Pertamina bahwa Pertamina bisa mengelola itu dengan segala macam rinciannya.BBM dan Migas Penguasaan Ladang Minyak 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Yang kedua, terkait dengan peningkatan kapasitas kilang, di sini hanya peningkatan, tidak ada pembangunan kilang baru, memang ini bermasalah. Saya, kita kemarin kunker ke Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, kabarnya pengelolaan kilang itu hanya ekonomis sampai 65% saja, crude yang kita kelola itu hanya sampai 65% artinya sisanya hanya sampah yang tidak berarti, dalam artian tidak ekonomis. Nah ini tentu perlu ada peremajaan atau upgrading kilang. Tapi saya juga sependapat dengan Pak Kurtubi juga mestinya dicantumkan juga tentang pembangunan kilang-kilang baru, kalau perlu di setiap pulau itu ada kilang baru, sehingga ya karena Kalimantan Timur sudah ada, kita prioritaskan NTB lah, NTB dan NTT. Kemarin Pak Kurtubi ngomongnya NTT, hari ini NTB jadi maksudnya semuanya saya rasa. Oh NTB duluan. Artinya ini perlu kita tahu rinciannya Pak dan tentu kita nanti dalam RDP selanjutnya roadmap-nya kapan kita membangun kilang ini dan sebagainya, sehingga saya kira kita dukung penuh Pak Pertamina dan saya kira dengan ini nasionalisasi Migas ini harus kita pastikan ke depan bisa lebih baik.BBM dan Migas Peningkatan Kapasitas Kilang 7
Hadi Mulyadi 1 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya tadi mau bertanya tapi tidak jadi, cuma saya agak tertarik Pak, tadi dengan pernyataan Bapak yang mengatakan kami tidak mampu head to head dengan SPBU yang asing ya, Shell dan lain sebagainya. Ini justru menjadi tantangan ke depan Pak di era keterbukaan sekarang sampai kapan gitu, apa, anggota Hiswana ini tidak mampu bersaing gitu Pak. Ini tolong juga dijelaskan ke kami Pak parameter apa yang menyebabkan Bapak tidak mampu bersaing, kalau persoalan manajemen berarti salah kita Pak. Ada tidak indikator-indikator atau parameter tertentu dari kebijakan-kebijakan yang menyebabkan Hiswana tidak mampu persaingan asing. Tapi kalau cuma aspek profesionalisme yang rendah nah ini yang harus Bapak tingkatkan. Ini salah sendiri Pak, berarti tidak profesional. Artinya sampai kapan aspek ketidakprofesional dipertahankan di zaman seperti ini.BBM dan Migas Perhitungan Tidak Wajar 7
HADI MULYADI 26 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kami juga perlu data mungkin ada data dari audit internal tentang hal tersebut yang perlu kita perbaiki kedepan, sehingga tidak merugi terus PLN ini. Saya kira jangan sampai nanti harga batu bara menaik, kemudian ini menjadi alasan kemudian PLN tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan kembali lagi pasti kami yang di DPR yang akan dimintai pertanggungjawab pertanyaan dari masyarakat, kenapa daerah kami terus. Kami meminta langkahlangkah yang lebih rincin, mungkin dalam kesempatan yang akan datang untuk apa yang dilakukan oleh PLN secara keseluruhan terhadap antisipasi naik turunnya harga batu bara. Terima kasih.Data Data 7
HADI MULYADI 27 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ia mungkin itukan interupsi Pak, interupsi untuk mempertajam agenda khususnya tadikan karena menyinggung PLN BB, Pak Dirut mengatakan ada pontensi piutang yang belum tertagih, kan kita harus tahu berapa piutang PLN BB yang berapa triliun, apa berapa ratus miliar dari sekian berapa yang sudah tertagih. Yang tidak tertagih itu kenapa, apakah bisa dilakukan upaya paksa atau dan lain sebagainya. Ini kan uangnya pemerintah, PLN ini kan pemerintah Pak. Jadi itu perlu juga dilaporkan Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu kita dukung secara politik Pak seperti dulu Pak Dirut mengatakan terhadap proyek mangkrak saya langsung dengan Kejaksaan Agung, langsung koordinasi dengan KPK, dengan ini Bapak bisa tindaklanjuti. Kalau yang begini apakah ada hal-hal yang lain yang perlu Bapak lakukan, dan kita juga dukung di Komisi VII dalam kaitan untuk menagih yang itu menjadi haknya PLN. Jangan PLN dilihat disini seperti tidak berdaya, kalau betul ada potensi piutang yang harus ditagih begitu, tapi kalau tidak, tidak perlu juga kita Paksakan, tapi tadi Pak Dirut mengatakan, ada berapa Pak potensi piutang yang perlu ditagih, triliunan atau ratusan miliar? ratusan miliar Pak. Silakan Pak.Data Data 7
HADI MULYADI 1 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Walaupun titik, tetapi konten dalam ….. tetap termuat, tidak jangan sampai ini jadi abu-abu. Okelah kita tapi itu tetap termuat karena masalah-masalah lingkungan Kalimantan Timur Pak, banyak sekali yang ketika kita mau memvderifikasi kita tidak punya data, sudah disampaikan di mana. Nah kalau data ini cukup, kita bisa mengakses sebagaimana disampaikan tadi MA itu lengkap contohnya dan mudahmudah ini sebuah kemajuan buat Bu Menteri dalam prudent. Terima kasih.Data Data 7
HADI MULYADI 3 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, dari data yang kami sampaikan bauran EBT sampai tahun 2016 itu 7% dan kondisi sekarang 7,6%, sementara target kita 2025 23%.Energi Terbarukan EBT 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian yang terakhir ini tentang ini Pak, tentang terkait dengan EBT yang sampai 31% di 2050. Sementara kita juga memaksimalkan misalkan pembangunan kilang yang terkait dengan energi fosil, itu nanti titik impasnya di mana kira-kira seperti itu. Inikan ada yang harus berkurang dan ada yang harus bertambah, jangan sampai sama-sama bertambah nanti energi ini mubazir, akhirnya dana yang kita keluarkan itu menjadi membuat masyarakat. Saya kira sudah difikirkan, tapi kami minta penjelasan. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Energi Terbarukan EBT 7
HADI MULYADI 87 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Karena di daerah pemilihan saya Sulawesi Utara itu kaya sekali dengan geotermal. Itu reserve-nya nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat dan Sumatera Utara kalau tidak salah. Ada 6 geothermal powerplan, tapi semuanya dibawa oleh Pertamina. Jadi saya pikir PLN juga harus melihat itu karena sekarang inikan Sulawesi Utara masih menggunakan sumber yang dari kapal Turki tersebut yang 150 megawatt. Nantikan kontraknya akan habis kira-kira berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Jadi kalau itu selesai, itu akan terjadi. Sekarang ini memang elektrifiksi right di Sulawesi Utara sudah mencapai 98%, tapi itu jugakan karena banyak kontribusi dari kapal Turki tersebut, tapi kalau saya pikir perlu dibuat perencanaan lebih matang untuk setelah kontrak dengan perusahaan Turki tersebut selesai and then what begitu kan. Saya pikir geotermal bisa menjadi salah satu sumber yang dilihat oleh PLN. Terima kasih.Energi Terbarukan Geothermal Powerplan 7
Hadi Mulyadi 1 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Pimpinan, terima kasih Pimpinan. Pertama memang ada benarnya kau kita mempertanyakan surat dari Komisi VII apakah ada daftar pertanyaan tapi ini tidak salah 100 persen Pak ini karena kalau kita bicara kinerja tahunan tanpa daftar pertanyaan pun seharusnya pihak Dirjen punya bahan untuk itu. Yang kedua kalau beliau baru dilantik 3 hari saya kira itu bukan alasan, yang kita undang ini lembaga bukan perorangan, institusi, jadi kalaupun dia baru dilantik 3 hari tapi bawahan beliau saya kira tahunan disitu. Saya kira mereka juga punya bahan untuk memberikan laporan kinerja tahun 2014 kepada kita. Jadi kita cukup menyayangkan laporan selembar ini tidak memenuhi harapan kita. Untuk itu saya sependapat kalau kita tunda saja. Terima kasih.ESDM Ketidaksinkronan Pimpinan 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?Harga Jual Listrik Harga Pasar 7
HADI MULYADI 32 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Makin lama makin naik Pak batubaranya.Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
HADI MULYADI 33 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi trennya naik Pak ya?Harga Jual Listrik Harga Pasaran 7
HADI MULYADI 25 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pimpinan, terima kasih. Tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa batu bara itu 55% dari harga pokok produksi ya sekitar itu artinya PLN memahami dan menyadari bahwa factor turun naiknya batu bara ini sangat signifikan dalam proses penetapan harga pokok produksi. Seharusnya tentu PLN melakukan antisipasi, langkah-langkah antisipasi ini yang perlu kami pahami, apa yang harus kami bantu kepada PLN terkait dengan regulasi, terkait dengan pengawasan termasuk apa yang Bapak laporkan PLN BB yang terus mengalami kerugian.Harga Jual Listrik Harga Pokok 7
HADI MULYADI 38 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ke depannya barangkali yaIkan Ikan Terpapar Merkuri 7
HADI MULYADI 43 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya kira tadi yang saya maksudkan tadi terintegrasi termasuk masalah ekonomi. Kita larang memancing tetapi dia tidak bisa ikut ya masalah juga.Ikan Ikan Terpapar Merkuri 7
HADI MULYADI 7 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu beberapa hal inti yang mungkin kita perlu ketahui kaitan antara induk dan anak ini Pak, setelah itu baru kita masuk terkait dengan lanjutan rapat-rapat sebelumnya yang ditargetkan Pak. Jadi ada beberapa target-target yang sudah disampaikan di kesimpulan rapat. Kita selalu mengingatkan Pak Dirut supaya target itu walaupun tidak semudah yang ditargetkan, beberapa kali rapat memang mundur, tetapi mudah-mudahan yang untuk sekali ini memang kedepan bisa tercapai supaya pelaksanaan kontruksi dari pembangkit-pembangkit yang sudah ditargetkan oleh PLN dalam rangka menunjang program 35.000 mega watt yang dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai, walaupun seandainya tidak bisa 35.000 ya kalau tidak salah terakhir minimal 20.000 ya. Kalau 20.000 sudah tercapai itu sudah sangat luar biasa dan sesuatu prestasi yang luar biasa. Maka dari itu, kami selalu ingin mengingatkan dan mendorong serta mensupport bagaimana capaian itu dapat terlaksana secara baik dan hambatan-hambatan itu perlu ditangani serta diatasi segera mungkin dan kami secara politik selalu mendukung.Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
HADI MULYADI 12 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi tolong itu diberi masukan juga Pak. Kami sebagai wakil rakyat tentu melalui Pimpinan DPR juga bertanya itu kepada kami Pak. Pimpinan DPR bertanya terus Komisi VII juga ada yang bertanya. Jadi tolong di-exercise Pak. Jadi biar itu aturan itu akurad tidak hanya berdasarkan random satu, dua itu jadi aturan itu begitu yang akhirnya sangat sulit. Sementara Pak Dirut akan mengejar yang namanya program 35 ribu megawatt yang memprioritaskan yang paling gampang dulu mulut tambang yang paling murah karena yang lain lebih mahal. Yang murah pun kalau dibuat sulit juga tetap juga. Yang skala 100 megawatt dengan 1000 megawatt ekonomi skillnya berbeda Pak. Ini yang kami dengar dari masukan-masukan dari pelaku-pelaku bisnis. Sektor sinergi kepada kami ini betul-betul dipelajari Pak supaya program ini jalan Pak. Silakan dilanjut Pak.Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
HADI MULYADI 61 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, kalau bicara hargakan banyak juga itu pembangkit-pembangkit dulu itu yang harganya itu kalau kita lihat seperti payton itu, harganya berapa itu Pak PLN beli ke payton itu? Itu tidak bisa dievaluasi itu Pak?Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7



HADI MULYADI 62 PKS Kalimantan Timur Laki-laki 1200? Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
HADI MULYADI 63 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Nah ini sebetulnya yang sudah berjalan itu tidak tertutup kemungkinan, apalagi sudah berjalan katanya sudah 20 Tahun Pak ya?Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
HADI MULYADI 39 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi intinya betul-betul di rencanakan secara profesional Pak ya? jangan terkesan dipaksakan, tetapi begitu berjalan nanti yang punya mobil listrik kebingungan mau ngecas dimana.Inovasi Mobil Listrik 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang selanjutnya ini mewakili Pak Kurtubi karna kami juga concern untuk masalah nuklir, dalam dokumen yang kami ketahui bahwa energi nuklir dikatakan sebagai energi terakhir dalam keputusan dari kebijakan energi nasional terkait dengna pembangkit, kami mohon penjelasan tentang itu Pak dan sejauhmana itu bisa diadakan khususnya ada beberapa daerah yang katanya itu siap, misalkan di Berau Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Masalahnya kita juga punya mitra dengan Bapeten, kita juga minta dengan Batan yang setiap tahun ada anggaran untuk penelitian dan sebagainya terkait nuklir, apakah ini sampai puluhan tahun diberikan anggaran terus tidak ada buah dan hasilnya kira-kira seperti ituInovasi Nuklir 7
HADI MULYADI 73 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Tinggal menunggu mobilnya datang dulu Pak,Inovasi SPLU 7
HADI MULYADI 17 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi kalau di ini Bu, PJB dengan Indonesia Power itu dari 5,7 itu berapa, 80%, 90% yang dua ini.Investasi PJB 7
HADI MULYADI 100 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi PJB sebagai pemegang saham mayoritas, saya tanya “mana Dirut PJB? Bisa tidak Pak melaksanakan Bapak untung dengan Permen yang baru ini melalui Pak Dirut ini Pak? bapak buka saja hitungan-hitungan bapak. Kan sekarang yang mayoritaskan Bapak ini, PJB dan Indonesia Power yang mayoritas bukan lagi swasta. Kalau dulukan swasta. Bisa tidak bapak itu? Saya khawatir ini hambatan PPA-nya karena harga ini tidak tuntas-tuntas akhirnya kita rapat itu lagi, itu lagi kita dengar sedikit ya sebelum kesimpulan Pak. Silakan Pak.Investasi PJB 7
HADI MULYADI 101 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit saja Pak, yang penting-penting saja Bapak kira-kira melaksanakan itu sudah hitung-hitungan Bapak bagaimana?Investasi PJB 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?Investasi PJB 7
HADI MULYADI 59 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian yang kedua, dari tiga yang tadi itukan, mungkin yang terlibat sama Bu Nicke ya, kan target PPA kita inikan sudah berapa kali ini, ini sudah empat kali rapat. Dikesimpulan rapat yang pertama kan Bulan April itu targetnya Bulan Mei, selesai itu adalah targernya Bulan Juni ya, Bulan Juli, Bulan Agustus, nah ini yang. Kalau bisa Bulan September ini jangan ada rapat lagi Bu yang cerita tentang ini. Kita jadwalkan rapat tanggal 26 september itu sudah clear, kita sudah bicara pelaksanaannya, PPAnya sudah selesai tinggal pelaksanaannya seperti apa. Seperti yang 3 ini yang prioritas, tadi saya lihat ada PLTU Mulut Tambang Jambi pengadaan 03 dan Kaltim 5. Ini juga sudah lama. Bagaimana nomor 2-3 bisa mengikuti yang Jambi ini yang proses akusisinya sudah berjalan karena yang Jambi inikan sudah berjalan mungkin 6 Bulan lebih yang lalu proses pembayaran awalnya ya kalau tidak salah ya.Investasi PPA 7
HADI MULYADI 66 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi tadi disampaikan Pak kesimpulan rapat kita kita kalau PPA-nya mungkin ini kalau bisa yang terakhir Pak karena sudah kali 4 kali rapat kesimpulan PPA-nya ya September sudah PPA ya Pak ya? kalau bisa harus sisinya belajar dari yang sudah ada kan itu gampang, kalau memang sudah bisa memenuhi syarat itu bisa diselesaikan, sehingga akhirnya ada kemajuan setelah ini tahun depan itu kita bicara, inikan juga laporan konstruksinya kan jugakan kita sudah dapat ini dan kalau yang lambat itu apa masalahnya, mereka sudah dapat sekian tahun tidak jalan. Silakan Pak kalau ada.Investasi PPA 7
HADI MULYADI 91 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi agenda rapat kita berikutnya tidak ada lagi kita target PPA. Tidak ada lagi ya Pak Dirut? Disuruh saja mereka untuk menyelesaikan kalau ada persoalan harga yang tadi dinegosiasikan yang terbaik. Begitu juga dengan investor yang terbaik supaya bisa berjalan nantinya. Asal jangan juga ada PPA tapi juga tidak jalan, itu jangan juga Pak Dirut karena harganya mepet, dipaksakan, tapi mereka tidak jalan. Seperti ada katanya 2011 PPA-nya keluar tapi jalannya lama sekali. Adakan Pak Dirut, saya dikasih oleh Pak Chandra itu ada beberapa data PPA 2011. Saya cek masih ada yang belum jalan Pak ya? Jadi percuma dikasih PPA tapi tidak jalan. Sudah 6 Tahun ya? Jadi prosedurnya akuisisi tambangnya sudah tidak ada masalah, tinggal masuk PPA dan diagenda berikutnya kita masuk dengan strategi pelaksanaan dan kapan selesainya konstruksi. Jadi tinggal fungsi pengawasan pelaksanana konstruksi termasuk juga kunjungan-kunjungan ke lapangan nanti kita lakukan pengecekan-pengecekan. Jadi kita masuk ke agenda yang baru nanti Pak Dirut. Ada lagi agenda yang sebelumnya sudah berkali-kali. Oleh karena itu, saya rasa kalau ada yang belum nanti tertulis saja diinikan.Investasi PPA 7
HADI MULYADI 100 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi PJB sebagai pemegang saham mayoritas, saya tanya “mana Dirut PJB? Bisa tidak Pak melaksanakan Bapak untung dengan Permen yang baru ini melalui Pak Dirut ini Pak? bapak buka saja hitungan-hitungan bapak. Kan sekarang yang mayoritaskan Bapak ini, PJB dan Indonesia Power yang mayoritas bukan lagi swasta. Kalau dulukan swasta. Bisa tidak bapak itu? Saya khawatir ini hambatan PPA-nya karena harga ini tidak tuntas-tuntas akhirnya kita rapat itu lagi, itu lagi kita dengar sedikit ya sebelum kesimpulan Pak. Silakan Pak.Investasi PPA 7
HADI MULYADI 101 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit saja Pak, yang penting-penting saja Bapak kira-kira melaksanakan itu sudah hitung-hitungan Bapak bagaimana?Investasi PPA 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?Investasi PPA 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang selanjutnya ini mewakili Pak Kurtubi karna kami juga concern untuk masalah nuklir, dalam dokumen yang kami ketahui bahwa energi nuklir dikatakan sebagai energi terakhir dalam keputusan dari kebijakan energi nasional terkait dengna pembangkit, kami mohon penjelasan tentang itu Pak dan sejauhmana itu bisa diadakan khususnya ada beberapa daerah yang katanya itu siap, misalkan di Berau Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Masalahnya kita juga punya mitra dengan Bapeten, kita juga minta dengan Batan yang setiap tahun ada anggaran untuk penelitian dan sebagainya terkait nuklir, apakah ini sampai puluhan tahun diberikan anggaran terus tidak ada buah dan hasilnya kira-kira seperti ituKebijakan Energi NasionalEnergi Nasional 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang selanjutnya ini mewakili Pak Kurtubi karna kami juga concern untuk masalah nuklir, dalam dokumen yang kami ketahui bahwa energi nuklir dikatakan sebagai energi terakhir dalam keputusan dari kebijakan energi nasional terkait dengna pembangkit, kami mohon penjelasan tentang itu Pak dan sejauhmana itu bisa diadakan khususnya ada beberapa daerah yang katanya itu siap, misalkan di Berau Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Masalahnya kita juga punya mitra dengan Bapeten, kita juga minta dengan Batan yang setiap tahun ada anggaran untuk penelitian dan sebagainya terkait nuklir, apakah ini sampai puluhan tahun diberikan anggaran terus tidak ada buah dan hasilnya kira-kira seperti ituKebijakan Energi NasionalKebijakan 7
HADI MULYADI 3 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kami sependapat Pak dengan Bapak Arnold tadi seharusnya ini tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan di Indonesia. Mungkin saya sangat curiga ini ada factor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju dan ini harus kita kejar. Kita pikir kita harus berdaulat kita sepakat dengan kedaulatan energi. Ada kedaulatan pangan, ada kedaulatan energi. Saya kira Komisi VII DPR Pak, ketika Pak Kurtubi menyampaikan membentuk kaukus nuklir hampir semua, hampir semua Anggota Komisi VII DPR mendukung kaukus nuklir itu artinya kita punya keinginan kuat untuk membangun energi yang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah dan lebih berkekuatan yaitu PLTN dan karena koor kita disini adalah energi kita sangat menginginkan Indonesia dan khusus Kalimantan Timur Pak, khusus Kalimantan Timur Gubernur Pawang itu sangat berkeinginan membangun nuklir di Kalimantan Timur bahkan tempatnya pun sudah ditempatkan di Kabupaten Beraw. Sudah ada.Kebijakan Energi NasionalKedaulatan Energi 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yyang saya maksudkan ya itu rinciannya belum di sini Pak, satu. Yang kedua roadmap-nya Pak, sehingga apa yang harus kami bantu di Komisi VII terkait dengan pencapaian 23% termasuk transportasi hingga 2025 yang akan datang. Mungkin nanti akan ada .......Kebijakan Energi NasionalRoadmap 7
HADI MULYADI 21 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi beberapa 5 Tahun kebelakang rugi terus Pak?Kelistrikan Kerugian 7
HADI MULYADI 23 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi mungkin menarik Pak Dirut, kan tadi disampaikan melalui direksi, direktur kalau bisa profile-nya PLN BB Pak, inikan tadi PJB sudah, Indonesia Power sudah, yang ketiga ini kan PLN BB ini termasuk anak perusahaan PLN yang cukup dikenal ya? yang selama ini mungkin dilihatkan ruginya sebesar-besar, terus masuk keuntungan. Apa yang dilakukan, sehingga dari rugi bisa keuntungan yang terusterusan rugi bisa untung. Inikan juga menjadi sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lihat Pak apa yang menyebabkan dan kesalahan apa yang terjadi kok rugi-rugi terus dan kita selama ini sudah menyampaikan orientasinya dirubah, dirubah bukan lagi sekedar pedagang-pedagang yang dapat fee kecil itu yang katakan Pak Nasir dapat keuntungan sedikit, tapi berorientasi kepada pemilik tambang yang dia sendiri bisa bukan lagi selama ini menjadi hanya sekedar trading ya, trading sebagao trader ya, tapi sudah kita sepakati dan kesimpulan rapat kita Pak yang lalu juga mendukung orientasinya PLN BB kedepan supaya selain berperan dan memastikan pasokan untuk PLN, juga dari sisi corporate dia juga untung itu. Silakan Pak Dirut atau melalui menugaskan Direksi silakan.Kelistrikan Kerugian 7
HADI MULYADI 36 PKS Kalimantan Barat Laki-laki Interupsi kita batasi jadi yang dimaksud Bapak itu saya mengerti menyampaikannya Pak. Jadi ada pada saat turun tentu ada keuntungan itu maksudnya pada saat naik kerugian. Nah itu dibandingin dengan waktu turun dengan waktu naik itu rata-rata mungkin maksudnya rata-rata ya Bapak? karena rata-ratanya yang dia maksud. Mungkin dari Mei ke Juni turun, Juni ke Juli turun tiba-tiba Agustus naik, nah ini bagaimana rata-ratanya? Jadi itu perlu pendalaman memang untuk kalau melihat secara rata-rata tidak perbulan, tetapi begini Pak Dirut kalau menurut saya kita dari dulu sudah memutuskan, makannya orientasi bisnis PLNBB harus menssuport PLN dalam menjamin ketersediaan batubara. Jangan lagi seperti dulu, dulu kan hanya sebagai traider Pak bersaing dengan dia beli ke penambang lain dengan harga yang sama dengan trader yang lain dia lebih sedikit untung dikit.Kelistrikan Kerugian 7
HADI MULYADI 76 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pak Ifan itu Dapilnya sama dengan saya, jadi isunya sama persis lah.Kelistrikan Listrik 7
Hadi Mulyadi 1 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Walaupun titik, tetapi konten dalam ….. tetap termuat, tidak jangan sampai ini jadi abu-abu. Okelah kita tapi itu tetap termuat karena masalah-masalah lingkungan Kalimantan Timur Pak, banyak sekali yang ketika kita mau memvderifikasi kita tidak punya data, sudah disampaikan di mana. Nah kalau data ini cukup, kita bisa mengakses sebagaimana disampaikan tadi MA itu lengkap contohnya dan mudah- mudah ini sebuah kemajuan buat Bu Menteri dalam prudent. Terima kasih.Lingkungan Hidup Website khusus pengaduan 7
HADI MULYADI 3 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, Merkuri dikenal sebagai suatu bahan yang menyebabkan dampak negative yang signifikan terhadap syarat dan dampak kesehatan lainnya terutama dampak yang membahayakan terhadap janin dan balita. Emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup pada akhirnya akan masuk ke dalam rantai makanan dan nantinya terakomodasi di dalam tubuh manusia. Bila kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka dapat menyebabkan terancamnya derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 40 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih. Saya kira cukup Pak, waktu kita terbatas. Pertama, saya ingin mencoba merangkai-rangkai. Memang merkuri ini agak unik karena dia tidak langsung membuat fatal bagi seseorang, dia berakmulasi. Ini yang membuat masyarakat kita semua juga tidak menyadari bahayanya, maka dalam kesempatan ini ada beberapa komponen lembaga Pemerintah yang harus bekerjasama, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, kemudian Balai POM, termasuk juga LIPI, terima kasih LIPI tadi ada temuan-temuan dari BPPT, dari pihak ITB memberikan edukasi sehingga perlu memang terus terang kalau masyarakat ini tidak tahu. Jadi Bu Ari kita serius ini. Kita mengundang ini karena keseriusan kita walaupun yang hadir ini terbatas, tetapi ini memang mohon maaf ini harus diekspos kepada masyarakat tentang Bahaya Merkuri termasuk kita menyetujui dan mempercepat ratifikasi Rancangan UndangUndang Merkuri ini agar pihak-pihak terkait nanti akan bisa bekerja lebih efektif, efisienMerkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 41 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, inikan ada masalah-masalah yang bersiap dari hulu ke hilir. Jadi memang tidak bisa kita menyelesaikan di hilirnya saja atau di hulunya saja. Mungkin masalah penangkapan ikan tidak jadi masalah kalau yang di hulunya sudah selesai kan begitu Pak ya, tetapi tidak mungkin kita menyelesaikan satu per satu, memang harus dari hulu ke hilir dan Pak Asep tadi mengatakan memang tidak murah. Mungkin dari luasnya lautan kita itu memang akan berbeda-beda kadar merkurinya.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 42 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya kira mungkin kalau kadarnya tinggi itu pencuri-pencuri tidak datang ke Indonesia. Saya tanya tadi dimakan, ini Bu katanya ikan-ikan di Maluku itukan sebagian diekspor, apakah pihak pengimpor itu memberikan syarat berapa kadar mungkin, tidak selama ini. Artinya, mereka masih tenang-tenang saja. Nah ini masalah karena ini akumulasi, dia bertambah-tambah di dalam diri kita, saya kira di tubuh kita ini ada kadar merkurinya, mungkin Pak ya tetapi mungkin efeknya itu berbeda-beda. Tadi dijelaskan Pak, efeknya itu nanti ada yang hipertensi, ada yang ke diabetes, ada yang ke sebagainya. Tetapi karena Pak Asep tadi ingin menyampaikan sesuatu, saya hargai, sedikit Pak ya. Silakan.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 3 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati. Merkuri dikenal sebagai suatu bahan yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap syaraf dan dampak kesehatan lainnya, terutama dampak yang membahayakan terhadap janin dan balita. Emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup pada akhirnya akan masuk ke dalam rantai makanan dan nantinya akan terakumulasi dalam tubuh manusia. Bila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus maka dapat menyebabkan terancamnya derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Penggunaan merkuri di Indonesia banyak ditemukan pada kegiatan pertambangan, industri dan kesehatan. Sedangkan pengatur masalah perdagangan dan peredaran merkuri di Indonesia telah diatur sejak tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya tertentu, yang memasukkan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PR/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 44/M-DAG/PRR/9/2009 tentang Perdagangan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Namun meskipun penggunaan merkuri di Indonesia telah dibatasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa merkuri masih banyak digunakan terutama dii kegiatan pertambangan emas skala kecil atau yang disinkat dengan PESK. Selain berasal dari impor merkuri juga ditengarai didapatkan dari pertambangan Sinabar yang merupakan bahan sumber utama penghasil merkuri. Pada laporan global mercury assessment yang dikeluarkan dari UNEF pada tahun 2013, PESK diidentifikasi sebagai sumber emisi merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja. Sedangkan data tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan adanya kegiatan PESK yang tersebar di 32 provinsi 197 kabupaten kota di seluruh Indonesia.Merkuri Merkuri 7
HADI MULYADI 38 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ke depannya barangkali yaPelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
HADI MULYADI 43 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya kira tadi yang saya maksudkan tadi terintegrasi termasuk masalah ekonomi. Kita larang memancing tetapi dia tidak bisa ikut ya masalah juga.Pelarangan MemancingPelarangan Memancing 7
HADI MULYADI 3 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kami sependapat Pak dengan Bapak Arnold tadi seharusnya ini tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan di Indonesia. Mungkin saya sangat curiga ini ada factor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju dan ini harus kita kejar. Kita pikir kita harus berdaulat kita sepakat dengan kedaulatan energi. Ada kedaulatan pangan, ada kedaulatan energi. Saya kira Komisi VII DPR Pak, ketika Pak Kurtubi menyampaikan membentuk kaukus nuklir hampir semua, hampir semua Anggota Komisi VII DPR mendukung kaukus nuklir itu artinya kita punya keinginan kuat untuk membangun energi yang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah dan lebih berkekuatan yaitu PLTN dan karena koor kita disini adalah energi kita sangat menginginkan Indonesia dan khusus Kalimantan Timur Pak, khusus Kalimantan Timur Gubernur Pawang itu sangat berkeinginan membangun nuklir di Kalimantan Timur bahkan tempatnya pun sudah ditempatkan di Kabupaten Beraw. Sudah ada.Pembangkit Listrik Nuklir 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Di Kalimantan Barat juga demikian artinya kalau Bapak tanyakan DPR khususnya Komisi VII DPR kita boleh dikatakan 99% itu setuju, Cuma tentu kita ingin mendapatkan seperti dijelaskan tadi inikan sudah nuklir generasi ketiga, generasi keempat yang dijamin lebih aman. Apalagi BAPETEN mengatakan akan mengawal proses pembangunan ini sampai sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Untuk itu, sekalian saya kira kalau ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama Pak. Bapak katakan tadi Undang-Undang Ketenaganukliran yang harus direvisi, digoal itu akan kita prioritaskan. Ini Undang-Undang Minerba kita hampir selesai, nanti kita akan. Selanjutnya di Komisi VII DPR masuk Undang-Undang Migas.Pembangkit Listrik Nuklir 7



HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Mungkin saja tahun depan itu langsung dua-duanya Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Tenaga Nuklir artinya kalau itu bisa, tapi kami justru melihat persoalannya itu bukan dikami Pak, justru dipemerintah. Pemerintah dalam tanda kutip. Saya pribadi curiga ini memang kenapa sampai 40 tahun ini. Undang-undangnya berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kemajuan. Ini artinya memang pasti ada unsure politik. Ekonomi politik yang bekerja dari pihak kapitalis yang tidak menginginkan Indonesia itu maju dan ini harus kita lawan karena mereka ingin Indonesia itu terlalu terbelakang. Jadi dengan berbagai alasan LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN agar Indonesia tidak pernah maju, nanti giliran mereka sudah maju baru kita bangun PLTN. Ketinggalan 50 tahun kita. Wajar kalau Indonesia tidak maju-maju. Jadi kalau Bapak sepakat mulai hari ini kita lawan. Hemegoni kapitalis global kita lawan, kita bangun PLTN dan ini sejarah bagi kita Pak. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pembangkit Listrik PLTN 7
HADI MULYADI 2 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih. Yang terhormat Kepala BATAN, Kepala BAPETEN yang telah hadir dalam beberapa kesempatan. Secara khusus kepada Pak … Asman, Pak Markus, Pak Ardi, Pak Yos dan Pak Budi Santoso Sudarsono. Saya lengkapi sekalian Pak. Terakhir Pak Arnold. Yang kami tangkap sekalian, apa yang Bapak sampaikan ini sepertinya tidak ada alasan Indonesia untuk tidak membangun PLTN, tetapi bapak tadi mendorong agar kita DPR untuk memperkuat aspek legislasinya. Sesungguhnya kami sudah dari sejak kami berkumpul di Komisi VII DPR ini pak terutama Pak Prof Kurtubi, kita punya keinginan kuat untuk membangun PLTN dan justru kami mendapat informasi selalu dari Dewan Energi Nasional dengan kebijakan energi nasionalnya mengatakan bahkan dalam FGD terakhir itu kita terima. Hasil kesimpulan FGD terakhir mengatakan bahwa nuklir adalah energi pilihan energi terakhir.Pembangkit Listrik PLTN 7
HADI MULYADI 59 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian yang kedua, dari tiga yang tadi itukan, mungkin yang terlibat sama Bu Nicke ya, kan target PPA kita inikan sudah berapa kali ini, ini sudah empat kali rapat. Dikesimpulan rapat yang pertama kan Bulan April itu targetnya Bulan Mei, selesai itu adalah targernya Bulan Juni ya, Bulan Juli, Bulan Agustus, nah ini yang. Kalau bisa Bulan September ini jangan ada rapat lagi Bu yang cerita tentang ini. Kita jadwalkan rapat tanggal 26 september itu sudah clear, kita sudah bicara pelaksanaannya, PPAnya sudah selesai tinggal pelaksanaannya seperti apa. Seperti yang 3 ini yang prioritas, tadi saya lihat ada PLTU Mulut Tambang Jambi pengadaan 03 dan Kaltim 5. Ini juga sudah lama. Bagaimana nomor 2-3 bisa mengikuti yang Jambi ini yang proses akusisinya sudah berjalan karena yang Jambi inikan sudah berjalan mungkin 6 Bulan lebih yang lalu proses pembayaran awalnya ya kalau tidak salah ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
HADI MULYADI 13 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Bapak Achmad Fadillah, Pak Asep dan Pak Dadan atas pemaparannya. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masukan-masukan Pemerintah dan DPR RI khususnya Komisi VII. Saya ingin menambahkan sedikit saja sebelum teman-teman ini. Bulan lalu itu rombongan Komisi VII ke Ceko Praha. Itu bertemu dengan Pakar Teknik Kimia Pak yang di sebuah universitas. Beliau menceritakan tentang pengelolaan emas dengan menggunakan borax. Mungkin saya baru apa dan bagaimananya mungkin Bapak bisa jelaskan. Kalau itu lebih efektif dan lebih tidak menimbulkan dampak lingkungan, mungkin itu bisa jadi temuan dan katanya itu sudah mereka terapkan di Filiphina.Penelitian/PengawasanPengolahan Emas 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Pak Achmad Fadillah. Tadi kita sudah berambius juga dengan sebelumnya. Ada disebutkan memang Sukabumi dan Bogor Pak yang melakukan pemurnian, ngambilnya dari Maluku bahannya.Penelitian/PengawasanPengolahan Permurnian 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Pak Achmad Fadillah. Tadi kita sudah berambius juga dengan sebelumnya. Ada disebutkan memang Sukabumi dan Bogor Pak yang melakukan pemurnian, ngambilnya dari Maluku bahannya.Perizinan Perizinan 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Penggunaan merkuri di Indonesia banyak ditemukan pada kegiatan pertambangan, industry dan kesehatan. Sedangkan pengaturan masalah perdagangan dan peredaran merkuri di Indonesia telah diatur sejak Tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu yang memasukan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M/Data BAG/Per/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan distribusi dan pengawasan bahan berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas. Namun meskipun penggunaan merkuri ini sudah dibatasi, fakta di lapangan menunjukan bahwa merkuri masih banyak digunakan terutama di kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK. Selain berasal dari impor, merkuri juga ditengarai didapatkan dari pertambangan Sinabar atau batuan sumber utama penghasil merkuri. Pada laporan The Label Mercury Assesment yang dikeluarkan oleh Unit pada Tahun 2013, PESK diidentifikasi sebagai sumber emisi merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja, sedangkan data Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM menyatakan adanya kegiatan PESK yang tersebar di 32 provinsi, 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Pertambangan Merkuri 7
HADI MULYADI 59 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian yang kedua, dari tiga yang tadi itukan, mungkin yang terlibat sama Bu Nicke ya, kan target PPA kita inikan sudah berapa kali ini, ini sudah empat kali rapat. Dikesimpulan rapat yang pertama kan Bulan April itu targetnya Bulan Mei, selesai itu adalah targernya Bulan Juni ya, Bulan Juli, Bulan Agustus, nah ini yang. Kalau bisa Bulan September ini jangan ada rapat lagi Bu yang cerita tentang ini. Kita jadwalkan rapat tanggal 26 september itu sudah clear, kita sudah bicara pelaksanaannya, PPAnya sudah selesai tinggal pelaksanaannya seperti apa. Seperti yang 3 ini yang prioritas, tadi saya lihat ada PLTU Mulut Tambang Jambi pengadaan 03 dan Kaltim 5. Ini juga sudah lama. Bagaimana nomor 2-3 bisa mengikuti yang Jambi ini yang proses akusisinya sudah berjalan karena yang Jambi inikan sudah berjalan mungkin 6 Bulan lebih yang lalu proses pembayaran awalnya ya kalau tidak salah ya.Pertambangan Mulut Tambang 7
HADI MULYADI 24 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Termasuk yang di Pulau Buru juga dari Jawa Barat. Tadi disesi pertama begitu Pak kabarnya.Pertambangan Penambang Liar 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Pak Achmad Fadillah. Tadi kita sudah berambius juga dengan sebelumnya. Ada disebutkan memang Sukabumi dan Bogor Pak yang melakukan pemurnian, ngambilnya dari Maluku bahannya.Pertambangan Pertambangan 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Penggunaan merkuri di Indonesia banyak ditemukan pada kegiatan pertambangan, industri dan kesehatan. Sedangkan pengatur masalah perdagangan dan peredaran merkuri di Indonesia telah diatur sejak tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya tertentu, yang memasukkan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PR/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 44/M-DAG/PRR/9/2009 tentang Perdagangan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas.Pertambangan Pertambangan 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Namun meskipun penggunaan merkuri di Indonesia telah dibatasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa merkuri masih banyak digunakan terutama dii kegiatan pertambangan emas skala kecil atau yang disinkat dengan PESK. Selain berasal dari impor merkuri juga ditengarai didapatkan dari pertambangan Sinabar yang merupakan bahan sumber utama penghasil merkuri. Pada laporan global mercury assessment yang dikeluarkan dari UNEF pada tahun 2013, PESK diidentifikasi sebagai sumber emisi merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja. Sedangkan data tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan adanya kegiatan PESK yang tersebar di 32 provinsi 197 kabupaten kota di seluruh Indonesia.Pertambangan Pertambangan 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury dalam kesempatan ini.Perundangan Konvensi Minimata 7
HADI MULYADI 7 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Berkaitan dengan hal tersebut maka Komisi VII DPR RI pada hari ini mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan mengenai RUU yang dimaksud. Masukan dari pada stakeholder tersebut akan menjadi referensi bagi Komisi VII DPR RI dalam proses pembahasan bersama pemerintah.Perundangan Konvensi Minimata 7
HADI MULYADI 13 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pak, kami tanya Pak, ada juga Permen yang katanya, kalau perusahaan yang bergerak disektor energi, kalau dia mau menjual sahamnya, itu dia harus ada izin dari Menteri dan Gbubernur. Saya tanya ke Pak Arcandra, “betul Pak sedang diperbaiki” katanya. Itukan bagi saya konyol itu Pak, masa orang mau jual sahamnya harus minta izin ke menteri dan gubernur. Katanya sekarang yang garagara itu juga Pak Jokowi menegor tanyakan segera diperbaiki, tapi sampai sekarang belum ada Pak kita cek diwebsitenya SDM belum keluar. Kata Pak Candra diperbaiki terkait dengan Permen tersebut. Jadi banyak Permen-permen Pak Catur yang lucu-lucuan, yang memang rencanya besok kita bahas juga.Perundangan Penjualan Saham 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit Pak sebelum dilanjut. Sebetulnya kita besok itu ada juga membahas ini dengan Menteri Pak, cuma kalau bisa PLN sendiri dulula sebelum masuk kementerian itu. Kami merespon apa yang berita yang ada terhadap respon Pak Jokowi terhadap Peraturan Pemerintah eh Peraturan Menteri yang dianggap menghambat investasi. Maka dari itu, salah satunya Permen 19 dan Permen lainnya juga yang mungkin juga ada masukan-masukan kepada Pemerintah bahkan itu mungkin langsung Presiden Pak. Jangan Peraturan Menteri itu misalnya dari 10 mulut tambang misalnya ada memenuhi satu, dua itu dianggap itu rata-rata. Ini yang saya minta juga kepada PLN punya anak perusahaan yang namanya PJB, punya Indonesia power yang bisa meng-exercise Pak. Jadi saya menyarankan waktu itu ke Kementerian ya di-exercise saja, jadi tidak Pakai teori. Kalau yang Agung apa namanya Pak, yang jalan itu Pak?Perundangan Peraturan Menteri 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit Pak sebelum dilanjut. Sebetulnya kita besok itu ada juga membahas ini dengan Menteri Pak, cuma kalau bisa PLN sendiri dulula sebelum masuk kementerian itu. Kami merespon apa yang berita yang ada terhadap respon Pak Jokowi terhadap Peraturan Pemerintah eh Peraturan Menteri yang dianggap menghambat investasi. Maka dari itu, salah satunya Permen 19 dan Permen lainnya juga yang mungkin juga ada masukan-masukan kepada Pemerintah bahkan itu mungkin langsung Presiden Pak. Jangan Peraturan Menteri itu misalnya dari 10 mulut tambang misalnya ada memenuhi satu, dua itu dianggap itu rata-rata. Ini yang saya minta juga kepada PLN punya anak perusahaan yang namanya PJB, punya Indonesia power yang bisa meng-exercise Pak. Jadi saya menyarankan waktu itu ke Kementerian ya di-exercise saja, jadi tidak Pakai teori. Kalau yang Agung apa namanya Pak, yang jalan itu Pak?Perundangan Peraturan Pemerintah 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sebelum lanjut ke agenda rapat, saya ingin memperkenalkan Anggota saya yang baru Pak Dirut, ada pergantian dan perpindahan yang pertama adalah Kresna Dewanata Phrosakh yang semula Komisi X oh bukan ini maaf, yang di Komisi VII hanya H.Ahmad Ali,SE semula Komisi III sekarang di Komisi VII. Kebetulan beliau hadir Pak Ahmad Ali beliau adalah menggantikan H. Endre Syaiful Pak yang samasama dari Sumatera barat dari saya pindah ke Komisi X, jadi ganti. Jadi Pak Ali, Pak Endre pindah ke Komisi X, jadi ada pergantian dari Partai Nasdem. Demikian terkait dengan pergantian Anggota.Perundangan Perkenalan 7
HADI MULYADI 13 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pak, kami tanya Pak, ada juga Permen yang katanya, kalau perusahaan yang bergerak disektor energi, kalau dia mau menjual sahamnya, itu dia harus ada izin dari Menteri dan Gbubernur. Saya tanya ke Pak Arcandra, “betul Pak sedang diperbaiki” katanya. Itukan bagi saya konyol itu Pak, masa orang mau jual sahamnya harus minta izin ke menteri dan gubernur. Katanya sekarang yang garagara itu juga Pak Jokowi menegor tanyakan segera diperbaiki, tapi sampai sekarang belum ada Pak kita cek diwebsitenya SDM belum keluar. Kata Pak Candra diperbaiki terkait dengan Permen tersebut. Jadi banyak Permen-permen Pak Catur yang lucu-lucuan, yang memang rencanya besok kita bahas juga.Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 14 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Silakan Pak. Permen berapa itu Pak? 42. Nah ini Pak Aryo. isinya memang begitu Pak ya? Jadi kalau kita mau jual saham kita harus minta izin menteri dan semuanya izin menteri dan gubernur? berarti menteri dan gubenur sudah sebagai pemegang saham disana, menteri gubernur tidak, menteri saja. Ini kan pasti akan ramai sekali itu begitu. Belum Pak. Pak Candra bilang mau direvisi, tapi kita belum. Ini tentu akan menghambat sekali kan Pak Dirut. Ini didalam bidang sector energy juga pasti terjadi penghambatan dengan ada aturan-aturan seperti itu. Silakan Pak.Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 99 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi menurut saya tidak logis karena apa? Karena ini miliknya PLN justru harganya murah dibandingkan miliknya swasta ini yang logika saya sebetulnya agak sebelum-sebelumnya PPA-nya tidak mengaju ke Permen harganya bagus. Begitu giliran PLN yang punya 51% harganya malah jelek, jadi lucu. Giliran PLN yang punya malah harganya dibikin mepet sekali. Saya khawatir anak perusahaannya rugi ya Pak? ini ada di PJB Pak ya? Dirut PJB hadir? siapa? Dirut PGB siapa? Disana Pak duduk sebentar. Saya logikanya begini Pak, silakan Pak Dirut. Kan ini sata melihat, mendengar cerita giliran PLN yang punya mayoritas keluar Permen, sehingga harganya mepet sekali nyaris investasinya susah, tapi sebelumnya, sebelum ada Permen harganya tinggi, tapi miliknya swasta yang punya jadi swasta enak karena Permennya belum ada Pak. Jadi mereka punya harganya harga beli PLN ke mereka tinggi. Giliran sekarang anak perusahaan yang invest karena Permen inikan baru. Permen inikan baru diterapkan yang sekarang ini kan Pak? yang sebelumnya belum pernah diterapkan kan Pak? kan Permen baru keluar. Ini yang sebetulnya kita mau tanya juga ke Pak Menteri khusus yang 2 x 100, saya dengar itu mereka berat sekali. Ya kalau yang 2 x 600 ekonomi skills-nya antara 2 x 100 dengan 2 x 600 kan berbeda.Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 100 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi PJB sebagai pemegang saham mayoritas, saya tanya “mana Dirut PJB? Bisa tidak Pak melaksanakan Bapak untung dengan Permen yang baru ini melalui Pak Dirut ini Pak? bapak buka saja hitungan-hitungan bapak. Kan sekarang yang mayoritaskan Bapak ini, PJB dan Indonesia Power yang mayoritas bukan lagi swasta. Kalau dulukan swasta. Bisa tidak bapak itu? Saya khawatir ini hambatan PPA-nya karena harga ini tidak tuntas-tuntas akhirnya kita rapat itu lagi, itu lagi kita dengar sedikit ya sebelum kesimpulan Pak. Silakan Pak.Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 101 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit saja Pak, yang penting-penting saja Bapak kira-kira melaksanakan itu sudah hitung-hitungan Bapak bagaimana?Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?Perundangan Permen 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak dan Ibu yang kami hormati, Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI pada hari ini telah mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan dan pemaparan mengenai RUU yang dimaksud.Perundangan Ratifikasi 7
HADI MULYADI 21 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ya sebentar. Waktu kita masih sisa 15 menit dari jadwal kita sejam setengah. Mestinya kita memang mulai tadi jam 2, tetapi karena rapat pertamanya selesainya jam 3 sehingga kita terundur, kita punya waktu sampai jam 5 kurang 15. Pertemuan kita pada hari ini. Ya pertemuan kita pada hari ini memang RDPU Pak untuk menerima masukan saja. Kita bukan rapat fungsi pengawasan. Jadi nanti Pak Nawafie yang diusulkan tentang Antam kita agendakan dalam konteks fungsi pengawasa DPR terhadap mitra-mitra kerjanya.Perundangan RDPU 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Di Kalimantan Barat juga demikian artinya kalau Bapak tanyakan DPR khususnya Komisi VII DPR kita boleh dikatakan 99% itu setuju, Cuma tentu kita ingin mendapatkan seperti dijelaskan tadi inikan sudah nuklir generasi ketiga, generasi keempat yang dijamin lebih aman. Apalagi BAPETEN mengatakan akan mengawal proses pembangunan ini sampai sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Untuk itu, sekalian saya kira kalau ada hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama Pak. Bapak katakan tadi Undang-Undang Ketenaganukliran yang harus direvisi, digoal itu akan kita prioritaskan. Ini Undang-Undang Minerba kita hampir selesai, nanti kita akan. Selanjutnya di Komisi VII DPR masuk Undang-Undang Migas.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Mungkin saja tahun depan itu langsung dua-duanya Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Tenaga Nuklir artinya kalau itu bisa, tapi kami justru melihat persoalannya itu bukan dikami Pak, justru dipemerintah. Pemerintah dalam tanda kutip. Saya pribadi curiga ini memang kenapa sampai 40 tahun ini. Undang-undangnya berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kemajuan. Ini artinya memang pasti ada unsure politik. Ekonomi politik yang bekerja dari pihak kapitalis yang tidak menginginkan Indonesia itu maju dan ini harus kita lawan karena mereka ingin Indonesia itu terlalu terbelakang. Jadi dengan berbagai alasan LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN agar Indonesia tidak pernah maju, nanti giliran mereka sudah maju baru kita bangun PLTN. Ketinggalan 50 tahun kita. Wajar kalau Indonesia tidak maju-maju. Jadi kalau Bapak sepakat mulai hari ini kita lawan. Hemegoni kapitalis global kita lawan, kita bangun PLTN dan ini sejarah bagi kita Pak. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Penggunaan merkuri di Indonesia banyak ditemukan pada kegiatan pertambangan, industry dan kesehatan. Sedangkan pengaturan masalah perdagangan dan peredaran merkuri di Indonesia telah diatur sejak Tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu yang memasukan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M/Data BAG/Per/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan distribusi dan pengawasan bahan berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas. Namun meskipun penggunaan merkuri ini sudah dibatasi, fakta di lapangan menunjukan bahwa merkuri masih banyak digunakan terutama di kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK. Selain berasal dari impor, merkuri juga ditengarai didapatkan dari pertambangan Sinabar atau batuan sumber utama penghasil merkuri. Pada laporan The Label Mercury Assesment yang dikeluarkan oleh Unit pada Tahun 2013, PESK diidentifikasi sebagai sumber emisi merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja, sedangkan data Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM menyatakan adanya kegiatan PESK yang tersebar di 32 provinsi, 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Penggunaan merkuri di Indonesia banyak ditemukan pada kegiatan pertambangan, industri dan kesehatan. Sedangkan pengatur masalah perdagangan dan peredaran merkuri di Indonesia telah diatur sejak tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya tertentu, yang memasukkan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PR/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 44/M-DAG/PRR/9/2009 tentang Perdagangan Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang secara tegas melarang penggunaan merkuri di pertambangan emas.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury dalam kesempatan ini.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 11 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu jelas dia kalorinya 4800 sampai 5000, ia tidak bisa jual karena jauh sekali. Satu-satunya cara dia adalah dia jadikan pembangkit. Kalau itu yang jadi Pakotan, yang lain hancur semua Pak. Jadi membuat peraturan itu, itukan harus melihat ratarata. Ini masukan-masukan yang disampaikan kepada kita. Kalau bisa juga PLN juga mendiskusikan dengan Pemerintah Pak. Jadi pada saat kita rapat dengan Pemerintah, pemerintah sudah mendapat info yang akurat begitu. Jangan hanya contoh ambil satu, dua contoh itu jadikan dasar untuk diterapkan keseluruhnya. Ini yang akan menjadi permasalahan dan akhirnya sampai-sampai juga kan ke Istana dan sebagainya. Itu kan kami merespon Pak Jokowi menegor Kementerian ESDM terkait dengan mempersulit pengusaha dan investasi dan lain sebagainya.Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 64 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Aturannya dimana itu Pak?Perundangan Regulasi 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak dan Ibu yang kami hormati, Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI pada hari ini telah mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan dan pemaparan mengenai RUU yang dimaksud.Perundangan RUU 7
HADI MULYADI 20 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak/Ibu sekalian, Sebelum dilanjutkan Pak Nawafie memang kita pada hari ini dalam rangka RDPU meminta masukan dari Bapak/Ibu sekalian dalam rangka RDPU meminta masukan dari Bapak/Ibu sekalian terkait dengan RUU yang terkait dengan Konvensi Minamata tentang Merkuri. Jadi kalau ada yang mau disusulkan secara tertulis silakan Pak disampaikan kepada kami dan tadi Bapak izin mau ke Bandara, kami persilakan PakPerundangan RUU 7



HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury dalam kesempatan ini.Perundangan RUU 7
HADI MULYADI 7 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Berkaitan dengan hal tersebut maka Komisi VII DPR RI pada hari ini mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan mengenai RUU yang dimaksud. Masukan dari pada stakeholder tersebut akan menjadi referensi bagi Komisi VII DPR RI dalam proses pembahasan bersama pemerintah.Perundangan RUU 7
HADI MULYADI 19 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ya baik terima kasih Pimpinan. Saya rasa cukup, karena solusinya kalau menurut saya tidak ada yang bisa dipaparkan oleh tingkat I dan terutama karena didasari juga oleh UndangUndangnya yang masih belum jelas. Mungkin setelah Undang-Undang ini ada ya mudah-mudahan Tingkat I bisa lebih bergigih untuk menerapkan Undang-Undang. Terima kasih Pimpinan.Perundangan Undang-Undang 7
HADI MULYADI 109 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ya, sudah ditutup Pak, bukan di skors lagi. Jadi saya rasa demikian Pak, jadi tadi Pak Dirut usul permasalahan PLN ini memang tuntasnya di undang-undang karena filosopinya antara gas, migas dengan tambang ini di undang-undangnya berbeda. Satu dengan sistem cost recovery kalau ini sistem royalti Pak. Yang ditambang sistem royalti, kalau minyak migas sistem cost recovery itu panjang diskusinya biar nanti bisa kita selesaikan nanti kita adakan rapat khusus dengan Pak Dirut bagaimana sikap pemerintah, bagaimana dukungan politik kita kedepan. Saya rasa demikian terima kasih.Perundangan Undang-Undang 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?Perundangan UU Minerba 7
HADI MULYADI 108 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Makanya Pak Kartubi meminta prinsip-prinsip cost recovery ditetapkan ditambang itu. Itu usulan Pak Kartubi waktu di Undang-Undang Minerba. Silakan Pak Adam.Perundangan UU Minerba 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian pada agenda 1,2,3 ini agak mirip dengan rapat kita kemarin dengan Pertamina Pak Dirut, cuma Pertamina saya dengar rapatnya sampai dengan jam 11 malam, kalau bisa kita PLN tidak usah sampai jam 11 malam Pak. Kemarin mereka tertarik sekali Pak membahas anak perusahaan Pak, jadi ternyata anak ini lebih menarik dari pada induknya Pak karena kalau BaPak-Ibunya sudah sering ketemu tapi anaknya tidak pernah ketemu Pak. Jadi kemarin teman-teman membahas secara ini dan bahkan mungkin ada rapat lanjutan terkait dengan anakanak perusahaan PT.Pertamina yang kemarin dan hal yang sama juga kita bahas pada hari ini. Kita mengharapkan Pak Dirut menyampaikan sinkronisasi eksistensi anak perusahaan dalam rangka mensupport PT.PLN, sejauh mana itu? aPakah memang profilnya kedepan masih seperti itu aPakah akan dikurangi atau ditambah dan seberapa jauh anak perusahaan yang sekarang itu bisa memberikan keuntungan dari sisi keuangan maupun keuntungan dari sisi operasional terhadap induk perusahaannya.Perusahaan Anak Perusahaan 7
HADI MULYADI 10 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit Pak sebelum dilanjut. Sebetulnya kita besok itu ada juga membahas ini dengan Menteri Pak, cuma kalau bisa PLN sendiri dulula sebelum masuk kementerian itu. Kami merespon apa yang berita yang ada terhadap respon Pak Jokowi terhadap Peraturan Pemerintah eh Peraturan Menteri yang dianggap menghambat investasi. Maka dari itu, salah satunya Permen 19 dan Permen lainnya juga yang mungkin juga ada masukan-masukan kepada Pemerintah bahkan itu mungkin langsung Presiden Pak. Jangan Peraturan Menteri itu misalnya dari 10 mulut tambang misalnya ada memenuhi satu, dua itu dianggap itu rata-rata. Ini yang saya minta juga kepada PLN punya anak perusahaan yang namanya PJB, punya Indonesia power yang bisa meng-exercise Pak. Jadi saya menyarankan waktu itu ke Kementerian ya di-exercise saja, jadi tidak Pakai teori. Kalau yang Agung apa namanya Pak, yang jalan itu Pak?Perusahaan Anak Perusahaan 7
HADI MULYADI 17 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi kalau di ini Bu, PJB dengan Indonesia Power itu dari 5,7 itu berapa, 80%, 90% yang dua ini.Perusahaan Indonesia Power 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian pada agenda 1,2,3 ini agak mirip dengan rapat kita kemarin dengan Pertamina Pak Dirut, cuma Pertamina saya dengar rapatnya sampai dengan jam 11 malam, kalau bisa kita PLN tidak usah sampai jam 11 malam Pak. Kemarin mereka tertarik sekali Pak membahas anak perusahaan Pak, jadi ternyata anak ini lebih menarik dari pada induknya Pak karena kalau BaPak-Ibunya sudah sering ketemu tapi anaknya tidak pernah ketemu Pak. Jadi kemarin teman-teman membahas secara ini dan bahkan mungkin ada rapat lanjutan terkait dengan anakanak perusahaan PT.Pertamina yang kemarin dan hal yang sama juga kita bahas pada hari ini. Kita mengharapkan Pak Dirut menyampaikan sinkronisasi eksistensi anak perusahaan dalam rangka mensupport PT.PLN, sejauh mana itu? aPakah memang profilnya kedepan masih seperti itu aPakah akan dikurangi atau ditambah dan seberapa jauh anak perusahaan yang sekarang itu bisa memberikan keuntungan dari sisi keuangan maupun keuntungan dari sisi operasional terhadap induk perusahaannya.Perusahaan PT Pertamina 7
HADI MULYADI 6 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kemudian pada agenda 1,2,3 ini agak mirip dengan rapat kita kemarin dengan Pertamina Pak Dirut, cuma Pertamina saya dengar rapatnya sampai dengan jam 11 malam, kalau bisa kita PLN tidak usah sampai jam 11 malam Pak. Kemarin mereka tertarik sekali Pak membahas anak perusahaan Pak, jadi ternyata anak ini lebih menarik dari pada induknya Pak karena kalau BaPak-Ibunya sudah sering ketemu tapi anaknya tidak pernah ketemu Pak. Jadi kemarin teman-teman membahas secara ini dan bahkan mungkin ada rapat lanjutan terkait dengan anakanak perusahaan PT.Pertamina yang kemarin dan hal yang sama juga kita bahas pada hari ini. Kita mengharapkan Pak Dirut menyampaikan sinkronisasi eksistensi anak perusahaan dalam rangka mensupport PT.PLN, sejauh mana itu? aPakah memang profilnya kedepan masih seperti itu aPakah akan dikurangi atau ditambah dan seberapa jauh anak perusahaan yang sekarang itu bisa memberikan keuntungan dari sisi keuangan maupun keuntungan dari sisi operasional terhadap induk perusahaannya.Perusahaan PT PLN 7
HADI MULYADI 106 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Soalnya ininya berbeda Pak, apa platform-nya berbeda antara gas dengan tambang, kalau gas itu diakan cost recovery.PLN Cost Recovery 7
HADI MULYADI 108 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Makanya Pak Kartubi meminta prinsip-prinsip cost recovery ditetapkan ditambang itu. Itu usulan Pak Kartubi waktu di Undang-Undang Minerba. Silakan Pak Adam.PLN Cost Recovery 7
HADI MULYADI 105 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi waktu itu memang saya sendiri yang nanya DMO itu ternyata hanya alokasi volume tidak ada priviladge terhadap harga itu yang menjadi masalah, mereka hanya diwajibkan tapi harganya harus sama dengan harga pasar. Ini yang sebetulnya tidak menguntungkan PLN, jadi tidak menguntungkan bapak. DMO itu artinya hanya dia harus menjual didalam negeri tapi dengan harga pasar. Jadi menurut saya persoalan ini sebetulnya bisa kalau ingin tuntas bisa diselesaikan di Undang-Undang Minerba Pak.PLN DMO 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Karena pertanyaan saya dalam rapat dengar pendapat, raker, raker dengan menteri ini, terkait dengan PLN ada jawaban tertulis ini Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Ramson dan Pak Aryo tadi tentang PLTG Pak, Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Dalam catatan yang saya lihat kabarnya PLN-nya ini keberatan dengan harga dari PGN yang telalu tinggi kalau dalam interaktif kemarin Pak Iskan menanyakan waktu itu ada PGN, ada Pertamina Gas, ada PLN juga, mereka mengatakan harganya murah. Tapi dalam anggaran yang Bapak susun di sini harganya masih tinggi 9,7. Kami melihat ini salah satu faktor selain ketidakpastian pasokan gas dan harga gas yang tinggi, sehingga pembangkit listrik tenaga gas ini menjadi terhambat pembangunannya. Bapak dalam laporan tertulis untuk saya, ini ada beberapa Bapak mengatakan beberapa proyek dan sumbernya, sumber pasokan gasnya, tapi tidak ada penjelasan di sini Pak, apakah sudah berjalan, apakah sudah, jawabannya terima kasih, tetapi penjelasan apakah sudah berjalan dan sebagianya belum. Contoh misalkan Bapak ceritakan untuk di Jambi itu dari Jambi Merang misakan itu ya kemudian beberapa keterangan tetapi tidak ada penjelasan, apakah ini sudah 100 persen berfungsi untuk atau bagaimana.PLN Hambatan Harga Tinggi 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Yang kedua secara interaktif saya ingin bertanya Pak, apa benar Pak, harga dari PGN itu memang masih mahal untuk ukuran PLN? Masih mahal Pak itu ya? Masih mahal Pak? Dan yang PLN hanya membeli pada PGN? Tidak bisa. Tidak harus. Kalau pembangkit swasta misalkan Pak, kita membeli dari, mengimpor dari, apa itu dibenarkan?PLN Impor 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Harus ke PGN juga beli gasnya? Tidak. Belum ada ya. Baik, Bapak sekalian, kalau kita melihat secara keseluruhan kegagalan PLN memenuhi 10.000 megawatt 5 tahun yang lalu, ya Pak ya 10.000? Kan itu hanya dapat 75 persen kan Pak ya? Salah satu dalam analisis kami adalah karena memang energi baru dan terbarukan ini belum termasuk gas, belum dimaksimalkan dalam proses memenuhi kapasitas itu. Kalau kita hanya mengandalkan BBM apalagi batubara ini tidak akan pernah terpenuihi. Sehingga kami ingin seperti yang disampaikan teman-teman yang lain ada dua hal yang ingin kami minta kepastian proyek yang harus dibangun sampai setidak-setidaknya 5 tahun ke depan itu adalah PLTG dan nuklir. Walaupun di beberapa negara juga ada yang masih protes khususnya di Jepang misalkan, karena kasus Fukuyama, mereka memprotes pembangkit nuklir tetapi dalam beberapa analis ilmiah, kita mendengar sekarang sudah muncul nuklir generasi ketiga, yang katanya relatif lebih aman. Tapi dalam Permen yang kita baca, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Pak, ternyata pembangkit tenaga nuklir ini masih masih kategori terakhir. Ini mohon nanti, mungkin tidak dengan Bapak ya, nanti mohon disampaikan dengan pihak terkait kenapa harus terakhir, katanya masih banyak energi-energi lain yang belum dimanfaatkan. Persoalannya Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam beberapa kita pertemuan ini, energi-energi yang lain pun tidak ada progress psotif dari PLN bahwa ini sudah dilakukan dengan baik. Ini yang disampaikan.PLN Kepastian Proyek 7
HADI MULYADI 57 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu katanya rugi terus, jadi kebagian 30% ruginya begitu atau bagaimana itu sistemnya? jadi itu juga perlu dievaluasi Bu. Kalau 30% tidak mayoritas minoritas, katanya dikasih kerjaan terus, dikasih pekerjaan travo terus oleh PLN, tapi rugi terus. Nah inikan tolong kita diterangkan juga, bagaimana? apa saham 30% itu, jangan gara-gara 30% PLN punya kewajiban sebagai marketingnya ya menyediakan pekerjaan buat dia buat PT itu dengan asumsi PLN ada 30%, tapi prakteknya PLN malah rugi. Nah ini apa solusinya kedepan? Apa bagaimana? apa tidak dibikin dia? kalau tidak PLN bikin saja perusahan pembuat travo 100%. Bapak-Ibu kenapa tidak kedepan dibikin saja PLN yang bikin travo 100% yang sahamnya PLN? itu salah satu yang bisa mensupport selain swasta, memang kebutuhannya kan meningkat. Ini juga kami tidak mengerti. Bisa sedikit dialog Bu sambil menunggu Pak Dirut? Silakan siapa saja, karena Pak Dirut lagi ini.PLN Kerugian 7
HADI MULYADI 16 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Memberi keuntungan seberapa besar begitu Pak.PLN Keuntungan 7
HADI MULYADI 18 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Keuntungan bersihPLN Keuntungan 7
HADI MULYADI 19 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Oh banding 10 ya, hampir 50%-nya ya. Silakan bu yang lainnya dilanjut.PLN Keuntungan 7
HADI MULYADI 20 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Mulai untungnya Tahun berapa bu?PLN Keuntungan 7
HADI MULYADI 23 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi mungkin menarik Pak Dirut, kan tadi disampaikan melalui direksi, direktur kalau bisa profile-nya PLN BB Pak, inikan tadi PJB sudah, Indonesia Power sudah, yang ketiga ini kan PLN BB ini termasuk anak perusahaan PLN yang cukup dikenal ya? yang selama ini mungkin dilihatkan ruginya sebesar-besar, terus masuk keuntungan. Apa yang dilakukan, sehingga dari rugi bisa keuntungan yang terusterusan rugi bisa untung. Inikan juga menjadi sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lihat Pak apa yang menyebabkan dan kesalahan apa yang terjadi kok rugi-rugi terus dan kita selama ini sudah menyampaikan orientasinya dirubah, dirubah bukan lagi sekedar pedagang-pedagang yang dapat fee kecil itu yang katakan Pak Nasir dapat keuntungan sedikit, tapi berorientasi kepada pemilik tambang yang dia sendiri bisa bukan lagi selama ini menjadi hanya sekedar trading ya, trading sebagao trader ya, tapi sudah kita sepakati dan kesimpulan rapat kita Pak yang lalu juga mendukung orientasinya PLN BB kedepan supaya selain berperan dan memastikan pasokan untuk PLN, juga dari sisi corporate dia juga untung itu. Silakan Pak Dirut atau melalui menugaskan Direksi silakan.PLN Keuntungan 7
HADI MULYADI 36 PKS Kalimantan Barat Laki-laki Interupsi kita batasi jadi yang dimaksud Bapak itu saya mengerti menyampaikannya Pak. Jadi ada pada saat turun tentu ada keuntungan itu maksudnya pada saat naik kerugian. Nah itu dibandingin dengan waktu turun dengan waktu naik itu rata-rata mungkin maksudnya rata-rata ya Bapak? karena rata-ratanya yang dia maksud. Mungkin dari Mei ke Juni turun, Juni ke Juli turun tiba-tiba Agustus naik, nah ini bagaimana rata-ratanya? Jadi itu perlu pendalaman memang untuk kalau melihat secara rata-rata tidak perbulan, tetapi begini Pak Dirut kalau menurut saya kita dari dulu sudah memutuskan, makannya orientasi bisnis PLNBB harus menssuport PLN dalam menjamin ketersediaan batubara. Jangan lagi seperti dulu, dulu kan hanya sebagai traider Pak bersaing dengan dia beli ke penambang lain dengan harga yang sama dengan trader yang lain dia lebih sedikit untung dikit.PLN Keuntungan 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Yang kedua secara interaktif saya ingin bertanya Pak, apa benar Pak, harga dari PGN itu memang masih mahal untuk ukuran PLN? Masih mahal Pak itu ya? Masih mahal Pak? Dan yang PLN hanya membeli pada PGN? Tidak bisa. Tidak harus. Kalau pembangkit swasta misalkan Pak, kita membeli dari, mengimpor dari, apa itu dibenarkan?PLN PGN 7
HADI MULYADI 8 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Seperti kemarin PT.PLN atau anak PT.PLN, PJB dan Indonesia Power mengambil porsi yang mayoritas kita sudah dukung Pak yang tadinya masih banyak perdebatan di internal Komisi VII ada yang setuju dan yang tidak, pada akhirnya jadi kesimpulan rapat waktu itu PLT karena Pak Dirut keluar negeri diwakilkan oleh PLT.Dirut, akhirnya kita simpulkan Komisi VII mendukung peran yang lebih besar dari PT.PLN melalui anak perusahaan PT.PLN untuk mengambil porsi lebih dari 50% seperti 51%, yang awalnya menjadi perdebatan. Itu bentuk dukungan kita kepada Pemerintah agar Pemerintah memang punya peran yang dominan dalam sektor energi ini, jadi tidak harus selamanya swasta yang memegang peran yang besar. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sudah dicanangkan PLN ini dapat berjalan dengan baik dan kami secara politik akan mendukungnya.PLN PLN 7
HADI MULYADI 15 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Pak Dirut sudah menyampaikan 6 agenda kita pada hari ini. Yang perlu kita tekankan tadi Pak terkait dengan mendorong program 35 ribu ini supaya percepatan terjadi. PLN memang perlu menyampaikan data yang seapa adanya Pak. Jangan sampai karena pemerintah membuat aturan seakan-akan menguntungkan PLN, tapi pada akhirnya memperlambat program begitu. Itu kan akan menjadi kontra produktif itu ya artinya memperketat kita setuju, tapi jangan sampai merugikan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk selanjutnya di meja pimpinan, silakan interupsi dulu Pak.PLN PLN 7
HADI MULYADI 25 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pimpinan, terima kasih. Tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa batu bara itu 55% dari harga pokok produksi ya sekitar itu artinya PLN memahami dan menyadari bahwa factor turun naiknya batu bara ini sangat signifikan dalam proses penetapan harga pokok produksi. Seharusnya tentu PLN melakukan antisipasi, langkah-langkah antisipasi ini yang perlu kami pahami, apa yang harus kami bantu kepada PLN terkait dengan regulasi, terkait dengan pengawasan termasuk apa yang Bapak laporkan PLN BB yang terus mengalami kerugian.PLN PLN 7
HADI MULYADI 26 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kami juga perlu data mungkin ada data dari audit internal tentang hal tersebut yang perlu kita perbaiki kedepan, sehingga tidak merugi terus PLN ini. Saya kira jangan sampai nanti harga batu bara menaik, kemudian ini menjadi alasan kemudian PLN tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan kembali lagi pasti kami yang di DPR yang akan dimintai pertanggungjawab pertanyaan dari masyarakat, kenapa daerah kami terus. Kami meminta langkahlangkah yang lebih rincin, mungkin dalam kesempatan yang akan datang untuk apa yang dilakukan oleh PLN secara keseluruhan terhadap antisipasi naik turunnya harga batu bara. Terima kasih.PLN PLN 7
HADI MULYADI 27 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ia mungkin itukan interupsi Pak, interupsi untuk mempertajam agenda khususnya tadikan karena menyinggung PLN BB, Pak Dirut mengatakan ada pontensi piutang yang belum tertagih, kan kita harus tahu berapa piutang PLN BB yang berapa triliun, apa berapa ratus miliar dari sekian berapa yang sudah tertagih. Yang tidak tertagih itu kenapa, apakah bisa dilakukan upaya paksa atau dan lain sebagainya. Ini kan uangnya pemerintah, PLN ini kan pemerintah Pak. Jadi itu perlu juga dilaporkan Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu kita dukung secara politik Pak seperti dulu Pak Dirut mengatakan terhadap proyek mangkrak saya langsung dengan Kejaksaan Agung, langsung koordinasi dengan KPK, dengan ini Bapak bisa tindaklanjuti. Kalau yang begini apakah ada hal-hal yang lain yang perlu Bapak lakukan, dan kita juga dukung di Komisi VII dalam kaitan untuk menagih yang itu menjadi haknya PLN. Jangan PLN dilihat disini seperti tidak berdaya, kalau betul ada potensi piutang yang harus ditagih begitu, tapi kalau tidak, tidak perlu juga kita Paksakan, tapi tadi Pak Dirut mengatakan, ada berapa Pak potensi piutang yang perlu ditagih, triliunan atau ratusan miliar? ratusan miliar Pak. Silakan Pak.PLN PLN 7
HADI MULYADI 36 PKS Kalimantan Barat Laki-laki Interupsi kita batasi jadi yang dimaksud Bapak itu saya mengerti menyampaikannya Pak. Jadi ada pada saat turun tentu ada keuntungan itu maksudnya pada saat naik kerugian. Nah itu dibandingin dengan waktu turun dengan waktu naik itu rata-rata mungkin maksudnya rata-rata ya Bapak? karena rata-ratanya yang dia maksud. Mungkin dari Mei ke Juni turun, Juni ke Juli turun tiba-tiba Agustus naik, nah ini bagaimana rata-ratanya? Jadi itu perlu pendalaman memang untuk kalau melihat secara rata-rata tidak perbulan, tetapi begini Pak Dirut kalau menurut saya kita dari dulu sudah memutuskan, makannya orientasi bisnis PLNBB harus menssuport PLN dalam menjamin ketersediaan batubara. Jangan lagi seperti dulu, dulu kan hanya sebagai traider Pak bersaing dengan dia beli ke penambang lain dengan harga yang sama dengan trader yang lain dia lebih sedikit untung dikit.PLN PLN 7
HADI MULYADI 37 PKS Kalimantan Barat Laki-laki Kalau begitukan, nah komisi istilahnya Pak komisioner saja. Jadi secara strategis menjadi tidak PLNBB tidak jadi strategis. Kita tanya sekarang PLNBB sudah punya tambang berapa sampai hari ini dengan perubahan orientasi ini? itu yang perlu kita kaji. Kalau sudah punya tambang artinya mau naik berapa pun dia kan cost saja dia tidak bisa cari untung besar-besar ke PLN artinya cost. Biarin orang naik naik tinggi eksport yang penting dia bisa mensuport PLN dia hanya cost saja. Tidak seperti kalau pengusaha kan susah Pak. Cost plus fee-nya berapa? 25%, … inikan susah. Susah kita tahan pengusaha dilarang jual ke tempat yang lebih mahal. Jadi kita susah Pak. Kalau itu yang kita atur pengusahanya susah, jadi BaPak internal saja pastikan PLN ini, PB ini kedepan mampu men-support PLN. Ini jadi saya rasa itu interupsinya kita langsung saja pendalaman dimulai dari Pak Hary Purnomo siap-siap Pak Aryo. Silakan Pak Hary.PLN PLN 7
HADI MULYADI 52 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih. Mungkin sambil menunggu Pak Dirut, mungkin ada beberapa hal tadi Pak. Saya mau bertanya Pak, inikan ada 11 anak perusahan Pak ya? 11. Kalau yang saya pernah denger waktu itu ada perusahan yang buat travo itu, disana ada apa kan itu ada sahamnya PLN 30% itu tidak masuk disini? nah itu yang begini-begini apa namanya?PLN PLN 7
HADI MULYADI 53 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kalau yang seperti itu ada berapa itu?PLN PLN 7
HADI MULYADI 54 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi kalau yang dibawah 50% itu dianggap bukan, kalau misalnya saham PLN ada joint diatas 50% itu masuknya anak perusahan apa bukan itu?PLN PLN 7



HADI MULYADI 55 PKS Kalimantan Timur Laki-laki tidak saya mau bertanya dari sisi corporate saya tidak begitu mengerti, saya bertanya kalau misalnya PLN punya saham disuatu perusahan diatas misalnya di atas 51%, itu namanya sudah perusahan PLN atau bukan? Sudah ya?PLN PLN 7
HADI MULYADI 56 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Seperti yang dilakukan terhadap 3, sekarang kan posisinya Pak Dirut kan ke depan mengambil 51% saham pembangkit berarti itu sudah perusahan PLN namanya anak perusahaan PLN ya? kalau sudah 51% ya? oke jadi biar pengertian saya clear ya. Berarti kalau yang dibawah 50% ini seperti unindo itu ada beberapa Bu, cuman unindo saja?PLN PLN 7
HADI MULYADI 57 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu katanya rugi terus, jadi kebagian 30% ruginya begitu atau bagaimana itu sistemnya? jadi itu juga perlu dievaluasi Bu. Kalau 30% tidak mayoritas minoritas, katanya dikasih kerjaan terus, dikasih pekerjaan travo terus oleh PLN, tapi rugi terus. Nah inikan tolong kita diterangkan juga, bagaimana? apa saham 30% itu, jangan gara-gara 30% PLN punya kewajiban sebagai marketingnya ya menyediakan pekerjaan buat dia buat PT itu dengan asumsi PLN ada 30%, tapi prakteknya PLN malah rugi. Nah ini apa solusinya kedepan? Apa bagaimana? apa tidak dibikin dia? kalau tidak PLN bikin saja perusahan pembuat travo 100%. Bapak-Ibu kenapa tidak kedepan dibikin saja PLN yang bikin travo 100% yang sahamnya PLN? itu salah satu yang bisa mensupport selain swasta, memang kebutuhannya kan meningkat. Ini juga kami tidak mengerti. Bisa sedikit dialog Bu sambil menunggu Pak Dirut? Silakan siapa saja, karena Pak Dirut lagi ini.PLN PLN 7
HADI MULYADI 58 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi ya memang harusnya begitu. posisi PLN apakah diambilalih seluruhnya atau memang keluar sekalian, daripada 30% hanya sebagai pelengkap saja sementara pasarnya PLN menyediakan terus Pak dan perannya PLN nyaris tidak ada disana, karena mayoritas adalah dipegang oleh pihak lain.PLN PLN 7
HADI MULYADI 60 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Saya dengar waktu itu di rapat pertama supaya yang 2-3 ini ada pergerakan juga, kalau tidak tidak ada kemajuan karena kalau semakin mundur target kebelakangnya juga mundur juga dan juga investor juga semakin tidak yakin dengan program yang diinikan oleh Pemerintah ini, apalagi masalanya begitukan. Maka dari itu, disini yang kita jadikan contoh walaupun belum tentu sukses, ya kita anggap saja success story, walaupun belum sukses ya, tapi setidak-tidaknya baru ada baru ini yang lain tidak ada, mana lagi yang mau dijadikan contoh, tentu yang dicontohkan yang ada. Begitu juga PLN batu bara, batu bara hadir ya Pak ya? jadi harapan kita ke PLN batu bara yang real orientasi ini betul-betul speed up Pak, jadi Jambi sudah? sudah Pak ya atau proses? hasil yang 3 Kaltim 5 kapan Pak? Ya itukan prosesnya sudah 6 Bulan yang lalu, jadi ditarget. Ini Pak Dirut sudah datang. Pak Dirut, tadi kita membahas yang masalah ini sudah dijawab sama Ibu Nicke yang masalah UNINDO, PLN akan mengambil sikap mayoritas atau keluar sama sekali. Itu sudah kita juga mengharapkan begitu karena pasarnya adalah pasar PLN.PLN PLN 7
HADI MULYADI 65 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pak Hary, ini ada yang menarik ini payton ini sudah berjalan 20 Tahun harganya 1200 atau 9%, tahu-tahu sudah perpanjang lagi sampai 45 Tahun. Jadi PLN bisa berdarah-darah juga dong Pak bayarnya? Bikinya dulu masuk kompenen cost yang. Ini juga banyak lucu-lucuan juga. Jadi bagaimana? banyak sekali katanya apalagi yang ini. Katanya kemarin waktu itu ada beberapa yang mau dievaluasi Pak, beberapa pembangkit. Jangan kalau kita cari yang ini Pak, jangan juga kita cari yang terbaiklah Pak, jangan juga sekarang kan kesannya harganyakan murah sekali begitu Pak, tapi dihitung juga apa pengusaha untung begitu. Jangan sampai juga pengusaha rugi Pak, tidak berkembang juga pengusahanya kalau sampai kecil sekali. Maka dari itu, kita minta Permen itu supaya di evaluasi juga, sehingga akhirnya nanti ke depan kita betul-betul ya jalan tengah lah pengusaha juga tidak rugi PLN juga tidak terlalu mahal begitu.PLN PLN 7
HADI MULYADI 73 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Tinggal menunggu mobilnya datang dulu Pak,PLN PLN 7
HADI MULYADI 87 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Karena di daerah pemilihan saya Sulawesi Utara itu kaya sekali dengan geotermal. Itu reserve-nya nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat dan Sumatera Utara kalau tidak salah. Ada 6 geothermal powerplan, tapi semuanya dibawa oleh Pertamina. Jadi saya pikir PLN juga harus melihat itu karena sekarang inikan Sulawesi Utara masih menggunakan sumber yang dari kapal Turki tersebut yang 150 megawatt. Nantikan kontraknya akan habis kira-kira berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Jadi kalau itu selesai, itu akan terjadi. Sekarang ini memang elektrifiksi right di Sulawesi Utara sudah mencapai 98%, tapi itu jugakan karena banyak kontribusi dari kapal Turki tersebut, tapi kalau saya pikir perlu dibuat perencanaan lebih matang untuk setelah kontrak dengan perusahaan Turki tersebut selesai and then what begitu kan. Saya pikir geotermal bisa menjadi salah satu sumber yang dilihat oleh PLN. Terima kasih.PLN PLN 7
HADI MULYADI 99 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi menurut saya tidak logis karena apa? Karena ini miliknya PLN justru harganya murah dibandingkan miliknya swasta ini yang logika saya sebetulnya agak sebelum-sebelumnya PPA-nya tidak mengaju ke Permen harganya bagus. Begitu giliran PLN yang punya 51% harganya malah jelek, jadi lucu. Giliran PLN yang punya malah harganya dibikin mepet sekali. Saya khawatir anak perusahaannya rugi ya Pak? ini ada di PJB Pak ya? Dirut PJB hadir? siapa? Dirut PGB siapa? Disana Pak duduk sebentar. Saya logikanya begini Pak, silakan Pak Dirut. Kan ini sata melihat, mendengar cerita giliran PLN yang punya mayoritas keluar Permen, sehingga harganya mepet sekali nyaris investasinya susah, tapi sebelumnya, sebelum ada Permen harganya tinggi, tapi miliknya swasta yang punya jadi swasta enak karena Permennya belum ada Pak. Jadi mereka punya harganya harga beli PLN ke mereka tinggi. Giliran sekarang anak perusahaan yang invest karena Permen inikan baru. Permen inikan baru diterapkan yang sekarang ini kan Pak? yang sebelumnya belum pernah diterapkan kan Pak? kan Permen baru keluar. Ini yang sebetulnya kita mau tanya juga ke Pak Menteri khusus yang 2 x 100, saya dengar itu mereka berat sekali. Ya kalau yang 2 x 600 ekonomi skills-nya antara 2 x 100 dengan 2 x 600 kan berbeda.PLN PLN 7
HADI MULYADI 23 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi mungkin menarik Pak Dirut, kan tadi disampaikan melalui direksi, direktur kalau bisa profile-nya PLN BB Pak, inikan tadi PJB sudah, Indonesia Power sudah, yang ketiga ini kan PLN BB ini termasuk anak perusahaan PLN yang cukup dikenal ya? yang selama ini mungkin dilihatkan ruginya sebesar-besar, terus masuk keuntungan. Apa yang dilakukan, sehingga dari rugi bisa keuntungan yang terusterusan rugi bisa untung. Inikan juga menjadi sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lihat Pak apa yang menyebabkan dan kesalahan apa yang terjadi kok rugi-rugi terus dan kita selama ini sudah menyampaikan orientasinya dirubah, dirubah bukan lagi sekedar pedagang-pedagang yang dapat fee kecil itu yang katakan Pak Nasir dapat keuntungan sedikit, tapi berorientasi kepada pemilik tambang yang dia sendiri bisa bukan lagi selama ini menjadi hanya sekedar trading ya, trading sebagao trader ya, tapi sudah kita sepakati dan kesimpulan rapat kita Pak yang lalu juga mendukung orientasinya PLN BB kedepan supaya selain berperan dan memastikan pasokan untuk PLN, juga dari sisi corporate dia juga untung itu. Silakan Pak Dirut atau melalui menugaskan Direksi silakan.PLN PLN BB 7
HADI MULYADI 41 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi Pak Dirut, Pak Aryo bilang apa pengusaha tambang resah dengan. PLN BB akan baru rencana mau membeli apa tambang-tambang swasta. Menurut kami si sebetulnya selama itu dalam konteks bisnis tidak ada masalah, jadi tidak dalam konteks apa dengan dibawah tekanan dan lain sebagainya. Tadikan saya mendengar dari Pak Aryo tadi kan. Maka dari itu, prosesnya harus dibikin cepat dan wajar, mereka memang setelah itu memang PLN BB berorientasi men-support PLN saja Pak. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Aryo itu kan perusahaan swastanya ada yang Tbk nanti apakah untuk memaksa mereka harus menjual dengan harga spesial ya harga murah itu tidak gampang Pak, walaupun kita dukung secara politik prakteknya mungkin tidak gampang karena itu haknya mereka ya. Mereka sudah ada kredit di Bank dan lain sebagainya. Yang lebih penting bagaimana PLN Bapak potensi PLN BB ini segera di optimalkan Pak. Maka dari itu, dari proses akuisisi tadi mohon kiranya segera selesai , sehingga yang kedepan maupun yang telah berjalan PLN lebih terjamin dari perannya PLN BB. Itu yang sebetulnya kita inginkan Pak. Jadi selanjutnya kita persilakan Pak Muhammad Nasir, siap-siap Pak Bung Ramson Siagian.PLN PLN BB 7
Hadi Mulyadi 2 PKS Kalimantan Timur Laki-Laki Karena pertanyaan saya dalam rapat dengar pendapat, raker, raker dengan menteri ini, terkait dengan PLN ada jawaban tertulis ini Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Ramson dan Pak Aryo tadi tentang PLTG Pak, Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Dalam catatan yang saya lihat kabarnya PLN-nya ini keberatan dengan harga dari PGN yang telalu tinggi kalau dalam interaktif kemarin Pak Iskan menanyakan waktu itu ada PGN, ada Pertamina Gas, ada PLN juga, mereka mengatakan harganya murah. Tapi dalam anggaran yang Bapak susun di sini harganya masih tinggi 9,7. Kami melihat ini salah satu faktor selain ketidakpastian pasokan gas dan harga gas yang tinggi, sehingga pembangkit listrik tenaga gas ini menjadi terhambat pembangunannya. Bapak dalam laporan tertulis untuk saya, ini ada beberapa Bapak mengatakan beberapa proyek dan sumbernya, sumber pasokan gasnya, tapi tidak ada penjelasan di sini Pak, apakah sudah berjalan, apakah sudah, jawabannya terima kasih, tetapi penjelasan apakah sudah berjalan dan sebagianya belum. Contoh misalkan Bapak ceritakan untuk di Jambi itu dari Jambi Merang misakan itu ya kemudian beberapa keterangan tetapi tidak ada penjelasan, apakah ini sudah 100 persen berfungsi untuk atau bagaimana.PLN PLTG 7
HADI MULYADI 52 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih. Mungkin sambil menunggu Pak Dirut, mungkin ada beberapa hal tadi Pak. Saya mau bertanya Pak, inikan ada 11 anak perusahan Pak ya? 11. Kalau yang saya pernah denger waktu itu ada perusahan yang buat travo itu, disana ada apa kan itu ada sahamnya PLN 30% itu tidak masuk disini? nah itu yang begini-begini apa namanya?PLN Saham 7
HADI MULYADI 53 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Kalau yang seperti itu ada berapa itu?PLN Saham 7
HADI MULYADI 54 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi kalau yang dibawah 50% itu dianggap bukan, kalau misalnya saham PLN ada joint diatas 50% itu masuknya anak perusahan apa bukan itu?PLN Saham 7
HADI MULYADI 55 PKS Kalimantan Timur Laki-laki tidak saya mau bertanya dari sisi corporate saya tidak begitu mengerti, saya bertanya kalau misalnya PLN punya saham disuatu perusahan diatas misalnya di atas 51%, itu namanya sudah perusahan PLN atau bukan? Sudah ya?PLN Saham 7
HADI MULYADI 56 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Seperti yang dilakukan terhadap 3, sekarang kan posisinya Pak Dirut kan ke depan mengambil 51% saham pembangkit berarti itu sudah perusahan PLN namanya anak perusahaan PLN ya? kalau sudah 51% ya? oke jadi biar pengertian saya clear ya. Berarti kalau yang dibawah 50% ini seperti unindo itu ada beberapa Bu, cuman unindo saja?PLN Saham 7
HADI MULYADI 57 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu katanya rugi terus, jadi kebagian 30% ruginya begitu atau bagaimana itu sistemnya? jadi itu juga perlu dievaluasi Bu. Kalau 30% tidak mayoritas minoritas, katanya dikasih kerjaan terus, dikasih pekerjaan travo terus oleh PLN, tapi rugi terus. Nah inikan tolong kita diterangkan juga, bagaimana? apa saham 30% itu, jangan gara-gara 30% PLN punya kewajiban sebagai marketingnya ya menyediakan pekerjaan buat dia buat PT itu dengan asumsi PLN ada 30%, tapi prakteknya PLN malah rugi. Nah ini apa solusinya kedepan? Apa bagaimana? apa tidak dibikin dia? kalau tidak PLN bikin saja perusahan pembuat travo 100%. Bapak-Ibu kenapa tidak kedepan dibikin saja PLN yang bikin travo 100% yang sahamnya PLN? itu salah satu yang bisa mensupport selain swasta, memang kebutuhannya kan meningkat. Ini juga kami tidak mengerti. Bisa sedikit dialog Bu sambil menunggu Pak Dirut? Silakan siapa saja, karena Pak Dirut lagi ini.PLN Saham 7
HADI MULYADI 58 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi ya memang harusnya begitu. posisi PLN apakah diambilalih seluruhnya atau memang keluar sekalian, daripada 30% hanya sebagai pelengkap saja sementara pasarnya PLN menyediakan terus Pak dan perannya PLN nyaris tidak ada disana, karena mayoritas adalah dipegang oleh pihak lain.PLN Saham 7
HADI MULYADI 100 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Jadi PJB sebagai pemegang saham mayoritas, saya tanya “mana Dirut PJB? Bisa tidak Pak melaksanakan Bapak untung dengan Permen yang baru ini melalui Pak Dirut ini Pak? bapak buka saja hitungan-hitungan bapak. Kan sekarang yang mayoritaskan Bapak ini, PJB dan Indonesia Power yang mayoritas bukan lagi swasta. Kalau dulukan swasta. Bisa tidak bapak itu? Saya khawatir ini hambatan PPA-nya karena harga ini tidak tuntas-tuntas akhirnya kita rapat itu lagi, itu lagi kita dengar sedikit ya sebelum kesimpulan Pak. Silakan Pak.PLN Saham 7
HADI MULYADI 101 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sedikit saja Pak, yang penting-penting saja Bapak kira-kira melaksanakan itu sudah hitung-hitungan Bapak bagaimana?PLN Saham 7
HADI MULYADI 102 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu yang baru kita dengar Pak. Jadi mohon Pak Dirut giliran anaknya baPak yang punya sekarang harganya ketat sekali, giliran dulu yang punya orang lain harganya bagus. Inikan logika yang paling sederhana Pak. Mohon kiranya juga ini dibicarakan supaya PPA ini bisa selesai, kalau tidak nanti takutnya tarik ulur-tarik ulur tidak selesai-selesai 4 kali rapat, 5 kali rapat, 6 kali rapat, walaupun tambangnya sudah clear, tapi yang paling penting kan PPA-nya, harga PPA-nya. Jadi saya rasa itu ya Pak Dirut ya,? September saja oke ya?PLN Saham 7
HADI MULYADI 57 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Itu katanya rugi terus, jadi kebagian 30% ruginya begitu atau bagaimana itu sistemnya? jadi itu juga perlu dievaluasi Bu. Kalau 30% tidak mayoritas minoritas, katanya dikasih kerjaan terus, dikasih pekerjaan travo terus oleh PLN, tapi rugi terus. Nah inikan tolong kita diterangkan juga, bagaimana? apa saham 30% itu, jangan gara-gara 30% PLN punya kewajiban sebagai marketingnya ya menyediakan pekerjaan buat dia buat PT itu dengan asumsi PLN ada 30%, tapi prakteknya PLN malah rugi. Nah ini apa solusinya kedepan? Apa bagaimana? apa tidak dibikin dia? kalau tidak PLN bikin saja perusahan pembuat travo 100%. Bapak-Ibu kenapa tidak kedepan dibikin saja PLN yang bikin travo 100% yang sahamnya PLN? itu salah satu yang bisa mensupport selain swasta, memang kebutuhannya kan meningkat. Ini juga kami tidak mengerti. Bisa sedikit dialog Bu sambil menunggu Pak Dirut? Silakan siapa saja, karena Pak Dirut lagi ini.PLN Sistem 7
HADI MULYADI 82 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Ini soal apa? Token ya, Pak?PLN Token 7
HADI MULYADI 83 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Oh dikira token. Kalau token itu Pak Dirut banyak usulnya seperti pulsa, Pak. Jadi dia beli 100.000 tetap masuknya 100.000 pulsanya, tapi dia mungkin bisa belinya lebih dari 100.000, tergantung orang yang jual kan bisa jadi 110.000. Kalau dia beli 100.000 masuknya macam-macam. Ada yang cuma 60.000, ada yang 70.000. Ini tidak terkontrol Pak, tapi kalau token itu dia beli 100.000 masuk 100.000 bahwa dia belinya lebih dari 100.000, yang penting pulsanya itu seperti pulsa, dia masuknya pasti 100.000 bahwa dia beli pulsa itu 110.000 atau 120.000 itu soal lain. Kepastian masuknya ini yang kadang-kadang saya dapat informasi daerah berbedabeda, walaupun tokennya sama harganya yang dia beli. Ini kalau token ya Pak. Silakan. Saya punya aspirasi dari bawah ini Pak. Saya rasa masih ada ya? Tidak ada ya? Pak Bara silakan. Pak Bara tadi tunjuk dua kali. Terakhir ya, Pak Bara terakhir ya.PLN Token 7
HADI MULYADI 2 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, pertama saya mendukung sepenuhnya program DEN yang telah disampaikan walaupun menurut saya ini masih sangat sedikit dari yang ingin kami ketahui. Dan terkait dengan Kalimantan Utara yang belum melakukan penyusunan, Dapil saya Kaltim-Kaltara Pak Menteri, Kaltim dan Kaltara. Jadi saya juga akan memberikan support untuk proses DEN membuat dokumen RUED, tanggal 10 Oktober, tolong dibuatkan undangan Pak, nanti saya biar mendampingi.Program Program DEN 7
HADI MULYADI 15 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Terima kasih Pak Dirut sudah menyampaikan 6 agenda kita pada hari ini. Yang perlu kita tekankan tadi Pak terkait dengan mendorong program 35 ribu ini supaya percepatan terjadi. PLN memang perlu menyampaikan data yang seapa adanya Pak. Jangan sampai karena pemerintah membuat aturan seakan-akan menguntungkan PLN, tapi pada akhirnya memperlambat program begitu. Itu kan akan menjadi kontra produktif itu ya artinya memperketat kita setuju, tapi jangan sampai merugikan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk selanjutnya di meja pimpinan, silakan interupsi dulu Pak.Program Nasional Pemerintah 7
HADI MULYADI 65 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pak Hary, ini ada yang menarik ini payton ini sudah berjalan 20 Tahun harganya 1200 atau 9%, tahu-tahu sudah perpanjang lagi sampai 45 Tahun. Jadi PLN bisa berdarah-darah juga dong Pak bayarnya? Bikinya dulu masuk kompenen cost yang. Ini juga banyak lucu-lucuan juga. Jadi bagaimana? banyak sekali katanya apalagi yang ini. Katanya kemarin waktu itu ada beberapa yang mau dievaluasi Pak, beberapa pembangkit. Jangan kalau kita cari yang ini Pak, jangan juga kita cari yang terbaiklah Pak, jangan juga sekarang kan kesannya harganyakan murah sekali begitu Pak, tapi dihitung juga apa pengusaha untung begitu. Jangan sampai juga pengusaha rugi Pak, tidak berkembang juga pengusahanya kalau sampai kecil sekali. Maka dari itu, kita minta Permen itu supaya di evaluasi juga, sehingga akhirnya nanti ke depan kita betul-betul ya jalan tengah lah pengusaha juga tidak rugi PLN juga tidak terlalu mahal begitu.Proyek Payton 7
HADI MULYADI 7 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Berkaitan dengan hal tersebut maka Komisi VII DPR RI pada hari ini mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan mengenai RUU yang dimaksud. Masukan dari pada stakeholder tersebut akan menjadi referensi bagi Komisi VII DPR RI dalam proses pembahasan bersama pemerintah.Rapat Rapat 7
HADI MULYADI 2 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melakasanakan tugas-tugas konstisional kita. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran BaPak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan telah disampaikan agenda kita pada hari ini adalah dalam rangka fungsi pengawasan yaitu dengan agenda: 1. Fungsi dan kinerja organisasi PT.PLN beserta anak perusahaannya sekaligus juga menyampaikan nama-nama anak perusahaan PT.PLN dan bidang usahanya; 2. Evaluasi aspek operasional dan keuangan PT.PLN dan anak-anak perusahaan PT.PLN; 3. Succes story posisi tambang yang sudah belangsung, dan hambatan terhadap posisi yang selanjutnya; 4. Target prioritas PPA pada kesimpulan tanggal 21 April dan kesimpulan 18 Juli yang terakhir dan ini ada 4 kali kesimpulan.Rapat Rapat Dengan Pendapat 7
HADI MULYADI 2 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2017-2018 pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU dengan narasumber di antaranya Bapak Mayjend. TNI Doni Monardo Pangdam Panglima Kodam XVI Pattimura, Bapak DR. Joseph William dari Yayasan Medicus, kemudian Koordinator Nasional Jatam dan senior adviser Bali Focus untuk mendapatkan masukan atas RUU tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercurie, Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan agar Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum. Bisa disetujui?.Rapat Rapat Dengar Pendapat 7
HADI MULYADI 4 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) tata tertib menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. kami mengusulkan agar rapat Dengar Pendapat Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka aPakah dapat disetujui?Rapat Rapat Terbuka 7
HADI MULYADI 20 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak/Ibu sekalian, Sebelum dilanjutkan Pak Nawafie memang kita pada hari ini dalam rangka RDPU meminta masukan dari Bapak/Ibu sekalian dalam rangka RDPU meminta masukan dari Bapak/Ibu sekalian terkait dengan RUU yang terkait dengan Konvensi Minamata tentang Merkuri. Jadi kalau ada yang mau disusulkan secara tertulis silakan Pak disampaikan kepada kami dan tadi Bapak izin mau ke Bandara, kami persilakan PakRatifikasi Konvensi MinamataKonvensi Minimata 7
HADI MULYADI 5 PKS Kalimantan Timur Laki-laki Bapak dan Ibu yang kami hormati, Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury melalui surat Nomor R-42/Pres/08/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menyampaikan penjelasannya menyangkut manfaat dan pentingnya bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Minamata Convention on Mercury ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Komisi VII DPR RI pada hari ini telah mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan dan pemaparan mengenai RUU yang dimaksud.Ratifikasi Konvensi MinamataMinimata Convention on Mercury 7
HARRY POERNAMA 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut PT DI inikan badan usaha, tentunya pemikirannya sangat komersial. Nah menyikapi proyek ini bagaimana dulu ya? oleh karena itu, kedepan saya ingin mengingatkan kembali kedepan kita tidak boleh lagi ya membuat suatu program yang tidak komersial ya. semua kita harus bicara komersial, apalagi melibatkan PT DI. PT DI ini badan usaha. Jadi kekurangan dana seperti ini sebetulnya tidak ya mohon maaf ya tidak perlu kita bicarakan sampai ke DPR Rp100 miliar kok. Menteri itu bisa menyelesaikan Rp100 miliar itu.Anggaran Anggaran 7



HARRY POERNAMA 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut, kalau memang ini secara keekonomian memang layak ya, komersialisasinya layak kenapa tidak PT DI masuk ke sindikasi Bank BUMN misalnya hanya untuk mendapatkan Rp200-300 miliar saya pikir kalau memang ini keekonomiannya jelas pasti bisa. Datang saja ke Menteri BUMN sebagi pemegang saham tunggal bank-bank BUMN itu atau ke Menteri BUMN minta dukungan BUMN karena BUMN itu tiap kali program CSR saja ratusan miliar itu. Kementerian BUMN itu tiap tahun ada gathering antara Direksi BUMN bagi-bagi uang ke masyarakat itu ratusan miliar itu. bangun Inilah-bangun itulah. Rp100 miliar bukan jumlah yang besar tadi Mas Aryo sudah. Malu kita bicara di DPR itu Rp100 miliar ya. Kalau Rp100 triliun ya kita bicara diruangan ini, tapi Rp100 miliar masuk ke Komisi VII DPR. cabinet bisa menyelesaikan itu ya, Menteri Ristek sendiri saja saya yakin harusnya bisa. Ini yang ingin saya garisbawahi artinya lain kali kalau kita membuat program, apalagi ini bicara masalah pesawat ya tujuannya harus komersial, kita harus keekonomiannya jelas.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNAMA 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi dari paparan ya mohon maaf saya agak terlambat masuk ya, jadi konteksnya kita inikan kekurangan anggaran, seizin Pimpinan interaksi kepada Pak Dirjen Ristek. Inikan kita mau mencari solusi kekurangan anggaran ini. intinyakan itu yak an? nah pertanyaan saya upaya menristek tentunya sudah ada langkah-langkah tadi dipaparkan ke Menteri Keuanganlah. Saya tidak tahu apakah sudah ke presiden belum? Ya sudah ke presiden saja. Presiden waktu memberi nama itu kenapa tidak ditodong saja Pak ini kurang Rp100 miliar. Pasti cair pada waktu itu. bicara saja langsung pada waktu acara ceremony itu. Ngomong saja sama presiden ditodong kan beliau yang ngasih nama Nurtanio waktu itu? langsung saja minta duit ya. itu satu. Kedua kali saya melihat anggaran di Dikti inikan ada peluang berapa triliun itu? Rp12 triliun untuk program, memang Menteri Ristek tidak punya kewenangan. Switch anggaran dari Dikti ke sector research ini, tetapi saya yakin ada kesempatan untuk itu. izin saja ke Menteri Keuangan atau kalau perlu ke presiden didalam rapat cabinet. Apa artinya Rp12 triliun dipotong Rp100 miliar? Nothing. Pindahkan saja anggaran Dikti. Dikti itu banyak yang bisa dipotong saya yakin itu, belanja kantorlah, apalah ya. anggaran kita itu banyak yang masih bisa efisiensikan diresturisasi anggaran itu. banyak hal yang sebetulnya tidak perlu, tapi tetap kita lakukan. Sekedar untuk meningkatkan daya serap. Pertama, solusi yang saya usulkan itu saja. Intern Kementerian Ristek Dikti saya yakin bisa switching anggaran ini ya, tentunya seizin Menteri Keuangan. Rp100 miliar dari Rp12 triliun apa artinya? Bisa itu gampang sekali menurut saya ya.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNAMA 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki adi saya hanya ingin menggarisbawahi kita memang sebagai birokrat pemerintah, tapi mainset kita harus komersial begitu loh. Ulet ya. kemarin didalam rapat sisnas sudah deh jangan terlalu menggantungkan diri ke APBN. APBN kita itu sudah sangat kurang begitu loh. Jadi pemikiran kita harus komersial. Coba datang dulu konsorsium tentang BUMN, datang ke Menteri BUMN. Cobalah program CSR itu seizin presiden sudah. Kita harus apa ya? harus punya pemikiran-pemikiran barulah. Ya saya kutip bahasa gaulnya cara berfikir generasi now, generasi milenial ya jangan berfikir seperti kita. Kita ini sudah ketinggalan jaman seringkali cara berfikir kita. Coba ikuti anak-anak muda itu ya. lahir gojeklah, lahir grablah, lahir itu ya begitu cari uang. Itu saja Pimpinan.Anggaran APBN 7
HARRY POERNAMA 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi dari paparan ya mohon maaf saya agak terlambat masuk ya, jadi konteksnya kita inikan kekurangan anggaran, seizin Pimpinan interaksi kepada Pak Dirjen Ristek. Inikan kita mau mencari solusi kekurangan anggaran ini. intinyakan itu yak an? nah pertanyaan saya upaya menristek tentunya sudah ada langkah-langkah tadi dipaparkan ke Menteri Keuanganlah. Saya tidak tahu apakah sudah ke presiden belum? Ya sudah ke presiden saja. Presiden waktu memberi nama itu kenapa tidak ditodong saja Pak ini kurang Rp100 miliar. Pasti cair pada waktu itu. bicara saja langsung pada waktu acara ceremony itu. Ngomong saja sama presiden ditodong kan beliau yang ngasih nama Nurtanio waktu itu? langsung saja minta duit ya. itu satu. Kedua kali saya melihat anggaran di Dikti inikan ada peluang berapa triliun itu? Rp12 triliun untuk program, memang Menteri Ristek tidak punya kewenangan. Switch anggaran dari Dikti ke sector research ini, tetapi saya yakin ada kesempatan untuk itu. izin saja ke Menteri Keuangan atau kalau perlu ke presiden didalam rapat cabinet. Apa artinya Rp12 triliun dipotong Rp100 miliar? Nothing. Pindahkan saja anggaran Dikti. Dikti itu banyak yang bisa dipotong saya yakin itu, belanja kantorlah, apalah ya. anggaran kita itu banyak yang masih bisa efisiensikan diresturisasi anggaran itu. banyak hal yang sebetulnya tidak perlu, tapi tetap kita lakukan. Sekedar untuk meningkatkan daya serap. Pertama, solusi yang saya usulkan itu saja. Intern Kementerian Ristek Dikti saya yakin bisa switching anggaran ini ya, tentunya seizin Menteri Keuangan. Rp100 miliar dari Rp12 triliun apa artinya? Bisa itu gampang sekali menurut saya ya.Anggaran Dikti 7
HARRY POERNAMA 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki adi saya hanya ingin menggarisbawahi kita memang sebagai birokrat pemerintah, tapi mainset kita harus komersial begitu loh. Ulet ya. kemarin didalam rapat sisnas sudah deh jangan terlalu menggantungkan diri ke APBN. APBN kita itu sudah sangat kurang begitu loh. Jadi pemikiran kita harus komersial. Coba datang dulu konsorsium tentang BUMN, datang ke Menteri BUMN. Cobalah program CSR itu seizin presiden sudah. Kita harus apa ya? harus punya pemikiran-pemikiran barulah. Ya saya kutip bahasa gaulnya cara berfikir generasi now, generasi milenial ya jangan berfikir seperti kita. Kita ini sudah ketinggalan jaman seringkali cara berfikir kita. Coba ikuti anak-anak muda itu ya. lahir gojeklah, lahir grablah, lahir itu ya begitu cari uang. Itu saja Pimpinan.BUMN Program CSR 7
HARRY POERNAMA 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut, kalau memang ini secara keekonomian memang layak ya, komersialisasinya layak kenapa tidak PT DI masuk ke sindikasi Bank BUMN misalnya hanya untuk mendapatkan Rp200-300 miliar saya pikir kalau memang ini keekonomiannya jelas pasti bisa. Datang saja ke Menteri BUMN sebagi pemegang saham tunggal bank-bank BUMN itu atau ke Menteri BUMN minta dukungan BUMN karena BUMN itu tiap kali program CSR saja ratusan miliar itu. Kementerian BUMN itu tiap tahun ada gathering antara Direksi BUMN bagi-bagi uang ke masyarakat itu ratusan miliar itu. bangun Inilah-bangun itulah. Rp100 miliar bukan jumlah yang besar tadi Mas Aryo sudah. Malu kita bicara di DPR itu Rp100 miliar ya. Kalau Rp100 triliun ya kita bicara diruangan ini, tapi Rp100 miliar masuk ke Komisi VII DPR. cabinet bisa menyelesaikan itu ya, Menteri Ristek sendiri saja saya yakin harusnya bisa. Ini yang ingin saya garisbawahi artinya lain kali kalau kita membuat program, apalagi ini bicara masalah pesawat ya tujuannya harus komersial, kita harus keekonomiannya jelas.Industri BUMN 7
HARRY POERNAMA 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki adi saya hanya ingin menggarisbawahi kita memang sebagai birokrat pemerintah, tapi mainset kita harus komersial begitu loh. Ulet ya. kemarin didalam rapat sisnas sudah deh jangan terlalu menggantungkan diri ke APBN. APBN kita itu sudah sangat kurang begitu loh. Jadi pemikiran kita harus komersial. Coba datang dulu konsorsium tentang BUMN, datang ke Menteri BUMN. Cobalah program CSR itu seizin presiden sudah. Kita harus apa ya? harus punya pemikiran-pemikiran barulah. Ya saya kutip bahasa gaulnya cara berfikir generasi now, generasi milenial ya jangan berfikir seperti kita. Kita ini sudah ketinggalan jaman seringkali cara berfikir kita. Coba ikuti anak-anak muda itu ya. lahir gojeklah, lahir grablah, lahir itu ya begitu cari uang. Itu saja Pimpinan.Industri BUMN 7
HARRY POERNAMA 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Langsung saja pada pokok masalah ya. saya sejak awal sebetulnya mempertanyakan ya pembagian tugas antara LAPAN dengan PT DI dalam konteks pra produksi 215 , N-215, tapi ya sudahlah ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur saya tidak ingin mengungkit-ngungkit lagi, tetapi sebagai suatu kelaziman dari suatu project ya. apalagi ini project yang goal-nya itu komersial. Harusnyakan sudah dilandasi kajian atau pun bisnis plan yang sudah matang ya. kita bicara bisnis plan itukan berarti masalah cash flow pembiayaan, prospek marketing dan sebagainya itu sudah ada. Saya tidak pernah paham, tidak pernah tahu karena memang tidak pernah mempelajari secara khusus apakah memang proyek N-219 ini memang didasarkan pada suatu bisnis plan yang memang sudah kita yakini keekonomiannya artinya bukan hanya sekedar kita riset mencetakan proto type selesai yak arena tidak komersial, saya tidak tahu. Saya pun tidak akan mengungkit itu, tetapi ini suatu pembelanjaran. Kecuali kalau memang ini suatu program yang sudah dilandasi kajian teknis maupun keekonomian secara matang, tetapi memang ada masalah financial ditengah jalan. Itu soal lain.Industri Pesawat N-219 7
HARRY POERNAMA 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi Rp100 miliar ini maaf ini urusan menteri harusnya bisa ini. Pinot istilahnya Pak Haryo. Rp100 miliar kok ke Komisi VII DPR. sayang waktu kita ini, mahal ongkos kita rapat begini Rp100 miliar nothing itu. jadi mohon maaf Pak Menteri ini tidak ada. Jadi tolong sampaikan Pak Menteri harus bisa itu mengatasi Rp100 miliar. Apa yang saya utarakan ini dalam rangka dukungan ya, bukan mencela atau menyalahkan dukungan. Kalau dulu salah langkah ya sudahlah ini artinya N-219 itu betul-betul komersial, layak jual, layak untuk utang. Kalau layak jual itu utang gampang begitu loh. Ada prospek soalnya. Kalau sampai orang tidak mau ngutangi berarti tidak ada prospek orang payu. Buat apa kita bikin pesawat tidak laku Pak? buat apa? Apalagi melibatkan PT DI. PT DI itukan untung rugi yang dipikir ya. Mana yang untung kerjain, kalau tidak untung ya buat apa begitu. itu yang ingin saya garisbawahi harusnya bisa ini. kalau saya jadi menteri gampang Rp100 miliar ini. saya datang saja mungkin ke Pertamina atau ke Bank Mandiri mana bantu ini mana CSR-CSR bisa kenapa tidak. Datang saja ke BUMN besar-besar itu. Terima kasih Pimpinan.Industri Pesawat N-219 7
HARRY POERNAMA 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya yakin kalau proyek ini memang keekonomiannya memang layak, swasta itu mau membiayai. Coba datang keperusahaan-perusahaan yang kira-kira potensial menjadi pasar ini. datang saja ke Bu Susi, Bu Susi R kira-kira mau beli tidak itu nanti? Loh beliaukan salah satu pengusaha penerbangan perintis itu yak arena Merpati sudah mati. Datanglah ke Lion, coba datang ke Lion, Lion kan yang punya Anggota Penashet presiden. Pemilik Lion itukan, pemegang saham Lion itukan Anggota Wantimpres datang saja ke dia. “eh Lion ini saya ada prospek barang bagus, murah ya. ada tidak keunggulan teknis, keunggulan ekonominya harus ada, kalau tidak ada ya tidak laku ini N-219. Yakinkan mereka ya. Wing Air datang saja. Kan sekarang ini semua politik. Kemarin presiden beli sepeda motor itu cooper. Ini presiden saja mau membantu anakanak muda memproduksi cooper itu, padahal itu barang impor itu.. Tidak hanya dimodifikasi, beli Rp200 juta pakai uang pribadi katanya, kalau pesawat kan bisa.Industri Pesawat Pasar 7
HARRY POERNAMA 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut PT DI inikan badan usaha, tentunya pemikirannya sangat komersial. Nah menyikapi proyek ini bagaimana dulu ya? oleh karena itu, kedepan saya ingin mengingatkan kembali kedepan kita tidak boleh lagi ya membuat suatu program yang tidak komersial ya. semua kita harus bicara komersial, apalagi melibatkan PT DI. PT DI ini badan usaha. Jadi kekurangan dana seperti ini sebetulnya tidak ya mohon maaf ya tidak perlu kita bicarakan sampai ke DPR Rp100 miliar kok. Menteri itu bisa menyelesaikan Rp100 miliar itu.Industri Pesawat Program Komersial 7
HARRY POERNAMA 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut, kalau memang ini secara keekonomian memang layak ya, komersialisasinya layak kenapa tidak PT DI masuk ke sindikasi Bank BUMN misalnya hanya untuk mendapatkan Rp200-300 miliar saya pikir kalau memang ini keekonomiannya jelas pasti bisa. Datang saja ke Menteri BUMN sebagi pemegang saham tunggal bank-bank BUMN itu atau ke Menteri BUMN minta dukungan BUMN karena BUMN itu tiap kali program CSR saja ratusan miliar itu. Kementerian BUMN itu tiap tahun ada gathering antara Direksi BUMN bagi-bagi uang ke masyarakat itu ratusan miliar itu. bangun Inilah-bangun itulah. Rp100 miliar bukan jumlah yang besar tadi Mas Aryo sudah. Malu kita bicara di DPR itu Rp100 miliar ya. Kalau Rp100 triliun ya kita bicara diruangan ini, tapi Rp100 miliar masuk ke Komisi VII DPR. cabinet bisa menyelesaikan itu ya, Menteri Ristek sendiri saja saya yakin harusnya bisa. Ini yang ingin saya garisbawahi artinya lain kali kalau kita membuat program, apalagi ini bicara masalah pesawat ya tujuannya harus komersial, kita harus keekonomiannya jelas.Industri Pesawat Program Komersial 7
HARRY POERNAMA 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikut PT DI inikan badan usaha, tentunya pemikirannya sangat komersial. Nah menyikapi proyek ini bagaimana dulu ya? oleh karena itu, kedepan saya ingin mengingatkan kembali kedepan kita tidak boleh lagi ya membuat suatu program yang tidak komersial ya. semua kita harus bicara komersial, apalagi melibatkan PT DI. PT DI ini badan usaha. Jadi kekurangan dana seperti ini sebetulnya tidak ya mohon maaf ya tidak perlu kita bicarakan sampai ke DPR Rp100 miliar kok. Menteri itu bisa menyelesaikan Rp100 miliar itu.Industri Pesawat PT DI 7
HARRY POERNAMA 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya yakin kalau proyek ini memang keekonomiannya memang layak, swasta itu mau membiayai. Coba datang keperusahaan-perusahaan yang kira-kira potensial menjadi pasar ini. datang saja ke Bu Susi, Bu Susi R kira-kira mau beli tidak itu nanti? Loh beliaukan salah satu pengusaha penerbangan perintis itu yak arena Merpati sudah mati. Datanglah ke Lion, coba datang ke Lion, Lion kan yang punya Anggota Penashet presiden. Pemilik Lion itukan, pemegang saham Lion itukan Anggota Wantimpres datang saja ke dia. “eh Lion ini saya ada prospek barang bagus, murah ya. ada tidak keunggulan teknis, keunggulan ekonominya harus ada, kalau tidak ada ya tidak laku ini N-219. Yakinkan mereka ya. Wing Air datang saja. Kan sekarang ini semua politik. Kemarin presiden beli sepeda motor itu cooper. Ini presiden saja mau membantu anakanak muda memproduksi cooper itu, padahal itu barang impor itu.. Tidak hanya dimodifikasi, beli Rp200 juta pakai uang pribadi katanya, kalau pesawat kan bisa.Perusahaan-perusahan di IndonesiaPemilik Lion 7
HARRY POERNAMA 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya yakin kalau proyek ini memang keekonomiannya memang layak, swasta itu mau membiayai. Coba datang keperusahaan-perusahaan yang kira-kira potensial menjadi pasar ini. datang saja ke Bu Susi, Bu Susi R kira-kira mau beli tidak itu nanti? Loh beliaukan salah satu pengusaha penerbangan perintis itu yak arena Merpati sudah mati. Datanglah ke Lion, coba datang ke Lion, Lion kan yang punya Anggota Penashet presiden. Pemilik Lion itukan, pemegang saham Lion itukan Anggota Wantimpres datang saja ke dia. “eh Lion ini saya ada prospek barang bagus, murah ya. ada tidak keunggulan teknis, keunggulan ekonominya harus ada, kalau tidak ada ya tidak laku ini N-219. Yakinkan mereka ya. Wing Air datang saja. Kan sekarang ini semua politik. Kemarin presiden beli sepeda motor itu cooper. Ini presiden saja mau membantu anakanak muda memproduksi cooper itu, padahal itu barang impor itu.. Tidak hanya dimodifikasi, beli Rp200 juta pakai uang pribadi katanya, kalau pesawat kan bisa.Perusahaan-perusahan di IndonesiaProgram 7
HARRY POERNOMO 23 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya hanya ingin memberikan masukan saja, kalau pun ke… ternyata memang kering apapun alasannyalah ya salah satu solusi jangka pendek yang …utilize-nya itu dipindahkan ke Tambak Lorok saya kira tidak mayhal-mahal amat yang nyambung di…, tapi jangka panjangnya, memang kita harus membangun receiving terminal. Terima kasih Pimpinan. Koordinasi Antar InstansiTambak Lorok 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon izin interupsi Pimpinan. Menanggapi paparan soal N-219 tadi. Pak Menteri, pada waktu kami rapat dengan LPMK itu ada gagasan bagaimana kalau menteri realokasi anggaran dari Dikti sebagaian kecil saja hanya untuk Rp100 miliar untuk sertifikasi. Apa itu dimungkinkan? Mungkin harus seizin Menteri Keuangan Pak. kemarin ada pendapat begitu. kan LPMK dari LAPAN itu membutuhkan tambahan untuk sertifikasi kurang lebih Rp82 miliar kan itu dibandingkan dengan anggaran DIKTI kan kecillah, nah kemarin berkembang pendapat apa tidak dimungkinkan menteri itu merealokasikan dari Dikti ke Ristek untuk LAPAN itu ke LPMK? Dimungkinkan apa tidak? Karenakan ya sangat minorlah itu dibandingkan dengan anggaran di Dikti. Itu saja. Mungkin ini sebagai masukan saja. Kalau bisa itu tidak perlu sampai ke BAPPENAS dan lain sebagainya.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Langsung saja pada pokok masalah yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbicara masalah pengelolaan asset ini saya ingat sekali. Sejak awal saya punya pendapat yang agak berbeda pada waktu itu, saya pada waktu itu mengusulkan “sudahlah pekerjaan seperti ini tidak perlu lagi pemerintah pusat mengurusi langsung. Serahkan saja anggarannya melalui anggaran apapun namanya dana alokasi khusus atau apapun namanya biar proyek-proyek ini diserahkan ke Pemda, tetapikan waktu itu rapat dengan Komisi VII DPR tidak sependapat dengan hal ini”. saya berpandangan dari sisi tata kelola ini sederhana masalahnya. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan keberadaan PLN di daerah. Jadi anggaran dari Kementerian ESDM ini APBN serahkan ke PLN supaya mereka melaksanakan di daerah masing-masing karena PLN itu jaringannya sampai kerayon, ke desa-desa dan asetnya mereka juga sampai ke desadesa begitu loh.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi memang Kementerian ESDM yang notabenenya memiliki direktur jendral Ketenagalistrikan dan membawahi apa pembinaan sector PLN ini ya sebenarnya tidak sulit, daripada kita terbengkalai proyeknya seperti ini serahkan saja asset itu semuanya ke PLN, bukan ke daerah begitu karena memang satu-satunya perusahaan direpublik ini yang mengurusi listrik hanya PLN tidak ada orang lain, sudah pasti beres menurut saya kalau saya mengelola asset saja bahkan mulai lelangnya pun kementerian itu tidak usah repot-repot mengurusi lelang yang beginian ini apa ya. Maaf kalau bahasa Jawanya tengkecimilah dari desa ke desa. Suatu hal yang menurut saya tidak perlu lagi ditangani tingkat kementerian. Ini pandangan saya untuk mencari solusi seperti tadi yang diusulkan oleh teman-teman yang terhormat ya. Sederhana sebetulnya ya, tinggal kemauan politik kementerian saja mau tetap mengurusi beginian apa tidak.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNOMO 25 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Wamen kemarin kami rapat dengan Dirjen Minerba itu ada masalah yang masih belum terselesaikan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu masalah penugasan inspektur tambang, masalah penganggaran, masalah status kepegawaiannya terkait dengan pemberlakuan Undang-undang baru. Ini mohon bisa diselesaikan antar kementerian agar supaya masalah Minerba ini tidak semakin amburadul karena fungsi pegnawasannya sekarang ini banci, tidak di pusat, tidak di daerah. Jadi supaya bisa berjalan efektif masalah status kepegawaian, penganggaran untuk biaya kerja mereka ini juga diharmonisasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu saja lebih cepat lebih baik masalah itu diselesaikan karena menurut Dirjen Minerba sampai hari ini belum terselesaikan dengan kementerian, kalau perlu diangkat di rapat kabinet. Terima kasih.Anggaran Anggaran 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ingin bicara masalah distribusi gas LPG 3 kilo, beberapa kali kami kunjungan ke daerah ada fenomena yang harus diwaspadai, semakin hari volume penjualan atau omzet LPG 3 kilo ini semakin meningkat tajam, sementara yang konsumsi 12 kilo yang non subsidi menurun. Ini tolong diwaspadai, saya berulang kali di dalam rapat dengan menteri masalah LPG ini bom waktu, sooner or later akan meledak. Dulu konversi minyak tanah ke elpiji maksudnya untuk efisiensi, tetapi ternyata di elpiji 3 kilo ini mungkin harapan efisiensi itu mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud, yang ada pemborosan karena di Sulawesi yang saya amati kemarin ternyata mekanisme distribusinya ada 2 kali transitment. Ini sangat tidak efisien, oleh karena itu saya mintakan ke pemerintah jangan terlalu ambisius melakukan perluasan wilayah konversi kalau infrastrukturnya belum siap karena very costly ini dan sulit. Tolong ini segera diselesaikan dan ironinya saya melihat adanya pengalihan anggaran dari ESDM ke temennya BUMN, di mana approval-nya ada di Komisi VII, saya tidak tahu kenapa sih dibatalkan, dialihkan ke BUMN untuk membangun infrastruktur elpiji maupun BBM.Anggaran Pengalihan Anggaran 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tetapi redaksi surat yang ada itu pengalihan ke Kementerian BUMN, buan pembatalan. Kalau gagasan menteri saya sangat sefaham, dari awal saya pun berpendapat demikian, buat pemerintah pusat ngurusin seperti ini, biasanya operator. Baik, ini tolong dijadikan catatan.Anggaran Pengalihan Anggaran 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya mohon penjelasan dalam forum ini seizin Pimpinan, apa alasannya kok ada penganggaran dipindahkan ke BUMN. Kalau memang tidak dibutuhkan ya sudah di delete saja atau dialokasikan ke Pertamina melalui penyertaan modal. Mohon Menteri bisa menjawab hal ini, seizing Pimpinan, kenapa kok dialihkan BUMN, siapa yang mau melaksanakan di kementerian itu, apa yang melatarbelakangi pemindahan anggaran ini. Oke, kalau memang belum bisa terjawab, ini mohon dijadikan.Anggaran Pengalihan Anggaran 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yan terakhir, saya ingin menyampaikan messege saja untuk SKK Migas. Sebelum nanti kita bicara rapat anggaran, untuk bicara besaran lifting, disajikan bukan lifting. Kita sekarang paradigmanya bukan maximize production, tetapi optimize revenue. Buat apa kalau produksinya maksimal tetapi cost recoverynya naik at the end revenue kita tidak optimal. Ini sebelum rapat kita pada waktu terakhir kita ketemu di mana, di konsinyer di Intercontinental kalau tidak salah. Tolong ini menjadi perhatian jadi paradigm kita harus berubah, optimize revenue, government revenue, bukan maximize production. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Anggaran Rapat Anggaran 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian juga mohon maaf kalau ini sangat, artinya kepentingan Dapil saya. Saya sudah banyak membantu masyarakat memasang listrik untuk kategori subsidi ini, tetapi ternyata wilayah Jawa Tengah ini belum memiliki distribusi yang cukup, sudah 1 bulan ini belum bisa masang karena logistiknya dari wilayah Jawa Tengah belum mengirim kabel ke wilayah Magelang, Temanggung, mohon bisa ini direalisasikan karena kita sudah bayar. Biaya penasangan sudah dilunasi tetapi sudah 1 bulan tidak kunjung terpasang.Anggaran Realisasi 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon izin interupsi Pimpinan. Menanggapi paparan soal N-219 tadi. Pak Menteri, pada waktu kami rapat dengan LPMK itu ada gagasan bagaimana kalau menteri realokasi anggaran dari Dikti sebagaian kecil saja hanya untuk Rp100 miliar untuk sertifikasi. Apa itu dimungkinkan? Mungkin harus seizin Menteri Keuangan Pak. kemarin ada pendapat begitu. kan LPMK dari LAPAN itu membutuhkan tambahan untuk sertifikasi kurang lebih Rp82 miliar kan itu dibandingkan dengan anggaran DIKTI kan kecillah, nah kemarin berkembang pendapat apa tidak dimungkinkan menteri itu merealokasikan dari Dikti ke Ristek untuk LAPAN itu ke LPMK? Dimungkinkan apa tidak? Karenakan ya sangat minorlah itu dibandingkan dengan anggaran di Dikti. Itu saja. Mungkin ini sebagai masukan saja. Kalau bisa itu tidak perlu sampai ke BAPPENAS dan lain sebagainya.Anggaran Realokasi Anggaran N-219 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barangbarang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut, jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang- barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.Aset Negara Aset Negara 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi ini usul ya jangan lagi ego sektoral ini makin menonjol, kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan kadang-kadang juga jengkel kok urusan Indonesia ini kok berbelit-belit, adakan simplifikasi penyederhanaan dalam segala hal. Kita sebagai pembantu presiden kalau caranya kerja mindsetnya seperti ini kapan mau maju republik ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya barang bekas ini sudah lah saya pikir ini bukan porsinya DPR RI lah apalagi harganya harga sekarang ini di bawah 100 milyar, masa pemerintah nggak bisa menyelesaikan barang bekas.Aset Negara Barang Bekas 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Itu saja Pimpinan, jadi usul saya kebetulan hadir dari unsur Kementerian Keuangan, jangan lagi lah keuangan ini mau nnyari duit secara langsung, nyewanyewain barang bekas, serahkan ke operatora. Itu saja dari saya, terima kasih.Aset Negara Barang Bekas 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang saya pertanyakan tadi, bisa tidak Pak Dirut digambarkan saja tadikan ada grafik BPP versus harga batubara itu sudah ada PT. Batu bara belum? Kalau ada batu bara kira-kira grafiknya menjadi seperti apa? Itu yang kita butuhkan. Kalau memang itu grafik BPP membaik dengan adanya PT. Batu bara find. Coba gambarkan itu supaya kami juga semua tahu, kan belum terbukti, inikan tidak ada catatan disitu. Apakah ini scenario ini sudah adanya peranannya PT. Batu bara atau belum? Kalau belum ini, kalau sudah ada, kira-kira grafiknya seperti apa? Terima kasih.Batu Bara Batu Bara 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Langsung saja pada pokok-pokok pertanyaan. Tadi sudah saya sampaikan satu topik yang terkait dengan batubara, mohon nanti Direktur Utama bisa memaparkanlah kira-kira sekenario yang ingin dicapai seperti apa dalam wujud grafik tadi. Sederhananya kami hanya ingin melihat skenario harga pokok listrik begitu PBB ya dengan dan atau versus tanpa PT BB. PT Batubara, PLN Batubara seperti apa kira-kira gambaran kedepan entah 5 tahun 10 tahun kedepan kira-kira seperti apa dengan asumsi-asumsi katakanlah batu bara harganya naiklah y? kalau turun tidak ada masalah.Batu Bara Batu Bara 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, masih terkait batubara apa yang sudah dilakukan oleh PLN dalam upaya meredam gejolak harga batubara ini kerja sama sesama BUMN sinergi dengan katakanlah PT apa? BA ya? apa begitu? Saya tetap lebih meyakini lebih percaya sinergi BUMN ini akan lebih jitu daripada PLN itu harus bersusah payah dengan penuh resiko membuat anak perusahaan batubara sendiri. Paling tidak PT BA ini operating cost-nya sudah lebih rendahlah, dibandingkan kalau PLN bekerja mulai awal kan mau merintis baru. Saya meyakini ,saya sangat meyakini itu ya. Kami ingin tahu upaya apa PLN ini bekerja sama sinergi dengan kerangka sinergi nasional ya BUMN dan inikan memang diamanatkan oleh Pemerintah BUMN itu bersinergi.Batu Bara Batu Bara 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya berasumsi PLN sudah punya gambaran kira-kira 5 tahun, 20 tahun kedepan mobil listrik di Jakarta atau di Indonesia ini seperti apa. Berapa porsi mobil BBM yang menggunakan BBM-nya kan direbut oleh listrik? itu pertanyaan saya. Kenapa ini saya pertanyakan? karena akan saya kordinasikan dengan Pertamina karena kemarin Pertamina juga mulai ragu-ragu perlu tidak bangun kilang. Nah ini kan antara Menteri Energi, BUMN, PLN, Pertamina kan harus ada sinergi. Forcast kondisi energi, energi mix kita kedepan bagaimana Dewan Energi Nasional juga. Adakah PLN itu sudah memprediksi berapa sih kira-kira pasar mobil listrik di Indonesia atau khususnya di Jakarta dululah berapa persen? Kalau PLN sudah berani masang recharge ya apa hotspot atau apa namanya itu titik pengisian ulang itu, sedia adanya di dibenak atau dibidang perencanaan PLN sudah punya rencana punya forcast seperti apa.BBM BBM 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon maaf boleh interupsi Pak. Begini Pak Mulyadi, saya kurang sependapat kalau ini dibatalkan karena ini program yang sangat strategis, yang notabene presiden sendiri menghendaki policy satu harga policy satu harga se-Indonesia padahal tangki-tangki ini tujuannya itu ya. Jadi apa yang sudah disetujui di Komisi VII ini pasti sesuatu yang penting, tidak bisa pemerintah sepihak membatalkan begitu saja, tetapi tadi menteri kan nadanya bukan membatalkan proyek ini, tetapi proyek-proyek seperti ini seyogyanya cukup dilakukan oleh operator. Menteri harus mencari solusi, kami tidak mau dibatalkan ini. Ini sangat strategis ya, itu saja melengkapi pendapat pimpinan tadi. Terima kasih.BBM BBM 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Untuk yang impor apa tidak ada bea masuk ya, yang import. Apa sudah built in di situ? Kalau ada berapa persen itu?BBM dan Migas Bea Masuk Import 7



Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang kedua akan saya bandingkan dengan prognosa 2015 dari sektor hulu, menurut pandangan saya, sangat ambisius, tolong bisa di-elaborated singkat saja apa yang kira-kira membuat kita optimis kenaikan seperti tadi Pak Ramson sampaikan, kenaikan produksi sampai hampir 30 persen, karena terus terang saja kenaikan produksi minyak mentah di atas 20 persen dalam kurun waktu satu tahun ini saya itu belum pernah dengar sebetulnya. Apakah ini terkait dengan program EOR yang tadi dipertanyaan, disinggung oleh Pak Dito. Kenapa ini saya angkat? Karena di dalam prognosa 2015 jangan kita hanya bermimpi saja tapi kami ingin angka-angka yang realistik, mengingat besaran proyeksi Pertamina ini nanti akan menjadi dasar perhitungan di APBN. Karena SKK Migas kemarin juga pada waktu RDP sangat mengandalkan Pertamina. Oleh karena itu, tolong ini diyakinkan betul, kalau perlu dengan semacam apa fakta integritas ya, kalau ini memang diyakini bisa, kalau tidak bisa konsekwensinya apa, supaya Direksi juga punya apa, dorongan motivasi yang cukup. Tadi di dalam ulasan Pak Dwi, saya melihat Pak Dwi juga komentarnya termasuk pesimistik terhadap kenaikan ini.BBM dan Migas Kenaikan Produksi 7
Harry Poernomo 8 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ini yang terakhir saya ada kelupaan saya tadi bicara banyak kita mengenai harga BBM apakah itu yang penugasan ataupun yang terbuka atau non PSO, rakyat banyak hanya menanyakan terhadap harga ini pemerintah itu mengambil untung atau tidak tolong ini diberikan penjelasan, karena masyarakat sekarang ini pertanyaannya sangat sederhana, masak pemerintah ambil untung, harusnya kan pemerintah mensubsidi kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Pertanyaan ini banyak berkembang di kalangan akar rumput. Kami belum mendapat penjelaskan tadi hanya Pertamina yang ada margin keuntungan, tapi kondisi pemerintah bagaimana terhadap minyak yang tidak disubsidi apakah hanya mengenakan pajak saja atau juga memungut sesuatu secara tersembunyi mungkin ya, dengan alasan untuk konsentrasi ke biaya-biaya pembangunan infrastruktur.BBM dan Migas Keuntungan pemerintah 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, saya mewakil pertanyaan rakyat banyak, sangat sederhana, Pak Bambang sudah ada ya, terkait LPG 3 kilo saya sangat memahami tidaklah mudah untuk Pertamina itu menjamin meratanya distribusi LPG 3 kilo dengan berbagai alasan yang disalahgunakanlah, yang distribusinya terbukalah, tetapi apapun alasannya kami tidak ingin Pertamina menikmati keuntungan sementara rakyatnya susah untuk mencari LPG. Oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat kepada Direksi hal ini menjadikan perhatian. Jangan kita silau membangun korporasi Pertamina dalam rangka meningkatkan kinerja, tetapi juga harus ingat penugasan khususnya LPG 3 kilo, karena di Pulau Jawa, Sumatera seingat saya tidak ada lagi minyak tanah subsidi.BBM dan Migas LPG 3KG 7
Harry Poernomo 8 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya pikir itu saja Pak Dwi yang utamanya karena kami mewakili masyarakat banyak mohon perhatian LPG 3 kilo karena beberapa hari yang lalu di media televisi Metro banyak masyarakat yang protes sehingga tabung-tabung LPG itu dibuang, ini cerminan kalau distribusi LPG kita masih jauh dari harapan. Ini yang sangat menjadi pertanyaan masyarakat bilamana kami berkunjung ke daerah selalu masalah LPG ini.BBM dan Migas LPG 3KG 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang terakhir tolong Direksi yang baru khususnya Pak Dwi ini, memang kalau kita mati saat statistik dari angka nominal pendapatan Pertamina baik pendapatan bersih maupun pendapat kotor seolah-olah secara nominal naik, angka yang dipaparkan tadi laba bersih mencapai 3 milyar dolar 2014 RKAP.BBM dan Migas Nominal Pendapatan 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Berapa besar sih impor BBM sekarang kena pajak? Terima kasih.BBM dan Migas Pajak Impor BBM 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang berikut, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih rinci, karena Pertamina sendiri seolah-olah sudah membuka diri untuk bersaing di sektor retail, sementara kami beranggapan banyak hal yang harus diperbaiki kalau memang pasar retail ini nanti terbuka. Kami tidak ingin Pertamina belakang hari menyusut seperti pengalaman kita amati di sektor penjualan minyak industri yang non subsidi Pertamina ternyata kemampuan jualnya atau pemasarannya tergerus oleh pesaing- pesaing. Kami tidak ingin ini terjadi di sektor retail.BBM dan Migas Pasar Retail Pertamina 7
Harry Poernomo 8 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Berapapun besaran nominal pendapat dan laba ini tolong juga di kaji, dibandingkan dengan kondisi tahun yang bersangkutan, karena tiap tahun ini kondisi harga minyak berbeda kurs dolar terhadap rupiah juga berbeda. Oleh karena itu, jangan kita mudah silau kalau pendapatan Pertamina itu akhir-akhir ini cukup membanggakan. Ambil contoh kalau kita mengambil grafik di baris paling atas halaman, maaf ini tidak ada halamannya ini, pendapatan 70 milyar dolar, tetapi pada harga minyak saat ini 2014 katakan rata-rata 100 US ya, kalau kita bandingkan dengan pendapatan Pertamina 5 tahun 6 tahun yang lalu manakala harga minyak belum setinggi 100 dolar per barel, mungkin angka ini bukanlah angka yang membuat kita cukup berbangga. Tadi disitir oleh Pak Dito, Pak Dito Ganindito, kita masuk Fortune Five Hundred ya, oleh karena itu, di dalam mengukur kinerja Pertamina, saya harapakan Pertamina juga membandingkan pendapatan riil ini dibuat dalam skala harga minyak berapa kemudian kurs US Dollarnya berapa dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang sama pada periode yang lalu. Parameter yang sama pada periode yang lalu, sehingga kita melihat apakah kinerja Pertamina dari tahun ke tahun itu betul meningkat atau hanya karena apa windfall profit saja, karena perkembangan harga minyak. Supaya kita bisa mengukur secara realistis kalau kinerja Pertamina itu memang membaik. Kalau kita pelajari dari tahun ke tahun karena ini skalanya, grafiknya, mulai dari 2011 hampir tidak ada peningkatan yang signifikan dari pendapatan maupun laba. Apalagi kalau dibandingkan harga minyak pada saat grafik ini dibuat rata-rata sudah $ 100 kalau kita melihat sampai 10 tahun yang lalu manakala waktu itu harga minyak baru 25 dollar, mungkin keuntungan ini bukanlah cerminan dari kinerja Pertamina secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan saya harapkan kalau memang kita ingin bersaing atau menggunakan benchmark Petronas, parameter-parameter ini juga menjadi tolak ukur, karena kalau kita hanya silau terhadap besaran nominal US dollarnya saja mungkin kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang realistis.BBM dan Migas Perbandingan Pendapatan 7
Harry Poernomo 12 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Sekali lagi saya mengingatkan kita bicara tidak hanya BBM tapi LPG, karena saya melihat saat ini kita seolah-olah selesai dengan masalah subsidi BBM tapi kita masih punya bom waktu subsidi LPG itu nanti akan meledak. Tolong ini diperhatikan, apakah di dalam losses ini LPG termasuk atau tidak, mengingat, menurut saya ini akan termasuk juga. Karena LPG impor kita juga cukup besar.BBM dan Migas Subsidi LPG 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan, yang pertama saya ingin mengevaluasi paparan Pak Dwi tadi, pertama terkait dengan tambahan cadangan Migas, walaupun ini sudah 5 tahun, 4 tahun berlalu, tapi saya tergelitik untuk menanyakan di halaman 3 ya persisnya, halaman 3, pada tahun 2011 itu terjadi penurunan cadangan minyak mentah yang sangat signifikan ini sebetulnya apa yang terjadi pada waktu itu? Ini sangat mengundang pertanyaan, karena angkanya sangat mengkagetkan.BBM dan Migas Tambahan Cadangan Migas 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon izin interupsi. Kalau diizinkan karena ini ada diskusi menarik perihal atau terkait dengan PLN BB. Apakah boleh saya menanyakan terkait juga masalah ini. Belum pendalaman ya. Terima kasih. Begini Direktur Utama, kalau memang diyakini pendirian PLN BB ini memang akan memberikan kontribusi positif kepada PLN sebagai induk, dapatkah dibuatkan satu scenario simulasilah disini yang mendukung keyakinan Direktur utama tadi? Yang disampaikan kepada kami yang sifatnya masih kualitatif. Cobalah dipaparkan satu scenario karena cita-cita kita apabila PLN Batu bara ini berdiri sudah diyakini nanti bisa paling tidak mengurangi dampak kenaikan harga itu, walaupun saya juga tidak yakin bisa 100% bisa memberikan bisa meredam, tadikan ada grafik tajam kenaikan batu bara harga versus BPP tapi setidak-tidaknya kepada kami diberikan keyakinan bahwa saya latar belakang pendirian anak perusahaan dibidang batu bara ini, kira-kira akan mampu meredam BPP ya, berapa persenlah atau paling tidak membuat lebih landai kenaikan slop kenaikan BPP itu sendiri. Kalau direktur utama punya keyakinan, setidaknya sudah ada study kelayakan yang menyajikan scenario ini. Dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi misalkan batu bara itu naik tajam terus. Kira-kira scenario tanpa PLN Batu bara bagaimana versus scenario adanya PLN Batu bara bagaimana. Jadi kami punya keyakinan tidak hanya kualitatif. Kalu bisa dipaparkan, akan bagus sekali. Jadi kami punya keyakinan. Terima kasih.BPP BPP 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang saya pertanyakan tadi, bisa tidak Pak Dirut digambarkan saja tadikan ada grafik BPP versus harga batubara itu sudah ada PT. Batu bara belum? Kalau ada batu bara kira-kira grafiknya menjadi seperti apa? Itu yang kita butuhkan. Kalau memang itu grafik BPP membaik dengan adanya PT. Batu bara find. Coba gambarkan itu supaya kami juga semua tahu, kan belum terbukti, inikan tidak ada catatan disitu. Apakah ini scenario ini sudah adanya peranannya PT. Batu bara atau belum? Kalau belum ini, kalau sudah ada, kira-kira grafiknya seperti apa? Terima kasih.BPP BPP 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, masih terkait batubara apa yang sudah dilakukan oleh PLN dalam upaya meredam gejolak harga batubara ini kerja sama sesama BUMN sinergi dengan katakanlah PT apa? BA ya? apa begitu? Saya tetap lebih meyakini lebih percaya sinergi BUMN ini akan lebih jitu daripada PLN itu harus bersusah payah dengan penuh resiko membuat anak perusahaan batubara sendiri. Paling tidak PT BA ini operating cost-nya sudah lebih rendahlah, dibandingkan kalau PLN bekerja mulai awal kan mau merintis baru. Saya meyakini ,saya sangat meyakini itu ya. Kami ingin tahu upaya apa PLN ini bekerja sama sinergi dengan kerangka sinergi nasional ya BUMN dan inikan memang diamanatkan oleh Pemerintah BUMN itu bersinergi.BUMN BUMN 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Barangkali Pimpinan, jadi negara itukan ......dari pajak, deviden, udah itu saja, the rest itu operator, ngapain pula Kementerian Keuangan ngurusin aset. Ini pandangan kami sebagai praktisi, buat apa, seperti Arun sekarang, Pertamina mau utilisasi tankinya saja mesti nyewa, ngurus nyewanya saja tidak mudah Pak. Kalau tanahnya oke lah silakan, tapi Pertamina itu.......bayar, tetapi kalau Bapak serahkan ke Pertamina, Pertamina komersilkan, Bapak ngambil dari pajaknya, ngambil dari deviden, cukup, ngapain negosiasi sama apa, saudara sendiri, pemerintah untuk bisnis itu, regulator, pajak oke, jangan bisnis buat apa.BUMN Pertamina 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon maaf boleh interupsi Pak. Begini Pak Mulyadi, saya kurang sependapat kalau ini dibatalkan karena ini program yang sangat strategis, yang notabene presiden sendiri menghendaki policy satu harga policy satu harga se-Indonesia padahal tangki-tangki ini tujuannya itu ya. Jadi apa yang sudah disetujui di Komisi VII ini pasti sesuatu yang penting, tidak bisa pemerintah sepihak membatalkan begitu saja, tetapi tadi menteri kan nadanya bukan membatalkan proyek ini, tetapi proyek-proyek seperti ini seyogyanya cukup dilakukan oleh operator. Menteri harus mencari solusi, kami tidak mau dibatalkan ini. Ini sangat strategis ya, itu saja melengkapi pendapat pimpinan tadi. Terima kasih.BUMN Pertamina 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barangbarang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut, jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang- barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.BUMN PLN 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki 2 bulan ya makin terlambat lagi Dirjen tendernya.Capaian Kerja Deadline 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, ini juga sudah banyak disinggung terkait dengan consensus kita mengenai motor sampah ini. Saya memahami apa yang sesunggunya melatar belakangi ini. Tolong Ibu Menteri juga bisa bantu kami untuk membangun kredibiltas maupun reputasi kami sebagai wakil rakyat ini untuk memperbaikilah. Ini masalahnya terus-terang citra kami ini tercoreng akibat commitment yang tidak terwujud karena baru kali ini kami merasakan ini. oleh karena itu, Ibu Menteri tidak ada pilihan lain kami mohon ya tolong bantu kami untuk membangun kembali reputasi kredibilitas kepercayaan masyarakat pemilih kepada kami karena akibat ini. Soalnya sepele memang kelihatannya, tetapi dampaknya sangat signifikan buat kami karena didalam setiap acara pembagian ini, walaupun tidak ada acara sosialisasi, kami melibatkan juga unsure jajaran Ibu didaerah.Capaian Kerja  Kepercayaan Rakyat 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Disinilah perananBPPT mensinergikan, menyatukan semua master plan infrastruktur kedepan. Itu tugas pokoknya juga bukan karena teknologinya saja, tetapi langkah-langkah perencanaan dari… Jadi kita berfikir jangka panjang. Ini saja masukan untukBPPT,BPPT harus murni jangan teritervensi dengan politik atau kepentingan sector.BPPT. Tadi pendapat Pak Kurtubi jangan apa, jangan terkontaminasi dengan keputusan kementerian, sector. Harus diatas semua sector. Coba sekarang bebasin tanah untuk jalan tol dari Banda Aceh ke Lampung. Kalau misalkan dibeli tanah nambah lagi … untuk kereta api, untuk nanti suatu saat jalur pipa gas, jalur pipa minyak misalnya karena kita semua butuh itu. Ini yang ingin saya sampaikan karena kelemahan kita adalah direpublik ini adalah kerja sama. Saling percaya antar kementerian itu tidak ada contohnya saja yang sekarang gaduh ya soal cantrang, soal imporGaram, impor beras ya. nanti sore kita bicara soal gas untuk pupuk.Capaian Kerja Kerjasama Antar Kementerian 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Sebetulnya masalah ini selesai dipemerintahan, tidak perlu sampai ke parlemen. Masa parlemen bicara pasokan gas berarti dikabinet tidak selesai itu, harusnya dikabinet selesai itu, tetapi saya bisa maklum republiik ini memang tidak ada. Barang mewah koordinasi itu memang tidak ada kementerian antar sector dan kami pun mengalami disektor energy migas itu antara kepentingan sector korporasi dengan sector energy itu tidak sejalan karena menterinya tidak bicara bedua itu, tidak pernah ada koordinasi. Mana pernah kita dengar pemberitaan dimedia Menteri Energi koordinasi dengan Menteri BUMN bicara soal pasokan gas tidak pernah ada, terpaksa kami memanggil disini nanti sore untuk menyatukan gerak langkah antara Menteri BUMN dan Menteri Energi ya karena ini fakta yang kita hadapi. Itu sajaBPPT masukan saya. jadi jangan sampai terkontaminasi atau terintevensi kepentingan sector. Yang saya dengar, yang saya ikuti dimedia itukan keinginan perhubungan saja kereta api itu pakai jalur lama.Capaian Kerja Kerjasama Antar Kementerian 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi ini usul ya jangan lagi ego sektoral ini makin menonjol, kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan kadang-kadang juga jengkel kok urusan Indonesia ini kok berbelit-belit, adakan simplifikasi penyederhanaan dalam segala hal. Kita sebagai pembantu presiden kalau caranya kerja mindsetnya seperti ini kapan mau maju republik ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya barang bekas ini sudah lah saya pikir ini bukan porsinya DPR RI lah apalagi harganya harga sekarang ini di bawah 100 milyar, masa pemerintah nggak bisa menyelesaikan barang bekas.Capaian Kerja Kinerja Pemerintah 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Itu saja Pimpinan, jadi usul saya kebetulan hadir dari unsur Kementerian Keuangan, jangan lagi lah keuangan ini mau nnyari duit secara langsung, nyewanyewain barang bekas, serahkan ke operatora. Itu saja dari saya, terima kasih.Capaian Kerja Kinerja Pemerintah 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati; Ibu Menteri beserta seluruh jajaran KLHK yang saya hormati. Saya ada dua isu yang ingin saya angkat, walaupun sebetulnya sudah banyak disinggung oleh teman-teman yang menyampaikan pertanyaan terdahulu, tetapi apa boleh buat saya akan ungkit saja lagi. yang pertama, tadi sudah banyak dibahas. Saya sendiri terus-terang saja mengikuti program KLHK selama lebih dari 3 tahun berada di Komisi VII DPR ini secara umum dengan berbagai keterbatasannya baik dari sisi budjet maupun dari sisi jumlah tenaga kerja. Saya pikir sudah memadailah, tetapi ada satu hal juga yang kita anggap paling lemah ya dari beberapa kali kunjungan kerja ke daerah, saya melihat law enforcement ini titik lemah KLHK. Oleh karena itu, harapan saya kedepan masalah law enforcement ini perlu ditingkatkan, walaupun saya sangat memahami berbagai keterbatasan memang masih membelenggu kita utamanya soal budjet. Yang ingin saya garisbawahi adalah penegakan hukum atau law enforcement ini bagaimana caranya tim yang ada di Pemerintah daerah itu diberdayakanlah begitu,. Mereka inikan bukan pajangan saja didaerah ya.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi banyak disinggung masalah gangguan lingkungan dari industri ekstra aktif ya tambang, kemudian aliran sungai. Yang heboh akhir-akhir inikan masalah Citarum. Citarum inikan didepan mata kita itu pun kita belum mampu mengatasi itu sudah puluhan tahun. Inikan contoh nyata yang tidak bisa dipungkiri aspek law enforcement yang sangat lemah dikita. Tolak ukur keberhasilan KLHK ini sebetulnya di law enforcement bukan diyang lain ya. Sosialisasi perlu ya, pencegahan perlu, tapi law enforcement ini yang harus diperkuat. Oleh karena itu, Ibu Menteri yang saya hormati ya agar diperkuat ini dengan berbagai keterbatasan, syukur-syukur kita nanti bisa mengusulkan satu anggaran yang lebih memadai ya kami akan dukung.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya berupaya singkat saja walaupun banyak item, tapi mungkin sangat teknikal ya tapi perlu. Utamanya saya akan mengulang beberapa atau banyak hal yang saya singgung di dalam setiap rapat Komisi VII dengan jajaran ESDM. Yang pertama mengenai pemanfaatan Inspektorat ESDM untuk pengawasan di SKK MIgas pada waktu itu saya singgung. Kita tahu bahwa SKK Migas itu komite pengawasan tetapi working group-nya tidak ada. Saya waktu itu heran menanyakan ternyata saya baru paham Inspektorat ESDM itu tidak menjangkau ke SKK Migas. Pada waktu itu saya sarankan manfaatkan saja itu, katanya SKK Migas ini suatu lembaga yang mengelola kekayaan atau aset begitu besar tapi tidak ada audit internnya. Interaksi seizin pimpinan apakah ini sudah diwujudan atau menteri membentuk unit pengawas lain.Capaian Kerja Pengawasan 7
HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi sekali lagiBPPT ini harus mampu mengarahkan semua blue print atau roop map perencanaan infrastruktur kedepan diBPPT. Tidak hanya teknologinya saja, tetapi juga tahap perencanaannya ya supaya kedepan kita tidak apa ya tidak mengalami kesulitan, pemborosan dan lain sebagainya. Itu terima kasih Pimpinan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhCapaian Kerja Perencanaan Kerja 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, ada yang terlupakan mengenai perpanjangan relaksasi ekspor, nanti kalau akhir bulan ini belum selesai masalah .....ini bagaimana nasibnya. Terima kasih.Capaian Kerja Perpanjangam Relaksasi Ekspor 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, ini juga sudah banyak disinggung terkait dengan consensus kita mengenai motor sampah ini. Saya memahami apa yang sesunggunya melatar belakangi ini. Tolong Ibu Menteri juga bisa bantu kami untuk membangun kredibiltas maupun reputasi kami sebagai wakil rakyat ini untuk memperbaikilah. Ini masalahnya terus-terang citra kami ini tercoreng akibat commitment yang tidak terwujud karena baru kali ini kami merasakan ini. oleh karena itu, Ibu Menteri tidak ada pilihan lain kami mohon ya tolong bantu kami untuk membangun kembali reputasi kredibilitas kepercayaan masyarakat pemilih kepada kami karena akibat ini. Soalnya sepele memang kelihatannya, tetapi dampaknya sangat signifikan buat kami karena didalam setiap acara pembagian ini, walaupun tidak ada acara sosialisasi, kami melibatkan juga unsure jajaran Ibu didaerah.Capaian Kerja  Reputasi 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kami tidak mau sendiri dan kemarin pada waktu kami pembagian ini juga disaksikan oleh jajaran Ibu yang ada didapil ya dan saya terus-terang katakan ini diluar control kami ya, tetapi membangun kembali tidak mudah Ibu, tetapi kebetulan saya duduk disamping Pak Kurtubi yang kebetulan juga saya dari Nasdem saya pikir Anggota DPR dari Nasdem ini dapat penuh ternyata tidak juga, jadi saya tidak jadi marah ya kan? coba kalau Nasdem dapat penuh protes saya. Jadi rupanya Ibu masih jujurlah kadernya sendiri dapatnya minimum, tapi tolong Bu kita bangun bersama Bu. Ini masalah kredibilitas Bu ya. Oleh karena itu, kedepan saya tidak berani janji lagi, saya menunggu saja ya, saya menunggu dari KLHK apa sih yang bisa dibawa. Saya tidak mau janji, kapok ya. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Ini menggarisbawahi dua yang sebetulnya sudah disinggung oleh teman-teman yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Capaian Kerja  Reputasi 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi banyak disinggung masalah gangguan lingkungan dari industri ekstra aktif ya tambang, kemudian aliran sungai. Yang heboh akhir-akhir inikan masalah Citarum. Citarum inikan didepan mata kita itu pun kita belum mampu mengatasi itu sudah puluhan tahun. Inikan contoh nyata yang tidak bisa dipungkiri aspek law enforcement yang sangat lemah dikita. Tolak ukur keberhasilan KLHK ini sebetulnya di law enforcement bukan diyang lain ya. Sosialisasi perlu ya, pencegahan perlu, tapi law enforcement ini yang harus diperkuat. Oleh karena itu, Ibu Menteri yang saya hormati ya agar diperkuat ini dengan berbagai keterbatasan, syukur-syukur kita nanti bisa mengusulkan satu anggaran yang lebih memadai ya kami akan dukung. DAS Ciliwung  Law Enforcement 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi ini usul ya jangan lagi ego sektoral ini makin menonjol, kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan kadang-kadang juga jengkel kok urusan Indonesia ini kok berbelit-belit, adakan simplifikasi penyederhanaan dalam segala hal. Kita sebagai pembantu presiden kalau caranya kerja mindsetnya seperti ini kapan mau maju republik ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya barang bekas ini sudah lah saya pikir ini bukan porsinya DPR RI lah apalagi harganya harga sekarang ini di bawah 100 milyar, masa pemerintah nggak bisa menyelesaikan barang bekas.Divestasi Freeport Barang bekas 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barang- barang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut, jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang-barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.Divestasi Freeport Pengaturan pengelolaan barang 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi ini usul ya jangan lagi ego sektoral ini makin menonjol, kan Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan kadang-kadang juga jengkel kok urusan Indonesia ini kok berbelit-belit, adakan simplifikasi penyederhanaan dalam segala hal. Kita sebagai pembantu presiden kalau caranya kerja mindsetnya seperti ini kapan mau maju republik ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya barang bekas ini sudah lah saya pikir ini bukan porsinya DPR RI lah apalagi harganya harga sekarang ini di bawah 100 milyar, masa pemerintah nggak bisa menyelesaikan barang bekas.Divestasi Freeport Pengaturan pengelolaan barang 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Barangkali Pimpinan, jadi negara itukan ......dari pajak, deviden, udah itu saja, the rest itu operator, ngapain pula Kementerian Keuangan ngurusin aset. Ini pandangan kami sebagai praktisi, buat apa, seperti Arun sekarang, Pertamina mau utilisasi tankinya saja mesti nyewa, ngurus nyewanya saja tidak mudah Pak. Kalau tanahnya oke lah silakan, tapi Pertamina itu.......bayar, tetapi kalau Bapak serahkan ke Pertamina, Pertamina komersilkan, Bapak ngambil dari pajaknya, ngambil dari deviden, cukup, ngapain negosiasi sama apa, saudara sendiri, pemerintah untuk bisnis itu, regulator, pajak oke, jangan bisnis buat apa.Divestasi Freeport Persoalan aset 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, ada yang terlupakan mengenai perpanjangan relaksasi ekspor, nanti kalau akhir bulan ini belum selesai masalah .....ini bagaimana nasibnya. Terima kasih.Divestasi Freeport Relaksasi ekspor 7



HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang lebih lanjut kemarin saya mengikuti diskusi yang kebetulan Pak Satya ikut, ada terminologi muncul dari Kepala SKK Migas masalah kontraktor duafa. Saya harapkan jangan hanya mengeluh Kepala SKK Migas ini, tapi action. Kalau kita menghadapi kontraktor yang tidak perform terminasi segera, jadi jangan hanya mengeluh menghadapi masalah seperti ini. Tidak perlu lah kita menyalahkan juga masa lalu juga nggak ada gunanya buat apa, tapi kita harus action. Kalaupun memang itu dianggap tidak mampu terminate, kalau perlu di tender lagi, kalau tidak mampu lagi serahkan ke Pertamina sudah. Soal nanti Pertamina sanggup atau tidak nomor 2, tapi kan Pertamina kan bisa kerja sama B to B dengan pihak lain, nggak ada masalah. Bahkan kalaupun nanti tidak ada investor main di Indonesia, buat saya moratorium eksploitasi sumber daya alam saya sangat setuju, dari jamannya Menteri Sudirman Said saya sudah bicara, kalau perlu kita moratorium saja karena lebih efisien import. Kemarin kalau tidak salah Pak Menteri di Jakarta Post bicara juga itu, saya setuju itu. Kalau memang lebih efisien import kenapa kita mesti mengorbankan kekayaan kita, biar untuk anak-cucu kita itu.Ekspor-Impor Impor 7
HARRY POERNOMO 15 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ingin komentar mengenai lembaran yang disampaikan pada kami, dari RUPTL 2016-2025 kemudian versus RUPTL 2017-2026, saya komentar saja kelihatannya kita tidak bekerja dalam kontes mengurangi emisi karena EBT-nya peningkatannya tidak signifikan. Oleh karena itu kalaupun ini belum disahkan hendaknya rancangan ini dikaji ulang, khususnya untuk Dirjen Kelistrikan, apa EBT KE. Saya pikir EBT persentase hanya 3% ini kelihatan kita tidak serius, tetapi saya tidak tahu apakah ini ngikutin policy yang baru dari Presiden Amerika Donald Trump karena mereka tidak lagi mengikuti program pengurangan emisi yang terakhir di apa dluncurkan oleh Amerika. Itu saja dari saya dan terima kasih atas kerja sama responsif, yang sangat responsive dari PLN.Energi Terbarukan EBT 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, Pimpinan boleh interupsi Pimpinan? saya ingin menyikapi ini ya gejala ini muncul setelah EBTKE itu dipisah dari tenagalistrikan. Dulu itu satu dirjen Pak, Direktur Jendral Ketenagalistrikan dan BPTKE, sehingga punya life in comment ke PLN itu. Ini salah satu kelemahan yang saya indikasikan. EBTKE ini tidak punya garis komando yang relative kuat ke PLN. Tadikan mohon maaf kalau tidak salah Pak Tjatur yang nyinggung. Seberapa kuat sih power yang dimiliki Dirjen EBTKE ini terhadap PLN? Karena keluhan seperti Pak Haryo yang tadi kemukakan EBTKE tidak bisa memaksakan regulasi kepada PLN, sehingga PLN inikan susah. Ada investor mau 50 PLN, PLN cuma 5 megawatt karena direktur jendral kita ini tidak punya, menterinya pun susah ke PLN bukan pemegang saham. Tidak digubris sama Direksi BUMN itu wong menteri energi tidak bisa mengganti direksi begitu loh. Oleh karena itu, dalam RUU Migas itukan Menteri Energi itukan sebagai menteri sector itu duduk sebagai RUPS juga diperusahaan energi itu usul kita. Kira-kira itu Pimpinan saya mengindikasikan begitu. Dulu dua Direktur jendral ini jadi satu. Terima kasih.Energi Terbarukan EBTKE 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya berupaya singkat saja walaupun banyak item, tapi mungkin sangat teknikal ya tapi perlu. Utamanya saya akan mengulang beberapa atau banyak hal yang saya singgung di dalam setiap rapat Komisi VII dengan jajaran ESDM. Yang pertama mengenai pemanfaatan Inspektorat ESDM untuk pengawasan di SKK MIgas pada waktu itu saya singgung. Kita tahu bahwa SKK Migas itu komite pengawasan tetapi working group-nya tidak ada. Saya waktu itu heran menanyakan ternyata saya baru paham Inspektorat ESDM itu tidak menjangkau ke SKK Migas. Pada waktu itu saya sarankan manfaatkan saja itu, katanya SKK Migas ini suatu lembaga yang mengelola kekayaan atau aset begitu besar tapi tidak ada audit internnya. Interaksi seizin pimpinan apakah ini sudah diwujudan atau menteri membentuk unit pengawas lain.ESDM ESDM 7
HARRY POERNOMO 11 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah gross split dan cost recovery biar saja itu yang menilai, apakah mana yang lebih efisien. Kalau nanti dia ada yang berminat dengan gross split, nggak jadi masalah, Pertamina bisa mengerjakan. Kalau Pertamina tidak sanggup ya sudah moratorium kita import saja sudah karena faktanya sampai hari ini dan saya perkirakan ke depan tetap akan lebih efisien kalau kita import karena kita tidak kurang kekayaan kita, dari pada kita mengumbar insentif at the end benefit yang kita dapatkan itu tidak lagi ekonomik secara nasional karena terlalu besar insentif dari pada revenue, nett revenue yang kita terima.Gas Cost Recovery 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Interupsi Pimpinan. Sebelum ditemukan lapangan baru ini kesimpulannya jadi gasnya tidak ada dari Bontang kira-kira begitu ya?Gas Bumi Gas 7
HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Oke. Inikan sudah berulangkali Pak Ego ya Dirjen Migas, saya sampaikan didepan menteri, segera diberikan keputusan yang pasti. Kalija ini berjalan apa tidak? Kalau tidak ya buat penegasan segera, jadi tidak gantung. Kerjaan BP Hilir ini harus diberikan kepastian. Kedepan BP Hilir jangan diulang lagi kejadian ini. jadi mohon Pak Ego kalau memang sudah demikian ya sudah Kalija tender itu terminated demi hukum apa demi faktanya tidak ada. Kecuali SKK bisa menjamin. Nah saya ada pertanyaan yang mungkin sangat teknis ya? itu lapangan Eni apa dari Eni itu ke Bontang dengan ke Jawa itu jauh mana jaraknya?Gas Bumi Gas 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon maaf Pak Dito. Saya tidak hanya bicara Bontang dekat Jawa, tapi saya ambil contoh sajalah Teras ke Surakarta, ke Ponorogo mau gasnya darimana kalau bukan LNG itu? Teras itu di Boyolali. Jadi kalau memang Bontang ke Jawa ada sebetulnya, kalau memang kita niatnya mau membawa gas dari Bontang ke Jawa itu ada, tapi memang pemerintah yang setengah hati begitu loh dan salah satu masalah juga masyarakat di Bontang itu tidak setuju kalau gasnya dibawa ke Jawa melalui pipa karena dia tidak dapat bagi hasil katanya begitu. takut LNG plan-nya tutup karenakan tidak perlu diproses LNG Pak kalau dibawa ke Jawa kira-kira begitu. Jadi lapangan pekerjaannya berkurang di Bontang itu. itu keluhan dari Walikota Bontang waktu itu.Gas Bumi Gas Alam 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Sebetulnya ada, kalau memang kita niatnya ada, tetapi maksud saya daerah-daerah ambil contoh Semarang-Teras. Semarang itu tidak ada gas, gas darimana? Kecuali kalau mau yang…, yang sekarang kering itu. Oleh karena itu, saya hanya usul di Pantai Utara Jawa itu Jawa Barat I, Jawa Tengah I, Jawa Timur I bangun receiving terminal LNG, kemudian legalisifikasi masukan ke jalur pipa karena Pantai Utara ini butuh gas industri semua begitu loh. Kalau pun nanti ada gas lapangan ke Polda, dari Tiung Biru kan bisa dimasukan juga kepipa yang sama. Gampang sebetulnya, tapi sayangnya kita tidak punya masterplan yang memang betul-betul capable begitu loh.Gas Bumi Gas Alam 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi ini omong semua itu 1 sampai 18 itu. Sampai kapan pun tidak akan jadi. …tidak ada, tetapi kita butuh jaringan ini memang. Oleh karena itu, berulangkali saya angkat juga segeralah ESDM itu punya kebijakan blue print ini bagaimana yang terutama di Pantai Utara Jawa itu. Buat saya itu receiving terminal LNG, kemudian jaringan gas. Jadi tidak usah menunggu SKK Migas itu. SKK Migaskan gas lapangan, tapi kalau receiving terminal legalisasi masuk pipa itu urusan hilir saja, tidak ada urusannya sama SKK Migas karena LNG bisa datang dari mana-mana. Bisa impor, bisa dari LNG plan didomestik itu yang harus kita kelola. Oleh karena itu, harapan saya melalui RDP ini ESDM yang mengambil peran ya, bukan BP Hilir, ESDM begitu loh yang menentukan konsep itu.Gas Bumi LNG 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Sebetulnya gampang sekali tidak sulit. Saya ambil contoh misalnya pemerintah mau bangun pelabuhan besar di Patimbang, di Cilamaya. Bangun saja sekalian itu LNG receiving terminal, kemudian di Batang ada power plan, LNG juga pasang saja sekarang receiving terminal LNG pasang pipa sekalian, jadi PLN, PLTU-nya dapat, industri juga dapat. Kan di Batang itu sekarang ada power plan dua kali seribu megawatt, tapi belum ada gasnya. Padahal seharusnya pakai gas itu, tidak perlu pakai batubara. Harusnya dibangun saja receiving terminal LNG. Termina dengan PLN kan bangun juga itu di Jawa I lokasinya dimana itu? kalau tidak salah di Jawa Barat Utara itu LNG juga, tapi PLN mau bangun sendiri. Ini maksud saya yang harus diintegrasikan Menteri ESDM yang ambil peran, bukan PLN bangun…sendiri, PGN sendiri, Pertamina sendiri kan aneh republik ini. ini contohnya ada … itu di Cilacap. Itu siapa yang main disitu? Saya tidak tahu … Cilacap, RU IV ya? itu siapa Pertamina? Rencananya dimana itu tidak masuk akal semua ini asal taruh saja tidak jelas apa disitu. Itu kira-kira begitu. saya usul kalau bisa Pimpinan justru kita ini kesempatan bagus, kita buat saja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR membuat blue print jaringan pipa gas ini. kita konkritkan saja. Itu usul saya Pimpinan. Terima kasih.Gas Bumi LNG 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya ingin melanjutkan ini sekalian masalah Tambak lorok. Sudahlah segera bangun … terminal itu di Jawa Tengah Pantai Utara itu segera sudah. Lupakan Kalija ini karena gasnya memang sudah tidak ada. Kalau pun ada nanti, saya maaf ya pribadi, saya punya pendapat sudahlah toh suda ada LNG, kalau di Jawa itu ada LNG terminal sudahlah dari Bontang itu dianggap pakai kapal saja. Tidak usah bangun pipa itu pendapat saya pribadi dari awal begitu. Jadi tidak usah repot-repot bangun pipa, wong plan-nya sudah ada kok. Memang waktu itu banyak pendapat mana sih lebih efisien mengangkut LNG dari Bontang ke Jawa dibanding masang pipa gas? Saya mengatakan karena pabrik LNG-nya sudah ada ya sudah pakai kapal saja, ngapain bangun pipa begitu loh. Nanti kalau gasnya habis, pipanya jadi nganggur begitukan seperti ke Podang ini pipanya nganggur. Kalau bangun LNG plan di Jawa Tengah Utara, LNG kalau habis Bontang bisa dari mana-mana dari Qatar ke, dari Tangguh ke. Jadi lebih apa ya, lebih long lasting-lah kalau LNG tidak terikat dengan gas lapangan. Oleh karena itu, saya tetap berpendapat segera resmikan terminal di Pulau Jawa itu paling tidak tiga lokasi Jawa Tengah, ya Jawa Barat Utara, Jawa Tengah Utara, Jawa Timur Utara diintegrasikan dengan pipa dari barat ke timur, dari timur ke barat bisa. Itu saja. Segera Pak Ego ini sangat strategis. Jangan ketinggalan dengan jalur kereta api, jalur trans Jawa, trans Sumatera jangan ketinggalan. Gas itu lebih strategis daripada jalan tol pandangan saya karena masalah energi. Tidak ada pilihan lain. Itu saja Pimpinan. Terima kasih.Gas Bumi LNG 7
HARRY POERNOMO 37 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Makanya Cimalaya kitakan punya pipa dari Cimalaya ke Cilegon. Kalau receiving terminal di Cimalaya, dari LNG itu bisa masuk ke pipa yang ke Cilegon juga. nanti kalau mau dibangun Cilegon ke Semarang itu dari LNG juga bisa ke Semarang begitu loh. Nah ini tugasnya Menteri Energi bukan orang lain, bukan BP Hilir, bukan SKK Migas. Tolong Pak Ego ini dipikirkan. Kita berfikir terkotak-kotak ini yang jadi masalah karena tidak ada komandan yang satu yang punya grade ya, punya determitasi cukup untuk mengendalikan ini semua. Rusak acaranya kalau kita begini. Tidak efisiensi secara nasional. Sudah bangun receiving terminal di Cimalaya untuk Jawa Power I nanti dia bisa masuk pipa yang ke Cilegon, kalau mau bangun yang … Cilegon-Semarang deket Cimalaya-Cilegonnya nyambung bisa ke Semarang.Gas Bumi LNG 7
HARRY POERNOMO 39 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang biru juga exxon. Oke itu diintegrasikan, tapi pesan saya jangan pipanya apa ya tengprentil diintegrasikan semua itu ya? satu. Jadi pikir ulanglah itu sebelum terlanjur. Sudah bangun saja receiving TBL LNG di Cimalaya. Ini gagasan sudah lama sebetulnya. Dulu pernah dilahirkan. Sekarang tidak bisa lagi PLN, PGN, Pertamina masing-masing jalan sendiri. Satukan itu Pak Ego, bicara sama menterinya ya. itukan semuanya BUMN energi. Tugas pokoknya sama ya energi, semua energi. Harusnya langkahnya bareng itu, walaupun bosnya beda. Oleh karena itu, Undang-Undang Migas kita pemegang saham BUMN energi itu bertiga. Menteri BUMN, Menteri Energi plus Menteri Keuangan terintegrasi semuanya ya, tapi sayangnya undang-undangnya tidak kunjung lahir ya.Gas Bumi LNG 7
HARRY POERNOMO 20 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Besar dong? Gas Bumi Supply Gas 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Kepada Dirut PGN Pak… ya. Tadi disinggung masalah … di Lampung ya? itu marketnya kemana sih?kok under utilizeGas Bumi Supply Gas 7
HARRY POERNOMO 18 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ke Lampung supply kemana?Gas Bumi Supply Gas 7
HARRY POERNOMO 19 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ya sudah begini saja, kalau memang Tambak lorok itu ternyata memang kering pindah ke Tambak Lorok saja sekalian. Kira-kira berapa persen kalau dibawa ke Tambak lorok utilisasinya naik apa tidak?Gas Bumi Supply Gas 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, justru yang saya maksud disitu ada dilingkup kita artinya diantara teman-teman yang terhormat ini mungkin saja ada yang tidak berminat terhadap usulan itu, tanpa memberikan konfirmasi kepada kita maupun kepada direktur jendral… ditunggu terus berarti harus ada deadline-nyakan? Tapi deadline 1 bulannya tidak terlalu lama begitu loh.Harga Energi Deadline 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Langsung saja pada pokok-pokok pertanyaan. Tadi sudah saya sampaikan satu topik yang terkait dengan batubara, mohon nanti Direktur Utama bisa memaparkanlah kira-kira sekenario yang ingin dicapai seperti apa dalam wujud grafik tadi. Sederhananya kami hanya ingin melihat skenario harga pokok listrik begitu PBB ya dengan dan atau versus tanpa PT BB. PT Batubara, PLN Batubara seperti apa kira-kira gambaran kedepan entah 5 tahun 10 tahun kedepan kira-kira seperti apa dengan asumsi-asumsi katakanlah batu bara harganya naiklah y? kalau turun tidak ada masalah.Harga Jual Listrik Harga Pokok Listrik 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi disinggungBPPT masih tanda tanya track baru sudahlah itu paling tepat. Mungkin mahal diawal, tetapi in the future ya long term akan jauh lebih efisien. Pembebasan tanah itu hanya sebagian kecil dari seluruh intruksi. Seringkali mengatakan pembebasan tanah itu menjadikan kendala. Itu pendapat yang keliru menurut pandangan saya. semahal-mahalnya tanah itu bagian kecil dari biaya kontruksi keseluruhan. Jadi kalau ada pendapat kontruksi cak lontoh terlambat karena tanah maaf ya itu kebodohan kita saja. Berapa sih semahal-mahalnyaHarga tanah itu berapa? Coba kita ingat ya lingkar barat dari Cengkareng ke Pondok Indah? 10 tahun baru bisa bebasin tanah. Itu kebangetan menurut pandangan saya. berapa sih mahalnya tanah permeter persegi?ditotal berapa tidak sebanding dengan nilai kontruksi, nilai manfaat secara nasional ya. Nasional benefit ini jauh lebih tinggi daripada sekedar nilai tanah, padahal pembebasan tanah palingkan berapa sih dikasih Rp2 juta permeter persegi. Bayar saja tidak ada masalah ya? ini pandangan saya.Industri Pembebasan Tanah 7
HARRY POERNOMO 33 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya yang saya dengar ya Pertamina kan masuk dikegiatan power membangun Jawa Power I dengan LNG juga tetapi akan di supply energi oleh PLN dengan … juga. seizin Pimpinan interaktif dengan Patraniaga, apa Patra Petragas. Apa betul? Paham tidak? Ini yang datang bukan direkturnya kebetulan.Infrastruktur Energi Pertamina Power Indonesia 7
HARRY POERNOMO 35 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Wujudnya apa nanti terminal atau ...value?Infrastruktur Energi Pertamina Power Indonesia 7
HARRY POERNOMO 36 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Cobalah ini dikaji ulang kita punya … value sekarang di Teluk Semangka, apa di Lampung, ada di Jakarta Utara. Jawa power letaknya dimana?Infrastruktur Energi Pertamina Power Indonesia 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon maaf boleh interupsi Pak. Begini Pak Mulyadi, saya kurang sependapat kalau ini dibatalkan karena ini program yang sangat strategis, yang notabene presiden sendiri menghendaki policy satu harga policy satu harga se-Indonesia padahal tangki-tangki ini tujuannya itu ya. Jadi apa yang sudah disetujui di Komisi VII ini pasti sesuatu yang penting, tidak bisa pemerintah sepihak membatalkan begitu saja, tetapi tadi menteri kan nadanya bukan membatalkan proyek ini, tetapi proyek-proyek seperti ini seyogyanya cukup dilakukan oleh operator. Menteri harus mencari solusi, kami tidak mau dibatalkan ini. Ini sangat strategis ya, itu saja melengkapi pendapat pimpinan tadi. Terima kasih.Infrastruktur Migas Tangki Penyimpanan 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, belakangan inikan ramai dimedia sosial prediksi atau forcast-lah penggunaan mobil listrik bahkan saya mendapat informasi PLN juga sudah baik apa sudah bangun outlet ya recharge dibeberapa tempat Jakarta, walaupun belum ada mobil listrik di Jakarta ini yang mungkin baru 5 lah ya apa sudah sampai 10 dari survei PLN? saya belum pernah mendengar. Saya dengar baru satu orang beli teslah di Jakarta ini. Mungkin dia recarge di rumah.Inovasi Mobil Listrik 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya berasumsi PLN sudah punya gambaran kira-kira 5 tahun, 20 tahun kedepan mobil listrik di Jakarta atau di Indonesia ini seperti apa. Berapa porsi mobil BBM yang menggunakan BBM-nya kan direbut oleh listrik? itu pertanyaan saya. Kenapa ini saya pertanyakan? karena akan saya kordinasikan dengan Pertamina karena kemarin Pertamina juga mulai ragu-ragu perlu tidak bangun kilang. Nah ini kan antara Menteri Energi, BUMN, PLN, Pertamina kan harus ada sinergi. Forcast kondisi energi, energi mix kita kedepan bagaimana Dewan Energi Nasional juga. Adakah PLN itu sudah memprediksi berapa sih kira-kira pasar mobil listrik di Indonesia atau khususnya di Jakarta dululah berapa persen? Kalau PLN sudah berani masang recharge ya apa hotspot atau apa namanya itu titik pengisian ulang itu, sedia adanya di dibenak atau dibidang perencanaan PLN sudah punya rencana punya forcast seperti apa.Inovasi Mobil Listrik 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Nah pertanyaan saya lebih lanjut pada saat Pemerintah atau PLN ya merencanakan kebutuhan, sehingga lahir program 35.000 ini masuk atau tidak faktor atau variabel mobil listrik ini? perkiraan saya belum masuk. Nah kalau ini kita masukan kira-kira sekenarionya seperti apa? mohon ini bisa di ini. Ini masalah setrategis karena jangan sampai nanti kita ketinggalan atau kita berlebihan.Inovasi Mobil Listrik 7
HARRY POERNOMO 11 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tetap lebih deket ke Bontang Pak.Instrastruktur Distribusi Gas BumiJarak 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Berulangkali saya challange menteri itu jaringan gas-jaringan gas, tapi memang sampai hari ini belum keluar. Saya lihat paparan Dirjen Migas juga tidak cara ini toh. Tidak ada Dirjen Migas kan aneh. Ini harusnya rumah tangga Dirjen Migas ini, bukan BP Hilir ini. BP Hilir hanya lelang saja. Kira-kira begitu. Terima kasih.Instrastruktur Distribusi Gas BumiJaringan Gas 7
HARRY POERNOMO 48 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pesan saya, satu duduk bersama dibawah kendali kementerian bagaimana jaringan pipa ini ya, kemudian menurut saya tidak ada cara lain kecuali receiving terminal LNG dibangun di Pantai Utara Jawa. Utamanya pertama di Cimalaya itu. Integrasikan dengan pembangunan pelabuhan Patimbang ya, Jawa Power I, nanti pipanya bisa ke barat ke timur sudah itu. Mudah sebetulnya, apalagi menteri sudah mencanangkan, mengantisipasi investasi Rp600 triliun lebih. Itu bukan hanya dihulu. Jangan salah loh migas itu bukan hanya di SKK Migas, yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana menyediakan gasnya sampai kekonsumen, menciptakan demand. Kalau perlu gasnya impor semua pun tidak jadi masalah. Kita tutup semua sumur minyak di Indonesia itu tidak jadi masalah sebetulnya. Banyak negara lain juga hidup tanpa sumber daya alam. Kenapa kita mesti tergantung sama sumber daya alam? Kutukan semua sumber daya alam itu. mana kita tidak maju-maju.Instrastruktur Distribusi Gas BumiJaringan Pipa 7
HARRY POERNOMO 28 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Begini maksud saya, jangan kita berfikir terkotak-kotak. Swasta, BUMN atau siapa pun ya? itu disatukan. Kalau nyambung pipa dari Gresik ke Semarang sudah ada pipa yang dari Gundi menyatu saja. Syukur-syukur pipanya itu nyambung ke PGN yang dari Gresik ke Semarangnya lewat lapangan Kepodang itu.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HARRY POERNOMO 24 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon izin interupsi Pimpinan. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Pertagas. Tadi disebutkan ada bangun pipa dari Gresik ke Semarang, sementara sekarang Pertagas juga punya ke Semarang juga darimana itu dari Gundi atau darimana itu? itu kaitannya bagaimana ya? terus ada rencana juga mengembangkan Tiung Biru juga mau ditarik pipa nyambung ke Semarang juga. yang sekarang menyatu ke Semarang dengan PGN itu gas darimana, pipa darimana itu? Pertagas sudah ada itu di Semarang sudah ada dua jalur. PGN satu, Pertagas satu.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HARRY POERNOMO 25 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Dari Gundi itu loh?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HARRY POERNOMO 26 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Oh swasta itu? Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7



HARRY POERNOMO 27 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Apakah tidak bisa. Itu berapa kilometer ya dari Gundik ke Semarang?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HARRY POERNOMO 29 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tugas yang begini Kementerian ESDM ya. Dari Muria ke Semarang itukan rute k Gresik juga sebetulnya. Jadi jangan sampai kesatu titik ada dua pipa. Secara nasional itu tidak efisien begitu loh. Terlepas itu pipanya BUMN, swasta atau siapa pun itu integrasikan itu. Kalau terbuka open akses katanya, jadi pipanya nyambung-nyambung. Jalan tol juga tiap jengkal bayar tol kita karena investornya beda. Kita dari Cengkareng ke Jakarta berapa kali bayar tol lewat tol ring road barat itu karena investornya beda. Kira-kira begitu. Ya tolong dikaji secara serius ya dari Tambak Lorok ke Gresik itu sudah ada beberapa jengkal pipa itu nanti saling menyambung. Jangan masing-masing bangun sendiri. Dikata-katain orang. Ini bodoh banget orang Indonesia cara bangun pipanya begini. Malu Komisi VII DPR. Terima kasih.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, tadi disinggung juga oleh Pimpinan mengenai Permen yang mengatur untuk keharusan negoisasi kontrak yang sudah berjalan dan juga disinggung mengenai panas bumi yang di Lampung Pak ya? kebetulan saya waktu itu ikut Pak Herman juga mengunjungi perusahaan ENEL apa itu? ENEL, memang Permen ini saya lihat ada kelemahan ya, kalau panas bumi itu dibolehkan harga pembelian maksimal 100% dari BPP pembangkit setempat artinya lebih diberikan kelonggaran dalam hal harga. Ada insentiflah, sementara kalau tenaga surya maksimum hanya 85% dari BPP. Saya ingin menanyakan ya apa sih latar belakang lahirnya besaran-besaran ini? karena menurut saya justru yang perlu diberikan insentif inikan malah PLTS karena unitnya PLTS itukan kecil-kecil dan jatuhnya akan mahal. Kalau panas bumi inikan relatifkan daya terpasangnya pasti besar, sehingga cost perunitnya relative akan jatuh lebih murah, tetapi malah diberikan insentif boleh 100% dari BPP setempat, apa BPP nasional, bahkan jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari BPP nasional. Kalau lebih kecil dari BPP nasional ya tidak jadi masalah.Investasi BPP 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya tidak tahu filosofi atau dasar pemikiran Permen ini. kok PLTS kok dinomorduakan seolah-olah memberikan insentif yang berlebih ke panas bumi, tetapi saya jadi tidak memahami setelah membaca summary dari Permen ini kok investor ENEL ini kok keberatan ya, padahal dia punya alowance harga pembelian maksimal 100% dari BPP setempat. Harusnya enel kalau harganya sama dengan BPP setempat, mestinya sudah langsung boleh bangun ini, tapi Enel kok masih complain ya. Saya jadi tidak paham ini dimana ini ya? karena untuk panas bumi, Enelkan panas bumi. Dia diberikan allowance 100% dari PBB setempat ya kan?100% dari BPP setempat. Inikan lebih longgar harganya daripada yang lain kalau 5% dari PBB setempat. Ambillah contoh lokasi yang sama. Kenapa kok enel masih keberatan? Saya jadi tidak mengerti ini. ini penjelasannya memang agak membingungkan memang. Latar belakang ini apa ya Pak Dirjen? Kok PLTS ini agak ditekan harganya, padahal terang cost per… pasti lebih mahal PLTS itu karena kecil-kecil dayanya. Filosofi apa yang mendasari ini? oleh karena itu, pada waktu seminar di BPK waktu itu umumnya PLTS ini pada protesInvestasi BPP 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barangbarang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut, jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang- barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.Investasi LNG 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini pada waktu kami Komisi VII DPR ke Semarang, kebetulan dipimpin oleh Pak Herman juga waktu itu ini menjadi masalah. Pertanyaan saya satu. Pertama, sikap kementerian dan SKK Migas bagaimana menyikapi hal ini? apakah menerima begitu saja pernyataan force majeure, saya ingin mendapatkan klarifikasi disini. apa sikapnya sejauh ini sampai hari ini? apa masih diam saja terhadap pernyataan Petronas force majeure? Yang kedua, walaupun ini b to b sifatnya, saya minta peranan SKK Migas juga membantu PGN. Jangan Petronas seenak udelnya saja ya tidak mentaati JTA itu. yang ketiga, ESDM dan SKK Migas sikapnya apa, mencari solusinya bagaimana ya menyikapi hal ini? Yang keempat, Pimpinan saya usul masalah ini dibahas lebih rinci di Panja Migas ya. Saya ingin mendalami apakah memang latar belakang pada waktu approve POD itu memang masuk akal apa tidak? Jangan sampai kita jadi korban rekayasa pada waktu SKK Migas menyetujui POD. Jangan-jangan memang ada manipulasi data pada waktu itu. Kita menyatakan receive-nya memadai ya, supply-nya bisa mencukupinya itu data abal-abal. Saya ingin tahu siapa yang dulu melakukan kajian mengenai receive ini, lembaga mana. Ini tidak bisa main-main kan di approve semua oleh menteri, oleh SKK Migas POD-nya. Inikan semua base on POD, tapi ternyata abal-abal ada apa? Ini periode yang lalu memang SKK Migas bukan yang sekarang, tapi perlu kita dalami Pimpinan melalui Panja Migas saya usul diadakan kajian lebih detail ya. Investasi POD 7
HARRY POERNOMO 39 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang biru juga exxon. Oke itu diintegrasikan, tapi pesan saya jangan pipanya apa ya tengprentil diintegrasikan semua itu ya? satu. Jadi pikir ulanglah itu sebelum terlanjur. Sudah bangun saja receiving TBL LNG di Cimalaya. Ini gagasan sudah lama sebetulnya. Dulu pernah dilahirkan. Sekarang tidak bisa lagi PLN, PGN, Pertamina masing-masing jalan sendiri. Satukan itu Pak Ego, bicara sama menterinya ya. itukan semuanya BUMN energi. Tugas pokoknya sama ya energi, semua energi. Harusnya langkahnya bareng itu, walaupun bosnya beda. Oleh karena itu, Undang-Undang Migas kita pemegang saham BUMN energi itu bertiga. Menteri BUMN, Menteri Energi plus Menteri Keuangan terintegrasi semuanya ya, tapi sayangnya undang-undangnya tidak kunjung lahir ya.Investasi Receiving Terminal 7
HARRY POERNOMO 32 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Sayangnya kedua kementerian ini tidak komunikasi. Menteri Energi dengan Menteri BUMN tidak ada komunikasi. Contoh yang paling nyata saja masing-masing PLN, PGN, Pertamina bangun … sendiri-sendiri. Inikan cermin ego sektoral. Kedepan sudah tidak boleh lagi kita seperti itu. Kita tidak pernah punya pemikiran yang lebih strategis. Kenapa sih kita bicara pipa… satu pun tidak punya rencana receiving terminal energi. Kita butuh di Pulau Jawa itu receiving terminal… ini oleh kementerian. Baru saja saya baca ada link Menteri Energi menderegulasi, mengurangi aturan untuk menghambat investasi. Katanya mengharapkan investasi Rp600 triliun lebih. Itu sudah masukan ke Program Receiving Terminal Energi. Terserah mau di Jawa Barat Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur itu nanti diintegrasikan dengan pipa dan pipa tadi, semua rencana tadi dikaji ulang supaya terintegrasi. Entah punya PGN, entah punya PLN, entah punya swasta diintegrasikan itu jangan sendiri-sendiri. Investasi Receiving Terminal Energi 7
HARRY POERNOMO 37 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Makanya Cimalaya kitakan punya pipa dari Cimalaya ke Cilegon. Kalau receiving terminal di Cimalaya, dari LNG itu bisa masuk ke pipa yang ke Cilegon juga. nanti kalau mau dibangun Cilegon ke Semarang itu dari LNG juga bisa ke Semarang begitu loh. Nah ini tugasnya Menteri Energi bukan orang lain, bukan BP Hilir, bukan SKK Migas. Tolong Pak Ego ini dipikirkan. Kita berfikir terkotak-kotak ini yang jadi masalah karena tidak ada komandan yang satu yang punya grade ya, punya determitasi cukup untuk mengendalikan ini semua. Rusak acaranya kalau kita begini. Tidak efisiensi secara nasional. Sudah bangun receiving terminal di Cimalaya untuk Jawa Power I nanti dia bisa masuk pipa yang ke Cilegon, kalau mau bangun yang … Cilegon-Semarang deket Cimalaya-Cilegonnya nyambung bisa ke Semarang.Investasi Receiving Terminal Energi 7
HARRY POERNOMO 48 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pesan saya, satu duduk bersama dibawah kendali kementerian bagaimana jaringan pipa ini ya, kemudian menurut saya tidak ada cara lain kecuali receiving terminal LNG dibangun di Pantai Utara Jawa. Utamanya pertama di Cimalaya itu. Integrasikan dengan pembangunan pelabuhan Patimbang ya, Jawa Power I, nanti pipanya bisa ke barat ke timur sudah itu. Mudah sebetulnya, apalagi menteri sudah mencanangkan, mengantisipasi investasi Rp600 triliun lebih. Itu bukan hanya dihulu. Jangan salah loh migas itu bukan hanya di SKK Migas, yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana menyediakan gasnya sampai kekonsumen, menciptakan demand. Kalau perlu gasnya impor semua pun tidak jadi masalah. Kita tutup semua sumur minyak di Indonesia itu tidak jadi masalah sebetulnya. Banyak negara lain juga hidup tanpa sumber daya alam. Kenapa kita mesti tergantung sama sumber daya alam? Kutukan semua sumber daya alam itu. mana kita tidak maju-maju.Investasi Receiving Terminal LNG 7
HARRY POERNOMO 19 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ya sudah begini saja, kalau memang Tambak lorok itu ternyata memang kering pindah ke Tambak Lorok saja sekalian. Kira-kira berapa persen kalau dibawa ke Tambak lorok utilisasinya naik apa tidak?Investasi Tambak Lorok 7
HARRY POERNOMO 40 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya PGN segera dicarikan solusi ya, terlepas dari masalah-masalah yang tadi kami minta kita akan kaji sejak awalnya, sejak approval POD-nya untuk ke Podang itu, tetapi juga yang paling penting sekarang dibawah koordinasi kementerian segera dicarikan solusi. Jangan sampai Tambak lorok ini mati PLTU-nya karena gasnya kering, sementara belum ada alternative. Kalau memang perlu ya segera dibangun FSRU di Semarang itu, sementara entrim solution atau dipindahkan yang dari Teluk Semangka Lampung itu memang disana tidak utilize yaInvestasi Tambak Lorok 7
HARRY POERNOMO 21 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tambak Lorok berapa itu? ini 116 juga kokInvestasi Tambak Lorok 7
HARRY POERNOMO 22 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi kurang lebih equallah. Ya coba dikaji sajalah.Investasi Tambak Lorok 7
HARRY POERNOMO 38 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian pertanyaan saya seizin Pimpinan, tadi mau dibangun GresikSemarang itu gasnya darimana? Dari pipa yang sekarang sudah ada itu di Jawa Timur. TJG atau apa itu? TJGInvestasi TJG 7
HARRY POERNOMO 11 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah gross split dan cost recovery biar saja itu yang menilai, apakah mana yang lebih efisien. Kalau nanti dia ada yang berminat dengan gross split, nggak jadi masalah, Pertamina bisa mengerjakan. Kalau Pertamina tidak sanggup ya sudah moratorium kita import saja sudah karena faktanya sampai hari ini dan saya perkirakan ke depan tetap akan lebih efisien kalau kita import karena kita tidak kurang kekayaan kita, dari pada kita mengumbar insentif at the end benefit yang kita dapatkan itu tidak lagi ekonomik secara nasional karena terlalu besar insentif dari pada revenue, nett revenue yang kita terima.Kebijakan Gross Split 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya ingin mengajukan pertanyaan atau pun pendapat ya saran. Tadi disinggung sub sector yang kebetulan saya ikut mengamati, walaupun ini diluar koornya Komisi VII, tadi disinggung masalah kereta api ya. saya amati pemerintah yang saya yakin bukan rekomendasiBPPT, tapi seringkali dalam berbagai halBPPT ini keputusannya bukan netral secara akademisi, scientik lebih kepada apa ya mengikuti seolah-olah keputusanBPPT lebih banyak intervensi dari pemerintah. Menurut saya kalau mau bangun kereta semi cepat ya atau pun kereta cepat jangan menggunakan trek yang lama. Ini saya ikuti dimedia, tetapi karena saya tidak membidangi itu Komisi VII saya tidak bisa bicara, kebetulanBPPT mengangkat isu itu ya. bangun gunakan trek yang sama sekali baru, tetapi yang perlu diintegrasikan adalah stasiun-stasiun utamanya ya atau kalau terpaksanya sengaja dibuat stasiun baru dibuat enter koneksian jalur lambat yang sekarang ke stasiun kereta yang akan dibangun yang baru itu. Apakah nanti mau diintegrasikan dengan jalur yang super cepat Jakarta-Bandung itu lebih bagus ya.Kebijakan KebijakanBPPT 7
HARRY POERNOMO 15 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ingin komentar mengenai lembaran yang disampaikan pada kami, dari RUPTL 2016-2025 kemudian versus RUPTL 2017-2026, saya komentar saja kelihatannya kita tidak bekerja dalam kontes mengurangi emisi karena EBT-nya peningkatannya tidak signifikan. Oleh karena itu kalaupun ini belum disahkan hendaknya rancangan ini dikaji ulang, khususnya untuk Dirjen Kelistrikan, apa EBT KE. Saya pikir EBT persentase hanya 3% ini kelihatan kita tidak serius, tetapi saya tidak tahu apakah ini ngikutin policy yang baru dari Presiden Amerika Donald Trump karena mereka tidak lagi mengikuti program pengurangan emisi yang terakhir di apa dluncurkan oleh Amerika. Itu saja dari saya dan terima kasih atas kerja sama responsif, yang sangat responsive dari PLN.Kebijakan RUPTL 7
HARRY POERNOMO 13 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya hanya ingin mengulang saja apa yang saya sampaikan tadi kan ada koreksi, seizin pimpinan saya langsung saja komunikasi dengan Direktur Utama PLN. Pernyataan saya tadi saya tarik Pak Dirut PLN karena ternyata orang saya di lapangan melaporkan kabel sudah sampai di lokasi, terima kasih atas upaya kerja sama dan sangat responsif ini.Kelistrikan Kabel Listrik 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kedua kali terkait dengan keringanan biaya pemasangan karena masalah listrik desa itu sebagai bukan tidak mampu masyarakat membayar uang pelanggan, tetapi mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan. Kami mohonkan ada keringanan tetapi tadi dari penjelasan Dirjen Ketenagalistrikan hal itu tidak dimungkinkan, kecuali dengan mekanisme angsuran. Kalaupun dengan angsuran mohon Direksi PLN memberikan instruksi ke lapangan sehingga mekanismenya ini bisa dilaksanakan, ya kami bisa saja, syukur-syukur kalau memang PLN bisa mempertimbangkan biaya pemasangan ini dikompensasi, mohon maaf ya dengan program CSR misalnya karena kan faktanya ya jangankan kita bicara di daerah terpencil di Jawa Tengah saja yang notabene relatif paling maju dibandingkan dengan wilayah lain, itu secara rata-rata di setiap desa itu ada saja rumah yang seperti tadi menteri paparan ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu sampai sekarang tidak mengenal listrik karena memang sangat tidak mampu mereka ya, tetapi kerjasama dengan PLN sudah banyak merasakan masalah hanya keringanan biaya pemasangan. Ini kami mohon bisa diadakan solusi kalaupun tidak bisa zero ya entah dengan angsuran atau mungkin dikompensasi dengan program CSR dari Pertamina, maaf dari PLN karena program yang kurang lebih sama oleh PGN juga dilakukan untuk CSR ini ke daerah-daerah pemilihan para anggota.Kelistrikan Keringanan biaya pemasangan listrik 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kedua kali terkait dengan keringanan biaya pemasangan karena masalah listrik desa itu sebagai bukan tidak mampu masyarakat membayar uang pelanggan, tetapi mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan. Kami mohonkan ada keringanan tetapi tadi dari penjelasan Dirjen Ketenagalistrikan hal itu tidak dimungkinkan, kecuali dengan mekanisme angsuran. Kalaupun dengan angsuran mohon Direksi PLN memberikan instruksi ke lapangan sehingga mekanismenya ini bisa dilaksanakan, ya kami bisa saja, syukur-syukur kalau memang PLN bisa mempertimbangkan biaya pemasangan ini dikompensasi, mohon maaf ya dengan program CSR misalnya karena kan faktanya ya jangankan kita bicara di daerah terpencil di Jawa Tengah saja yang notabene relatif paling maju dibandingkan dengan wilayah lain, itu secara rata-rata di setiap desa itu ada saja rumah yang seperti tadi menteri paparan ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu sampai sekarang tidak mengenal listrik karena memang sangat tidak mampu mereka ya, tetapi kerjasama dengan PLN sudah banyak merasakan masalah hanya keringanan biaya pemasangan. Ini kami mohon bisa diadakan solusi kalaupun tidak bisa zero ya entah dengan angsuran atau mungkin dikompensasi dengan program CSR dari Pertamina, maaf dari PLN karena program yang kurang lebih sama oleh PGN juga dilakukan untuk CSR ini ke daerah-daerah pemilihan para anggota.Kelistrikan Listrik 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian juga mohon maaf kalau ini sangat, artinya kepentingan Dapil saya. Saya sudah banyak membantu masyarakat memasang listrik untuk kategori subsidi ini, tetapi ternyata wilayah Jawa Tengah ini belum memiliki distribusi yang cukup, sudah 1 bulan ini belum bisa masang karena logistiknya dari wilayah Jawa Tengah belum mengirim kabel ke wilayah Magelang, Temanggung, mohon bisa ini direalisasikan karena kita sudah bayar. Biaya penasangan sudah dilunasi tetapi sudah 1 bulan tidak kunjung terpasang.Kelistrikan Listrik 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian juga mohon maaf kalau ini sangat, artinya kepentingan Dapil saya. Saya sudah banyak membantu masyarakat memasang listrik untuk kategori subsidi ini, tetapi ternyata wilayah Jawa Tengah ini belum memiliki distribusi yang cukup, sudah 1 bulan ini belum bisa masang karena logistiknya dari wilayah Jawa Tengah belum mengirim kabel ke wilayah Magelang, Temanggung, mohon bisa ini direalisasikan karena kita sudah bayar. Biaya penasangan sudah dilunasi tetapi sudah 1 bulan tidak kunjung terpasang.Kelistrikan Subsidi 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi ini omong semua itu 1 sampai 18 itu. Sampai kapan pun tidak akan jadi. …tidak ada, tetapi kita butuh jaringan ini memang. Oleh karena itu, berulangkali saya angkat juga segeralah ESDM itu punya kebijakan blue print ini bagaimana yang terutama di Pantai Utara Jawa itu. Buat saya itu receiving terminal LNG, kemudian jaringan gas. Jadi tidak usah menunggu SKK Migas itu. SKK Migaskan gas lapangan, tapi kalau receiving terminal legalisasi masuk pipa itu urusan hilir saja, tidak ada urusannya sama SKK Migas karena LNG bisa datang dari mana-mana. Bisa impor, bisa dari LNG plan didomestik itu yang harus kita kelola. Oleh karena itu, harapan saya melalui RDP ini ESDM yang mengambil peran ya, bukan BP Hilir, ESDM begitu loh yang menentukan konsep itu.Kementerian ESDM Blue print ESDM 7
HARRY POERNOMO 47 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Itulah ini kembali Kementerian ESDM lagi lagi. banyak pekerjaan ESDM itu dri awal saya duduk di Komisi VII DPR itu, tapi tidak kunjung ada kemajuan. Lagi-lagi saya menyitir pendapat Pak Ramson penuh dengan wacana ya, pencitraan, gunting pita, ground breaking selesai. Selesainya nanti ya sebelum 2019, sebelum Pilpres, tapi benar atau tidaknya walauhu a’lam begitu. Memang eranya era citra sekarang ini, tapi kita tidak mau begitu karena kita sudah mengeluarkan banyak sekali biaya melalui APBN-APBD itu ya. Semua kembali ke menteri muaranya Pimpinan ya, ke menteri, Menteri Energi. Bukan orang lain sebenarnya karena memang dia penanggungjawab masalah energi khususnya gas. Tidak ada orang lain direpublik ini ya Kementerian Energi dan dari awal saya sudah kritisi sejak Pak Sudirman Said masalah ini ya. Tidak ada kemajuan 3 tahun ini ya.Kementerian ESDM Kinerja Kementrian ESDM 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi yang dikatakan kewenangannya lelang ada di BP Hilir ya lelang memang ada di BP Hilir, tetapi policy tata kelola migas ini jaringannya itu menentukan tetap sektor Menteri ESDM. Kalau memang gasnya tidak ada apa susahnya sih bangun LNG, tetapikan ESDM belum punya rencana itu. ini harus kita benahi. Oleh karena itu, didalam RUU Migas kita BP Hilir itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa. Semua bermuara dari ESDM dimana pemegang alokasi gas. Contohnya Kalija itu sampai kapan pun tidak akan terbangun. Gasnya tidak ada begitu loh dan itu sudah berulangkali saya angkat didalam forum Komisi VII DPR, tetapikan sampai hari ini tidak ada penegasan. Oleh karena itu, kita harus revisi ini lagi siapa sih yang berwenang bicara masalah ini BP Hilir atau ESDM? Harusnya ESDM ini bukan BP Hilir. Kita ikuti saja pola kerjanya jalan tol. Itu PUPR, tetapi Badan Pengatur Jalan Tol itu hanya melelang, tetapi blue print-nya ada di Kementerian karena Kementerian membawahi SKK Migas sekaligus Menteri ESDM membawahi juga BP Hilir. Kan kesehariannya BP HIlir lapornya ke Dirjen Migas juga, jadi ini masalah tata kelola juga.Kementerian ESDM Tata kelola EDSM 7
HARRY POERNOMO 30 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan Pak Harry kan …, saya kali ini singkat mungkin sudah banyak disinggung oleh teman-teman. Satu hal yang saya… ini kita mewarisi tata kelola energi yang sangat lemah. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ramson juga setelah berlakunya Undang-Undang Migas ini sayang sekali kita mewarisi situasi yang memprihatinkan. Sementara masalah gas ini …energi kita terutama di Pulau Jawa. Tidak ada energi lain yang bisa lebih baik dari gas sebetulnya, tapi sayangnya pemerintahan yang sekarang ini justru… menggunakan batu bara lagi. ini mundur karena batu bara ini sebetulnya bertentangan dengan ratifikasi kita terhadap apa Program Green Ekonomi.Kementerian ESDM Tata kelola energi 7
HARRY POERNOMO 31 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Hal kedua yang ingin saya sampaikan, saya prihatin ya disini kita melihat sangat terkotak-kotak antara kementerian, SKK Migas, BP Hilir dan para pelaku BUMN. Tidak ada satu pun yang punya pemikiran terintegrasi. Inilah kelemahan tata kelola kita. Harusnya ini ditangan kementerian sebetulnya bagaimana bisa terjadi seperti ini. oleh karena itu, kedepan kebetulan disini yang hadir Dirjen Migas, pejabat ya, walaupun ini sudah berulangkali saya kemukakan dirapat dengan menteri Saya harapkan kementerian ambil peranan disini dan disatupadukan langkah baik BP Hilir, SKK Migas maupun pelaku, walaupun BUMN ini juga dualisme karena komandannya berdua. Yang satu korporasi ke Menteri BUMN, sektornya ke Menteri Energi.Kementerian ESDM Tata Kelola Energi Migas 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya melihat inilah contoh nyata amburadulnya tata kelola migas kita ya. saya melihatnya begini, penanggungjawab sektor migas itukan ESDN. Jadi yang menentukan rencana tender-tender ini, walaupun wewenang tendernya di BP Hilir, tetapi semua berawal dari policy blue print atau apapun namanya dari ESDM. Jangan dibalik. Jangan lelang dulu gasnya kemudian. Gasnya dulu diadakan baru lelang mestinya begitu. saya melihat sejak awal adanya BP Hilir dengan ESDM ini, itu terkotak-kotak. BP Hilir merasa punya kewenangan lelang, dia main lelang saja. Gasnya tidak tahu dimana, tapi lelang. Itu suasana pada waktu itu. Jadi ini contoh nyata kenapa kita melahirkan revisi Undang-Undang Migas itu kita satukan, tidak ada lagi terkotak-kotak begitu loh. Jadi memang BP Hilir ini sejak awal melangkah apa ya kebablasanlah kurang lebih begitu. Mereka tidak memikir gasnya ada apa tidak. Yang penting saya lelang.Kementerian ESDM Tata Kelola Migas 7
Harry Poernomo 10 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, mohon izin saya ingin menanggapi ini. Saya melihat ada 2 isu tapi kedua-duanya ujungnya adalah masalah pasokan gas. Yang pertama yang saya pertanyakan persisnya bank ability ini apa, tolong di elaborate lagi. Kaitannjya bank ability dengan supply LNG yang mana Pertamina sebetulnya sudah konsorsium Pertamina sudah menyepakati LNG by PLN kan, itu sudah done. Nah faktor apa yang membuat bank ability ini belum terselesaikan, apa, persisnya apa, tolong di elaborate lagi supaya kami jelas.Ketenagalistrikan Bank Ability 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya pertanyakan tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang terkendala. Walaupun saya juga menyinggung diantaranya tetapi saya akan mencoba satu hal juga mengantisipasi agar supaya ini tidak terulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari PLN langkah-langkah apa yang sifatnya tadi sudah singgung dengan reorganisasi berdasarkan kewilayahan. Tetapi saya melihat dengan kewilayahan ini belum cukup, saya ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana pemberian atau batasan kewenangan Direksi Regional ini sampai di mana sih pengawasannya, apa kewenangannya.Ketenagalistrikan Batas pengorganisasian 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian terkait dengan BUMN karya yang gagal, saya usul jangan dikasih kerjaan lagi lah, di skors dulu 5 tahun tidak boleh kerja di PLN dululah. Jangan BUMN ini prestasinya buruk tapi di entertaint terus, lapor kepada pemegang saham, Menteri BUMN enggak bisa caranya begini, kapan mau maju tuh karya kalau disuapin terus, nggak tender, nggak tender, tunjuk langsung, tunjuk langsung di ESDM juga tunjuk langsung itu. Kemarin nilai ratusan milyar tunjuk langsung, memang pekerjaan sederhana tapi kan ini mematikan swasta yang lain. Itu hanya memasang tiang-tiang listrik tenaga surya itu sampai 300, 400 milyar, waktu itu dipermasalahkan oleh Pimpinan Sidang. Ke depan enggak boleh lagi, usul saya BUMN Karya ini kalau memang one prestasi harus diberikan sanksi juga. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, setahun tidak boleh kerja di PLN dulu, kalau enggak begitu waduh enggak maju-maju nanti, mereka tidak di ini kan, apa tidak diberi pelajaran. Kemudian tadi kan sudah disinggung masalah mangkrak sudah cukup banyak dibahas oleh teman-teman yang terhormat.Ketenagalistrikan BUMN Karya gagal 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oke pertanyaan yang berikut, di dalam program terminasi nanti di dalam penyajian data yang dijanjikan kepada kami, coba diberikan rincian data juga, apakah ada di antara proyek-proyek yang terminasi ini kita kena pinalti finansial, apakah kita pada posisi menang semua, tadi kan disebutkan ada yang pondasi sudah ada, kita terpaksa bayar, mungkin dia ada klaim-klaim yang lain. Intinya begini pada waktu nanti menyajikan data-data terkait penanganan kelanjutan proyek-proyek mangkrak ini tidak hanya diuraikan proyek-proyek dan nilainya, tapi juga konsekuensi terminasi ini. Tadi oleh pimpinan ditanyakan potensi kerugian yang kita alami, tetapi juga dalam terminasi ini juga kan keluar ongkos-ongkos. Itu juga tolong disajikan jadi sehingga total loss atau upaya-upaya apa, cut loss yang kita lakukan ini kira-kira berapa besar, bukan hanya potensi yang hilang saja karena keterlambatan kegagalan proyek, tetapi juga di dalam pengambilan keputusan terminasi ini mungkin ada extra cost, bukan ekstra untuk melanjutkan proyeknya, tetapi ekstra untuk proses legalnya mungkin tadi kan belum disampaikan itu. Mungkin saja ada perusahaan yang ngeklaim, oke putus tapi saya klaim. Nanti tolong juga disajikan itu, kami ingin melihat total kerugian yang kita alami.Ketenagalistrikan Data Dana Pinalti Finansial 7
Harry Poernomo 6 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Jadi Direksi Regional ini sebetulnya belum dilengkapi dengan flit atau dengan tim kerja yang apa, yang lengkap ya, beberapa masih harus ke kantor pusat masalah engineering, approval.Ketenagalistrikan Direksi Regional 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang berikut, bicara elektrifikasi. Kami-kami ini Anggota DPR kan mewakili daerah, khusus daerah pemilihan saya walaupun di Jawa Tengah yang menurut pengamatan publik itu relatif dibandingkan elektrifikasi di Maluku misalnya, Dapilnya Ibu Mercy mohon maaf Ibu Mercy. Tetapi faktanya di daerah saya itu juga banyak rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Ini ironis, harusnya Jawa Tengah itu 100% harusnya, tetapi faktanya tidak demikian. Saya amati di daerah saya rata-rata setiap desa itu 25 rumah belum teraliri listrik padahal berapa ratus desa itu mungkin ada 2 ribu desa Dapil saya itu, ada 4 kabupaten 1 kota. Nah ini bagaimana penyelesaian PLN, saya pelajari dan terima kasih saya juga bekerja sama dengan PLN untuk memperluas jaringan ini. Setelah saya pelajari masyarakat desa yang tidak mampu yang kita akan subsidi dengan daya 450 dan atau 900 watt, itu sebetulnya mampu mereka membayar langganan listrik yang subsidi. Tetapi mereka tidak punya kemampuan cukup membayar biaya pemasangan. Usul saya kalau pemerintah mau memperluas jaringan elektrifikasi atau meningkatkan rasio elektrifikasi, kalau mau memotong bea subsidi berikan saja kompensasi bea pemasangan kali ini, untuk ini menaikkan rasio 50% syukur-syukur gratis. Inikan ini sekali seumur hidup gitu, coba dihitung itu di exercise, berapa juta yang mau dipotong subsidinya kalikan biaya pemasangan, mungkin hanya 10% di Jawa tapi tapi di daerah lain saya nggak tahu, Maluku mungkin persentasenya besar sekali yang belum dialiri, itu pemasangannya di, bagaimana caranya bisa dibebankan ke subsidi mungkin, tapi sekali pukul. Ini coba di exercise kalau perlu diusulkan ke pemerintah. Jadi PLN itu memang tugasnya memasang jaringan sampai ke lokasi terdekat, saya tidak tahu kriterianya jaringan PLN itu akan mengikuti jalan desa atau jalan raya, saya enggak tahu. Tetapi yang jelas kita punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan mengaliri seluruh rumah tangga di seluruh Indonesia kan begitu. Tugas PLN hanya satu itu tidak lain, tidak lebih, jadi kalau ada rumah yang tidak teraliri listrik apapun alasannya PLN salah. Nah kalau memang ternyata tidak mampu biaya pemasangan, kita carikan solusi.Ketenagalistrikan Elektrifikasi di Dapil 7



Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang pertama, saya ingin mengulas lagi pada waktu kami Komisi VII ke kunjungan kerja ke Lampung atau ke Jambi waktu itu saya agak lupa. Dijelaskan oleh Direktur Sumatera wilayah Sumatera, itu ada tanah untuk jaringan di perkebunan tebu di Lampung apa di Jambi ya. Di Lampung yang sampai hari ini belum terselesaikan, hal-hal begini diangkat ke kabinet lah karena katanya hanya karena arogansi gubernur karena lahan itu milik gubernur. Tidak bisa begitu, sayang waktu itu kami tidak ketemu langsung dengan gubernur karena gubernur tidak menemui. Jadi hal-hal begini juga disampaikan ke kabinet karena kan direksi ini kan ada, walaupun tidak langsung ya ke Presiden, supaya Menteri Energi sebagai penanggung jawab sektoral juga pemegang saham, Menteri BUMN ini memahami kendala-kendala yang dialami PLN di daerah terkait dengan pemerintah otonom. Ini usul saya, jadi PLN juga harus lebih berani minta dukungan dari pimpinan yang tertinggi, pemegang saham atau menteri teknis terkait, kalau perlu pada waktu dipanggil presiden disampaikan kendala-kendala ini. Presiden itu harus diberitahukan apa adanya karena kita akan bekerja mendukung program presiden, jangan ABS saja, artinya dilaporkan hal-hal yang menghibur, tapi yang kendala-kendala juga dilaporkan.Ketenagalistrikan Kendala PLN di daerah 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, mohon izin interupsi. Pak Dirut sebelum meningkat ke Direktur Pengadaan, kembali mengenai regionalisasi tadi. Kewenangan otorisasi penandatangan kontrak atau spending, expenditure ini memang sudah memadai. Tapi yang ingin saya pertanyakan ke depan ini, terkait dengan proyek-proyek besar ini 35 ribu ini kewenangan Direksi Regional untuk mengelola proyek, pengawasan, approval, engeneering approval ini, apakah dilibatkan apa itu ditangani kantor pusat semua.Ketenagalistrikan Kewenangan Direksi Regional 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki 500, cukup besar kalau sampai 500. Kalau memang 500 ini untuk proyek-proyek investasi seberapa besar kewenangannya. Katakanlah proyek-proyek mangkrak tadi kan kapasitas yang dibangun tidak lebih dari 10 mega, ada 2x3, 2x7 ya mungkin 20 mega. Nilainya kalau saya pelajari dari data yang lalu kita sudah berkali-kali membahas juga tidak semuanya di atas 500. Dalam proyek yang 35 ribu ini kalau proyek-proyek yang di bawah 50 milyar, apakah juga bisa diberikan kewenangan ke direksi wilayah, jadi sepenuhnya diberikan kewenangan ke mereka. Masing-masing ada plus minusnya tapi dengan pendekatan ini saya lebih yakin karena pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Jadi penyelesaian proyek-proyek itu bisa lebih cepat. Sudah barang tentu saya menganggap personil PLN ini semuanya punya kompetensi yang memadai, nanti tolong dijelaskan saja. Kalau 500 milyar saya pikir cukup baguslah, artinya tidak perlu semuanya tergantung dari pusat tapi untuk proyek-proyek investasi bagaimana, berapa kalau untuk kontrak-kontrak baru investasi ini, apakah juga 500 milyar Pak Dirut.Ketenagalistrikan Kewenangan Direksi Wilayah 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang berikut, bicara elektrifikasi. Kami-kami ini Anggota DPR kan mewakili daerah, khusus daerah pemilihan saya walaupun di Jawa Tengah yang menurut pengamatan publik itu relatif dibandingkan elektrifikasi di Maluku misalnya, Dapilnya Ibu Mercy mohon maaf Ibu Mercy. Tetapi faktanya di daerah saya itu juga banyak rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Ini ironis, harusnya Jawa Tengah itu 100% harusnya, tetapi faktanya tidak demikian. Saya amati di daerah saya rata-rata setiap desa itu 25 rumah belum teraliri listrik padahal berapa ratus desa itu mungkin ada 2 ribu desa Dapil saya itu, ada 4 kabupaten 1 kota. Nah ini bagaimana penyelesaian PLN, saya pelajari dan terima kasih saya juga bekerja sama dengan PLN untuk memperluas jaringan ini. Setelah saya pelajari masyarakat desa yang tidak mampu yang kita akan subsidi dengan daya 450 dan atau 900 watt, itu sebetulnya mampu mereka membayar langganan listrik yang subsidi. Tetapi mereka tidak punya kemampuan cukup membayar biaya pemasangan. Usul saya kalau pemerintah mau memperluas jaringan elektrifikasi atau meningkatkan rasio elektrifikasi, kalau mau memotong bea subsidi berikan saja kompensasi bea pemasangan kali ini, untuk ini menaikkan rasio 50% syukur-syukur gratis. Inikan ini sekali seumur hidup gitu, coba dihitung itu di exercise, berapa juta yang mau dipotong subsidinya kalikan biaya pemasangan, mungkin hanya 10% di Jawa tapi tapi di daerah lain saya nggak tahu, Maluku mungkin persentasenya besar sekali yang belum dialiri, itu pemasangannya di, bagaimana caranya bisa dibebankan ke subsidi mungkin, tapi sekali pukul. Ini coba di exercise kalau perlu diusulkan ke pemerintah. Jadi PLN itu memang tugasnya memasang jaringan sampai ke lokasi terdekat, saya tidak tahu kriterianya jaringan PLN itu akan mengikuti jalan desa atau jalan raya, saya enggak tahu. Tetapi yang jelas kita punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan mengaliri seluruh rumah tangga di seluruh Indonesia kan begitu. Tugas PLN hanya satu itu tidak lain, tidak lebih, jadi kalau ada rumah yang tidak teraliri listrik apapun alasannya PLN salah. Nah kalau memang ternyata tidak mampu biaya pemasangan, kita carikan solusi.Ketenagalistrikan Kondisi di daerah 7
Harry Poernomo 11 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Begini, saya membaca di media pagi ini, itu hanya perbedaan antara 30 hari tadi, sementara konasorsium minta 15 hari. Kalau memang benar adanya isu ini, pandangan saya sebetulnya, kalau memang PLN sudah berani mengambil resiko untuk menyediakan LNG-nya, kalau di challenge 15 hari mestinya berani dong, kenapa mesti minta mesti 30 hari atau dibalik, saya juga tidak tahu pertimbangan apa dulu, kenapa LNG-nya tidak dimasukkan di dalam satu paket proyek, notabene yang saya pernah dengar term and con semula itu LNG itu masuk di paket proyek, tapi di perjalanan di ubah, tolong nanti diklarifikasi juga. Kalau dibalik misalkan, kalau Pertamina yang provide LNG, Pertamina sanggup lebih meningkatkan reliabilitas sehingga kelambatan LNG atau kegagalan pasokan LNG itu maksimum hanya 15 hari sebetulnya masalahnya bisa selesai.Ketenagalistrikan LNG 7
Harry Poernomo 11 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya melihat Pertamina, PGN, PLN masing-masing investasi FSRU inikan secara nasional inefisien, itu loh yang kami lihat. Kami ini di Komisi VII bicara bukan korporasi PLN, PGN, Pertamina tapi nasional. Apakah ini oleh pemegang saham juga tidak pernah di challenge PLN untuk itu. Memang saya lihat pemerintah juga banci, Kementerian ESDM sebagai penanggungjawab energi nasional ini juga tidak bisa menjamin pasokan LNG dari domestik, kok ada kalimat kalau cukup tadi kalau tidak salah direktur menjelaskan begitu. Artinya pemerintah akan menjamin LNG dari dalam negeri kalau cukup, sementara tidak boleh impor kan tadikan ada penjelasan begitu.Ketenagalistrikan LNG 7
Harry Poernomo 11 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, saya pikir kita perlu memanggil menteri penanggung jawab sektor energi masalah ini. Ini masalah nasional, mindset-nya nggak match, bagaimanapun menteri energi ini harus punya tanggung jawab dijalankan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, apalagi untuk PLN, kalau perlu menugaskan PGN atau Pertamina untuk membantu PLN untuk ini, bukan harus PLN bersusah payah nyari LNG sendiri. itu pandangan saya.Ketenagalistrikan LNG 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya pertanyakan tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang terkendala. Walaupun saya juga menyinggung diantaranya tetapi saya akan mencoba satu hal juga mengantisipasi agar supaya ini tidak terulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari PLN langkah-langkah apa yang sifatnya tadi sudah singgung dengan reorganisasi berdasarkan kewilayahan. Tetapi saya melihat dengan kewilayahan ini belum cukup, saya ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana pemberian atau batasan kewenangan Direksi Regional ini sampai di mana sih pengawasannya, apa kewenangannya.Ketenagalistrikan Manajemen internal 7
Harry Poernomo 8 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Tidak, saya mengantisipasi di dalam pengelolaan atau project management proyek-proyek yang akan datang ini, supaya jangan sampai terulang lagi masalah-masalah seperti yang lalu karena masalah yang lalu itu sebetulnya masalahnya menurut saya ya, itu kekeliruan lebih banyak di PLN, milih lokasi kok keliru itu sudah, untuk PLN ini sebetulnya tidak boleh terjadi untuk perusahaan sebesar PLN memilih lokasi itu. Itu fatal, sangat fatal, milih lokasi keliru itu sudah tidak boleh terjadi di PLN, sebesar PLN itu, monopoli lagi. Nah saya khawatirnya ke depan yang EPC juga begitu, belum lagi hal-hal yang pemilihan peralatan utama. Nah kalaupun itu dilimpahkan ke regional untuk mempercepat proses penyelesaian proyek itu bagus, tapi ini juga menuntut kesiapan tim di regional. Memang tidak mudah menangani proyek sebesar itu serentak spread di berbagai lokasi, tidak mudah. Oleh karena itu saya masih punya keraguan project ini bisa ontime selesainya dan outcome-nya bagus sesuai dengan rencana. Ya kalau sekedar jadi saja sih banyak, pengalaman kita banyak itu, PLTU-PLTU, PLTG-PLTG yang jadi, tapi kinerjanya hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, artinya under capacity lah kinerjanya. Akhirnya PLN juga yang rugi, efisiensinya rendah sekali itu saja. Terima kasih.Ketenagalistrikan Manajemen Proyek 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang pertama, saya ingin mengulas lagi pada waktu kami Komisi VII ke kunjungan kerja ke Lampung atau ke Jambi waktu itu saya agak lupa. Dijelaskan oleh Direktur Sumatera wilayah Sumatera, itu ada tanah untuk jaringan di perkebunan tebu di Lampung apa di Jambi ya. Di Lampung yang sampai hari ini belum terselesaikan, hal-hal begini diangkat ke kabinet lah karena katanya hanya karena arogansi gubernur karena lahan itu milik gubernur. Tidak bisa begitu, sayang waktu itu kami tidak ketemu langsung dengan gubernur karena gubernur tidak menemui. Jadi hal-hal begini juga disampaikan ke kabinet karena kan direksi ini kan ada, walaupun tidak langsung ya ke Presiden, supaya Menteri Energi sebagai penanggung jawab sektoral juga pemegang saham, Menteri BUMN ini memahami kendala-kendala yang dialami PLN di daerah terkait dengan pemerintah otonom. Ini usul saya, jadi PLN juga harus lebih berani minta dukungan dari pimpinan yang tertinggi, pemegang saham atau menteri teknis terkait, kalau perlu pada waktu dipanggil presiden disampaikan kendala-kendala ini. Presiden itu harus diberitahukan apa adanya karena kita akan bekerja mendukung program presiden, jangan ABS saja, artinya dilaporkan hal-hal yang menghibur, tapi yang kendala-kendala juga dilaporkan.Ketenagalistrikan Masalah tanah di Lampung 7
Harry Poernomo 20 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oke, terus yang terakhir saya ingatkan tadi supaya tidak lupa oleh Dirut karena tadi Dirut belum menyebut. Saya minta pekerja PLN yang dulu terlibat proyek-proyek gagal ini sementara jangan diberikan tanggung jawab yang sama, dimutasikan jangan menangani proyek dulu. Saya tidak usul diberhentikan tapi harus alih tugas lah, kalau ada gitu, itu saja siapapun dia. Saya khawatir terulang lagi karena ini kegagalan ini sebetulnya ya mohon maaf nggak bisa ditolerir kalau salah lokasi, pondasinya nggak bener lah, waduh fatal,l fatal attraction kalau di film itu. Terima kasih.Ketenagalistrikan Mutasi pekerja gagal 7
Harry Poernomo 11 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Baiklah kalau begitu saya harapkan ini segera diselesaikan, jangan proyek ini yang dinanti-nanti hanya terkendala masalah realibilitas pasokan LNG. Kita sudah cukup lama lah bermain LNG ini, Indonesia saya tidak mengatakan PLN atau PGN atau Pertamina, sudah 40 tahun main di LNG itu. Kita memasok LNG ke Jepang, Korea, tidak pernah gagal, kenapa kita takut mesti import LNG, itu bisnis yang sederhana kok LNG itu. Bontang Arun itu 40 tahun tidak pernah miss deliver LNG ke customer, kenapa kita deliver ke diri kita sendiri, ke rumah kita sendiri kok takut. Ini menjadi pertanyaan saya, nah di sini kesimpulan saya sederhana saja supaya antara PGN, Pertamina, PLN ini harus lebih solid lagi sinergitas ini, jangan hanya masalah, inikan masalahnya hanya PLN tidak mau 15 hari, sementara konsorsium maunya 15 hari. PLN minta 30 hari, hanya dispute itu, persis seperti berita di koran tadi pagi, menurut saya tidak perlu lah hanya masalah itu.Ketenagalistrikan Pasokan LNG 7
Harry Poernomo 8 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Tidak, saya mengantisipasi di dalam pengelolaan atau project management proyek-proyek yang akan datang ini, supaya jangan sampai terulang lagi masalah-masalah seperti yang lalu karena masalah yang lalu itu sebetulnya masalahnya menurut saya ya, itu kekeliruan lebih banyak di PLN, milih lokasi kok keliru itu sudah, untuk PLN ini sebetulnya tidak boleh terjadi untuk perusahaan sebesar PLN memilih lokasi itu. Itu fatal, sangat fatal, milih lokasi keliru itu sudah tidak boleh terjadi di PLN, sebesar PLN itu, monopoli lagi. Nah saya khawatirnya ke depan yang EPC juga begitu, belum lagi hal-hal yang pemilihan peralatan utama. Nah kalaupun itu dilimpahkan ke regional untuk mempercepat proses penyelesaian proyek itu bagus, tapi ini juga menuntut kesiapan tim di regional. Memang tidak mudah menangani proyek sebesar itu serentak spread di berbagai lokasi, tidak mudah. Oleh karena itu saya masih punya keraguan project ini bisa ontime selesainya dan outcome-nya bagus sesuai dengan rencana. Ya kalau sekedar jadi saja sih banyak, pengalaman kita banyak itu, PLTU-PLTU, PLTG-PLTG yang jadi, tapi kinerjanya hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, artinya under capacity lah kinerjanya. Akhirnya PLN juga yang rugi, efisiensinya rendah sekali itu saja. Terima kasih.Ketenagalistrikan Pemilihan Lokasi keliru 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya pertanyakan tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang terkendala. Walaupun saya juga menyinggung diantaranya tetapi saya akan mencoba satu hal juga mengantisipasi agar supaya ini tidak terulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari PLN langkah-langkah apa yang sifatnya tadi sudah singgung dengan reorganisasi berdasarkan kewilayahan. Tetapi saya melihat dengan kewilayahan ini belum cukup, saya ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana pemberian atau batasan kewenangan Direksi Regional ini sampai di mana sih pengawasannya, apa kewenangannya.Ketenagalistrikan Pengawasan 7
Harry Poernomo 11 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya melihatnya begini, saya melihat secara nasional sebetulnya, PLN PGN, Pertamina, SKK Migas itu di mata kami itu satu. Semuanya tugasnya menyediakan energi untuk negara ini, PGN punya FSR, Pertamina punya, PLN sekarang mau bangun lagi. Kalau di pantai utara ini bangun saja onshore terminal besar, itu kita benefitnya lebih efisien, lebih banyak karena dengan onshore LNG ini, LNG-nya bisa diintegrasikan dengan trunk line yang dimiliki PGN maupun Pertamina. Kedua kali proses regasifikasinya itu bisa untuk industri cold storage karena letaknya pasti di pinggir laut, untuk industri perikanan atau pengwetan atau papun lah.Ketenagalistrikan Perusahaan Energi 7
Harry Poernomo 12 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, saya ada yang ingin saya tanyakan lagi, kelupaan tadi. Tadi disebutkan oleh Direksi PLN, seizin Pimpinan, peserta lelangnya Jawa I ini siapa, Pertamina, Konsorsium Marubeni, terus yang kedua siapa, ada 3 tolong sebutkan.Ketenagalistrikan Peserta Lelang 7
Harry Poernomo 30 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Artinya PLTN ini mandatory dimasukkan di RUU PTL nantinya, bukan hanya diantaranya tapi keharusan, wajib, dipertegas. Terima kasih, substansi intinya kan itu, terima kasih.Ketenagalistrikan PLTN 7
Harry Poernomo 7 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Khususnya untuk pembangkit sajalah, proyek-proyekn pembangkit, apakah misalnya begini walaupun itu proyek IPP tapi kan ada di dalam perjalanan kontrak ini ada proses yang harus minta persetujuan PLN, apalagi yang EPC ada engineerng approval, kemudian persetujuan untuk vendor dan lain sebagainya. Apakah itu masih lari ke kantor pusat atau cukup ke Direktur Regional di mana proyek itu berada. Seperti ini masalah waktu seringkali katoppo 1 lamban. Pengalaman di mana proyek itu berada karena ini masalah waktu, seringkali ke kantor pusat itu lamban, pengalaman saya biasanya begitu. Terima kasih.Ketenagalistrikan Proyek Lambang 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, tadi Direktur Utama menyampaikan reorganisasi dalam rangka supaya kegagalan proyek-proyek mangkrak yang lalu tidak terulang, regional. Saya sangat sependapat ini bahkan menurut saya ini masih tanggung. Mungkin ke depan dibutuhkan pre restrukturisasi yang lebih berani lagi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Direksi Regional. Saya tidak tahu tolong dijelaskan nanti ya, apa sih kewenangan Rireksi Regional ini khususnya di dalam penanganan proyek-proyek ini. Yang saya lihat kan memutuskan tender tidak, penyiapan engeeniring-nya mungkin juga tidak, itu di kantor pusat. Tetapi project managementnya sampai seberapa jauh mereka, apa ini tetap masih di kantor pusat, apa dilimpahkan kepada Direksi Regional. Saya melihat bisa saja saya keliru karena bagaimanapun pengamatan saya dari luar. Salah satu kelambanan PLN ini terlalu sentralistik, dari awal saya sinyalir sejak menterinya Pak Sudirman said. Menangani proyek ini saya sangat pesimis, bisa on time penyelesaiannya, bukan hanya sekali ini saya sampaikan. Coba tolong dijelaskan nanti sekarang kalau di dalam maintenance misalnya, berapa sih kewenangan menandatangani kontrak Drektur Regional itu.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki 500, cukup besar kalau sampai 500. Kalau memang 500 ini untuk proyek-proyek investasi seberapa besar kewenangannya. Katakanlah proyek-proyek mangkrak tadi kan kapasitas yang dibangun tidak lebih dari 10 mega, ada 2x3, 2x7 ya mungkin 20 mega. Nilainya kalau saya pelajari dari data yang lalu kita sudah berkali-kali membahas juga tidak semuanya di atas 500. Dalam proyek yang 35 ribu ini kalau proyek-proyek yang di bawah 50 milyar, apakah juga bisa diberikan kewenangan ke direksi wilayah, jadi sepenuhnya diberikan kewenangan ke mereka. Masing-masing ada plus minusnya tapi dengan pendekatan ini saya lebih yakin karena pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Jadi penyelesaian proyek-proyek itu bisa lebih cepat. Sudah barang tentu saya menganggap personil PLN ini semuanya punya kompetensi yang memadai, nanti tolong dijelaskan saja. Kalau 500 milyar saya pikir cukup baguslah, artinya tidak perlu semuanya tergantung dari pusat tapi untuk proyek-proyek investasi bagaimana, berapa kalau untuk kontrak-kontrak baru investasi ini, apakah juga 500 milyar Pak Dirut.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Okelah kalau untuk kelanjutan proyek mangkrak bisa jadi, tapi untuk yang kondisi normal Itu 500, 500. Harapan saya harusnya ke depan dengan reorganisasi seperti ini akan lebih cepat penyelesainnya karena seringkali pengawasan di kantor pusat yang sentralistik itu juga membuat apa berkepanjangan.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oke pertanyaan yang berikut, di dalam program terminasi nanti di dalam penyajian data yang dijanjikan kepada kami, coba diberikan rincian data juga, apakah ada di antara proyek-proyek yang terminasi ini kita kena pinalti finansial, apakah kita pada posisi menang semua, tadi kan disebutkan ada yang pondasi sudah ada, kita terpaksa bayar, mungkin dia ada klaim-klaim yang lain. Intinya begini pada waktu nanti menyajikan data-data terkait penanganan kelanjutan proyek-proyek mangkrak ini tidak hanya diuraikan proyek-proyek dan nilainya, tapi juga konsekuensi terminasi ini. Tadi oleh pimpinan ditanyakan potensi kerugian yang kita alami, tetapi juga dalam terminasi ini juga kan keluar ongkos-ongkos. Itu juga tolong disajikan jadi sehingga total loss atau upaya-upaya apa, cut loss yang kita lakukan ini kira-kira berapa besar, bukan hanya potensi yang hilang saja karena keterlambatan kegagalan proyek, tetapi juga di dalam pengambilan keputusan terminasi ini mungkin ada extra cost, bukan ekstra untuk melanjutkan proyeknya, tetapi ekstra untuk proses legalnya mungkin tadi kan belum disampaikan itu. Mungkin saja ada perusahaan yang ngeklaim, oke putus tapi saya klaim. Nanti tolong juga disajikan itu, kami ingin melihat total kerugian yang kita alami.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang terakhir kepada Pimpinan, saya usul Pimpinan, kalau nanti kita sudah punya data yang konkret mengenai proyek mangkrak ini. Kita programkan kunjungan spesifik, proyek-proyek mangkrak yang akan dilanjutkan oleh PLN ini. Kita sekali-sekali melihat proyek, jangan proyek yang berhasil tapi proyek yang mangkrak lah. Jadi supaya tahu persis ini usul saya saja.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 9 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pertanyaan saya yang terakhir seizin pimpinan, interupsi. Pejabat-pejabat yang terlibat di dalam proyek mangkrak ini ......lagi enggak di program ini, nggak bisa itu.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oke pertanyaan yang berikut, di dalam program terminasi nanti di dalam penyajian data yang dijanjikan kepada kami, coba diberikan rincian data juga, apakah ada di antara proyek-proyek yang terminasi ini kita kena pinalti finansial, apakah kita pada posisi menang semua, tadi kan disebutkan ada yang pondasi sudah ada, kita terpaksa bayar, mungkin dia ada klaim-klaim yang lain. Intinya begini pada waktu nanti menyajikan data-data terkait penanganan kelanjutan proyek-proyek mangkrak ini tidak hanya diuraikan proyek-proyek dan nilainya, tapi juga konsekuensi terminasi ini. Tadi oleh pimpinan ditanyakan potensi kerugian yang kita alami, tetapi juga dalam terminasi ini juga kan keluar ongkos-ongkos. Itu juga tolong disajikan jadi sehingga total loss atau upaya-upaya apa, cut loss yang kita lakukan ini kira-kira berapa besar, bukan hanya potensi yang hilang saja karena keterlambatan kegagalan proyek, tetapi juga di dalam pengambilan keputusan terminasi ini mungkin ada extra cost, bukan ekstra untuk melanjutkan proyeknya, tetapi ekstra untuk proses legalnya mungkin tadi kan belum disampaikan itu. Mungkin saja ada perusahaan yang ngeklaim, oke putus tapi saya klaim. Nanti tolong juga disajikan itu, kami ingin melihat total kerugian yang kita alami.Ketenagalistrikan Proyek Terminasi 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, mohon izin interupsi. Pak Dirut sebelum meningkat ke Direktur Pengadaan, kembali mengenai regionalisasi tadi. Kewenangan otorisasi penandatangan kontrak atau spending, expenditure ini memang sudah memadai. Tapi yang ingin saya pertanyakan ke depan ini, terkait dengan proyek-proyek besar ini 35 ribu ini kewenangan Direksi Regional untuk mengelola proyek, pengawasan, approval, engeneering approval ini, apakah dilibatkan apa itu ditangani kantor pusat semua.Ketenagalistrikan Regionalisasi 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya pertanyakan tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang terkendala. Walaupun saya juga menyinggung diantaranya tetapi saya akan mencoba satu hal juga mengantisipasi agar supaya ini tidak terulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari PLN langkah-langkah apa yang sifatnya tadi sudah singgung dengan reorganisasi berdasarkan kewilayahan. Tetapi saya melihat dengan kewilayahan ini belum cukup, saya ingin melihat lebih dalam lagi bagaimana pemberian atau batasan kewenangan Direksi Regional ini sampai di mana sih pengawasannya, apa kewenangannya.Ketenagalistrikan Reorganisasi 7
Harry Poernomo 1 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, tadi Direktur Utama menyampaikan reorganisasi dalam rangka supaya kegagalan proyek-proyek mangkrak yang lalu tidak terulang, regional. Saya sangat sependapat ini bahkan menurut saya ini masih tanggung. Mungkin ke depan dibutuhkan pre restrukturisasi yang lebih berani lagi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Direksi Regional. Saya tidak tahu tolong dijelaskan nanti ya, apa sih kewenangan Rireksi Regional ini khususnya di dalam penanganan proyek-proyek ini. Yang saya lihat kan memutuskan tender tidak, penyiapan engeeniring-nya mungkin juga tidak, itu di kantor pusat. Tetapi project managementnya sampai seberapa jauh mereka, apa ini tetap masih di kantor pusat, apa dilimpahkan kepada Direksi Regional. Saya melihat bisa saja saya keliru karena bagaimanapun pengamatan saya dari luar. Salah satu kelambanan PLN ini terlalu sentralistik, dari awal saya sinyalir sejak menterinya Pak Sudirman said. Menangani proyek ini saya sangat pesimis, bisa on time penyelesaiannya, bukan hanya sekali ini saya sampaikan. Coba tolong dijelaskan nanti sekarang kalau di dalam maintenance misalnya, berapa sih kewenangan menandatangani kontrak Drektur Regional itu.Ketenagalistrikan Reorganisasi internal 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Okelah kalau untuk kelanjutan proyek mangkrak bisa jadi, tapi untuk yang kondisi normal Itu 500, 500. Harapan saya harusnya ke depan dengan reorganisasi seperti ini akan lebih cepat penyelesainnya karena seringkali pengawasan di kantor pusat yang sentralistik itu juga membuat apa berkepanjangan.Ketenagalistrikan Reorganisasi internal 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang terakhir kepada Pimpinan, saya usul Pimpinan, kalau nanti kita sudah punya data yang konkret mengenai proyek mangkrak ini. Kita programkan kunjungan spesifik, proyek-proyek mangkrak yang akan dilanjutkan oleh PLN ini. Kita sekali-sekali melihat proyek, jangan proyek yang berhasil tapi proyek yang mangkrak lah. Jadi supaya tahu persis ini usul saya saja.Ketenagalistrikan Rincian Data 7
Harry Poernomo 30 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Artinya PLTN ini mandatory dimasukkan di RUU PTL nantinya, bukan hanya diantaranya tapi keharusan, wajib, dipertegas. Terima kasih, substansi intinya kan itu, terima kasih.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian terkait dengan BUMN karya yang gagal, saya usul jangan dikasih kerjaan lagi lah, di skors dulu 5 tahun tidak boleh kerja di PLN dululah. Jangan BUMN ini prestasinya buruk tapi di entertaint terus, lapor kepada pemegang saham, Menteri BUMN enggak bisa caranya begini, kapan mau maju tuh karya kalau disuapin terus, nggak tender, nggak tender, tunjuk langsung, tunjuk langsung di ESDM juga tunjuk langsung itu. Kemarin nilai ratusan milyar tunjuk langsung, memang pekerjaan sederhana tapi kan ini mematikan swasta yang lain. Itu hanya memasang tiang-tiang listrik tenaga surya itu sampai 300, 400 milyar, waktu itu dipermasalahkan oleh Pimpinan Sidang. Ke depan enggak boleh lagi, usul saya BUMN Karya ini kalau memang one prestasi harus diberikan sanksi juga. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, setahun tidak boleh kerja di PLN dulu, kalau enggak begitu waduh enggak maju-maju nanti, mereka tidak di ini kan, apa tidak diberi pelajaran. Kemudian tadi kan sudah disinggung masalah mangkrak sudah cukup banyak dibahas oleh teman-teman yang terhormat.Ketenagalistrikan Sanksi 7
Harry Poernomo 10 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, mohon izin saya ingin menanggapi ini. Saya melihat ada 2 isu tapi kedua-duanya ujungnya adalah masalah pasokan gas. Yang pertama yang saya pertanyakan persisnya bank ability ini apa, tolong di elaborate lagi. Kaitannjya bank ability dengan supply LNG yang mana Pertamina sebetulnya sudah konsorsium Pertamina sudah menyepakati LNG by PLN kan, itu sudah done. Nah faktor apa yang membuat bank ability ini belum terselesaikan, apa, persisnya apa, tolong di elaborate lagi supaya kami jelas.Ketenagalistrikan Supply LNG 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang terakhir yang ingin saya pertanyakan, hari-hari ini banyak kami disuguhi media cetak maupun media elektronik masalah tender Jawa 1. Tolong diklarifikasi lah di depan kami ini, apa yang sesungguhnya terjadi. Apa sikap PLN, kenapa ini bisa terjadi, jelaskan kepada kami supaya kami juga mendapatkan sumber informasi yang bukan hoax, bukan informasi palsu yang sering kali menjerumuskan.Ketenagalistrikan Tender Jawa 1 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Dari saya hanya itu, mohon nanti bisa jelaskan terutama yang aktual ini yang Jawa 1, apa sih yang sesungguhnya terjadi, apakah ini memang ada kendala teknis, finansial atau ada yang dalam tanda petik main-main. Kami punya cukup kewenangan untuk bisa mendapat klarifikasi yang A 1 lah, bicara apa adanya saja, apa masalahnya.Ketenagalistrikan Tender Jawa 1 7



Harry Poernomo 12 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, saya ada yang ingin saya tanyakan lagi, kelupaan tadi. Tadi disebutkan oleh Direksi PLN, seizin Pimpinan, peserta lelangnya Jawa I ini siapa, Pertamina, Konsorsium Marubeni, terus yang kedua siapa, ada 3 tolong sebutkan.Ketenagalistrikan Tender Jawa 1 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu kalau pemerintah memang mau targetnya 2019 menjelang pilpres itu 100% elektrifikasi ratio harus ada terobosan ini, kalau biaya pemasangan yang sekarang yang 900 watt itu 800 ribu enggak kuat. Mungkin bisa diatasi misalnya dengan CSR PLN mungkin untuk beberapa daerah. Saya tidak tahu harus, banyaklah pasti terobosan. Ini pesan saya supaya ini di exercise diusulkan ke menteri sektoral maupun pemegang saham. Hadir juga kan Dirjen Ketenagalistrikan ini supaya dipikirkan karena seumur hidup masyarakat ini tidak akan teraliri karena tidak mampu membayar biaya pemasangan.Ketenagalistrikan Terobosan oleh pemerintah 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya berasumsi PLN sudah punya gambaran kira-kira 5 tahun, 20 tahun kedepan mobil listrik di Jakarta atau di Indonesia ini seperti apa. Berapa porsi mobil BBM yang menggunakan BBM-nya kan direbut oleh listrik? itu pertanyaan saya. Kenapa ini saya pertanyakan? karena akan saya kordinasikan dengan Pertamina karena kemarin Pertamina juga mulai ragu-ragu perlu tidak bangun kilang. Nah ini kan antara Menteri Energi, BUMN, PLN, Pertamina kan harus ada sinergi. Forcast kondisi energi, energi mix kita kedepan bagaimana Dewan Energi Nasional juga. Adakah PLN itu sudah memprediksi berapa sih kira-kira pasar mobil listrik di Indonesia atau khususnya di Jakarta dululah berapa persen? Kalau PLN sudah berani masang recharge ya apa hotspot atau apa namanya itu titik pengisian ulang itu, sedia adanya di dibenak atau dibidang perencanaan PLN sudah punya rencana punya forcast seperti apa.Kilang Minyak Kilang Minyak 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian kalau tidak salah dengar tadi dari paparan Direktur Utama, Pertamina ini export apa Pertamina turbo ke Eropa betul begitu, seizin Pimpinan tolong dijawab, kalau nggak salah dengar, tidak hanya ke Thailand tapi Eropa betul begitu, iya.Kinerja Pertamina Ekspor pertamina turbo 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu grafik ini saya pertanyakan, coba tolong disajikan seperti yang kegiatan operasi yang lain seperti pengolahan saya lihat ada grafik mengenai cost ya, kurang lebih efisiensi lah di situ analog dengan cost, tetapi di hulu cost-nya belum tergambarkan hanyak volume saja karena harga minyak ini kebetulan harga ya tendensinya turun yang lalu periode 2016 ini. Sehingga bisa saja peningkatan produksi itu tidak sama, tidak berarti peningkatan pendapatan, belum tentu. Bisa saja pendapatannya berkurang justru karena produksinya meningkat karena tidak diiringi dengan peningkatan efisiensi itu tadi. Oleh karena itu tolong digambarkan syukur-syukur kalau bisa langsung dipaparkan, grafik yang dipaparkan ini versus cost, jangan-jangan cost-nya juga naik lebih tinggi persentasenya lebih dari pada peningkatan volume itu sendiri, cost per barel-nya.Kinerja Pertamina Grafik Biaya 7
Harry Poernomo 9 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ya sudah, artinya tetap memberikan benefit ya, baik itu saja. Yang terakhir ini mungkin cerminan dari secara keseluruhan managemen Pertamina ya, saya mendapat kabar informasi ya, saya tidak perlu menyebutkan informasi dari mana, tetapi pasti sumbernya juga dari orang-orang minyak. Sepanjang atau kurun waktu 2016 ini di Pertamina terjadi banyak sekali kecelakaan kerja, fatal accident sampai 10 orang luka berat atau bahkan meninggal apa betul ini. Kalau ini memang betul, berarti ada sesuatu yang keliru. Saya tidak tahu direktur siapa yang tanggung jawab help safety and environment ini.Kinerja Pertamina Kecelakaan Kerja 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua lebih substantif terkait dengan kinerja, tetapi sebelum masuk ke sana saya ingin bertanya kepada Saudari Yeni sebagai Plt Direktur Utama. Adakah kendala Saudari ditunjuk hanya sebagai Plt, apakah memiliki kewenangan penuh sebagai Plt., tolong interaksi seizin Pimpinan. Ada kendala apa tidak pembatasan kewenangan apa kewenangannya penuh, kenapa ini saya pertanyakan? just in case terjadi sesuatu yang emergency, apakah Saudari merasa cukup punya kewenangan untuk men-deploy keputusan apapun lah, coba tolong jelaskan pada kami semua. Seizin Pimpinan.Kinerja Pertamina Kewenangan Plt. Dirut Pertamina 7
Harry Poernomo 14 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pimpinan, mohon izin untuk menanggapi. Mengenai NJOP tadi apa usaha yang sudah dilakukan karena itu kan Pertamina karena itu kan punya dewan komisaris yang unsur dari Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, kan melalui sana seharusnya bisa lah itu dipermudah. NJOP itu dari Pemda ya, Pertamina yang harus aktif koordinasi lobby dengan Pemda karena kewenangan Pemda.Kinerja Pertamina NJOP 7
Harry Poernomo 14 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian pertanyaan saya kedua mengenai sentral procurement itu maksudnya gimana, apakah hanya proses pembeliannya tapi inventory management-nya itu dari Direktorat Operasi masing-masing atau memang centralized di Direktorat Umum, mengenai inventory-nya. Tolong dijelaskan itu dan apakah memang sudah diyakini sentralisasi procurement ini mendukung secara handal kegiatan operasi karena tadi ada keluhan mengenai, apa re-schedule atau TA yang tidak on schedule ya mungkin pengaruh dari procurement ini juga ada, bagaimana? Apakah inventory management-nya ada di direktorat yang apa, masuk di Direktorat Umum atau kembali ke Direktorat Operasi masing-masing. Terima kasih.Kinerja Pertamina Sentral Procurement 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian masuk kepada paparan Pertamina tadi dari hulu, dari hulu ini secara produksi volume produksi dari chart yang disajikan di halaman 3 ya. Ini meningkat memang, walaupun di satu sisi harga minyak turun, di mana perusahaan minyak yang lain justru agak mengurangi tingkat produksi tapi Pertamina masih meningkatkan produksi ya. Sehingga saya perlu menggali lebih lanjut, peningkatan produksi ini apakah juga diimbangi dengan peningkatan efisiensi. Kenapa ini saya pertanyakan? Saya membandingkan dengan sistem split yang diintroduksi oleh menteri yang baru ini gross split. Itu ada variabel di mana split untuk operator itu akan menurun sejalan dengan peningkatan produksi itu sendiri, sehingga ke depan bagi operator itu revenue-nya, split-nya bisa saja kebalikan dari, artinya tidak linear terhadap peningkatan produksi. Sehingga bagi operator menurut kajian saya dia tidak punya insentif meningkatkan produksi, operator hanya akan mencoba mencapai titik optimal di mana splitt dia paling efisien ya, bukan volume produksi yang ditarget tetapi nett share atau mungkin gross share atau revenue-nya.Kinerja Pertamina Volume Produksi 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, saya mohon izin interupsi. Kebetulan saya baru dapat informasi dari dapil, seizin Pimpinan saya mohon interaktif dengan menteri. Pak Menteri, kemarin kami rapat dengan pupuk Indonesia. Pupuk inikan seperti kita pahami bersama ada pupuk subsidi. Persyaratannya petani itu untuk mendapatkan pupuk subsidi harus masuk data di RDKK, nah dari data yang saya dapat informasi dari dinas Pertanian dikabupaten RDKK itu dari BPPT. Apa betul? Kok dari BPPT. Mohon bisa dicek.Klarifikasi isu Pupuk Subsidi 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Coba cek. Saya juga kaget apa hubungannya dengan BPPT?Klarifikasi isu Pupuk Subsidi 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini pada waktu kami Komisi VII DPR ke Semarang, kebetulan dipimpin oleh Pak Herman juga waktu itu ini menjadi masalah. Pertanyaan saya satu. Pertama, sikap kementerian dan SKK Migas bagaimana menyikapi hal ini? apakah menerima begitu saja pernyataan force majeure, saya ingin mendapatkan klarifikasi disini. apa sikapnya sejauh ini sampai hari ini? apa masih diam saja terhadap pernyataan Petronas force majeure? Yang kedua, walaupun ini b to b sifatnya, saya minta peranan SKK Migas juga membantu PGN. Jangan Petronas seenak udelnya saja ya tidak mentaati JTA itu. yang ketiga, ESDM dan SKK Migas sikapnya apa, mencari solusinya bagaimana ya menyikapi hal ini? Yang keempat, Pimpinan saya usul masalah ini dibahas lebih rinci di Panja Migas ya. Saya ingin mendalami apakah memang latar belakang pada waktu approve POD itu memang masuk akal apa tidak? Jangan sampai kita jadi korban rekayasa pada waktu SKK Migas menyetujui POD. Jangan-jangan memang ada manipulasi data pada waktu itu. Kita menyatakan receive-nya memadai ya, supply-nya bisa mencukupinya itu data abal-abal. Saya ingin tahu siapa yang dulu melakukan kajian mengenai receive ini, lembaga mana. Ini tidak bisa main-main kan di approve semua oleh menteri, oleh SKK Migas POD-nya. Inikan semua base on POD, tapi ternyata abal-abal ada apa? Ini periode yang lalu memang SKK Migas bukan yang sekarang, tapi perlu kita dalami Pimpinan melalui Panja Migas saya usul diadakan kajian lebih detail ya. Kontrak Energi Force Majeure 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya berupaya singkat saja walaupun banyak item, tapi mungkin sangat teknikal ya tapi perlu. Utamanya saya akan mengulang beberapa atau banyak hal yang saya singgung di dalam setiap rapat Komisi VII dengan jajaran ESDM. Yang pertama mengenai pemanfaatan Inspektorat ESDM untuk pengawasan di SKK MIgas pada waktu itu saya singgung. Kita tahu bahwa SKK Migas itu komite pengawasan tetapi working group-nya tidak ada. Saya waktu itu heran menanyakan ternyata saya baru paham Inspektorat ESDM itu tidak menjangkau ke SKK Migas. Pada waktu itu saya sarankan manfaatkan saja itu, katanya SKK Migas ini suatu lembaga yang mengelola kekayaan atau aset begitu besar tapi tidak ada audit internnya. Interaksi seizin pimpinan apakah ini sudah diwujudan atau menteri membentuk unit pengawas lain.Koordinasi Inspektorat 7
HARRY POERNOMO 25 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Wamen kemarin kami rapat dengan Dirjen Minerba itu ada masalah yang masih belum terselesaikan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu masalah penugasan inspektur tambang, masalah penganggaran, masalah status kepegawaiannya terkait dengan pemberlakuan Undang-undang baru. Ini mohon bisa diselesaikan antar kementerian agar supaya masalah Minerba ini tidak semakin amburadul karena fungsi pegnawasannya sekarang ini banci, tidak di pusat, tidak di daerah. Jadi supaya bisa berjalan efektif masalah status kepegawaian, penganggaran untuk biaya kerja mereka ini juga diharmonisasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu saja lebih cepat lebih baik masalah itu diselesaikan karena menurut Dirjen Minerba sampai hari ini belum terselesaikan dengan kementerian, kalau perlu diangkat di rapat kabinet. Terima kasih.Koordinasi Inspektur Tambang 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Oke, baik Pak Menteri saya bisa memahami ini. Kalau alasannya begitu saya sepakat, tolong disajikan copy surat yang saya serahkan ke sekretariat waktu, yang tanda tangan memang bukan menteri, bukan dirjen, salah satu staf menteri saya nggak tahu, nomor berapa waktu itu kita masukkan ke kesimpulan tapi dibatalkan.Koordinasi Surat 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Tetapi redaksi surat yang ada itu pengalihan ke Kementerian BUMN, buan pembatalan. Kalau gagasan menteri saya sangat sefaham, dari awal saya pun berpendapat demikian, buat pemerintah pusat ngurusin seperti ini, biasanya operator. Baik, ini tolong dijadikan catatan.Koordinasi Surat 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barangbarang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut, jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang- barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.Migas PNG 7
HARRY POERNOMO 24 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, terima kasih. Saya hanya ingin menjembatani saja, ini yang jadi heboh inikan kata-kata Undang-undang Otonomi Khusus. Saya tawarkan kalau butir 2 itu kalimatnya cukup sampai melibatkan masyarakat Papua sesuai dan seterusnya itu hilang saja karena kalau melibatkian masyarakat Papua itu otomatis akan mendasarkan diri pada Undang-undang Otonomi Khusus. Yang disebut oleh yang terhormat Pak Adian tadi kan masalah ada Undang-undang lain yang dilibatkan. Jadi didelete saja sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu ditiadakan karena melibatkan masyarakat Papua itu berarti kita sudah peduli, memang ada kekhususan di situ, hanya kita meniadakan kata-kata Undang-undang. Otomatis kalau melibatkan masyarakat Papua ya berarti masyarakat Papua akan membawa semua pembicaraan mengacu pada Undang-undangnya, Undang-undang Otonomi Khusus itu, itu saja.Otonomi Khusus Papua 7
HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya khawatir nanti kalau gagal lelang terlambat kita lagi yang menjadi masalah.Pembangkit Listrik Lelang 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, tadi disinggung juga oleh Pimpinan mengenai Permen yang mengatur untuk keharusan negoisasi kontrak yang sudah berjalan dan juga disinggung mengenai panas bumi yang di Lampung Pak ya? kebetulan saya waktu itu ikut Pak Herman juga mengunjungi perusahaan ENEL apa itu? ENEL, memang Permen ini saya lihat ada kelemahan ya, kalau panas bumi itu dibolehkan harga pembelian maksimal 100% dari BPP pembangkit setempat artinya lebih diberikan kelonggaran dalam hal harga. Ada insentiflah, sementara kalau tenaga surya maksimum hanya 85% dari BPP. Saya ingin menanyakan ya apa sih latar belakang lahirnya besaran-besaran ini? karena menurut saya justru yang perlu diberikan insentif inikan malah PLTS karena unitnya PLTS itukan kecil-kecil dan jatuhnya akan mahal. Kalau panas bumi inikan relatifkan daya terpasangnya pasti besar, sehingga cost perunitnya relative akan jatuh lebih murah, tetapi malah diberikan insentif boleh 100% dari BPP setempat, apa BPP nasional, bahkan jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari BPP nasional. Kalau lebih kecil dari BPP nasional ya tidak jadi masalah.Pembangkit Listrik PLTS 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya tidak tahu filosofi atau dasar pemikiran Permen ini. kok PLTS kok dinomorduakan seolah-olah memberikan insentif yang berlebih ke panas bumi, tetapi saya jadi tidak memahami setelah membaca summary dari Permen ini kok investor ENEL ini kok keberatan ya, padahal dia punya alowance harga pembelian maksimal 100% dari BPP setempat. Harusnya enel kalau harganya sama dengan BPP setempat, mestinya sudah langsung boleh bangun ini, tapi Enel kok masih complain ya. Saya jadi tidak paham ini dimana ini ya? karena untuk panas bumi, Enelkan panas bumi. Dia diberikan allowance 100% dari PBB setempat ya kan?100% dari BPP setempat. Inikan lebih longgar harganya daripada yang lain kalau 5% dari PBB setempat. Ambillah contoh lokasi yang sama. Kenapa kok enel masih keberatan? Saya jadi tidak mengerti ini. ini penjelasannya memang agak membingungkan memang. Latar belakang ini apa ya Pak Dirjen? Kok PLTS ini agak ditekan harganya, padahal terang cost per… pasti lebih mahal PLTS itu karena kecil-kecil dayanya. Filosofi apa yang mendasari ini? oleh karena itu, pada waktu seminar di BPK waktu itu umumnya PLTS ini pada protesPembangkit Listrik PLTS 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, Pimpinan boleh interupsi Pimpinan? saya ingin menyikapi ini ya gejala ini muncul setelah EBTKE itu dipisah dari tenagalistrikan. Dulu itu satu dirjen Pak, Direktur Jendral Ketenagalistrikan dan BPTKE, sehingga punya life in comment ke PLN itu. Ini salah satu kelemahan yang saya indikasikan. EBTKE ini tidak punya garis komando yang relative kuat ke PLN. Tadikan mohon maaf kalau tidak salah Pak Tjatur yang nyinggung. Seberapa kuat sih power yang dimiliki Dirjen EBTKE ini terhadap PLN? Karena keluhan seperti Pak Haryo yang tadi kemukakan EBTKE tidak bisa memaksakan regulasi kepada PLN, sehingga PLN inikan susah. Ada investor mau 50 PLN, PLN cuma 5 megawatt karena direktur jendral kita ini tidak punya, menterinya pun susah ke PLN bukan pemegang saham. Tidak digubris sama Direksi BUMN itu wong menteri energi tidak bisa mengganti direksi begitu loh. Oleh karena itu, dalam RUU Migas itukan Menteri Energi itukan sebagai menteri sector itu duduk sebagai RUPS juga diperusahaan energi itu usul kita. Kira-kira itu Pimpinan saya mengindikasikan begitu. Dulu dua Direktur jendral ini jadi satu. Terima kasih.Pembangkit Listrik RUPS 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, Pimpinan boleh interupsi Pimpinan? saya ingin menyikapi ini ya gejala ini muncul setelah EBTKE itu dipisah dari tenagalistrikan. Dulu itu satu dirjen Pak, Direktur Jendral Ketenagalistrikan dan BPTKE, sehingga punya life in comment ke PLN itu. Ini salah satu kelemahan yang saya indikasikan. EBTKE ini tidak punya garis komando yang relative kuat ke PLN. Tadikan mohon maaf kalau tidak salah Pak Tjatur yang nyinggung. Seberapa kuat sih power yang dimiliki Dirjen EBTKE ini terhadap PLN? Karena keluhan seperti Pak Haryo yang tadi kemukakan EBTKE tidak bisa memaksakan regulasi kepada PLN, sehingga PLN inikan susah. Ada investor mau 50 PLN, PLN cuma 5 megawatt karena direktur jendral kita ini tidak punya, menterinya pun susah ke PLN bukan pemegang saham. Tidak digubris sama Direksi BUMN itu wong menteri energi tidak bisa mengganti direksi begitu loh. Oleh karena itu, dalam RUU Migas itukan Menteri Energi itukan sebagai menteri sector itu duduk sebagai RUPS juga diperusahaan energi itu usul kita. Kira-kira itu Pimpinan saya mengindikasikan begitu. Dulu dua Direktur jendral ini jadi satu. Terima kasih.Pembangkit Listrik RUU Migas 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, terima kasih kalau diberikan kesempatan, tapi bukan kesimpulan sebenarnya. Tadi ada kesepakatan kita menunggu 1 bulan untuk teman-teman mengajukan usulan itu. apakah itu tidak terlalu lama? Saya khawatir lelangnya gagal lagi Tahun 2018. Gigit jari lagi kita.Penerangan umum Usulan 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, justru yang saya maksud disitu ada dilingkup kita artinya diantara teman-teman yang terhormat ini mungkin saja ada yang tidak berminat terhadap usulan itu, tanpa memberikan konfirmasi kepada kita maupun kepada direktur jendral… ditunggu terus berarti harus ada deadline-nyakan? Tapi deadline 1 bulannya tidak terlalu lama begitu loh.Penerangan umum Usulan 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Langsung saja pada pokok masalah yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbicara masalah pengelolaan asset ini saya ingat sekali. Sejak awal saya punya pendapat yang agak berbeda pada waktu itu, saya pada waktu itu mengusulkan “sudahlah pekerjaan seperti ini tidak perlu lagi pemerintah pusat mengurusi langsung. Serahkan saja anggarannya melalui anggaran apapun namanya dana alokasi khusus atau apapun namanya biar proyek-proyek ini diserahkan ke Pemda, tetapikan waktu itu rapat dengan Komisi VII DPR tidak sependapat dengan hal ini”. saya berpandangan dari sisi tata kelola ini sederhana masalahnya. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan keberadaan PLN di daerah. Jadi anggaran dari Kementerian ESDM ini APBN serahkan ke PLN supaya mereka melaksanakan di daerah masing-masing karena PLN itu jaringannya sampai kerayon, ke desa-desa dan asetnya mereka juga sampai ke desadesa begitu loh.Pengelolaan Aset ProyekPengelolaan Aset 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi memang Kementerian ESDM yang notabenenya memiliki direktur jendral Ketenagalistrikan dan membawahi apa pembinaan sector PLN ini ya sebenarnya tidak sulit, daripada kita terbengkalai proyeknya seperti ini serahkan saja asset itu semuanya ke PLN, bukan ke daerah begitu karena memang satu-satunya perusahaan direpublik ini yang mengurusi listrik hanya PLN tidak ada orang lain, sudah pasti beres menurut saya kalau saya mengelola asset saja bahkan mulai lelangnya pun kementerian itu tidak usah repot-repot mengurusi lelang yang beginian ini apa ya. Maaf kalau bahasa Jawanya tengkecimilah dari desa ke desa. Suatu hal yang menurut saya tidak perlu lagi ditangani tingkat kementerian. Ini pandangan saya untuk mencari solusi seperti tadi yang diusulkan oleh teman-teman yang terhormat ya. Sederhana sebetulnya ya, tinggal kemauan politik kementerian saja mau tetap mengurusi beginian apa tidak.Pengelolaan Aset ProyekPengelolaan Aset 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah tadi Pak Ramson yang saya hormati kolega saya bicara masalah PP 1/2017 versus Undang-undang MInerba. Kemarin saya mengikuti media, di dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu Beliau mengamanatkan agar supaya Undang-undang Minerba ini dilaksanakan secara konsisten dan saya tetap punya pendapat terbitnya PP 1/2017 inikan mengingkari spirit hilirisasi. Saya mengharapkan penjelasan dari Menteri, kira-kira arahnya ke mana setelah adanya PP ini versus keputusan arahan presiden yang menyatakan semangat hilirisas tidak boleh diingkari karena saya tetap berpandangan PP 2017 Nomor 1 ini membuat kelonggaran, termasuk juga memberikan relaksasi pada pelaku penambang nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Apapun itu adalah mengingkari spirit hilirisasi, yang saya pertanyakan setelah adanya rapat terbatas cabinet ini ke depan bagaimana, apakah ada rencana koreksi PP 1/2017 lagi.Pertambangan Penambang Nikel 7
HARRY POERNOMO 24 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, terima kasih. Saya hanya ingin menjembatani saja, ini yang jadi heboh inikan kata-kata Undang-undang Otonomi Khusus. Saya tawarkan kalau butir 2 itu kalimatnya cukup sampai melibatkan masyarakat Papua sesuai dan seterusnya itu hilang saja karena kalau melibatkian masyarakat Papua itu otomatis akan mendasarkan diri pada Undang-undang Otonomi Khusus. Yang disebut oleh yang terhormat Pak Adian tadi kan masalah ada Undang-undang lain yang dilibatkan. Jadi didelete saja sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu ditiadakan karena melibatkan masyarakat Papua itu berarti kita sudah peduli, memang ada kekhususan di situ, hanya kita meniadakan kata-kata Undang-undang. Otomatis kalau melibatkan masyarakat Papua ya berarti masyarakat Papua akan membawa semua pembicaraan mengacu pada Undang-undangnya, Undang-undang Otonomi Khusus itu, itu saja.Perundangan Otonomi Khusus 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, tadi disinggung juga oleh Pimpinan mengenai Permen yang mengatur untuk keharusan negoisasi kontrak yang sudah berjalan dan juga disinggung mengenai panas bumi yang di Lampung Pak ya? kebetulan saya waktu itu ikut Pak Herman juga mengunjungi perusahaan ENEL apa itu? ENEL, memang Permen ini saya lihat ada kelemahan ya, kalau panas bumi itu dibolehkan harga pembelian maksimal 100% dari BPP pembangkit setempat artinya lebih diberikan kelonggaran dalam hal harga. Ada insentiflah, sementara kalau tenaga surya maksimum hanya 85% dari BPP. Saya ingin menanyakan ya apa sih latar belakang lahirnya besaran-besaran ini? karena menurut saya justru yang perlu diberikan insentif inikan malah PLTS karena unitnya PLTS itukan kecil-kecil dan jatuhnya akan mahal. Kalau panas bumi inikan relatifkan daya terpasangnya pasti besar, sehingga cost perunitnya relative akan jatuh lebih murah, tetapi malah diberikan insentif boleh 100% dari BPP setempat, apa BPP nasional, bahkan jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari BPP nasional. Kalau lebih kecil dari BPP nasional ya tidak jadi masalah.Perundangan Permen 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya tidak tahu filosofi atau dasar pemikiran Permen ini. kok PLTS kok dinomorduakan seolah-olah memberikan insentif yang berlebih ke panas bumi, tetapi saya jadi tidak memahami setelah membaca summary dari Permen ini kok investor ENEL ini kok keberatan ya, padahal dia punya alowance harga pembelian maksimal 100% dari BPP setempat. Harusnya enel kalau harganya sama dengan BPP setempat, mestinya sudah langsung boleh bangun ini, tapi Enel kok masih complain ya. Saya jadi tidak paham ini dimana ini ya? karena untuk panas bumi, Enelkan panas bumi. Dia diberikan allowance 100% dari PBB setempat ya kan?100% dari BPP setempat. Inikan lebih longgar harganya daripada yang lain kalau 5% dari PBB setempat. Ambillah contoh lokasi yang sama. Kenapa kok enel masih keberatan? Saya jadi tidak mengerti ini. ini penjelasannya memang agak membingungkan memang. Latar belakang ini apa ya Pak Dirjen? Kok PLTS ini agak ditekan harganya, padahal terang cost per… pasti lebih mahal PLTS itu karena kecil-kecil dayanya. Filosofi apa yang mendasari ini? oleh karena itu, pada waktu seminar di BPK waktu itu umumnya PLTS ini pada protesPerundangan Permen 7
HARRY POERNOMO 18 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon kiranya Wamen bisa menjelaskan pertanyaan tadi karena waktu Pak Menteri masih ada belum sempet di jawab. Yang saya ikuti dari pemberitaan media tadi saya sampaikan pertanyaan, Rapat Terbatas Kabinet itu Presiden instruksinya semangat hilirisasi tidak boleh dipungkiri. Sementara yang kita tahu terbitnya PP 1/2017 dan juga turunannya Permen itu membuka peluang relaksasi. Nah ini bagaimana, yang saya pertanyakan, apakah ini akan berubah lagi, apa konsisten dengan Permen yang sudah ada karena kalau Permen ini dilakukan berarti menyimpang dari Keputusan Rapat Kabinet, khususnya adanya pasal yang membolehkan relaksasi untuk kandungan di bawah 1,7%.Perundangan Permen 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah tadi Pak Ramson yang saya hormati kolega saya bicara masalah PP 1/2017 versus Undang-undang MInerba. Kemarin saya mengikuti media, di dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu Beliau mengamanatkan agar supaya Undang-undang Minerba ini dilaksanakan secara konsisten dan saya tetap punya pendapat terbitnya PP 1/2017 inikan mengingkari spirit hilirisasi. Saya mengharapkan penjelasan dari Menteri, kira-kira arahnya ke mana setelah adanya PP ini versus keputusan arahan presiden yang menyatakan semangat hilirisas tidak boleh diingkari karena saya tetap berpandangan PP 2017 Nomor 1 ini membuat kelonggaran, termasuk juga memberikan relaksasi pada pelaku penambang nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Apapun itu adalah mengingkari spirit hilirisasi, yang saya pertanyakan setelah adanya rapat terbatas cabinet ini ke depan bagaimana, apakah ada rencana koreksi PP 1/2017 lagi.Perundangan PP 7
HARRY POERNOMO 18 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon kiranya Wamen bisa menjelaskan pertanyaan tadi karena waktu Pak Menteri masih ada belum sempet di jawab. Yang saya ikuti dari pemberitaan media tadi saya sampaikan pertanyaan, Rapat Terbatas Kabinet itu Presiden instruksinya semangat hilirisasi tidak boleh dipungkiri. Sementara yang kita tahu terbitnya PP 1/2017 dan juga turunannya Permen itu membuka peluang relaksasi. Nah ini bagaimana, yang saya pertanyakan, apakah ini akan berubah lagi, apa konsisten dengan Permen yang sudah ada karena kalau Permen ini dilakukan berarti menyimpang dari Keputusan Rapat Kabinet, khususnya adanya pasal yang membolehkan relaksasi untuk kandungan di bawah 1,7%.Perundangan PP 7



HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, ini menarik menjadi konsen kita bersama sejak lama. Untuk PLN mendapatkan peluang seperti itu, itukan juga perlu ekstra, effort, perlu modallah, perlu keringat, sementera resiko kegagalan juga ada. 5 Tahun terakhir dinyatakan gagal lahirnya PT. Batu bara ini. Sementara yang baru saja disampaikan oleh Direktur Utama inikan sebetulnya kan hanya membutuhkan regulasi supaya DMO itu jalan. Ini peranan Komisi VII. Jadi tidak perlu kita capek-capek investasi PLN Batu bara, buat apa? kita lahirkan saja regulasi, kita punya BUMN khusus batubara. Paling tidak kewajiban mereka untuk support PLN ini. Ini pendapat sayaPerundangan Regulasi 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi PLN ini sebetulnyan yang diharapkan regulasi untuk mendukung lahirnya DMO agar supaya supply PLN ini terjamin dengan harga yang memang reasonable. Ini kan pernah kita pertanyakan waktu kita konsinyir di Fairmon kalau tidak salah. Saya tetap punya apa ya artinya keraguan. Ia kalau manajemen PT. Batu bara ini baik, kalau pengalaman seperti yang lalu, sementara kita harus keluar modal tidak sedikit, tetapi ini saya apresiasi, ini paling tidak ada satu keinginanlah.Perundangan Regulasi 7
HARRY POERNOMO 18 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon kiranya Wamen bisa menjelaskan pertanyaan tadi karena waktu Pak Menteri masih ada belum sempet di jawab. Yang saya ikuti dari pemberitaan media tadi saya sampaikan pertanyaan, Rapat Terbatas Kabinet itu Presiden instruksinya semangat hilirisasi tidak boleh dipungkiri. Sementara yang kita tahu terbitnya PP 1/2017 dan juga turunannya Permen itu membuka peluang relaksasi. Nah ini bagaimana, yang saya pertanyakan, apakah ini akan berubah lagi, apa konsisten dengan Permen yang sudah ada karena kalau Permen ini dilakukan berarti menyimpang dari Keputusan Rapat Kabinet, khususnya adanya pasal yang membolehkan relaksasi untuk kandungan di bawah 1,7%.Perundangan Relaksasi 7
HARRY POERNOMO 24 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, terima kasih. Saya hanya ingin menjembatani saja, ini yang jadi heboh inikan kata-kata Undang-undang Otonomi Khusus. Saya tawarkan kalau butir 2 itu kalimatnya cukup sampai melibatkan masyarakat Papua sesuai dan seterusnya itu hilang saja karena kalau melibatkian masyarakat Papua itu otomatis akan mendasarkan diri pada Undang-undang Otonomi Khusus. Yang disebut oleh yang terhormat Pak Adian tadi kan masalah ada Undang-undang lain yang dilibatkan. Jadi didelete saja sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu ditiadakan karena melibatkan masyarakat Papua itu berarti kita sudah peduli, memang ada kekhususan di situ, hanya kita meniadakan kata-kata Undang-undang. Otomatis kalau melibatkan masyarakat Papua ya berarti masyarakat Papua akan membawa semua pembicaraan mengacu pada Undang-undangnya, Undang-undang Otonomi Khusus itu, itu saja.Perundangan UU 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah tadi Pak Ramson yang saya hormati kolega saya bicara masalah PP 1/2017 versus Undang-undang MInerba. Kemarin saya mengikuti media, di dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu Beliau mengamanatkan agar supaya Undang-undang Minerba ini dilaksanakan secara konsisten dan saya tetap punya pendapat terbitnya PP 1/2017 inikan mengingkari spirit hilirisasi. Saya mengharapkan penjelasan dari Menteri, kira-kira arahnya ke mana setelah adanya PP ini versus keputusan arahan presiden yang menyatakan semangat hilirisas tidak boleh diingkari karena saya tetap berpandangan PP 2017 Nomor 1 ini membuat kelonggaran, termasuk juga memberikan relaksasi pada pelaku penambang nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Apapun itu adalah mengingkari spirit hilirisasi, yang saya pertanyakan setelah adanya rapat terbatas cabinet ini ke depan bagaimana, apakah ada rencana koreksi PP 1/2017 lagi.Perundangan UU Minerba 7
HARRY POERNOMO 19 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ini tadi saya pertanyakan Pak Menteri, tapi Pak Menteri mungkin overload ya, tidak sempet menjawab. Kalau belum bisa dijawab sekarang, mohon ini juga jangan dilupakan. Ini dari kami sangat strategis karena bagaimana pun tadi teman-teman yang terhormat juga sudah mengutarakan, PP 1/2017 dengan turunan-turunannya Kepmen atau Permen itu. Itu memang secara pada hakekatnya mengingkari spirit Undang-undang Minerba itu, apapun alasannya ini perlu klarifikasi, supaya para investor juga yakin karena sekarang ini para investor bersiap-siap untuk mengimplementasi Permen itu, tetapi jangan sampai nanti di tengah jalan ada keputusan yang berubah lagi karena jelas sekali di media presiden tidak setuju dengan relaksasi karena itu menyimpang dari prinsip atau spirit hilirisasi. Ini mohon dijadikan perhatian yang khusus karena ini sangat strategis. Terima kasih.Perundangan UU Minerba 7
HARRY POERNOMO 21 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kata-kata termasuk itu saya kurang setuju, sepertinya kok appendiks saja pelengkap, Papua itu, kalau boleh diganti terutama.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
HARRY POERNOMO 22 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Dan khususnya rakyat Papua atau gimana.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
HARRY POERNOMO 23 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan. Upaya ini bisa gagal, sekedar upaya, tapi harus mendapatkan hasil outcome. Upaya itu bisa gagal Pak, belum tentu berhasil maksud saya. Jadi menteri kita tugaskan, kita wajibkan harus mendapatkan hasil yang terbaik, yang tepat, kalau upaya bisa gagal, udah baik upayanya tapi hasilnya gagal bisa Pak, ini nggak boleh gagal. Terima kasih.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir, pertanyaan saya PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ini juga punya armada sendiri atau masih long term charter? punya sudah. Oke itu saja. Terima kasih Pimpinan.Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Kepada Dirut PGN Pak… ya. Tadi disinggung masalah … di Lampung ya? itu marketnya kemana sih?kok under utilizePGN Market 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, ini menarik menjadi konsen kita bersama sejak lama. Untuk PLN mendapatkan peluang seperti itu, itukan juga perlu ekstra, effort, perlu modallah, perlu keringat, sementera resiko kegagalan juga ada. 5 Tahun terakhir dinyatakan gagal lahirnya PT. Batu bara ini. Sementara yang baru saja disampaikan oleh Direktur Utama inikan sebetulnya kan hanya membutuhkan regulasi supaya DMO itu jalan. Ini peranan Komisi VII. Jadi tidak perlu kita capek-capek investasi PLN Batu bara, buat apa? kita lahirkan saja regulasi, kita punya BUMN khusus batubara. Paling tidak kewajiban mereka untuk support PLN ini. Ini pendapat sayaPLN DMO 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi PLN ini sebetulnyan yang diharapkan regulasi untuk mendukung lahirnya DMO agar supaya supply PLN ini terjamin dengan harga yang memang reasonable. Ini kan pernah kita pertanyakan waktu kita konsinyir di Fairmon kalau tidak salah. Saya tetap punya apa ya artinya keraguan. Ia kalau manajemen PT. Batu bara ini baik, kalau pengalaman seperti yang lalu, sementara kita harus keluar modal tidak sedikit, tetapi ini saya apresiasi, ini paling tidak ada satu keinginanlah.PLN DMO 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, justru yang saya maksud disitu ada dilingkup kita artinya diantara teman-teman yang terhormat ini mungkin saja ada yang tidak berminat terhadap usulan itu, tanpa memberikan konfirmasi kepada kita maupun kepada direktur jendral… ditunggu terus berarti harus ada deadline-nyakan? Tapi deadline 1 bulannya tidak terlalu lama begitu loh.PLN Konfirmasi 7
HARRY POERNOMO 7 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, terima kasih kalau diberikan kesempatan, tapi bukan kesimpulan sebenarnya. Tadi ada kesepakatan kita menunggu 1 bulan untuk teman-teman mengajukan usulan itu. apakah itu tidak terlalu lama? Saya khawatir lelangnya gagal lagi Tahun 2018. Gigit jari lagi kita.PLN Lelang 7
Harry Poernomo 5 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih. Butir Nomor 9 ini menurut saya perlu dilengkapi dengan subsektor batubara karena mungkin ada masalah yang sama mengenai pasokan energi primer untuk batubara jadi tidak hanya bicara masalah gas. Nah, saya tidak tahu bicara batubara yang diundang apakah Dirjen Minerba atau, nomor 9 kan mengagendakan dengar pendapat dengan Dirut Pertamina, Dirut PLN, PGN, SKK Migas. Sementara kita juga paham mungkin ada permasalahan yang sama untuk batubara atau bahkan mungkin panas bumi. Ini sekedar mengingatkan saja, jadi supaya kita selesai masalahnya pasokan energi primer ini, tidak hanya masalah gas atau minyak saja, Migas di sini. Sekedar usul saja Pak Pimpinan jadi agar periode masa bakti kita itu masalah energi khususnya PLN ini betul-betul selesai. Terima kasih.PLN Persoalan Batubara 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Langsung saja pada pokok masalah yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbicara masalah pengelolaan asset ini saya ingat sekali. Sejak awal saya punya pendapat yang agak berbeda pada waktu itu, saya pada waktu itu mengusulkan “sudahlah pekerjaan seperti ini tidak perlu lagi pemerintah pusat mengurusi langsung. Serahkan saja anggarannya melalui anggaran apapun namanya dana alokasi khusus atau apapun namanya biar proyek-proyek ini diserahkan ke Pemda, tetapikan waktu itu rapat dengan Komisi VII DPR tidak sependapat dengan hal ini”. saya berpandangan dari sisi tata kelola ini sederhana masalahnya. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan keberadaan PLN di daerah. Jadi anggaran dari Kementerian ESDM ini APBN serahkan ke PLN supaya mereka melaksanakan di daerah masing-masing karena PLN itu jaringannya sampai kerayon, ke desa-desa dan asetnya mereka juga sampai ke desadesa begitu loh.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi memang Kementerian ESDM yang notabenenya memiliki direktur jendral Ketenagalistrikan dan membawahi apa pembinaan sector PLN ini ya sebenarnya tidak sulit, daripada kita terbengkalai proyeknya seperti ini serahkan saja asset itu semuanya ke PLN, bukan ke daerah begitu karena memang satu-satunya perusahaan direpublik ini yang mengurusi listrik hanya PLN tidak ada orang lain, sudah pasti beres menurut saya kalau saya mengelola asset saja bahkan mulai lelangnya pun kementerian itu tidak usah repot-repot mengurusi lelang yang beginian ini apa ya. Maaf kalau bahasa Jawanya tengkecimilah dari desa ke desa. Suatu hal yang menurut saya tidak perlu lagi ditangani tingkat kementerian. Ini pandangan saya untuk mencari solusi seperti tadi yang diusulkan oleh teman-teman yang terhormat ya. Sederhana sebetulnya ya, tinggal kemauan politik kementerian saja mau tetap mengurusi beginian apa tidak.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi demikian usulan saya Pak Dirjen, cobalah pikirkan proyek-proyek seperti ini serahkan saja ke PLN kalau tidak mau Pemda karena PLN itu steril dari kepentingan politik ya PLN itu. saya juga mengalami kesulitan yang sama dirasakan oleh Pimpinan maupun teman-teman Anggota yang saya hormati, jadi serahkan saja ke PLN. Dengan PLN Komisi VII juga masih bicara koordinasi kok, tidak ada gapelah ya. betul sekali, apalagi PERTAMINA tinggal disemprit saja itu ya. dengan PLN itu saya dengan Kepala Rayon Magelang itu cs Magelang dapil saya itukan karena saya sowan, walaupun hanya kepala rayon, tapi Anggota DPR sowan supaya listrik dipasang. Tidak ada masalah yang penting tujuan saya tercapai, walaupun harus cium tangan kepala rayon. Terima kasih Pimpinan.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, Pimpinan boleh interupsi Pimpinan? saya ingin menyikapi ini ya gejala ini muncul setelah EBTKE itu dipisah dari tenagalistrikan. Dulu itu satu dirjen Pak, Direktur Jendral Ketenagalistrikan dan BPTKE, sehingga punya life in comment ke PLN itu. Ini salah satu kelemahan yang saya indikasikan. EBTKE ini tidak punya garis komando yang relative kuat ke PLN. Tadikan mohon maaf kalau tidak salah Pak Tjatur yang nyinggung. Seberapa kuat sih power yang dimiliki Dirjen EBTKE ini terhadap PLN? Karena keluhan seperti Pak Haryo yang tadi kemukakan EBTKE tidak bisa memaksakan regulasi kepada PLN, sehingga PLN inikan susah. Ada investor mau 50 PLN, PLN cuma 5 megawatt karena direktur jendral kita ini tidak punya, menterinya pun susah ke PLN bukan pemegang saham. Tidak digubris sama Direksi BUMN itu wong menteri energi tidak bisa mengganti direksi begitu loh. Oleh karena itu, dalam RUU Migas itukan Menteri Energi itukan sebagai menteri sector itu duduk sebagai RUPS juga diperusahaan energi itu usul kita. Kira-kira itu Pimpinan saya mengindikasikan begitu. Dulu dua Direktur jendral ini jadi satu. Terima kasih.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, ini menarik menjadi konsen kita bersama sejak lama. Untuk PLN mendapatkan peluang seperti itu, itukan juga perlu ekstra, effort, perlu modallah, perlu keringat, sementera resiko kegagalan juga ada. 5 Tahun terakhir dinyatakan gagal lahirnya PT. Batu bara ini. Sementara yang baru saja disampaikan oleh Direktur Utama inikan sebetulnya kan hanya membutuhkan regulasi supaya DMO itu jalan. Ini peranan Komisi VII. Jadi tidak perlu kita capek-capek investasi PLN Batu bara, buat apa? kita lahirkan saja regulasi, kita punya BUMN khusus batubara. Paling tidak kewajiban mereka untuk support PLN ini. Ini pendapat sayaPLN PLN 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi PLN ini sebetulnyan yang diharapkan regulasi untuk mendukung lahirnya DMO agar supaya supply PLN ini terjamin dengan harga yang memang reasonable. Ini kan pernah kita pertanyakan waktu kita konsinyir di Fairmon kalau tidak salah. Saya tetap punya apa ya artinya keraguan. Ia kalau manajemen PT. Batu bara ini baik, kalau pengalaman seperti yang lalu, sementara kita harus keluar modal tidak sedikit, tetapi ini saya apresiasi, ini paling tidak ada satu keinginanlah.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, masih terkait batubara apa yang sudah dilakukan oleh PLN dalam upaya meredam gejolak harga batubara ini kerja sama sesama BUMN sinergi dengan katakanlah PT apa? BA ya? apa begitu? Saya tetap lebih meyakini lebih percaya sinergi BUMN ini akan lebih jitu daripada PLN itu harus bersusah payah dengan penuh resiko membuat anak perusahaan batubara sendiri. Paling tidak PT BA ini operating cost-nya sudah lebih rendahlah, dibandingkan kalau PLN bekerja mulai awal kan mau merintis baru. Saya meyakini ,saya sangat meyakini itu ya. Kami ingin tahu upaya apa PLN ini bekerja sama sinergi dengan kerangka sinergi nasional ya BUMN dan inikan memang diamanatkan oleh Pemerintah BUMN itu bersinergi.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 8 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya berasumsi PLN sudah punya gambaran kira-kira 5 tahun, 20 tahun kedepan mobil listrik di Jakarta atau di Indonesia ini seperti apa. Berapa porsi mobil BBM yang menggunakan BBM-nya kan direbut oleh listrik? itu pertanyaan saya. Kenapa ini saya pertanyakan? karena akan saya kordinasikan dengan Pertamina karena kemarin Pertamina juga mulai ragu-ragu perlu tidak bangun kilang. Nah ini kan antara Menteri Energi, BUMN, PLN, Pertamina kan harus ada sinergi. Forcast kondisi energi, energi mix kita kedepan bagaimana Dewan Energi Nasional juga. Adakah PLN itu sudah memprediksi berapa sih kira-kira pasar mobil listrik di Indonesia atau khususnya di Jakarta dululah berapa persen? Kalau PLN sudah berani masang recharge ya apa hotspot atau apa namanya itu titik pengisian ulang itu, sedia adanya di dibenak atau dibidang perencanaan PLN sudah punya rencana punya forcast seperti apa.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Nah pertanyaan saya lebih lanjut pada saat Pemerintah atau PLN ya merencanakan kebutuhan, sehingga lahir program 35.000 ini masuk atau tidak faktor atau variabel mobil listrik ini? perkiraan saya belum masuk. Nah kalau ini kita masukan kira-kira sekenarionya seperti apa? mohon ini bisa di ini. Ini masalah setrategis karena jangan sampai nanti kita ketinggalan atau kita berlebihan.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih instruksi. Begini, kita sudah punya pengalaman proyek mangkrak ya macet, kemudian kita juga punya proyek yang lancar. Baru saja kita berdiskusi ada indikasi hambatan, walaupun tidak dikontruksi tapi difinansial mungkin. Apakah bisa PLN itu dengan pengalaman yang sudah sekian lama sekian banyak menangani proyek itu mengkategorikan atau mengklasifikasi dibuat laporan kepada kami ya projek-projek yang masuk kategori lampu hijau artinya lancar, masuk kategori kuning ya ini masuk potensi mangkrak atau ada hambatan, atau mungkin sekarang sudah ada kategori merah wah ini mangkrak ini. Dengan pengalaman PLN saya yakin kok sudah bisa mengindikasikan itu ya? kalau bisa kami diberikan laporan deh, ada tidak hanya seperti ini saja. Terima kasih.PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 13 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ya syukurlah kalau semuanya memang berjalan dengan baik, tapi kalau ada 1-2 seperti yang barusan dikemukakan itu, ya mungkin kalau masalah amdal kami bisa saja bawa ke KLHK misalnya. Itu maksud saya. Kalau kita bicara yang mangkra kemarin kan kita sudah given kan? kalau sekarang sebelum betul-betul mangkrak itu kita sudah mengatisipasilah, kita tau masalahnya apa, kita tau masalah potensinya apa, ya jadi kita mencari solusi bersamalah. Itu maksud saya. Ya terima kasih. PLN PLN 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon izin interupsi. Kalau diizinkan karena ini ada diskusi menarik perihal atau terkait dengan PLN BB. Apakah boleh saya menanyakan terkait juga masalah ini. Belum pendalaman ya. Terima kasih. Begini Direktur Utama, kalau memang diyakini pendirian PLN BB ini memang akan memberikan kontribusi positif kepada PLN sebagai induk, dapatkah dibuatkan satu scenario simulasilah disini yang mendukung keyakinan Direktur utama tadi? Yang disampaikan kepada kami yang sifatnya masih kualitatif. Cobalah dipaparkan satu scenario karena cita-cita kita apabila PLN Batu bara ini berdiri sudah diyakini nanti bisa paling tidak mengurangi dampak kenaikan harga itu, walaupun saya juga tidak yakin bisa 100% bisa memberikan bisa meredam, tadikan ada grafik tajam kenaikan batu bara harga versus BPP tapi setidak-tidaknya kepada kami diberikan keyakinan bahwa saya latar belakang pendirian anak perusahaan dibidang batu bara ini, kira-kira akan mampu meredam BPP ya, berapa persenlah atau paling tidak membuat lebih landai kenaikan slop kenaikan BPP itu sendiri. Kalau direktur utama punya keyakinan, setidaknya sudah ada study kelayakan yang menyajikan scenario ini. Dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi misalkan batu bara itu naik tajam terus. Kira-kira scenario tanpa PLN Batu bara bagaimana versus scenario adanya PLN Batu bara bagaimana. Jadi kami punya keyakinan tidak hanya kualitatif. Kalu bisa dipaparkan, akan bagus sekali. Jadi kami punya keyakinan. Terima kasih.PLN PLN BB 7
HARRY POERNOMO 1 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon izin interupsi. Kalau diizinkan karena ini ada diskusi menarik perihal atau terkait dengan PLN BB. Apakah boleh saya menanyakan terkait juga masalah ini. Belum pendalaman ya. Terima kasih. Begini Direktur Utama, kalau memang diyakini pendirian PLN BB ini memang akan memberikan kontribusi positif kepada PLN sebagai induk, dapatkah dibuatkan satu scenario simulasilah disini yang mendukung keyakinan Direktur utama tadi? Yang disampaikan kepada kami yang sifatnya masih kualitatif. Cobalah dipaparkan satu scenario karena cita-cita kita apabila PLN Batu bara ini berdiri sudah diyakini nanti bisa paling tidak mengurangi dampak kenaikan harga itu, walaupun saya juga tidak yakin bisa 100% bisa memberikan bisa meredam, tadikan ada grafik tajam kenaikan batu bara harga versus BPP tapi setidak-tidaknya kepada kami diberikan keyakinan bahwa saya latar belakang pendirian anak perusahaan dibidang batu bara ini, kira-kira akan mampu meredam BPP ya, berapa persenlah atau paling tidak membuat lebih landai kenaikan slop kenaikan BPP itu sendiri. Kalau direktur utama punya keyakinan, setidaknya sudah ada study kelayakan yang menyajikan scenario ini. Dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi misalkan batu bara itu naik tajam terus. Kira-kira scenario tanpa PLN Batu bara bagaimana versus scenario adanya PLN Batu bara bagaimana. Jadi kami punya keyakinan tidak hanya kualitatif. Kalu bisa dipaparkan, akan bagus sekali. Jadi kami punya keyakinan. Terima kasih.PLN Skenario 7
HARRY POERNOMO 9 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Nah pertanyaan saya lebih lanjut pada saat Pemerintah atau PLN ya merencanakan kebutuhan, sehingga lahir program 35.000 ini masuk atau tidak faktor atau variabel mobil listrik ini? perkiraan saya belum masuk. Nah kalau ini kita masukan kira-kira sekenarionya seperti apa? mohon ini bisa di ini. Ini masalah setrategis karena jangan sampai nanti kita ketinggalan atau kita berlebihan.PLN Skenario 7
Harry Poernomo 3 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih. Singkat saja, saya mendukung usul Pak Inas tadi. Ini memang sesuatu yang nyata tetapi sangat memalukan. Oleh karena itu, saya usul secepatnya kita adakan RDP 3 unsur PGN, PLN, Pertamina, selesaikan masalah pasok memasok energi primer ini. Kalau perlu dengan Minerba karena ada batubara di situ. Sehingga pada era masa bakti kita ini masalah listrik ini terselesaikan secara tuntas. Sudah saatnya kita harus berbuat sesuatu yang mungkin di luar apa, pemikiran normallah. Terima kasih. Itu saja Pimpinan.PLN Usulan RDP 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, ini juga sudah banyak disinggung terkait dengan consensus kita mengenai motor sampah ini. Saya memahami apa yang sesunggunya melatar belakangi ini. Tolong Ibu Menteri juga bisa bantu kami untuk membangun kredibiltas maupun reputasi kami sebagai wakil rakyat ini untuk memperbaikilah. Ini masalahnya terus-terang citra kami ini tercoreng akibat commitment yang tidak terwujud karena baru kali ini kami merasakan ini. oleh karena itu, Ibu Menteri tidak ada pilihan lain kami mohon ya tolong bantu kami untuk membangun kembali reputasi kredibilitas kepercayaan masyarakat pemilih kepada kami karena akibat ini. Soalnya sepele memang kelihatannya, tetapi dampaknya sangat signifikan buat kami karena didalam setiap acara pembagian ini, walaupun tidak ada acara sosialisasi, kami melibatkan juga unsure jajaran Ibu didaerah.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kedua kali terkait dengan keringanan biaya pemasangan karena masalah listrik desa itu sebagai bukan tidak mampu masyarakat membayar uang pelanggan, tetapi mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan. Kami mohonkan ada keringanan tetapi tadi dari penjelasan Dirjen Ketenagalistrikan hal itu tidak dimungkinkan, kecuali dengan mekanisme angsuran. Kalaupun dengan angsuran mohon Direksi PLN memberikan instruksi ke lapangan sehingga mekanismenya ini bisa dilaksanakan, ya kami bisa saja, syukur-syukur kalau memang PLN bisa mempertimbangkan biaya pemasangan ini dikompensasi, mohon maaf ya dengan program CSR misalnya karena kan faktanya ya jangankan kita bicara di daerah terpencil di Jawa Tengah saja yang notabene relatif paling maju dibandingkan dengan wilayah lain, itu secara rata-rata di setiap desa itu ada saja rumah yang seperti tadi menteri paparan ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu sampai sekarang tidak mengenal listrik karena memang sangat tidak mampu mereka ya, tetapi kerjasama dengan PLN sudah banyak merasakan masalah hanya keringanan biaya pemasangan. Ini kami mohon bisa diadakan solusi kalaupun tidak bisa zero ya entah dengan angsuran atau mungkin dikompensasi dengan program CSR dari Pertamina, maaf dari PLN karena program yang kurang lebih sama oleh PGN juga dilakukan untuk CSR ini ke daerah-daerah pemilihan para anggota.Program Listrik CSR 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih. Yang lanjut, mohon maaf kalau saya harus melompat-lompat. Tadi saya sepintas mengikuti paparan menteri masalah listrik desa, saya mengalami contoh yang riil dan pada waktu itu saya sempat komunikasi dengan menteri langsung disarankan untuk mengajukan suatu usulan yang keringanan biaya pemasangan. Jadi masalah listrik desa ini bukan hanya masalah mahalnya biaya langganan, tetapi kendala di desa-desa, kebetulan saya mengambil contoh di Dapil saya itu masyarakat umumnya tidak mampu membayar biaya pemasangan untuk merekamereka yang statusnya masuk kategori subsidi. Nah saya usul sebaiknya ini bisa di look out secepat mungkin, paling tidak ada keringanan lah. Sekarang ini daya 450 biaya pemasangannya kalau nggak salah 4 ribu, itu mereka keberatan. Mohon Pak Menteri ini bisa dikonkritkan upaya keringanan ini.Program Listrik Listrik Desa 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yan terakhir, saya ingin menyampaikan messege saja untuk SKK Migas. Sebelum nanti kita bicara rapat anggaran, untuk bicara besaran lifting, disajikan bukan lifting. Kita sekarang paradigmanya bukan maximize production, tetapi optimize revenue. Buat apa kalau produksinya maksimal tetapi cost recoverynya naik at the end revenue kita tidak optimal. Ini sebelum rapat kita pada waktu terakhir kita ketemu di mana, di konsinyer di Intercontinental kalau tidak salah. Tolong ini menjadi perhatian jadi paradigm kita harus berubah, optimize revenue, government revenue, bukan maximize production. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Proyek Besaran Lifting 7



HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih. Yang lanjut, mohon maaf kalau saya harus melompat-lompat. Tadi saya sepintas mengikuti paparan menteri masalah listrik desa, saya mengalami contoh yang riil dan pada waktu itu saya sempat komunikasi dengan menteri langsung disarankan untuk mengajukan suatu usulan yang keringanan biaya pemasangan. Jadi masalah listrik desa ini bukan hanya masalah mahalnya biaya langganan, tetapi kendala di desa-desa, kebetulan saya mengambil contoh di Dapil saya itu masyarakat umumnya tidak mampu membayar biaya pemasangan untuk merekamereka yang statusnya masuk kategori subsidi. Nah saya usul sebaiknya ini bisa di look out secepat mungkin, paling tidak ada keringanan lah. Sekarang ini daya 450 biaya pemasangannya kalau nggak salah 4 ribu, itu mereka keberatan. Mohon Pak Menteri ini bisa dikonkritkan upaya keringanan ini.Proyek Biaya Pemasangan 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, tadi disinggung juga oleh Pimpinan mengenai Permen yang mengatur untuk keharusan negoisasi kontrak yang sudah berjalan dan juga disinggung mengenai panas bumi yang di Lampung Pak ya? kebetulan saya waktu itu ikut Pak Herman juga mengunjungi perusahaan ENEL apa itu? ENEL, memang Permen ini saya lihat ada kelemahan ya, kalau panas bumi itu dibolehkan harga pembelian maksimal 100% dari BPP pembangkit setempat artinya lebih diberikan kelonggaran dalam hal harga. Ada insentiflah, sementara kalau tenaga surya maksimum hanya 85% dari BPP. Saya ingin menanyakan ya apa sih latar belakang lahirnya besaran-besaran ini? karena menurut saya justru yang perlu diberikan insentif inikan malah PLTS karena unitnya PLTS itukan kecil-kecil dan jatuhnya akan mahal. Kalau panas bumi inikan relatifkan daya terpasangnya pasti besar, sehingga cost perunitnya relative akan jatuh lebih murah, tetapi malah diberikan insentif boleh 100% dari BPP setempat, apa BPP nasional, bahkan jika BPP pembangkit setempat lebih besar dari BPP nasional. Kalau lebih kecil dari BPP nasional ya tidak jadi masalah.Proyek ENEL 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya tidak tahu filosofi atau dasar pemikiran Permen ini. kok PLTS kok dinomorduakan seolah-olah memberikan insentif yang berlebih ke panas bumi, tetapi saya jadi tidak memahami setelah membaca summary dari Permen ini kok investor ENEL ini kok keberatan ya, padahal dia punya alowance harga pembelian maksimal 100% dari BPP setempat. Harusnya enel kalau harganya sama dengan BPP setempat, mestinya sudah langsung boleh bangun ini, tapi Enel kok masih complain ya. Saya jadi tidak paham ini dimana ini ya? karena untuk panas bumi, Enelkan panas bumi. Dia diberikan allowance 100% dari PBB setempat ya kan?100% dari BPP setempat. Inikan lebih longgar harganya daripada yang lain kalau 5% dari PBB setempat. Ambillah contoh lokasi yang sama. Kenapa kok enel masih keberatan? Saya jadi tidak mengerti ini. ini penjelasannya memang agak membingungkan memang. Latar belakang ini apa ya Pak Dirjen? Kok PLTS ini agak ditekan harganya, padahal terang cost per… pasti lebih mahal PLTS itu karena kecil-kecil dayanya. Filosofi apa yang mendasari ini? oleh karena itu, pada waktu seminar di BPK waktu itu umumnya PLTS ini pada protesProyek ENEL 7
HARRY POERNOMO 3 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Saya ingin mengajukan pertanyaan atau pun pendapat ya saran. Tadi disinggung sub sector yang kebetulan saya ikut mengamati, walaupun ini diluar koornya Komisi VII, tadi disinggung masalah kereta api ya. saya amati pemerintah yang saya yakin bukan rekomendasiBPPT, tapi seringkali dalam berbagai halBPPT ini keputusannya bukan netral secara akademisi, scientik lebih kepada apa ya mengikuti seolah-olah keputusanBPPT lebih banyak intervensi dari pemerintah. Menurut saya kalau mau bangun kereta semi cepat ya atau pun kereta cepat jangan menggunakan trek yang lama. Ini saya ikuti dimedia, tetapi karena saya tidak membidangi itu Komisi VII saya tidak bisa bicara, kebetulanBPPT mengangkat isu itu ya. bangun gunakan trek yang sama sekali baru, tetapi yang perlu diintegrasikan adalah stasiun-stasiun utamanya ya atau kalau terpaksanya sengaja dibuat stasiun baru dibuat enter koneksian jalur lambat yang sekarang ke stasiun kereta yang akan dibangun yang baru itu. Apakah nanti mau diintegrasikan dengan jalur yang super cepat Jakarta-Bandung itu lebih bagus ya.Proyek Kereta Cepat 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi saya sangat tidak sependapat dan saya yakinBPPT pun pasti rekomendasi membangun trek yang baru, bukan menggunakan trek yang lama dimodifikasi karena akan mengganggu existing. Kenapa? Kontruksinya mungkin lebih murah dengan menggunakan jalur existing mengganggu mobilisasi masyarakat yang sekarang ini luar biasa besar dengan track yang ada saja tidak tercukupi kebutuhan transportasi, apalagi mau diganggu ya. Oleh karena itu,BPPT supaya mengkaji ulang menurut pendapat saya kalau mau bangun jalur cepat atau semi cepat Jakarta-Surabaya gunakan track yang baru. Kalau pun mau menggunakan track yang lama elevated diatas tranck yang lama contohnya seperti jalan tol Cikampek yang sekarang Cawang-Cikampek dibuat sebelahnya LRT, ditengah bahkan disebelah kanannya juga Cikarang itu dibuat elevated tolnya, walaupun selama tahap kontruksi terganggu ya, lalu lintas terganggu macet, tapi tidak mengganggu volumelah kecil, damai, tapi kalau track kereta api ini seakan dari Jakarta-Surabaya dirubah, dimodifikasi menjadi semi cepat, saya yakin akan sangat mengganggu dan itu merugikan.Proyek Kereta Cepat 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Bangun saja elevated track sama sekali baru misalnya dibuat untuk stasiun semi cepat yang baru tidak lewat Gambir misalnya dari Stasiun Kota, tetapi orang yang mau naik kereta baru nanti bisa dengan mudah menuju Stasiun Kota dari Gambir ke Jatinegara bisa tidak ada masalah karena kalau Stasiun Kota dibangun stasiun cepat masih memungkinkan lahannya mulai ke Tanjung Priok terus sampai ke Surabaya. Dimungkinkan. Kalau perlu dibeberapa …elevated, nanti pada waktu mendekati misalnya stasiun utama dari sini berhentinya mesti di Cikampek-Cirebon jalurnya bisa mendekat ke stasiun-stasiun setempat.Proyek Kereta Cepat 7
HARRY POERNOMO 13 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ya syukurlah kalau semuanya memang berjalan dengan baik, tapi kalau ada 1-2 seperti yang barusan dikemukakan itu, ya mungkin kalau masalah amdal kami bisa saja bawa ke KLHK misalnya. Itu maksud saya. Kalau kita bicara yang mangkra kemarin kan kita sudah given kan? kalau sekarang sebelum betul-betul mangkrak itu kita sudah mengatisipasilah, kita tau masalahnya apa, kita tau masalah potensinya apa, ya jadi kita mencari solusi bersamalah. Itu maksud saya. Ya terima kasih. Proyek Penanganan 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih instruksi. Begini, kita sudah punya pengalaman proyek mangkrak ya macet, kemudian kita juga punya proyek yang lancar. Baru saja kita berdiskusi ada indikasi hambatan, walaupun tidak dikontruksi tapi difinansial mungkin. Apakah bisa PLN itu dengan pengalaman yang sudah sekian lama sekian banyak menangani proyek itu mengkategorikan atau mengklasifikasi dibuat laporan kepada kami ya projek-projek yang masuk kategori lampu hijau artinya lancar, masuk kategori kuning ya ini masuk potensi mangkrak atau ada hambatan, atau mungkin sekarang sudah ada kategori merah wah ini mangkrak ini. Dengan pengalaman PLN saya yakin kok sudah bisa mengindikasikan itu ya? kalau bisa kami diberikan laporan deh, ada tidak hanya seperti ini saja. Terima kasih.Proyek Penanganan proyek macet 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi demikian usulan saya Pak Dirjen, cobalah pikirkan proyek-proyek seperti ini serahkan saja ke PLN kalau tidak mau Pemda karena PLN itu steril dari kepentingan politik ya PLN itu. saya juga mengalami kesulitan yang sama dirasakan oleh Pimpinan maupun teman-teman Anggota yang saya hormati, jadi serahkan saja ke PLN. Dengan PLN Komisi VII juga masih bicara koordinasi kok, tidak ada gapelah ya. betul sekali, apalagi PERTAMINA tinggal disemprit saja itu ya. dengan PLN itu saya dengan Kepala Rayon Magelang itu cs Magelang dapil saya itukan karena saya sowan, walaupun hanya kepala rayon, tapi Anggota DPR sowan supaya listrik dipasang. Tidak ada masalah yang penting tujuan saya tercapai, walaupun harus cium tangan kepala rayon. Terima kasih Pimpinan.Proyek Proyek 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih instruksi. Begini, kita sudah punya pengalaman proyek mangkrak ya macet, kemudian kita juga punya proyek yang lancar. Baru saja kita berdiskusi ada indikasi hambatan, walaupun tidak dikontruksi tapi difinansial mungkin. Apakah bisa PLN itu dengan pengalaman yang sudah sekian lama sekian banyak menangani proyek itu mengkategorikan atau mengklasifikasi dibuat laporan kepada kami ya projek-projek yang masuk kategori lampu hijau artinya lancar, masuk kategori kuning ya ini masuk potensi mangkrak atau ada hambatan, atau mungkin sekarang sudah ada kategori merah wah ini mangkrak ini. Dengan pengalaman PLN saya yakin kok sudah bisa mengindikasikan itu ya? kalau bisa kami diberikan laporan deh, ada tidak hanya seperti ini saja. Terima kasih.Proyek Proyek 7
HARRY POERNOMO 13 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Ya syukurlah kalau semuanya memang berjalan dengan baik, tapi kalau ada 1-2 seperti yang barusan dikemukakan itu, ya mungkin kalau masalah amdal kami bisa saja bawa ke KLHK misalnya. Itu maksud saya. Kalau kita bicara yang mangkra kemarin kan kita sudah given kan? kalau sekarang sebelum betul-betul mangkrak itu kita sudah mengatisipasilah, kita tau masalahnya apa, kita tau masalah potensinya apa, ya jadi kita mencari solusi bersamalah. Itu maksud saya. Ya terima kasih. Proyek Proyek 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Problem pembebasan tanah yang rumit inikan hanya di Jakarta saja, tapi tidak sulit contohnya pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Surabaya bisa kok. Kenapa susah? Tetapi kelemahan republic ini adalah kerja sama antar kementerian. Kenapa pada waktu membangun jalan tol tidak dipikirkan sekalian track untuk kereta api dari Cawang-Cikampek-Cipulang sekarang mau sampai Semarang-Kertosono-Surabaya kenapa pada waktu pembebasan tanah itu tidak sekalian dibebaskan tanah untuk kereta api sekalian? Karena antara PUR dan Perhubungan tidak ada kerja sama, pemikirannya terkotak-kotak. Nah disinilah peranBPPT memberikan masukan melalui sidang-sidang cabinet siapapun yang mau bangun jalan pikirkan sekalian untuk membangun infrastruktur yang lain. Sisa tanahnya itu pembebasannya diperluas, ditambah untuk pembangunan infrastruktur yang lain yang terkait dengan perhubungan misalnya bangun jalan tol baru dari Sulawesi Selatan-Lampung ke Banda Aceh. Bebasin tanah jangan hanya jalan tol saja, sekalian kejalur kereta api tambahkan 20 meter, 40 meter kesamping. Bisa untuk infrastruktur pipa gas, pipa minyak ya, bisa untuk kereta api, bisa untuk listrik tegangan tinggi pikirkan itu. Jadi antar kementerian itu jangan terkotak-kotak…jadi kedepan repot kita.Proyek Tol 7
HARRY POERNOMO 6 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Problem pembebasan tanah yang rumit inikan hanya di Jakarta saja, tapi tidak sulit contohnya pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Surabaya bisa kok. Kenapa susah? Tetapi kelemahan republic ini adalah kerja sama antar kementerian. Kenapa pada waktu membangun jalan tol tidak dipikirkan sekalian track untuk kereta api dari Cawang-Cikampek-Cipulang sekarang mau sampai Semarang-Kertosono-Surabaya kenapa pada waktu pembebasan tanah itu tidak sekalian dibebaskan tanah untuk kereta api sekalian? Karena antara PUR dan Perhubungan tidak ada kerja sama, pemikirannya terkotak-kotak. Nah disinilah peranBPPT memberikan masukan melalui sidang-sidang cabinet siapapun yang mau bangun jalan pikirkan sekalian untuk membangun infrastruktur yang lain. Sisa tanahnya itu pembebasannya diperluas, ditambah untuk pembangunan infrastruktur yang lain yang terkait dengan perhubungan misalnya bangun jalan tol baru dari Sulawesi Selatan-Lampung ke Banda Aceh. Bebasin tanah jangan hanya jalan tol saja, sekalian kejalur kereta api tambahkan 20 meter, 40 meter kesamping. Bisa untuk infrastruktur pipa gas, pipa minyak ya, bisa untuk kereta api, bisa untuk listrik tegangan tinggi pikirkan itu. Jadi antar kementerian itu jangan terkotak-kotak…jadi kedepan repot kita.Proyek Track Kereta 7
HARRY POERNOMO 2 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya berupaya singkat saja walaupun banyak item, tapi mungkin sangat teknikal ya tapi perlu. Utamanya saya akan mengulang beberapa atau banyak hal yang saya singgung di dalam setiap rapat Komisi VII dengan jajaran ESDM. Yang pertama mengenai pemanfaatan Inspektorat ESDM untuk pengawasan di SKK MIgas pada waktu itu saya singgung. Kita tahu bahwa SKK Migas itu komite pengawasan tetapi working group-nya tidak ada. Saya waktu itu heran menanyakan ternyata saya baru paham Inspektorat ESDM itu tidak menjangkau ke SKK Migas. Pada waktu itu saya sarankan manfaatkan saja itu, katanya SKK Migas ini suatu lembaga yang mengelola kekayaan atau aset begitu besar tapi tidak ada audit internnya. Interaksi seizin pimpinan apakah ini sudah diwujudan atau menteri membentuk unit pengawas lain.SKK Migas SKK Migas 7
HARRY POERNOMO 10 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang lebih lanjut kemarin saya mengikuti diskusi yang kebetulan Pak Satya ikut, ada terminologi muncul dari Kepala SKK Migas masalah kontraktor duafa. Saya harapkan jangan hanya mengeluh Kepala SKK Migas ini, tapi action. Kalau kita menghadapi kontraktor yang tidak perform terminasi segera, jadi jangan hanya mengeluh menghadapi masalah seperti ini. Tidak perlu lah kita menyalahkan juga masa lalu juga nggak ada gunanya buat apa, tapi kita harus action. Kalaupun memang itu dianggap tidak mampu terminate, kalau perlu di tender lagi, kalau tidak mampu lagi serahkan ke Pertamina sudah. Soal nanti Pertamina sanggup atau tidak nomor 2, tapi kan Pertamina kan bisa kerja sama B to B dengan pihak lain, nggak ada masalah. Bahkan kalaupun nanti tidak ada investor main di Indonesia, buat saya moratorium eksploitasi sumber daya alam saya sangat setuju, dari jamannya Menteri Sudirman Said saya sudah bicara, kalau perlu kita moratorium saja karena lebih efisien import. Kemarin kalau tidak salah Pak Menteri di Jakarta Post bicara juga itu, saya setuju itu. Kalau memang lebih efisien import kenapa kita mesti mengorbankan kekayaan kita, biar untuk anak-cucu kita itu.SKK Migas SKK Migas 7
HARRY POERNOMO 12 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yan terakhir, saya ingin menyampaikan messege saja untuk SKK Migas. Sebelum nanti kita bicara rapat anggaran, untuk bicara besaran lifting, disajikan bukan lifting. Kita sekarang paradigmanya bukan maximize production, tetapi optimize revenue. Buat apa kalau produksinya maksimal tetapi cost recoverynya naik at the end revenue kita tidak optimal. Ini sebelum rapat kita pada waktu terakhir kita ketemu di mana, di konsinyer di Intercontinental kalau tidak salah. Tolong ini menjadi perhatian jadi paradigm kita harus berubah, optimize revenue, government revenue, bukan maximize production. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.SKK Migas SKK Migas 7
HARRY POERNOMO 4 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian juga mohon maaf kalau ini sangat, artinya kepentingan Dapil saya. Saya sudah banyak membantu masyarakat memasang listrik untuk kategori subsidi ini, tetapi ternyata wilayah Jawa Tengah ini belum memiliki distribusi yang cukup, sudah 1 bulan ini belum bisa masang karena logistiknya dari wilayah Jawa Tengah belum mengirim kabel ke wilayah Magelang, Temanggung, mohon bisa ini direalisasikan karena kita sudah bayar. Biaya penasangan sudah dilunasi tetapi sudah 1 bulan tidak kunjung terpasang.Tata Kelola Migas Distribusi 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ingin bicara masalah distribusi gas LPG 3 kilo, beberapa kali kami kunjungan ke daerah ada fenomena yang harus diwaspadai, semakin hari volume penjualan atau omzet LPG 3 kilo ini semakin meningkat tajam, sementara yang konsumsi 12 kilo yang non subsidi menurun. Ini tolong diwaspadai, saya berulang kali di dalam rapat dengan menteri masalah LPG ini bom waktu, sooner or later akan meledak. Dulu konversi minyak tanah ke elpiji maksudnya untuk efisiensi, tetapi ternyata di elpiji 3 kilo ini mungkin harapan efisiensi itu mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud, yang ada pemborosan karena di Sulawesi yang saya amati kemarin ternyata mekanisme distribusinya ada 2 kali transitment. Ini sangat tidak efisien, oleh karena itu saya mintakan ke pemerintah jangan terlalu ambisius melakukan perluasan wilayah konversi kalau infrastrukturnya belum siap karena very costly ini dan sulit. Tolong ini segera diselesaikan dan ironinya saya melihat adanya pengalihan anggaran dari ESDM ke temennya BUMN, di mana approval-nya ada di Komisi VII, saya tidak tahu kenapa sih dibatalkan, dialihkan ke BUMN untuk membangun infrastruktur elpiji maupun BBM.Tata Kelola Migas Distribusi Gas 7
HARRY POERNOMO 16 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pimpinan, mohon maaf boleh interupsi Pak. Begini Pak Mulyadi, saya kurang sependapat kalau ini dibatalkan karena ini program yang sangat strategis, yang notabene presiden sendiri menghendaki policy satu harga policy satu harga se-Indonesia padahal tangki-tangki ini tujuannya itu ya. Jadi apa yang sudah disetujui di Komisi VII ini pasti sesuatu yang penting, tidak bisa pemerintah sepihak membatalkan begitu saja, tetapi tadi menteri kan nadanya bukan membatalkan proyek ini, tetapi proyek-proyek seperti ini seyogyanya cukup dilakukan oleh operator. Menteri harus mencari solusi, kami tidak mau dibatalkan ini. Ini sangat strategis ya, itu saja melengkapi pendapat pimpinan tadi. Terima kasih.Tata Kelola Migas Elpiji 7
HARRY POERNOMO 5 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ingin bicara masalah distribusi gas LPG 3 kilo, beberapa kali kami kunjungan ke daerah ada fenomena yang harus diwaspadai, semakin hari volume penjualan atau omzet LPG 3 kilo ini semakin meningkat tajam, sementara yang konsumsi 12 kilo yang non subsidi menurun. Ini tolong diwaspadai, saya berulang kali di dalam rapat dengan menteri masalah LPG ini bom waktu, sooner or later akan meledak. Dulu konversi minyak tanah ke elpiji maksudnya untuk efisiensi, tetapi ternyata di elpiji 3 kilo ini mungkin harapan efisiensi itu mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud, yang ada pemborosan karena di Sulawesi yang saya amati kemarin ternyata mekanisme distribusinya ada 2 kali transitment. Ini sangat tidak efisien, oleh karena itu saya mintakan ke pemerintah jangan terlalu ambisius melakukan perluasan wilayah konversi kalau infrastrukturnya belum siap karena very costly ini dan sulit. Tolong ini segera diselesaikan dan ironinya saya melihat adanya pengalihan anggaran dari ESDM ke temennya BUMN, di mana approval-nya ada di Komisi VII, saya tidak tahu kenapa sih dibatalkan, dialihkan ke BUMN untuk membangun infrastruktur elpiji maupun BBM.Tata Kelola Migas LPG 7
HARRY POERNOMO 25 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Wamen kemarin kami rapat dengan Dirjen Minerba itu ada masalah yang masih belum terselesaikan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu masalah penugasan inspektur tambang, masalah penganggaran, masalah status kepegawaiannya terkait dengan pemberlakuan Undang-undang baru. Ini mohon bisa diselesaikan antar kementerian agar supaya masalah Minerba ini tidak semakin amburadul karena fungsi pegnawasannya sekarang ini banci, tidak di pusat, tidak di daerah. Jadi supaya bisa berjalan efektif masalah status kepegawaian, penganggaran untuk biaya kerja mereka ini juga diharmonisasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu saja lebih cepat lebih baik masalah itu diselesaikan karena menurut Dirjen Minerba sampai hari ini belum terselesaikan dengan kementerian, kalau perlu diangkat di rapat kabinet. Terima kasih.Tata Kelola Migas Minerba 7
HARRY POERNOMO 39 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Yang biru juga exxon. Oke itu diintegrasikan, tapi pesan saya jangan pipanya apa ya tengprentil diintegrasikan semua itu ya? satu. Jadi pikir ulanglah itu sebelum terlanjur. Sudah bangun saja receiving TBL LNG di Cimalaya. Ini gagasan sudah lama sebetulnya. Dulu pernah dilahirkan. Sekarang tidak bisa lagi PLN, PGN, Pertamina masing-masing jalan sendiri. Satukan itu Pak Ego, bicara sama menterinya ya. itukan semuanya BUMN energi. Tugas pokoknya sama ya energi, semua energi. Harusnya langkahnya bareng itu, walaupun bosnya beda. Oleh karena itu, Undang-Undang Migas kita pemegang saham BUMN energi itu bertiga. Menteri BUMN, Menteri Energi plus Menteri Keuangan terintegrasi semuanya ya, tapi sayangnya undang-undangnya tidak kunjung lahir ya.Tata Kelola Migas Pengelolaan Bidang Energi 7
HARRY POERNOMO 41 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang terakhir karena sudah banyak isu diangkat oleh teman-teman tadi bersamaan dengan pertanyaan saya, saya batalkan. Tingkat utilisasi SPBG yang dibangun oleh Pertamina maupun PGN ini seperti apa? Tolong seizin Pimpinan interaksi. Dari PGN tadi katanya sudah mengelola, membangun berapa unit BBG?Tata Kelola Migas Pengelolaan Unit BBG 7
HARRY POERNOMO 42 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki 14 kira-kira shells berapa persen dari kapasitas yang terpasang itu? efektif apa tidak? Jangan hanya ceremonial saja ini.Tata Kelola Migas Pengelolaan Unit BBG 7
HARRY POERNOMO 43 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Makanya sekarang fasilitas sudah ada bagaimana caranya tadi disinggung juga bagaimana kita meng-crite demand kan? Ini tugas siapa? Kementerian atau siapa? Saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali kementerian. Kementerian koordinasi dengan Menteri Perhubungan misalnya. Semua kendaraan umum yang lewat trayek itu harus pakai BBG. Tidak bisa habis gunting pita selesai, habis gunting pita selesai. Ini penyakit sudah lama ini dari Tahun 1980 BBG ini begini terus. Tidak maju-maju bangsa ini ya Pak Ego? Jadi jangan bicara converter kit ya converter kit untuk nelayan saja, tapi untuk lalu lintas yang lewat BBG-nya, SPBG-nya PGN.Tata Kelola Migas Pengelolaan Unit BBG 7
HARRY POERNOMO 14 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini pada waktu kami Komisi VII DPR ke Semarang, kebetulan dipimpin oleh Pak Herman juga waktu itu ini menjadi masalah. Pertanyaan saya satu. Pertama, sikap kementerian dan SKK Migas bagaimana menyikapi hal ini? apakah menerima begitu saja pernyataan force majeure, saya ingin mendapatkan klarifikasi disini. apa sikapnya sejauh ini sampai hari ini? apa masih diam saja terhadap pernyataan Petronas force majeure? Yang kedua, walaupun ini b to b sifatnya, saya minta peranan SKK Migas juga membantu PGN. Jangan Petronas seenak udelnya saja ya tidak mentaati JTA itu. yang ketiga, ESDM dan SKK Migas sikapnya apa, mencari solusinya bagaimana ya menyikapi hal ini? Yang keempat, Pimpinan saya usul masalah ini dibahas lebih rinci di Panja Migas ya. Saya ingin mendalami apakah memang latar belakang pada waktu approve POD itu memang masuk akal apa tidak? Jangan sampai kita jadi korban rekayasa pada waktu SKK Migas menyetujui POD. Jangan-jangan memang ada manipulasi data pada waktu itu. Kita menyatakan receive-nya memadai ya, supply-nya bisa mencukupinya itu data abal-abal. Saya ingin tahu siapa yang dulu melakukan kajian mengenai receive ini, lembaga mana. Ini tidak bisa main-main kan di approve semua oleh menteri, oleh SKK Migas POD-nya. Inikan semua base on POD, tapi ternyata abal-abal ada apa? Ini periode yang lalu memang SKK Migas bukan yang sekarang, tapi perlu kita dalami Pimpinan melalui Panja Migas saya usul diadakan kajian lebih detail ya. Tata Kelola Migas SKK Migas 7
HARRY POERNOMO 15 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya tanya mohon Pak Dirjen atau SKK apa sikapnya terhadap fors major ini? kemudian apa yang diperbuat SKK Migas terhadap dispute antara Petronas dengan PGN? Mestinya SKK Migas bersikap dong karenakan ada B to B GTA itukan base on approvel SKK Migas supply gasnya. SKK Migas tidak bisa berdiam diri dalam konteks ini. Saya ingin tahu apa action-nya SKK Migas ya.Tata Kelola Migas SKK Migas 7
HARRY POERNOMO 44 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang Pertamina Pertagas mengurusi SPBG tidak? Ada berapa station yang terbangun sudah seluruh Indonesia?Tata Kelola Migas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas 7
HARRY POERNOMO 45 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki berarti yang 30 besi tua?Tata Kelola Migas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas 7
HARRY POERNOMO 46 Gerindra Jawa Tengah VI Laki-laki Berapa sels-nya kira-kira atau kira-kira artinya utilisasinya berapa persen? 50% sampai?Tata Kelola Migas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Saya singkat saja. Dari tadi saya pelajari isu yang panas adalah smelter. Saya ingin mengajak baik Pak Dirjen dan kawan-kawan juga, rekan-rekan yang saya hormati anggota Komisi VII, coba kita berpikir yang out of the box, saya yakin pembangunan smelter ini sangat visible oleh karena itu kenapa kok kita tidak pernah terpikir kalau memang ini visible, tujuannya baik, memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, kita invest-lah melalui BUMN kita, Aneka Tambang atau siapapun. Kalau perlu kita create perusahaan publik kita jual saham ke publik membangun smelter, apakah itu nikel, apakah itu bauksit, apakah itu tembaga, emas, dan sebagainya. Kita kaji studi kelayakannya. Kalau banyak tambang bauksit ya dipilih lokasi yang strategis. Katakanlah kalau Freeport kita bangun saja smelter di Timika. Aneka Tambang yang invest atau pemerintah yang invest. Kalau ini dipikir visible kenapa bukan kita yang bangun, kenapa harus mereka. Karena bagaimanapun orang usaha itu pasti akan mencari celah kelemahan dan biasanya birokrat kita sangat lemah dalam hal negosiasi. Oleh karena itu, tolong dipikirkan mumpung sekarang pemerintah ini fokus kepada infrastruktur apa salahnya kalau infrastuktur untuk pertambangan ini juga masuk program-program itu. Tolong jadikan kajian ini. Sudah kita bangun sajalah. Berapa sih biaya smelter? Kalau visible berapapun investasinya uang kembali, fine.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Harry Poernomo 4 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Terima kasih, Pimpinan. Saya hanya ingin mengajak kita supaya lebih realistis. Tadi Pak Dirjen menyinggung mungkin tahun 2017 pun belum akan selesai itu, smelter-smelter itu. Bagaimana tindakan kita kalau ternyata smelternya ini juga progress-nya nol. Maksud saya begini, jangan lagi kita hanya berwacana di sini. Jadi, kita sudah punya antisipasi kalau ternyata gagal, action kita apa? Apakah terkait pembangunan fisik? Apa terkait revisi undang-undang itu bisa saja. Ini mohon kalau bisa disetujui dimasukkan dalam kesimpulan ini. Jadi kita sudah antisipatif. Jangan seperti yang sekarang ini dulu tanpa antisipasi kalau kegagalan terjadi kegagalan kita tidak punya solusi. Nah, sekarang belajar dari pengalaman yang lalu kita harus sudah punya solusi kalau rencana atau harapan kita itu tidak terwujud. Jangan kita nanti salah-menyalahkan, melanggar aturan lah, melanggar undang- undang ini. Jadi kita lebih berpikir yang lebih realistis lah. Kita sudah terlalu lama, capai kita berwacana. Sementara kita menganggap smelter ini dibutuhkan oleh Republik Karena ini meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, ketahanan nasional mungkin, dan sebagainya-sebagainya. Terima kasih, itusaja.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua dari paparan Pak Dirjen ini sangat tidak informatif. Buat saya tidak ada artinya jumlah smelter yang selesai, ini progress atau pun belum ada progress sama sekali. Tolong dilengkapi in terms of capicity dari tiap smelter ini apakah betul-betul yang dibangun itu sesuai dengan tingkat produksi atau kapasitas produksi masing-masing. Karena dari situ kita bisa melihat mereka itu bangun smelter hanya sekedar memenuhi syarat atau kau betul-betul akan memenuhi harapan kita untuk menaikan nilai tambah. Jangan sampai membangun smelter ini hanya untuk syarat saja mendapatkan izin ekspor. Oleh karena itu, tolong dilengkapi. Mungkin bagi Pak Dirjen dan kawan-kawan atau mungkin rekan-rekan yang saya hormati Anggota Komisi VII yang sudah pengalaman duduk di sini sudah paham smelter mana yang in progres, selesai atau sama sekali tidak. Oleh karena itu tolong dilengkapi dalam satuan kapasitas. Contoh sajalah katakan smelter dari mana Vale atau mana tadi saya kurang paham apakah betul-betul mereka membangun unit smelter yang sesuai dengan kapasitas penambangan mereka. Kalau di bawah kapasitas kabur tidak ada artinya. Oleh karena itu, sekali lagi saya yakin bangun smelter ini sangat visible, kalaupun ada 10 penambang bauksit kita tidak perlu membangun 10 smelter, cukup saja diambil satu lokasi di mana yang paling dekat dengan lokasi-lokasi tambang. Karena di manapun lokasi smelter tetap akan visible karena mereka mengekspor bahan mentah ke luar itu juga visible. Katakanlah bauksit diekspor ke Cina masih visible. Kalau dibangun di Kalimantan, di Sulawesi pasti akan lebih visible. Karena transport cost-nya akan lebih rendah. Ini sekedar saya ingin memancing saja kita berpikir yang lebih cerdaslah, kita sudah capek pemerintah selama ini hanya berwacana saja. Alhasil buntutnya melanggar aturan yang kita sepakati. Kita revolusi mental, berpikir yang lebih cerdas, tapi jangan revolusi mental seperti yang tadi kita apa, revolusi mental dalam rangka fit and proper test Kapolri.UU Minerba Smelter 7
Harry Poernomo 2 Gerindra Jawa Tengah VIII Laki-Laki Itu saja Pak Dirjen. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang saya hormati juga sepakat, kita bangun smelter sendiri melalui BUMN atau perusahaan swasta lain yang kita bentuk. Kita buka perusahaan publik, kalau perlu kita-kita punya saham di situ, seluruh rakyat Indonesia, karena tambang ini kekayaan rakyat. Tidak ada salahnya kalau anggota DPR juga ikut invest sebagai perusahaan publik, apa yang salah? Terima kasih.UU Minerba Smelter 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sesuai dengan jadwal undangan yang sudah diputuskan baik di rapat internal Komisi VII DPR maupun di rapat Badan musyawarah ini adalah rapat kerja terkait dengan dua agenda utama yaitu evaluasi kinerja Tahun 2017 dan rencana kerja kegiatan Tahun 2018. Sudah hadir 7 Anggota mungkin sudah bertambah dari 6 fraksi supaya kita bisa menjalankan rapat ini, saya mohon izin kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR dan Saudara Menteri apakah kita sudah bisa membuka rapat ini dengan sah? Sah ya? kalau disetujui, tentu saya akan membuka rapat ini dengan mengucapkan bismillahirrohmannirrohim, maka rapat kerja saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.Agenda Rapat  Rapat Kerja 7



HERMAN KHAERON 38 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Begini, Ibu rapat dengan Komisi VII itu bahan itu apa saja yang dari luar itu dibuatkan daftarnya itu. apa yang bisa dikonversi menjadi dengan sumber daya local begitu. nah itu yang nanti bisa kita sampaikan dalam rapat-rapat lebih tinggi lagi bilamana perlu kita rapat gabungan dengan Komisi IX, sehingga bisa mencegah kebutuhan itu dengan kemampuan sumber daya local begitu. kalau beginikan apa namanya ya membangun opini saja begitu ya. hasilnya sebetulnya belum terukur, tidak ada ukurannya. Nah kalau ada ukurannya kan ini bisa mengkonversi singkong 1 juta ton setahun. 1 juta ton itu bisa diproduksi dimana saja, bisa menaikan tingkatHarga berapa. Mana yang bisa memenuhi 1 juta ton, nah obat-obat ini yang harus dilarang nanti kedepan supaya bisa dipenuhi oleh singkong. Kan begitu harusnya begini teruskan tidak ketemu kita begitu ya.Agenda Rapat Sumber Daya Local 7
HERMAN KHAERON 55 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bapak masukan saja perkabupaten dapil itukan bisa artinya untuk mencabut blokir itu kan sudah ada kita masing-masing kabupaten, dimasukan saja dulu kabupaten ini-kabupaten ini. Dibuat rata dulu, nanti baru ada perubahan terhadap alokasi masing-masing dapil disetiap Anggota setelah masuk begitu.Anggaran Alokasi 7
HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih atas pemaparan Saudara Menteri Ristek & Dikti dan tentu nanti jika ada hal yang ingin diperdalam, kami persilakan para Eselon I untuk memperdalam. Sebelum memasuki agenda, mempersilakan seluruh Anggota Komisi VII DPR untuk menyampaikan pendapat dan masukannya. Saya ingin umumkan bahwa ada pergantian Anggota Pak Menteri. Pergantian Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Pak Haji Dardiansyah ada ya? oh belum. Pak Haji Dardiansyah menggantikan Pak Ridwan Andi Waitiri ya. tukeran Pak Dardiansyah dari 4 ke 7, Pak Ridwan ke 4, kemudian ada Anggota baru Ibu Melda Adriani dari Fraksi Golongan Karya Daerah Pemilihannya Bangka Belitung. Pak Dardiansyah Dapilnya dari Kalimantan Selatan. Yang kedua, kami juga sudah memutuskan kesepakatan dengan Dirjen Risbang terkait dengan kekurangan untuk anggaran 8 dalam menyelesaikan N-219. Mohon nanti itu dibahas, kemudian serapan terhadap bidikmisi. Kemarin saya mendapatkan laporan tahun lalu saya hanya menyerap 46 orang karena berbagai banyak hal dengan persyaratan dan lain sebagainya, nanti mohon dijelaskan. Kemudian hal-hal lain, tentu kami serahkan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat. Di meja pimpinan sudah ada 2 penanya dan tadi sekaligus interupsi silakan. Untuk kesempatan pertama Pak M. Nasir.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Terima kasih Pak Aryo dan memang yang harus dipikirkan oleh kita masa depan sebetulnya. Kita tahu semua bahwa sekarang diera bonus demografi angkatan kerja kita tinggi, tetapi riset yang menuju kepada inovasi baru yang membuka peluang usaha baru, saya kira memang tidak Nampak. APBN perubahan saya tidak mau tandatangan kalau anggaran risetnya masih seperti ini Pak Aryo ya ini saya katakan disini yak arena kalau melihat angka tadi coba dilihat disitu, coba melihat angka itu, itu sedih sekali dan saya yakin Pak Menteri itu sebetulnya satu hati dengan kita begitu ya, Cuma sistem itu yang kadang-kadang memang membuat ini membelenggu ya karenakan Pak Menteri juga lahir dari peneliti. Coba bayangkan supaya seimbang angkanya dibuat triliun semua. Menurut saya itu hanya untuk keseimbangan saja cara menulis begitu ya dari Rp41,28 triliun diimbangi oleh Rp0,02 triliun. Coba diganti pakai miliar deh akan terlihat ketimpangan antara anggaran yang dialokasikan disisi sana dengan disisi research. Padahal disambutan saya waktu peluncuran remote sensing dengan ya pengindaraan jauh dengan resolusi sangat tinggi, saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah peradaban manusia.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 11 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebelum ke Pak Bara, sebetulnya pada waktu saya mendarat di Komisi VII DPR saya membuka dokumen dan memang sedih melihat anggaran Ristek ini dan saya komunikasi dengan Sekjen Bappenas Pak Gelwin kebetulan sahabat saya, saya mempertanyakan kenapa anggaran yang sebetulnya kita bisa dorong lebih besar begitu ya dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lainnya ini kok kecil sekali di riset dan teknologi ini. Boleh berargumentasi sebetulnya Kepala Bappenas itu juga berkeinginan untuk anggaran ristek ini tinggi Pak. Pak Bambang Brojonegoro itu menceritakan, tapi ini ya tidak tahu dimana bottle neck-nya dimana ini ya. jadi memang kita tidak perlu lagi sekarang bertanya telur dulu atau ayam dulu, semestinya kita dorong saja. Kita test case saja Pak Menteri ya tambah misalkan jangan besar-besarlah tambah usulan Rp1 triliun-lah untuk risbang misalkan begitu ya, kita test case begitu apa reaksi dari para pemegang otoritas dibidang anggaran ini. Nah kalau kemudian bahwa respon kurang baik berarti pak Menteri sudah melaksanakan kewajiban dan tugas yang mulia mendorong terhadap riset dan teknologi ini supaya anggarannya memadai, kalau tidak ya dan kami sudah menyusun bahwa kalau memang ini belum ada titik terang untuk bisa menambah dan mendorong anggaran ini lebih baik, kami akan emngundang Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk hadir disini ya, nanti kami akan hadirkan disini Eselon I dulu supaya kita tidak berbelit-belit izinnya karena kalau rapat lintas menteri kan harus melalui persetujuan rapat bersama, sehingga Eselon I dulu, nanti kami akan ngundang kesini terkait dengan bagaimana mendorong terhadap anggaran yang sebetulnya maha penting untuk masa depan Indonesia. Silakan Pak Bara dan terakhir Ibu Andi Yuliani Paris.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 14 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sedikit mungkin saya, mungkin dalam mekanisme perpindahan anggaran yang sekarang ada itu tidak memungkinkan yak arena memang harus berpindah antar pos per Eselon I yang sudah diketuk anggarannya, apalagi berpindah antar pos kementerian dan lembaga. Kalau mungkin di APBN-P masih mungkin ya, tetapi kalau ingin mempercepat biasanya ada anggaran BUN yang itu anggaran mendesak sebagai cadangan fiscal yang dapat digunakan. Mungkin itu dululah Pak Menteri konsentrasi kesitu dulu saja, nanti di APBN-P baru kita bisa membicarakan itu. Terima kasih. Silakan lanjut Pak.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 28 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Urusan Dirjen Penguatan Inovasi sudah selesai sampai disitu. 4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti agar segera menjamin terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 2018.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 35 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “…Mendukung segera mengupayakan…”, “…segera untuk mengupayakan…” ,“…agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran…”. LAPAN-nya dihapus dulu, nanti LAPAN-nya dibelakang. “… agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 2018 yang merupakan program…” program atau projek Pak itu? program. “…yang merupakan program di LAPAN dan anggaran studi tapak PLTN daerah-daerah yang potensial sajalah.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 36 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Daerah-daerah yang potensial yang ada di BATAN. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteristek & Dikti agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 3018 yang merupakan program di LAPAN dan anggaran untuk studi tapak PLTN didaerah yang potensial yang ada di BATAN. Jadi saya kira begini. Pak Menteri cukup doronglah begitu mengupayakan.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 17 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Artinya nanti mohon jangan tiga kalilah ya. Ini sudah dua kali rapat, Pak Wiratno belum nampak disini. Saya tandai itu Pak Wiratno karena anggarannya paling besar begitu ya melampau Rp2 triliun lebih. Kemudian nanti mungkin dirapat selanjutnya Kepala Badan Restorasi Gambut bisa diikusertakan disini. toh juga sebetulnya secara structural masih dibawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik kami persilakan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat untuk memberikan tanggapan dan pendalamannya. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan Pak Bara Hasibuan siap-siap Pak Nawafie Saleh.Anggaran  Anggaran 7
HERMAN KHAERON 35 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Mungkin begini ya Ibu Menteri ya, inikan tidak di RDP-kan disini barangkala ya. sebelumnya mungkin fokusnya kepada yang terkait LH tadi, maka itu nanti segmentasi itu barangkali dibuat supaya Ibu Menteri juga memberikan keleluasaan kepada Eselon I. mungkin Eselon I sekarang agak menahan diri dan menunggu aturan Ibu Menteri mana batasan-batasan yang ini bisa didetailkan di Komisi VII DPR, mana yang didetailkan di Komisi IV DPR. Inikan termasuk yang mungkin sumber anggarannya dari itu ya dari apa namanya yang unit pengelolaan permodalan itu bukan atau dari APBN? APBN.Anggaran  Anggaran 7
HERMAN KHAERON 75 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya nanti kita dirapat anggaranlah. Terserah Pak Nasir kita dukung saja Pak Nasir maunya apa begitu. Pokoknya Pak Nasir mau… kita dukunglah. Sebagai kata akhir kami persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir.Anggaran  Anggaran 7
HERMAN KHAERON 17 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Artinya nanti mohon jangan tiga kalilah ya. Ini sudah dua kali rapat, Pak Wiratno belum nampak disini. Saya tandai itu Pak Wiratno karena anggarannya paling besar begitu ya melampau Rp2 triliun lebih. Kemudian nanti mungkin dirapat selanjutnya Kepala Badan Restorasi Gambut bisa diikusertakan disini. toh juga sebetulnya secara structural masih dibawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik kami persilakan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat untuk memberikan tanggapan dan pendalamannya. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan Pak Bara Hasibuan siap-siap Pak Nawafie Saleh.Anggaran  Anggaran 7
HERMAN KHAERON 102 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Cukup ya, selebihnya nanti jawaban tertulis Pak. Jadi setelah remedial masih ada jawaban tertulis Bapak, belum selesai. Iya ini, gurunya killer Pak, tapi setelah itu bisa langsung Profesor. Yang baru 1 profesor jadi 2 profesor lah kasih. Baik, kalau tidak ada hal lain, karena jam 4 kita akan ada Rapat Panja MIGAS beserta dengan seluruh tapi saya infokan yang tidak termasuk Panja MIGAS kalau mau hadir silahkan, boleh berpendapat juga ya asal jangan mengambil pendapatannya. Kita masuk kepada sesi Kesimpulan. 1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerjaBPPT Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 95,90% serta mendesakBPPT agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan Anggaran di Tahun Anggaran 2018.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi Pak Unggul menurut saya sebagian bisa merespon terhadap situasi public dan sebagian besarnya tentu kami memberikan apresiasi terhadap capaian dan inovasi yang dilakukan olehBPPT. Saya juga mendalami persoalan bahan pangan dengan Ibu Deputi, saya beberapa kali diseminar, saya modalin dulu dari komisi saya karenaBPPT tidak punya anggarannya. Anggaran untuk pangan itu terlalu kecil, padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kalau dipersifikasi ini juga menjadi jargon tahun yang lalu karena saya juga jadi pembicara diBPPT ternyata juga setelah saya evaluasi, saya dalami di Komisi VII DPRBPPT belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk bisa menuju kepada hasil-hasil diversifikasi yang cukup meningkatkan hasil masyarakat.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 87 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya bagus juga itu, cuma Anggarannya di Bu Enia ini kan kecil sekali ini, ya itu. Nanti ditambahin Pak Anggarannya Pak Kepala ya, karena aspirasinya kan tadi banyak pangan, pertanian yang lebih nyentuh ke masyarakat di Dapilnya. Mungkin nanti Pak Kepala bisa agak sisihkan lebih besar lah ke Bu Eni, atau nanti di pembahasan Anggaran-P memberikan tambahan yang lebih gitu. Lanjut Pak.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 93 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu 95 M anggarannya dari bapak semua dari Negara, dariBPPT ?Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 94 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lebih besar daripada Dirjen Sampah itu, anggarannya itu.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 103 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Coba bikin skor Pak, mungkin bisa 100% lah gitu ya, itu kan luar biasa. Kalau 100% kenapa anggaran itu menjadi salah satu Key Performance Indicator Pak ya, karena kalau serapan anggarannya bagus berarti serapan ke Rakyatnya juga bagus gitu. Kalau anggarannya serapannya 80%, 60% kayak gitu berarti ya memang kepada rakyatnya pun tidak bagus, karena anggarannya tidak sampai. Poin 1 apakah disetujui, teman-teman anggota Komisi VII ? Pak KepalaBPPT, setuju ?Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 10 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang ketiga, terkait dengan anggaran, dukungan anggaran terhadap PT Dirgantara Indonesia saya kira ini jangan menjadi angan-angan begitu Pak Dirjen ya. ini harus menjadi kenyataan karena PT Dirgantara Indonesia tidak bisa kemudian hanya diberikan sesuatu yang hanya diatas kertas. Ini betul-betul situasi yang riil yang perlu kita support, kita dukung supaya pengembangan N-219 sampai kepada tahap komersialnya bisa diselesaikan. Jadi mungkin buat strategi yang bisa kita lakukan di BA BUN anggaran yang sangat mendesak saya kira ini nanti mohon ditindaklanjuti segera. Kalau tahapan pertama ini nanti tidak memenuhi harapan, tentu kita masih punya pembahasan di APBN Perubahan di 2018.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 38 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Untuk segera memenuhi kekurangan. “merealisasikan” ganti “memenuhi” atau “meluberkan” bisa ya? bahasakan sekarang berubah-rubah itu. oke untuk segera memenuhi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara Indonesia Persero dalam rangka penyelesaian program pesawat N-219 sebesar Rp81 miliar” sekian. Silakan.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki s. Namun demikian, tentu kami menangkap satu kendala besar adalah ketersediaan anggaran. Masih kurang Rp81 miliar. Bukan triliun ya? bukan triliun. Kalau Rp81 triliun sudah bisa memproduksi berapa banyak itu. masih kekurangan anggaran Rp81 miliar yang tentu ini bagaimana cara menutupnya dan bagaimana cara memenuhinya, yang terpenting bahwa kekurangan itu adalah ditahun ini dan kita masih punya cukup waktu untuk bagaimana strategi yang ingin dilakukan oleh pemerintah agar kekurangan anggaran itu bisa terpenuhi, tentu kita berharap ada anggaran cadangan yang ini bisa meng-cover atau barangkali kita menunggu kepada APBN Perubahan.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 11 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi ini second tape strategi ini juga perlu kita rencanakan sejak sekarang. Saya yakin BUN bisa memenuhi itu supaya juga kita tenang karena satu-satunya yang menjadi concern Komisi VII DPR kemarin waktu kunjungan ke PT Dirgantara Indonesia adalah kekurangan Rp81 miliar untuk melakukan uji terbang dan penyelesaian proto type yang sedang sekarang dikerjakan. Baik sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan untuk presentasi selanjutnya kami persilakan kepada Kepala LAPAN.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 16 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam LAPAN itu kalau turun jadi 7 Pak. kalau naik jadi 9 dan mekanisme keuangan dipemerintah itukan sangat rigit yak arena semuanya sangat terkait hukum. Jadi memang hari ini dalam rangka memberikan dasar dan landasan menurut saya supaya Komisi VII DPR juga bisa menyetujuinya. Kalau itu tinggal kencang saja Pak, jadi kalau Pak Zamaludin kurang kencang ya nanti terkendala lagi dengan persoalan-persoalan lain. Terima kasih Pak Nawafie. Silakan Pak Kurtubi. Siap-siap Pak Dardiansyah.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 24 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tidak usah ya. kepanjangan malah panjang juga nanti anggarannya tidak sampai.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia dan Kepala LAPAN agar dapat merealisasikan kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara Indonesia Persero sebesar Rp81.833. 713. 778.00 untuk penyelesaian pesawat N-219 pada tahun 2018. Menurut saya kalau Rp81 miliar gampang, yang susah cari itu yang 78-nya itu yang susah. Bagaimana cari 78-nya itu? silakan Pak Aryo.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 39 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena begini, otoritas anggarannya kan tidak ada di PT DI Pak. PT DI ini justru butuh untuk menyelesaikan, sehingga otoritasnya ada di Kemenristek Dikti dan Lapan, maka itu kita mendesaknya kepada Ristek dan Lapan dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara untuk menyelesaikan pesawat N-219. Saya kira itu begitu.Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 40 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau untuk memenuhi kekurangan anggaran program pesawat N-219 sebesar..” begitu ya? ya-ya sudah “yang dibutuhkan sampai kedalam rangka” itu hapus. “yang dibutuhkan sampai dalam rangka” “untuk segera memenuhi kekurangan anggaran penyelesaian program pesawat N-219 sebesar…” begitu ya? betul ya? jadi proyeknya pemerintah inikan? … yang melaksanakan. Baik, apakah dapat disetujui? Setuju Pemerintah?Anggaran Anggaran 7
HERMAN KHAERON 25 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “Komisi VII DPR RI…” . point berapa ini? point 3 ya? 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek & Dikti untuk wajib melaporkan secara berkala setiap 2 bulan atas perencanaan dan realisasi pelaksanaan program-program di Direktorat Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Ristek & Dikti RI Tahun Anggaran 2018 kepada Komisi VII DPR RI. Yang lainnya belum wajib lapor belum? Ini Dirjen Inovasi yang wajib lapor Pak ya. silakan Pak.Anggaran Anggaran 2018 7
HERMAN KHAERON 23 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi masih ada separuhnya ya? semestinya sudah bisa jalan Pak artinya bintang sudah bisa dicabut. Inikan sudah mulai ya Pak Arifin sudah bisa ya sebetulnya? Artinya sampaikan bertahap toh juga uang APBN-nya tidak sekaligus ada juga Pak begitu ya.Anggaran Anggaran APBN 7
HERMAN KHAERON 28 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Urusan Dirjen Penguatan Inovasi sudah selesai sampai disitu. 4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti agar segera menjamin terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 2018.Anggaran Anggaran N-219 7
HERMAN KHAERON 38 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Setuju ya? Komisi VII DPR setuju ya? 5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menristek & Dikti agar melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan anggaran riset dan teknologi secara signifikan pada APBN Perubahan pada Tahun Anggaran 2018. Saya kira commitment Pak ya? dijawab Pak silakan.Anggaran Anggaran Riset dan Teknologi 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Beda Pak. pelaksanaan program anggarannyakan terPISAh. Melaporkan melalui Kemenristek Dikti, mengkoordinari, tapi anggaran dan programnya mereka jalan sendiri begitu. Jadi saya kira sudah aman kalau persoalan studi tapak. Yang belum ada anggaran itu adalah untuk pilot project itu belum ada Pak. kan sudah disetujui dengan BATAN waktu itukan.Anggaran Anggaran Studi tapak 7
HERMAN KHAERON 42 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti agar secara bersama…” ya agar bersama-samalah. Ini sudah mulai satu baris kalau begini kan? Melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan. Oke setuju ya?Anggaran Meningkatkan Anggaran 7
HERMAN KHAERON 23 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Perencanaan dan realisasi begitu. atas perencanaan dan realisasi.Anggaran Perencanaan Realisasi 7



HERMAN KHAERON 39 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ini nanti kita dalami kalau memang memungkinkan bahwa pemerintah kemudian menyiapkan fiscal untuk itu, tetapi jangan mengurangi terhadap anggaran yang kecil itu karena kalau Rp6,5 triliun anggaran Kementerian ESDM itukan kecil sekali. Kalau dibebankan kepada itukan kecil, nah apakah nanti bisa menggunakan fiscal seperti jalan tol kan ada yang dibangun pemerintah, ada yang dibangun swasta kan bisa saja begitu ya. pepti-peptikan bisa begitu. baik kita dengarkan dari masing-masing pelaku dilapangan. Saya kira ini penting supaya persoalan-persoalan yang saat ini menjadi permasalahan dilapangan ini bisa kita tuntaskan dirapat ini. kami persilakan dari PGN dulu.. kan belum merger belum kan? PGN kan masih sendiri, kalau Perta Gas kan anak perusahaan Pertamina masih. Silakan Pak Coky.Anggaran PNG 7
HERMAN KHAERON 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Menteri, kami dengan Dirjen Risbang sudah membahas hal-hal yang sifatnya lebih teknis dan tentu banyak aspek yang saya kira ini harus didukung kuat kedepan. Salah satu factor kenapa riset kita juga masih lamban begitu ya, jika mengukur terhadap kekuatan dan kemampuan negara lain, memang anggaran kita sangat terbatas, tapi kami juga paham bahwa Pak Menteri juga terbatas oleh sistem dan mekanisme yang ada dipemerintah. Kita tidak akan pernah berhenti terus berjuang bagaimana anggaran ristek ini juga memenuhi harapan semua harapan, semua pihak termasuk harapan dari Komisi VII DPR RI.Anggaran Pos Anggaran 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Pertama Pak Menteri, kalau tadi Pak Nazar sudah memberi informasi bahwa ini adalah sudah 10 tahun yang lalu ditarik dari Kalimantan. Kami ingin ada kepastian apakah benar storage LPG ini yang akan disampaikan oleh Pak Nazar, kalau memang itu berarti proses itu terlalu lama...... tanggal 16 2016 baru sampai ke meja pimpinan dan pada hari ini kita rapatkan. Untuk ini sangat panjang sekali waktunya, biasanya barang milik negara itukan juga bukan karena perolehan dari hasil konstruksi negara tetapi kami di pengalaman di Komisi IV juga barang hasil sitaan ketika ditetapkan pengadilan menjadi barang milik negara, itu juga merupakan barang milik negara yang harus memenuhi ketentuan pada waktu lelangnya.Aset Negara Barang Milik Negara 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini, kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini. Terima kasih.Aset Negara Barang Milik Negara 7
HERMAN KHAERON 72 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … itu tadi diakomodir dipoint 3. Ah ini dipoint 3. Coba point 3. Nah ini point 3 ya kita minta percepatan Pak untuk dilaksanakan, memang tidak membatasi waktu, tapi minta percepatan dengan penyerderhanaan juklak, juknis. Itu seperti titik duanya dihapus, setelah juklak juknis itu dikasih koma disitu biar lebih rapih begitu loh. Inikan saya dulu belajarnya ejaan yang disempurnakan seperti pelaksanaan disituAturan Teknis Penyederhanaan 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Secara detail nanti, nanti tenang saja pak. (RAPAT: SETUJU) 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian SDM RI untuk melakukan percepatan proses serah terima proyek energi baru terbarukan yang sudah selesai pembangunannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk yang penyerahan-penyerahan itu selesaikanlah saya kira begitu Pak ya? setuju ya Komisi VII DPR? pemerintah?Aturan Teknis Serah Terima 7
HERMAN KHAERON 48 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jangan pakai pertanyaan seharusnya kedepan itu penyerahan itu ada ceremonialnya nah itu Pak. ada ya?Aturan Teknis Serah Terima 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sesuai dengan jadwal undangan bahwa kami ingin mendapatkan laporan dari mitra kerja, hari ini adalah tinggalBPPT karena kemarin Pak KepalaBPPT tidak dapat hadir. Jadi aturannya begitu sekarang. Kalau diundang KepalaBPPT dalam RDP hadirnya mewakili ya kita remedial Pak, cuma tadi dua kali kesempatannya Pak, setelah itu nilainya akan dinyatakan apa adanya saya mengulang ini supaya rapat disini penting karena saya ingin mengulang saja kalau kita hadir disini Anggota DPR hadir disini, ini mewakili DPR selevelnya dengan presiden Pak, cuma karena memang presiden tidak dapat hadir pada rapat-rapat di DPR, maka diwakilkan kepada para pimpinan baik itu menteri maupun Kepala LPNK. Itu mewakili presiden Bapak hadir disini. jadi esensinya rapat ini adalah rapat DPR dengan pemerintah, DPR dengan presiden, presiden mewakilkan kepada KepalaBPPT karena memang aturannya begitu.BPPT BPPT 7
HERMAN KHAERON 3 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kami juga mewakili DPR secara institusi disini, sehingga ini mari kita saling hormati dan kalau kami membuat aturan seperti ini, tentu bukan karena didasari oleh kepentingan pribadi sebagai Anggota DPR, tapi kami ingin menegakan kehormatan institusi. Ya sama menurut saya juga Bapak memiliki … diBPPT. Untuk tidak berpanjang lebar kami persilakan Saudara KepalaBPPT untuk menyampaikan presentasi misi, visi yang begitu-begitu menurut saya sudah disampaikan Bapak beberapa tahun yang lalu disini ya. Jadi langsung saja kepada progress di Tahun 2017 dan apa yang akan dilakukan di Tahun 2018 dengan anggaran yang menurut saya sangat terbatas ya. Kami persilakan Pak.BPPT BPPT 7
HERMAN KHAERON 30 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Makanya lucu sajalah itu ya, kita anggap lucu sajalah begitu. kan lucu. Dulu urusan Amdal dalam aturan itu adalah itu harus Amdal terintegrasi, sehingga ada dipusat, tapi itu diserahkan. Tidak apa-apa itu Amdal parsial, sehingga itu menjadi urusan pemerintah provinsi. Saya kira, sekarang minta lagi Amdalnya terpusat begitu ya. Luculah sudah. Saya kira begitu dan saya kira tidak perlu dijawablah karena ini menjadi polemic yang tidak berujung menurut saya, sehingga saya membahas itu sudah sejak lama dan saya sudah menginjakan kaki di Pulau G, di Pulau C, di Pulau D juga akhirnya sudahlah anggap saja ini tontonan lucu begitu ya. inilah negara kita. Silakan dilanjut Ibu Yuliani Paris. Setelah itu Pak Tjatur. Pak Tjatur belum ada ya? kalau Pak Tjatur belum hadir siap-siap Pak NasirCapaian Kerja  AMDAL 7
HERMAN KHAERON 18 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wong Pak Menteri ini baik. Beliau NU sama. Baik, saya kira kita masuk kesesi kesimpulan. Ini mohon Pak Menteri saya kira kita simak bersama kalau ada yang kurang pas ya disempurnakan, kalau tidak setuju ya kita coret begitu ya? 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Ristek & Dikti Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 88,60%. Namun demikian, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Ristek & Dikti Republik Indonesia agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018. Ya bisa 90%, 91 begitu ya? setuju ya? kita beri apresiasilah karena ini capaiannya rata-rata diatas yang lain begitu. pak kurtubi setuju?tapi disini nuklir belum ada kesimpulannya.Capaian Kerja Apresiasi capaian Kemenristek Dikti 7
HERMAN KHAERON 18 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wong Pak Menteri ini baik. Beliau NU sama. Baik, saya kira kita masuk kesesi kesimpulan. Ini mohon Pak Menteri saya kira kita simak bersama kalau ada yang kurang pas ya disempurnakan, kalau tidak setuju ya kita coret begitu ya? 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Ristek & Dikti Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 88,60%. Namun demikian, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Ristek & Dikti Republik Indonesia agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018. Ya bisa 90%, 91 begitu ya? setuju ya? kita beri apresiasilah karena ini capaiannya rata-rata diatas yang lain begitu. pak kurtubi setuju?tapi disini nuklir belum ada kesimpulannya.Capaian Kerja Apresiasi capaian Kemenristek Dikti 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nanti di print out saja. Jadi sambil Pak Rida masuk kemateri kedua, yang rekomendasi BPK terhadap hasil auditnya mohon nanti di print out dan dibagikan ya.Capaian Kerja Audit 7
HERMAN KHAERON 102 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Cukup ya, selebihnya nanti jawaban tertulis Pak. Jadi setelah remedial masih ada jawaban tertulis Bapak, belum selesai. Iya ini, gurunya killer Pak, tapi setelah itu bisa langsung Profesor. Yang baru 1 profesor jadi 2 profesor lah kasih. Baik, kalau tidak ada hal lain, karena jam 4 kita akan ada Rapat Panja MIGAS beserta dengan seluruh tapi saya infokan yang tidak termasuk Panja MIGAS kalau mau hadir silahkan, boleh berpendapat juga ya asal jangan mengambil pendapatannya. Kita masuk kepada sesi Kesimpulan. 1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerjaBPPT Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 95,90% serta mendesakBPPT agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan Anggaran di Tahun Anggaran 2018.Capaian Kerja Capaian Kerja 7
HERMAN KHAERON 14 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang terakhir Ibu Menteri, tadi belum disebutkan mengenai Ciliwung. Ini hot issue betul ini ya, eh Citarum. Ciliwung lagi. Ciliwung saya kira perlu juga itu. bukan Katulampa. Mungkin Ibu sedikitlah memberikan gambaran terkait dengan persoalan itu. silakan.Capaian Kerja  Ciliwung 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Hari ini rapat kerja terkait dengan dua agenda utama yaitu evaluasi kinerja Tahun 2017 dan rencana kerja Tahun 2018 dan tentu kalau ada hal lain silakan disampaikan pada rapat kerja hari ini. sebagai catatan kita semua karena Ibu Menteri ada acara jam berapa?Capaian Kerja  Evaluasi Kerja 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Untuk bisa kita melihat rancangan program yang lebih memberikan nilai manfaat kepada rakyat dan bangsa, tentu kita harus membaca dan memotret terhadap kegiatan di Tahun 2017. Saya tidak ingin redunden dengan pidatonya menteri. Saya yakin kalau saya membacakan kata pengantar di Pimpinan ini juga akan disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, kami persilakan Ibu Menteri menyampaikan hasil evaluasi kinerja 2017 dan rencana kerja Tahun 2018. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Sebagai tambahan barangkali karena hot issue karena itu terkait dengan Citarum. Jadi nanti mohon ditambahkan untuk objek didalam pemaparan yaitu mengenai Citarum.Capaian Kerja  Evaluasi Kerja 7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas, Kementeria ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk melakukan koordinasi antar instansi terkait termasuk BUMN Migas untuk menjamin ketersedianya pasokan gas untuk kebutuhan domestik Point 1 tambah “dengan” disitu ya diatas sepakat dengan PLTN. Saya tanya dulu draft ini kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR apakah disepakati? Sepakat ya? ini masalah koordinasi tadi banyak disinggung oleh seluruh Anggota. Pak Dirjen?Capaian Kerja Koordinasi antar instansi 7
HERMAN KHAERON 69 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sejak Tahun 2019 nanti Pak. bapakkan tadi bicara sampai situkan?Capaian Kerja Koordinasi antar instansi 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menristek dan Dikti RI untuk wajib melaporkan secara berkala setiap 2 bulan atas realisasi pelaksanaan program-program di Direktorat Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Ristek & Dikti Tahun Anggaran 2018 kepada Komisi VII DPR RI. 2 bulan sekali Pak, wajib lapor Pak.Capaian Kerja Laporan Berkala Pelaksanaan Program Ristek Dikti7
HERMAN KHAERON 12 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa'alaikumussalam. Mungkin bagi Direktorat Jendral yang banyak bolong-bolong kita wajibkan lapor saja ya bikin berkala saja 2 bulan sekali kek biar lebih cepat sebulan sekali. Sekarang diizinkanlah oleh Pak Menteri ya. kalau tadi banyak penguatan inovasi, saya kira banyak keluar jalur ya kita wajib lapor sebulan sekali begitu ya. Baik saya kira sudah semua menyampaikan pandangan dan pendapatnya, selebihnya kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan.Capaian Kerja Laporan Berkala Penguatan Inovasi 7
HERMAN KHAERON 25 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “Komisi VII DPR RI…” . point berapa ini? point 3 ya? 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek & Dikti untuk wajib melaporkan secara berkala setiap 2 bulan atas perencanaan dan realisasi pelaksanaan program-program di Direktorat Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Ristek & Dikti RI Tahun Anggaran 2018 kepada Komisi VII DPR RI. Yang lainnya belum wajib lapor belum? Ini Dirjen Inovasi yang wajib lapor Pak ya. silakan Pak.Capaian Kerja Laporan Pelaksanaan Program 7
HERMAN KHAERON 21 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Ristek dan Dikti RI untuk segera melaporkan secara rinci program penguatan inovasi dan program lainnya di Kementerian Ristek dan Dikti RI Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama Komisi VII DPR RI. Tadi Pak Menteri akan dibuatkan secara rinci saya kira dan wabil khusus disitu disebutkan program penguatan inovasi karena ini penting bagi anak muda kita diera bonus demografi. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bukan bencana karena ini tergantung kepada keberadaannya Menristek Dikti. Setuju? Setuju ya? Pak Menteri setuju? Pakai mix Pak.Capaian Kerja Laporan Program Penguatan Inovasi Dikti7
HERMAN KHAERON 45 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya nanti kita panggil ahli bahasalah kesini ya untuk menyakinkan bahasa itu. baik. Eh masih ada. Ini setuju ya setuju? 6. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri Ristek dan Dikti RI untuk menyampaikan laporan capaian kinerja Kementerian Ristek Dikti Tahun Anggaran 2018 secara rinci dan transparan serta menyampaikan jawaban tertulis paling lambat tanggal 6 februari. Cukup tidak Pak tanggalnya ini Pak Sekjen. Kalau masih butuh tidak apa-apa kita mundurin sedikitlah.Capaian Kerja Laporan Rincian Capaian Kerja 7
HERMAN KHAERON 14 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Begini, dari 18 ini mana yang jalan, mana yang tidak jalan. Itu saja.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
HERMAN KHAERON 16 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Silakan. Lebih jelas saja. Inikan sudah jelas 18 Pak. dari 18 mana yang jalan, mana yang tidak jalan. Bukan belum, tidak jalan begitu. terus kemudian siapa saja ini dari 18 ini yang menang tender itu. Silakan.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
HERMAN KHAERON 20 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Dan apakah pada waktu melelang itu tidak dipersyaratkan dengan time line misalkan. Kalau tidak dilaksanakan dalam satu tahun, maka ini kembali akan diambil alih atau 6 bulanlah begitu yaCapaian Kerja Lelang Transmisi 7
HERMAN KHAERON 91 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 5. Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas segera menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan masalah KCG.Capaian Kerja Masalah KCG 7
HERMAN KHAERON 95 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 7. Komisi VII DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan seluruh Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal … Februari 2018 dan disertai data terkait persetujuan… (suara tidak terdengar jelas) Pak Eko setuju?Capaian Kerja Meminta Jawaban Tertulis 7
HERMAN KHAERON 96 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Waktunya setuju ya tanggal 19 Februarilah masih cukup panjang… tidak terkecuali PGN, Pertamina Gas juga membuat jawaban tertulis sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apakah ada kesimpulan yang ingin ditambahkan?Capaian Kerja Meminta Jawaban Tertulis 7
HERMAN KHAERON 84 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau begini saja, nanti gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan Dirjen Nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerja sama operasi infrastruktur PGN dan Pertagas begitu ya. jadi semuanya sudah mencakup ya? tidak usah pakai a, b, c. melalui pemetaan dan gas bumi, melalui langsung saja disitu titik duanya hapus melalui kerja sama operasi struktur PGN dan Pertagas begitu saja. Diseluruh wilayah tanah air beta.Capaian Kerja Operasi Infrastruktur 7
HERMAN KHAERON 69 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk lebih aktif mendukung dan mengembangkan energi baru terbarukan berbasis kehutanan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris kali ya? kesepakatan atau apa itu di undang-undang itu? perjanjian. Paris agreement saja. Pakai Bahasa Inggris, jangan pakai Bahasa Arab. Paris agreement iya oke. Sudah begitu cukup mengerti kita. Ibu Menteri setuju? Saya kira setuju saja ini. Komisi VII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup setujulah, sepakat. Kalau ini jangan mendesaklah, sepakat. Nomor 6 itulah sepakat dengan menteri. Setuju Bu ya?Capaian Kerja  Pelaksanaan UU 7
HERMAN KHAERON 13 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian penegakan hukum ini sudah pasti bahkan bisa jadi Pak Roy karena juga sebagian besar juga kawasan tambang ini adalah kawasan pinjam pakai, kita juga bisa membentuk tim dengan Kementerian ESM. Tim KLHK dengan tim ESDM dengan Komisi VII DPR ini sudah membentuk tim. Ini sudah diputuskan di rapat kerja di Kementerian ESDM. Saya kira, saya mengajak teman-teman di Komisi VII DPR juga kita bisa mengambil kesimpulan pembentukan tim untuk para penambang dikawasan hutan melalui kawasan pinjam pakai yang melanggar terhadap tata aturan. Maksud saya ini kalau disimpulkan ini adalah memang kerja nyata kita didalam menertibkan sector pertambangan dikawasan hutan. Lain-lain saya kira nanti bisa didalami oleh yang terhormat seluruh Anggota Komisi VII DPR. Namun demikian, saya mohon tanggapan secara khusus bahwa sesungguhnyalah Komisi VII DPR bisa melekat nanti dimasing-masing para Eselon I. Jadi kedepan mungkin presentasinya Ibu Menteri bisa memperlihatkan diplanologi dan tata lingkungan ini adalah yang bisa menjadi domain implementasi di Komisi VII DPR, tetapi kita juga tidak ingin melampau kewenangan yang itu menjadi domainnya komisi lain.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
HERMAN KHAERON 107 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bahan Baku dan Produksi Obat Herbal. Ada lagi tidak yang ingin dimasukkan disitu ? supaya kita masukkan ini hal-hal yang prioritas nanti bisa digarap olehBPPT. Pak Nasir, apa masalahnya di Riau Pak Nasir ? tidak ada masalah ? tidak usah dikasih kalau begitu Riau.Capaian Kerja Program Prioritas 7
HERMAN KHAERON 13 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira, kalau besaran tidak perlu ya yang penting progress-nya sampai mana dan kira-kira bulan apa bisa dilaksanakan. Karena begini, karena ada keinginan dari seluruh anggota untuk emng-carry over yang Tahun 2017, sehingga kita dalam rapat resmi tersampaikanlah. Kan yang begini-begini tidak usahlah dengan menterilah ya, kecuali kalau Pak Dirjen sudah tak kuasa untuk melaksanakannya ya kita angkat diraket, tapi selama di RDP ini bisa saya kira yang belum ditetapkan rapat sebelumnya it’s oke itu yang penting jalan bisa dilaksanakan, sehingga kita bisa mempersiapkan kapan di daerah untuk melaksanakan sosialisasi dan segera mungkin untuk bisa melaksanakan kontruksi disanaCapaian Kerja Progress 7



HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI merealisasikan seluruh commitment aspirasi masyarakat sebagai hasil keputusan rapat yang telah disepakati bersama di Komisi VII DPR dan melaksanakan Program Sosialisasi Aspirasi Masyarakat terkait dengan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup. Setujunya dua kali dong Pak, jangan sekali. Komisi VII DPR setuju ya? Ibu Menteri silakan Bu.Capaian Kerja  Realisasi 7
HERMAN KHAERON 13 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira, kalau besaran tidak perlu ya yang penting progress-nya sampai mana dan kira-kira bulan apa bisa dilaksanakan. Karena begini, karena ada keinginan dari seluruh anggota untuk emng-carry over yang Tahun 2017, sehingga kita dalam rapat resmi tersampaikanlah. Kan yang begini-begini tidak usahlah dengan menterilah ya, kecuali kalau Pak Dirjen sudah tak kuasa untuk melaksanakannya ya kita angkat diraket, tapi selama di RDP ini bisa saya kira yang belum ditetapkan rapat sebelumnya it’s oke itu yang penting jalan bisa dilaksanakan, sehingga kita bisa mempersiapkan kapan di daerah untuk melaksanakan sosialisasi dan segera mungkin untuk bisa melaksanakan kontruksi disanaCapaian Kerja Realisasi 7
HERMAN KHAERON 46 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 90,65%. Namun demikian, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018. Setuju ya? setuju. Ibu Menteri setuju ya?Capaian Kerja  Realisasi Serapan Anggaran 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja terkait dengan dua agenda penting yaitu evaluasi kinerja Tahun 2017 dan persiapan rencana kerja Tahun 2018. Tentu kalau ada hal lain yang perlu disampaikan pada rapat hari ini, kami memberikan keleluasaan secara demokratis pada seluruh Anggota Komisi VII DPR untuk mengusulkan atau mendalaminya.Capaian Kerja Rencana Kerja 7
HERMAN KHAERON 26 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki RFAIDI itu masih berjalan Pak sampai sekarang?Capaian Kerja RFAIDI 7
HERMAN KHAERON 95 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ini sudah selesai belum ? sudah selesai belum ?Capaian Kerja Sampah 7
HERMAN KHAERON 96 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oh baru mau mulai.Capaian Kerja Sampah 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Wakil, Pak Waka sebentar. Itukan kalau digeneralisir misalnya tidak terserap hanya 80% serapan begitu ya? itukan bisa saja untuk rata-rata bisa saja mungkin juga tidak terlayani bahkan. Kalau berbicara rata-ratakan bisa terserap. Mungkin kalau dilebih detailkan misalkan PLN serapannya hanya 80%. Kenapa? Karena tidak ada pipanya yang bisa menyalurkan kepada plan-nya PLN misalkan. Mungkin ini harus dijelaskan juga jangan kalau digeneralisirkan menurut saya tidak bisa. Kalau kapasitas serapan di Kalimantan kecil, tetapi di Jawa butuhnya jawa tidak ada suppl-nya diJawa ya jelas akan 80% begitu.Capaian Kerja Serapan Gas 7
HERMAN KHAERON 10 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Bu Menteri atas pemaparannya dan tentu kita memasuki agenda kedua yaitu masukan dan pendapat dari seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat. Namun demikian, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan masukan. Pertama adalah terkait dengan tupoksi lingkungan hidup. Dulu memang saya termasuk tim negoisasi pada waktu tarik-menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dengan Kemenristek Dikti. Itu diawal sekali saya memang waktu itu ditunjuk menjadi tim koodinator negoisasi di Komisi IV DPR dan dengan berbagai alasan tentunya, tetapi setelah saya pelajari sebetulnya memang hampir seluruh topoksi dipara Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Maka itu, saya kira ini kita melekatnya saja dimanalah. Kalau perspektif anggaran pereselon I, tentu itu nanti didorong sesuai dengan prioritasnya mana yang ini lebih bernilai manfaat. Contoh misalkan terkait dengan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kan disitu ada Amdal disitu. Amdal dulu ada di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga ini mestinya bisa kita dalami dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kebetulan Pak Dirjen inikan mantan ketua Timdo Kalimantan Timur. Dulu saya Ketua Panja Kalimantan Timur begitu. jadi dengan Prof Sigit ini sudah. Saya kira dulu banyak berdebat begitu ya karena Timdu dibiayai oleh Pemerintah daerah, pada sisi lain kita punya kepentingan dalam perspektif atau cara pandang lebih luas di pusat. Capaian Kerja  Tupoksi Kementriah LH 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Terima kasih Pak Bambang. Ya ini memang dulu isunya luar biasa UP2DP. Saya pimpinan sama dengan Pak Bambang dan belum dibubarkan Pak sampai sekarang. Tim itu masih ada. Sepertinya sih menunggu takdir saja begitu ya. jalan tidak, diberhentikan pun juga. selanjutnya kami persilakan Pak Aryo. Siap-siap Pak Said Abubakar.Capaian Kerja UP2DP 7
HERMAN KHAERON 95 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ini sudah selesai belum ? sudah selesai belum ?Capaian Kerja Zero Waste 7
HERMAN KHAERON 96 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oh baru mau mulai.Capaian Kerja Zero Waste 7
HERMAN KHAERON 127 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu yang metoda ubinan kali ya?Data Pertanian Area Panen Padi 7
HERMAN KHAERON 128 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ubinan itukan mengukur dia pada besaran tertentu, kemudian diambil dilokasi tertentu secara sampling. Secara random. Samplingnya diambil perubinan itu. Berapa area diambil itu?Data Pertanian Area Panen Padi 7
HERMAN KHAERON 130 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oke nanti ajaklah kami nanti kedaerah-daerah yang memang itu nanti dijadikan sampling begitu ya.Data Pertanian Area Panen Padi 7
HERMAN KHAERON 16 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Sebetulnya banyak cerita histeris ya dengan situasi Indonesia masa lalu ya Pak kekurangan pangan bahkan bukan hanya makan gedebong, makan saya membaca sejarah pangan itu mereka meninggal dalam antrian begitu ya. nah apakah ini bisa terjadi kedepan? Bisa kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, sehingga yang punya ibu deputi ini bagus sebetulnya yang disetifikasi yang bagus ikut menjadi narasumber itu bagus ya dan disertasi saya juga tentang disertifikasi karena hanya itu yang bisa menolong kita kedepan.Bogor ini Pak Nawafie ini paling sawahnya tinggal berapa lagiBogor begitu. satu-satunya dapil ya Pak Nawafie? Satu-satunya dapil hanya satu kabupaten itu kabupatenBogor Pak. yang lain itu gabung tiga kabupaten. Ada yang 15 kabupaten.Bogor itu hanya satu dapil, pemilihnya Rp5 juta. 5,8 juta, sawahnya semakin tidak ada, tanahnya semakin mungkin airnya juga semakin berkurang.Data Pertanian Kekurangan Pangan 7
HERMAN KHAERON 130 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oke nanti ajaklah kami nanti kedaerah-daerah yang memang itu nanti dijadikan sampling begitu ya.Data Pertanian Metode Ubinan 7
HERMAN KHAERON 127 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu yang metoda ubinan kali ya?Data Pertanian Pertanian 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itukan Permennya Permen 1 Tahun 2015 Pelarangan ekspor atau pelarangan penjualbelian lobster, kepiting dan rajungan dibawah 200 gram, kemudian direvisi dengan Permen 56 Tahun 2016. Jujur Pak sudah patah arang Pak semuanya Pak. jadi sudah berbagai cara sudah tidak mempan. Sudah sampai kepada Presiden tidak selesai juga persoalan ini. Jadi lebih baik kita meminta teknologinya saja dariBPPT.Ekspor Impor Larangan Ekspor 7
HERMAN KHAERON 121 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oke saya baca dulu ya, takut nanti redunden ini. “Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan energy out lock menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang dengan memperhatikan energy yang bersih dan mendukung prosesIndustrialisasi, serta hal-hal lain atau serta hal lainnya yang menyangkut kebijakan dan komersial untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah”. Ini lebih komplit ini, lebih lengkap ya? Baik Pak Kepala. Setuju Pak Kepala? Kebijakan Pak ini.Energi Energi Bersih 7
HERMAN KHAERON 120 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu sudah ada komersialisasinya itu.Energi Energi Komersialisasi 7
HERMAN KHAERON 112 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam menyusun Energi Outlook menyertakanKajian kebijakan dan komersial untuk dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah.Energi Energi Outlook 7
HERMAN KHAERON 121 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oke saya baca dulu ya, takut nanti redunden ini. “Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan energy out lock menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang dengan memperhatikan energy yang bersih dan mendukung prosesIndustrialisasi, serta hal-hal lain atau serta hal lainnya yang menyangkut kebijakan dan komersial untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah”. Ini lebih komplit ini, lebih lengkap ya? Baik Pak Kepala. Setuju Pak Kepala? Kebijakan Pak ini.Energi Energi Outlook 7
HERMAN KHAERON 119 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Energy baru terbarukanEnergi Energi Terbarukan 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih KepalaBPPT Prof Unggul dan sebelum ke Anggota Komisi VII DPR yang terhormat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui meja pimpinan. Pertama, terkait dengan respon situasi public. Menurut sayaBPPT mungkin bisa menangkap beberapa isu yang ini menjadi persoalan di masyarakat misalkan kelangkaan gas 3 kilogram. Itukan terkait dengan sosek ya, terkait dengan socialekonomi masyarakat. Mungkin jugaBPPT mengkaji juga itu persoalannya apa, solusinya apa dan barangkali bisa memberikan masukan-masukan nanti kepada Komisi VII DPR sebagai-bagian dari bahan rapat dengan instansi atau institusi terkait.Energi Gas 7
HERMAN KHAERON 104 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau tidak setuju, apresiasinya bisa dicabut. Setuju ya, tenang Bu saya sudah kasih tahu Komisi IV kalau Ibu masih Rapat disini, tenang saja. 2. Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT untuk melakukanKajian sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, diantaranya terkait Kelangkaan Elpiji 3 kg, Penurunan produksi dan kelangkaanGaram, Alat tangkap ikan jenis cantrang, Pelarangan eksporBibit Lobster dibawah 200 gr, Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Masih ada yang lain tidak ? silahkan kalau mau dimasukkanEnergi Gas 7
HERMAN KHAERON 117 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kebutuhan listrik jangka panjangEnergi Jangka Panjang 7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan habis Pak, ente.Energi Listrik 7
HERMAN KHAERON 117 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kebutuhan listrik jangka panjangEnergi Listrik 7
HERMAN KHAERON 121 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oke saya baca dulu ya, takut nanti redunden ini. “Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan energy out lock menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang dengan memperhatikan energy yang bersih dan mendukung prosesIndustrialisasi, serta hal-hal lain atau serta hal lainnya yang menyangkut kebijakan dan komersial untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah”. Ini lebih komplit ini, lebih lengkap ya? Baik Pak Kepala. Setuju Pak Kepala? Kebijakan Pak ini.Energi Listrik Jangka Panjang 7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan habis Pak, ente.Energi Nuklir 7
HERMAN KHAERON 118 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Memang kalau belum ada nuklirnya ini, memang belum selesai disebut.Energi Nuklir 7
HERMAN KHAERON 124 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kenapa Bapak ragu mencantumkan nuklir disitu? Belum saatnya-belum saatnya.Energi Nuklir 7
HERMAN KHAERON 27 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Solarkan masih subsidi?Energi Solar 7
HERMAN KHAERON 28 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Solar. Energi Solar 7



HERMAN KHAERON 48 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jangan pakai pertanyaan seharusnya kedepan itu penyerahan itu ada ceremonialnya nah itu Pak. ada ya?Energi Terbarukan Ceremonial 7
HERMAN KHAERON 30 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, data itu memang disingkirkan lagi dari layar monitor itu. Data atas itu dihilangkan lagi.Energi Terbarukan Data 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Secara detail nanti, nanti tenang saja pak. (RAPAT: SETUJU) 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian SDM RI untuk melakukan percepatan proses serah terima proyek energi baru terbarukan yang sudah selesai pembangunannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk yang penyerahan-penyerahan itu selesaikanlah saya kira begitu Pak ya? setuju ya Komisi VII DPR? pemerintah?Energi Terbarukan Percepatan 7
HERMAN KHAERON 72 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … itu tadi diakomodir dipoint 3. Ah ini dipoint 3. Coba point 3. Nah ini point 3 ya kita minta percepatan Pak untuk dilaksanakan, memang tidak membatasi waktu, tapi minta percepatan dengan penyerderhanaan juklak, juknis. Itu seperti titik duanya dihapus, setelah juklak juknis itu dikasih koma disitu biar lebih rapih begitu loh. Inikan saya dulu belajarnya ejaan yang disempurnakan seperti pelaksanaan disituEnergi Terbarukan Percepatan 7
HERMAN KHAERON 45 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jakarta masih banyak yang gelap bang sorry bro.Energi Terbarukan PJU 7
HERMAN KHAERON 14 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian yang kedua, bagaimana dengan carry over? Kami sudah bicara dengan Pak Sekjen untuk bisa juga melakukan realokasi untuk tambahan yang tidak tercapai di 2017. Nah ini saja yang disampaikan terus kemudian ada berapa usulan yang tadi banyak yang belum mengusulkan soalnya, jadi segera mungkin harus diusulkan. Itu saya kira sampai situ saja titik Pak.Energi Terbarukan PJUTS 7
HERMAN KHAERON 15 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang belum atau yang sudah?Energi Terbarukan PJUTS 7
HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, saya kira kita langsung kepada kesimpulan silakan. DRAFT KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTORAT JENDRAL EBTKE 1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap bauran energi baru terbarukan dan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan serta menyampaikan perkembangannya kepada Komisi VII DPR RI. Setuju ya? seluruh Anggota Komisi VII DPR setuju? Pemerintah setuju?Energi Terbarukan Tindakan 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Ketua izin, tadi kan Pak Menteri sudah menawarkan untuk rapat tertutup dan terkoordinasi dengan kementerian lainnya. Menurut saya nggak usah dijawab saja, nanti saja terbuka secara khusus gitu kan bisa dibuka-bukalah secara detil, apakah menjadi corong atau bukan kan lebih terbuka secara tertutup begitu ya. Terima kasih Ketua.Freeport Koordinasi 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tetapi ada didalam bumi atau ada sudah?Gas Bumi Alokasi Gas 7
HERMAN KHAERON 38 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Artinya kalau di Komisi VII DPR dirapat anggaran meminta kepada pemerintah untuk membangunkan sebagai cadangan, jika menurun gas yang ada sekarangkan itu menurut undang-undang kan masih boleh begitu ya menurut peraturan?Gas Bumi Cadangan Gas 7
HERMAN KHAERON 49 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar pak saya potong artinya pertumbuhan demand-nya sekarang menurun dibandingkan dengan.Gas Bumi Demand 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tentu terkait gas, banyak hal yang ini menjadi persoalan dilapangan. Selain juga dihantui persoalan kekurangan gas domestik juga beberapa yang mungkin terkait dengan jaringan bahkan terakhir ini kita disibukkan dengan kegaduhan akibat langkanya gas 3 kilo gram yang menurut saya tidak ada lagi pilihan bahwa jaringan gas ini menjadi solusi yang paling tepat. Selain bisa menyalurkan langsung terhadap komunitas atau terhadap masyarakat dengan harga yang murah, dengan cara yang efektif juga boleh jadi ini akan mengurangi terhadap kekurangan supply gas akibat hal-hal lain. Hal-hal lain banyak sekali. Bisa jadi penyelewengan, bisa jadi agen dan distributor yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Namun demikian, juga Pak Ego pemerintah harus turun langsung saya kira menangani persoalan ini. Tidak bisa persoalan ini kemudian menjadi tugas Pertamina Gas dan PGN perusahaan gas negara. Contoh untuk bisa secara efektif menyalurkan gas kerumah tangga ini juga sangat terkendala oleh jaringan utama gas yang semestinya pemerintah memberikan fasilitasi terhadap infrastruktur ini dan lain hal, tentu nanti Kepala BPH Migas akan menyampaikan pemaparan terkait dengan policy terhadap penyaluran dihilir migas. Saya kira, saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan kata pengantar dari Pimpinan.Gas Bumi Gas 7
HERMAN KHAERON 37 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya sebentar, nanti kepelaku maksud saya setelah tiga ini baru ke pelaku Pak. ini pelakunyakan dua ini. Sebelumnya Pak Ego, kalau kebijakan untuk membangun receiving LNG terminal itu disiapa itu kebijakannya? Kementerian ESDM. Kementerian ESDM itu bisa saja meminta kepada presiden untuk membangun beberapa LNG receiving terminal bisa? Bisa Pak? pakai mix Pak.Gas Bumi LNG 7
HERMAN KHAERON 73 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terserah. Bisa RFSU, bisa onshore, bisa floating terserahlah begitu ya. yang penting tadi supply-nya bisa menjamin. Bagaimana pemerintah setuju ya?Gas Bumi LNG Receiving Terminal 7
HERMAN KHAERON 73 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kasih 2 bulanlah begitu ya? kasihan Anggota nantikan yang tidak pulang-pulang kekampungnya ke Komisi VII 2 bulan.Harga Energi Deadline 7
HERMAN KHAERON 98 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebetulnya kami minta jawaban tertulis dulu…, tetapi kalau ini kemudian menjadi kepentingan untuk menjadi kebijakan pemerintah ya ini bisa kita masukan didalam kesimpulan… bahkan beda itu harga nasional. Harga rakyat dengan harganya industrikan berbeda ya? beri kesempatan dulu Pak. Silakan Pak 1 menit.Harga Energi di MasyarakatPenetapan Harga Gas 7
HERMAN KHAERON 99 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau dibuatkan kesimpulan … jawabannya adalah hasil dari membuat …. Jadi coba tolong ditulis. “Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas untuk membuat kajian terkait dengan gas satu harga diseluruh Indonesia, jaringan gas diseluruh Indonesia”. Ah itu ya Pak Andi ya? jadi nanti jaringan gas untuk rumah tangga karena yang lain itu komersial ya? baik. Kalau yang industri komersial Pak. setuju ya? setuju. Baik. Saya kira, seluruh rangkaian RDP ini sudah kita lalui dan untuk mengakhiri acara RDP kami persilakan. Ini pas jamnya. Itu jam terlalu cepat Pak. jam saya pas. Saya persilakan dari pemerintah diwakili oleh Saudara PLT Dirjen Migas untuk menyampaikan kata akhirHarga Energi di MasyarakatPenetapan Harga Gas 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional kita dan hari ini agenda rapat kita adalah penjelasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap proyek energi baru dan terbarukan yang mangkrak. Ini judulnya sudah top ini. Yang kedua adalah upaya penyelesaian bottle neck pengembangan energi baru dan terbarukan. Kemudian tiga lain-lain jika ada hal yang tentu ingin disampaikan dalam rapat ini supaya rapat lebih fleksible sekarang ini jadwalnya dan lain-lain supaya kalau misalnya ada pandangan dan usul pendapat lainnya, tentu bisa diakomodir dalam rapat-rapat di ruangan ini. Sesuai dengan hasil keputusan Badan musyawarah dan rapat internal Komisi VII DPR, maka hari ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan itu kami mohon persetujuan Bapak-Ibu sekalian karena sudah hadir 10 Anggota, 6 fraksi, apalagi kalau merujuk terhadap rapat sebelumnya saya kira forum sudah bisa tercapai. Saya mohon persetujuan Bapak-Ibu sekalian, apakah kita dapat membuka rapat ini? setuju? Dan saya kira Rapat Dengar Pendapat ini sifatnya terbuka untuk umum. Untuk itu, rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.Hasil Temuan BPK Hasil Audit 7
HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, saya kira kita langsung kepada kesimpulan silakan. DRAFT KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTORAT JENDRAL EBTKE 1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap bauran energi baru terbarukan dan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan serta menyampaikan perkembangannya kepada Komisi VII DPR RI. Setuju ya? seluruh Anggota Komisi VII DPR setuju? Pemerintah setuju?Hasil Temuan BPK Hasil Audit BPK 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nanti di print out saja. Jadi sambil Pak Rida masuk kemateri kedua, yang rekomendasi BPK terhadap hasil auditnya mohon nanti di print out dan dibagikan ya.Hasil Temuan BPK Temuan BPK 7
HERMAN KHAERON 16 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam LAPAN itu kalau turun jadi 7 Pak. kalau naik jadi 9 dan mekanisme keuangan dipemerintah itukan sangat rigit yak arena semuanya sangat terkait hukum. Jadi memang hari ini dalam rangka memberikan dasar dan landasan menurut saya supaya Komisi VII DPR juga bisa menyetujuinya. Kalau itu tinggal kencang saja Pak, jadi kalau Pak Zamaludin kurang kencang ya nanti terkendala lagi dengan persoalan-persoalan lain. Terima kasih Pak Nawafie. Silakan Pak Kurtubi. Siap-siap Pak Dardiansyah.Hukum Hukum 7
HERMAN KHAERON 57 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Berapa skala kecil untuk membangun skala industry yang bisa menurunkan berbagai produk turunan itu?Industri Artemia 7
HERMAN KHAERON 108 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pangan ya ? iya. Setelah herbal, Pengembangan Industri Pangan. Tadi ada kelapa ada macam-macam lah. Industri Pangan dan Diversifikasi lah gitu ya biar, dan Diversifikasi, dan Permasalahan lainnya, supaya kita tidak mengunci di. Industrinya biasa toh, dan diversifikasinya. Gini saja, Industri dan Diversifikasi Pangan, Pangannya satu saja, pangannya dibelakang nya nya dihapus, soalnya dibelakangnya ada. Pengembangan Industri dan Diversifikasi Pangan. Kalau bisa anggarannya ditambah lah Pak Unggul, ini kan kecil sekali. Saya sering melihat anggarannya Ibu ini kecil sekali. Bapak jangan diskriminatif mentang Deputinya cuma satu perempuan dikecilin gitu.Industri Industri dan Diversifikasi Pangan 7
HERMAN KHAERON 107 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bahan Baku dan Produksi Obat Herbal. Ada lagi tidak yang ingin dimasukkan disitu ? supaya kita masukkan ini hal-hal yang prioritas nanti bisa digarap olehBPPT. Pak Nasir, apa masalahnya di Riau Pak Nasir ? tidak ada masalah ? tidak usah dikasih kalau begitu Riau.Industri Produksi Obat Herbal 7
HERMAN KHAERON 12 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Kepala Lapan dan kita lanjut ke PT Dirgantara Indonesia, tapi saya mohon yang fokus saja. Tidak perlu visi-misi PT DI tidak perlulah. Langsung fokus ke pengembangan N-219 dan anggaran saya kira disebutkan tidak perlu disitu, lebih kepada hal teknis 81 itu untuk apa saja dan tentu serapan yang sebelumnya untuk apa saja. Silakan Pak.Industri Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bagi Komisi VII DPR kepentingannya adalah PT Dirgantara Indonesia dapat menyelesaikan N-219 sampai tuntas, sampai pada tahap uji coba dari 300 berapa Pak? 300 berapa jam? 350 jam baru diselesaikan 16 jam. Jadi masih sangat jauh untuk proses uji coba. Belum lagi kemarin masih penyelesaian untuk proto type kedua dan tentu ini butuh proses kalau kemudian terkendala oleh anggaran dan lain sebagainya, ini juga akan menghambat terhadap penyelesaian project N-219. Saya kira itu sebagai pengantar dan kami persilakan dimulai dari koordinator LPMK yang selama ini dibawah Komisi VII DPR. Pak Dirjen Risbang silakan untuk menyampaikan beberapa hal yang tentu terkait dengan 219, kemudian nanti Kepala Lapan dan selebihnya nanti secara teknis PT Dirgantara Indonesia untuk menyampaikan hasil terakhir dan melaporkannya kepada Komisi VII DPR. waktu dan kesempatan kami persilakan.Industri Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 10 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang ketiga, terkait dengan anggaran, dukungan anggaran terhadap PT Dirgantara Indonesia saya kira ini jangan menjadi angan-angan begitu Pak Dirjen ya. ini harus menjadi kenyataan karena PT Dirgantara Indonesia tidak bisa kemudian hanya diberikan sesuatu yang hanya diatas kertas. Ini betul-betul situasi yang riil yang perlu kita support, kita dukung supaya pengembangan N-219 sampai kepada tahap komersialnya bisa diselesaikan. Jadi mungkin buat strategi yang bisa kita lakukan di BA BUN anggaran yang sangat mendesak saya kira ini nanti mohon ditindaklanjuti segera. Kalau tahapan pertama ini nanti tidak memenuhi harapan, tentu kita masih punya pembahasan di APBN Perubahan di 2018.Industri Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia, Kepala Lapan dan Direksi PT Dirgantara Indonesia Persero atas pengembangan pesawat N-219 sebagai industri dirgantara hasil inovasi dalam negeri dan pesawat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang dikembangkan sejak Tahun 2011. Hal ini juga merupakan bagian dari program jembatan udara sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barat dari dank e daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. ah biar komplit Apakah disetujui atau silakan.Industri Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 33 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Program. Jangan sertifikasi Pak. pokoknya menyelesaikan pesawatlah begitu. “Dalam rangka penyelesaian program pesawatlah”. Kan pesawat itu N-219. “Dalam rangka penyelesaian program pesawat N-219 sebesar Rp81 miliar sekian begitu ya. coba silakan.Industri Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 39 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena begini, otoritas anggarannya kan tidak ada di PT DI Pak. PT DI ini justru butuh untuk menyelesaikan, sehingga otoritasnya ada di Kemenristek Dikti dan Lapan, maka itu kita mendesaknya kepada Ristek dan Lapan dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara untuk menyelesaikan pesawat N-219. Saya kira itu begitu.Industri Pesawat N-226 7
HERMAN KHAERON 40 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau untuk memenuhi kekurangan anggaran program pesawat N-219 sebesar..” begitu ya? ya-ya sudah “yang dibutuhkan sampai kedalam rangka” itu hapus. “yang dibutuhkan sampai dalam rangka” “untuk segera memenuhi kekurangan anggaran penyelesaian program pesawat N-219 sebesar…” begitu ya? betul ya? jadi proyeknya pemerintah inikan? … yang melaksanakan. Baik, apakah dapat disetujui? Setuju Pemerintah?Industri Pesawat N-227 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia, Kepala Lapan dan Direksi PT Dirgantara Indonesia Persero atas pengembangan pesawat N-219 sebagai industri dirgantara hasil inovasi dalam negeri dan pesawat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang dikembangkan sejak Tahun 2011. Hal ini juga merupakan bagian dari program jembatan udara sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barat dari dank e daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. ah biar komplit Apakah disetujui atau silakan.Industri Pesawat Pesawat 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia dan Kepala LAPAN agar dapat merealisasikan kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara Indonesia Persero sebesar Rp81.833. 713. 778.00 untuk penyelesaian pesawat N-219 pada tahun 2018. Menurut saya kalau Rp81 miliar gampang, yang susah cari itu yang 78-nya itu yang susah. Bagaimana cari 78-nya itu? silakan Pak Aryo.Industri Pesawat Pesawat N-219 7
HERMAN KHAERON 39 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena begini, otoritas anggarannya kan tidak ada di PT DI Pak. PT DI ini justru butuh untuk menyelesaikan, sehingga otoritasnya ada di Kemenristek Dikti dan Lapan, maka itu kita mendesaknya kepada Ristek dan Lapan dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara untuk menyelesaikan pesawat N-219. Saya kira itu begitu.Industri Pesawat PT DI 7



HERMAN KHAERON 86 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau contoh konkret itu yang pakai cabai kering itu empal gentong Pak.Inovasi Cabai Powder 7
HERMAN KHAERON 110 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT untuk melakukan inovasdi teknologi tepat guna yang dapat di implementasikan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah melalui usulan Anggota Komisi VII DPR RI.Inovasi Inovasi Teknologi 7
HERMAN KHAERON 83 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau ada kasih lah, kasih dulu lah.Inovasi Mesin ekstrak 7
HERMAN KHAERON 84 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki BerapaHarganya ?Inovasi Mesin ekstrak 7
HERMAN KHAERON 85 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Skala kecil saja dulu BuInovasi Mesin ekstrak 7
HERMAN KHAERON 46 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Langsung saja pertanyaan itu Pak Sayed. Itu mesinnya belum datang-datang. Mau datang tidak itu. Itu saja jawabannya singkat saja. Kalau siencetifik gampanglah nanti dilapangan itu ya.Inovasi Mesin Pengolahan Pangan 7
HERMAN KHAERON 47 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan-bukan pertanyaannyakan akan dijanjikan mesin itu, mesin pengolah itu. mau ada atau tidak begitu loh.Inovasi Mesin Pengolahan Pangan 7
HERMAN KHAERON 18 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ditempatnya Pak ini ikan asinnya bagus-bagus tinggal ditingkatkan cara pengeringan. Jakarta ini Pak, Jakarta ini tidak punya sumber daya daratan. Kemarin panen Cuma 1 hektar. Gubernur panen Cuma 1 hektar, coba itu dari tiga hektar yang masih ada sawahnya di DKI Jakarta itu. nah apa Pak yang harus dikembangkan dengan DKI begitu. inikan teknologi-teknologi terapan, namanya juga teknologi terapan. Pak Sestama orang Bandung sudah tidak punya sawah Pak begitu, jadi harus dipikirkan itu bagaimana kedepan. Orang Bandung pak sestama ini. Pak Nawafie menurut saya mengangkat emosional kita ya, emosional. Masa lalu saja yang luas lahannya masih begitu luas, airnya masih banyak, penduduknya masih sedikit terjadi kelaparan, apalagi nanti kita semakin berkompetisi dengan kebutuhan karena tanahnya semakin sempit. Kita ini archipelago Pak, jadi bukan negara continental. Jadi apa peganti makanan ini Pak? asmat hari ini ya kita hari ini bersedih di Asmat terjadi kurang gizi. Barusan hari ini di Babel Bangka Belitung juga sama terjadi balita kurang gizi, nah yang begini-beginikan bisa kita tangkap, sehingga hari ini bisa kita jadikan kesimpulan dan kalau mengangkat masalah dari seluruh masalah pasti akan banyak dan saya kira solusinya bisa secara bertahap. Silakan lanjut Pak Sayed, nanti siap-siap Pak Ivan Doly.Inovasi Pangan 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian juga kami ingin tahu kalau sudah hasil temuan itu menjadi dokumenBPPT, tadi disampaikan ada kerja sama dengan BUMN, tapi saya mendalami lagi dari dokumen yang ada banyak sekali juga bekerja sama dengan swasta, sehingga ada istilah apa “maklun, maklun apa namanya itu? artinya hasil penelitian inikan tidak bisa dilaksanakan olehBPPT, tetapi kemudian hasil ini dilaksanakan oleh pihak swasta. Nah swastanya ini siapa? Apakah tidak lebih baik begitu ya untuk dibangun kelompokkelompok masyarakat, kelompok masyarakat didapil Anggota ini banyak sekali ini. disini saja ada 51 Anggota itu sudah menyangkut berapa ratus kelompok itu didapilnya masing-masing. Nah kalau kemudian hasil temuanBPPT ini memang bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat apalagi dari sisi ekonomi tempat mendorong ekonomi baru dan merupakan hasil kreatif dan inovasi yang ini bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat alokasikan saja nanti anggarannya begitu bisa mendorong terhadap bagaimana tumbuh dan berkembangnya ekonomi dimasyarakat. Kalau dapilnya para Anggota senang ya tidak perlu ada diherlah, tidak perluBPPT itu.Inovasi Penelitian 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Okelah Ibu ini belum bisa menjawab itu. Soalnya ada yang bisa menjawab, ada yang bisa menjawab bahwa sekarang sudah bisa disajikan dalam bentuk cair, tidak lagi dalam bentuk Kristal. Silakan diteliti diBPPT ya.Inovasi Penelitian 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Kepala begini ya, yang penting bahwa mengevaluasi selalu kedepan itu ini ada korelasinya dengan dapil-dapil Anggota Komisi VII DPR. ini lebih baik disitu. Kalau konteks-konteks yang teoritis begitu ya, itu tinggalkan dulu deh. Ini yang praktis-praktis saja dan kalau pernah ada contoh dimana tunjukan contoh dimana. Itu menurut saya lebih terapan, lebih penerapan. Ini juga namanya pengkajian dan penerapan. Tadi sudah benar namanya pengkajian terus pengkajian. Nah penerapannya ini yang belum. Silakan Pak.Inovasi Penerapan 7
HERMAN KHAERON 113 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki KanKajian,Kajian,Kajian isinya itu ya, penerapannya yang kecil-kecil. Ya mesin pengolah apa namanya pengolah cabai gitu, itu yang penerapannya gitu ya. Yang besarnyaKajian,Kajian,Kajian itu. Setuju Pak ? kalau ada yang tidak setuju, silahkan interupsi.Inovasi Penerapan Teknologi 7
HERMAN KHAERON 116 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lainnya, oh sudah ya ? hal-hal lainnya sudah ya, oke. Poin 4 ada tambahan sepertinya apakah disetujui ? Pemerintah ?Kajian Pak,Kajian lah ini bukan penerapan. Ya ya silahkan.Inovasi Penerapan Teknologi 7
HERMAN KHAERON 98 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya kan begini Pak Kepala, saya pernah ninjau dengan Menteri Kehutanan itu dulu di Norwei itu. Plainnya kecil, dia butuh anggaran sekitar 400 Milyaran lah untuk membuat itu. Jadi begitu sampah apapun masuk, kecuali sampah-sampah buangan apa namanya kayu itu yang tidak bisa. Tapi begitu masuk, dia akan terpisah mana yang kertas, mana yang alumunium, mana yang organik itu terpisah dengan sendirinya. Nah yang organik itu ya dibuat pupuk organik, yang lain-lainnya dipadatkan dijual juga, gitu. Tidak ada pembakaran dan tidak ada penggunaan listrik juga, karena mereka menggunakan untuk, barangkali teknologinya teknologi apa itu yang dipertanyakan. Apakah tadi kata Pak Satya ada yang menggunakan insinerator sebagai pembakaran atau tidak. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena kalau pakai pembakaran, pakai insinerator ya tidak boleh. Karena itu kan asapnya kan akan keluar. Lanjut Pak.Inovasi Pengolah Sampah 7
HERMAN KHAERON 92 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Harusnya kedepan mungkin Pak Kepala dibuatkan simulasi-simulasi lah ya, alat untuk menggiling itu ada simulasinya, alat ini ada simulasinya, jadi oh gambarannya sudah terlihat, detector untuk pintu otomatis, gitu ya. Jadi bisa tahu gitu, jangan sampai justru dengan teknologi-teknologi baru tetapi apa namanya malah menambah beban gitu ya terhadap finansialnya gitu. Itu kan juga tidak sejalan dengan peningkatan teknologi akhirnya. Lanjut Pak.Inovasi Simulasi 7
HERMAN KHAERON 98 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya kan begini Pak Kepala, saya pernah ninjau dengan Menteri Kehutanan itu dulu di Norwei itu. Plainnya kecil, dia butuh anggaran sekitar 400 Milyaran lah untuk membuat itu. Jadi begitu sampah apapun masuk, kecuali sampah-sampah buangan apa namanya kayu itu yang tidak bisa. Tapi begitu masuk, dia akan terpisah mana yang kertas, mana yang alumunium, mana yang organik itu terpisah dengan sendirinya. Nah yang organik itu ya dibuat pupuk organik, yang lain-lainnya dipadatkan dijual juga, gitu. Tidak ada pembakaran dan tidak ada penggunaan listrik juga, karena mereka menggunakan untuk, barangkali teknologinya teknologi apa itu yang dipertanyakan. Apakah tadi kata Pak Satya ada yang menggunakan insinerator sebagai pembakaran atau tidak. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena kalau pakai pembakaran, pakai insinerator ya tidak boleh. Karena itu kan asapnya kan akan keluar. Lanjut Pak.Inovasi Teknologi 7
HERMAN KHAERON 19 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumsalam Itu masih mending kalau kopra. Kalau kopra itu masih mending, kelapa jadi kopra. Sekarang ini yang susah itu Pak adalah teknologi bagaimana memanen kelapanya justru. Iya itu Pak. Coba ciptakan yang dengan teknologi sederhana bisa untuk memanjat kelapa dengan mudah. Dulukan juga pakai monyet, Cuma sekarang monyet sudah tidak mau lagi katanya, dia sudah modern. Kemarin saya ke Sulawesi Utara disanakan sentra kompra, katanya disini kesulitannya sekarang sudah tidak ada lagi manjat. Dulu banyak mempergunakan monyet supaya dia bisa, tapi sekarang monyet lebih sening datang ke Jakarta dia apa namanya topeng monyet itu, sehingga kalau ada teknologi yang bisa naik manjat itu waduh sudah. Itu murah, tetapi bagi masyarakat bermanfaat. Silakan. Ibu Andi interupsi?Inovasi Teknologi Inovasi 7
HERMAN KHAERON 20 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sesuai kelapa bukan?Inovasi Teknologi Inovasi 7
HERMAN KHAERON 25 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, semua pendapat, pandangan dan masukan dari seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat sudah disampaikan dan menurut saya Pak KepalaBPPT mungkin sudah mulai harus dipilah begitu ya, mana yang ini memang didorong sebagai teknologi pendukung terhadap teknologi yang tinggi begitu kualifikasinya, mana yang lebih tepat guna dan bermanfaat langsung terhadap masyarakat. Contoh kecil saja ditempat saya itu banyak sekali UKM yang kalau kita makan kerupuk, makan apa ngeringeri sedap begitu ya, terasa sedap, tapi ngeri begitu yak arena tidak ada jaminan label dan sebagainya. Nah kalau dibuatkan misalkan mesin untuk membuat kemasan yang kedap udara karena dia bisa mengawetkan dalam jangka panjang tanpa menambah bahan pengawet kan begitu. Itu bernilai nantinya mereka bisa menjual ketempat yang lebih bernilai, kemudianHarganya semakin baik, untungnya semakin baik dan itulah guna untuk mensejahterakan rakyat. Silakan Pak kepala dan kalau tadi ada pertanyaan masing-masing eselon I silakan juga diberikan kesempatan, tetapi singkat-singkat saja.Inovasi Teknologi Inovasi 7
HERMAN KHAERON 58 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Biaya berapa biayanya?Inovasi Teknologi Inovasi Perikanan 7
HERMAN KHAERON 17 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah ini yang sebetulnya diteliti lebih jauh apa yang sekiranya bisa memberikan jaminan ketahanan pangan masa depan. Ya pada akhirnya yang dikembangkan teknologi pada akhirnya. Apakah dari teknologi budidayanya maupun teknologi pengolahannya. Lobster itu menurut saya masyarakatnya Teluk Ekas itu justru membantu mortalitas yang begitu tinggi. Begitu diangkat, diangkatnya itukan pakai kertas pocong itu namanya, bekas kertas semen dimasukan kedalam diangkat dia nempel semua itu ramah lingkungan Pak dia mengangkatnya itu, tetapi setelah itu dilarang ekspor ya kalau dilarang ekspor semestinya bisa dibudidayakan dalam negeri begitu dan ya kalau saya sih berharapBPPT karena dimodali oleh uang negara hasilhasil temuannya jangan kepada swastalah begitu ya, kepada masyarakat. Kalau pun swasta ya masyarakat koperasi, kelompok-kelompok masyarakat. Kalau Bapak kekurangan kelompok-kelompok itu banyak di Cirebon silakan Pak datang ke Cirebon itu banyak sekali begitu.Inovasi Teknologi Ketahanan Pangan 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Mengukur tingkat kesenjangan Iptek saja kita tertinggal 25 tahun dari Korea Selatan ya. Terus kalau mereka menggenjot risetnya dengan kekuatan mereka, kita juga menggenjot dengan kelemahan kita disisi anggaran, saya kira akan terlalu jauh begitu ya tertinggal. Jangankan kita berbicara riset kan begitu, berbicara program penguatan inovasi saja tidak pernah sampai kedapil. Jadi ini harus diperbaiki mungkin Pak Menteri ya dan saya yakin semangat Pak Menteri sama sebetulnya, Cuma darimana kita memulai, tentu dari sini Pak kita mulai. Terima kasih Pak Aryo luar biasa pencerahannya. Lanjut Pak Sayed. Siap-siap Ibu Mercy.Inovasi & Perkembangan ZamanIptek 7
HERMAN KHAERON 21 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Ristek dan Dikti RI untuk segera melaporkan secara rinci program penguatan inovasi dan program lainnya di Kementerian Ristek dan Dikti RI Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama Komisi VII DPR RI. Tadi Pak Menteri akan dibuatkan secara rinci saya kira dan wabil khusus disitu disebutkan program penguatan inovasi karena ini penting bagi anak muda kita diera bonus demografi. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bukan bencana karena ini tergantung kepada keberadaannya Menristek Dikti. Setuju? Setuju ya? Pak Menteri setuju? Pakai mix Pak.Inovasi & Perkembangan ZamanRincian Program Penguatan Inovasi 7
HERMAN KHAERON 62 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “dan teknologi” iya. “bahan peganti dan teknologi penggunaan merkuri”. Itukan “bahan peganti penggunaan merkuri dan teknologinya” begitu saja “kepada proses dan teknologinya terakhir saja supaya sudah hapus itunya. Itu hapus saja. Halo-halo.Inovasi Lingkungan Hidup Teknologi 7
HERMAN KHAERON 63 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Dan teknologinya ah disitu. Pada proses kegiatan industri dan penambangan emas. Begitu Ibu Menteri? Setuju? Setuju ya?Inovasi Lingkungan Hidup Teknologi 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Pak Ego PLT Dirjen Migas dan sebelum ke Kepala BPH Migas, saya ingin nanti ada jawaban, jawabannya nanti saja terkait dengan tadi kalau melihat Kalija itukan Jawa-Kalimantan inter koneksi yang sekarang sudah terpasang ke Podang, apakah memungkinkan itu terjadinya koneksi dari Kalimantan ke Podang dan ke Jawa? Yang kedua, apakah memang besarannya sudah memadai sebesar pemipaan yang sudah terpasang. Ini supaya efisien karena sudah investasi disitu. Kalau investasinya tidak berlangsung juga nanti saya kira para mitra yang sudah memasang pipa itu juga akan kerugianlah begitu ya. Itu dua hal yang saya kira mohon nanti dijawab. Terakhir dan yang ketiga, apakah pemerintah juga menyiapkan infrastruktur? Kalau kitakan saat ini lebih melihat infrastruktur itu adalah jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian airport kan sama saja sebetulnya kepentingannya dengan infrastruktur untuk penyedia gas terhadap masyarakat diseluruh Indonesia. Jadi itu nanti mohon jawaban yang lebih jelas secara teknis. Selanjutnya kami persilakan Kepala BPH Migas untuk memberikan pemaparannya.Instrastruktur Distribusi Gas BumiInfrastruktur 7
HERMAN KHAERON 86 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oh niaga. Tulis niagaInstrastruktur Distribusi Gas BumiInfrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 87 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Infrastruktur dan niaga. Sebentar satu-satu Pak. infrastruktur dan niaga toh diatas baru kedua terakhir infrastruktur dan niaga. Ya bagaimana Pak Yopy?Instrastruktur Distribusi Gas BumiInfrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 94 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … sesuai rekomendasi RDP ke Panja, nanti Panja mengajukan rekomendasi ke raker dengan menteri, nanti kita putuskan raker dengan menteri supaya ini menjadi keputusan lebih tinggi. Setuju ya? Pak Menteri … Pak Dirjen setuju ya? kita semua setuju? Dari mitra semua setuju? Jadi nanti membahas ini kita bersama-sama saja Pak, bilamana kita konsinyering begitu ya bisa 2 hari atau … kesini menjadikan cetak biru yang menurut saya… nanti leading sektornya ada di Pak Eko ya? Pak Ekokan merangkap Sekjen. Saya kira bisa nanti untuk mengundang bersama-sama… untuk sekaligus penjelasan terhadap peraturan-peraturan mana yang tabrakan yang tidak ingin melakukan, bertentangan. Saya kira ini yang perlu kita luruskan nanti. Komisi VII setuju? Terakhir pointInstrastruktur Distribusi Gas BumiInstansi Migas 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Pak Ego PLT Dirjen Migas dan sebelum ke Kepala BPH Migas, saya ingin nanti ada jawaban, jawabannya nanti saja terkait dengan tadi kalau melihat Kalija itukan Jawa-Kalimantan inter koneksi yang sekarang sudah terpasang ke Podang, apakah memungkinkan itu terjadinya koneksi dari Kalimantan ke Podang dan ke Jawa? Yang kedua, apakah memang besarannya sudah memadai sebesar pemipaan yang sudah terpasang. Ini supaya efisien karena sudah investasi disitu. Kalau investasinya tidak berlangsung juga nanti saya kira para mitra yang sudah memasang pipa itu juga akan kerugianlah begitu ya. Itu dua hal yang saya kira mohon nanti dijawab. Terakhir dan yang ketiga, apakah pemerintah juga menyiapkan infrastruktur? Kalau kitakan saat ini lebih melihat infrastruktur itu adalah jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian airport kan sama saja sebetulnya kepentingannya dengan infrastruktur untuk penyedia gas terhadap masyarakat diseluruh Indonesia. Jadi itu nanti mohon jawaban yang lebih jelas secara teknis. Selanjutnya kami persilakan Kepala BPH Migas untuk memberikan pemaparannya.Instrastruktur Distribusi Gas BumiInter-koneksi 7
HERMAN KHAERON 48 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sekarang persoalan yang dilapangan itu apa begitu? persoalannya apa? Misalkan tadi …tidak ada jaringan infrastruktur gas utama dari Sumatera-Jawa misalkan itukan menjadi masalah artinya kalau tadi dengan demand yang kecil, tetapi harus berinfestasi yang besar yang menjadi masalah kan?Instrastruktur Distribusi Gas BumiJaringan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 92 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tolong dipanjangan KJG-nya ya? agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya”. go or no go. Agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya”. inikan tadi Pak Ansory. Pemerintah dulu setuju ya atau kita pakai “sepakat” saja? Sepakat sajalahlah ya? sepakatlah ya? Komisi VII DPR sepakat ya tidak ada interupsi?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPembangunan Pipanisasi 7
HERMAN KHAERON 80 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah Bapak sekarang bikin perencanaannya. Nah itu yang nanti diusulkan kepada pemerintah. Selama ini kalau Bapak yang bikin terus kemudian BPH yang melaksanakan ya akhirnya begini begitu ya. jadi ini adalah pendelegasian Komisi VII DPR kepada BPH untuk membuat kajian sendiri pak. masa tidak siap begitu. sesuai undang-undang kesimpulan ini. Tadikan Bapak undang-undangnya jelas ada tiga instrument yang ini menjadi pekerjaan di BPH Migas. Setuju ya Pak?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 79 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu siapa yang membuat rencana induk itu?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 81 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, dalam pengelolaan gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui: a. kerja sama operasi infrastruktur yang sudah ada yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas diwilayah Sumatera Utara dan Jambi. Ini memang mengambil kesimpulan dari materi tadi.\ b. kerja sama operasi pipa transmisi dan distribusi wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat; c. kerja sama operasi asset jaringan distribusi PGN dan pipa transmisi pertagas di Jawa Timur.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7



HERMAN KHAERON 82 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira, kalau memang ini menjadi hajat hidup rakyat banyak penugasan sajalah kepada BUMN Pak begitu ya? daripada nanti ditender-tenderkan tidak jalanjalan 15 tahun, lebih baik ditugaskan dan kalau memang ini harus ada stimulus program fiscal nasional kan bisa diambilkan dari APBN kan begitu seperti jalan tol. Jalan tol kalau swasta tidak bangun, pemerintah yang bangun. Silakan pemerintah karena ini menyangkut kebijakan.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 83 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sepakat ya. Komisi VII DPR sepakat? Sepakat?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 84 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau begini saja, nanti gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan Dirjen Nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerja sama operasi infrastruktur PGN dan Pertagas begitu ya. jadi semuanya sudah mencakup ya? tidak usah pakai a, b, c. melalui pemetaan dan gas bumi, melalui langsung saja disitu titik duanya hapus melalui kerja sama operasi struktur PGN dan Pertagas begitu saja. Diseluruh wilayah tanah air beta.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas 7
HERMAN KHAERON 78 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas agar lebih cermat dan seksama dalam melakukan studi dan perencanaan pembangunan infrastruktur gas agar tidak terjadi persoalan seperti pada pembangunan jaringan pipa gas yang belum dapat dilaksanakan karena persoalan cadangan gas bumi yang tidak cukup serta belum adanya kepastian pengembangan lapangan CWM dan Sheel gas. Saya kira ini menegaskanlah. Kan tadi banyak mungkin-mungkin begitu ya? jadi nanti topoksinya BPH Migas ditambahlah begitu, ditambah untuk membuat kajian yang lebih. Seluruh Anggota Komisi VII DPR sepakat ya? sepakat. Pak Kepala BPH?Instrastruktur Distribusi Gas BumiPerencanaan Infrastruktur Gas BHP Migas7
HERMAN KHAERON 58 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik. Mohon Pak Eko dicatat ya karena kebijakannya saya kira semuanya bermuara di Kementerian ESDM. Baik seluruhnya sudah menyampaikan paparan dan saya kira sesuai dengan jadwal acara hari ini kita langsung kependalaman. Kesempatan pertama kami persilakan ke Pak Dito. Siap-siap Pak Dino.Instrastruktur Distribusi Gas BumiPipa Gas 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Pak Ego PLT Dirjen Migas dan sebelum ke Kepala BPH Migas, saya ingin nanti ada jawaban, jawabannya nanti saja terkait dengan tadi kalau melihat Kalija itukan Jawa-Kalimantan inter koneksi yang sekarang sudah terpasang ke Podang, apakah memungkinkan itu terjadinya koneksi dari Kalimantan ke Podang dan ke Jawa? Yang kedua, apakah memang besarannya sudah memadai sebesar pemipaan yang sudah terpasang. Ini supaya efisien karena sudah investasi disitu. Kalau investasinya tidak berlangsung juga nanti saya kira para mitra yang sudah memasang pipa itu juga akan kerugianlah begitu ya. Itu dua hal yang saya kira mohon nanti dijawab. Terakhir dan yang ketiga, apakah pemerintah juga menyiapkan infrastruktur? Kalau kitakan saat ini lebih melihat infrastruktur itu adalah jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian airport kan sama saja sebetulnya kepentingannya dengan infrastruktur untuk penyedia gas terhadap masyarakat diseluruh Indonesia. Jadi itu nanti mohon jawaban yang lebih jelas secara teknis. Selanjutnya kami persilakan Kepala BPH Migas untuk memberikan pemaparannya.Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu berapa total investasi untuk semua jaringan itu?Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 92 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tolong dipanjangan KJG-nya ya? agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya”. go or no go. Agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi lainnya”. inikan tadi Pak Ansory. Pemerintah dulu setuju ya atau kita pakai “sepakat” saja? Sepakat sajalahlah ya? sepakatlah ya? Komisi VII DPR sepakat ya tidak ada interupsi?Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 71 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya artinya memanfaatkanlah ya? kalau dari sisi investasinyakan mungkin berapa disitu?Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 72 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya berapa itu nilainya?Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 73 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Selama 5 tahun?Investasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 74 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Berarti kecil sekalilahInvestasi Investasi 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH migas untuk menyampaikan data secara detail pemenang dan waktu tender terkait investasi gas bumi melalui pipa dan menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI. Ini terkait 20 tadi Pak. setuju ya? ini karena BPH Migas, jadi saya tanya Pak Fansory setuju Pak? pakai mix biar direkam, nanti saya dianggap menyetujui sendiri begitu.Investasi Investasi Gas Bumi 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak Rida. Itu pada waktu kami kunjungan kebeberapa investor geo termal di New Zealand maupun Itali mereka justru sangat tidak nyaman dengan keluarnya Permen 50 Tahun 2017 karena di Permen itu salahsatunya adalah tentang renegoisasi terhadap harga yang sudah tertuang didalam PPA. Jadi ini barangkali nanti disertakan juga coba di karena renegoisasinyakan semuanya turun harga pembeliannya, sehingga ini mereka juga merubah rencana kerja dan sekarang relative mereka wait and see akhirnya begitu ya untuk melanjutkan pekerjaannya. Mungkin disini masuk masih tetap tadi dalam tahap kontrak ya. Tadi ada 70 kontrak. Mungkin sudah masuk, tetapi ini coba diimplementasinya dievaluasi sejauh mana diimplementasinya itu karena juga beberapa mengeluhkan terkait dengan persoalan renegoisasi harga yang sudah dimasukan didalam PPA ya.Investasi Investor 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini, kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini. Terima kasih.Investasi LPG 7
HERMAN KHAERON 90 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya kalau protes, nanti kita swastanya datang kesini sajalah begitu ya. ya biar protes dia datang kesini nanti. Setuju Pak Eko ya? tuh Pak Eko saja setuju. Pak Joko itu. setuju ya? swastanya kalau protes suruh datang ke Komisi VII DPR Pak.Investasi Protes Swasta 7
HERMAN KHAERON 26 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Melanjutkan dulu Pak Dito. Apakah ada keterkaitannya tidak dengan kebijakan menteri? Dengan penetapan tender itu? ada tidak Pak?Investasi Regulasi 7
HERMAN KHAERON 21 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Ifan, tadikan mungkin bahasanya terus ya? ini mungkin terus itu aturannya apa memang pasal karet, abu-abu atau bagaimana itu ya? Tadikan mungkin kalau nanti mungkin kalau dikembangkan ke area-area industri. Kata mungkin inikan seolah-olah tidak ada kepastian terhadap penetapan para pemenang tender begitu artinya aturannya ada tidak? Aturan yang kemudian itu memastikan tidak lagi memakai kata “mungkin”, tapi itu adalah aturan yang mengikat terhadap persoalan pemenang tender begitu.Investasi Regulasi Pemenang Tender 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tapi kalau sudah 11 tahun begitu tidak dilaksanakan kan itu mengikat terus dengan sipemenang tender?Investasi Regulasi Pemenang Tender 7
HERMAN KHAERON 23 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian tidak bisa juga dilelang kepada pihak lain begitu.Investasi Regulasi Pemenang Tender 7
HERMAN KHAERON 24 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya itukan berarti tidak ada aturan yang tegas disitu begitu.Investasi Regulasi Pemenang Tender 7
HERMAN KHAERON 9 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ini disebutkan rencananya tahun sekian, lelang tahun sekian. Rencana itu kapan rencananya, jadi jelas. Kalau memang pada keberatan dari investasi swasta kan bisa saja nanti infrastuktur gas utama inikan juga menjadi fiscal negara begitu ya. lanjut Pak.Investasi Rencana Lelang 7
HERMAN KHAERON 41 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar. Saya tanya dulu Pak Joby, kalau disitu ditetapkan ship or pay-nya 104 dengan kapasitas 116 supply, tetapi kemudian realisasi 8606. Ship or pay-nya turun atau tetap sesuai dengan agreement 104?Investasi Ship or Pay 7
HERMAN KHAERON 42 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Artinya bahwa kalau ship or pay sudah ditentukan dari 104 sampai 8 dalam 12 tahun itu yang harus dibayar oleh Petronas.Investasi Ship or Pay 7
HERMAN KHAERON 44 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Didalam agreement-nya bagaimana itu? apakah dengan kemudian dinyatakan shut down di Tahun 2019 karena memang marginal, kemudian tetap ship or pay-nya dibayar sebesar yang ada didalam bayangan ini?Investasi Ship or Pay 7
HERMAN KHAERON 31 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi begini Pak, saya interupsi dulu. Jadi jangan sampai Bapak mengatakan itukan sudah dilarang sama KKP, bukan itu maksud kita. Kenapa dieranya Pak Rohmin misalnya Pak Sarwono itukan aktivis lingkungan tidak dilarang, Pak Rohmin itukan ahli sumber daya lingkungan, laut, sumber daya alam itukan juga tidak dilarang. Sedangkan Pak Fadel keras Pak impor tidak boleh.Garam impor dibongkar sama Pak Fadel, kalau bisa justru kapal yang impor ditenggalamkan oleh Pak Fadel itu. nah maksudnya bikinKajian itu begitu loh. Kan orang bertanyanya “loh sekarang menterinya professor, tapi kok kebijakannya bisa melampau kebijakan menteri sebelumnya yang…” ah ini yang.BPPT sebagai institusi negara membuat suatuKajian yang lebih objektif dan ya hajat hidup rakyat jangan dihilangkan itu saja begitu ya. Memang kita sepakat lingkungan jangan rusak, tapi hajat hidup rakyat jangan dihilangkan. Lanjut Pak.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Kepala begini ya, yang penting bahwa mengevaluasi selalu kedepan itu ini ada korelasinya dengan dapil-dapil Anggota Komisi VII DPR. ini lebih baik disitu. Kalau konteks-konteks yang teoritis begitu ya, itu tinggalkan dulu deh. Ini yang praktis-praktis saja dan kalau pernah ada contoh dimana tunjukan contoh dimana. Itu menurut saya lebih terapan, lebih penerapan. Ini juga namanya pengkajian dan penerapan. Tadi sudah benar namanya pengkajian terus pengkajian. Nah penerapannya ini yang belum. Silakan Pak.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 112 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam menyusun Energi Outlook menyertakanKajian kebijakan dan komersial untuk dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 113 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki KanKajian,Kajian,Kajian isinya itu ya, penerapannya yang kecil-kecil. Ya mesin pengolah apa namanya pengolah cabai gitu, itu yang penerapannya gitu ya. Yang besarnyaKajian,Kajian,Kajian itu. Setuju Pak ? kalau ada yang tidak setuju, silahkan interupsi.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 116 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lainnya, oh sudah ya ? hal-hal lainnya sudah ya, oke. Poin 4 ada tambahan sepertinya apakah disetujui ? Pemerintah ?Kajian Pak,Kajian lah ini bukan penerapan. Ya ya silahkan.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 136 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baru membuatkanKajian begitulah.Kajian Kajian 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini, kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini. Terima kasih.Kapal Arjuna Sakti 7
HERMAN KHAERON 66 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya misalkan didaerahnya Pak Aryo di Jakarta itukan pencemaran dihilir sungai, dipinggir-pinggir laut ya bikinlah disitu sosialisasi. Kaitannya dengan siapa kalau disitu? Pak Karli mungkin disitu ya?Kasus Lingkungan Hidup Pencemaran Sungai 7
HERMAN KHAERON 44 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam Terima kasih Pak Ahmad Ali dan bagi kementerian itu Pak Ahmad Ali ya, bagi Ibu Menteri Bendung itu. Baik, saya kira seluruh pendalaman sudah disampaikan dan jika disepakati Ibu Menteri highlight saja. Kepada yang hadir disini, masih hadir disini diberikan jawaban secara highlight tidak usah panjang-panjanglah ya, nanti selebihnya jawaban tertulis dan jika ada yang perlu didalami per-Eselon I itu nanti akan kita pertimbangkan untuk penjadwalan dengan Eselon I yang bersangkutan. Begitu kami persilakan Ibu Menteri untuk memberikan tanggapan.Kasus Lingkungan Hidup Tanggapan Menteri 7
HERMAN KHAERON 70 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak, bekerja sama itu…Kebijakan Kamojang KM3 7



HERMAN KHAERON 20 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sesuai kelapa bukan?Kebijakan Kelapa 7
HERMAN KHAERON 91 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Contohnya bagaimana Pak, jangan-jangan pakai ketapel bener tuh.Kebijakan Ketapel 7
HERMAN KHAERON 122 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Boleh juga dan komersialisasi untuk.Kebijakan Komersialisasi 7
HERMAN KHAERON 123 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lebih komplit. Kebijakan Komersialisasi 7
HERMAN KHAERON 52 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Langsung to the point saja Bu, to the point ya. konsep-konsep itu sudah matang disini. langsung saja konsepnya seperti apa begitu ya.Kebijakan Konsep 7
HERMAN KHAERON 53 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya sudah tahu, saya sudah tahu ibu langsung konsep saja.Kebijakan Konsep 7
HERMAN KHAERON 54 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bahwa hujan tidak bisa produksiGaram, kalau panas sudah bisa produksiGaram itu sudah tahu semua itu. sekarang langsung kesitu saja.Kebijakan Konsep 7
HERMAN KHAERON 35 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau Pak Kurtubi capek, siapa lagi yang mau memperjuangkan nuklir itu.Kebijakan Energi NasionalNuklir 7
HERMAN KHAERON 61 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Dan tenaga nuklir jangan lupa nanti diraker. Baik saya kira singkat saja, nanti kita masuk ke kesimpulan.Kebijakan Energi NasionalNuklir 7
HERMAN KHAERON 16 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Sebetulnya banyak cerita histeris ya dengan situasi Indonesia masa lalu ya Pak kekurangan pangan bahkan bukan hanya makan gedebong, makan saya membaca sejarah pangan itu mereka meninggal dalam antrian begitu ya. nah apakah ini bisa terjadi kedepan? Bisa kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, sehingga yang punya ibu deputi ini bagus sebetulnya yang disetifikasi yang bagus ikut menjadi narasumber itu bagus ya dan disertasi saya juga tentang disertifikasi karena hanya itu yang bisa menolong kita kedepan.Bogor ini Pak Nawafie ini paling sawahnya tinggal berapa lagiBogor begitu. satu-satunya dapil ya Pak Nawafie? Satu-satunya dapil hanya satu kabupaten itu kabupatenBogor Pak. yang lain itu gabung tiga kabupaten. Ada yang 15 kabupaten.Bogor itu hanya satu dapil, pemilihnya Rp5 juta. 5,8 juta, sawahnya semakin tidak ada, tanahnya semakin mungkin airnya juga semakin berkurang.Kekurangan Pangan Bogor 7
HERMAN KHAERON 66 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen EBTKE Kementerian SDM RI meningkatkan program energi baru terbarukan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat dengan melakukan percepatan program dan penyederhanaan juklak-juknis seperti penerangan jalan umum sesuai dengan aspirasi anggota Komisi VII DPR RI. Tadi banyak permintaan untuk menyederhanakan supaya ini lebih mudah dan masuk kepada substansinya dan bermanfaat bagi rakyatlah. Setuju ya? Pak Harry Setuju? Pak Dirjen setuju Pak?Kelistrikan Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 71 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau ada keberatan sampaikan ke Pak Dirjen ya supaya nanti tidak terlalu banyak, tapi yang melamun nanti saya akan tanya. 2. Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk membuat cetak biru tata kelola gas diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur gas dan LNG receiving terminal di Pantai Utara Jawa sebagai upaya menyelesaikan persoalan alokasi distirubis dan harga gas nasional. Ini saya kira tadi Pak Harry banyak bicara ini kita simpulkan ini dalam sedikit kalimat ini.Kementerian ESDM Tata Kelola Gas 7
HERMAN KHAERON 42 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti agar secara bersama…” ya agar bersama-samalah. Ini sudah mulai satu baris kalau begini kan? Melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan. Oke setuju ya?Kerjasama Kerja sama 7
HERMAN KHAERON 41 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kan sepakat ini, kita sepakat dengan Pak Menteri sama-sama mengupayakan.Kerjasama Kerja sama Menristek dan DPR RI 7
HERMAN KHAERON 43 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kecuali kalau dinyatakan force majeure.Kontrak Energi Force Majeure 7
HERMAN KHAERON 4 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Pertama Pak Menteri, kalau tadi Pak Nazar sudah memberi informasi bahwa ini adalah sudah 10 tahun yang lalu ditarik dari Kalimantan. Kami ingin ada kepastian apakah benar storage LPG ini yang akan disampaikan oleh Pak Nazar, kalau memang itu berarti proses itu terlalu lama...... tanggal 16 2016 baru sampai ke meja pimpinan dan pada hari ini kita rapatkan. Untuk ini sangat panjang sekali waktunya, biasanya barang milik negara itukan juga bukan karena perolehan dari hasil konstruksi negara tetapi kami di pengalaman di Komisi IV juga barang hasil sitaan ketika ditetapkan pengadilan menjadi barang milik negara, itu juga merupakan barang milik negara yang harus memenuhi ketentuan pada waktu lelangnya.Lelang Lelang 7
HERMAN KHAERON 34 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ini menjamin ya itu? mendorong harusnya. Kementeristek Dikti agar segera mendorong LAPAN, mendorong Lembaga Antariksa dan Penerbangan…”. Mendukung saja, mendukung.Lembaga/Badan LAPAN 7
HERMAN KHAERON 35 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “…Mendukung segera mengupayakan…”, “…segera untuk mengupayakan…” ,“…agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran…”. LAPAN-nya dihapus dulu, nanti LAPAN-nya dibelakang. “… agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 2018 yang merupakan program…” program atau projek Pak itu? program. “…yang merupakan program di LAPAN dan anggaran studi tapak PLTN daerah-daerah yang potensial sajalah.Lembaga/Badan Program LAPAN 7
HERMAN KHAERON 36 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Daerah-daerah yang potensial yang ada di BATAN. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteristek & Dikti agar segera mengupayakan terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada Tahun 3018 yang merupakan program di LAPAN dan anggaran untuk studi tapak PLTN didaerah yang potensial yang ada di BATAN. Jadi saya kira begini. Pak Menteri cukup doronglah begitu mengupayakan.Lembaga/Badan Program LAPAN 7
HERMAN KHAERON 11 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan Pak Ramson hari ini juga kita minta ya, sekarang juga minta tolong di print out-kan. Pasukan hijau itu yang siap mem-print-out-kan ya. silakan Pak pasukan putih.Lembaga/Badan NegaraData 7
HERMAN KHAERON 11 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan Pak Ramson hari ini juga kita minta ya, sekarang juga minta tolong di print out-kan. Pasukan hijau itu yang siap mem-print-out-kan ya. silakan Pak pasukan putih.Listrik Harga 7
HERMAN KHAERON 56 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Begini Pak, itu pembintangan sekarang kalau Bapak tidak segera eksekusi bahaya juga karena kalau fiscal kita tidak terpenuhi dan kemudian dilakukan penghematan biasanya yang bintang-bintang itu kemudian dimasukan sebagai kategori penghematan, nah kalau itu terjadi berarti gagal maning-gagal maning. Maka itu, saya kira segera mungkin sebelum nanti masuk pada pembahasan APBN Perubahan begitu ya.Listrik Penghematan 7
HERMAN KHAERON 78 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Walaikumussalam Atas nama Komisi VII DPR menyampaikan terima kasih kepada kita semua dan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR yang setia terus sampai akhir rapat ini dan tentu ini sematamata untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terima kasih kepada Pak Dirjen EBTKE beserta seluruh jajaran dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan demikian, rapat saya nyatakan ditutup. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Listrik Penutup 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak Rida. Itu pada waktu kami kunjungan kebeberapa investor geo termal di New Zealand maupun Itali mereka justru sangat tidak nyaman dengan keluarnya Permen 50 Tahun 2017 karena di Permen itu salahsatunya adalah tentang renegoisasi terhadap harga yang sudah tertuang didalam PPA. Jadi ini barangkali nanti disertakan juga coba di karena renegoisasinyakan semuanya turun harga pembeliannya, sehingga ini mereka juga merubah rencana kerja dan sekarang relative mereka wait and see akhirnya begitu ya untuk melanjutkan pekerjaannya. Mungkin disini masuk masih tetap tadi dalam tahap kontrak ya. Tadi ada 70 kontrak. Mungkin sudah masuk, tetapi ini coba diimplementasinya dievaluasi sejauh mana diimplementasinya itu karena juga beberapa mengeluhkan terkait dengan persoalan renegoisasi harga yang sudah dimasukan didalam PPA ya.Listrik PPA 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Secara detail nanti, nanti tenang saja pak. (RAPAT: SETUJU) 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian SDM RI untuk melakukan percepatan proses serah terima proyek energi baru terbarukan yang sudah selesai pembangunannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk yang penyerahan-penyerahan itu selesaikanlah saya kira begitu Pak ya? setuju ya Komisi VII DPR? pemerintah?Listrik Proyek 7
HERMAN KHAERON 107 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bahan Baku dan Produksi Obat Herbal. Ada lagi tidak yang ingin dimasukkan disitu ? supaya kita masukkan ini hal-hal yang prioritas nanti bisa digarap oleh BPPT. Pak Nasir, apa masalahnya di Riau Pak Nasir ? tidak ada masalah ? tidak usah dikasih kalau begitu Riau.Obat Bahan Baku 7
HERMAN KHAERON 74 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tapi Dirjen sudah bisa, dirjen sudah bisa peralokasi kabupaten, nanti dibuat rata-rata pada waktu Anggota mengusulkan baru bisa dimasukan begitu. kan masih bisa berubah lokasi Pak ya toh? Betulkan Pak.Pembangkit Listrik Lelang 7
HERMAN KHAERON 75 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya khawatir nanti kalau gagal lelang terlambat kita lagi yang menjadi masalah.Pembangkit Listrik Lelang 7
HERMAN KHAERON 54 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau lokasi sementara perkabupaten kan bisa Pak?Pembangkit Listrik Lokasi 7
HERMAN KHAERON 68 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya boleh. “Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian SDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis data-data yang dimintakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI sebelum rapat dengan Menteri SDM RI tanggal 25 Januari 2018. Begitu ya? setuju ya? Pak Dirjen setuju Pak Dirjen? Lemburlah besok. Rapatnya siang, jadi pagipagi sudah disampaikan.Pembangkit Listrik Mendesak Dirjen 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak, balik lagi coba. Ini atas temuan yang rusak berat ini ada sanksi itu yang diberikan kepada pelaksana dan atau sebagainya?Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Rusak 7
HERMAN KHAERON 72 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … itu tadi diakomodir dipoint 3. Ah ini dipoint 3. Coba point 3. Nah ini point 3 ya kita minta percepatan Pak untuk dilaksanakan, memang tidak membatasi waktu, tapi minta percepatan dengan penyerderhanaan juklak, juknis. Itu seperti titik duanya dihapus, setelah juklak juknis itu dikasih koma disitu biar lebih rapih begitu loh. Inikan saya dulu belajarnya ejaan yang disempurnakan seperti pelaksanaan disituPembangkit Listrik PLTS 7
HERMAN KHAERON 31 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi begini Pak, saya interupsi dulu. Jadi jangan sampai Bapak mengatakan itukan sudah dilarang sama KKP, bukan itu maksud kita. Kenapa dieranya Pak Rohmin misalnya Pak Sarwono itukan aktivis lingkungan tidak dilarang, Pak Rohmin itukan ahli sumber daya lingkungan, laut, sumber daya alam itukan juga tidak dilarang. Sedangkan Pak Fadel keras Pak impor tidak boleh.Garam impor dibongkar sama Pak Fadel, kalau bisa justru kapal yang impor ditenggalamkan oleh Pak Fadel itu. nah maksudnya bikinKajian itu begitu loh. Kan orang bertanyanya “loh sekarang menterinya professor, tapi kok kebijakannya bisa melampau kebijakan menteri sebelumnya yang…” ah ini yang.BPPT sebagai institusi negara membuat suatuKajian yang lebih objektif dan ya hajat hidup rakyat jangan dihilangkan itu saja begitu ya. Memang kita sepakat lingkungan jangan rusak, tapi hajat hidup rakyat jangan dihilangkan. Lanjut Pak.Pendapatan Pendapatan Rakyat 7
HERMAN KHAERON 26 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Begini saja, mungkin dibuatkan surat saja kepada seluruh Anggota dan silakan Bapak tentukan waktu barangkali 1 bulan dari sekaranglah begitu ya beri waktu juga karena tidak mudah juga itu mengumpulkan data itu, apalagi terkait dengan tanda tangan bupati itu yang susah itu dan mungkin begini Pak Dirjen, memang kita sadari itukan butuh tanah, butuh lahan untuk pemasangan itu. Bisa tidak sih yang namanya rekomendasi itu tidak harus dari bupati misalkan dari camat atau dari dinas begitu ya? karena kalau sudah sampai bupati, politis Pak begitu. Kalau saya ditempat saya ya kalau walikota gampang karena dari saya begitu, kalau ditempat lain susah. Saya kira ini sama juga dengan teman-teman yang lain.Penerangan umum Pemasangan 7
HERMAN KHAERON 50 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pada waktu pemasangan Pak Ivan ada disitu tuh bagusnya begitu itu. mandorin, mandor.Penerangan umum Pemasangan 7



HERMAN KHAERON 51 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki DKI-kan padet begitu. jalan sebelah sini Pak Ivan, gang sebelah sini Pak. jadi tadi keinginan Pak Harry, Pak Ramson batal begitu ya demi hokum karena Pak Aryo masih ingin pasang juga disana. Baik begitu ya? baik Pak Dirjen. Semuanya sudah menyampaikan. Singkat sajalah 5 menit begitu ya? nanti selebihnya jawaban tertulis paling lama tadi ada keinginan sebelum rapat dengan menteri Hari Kamis, jadi punya waktu 1 harilah besok untuk membuat jawaban.Penerangan umum Pemasangan Lampu 7
HERMAN KHAERON 27 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau bisa juknisnya saya kira tidak sampai kesanalah dan kami sebagai Anggota DPR punya tanggung jawab moral juga kalau ini sudah terpasang, saya kira kita juga tidak akan acuh tak acuh begitu ya akan selalu ngecek dan bahkan jika mungkin ditiangnya itu dituliskan nama Anggota. Kalau ditiangnya ada nama Anggota malu kalau listriknya… Terus terhadap PLTS yang sudah. Ini yang sebetulnya menjadi diskusi kita juga. Jadi seluruh rekomendasi terhadap pelaksanaan program kemasyarakatan sebaiknya tidak masuk dalam zona politis begitu ya. Kepala dinas cukuplah begitu ya kepala dinas atau Pak Camat sudah cukup Pak dan bahkan kalau ditempat saya kepala desa karena punya dana desa Pak sekarang. Mereka punya tanah ya, mereka juga bertanggungjawab punya tanah, mereka punya anggaran dan mereka juga senang kalau ada program-program yang seperti ini yang langsung ke desanyaPenerangan umum Pemasangan PJUTS 7
HERMAN KHAERON 66 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen EBTKE Kementerian SDM RI meningkatkan program energi baru terbarukan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat dengan melakukan percepatan program dan penyederhanaan juklak-juknis seperti penerangan jalan umum sesuai dengan aspirasi anggota Komisi VII DPR RI. Tadi banyak permintaan untuk menyederhanakan supaya ini lebih mudah dan masuk kepada substansinya dan bermanfaat bagi rakyatlah. Setuju ya? Pak Harry Setuju? Pak Dirjen setuju Pak?Penerangan umum Penerangan Jalan 7
HERMAN KHAERON 47 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya. satu dapil sama saya ini kebetulan. Jadi memang rumahnya terang, jalannya gelap atau sengaja digelap-gelapin. Maksudnya itu. sengaja digelap-gelapin ya. interupsinya itu toh?Penerangan umum Penerangan Jalan 7
HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, saya kira kita langsung kepada kesimpulan silakan. DRAFT KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTORAT JENDRAL EBTKE 1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM RI untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terhadap bauran energi baru terbarukan dan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan serta menyampaikan perkembangannya kepada Komisi VII DPR RI. Setuju ya? seluruh Anggota Komisi VII DPR setuju? Pemerintah setuju?Penerangan umum Rekomendasi 7
HERMAN KHAERON 49 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kan titiknya sudah ditentukanPenerangan umum Titik Pemasangan 7
HERMAN KHAERON 17 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau usul boleh banyak boleh.Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 18 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebutkan nama dulu yang sudah memenuhi kuotalah, memenuhi kuota atau lebih disebutkan Pak.Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 20 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sudah dicatat 50-50.Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 21 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau lama saya saja yang nyebutin sini ah. Pak Direktur nyebutin itu saja lamaPenerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Mungkin yang 2017 di extend ke 2018 nanti plus tambahannya atau begitu tau berubah titiknya Pak Andi tidak? Oh tidak mengerti. Mohon diinstruksikan kepada TAnya. Mana TA-nya? Ada disini tidak TA-nya itu?Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 23 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi masih ada separuhnya ya? semestinya sudah bisa jalan Pak artinya bintang sudah bisa dicabut. Inikan sudah mulai ya Pak Arifin sudah bisa ya sebetulnya? Artinya sampaikan bertahap toh juga uang APBN-nya tidak sekaligus ada juga Pak begitu ya.Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 24 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya artinya bintangnya sudah bisa dicabut karena juga supaya didapil juga jalan begitu. lanjut Pak. sudah selesai Pak Dirjen?Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 25 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau berikirim surat kesluruh Anggota sudah?Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 28 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi kalau misalkan dalam juknisnya Pak Dirjen mengubah rekomendasi cukup dari kepala desa itu juga lebih cepat menurut saya untuk menentukan titik-titik yang bisa kita alokasikan begitu Pak.Penerangan umum Titik PJUTS 7
HERMAN KHAERON 74 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tapi Dirjen sudah bisa, dirjen sudah bisa peralokasi kabupaten, nanti dibuat rata-rata pada waktu Anggota mengusulkan baru bisa dimasukan begitu. kan masih bisa berubah lokasi Pak ya toh? Betulkan Pak.Penerangan umum Usulan 7
HERMAN KHAERON 50 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pada waktu pemasangan Pak Ivan ada disitu tuh bagusnya begitu itu. mandorin, mandor.Pengawasan Pengawasan 7
HERMAN KHAERON 49 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu sudah “dan melanggar aturan”Perundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
HERMAN KHAERON 50 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Melanggar aturan lingkungan hidup itu sudah diaturPerundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
HERMAN KHAERON 51 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya nanti nyambung. Ibu Menteri sudah sepakat, DSDM sudah sepakat, kita nanti tinggal gabung. Inisiatifnya bisa di DPR, bisa di Kementerian ESDM. Sepakat? Setuju?Perundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
HERMAN KHAERON 52 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oh ya-ya boleh.Perundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan habis Pak, ente.Perundangan Batubara 7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen EBTKE Kementerian SDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis dan data-data yang dimintakan oleh Anggota Komisi VII DPR sebelum rapat dengan Menteri ESDM tanggal 25 Januari 2018. Bisa Pak ya? kan tinggal foto copy saja itu, Cuma kuncinya darimana itu kuncinya? Pak Nasir setuju ya? Pak Tjatur? Ya silakan diperbaiki.Perundangan Jawaban Tertulis 7
HERMAN KHAERON 72 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … itu tadi diakomodir dipoint 3. Ah ini dipoint 3. Coba point 3. Nah ini point 3 ya kita minta percepatan Pak untuk dilaksanakan, memang tidak membatasi waktu, tapi minta percepatan dengan penyerderhanaan juklak, juknis. Itu seperti titik duanya dihapus, setelah juklak juknis itu dikasih koma disitu biar lebih rapih begitu loh. Inikan saya dulu belajarnya ejaan yang disempurnakan seperti pelaksanaan disituPerundangan Juklak 7
HERMAN KHAERON 66 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen EBTKE Kementerian SDM RI meningkatkan program energi baru terbarukan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat dengan melakukan percepatan program dan penyederhanaan juklak-juknis seperti penerangan jalan umum sesuai dengan aspirasi anggota Komisi VII DPR RI. Tadi banyak permintaan untuk menyederhanakan supaya ini lebih mudah dan masuk kepada substansinya dan bermanfaat bagi rakyatlah. Setuju ya? Pak Harry Setuju? Pak Dirjen setuju Pak?Perundangan Juklak 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pimpinan, oh mungkin untuk mengajukan usulan itu nanti ada contact personnya, jadi biar bisa kita tahu begitu kali ya?Perundangan Juklak 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pimpinan, oh mungkin untuk mengajukan usulan itu nanti ada contact personnya, jadi biar bisa kita tahu begitu kali ya?Perundangan Juknis 7
HERMAN KHAERON 49 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu sudah “dan melanggar aturan”Perundangan  Pelanggaran 7
HERMAN KHAERON 50 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Melanggar aturan lingkungan hidup itu sudah diaturPerundangan  Pelanggaran 7
HERMAN KHAERON 51 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya nanti nyambung. Ibu Menteri sudah sepakat, DSDM sudah sepakat, kita nanti tinggal gabung. Inisiatifnya bisa di DPR, bisa di Kementerian ESDM. Sepakat? Setuju?Perundangan  Pelanggaran 7
HERMAN KHAERON 52 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Oh ya-ya boleh.Perundangan  Pelanggaran 7
HERMAN KHAERON 53 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lebih mantap lagi.Perundangan  Pelanggaran 7
HERMAN KHAERON 52 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih. Jadi memang harus ada konsinyering ya. kita bicara khusus kemudian policy-nya apa, aturannya apa dan semua stakeholder ada disitu baru kita jalankan. Lanjut dulu tadi. terima kasih Pak Fadel. Pak Menteri. Ini Menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan. Silakan Pak Dito, kemudian Pak Harry.Perundangan Peraturan 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itukan Permennya Permen 1 Tahun 2015 Pelarangan ekspor atau pelarangan penjualbelian lobster, kepiting dan rajungan dibawah 200 gram, kemudian direvisi dengan Permen 56 Tahun 2016. Jujur Pak sudah patah arang Pak semuanya Pak. jadi sudah berbagai cara sudah tidak mempan. Sudah sampai kepada Presiden tidak selesai juga persoalan ini. Jadi lebih baik kita meminta teknologinya saja dariBPPT.Perundangan Peraturan 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Secara detail nanti, nanti tenang saja pak. (RAPAT: SETUJU) 2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE, Kementerian SDM RI untuk melakukan percepatan proses serah terima proyek energi baru terbarukan yang sudah selesai pembangunannya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk yang penyerahan-penyerahan itu selesaikanlah saya kira begitu Pak ya? setuju ya Komisi VII DPR? pemerintah?Perundangan Peraturan 7



HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kami ingin menyampaikan bahwa yang ribet itu sebetulnya di pemerintah, banyak aturan-aturan yang berbelit-belit dan tentu kalau kami melihat hari ini Pak Menteri ESDM menyampaikan persetujuan ya prosedurnya sangat panjang sekali berarti di pemerintah. Bagi saya pribadi kalau melihat seperti ini sebetulnya tidak ada masalah ya, kalau hanya persetujuan Komisi VII, tetapi inikan ada Komisi VI dan Komisi XI yang dinyatakan itu. Ini juga butuh penjelasan sisi mana yang tentu ini akan menjadi keputusan di komisi-komisi lainnya supaya juga pengambilan keputusan terhadap permohonan yang disampaikan oleh menteri supaya ini tepat mengambil keputusannya tidak bertumpang tindih dan bertabrakan dengan keputusan dari komisi-komisi lain.Perundangan Peraturan 7
HERMAN KHAERON 33 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tidak juga Pak. diperlonggar hanya didaerah yang bersangkutan berdasarkan diskresinya gubernur. Kalau keluar tetap kalau andon tetap ditangkap. Lobster juga dulu minta kelonggaran, yang dilonggarin kepiting. Kepiting itu hanya terhadap close open session. Jadi di Februari-Maret untuk menangkap yang bertelor. Diluar itu sudah close lagi tidak boleh.Perundangan Peraturan Cantrang 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak Rida. Itu pada waktu kami kunjungan kebeberapa investor geo termal di New Zealand maupun Itali mereka justru sangat tidak nyaman dengan keluarnya Permen 50 Tahun 2017 karena di Permen itu salahsatunya adalah tentang renegoisasi terhadap harga yang sudah tertuang didalam PPA. Jadi ini barangkali nanti disertakan juga coba di karena renegoisasinyakan semuanya turun harga pembeliannya, sehingga ini mereka juga merubah rencana kerja dan sekarang relative mereka wait and see akhirnya begitu ya untuk melanjutkan pekerjaannya. Mungkin disini masuk masih tetap tadi dalam tahap kontrak ya. Tadi ada 70 kontrak. Mungkin sudah masuk, tetapi ini coba diimplementasinya dievaluasi sejauh mana diimplementasinya itu karena juga beberapa mengeluhkan terkait dengan persoalan renegoisasi harga yang sudah dimasukan didalam PPA ya.Perundangan Peraturan Menteri 7
HERMAN KHAERON 57 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira itu terjadi Pak. Bapak cek saja nanti ya itu. itu terjadi renegoisasi terhadap kontrak-kontrak yang sudah PPA karena terbitnya Permen 50 Tahun 2017. Jadi dicek saja nanti.Perundangan Permen ESDM 7
HERMAN KHAERON 62 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira, memang benar juga kalau sampai saat ini kita terhambat di Baleg, keluarkan saja Perpu Pemerintah isinya disinkronisasikan dengan di Komisi VII DPR. saya kira ide bagus itu fraksi pemerintah harus begitu Pak. ya. silakan Pak Ramson, setelah Pak Kurtubi kita. Mungkin ada perbedaan ini kalauPerundangan Perpu 7
HERMAN KHAERON 94 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki … sesuai rekomendasi RDP ke Panja, nanti Panja mengajukan rekomendasi ke raker dengan menteri, nanti kita putuskan raker dengan menteri supaya ini menjadi keputusan lebih tinggi. Setuju ya? Pak Menteri … Pak Dirjen setuju ya? kita semua setuju? Dari mitra semua setuju? Jadi nanti membahas ini kita bersama-sama saja Pak, bilamana kita konsinyering begitu ya bisa 2 hari atau … kesini menjadikan cetak biru yang menurut saya… nanti leading sektornya ada di Pak Eko ya? Pak Ekokan merangkap Sekjen. Saya kira bisa nanti untuk mengundang bersama-sama… untuk sekaligus penjelasan terhadap peraturan-peraturan mana yang tabrakan yang tidak ingin melakukan, bertentangan. Saya kira ini yang perlu kita luruskan nanti. Komisi VII setuju? Terakhir pointPerundangan Persetujuan Kebijakan 7
HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kami ingin menyampaikan bahwa yang ribet itu sebetulnya di pemerintah, banyak aturan-aturan yang berbelit-belit dan tentu kalau kami melihat hari ini Pak Menteri ESDM menyampaikan persetujuan ya prosedurnya sangat panjang sekali berarti di pemerintah. Bagi saya pribadi kalau melihat seperti ini sebetulnya tidak ada masalah ya, kalau hanya persetujuan Komisi VII, tetapi inikan ada Komisi VI dan Komisi XI yang dinyatakan itu. Ini juga butuh penjelasan sisi mana yang tentu ini akan menjadi keputusan di komisi-komisi lainnya supaya juga pengambilan keputusan terhadap permohonan yang disampaikan oleh menteri supaya ini tepat mengambil keputusannya tidak bertumpang tindih dan bertabrakan dengan keputusan dari komisi-komisi lain.Perundangan Prosedur 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira saya mungkin jadi kalau usulan untuk dinolkan mungkin ini adalah usulan dari Kementerian ESDM, kita hargai itu ya. Kita hargai dan memang tidak bisa diputuskan mungkin harus diadakan rapat-rapat selanjutnya. Tetapi dulu lahir Undang-undang 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang memungkinkan setiap air yang dipergunakan atau air yang dikeluarkan dari sumber air itu harus mendapatkan pengembalian dari setiap kawasan yang itu akan dikonservasi. Mungkin boleh saja Pak Menteri, artinya bahwa ada usulan gitu untuk dinolkan tetapi mungkin dengna catatan-catatan tadi bahwa untuk tidak melanggar terhadap Undang-undang maka ada kewajiban untuk mengembalikan pada reservoir atua barangkali juga akan ada memberikan konservasi terhadap kawasan-kawasan yang terindikasi itu secara eksploitatif itu diambil sumber airnya. Mneurut saya itu jadi tidak loose begitu saja artinya, kalaupun ada usulan tentu harus dengan ada catatan-catatan lain. Mohon nanti dikaji Undang-undang 37 Tahun 2014. Terima kasih.Perundangan Regulasi 7
HERMAN KHAERON 55 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Undang-undang itu tidak mengatur itu. jangan salah Bu, saya Ketua Panja undang-undang itu, jadi tidak mengatur tentang pembatasan lahan itu ya. jadi pugar diatur 15 hektar itu tidak diatur.Perundangan Undang-undang 7
HERMAN KHAERON 56 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Langsung saja kesinilah. Saya ketemu panja undang-undang…Perundangan Undang-undang 7
HERMAN KHAERON 57 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira itu terjadi Pak. Bapak cek saja nanti ya itu. itu terjadi renegoisasi terhadap kontrak-kontrak yang sudah PPA karena terbitnya Permen 50 Tahun 2017. Jadi dicek saja nanti.PLN Kontrak 7
HERMAN KHAERON 19 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Harry Poernomo tidak layak dicoret. Pak sebutkan yang sudah memenuhi kuota keatas yaPLN Kuota 7
HERMAN KHAERON 55 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bapak masukan saja perkabupaten dapil itukan bisa artinya untuk mencabut blokir itu kan sudah ada kita masing-masing kabupaten, dimasukan saja dulu kabupaten ini-kabupaten ini. Dibuat rata dulu, nanti baru ada perubahan terhadap alokasi masing-masing dapil disetiap Anggota setelah masuk begitu.PLN Lelang 7
HERMAN KHAERON 54 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau lokasi sementara perkabupaten kan bisa Pak?PLN PLN 7
HERMAN KHAERON 39 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik, terima kasih dan mungkin bisa rekomendasinya dari Kepala Desa diserahkan kepada PLN karena persoalan lokasi ya. Jadi memang pemasangan tiang itukan akan ditempat atau pun dilokasi yang dimiliki oleh daerah setempat. Bisa nanti penyerahannya adalah PLN supaya dapat dipelihara. Itu juga bagus Pak dan ini menambah kumulasi jumlah kemampuan distribusi atau pun elektrifikasi di daerah berdasarkan kemampuan distribusi PLN. Pak Bara silakan, siap-siap Pak Ivan. Silakan Pak Bara.PLN PLN 7
HERMAN KHAERON 60 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan PLTN Pak PLNPLN PLN 7
HERMAN KHAERON 54 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bahwa hujan tidak bisa produksiGaram, kalau panas sudah bisa produksiGaram itu sudah tahu semua itu. sekarang langsung kesitu saja.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 65 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Okelah Ibu ini belum bisa menjawab itu. Soalnya ada yang bisa menjawab, ada yang bisa menjawab bahwa sekarang sudah bisa disajikan dalam bentuk cair, tidak lagi dalam bentuk Kristal. Silakan diteliti diBPPT ya.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 104 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau tidak setuju, apresiasinya bisa dicabut. Setuju ya, tenang Bu saya sudah kasih tahu Komisi IV kalau Ibu masih Rapat disini, tenang saja. 2. Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT untuk melakukanKajian sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, diantaranya terkait Kelangkaan Elpiji 3 kg, Penurunan produksi dan kelangkaanGaram, Alat tangkap ikan jenis cantrang, Pelarangan eksporBibit Lobster dibawah 200 gr, Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Masih ada yang lain tidak ? silahkan kalau mau dimasukkanProduksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 6 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tadi saya setujuGaram. Inikan juga menjadi persoalan setiap kali masyarakat panenGaram,Harga anjlok turun, tetapi setiap kali para petaniGaram sudah menjualGaramnya kepada para pengusahaGaram itu akan naik beberapa kali lipat. Inikan situasi yang menurut saya diciptakan secara tidak adil kepada masyarakat kecil ya yang semakin ditekan, semakin kecil, tetapi juga bagi yang memanfaatkannya mereka akan meraup untung yang jauh lebih besar.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 57 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Berapa skala kecil untuk membangun skala industry yang bisa menurunkan berbagai produk turunan itu?Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 59 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ada tidak konsep membuat skala-skala kecil misalkan tadi di NTT-kan kalau diserahkan kepada pabrik besarkan nilai manfaat bagi rakyatnyakan juga kecil. Maksudnya supaya Pak Feri ini bisa mengumpulkan masyarakat disitu dibantu oleh programnyaBPPT disitu, kemudian bisa menjadi produk-produk yang bernilai seperti ini begitu. Bisa menghasilkanGaram apa namanyaGaram konsumsi, bisa menghasilkanGaram untuk kimia dan lain sebagainya. Seperti inikan? Nah harusnya itu yang dibuatkan, sehingga saya pun di Cirebon hasilGaram yang begitu banyak ya bisa juga nanti dibuatkan satu unit khusus disitu misalkan. Nah inikan jadi contoh. Kalau masyarakatnya itu ya bagus jadi bernilai. Tidak lagi disetir-setir oleh tengkulak. Dia juga nanti membangun dengan kapasitas kemampuan sendirinya ditempat lain. Kan di Indonesia seharusnya begitu Bu selalu harus ada contoh yang itu membuat mereka tertarik itu akan tumbuh dengan sendirinya.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 60 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu maksudnya sebab Pak Ferry juga di NTT saya di Cirebon, Pak Satya didapilnya, Pak Kurtubi di NTB itu bisa membangun yang skala-skala yang home industry, tetapi juga dari sisi teknologinya bisa lebih baik, dari sisi kesehatannya juga bisa terjamin terus ikut juga didalam good processing practices-nya mengikuti itu begitu ya, nah sehingga ini yang bisa dikloning maksud saya. Jangan menghasilkan industry, tapi jatuhnya kepada skala korporasi besar yang nilainya nanti kepada rakyatnya jadi kuli lagi disitu begitu ya atau nanti ditekan lagi dari sisiHarga. Dia bisa saja pada musim tertentu dia tidak butuh bahan baku. Dia tutup begitu supayaHarga jatuh. Begitu dia jatuh dia beli, tetapi dia jual tetap denganHarga mahal begitu.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 61 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kejadian kemarin kan begitu. pabrik menjualGaram konsumsi Rp10 ribu sampai Rp15ribu dipasaran, tetapi begitu sekarang panen dimasyarakat dia turun mulai dariHarga Rp2.700 turun ke Rp1.800 ya jatuh-jatuhnya ke Rp500-600 rupiah perkilo begitu. Padahal begitu 500-600 dibeli sebanyak-banyaknya oleh industry, begitu jatuh dia beli, dia nanti tahan sedikit.Garam mahal lagi dipasaran, dijual lagi. Padahal kan juga para petaniGaram juga mengkonsumsiGaram lagi, mahal lagi dia begitu loh. Maksudnya mengembangkan skala-skala kecil yang nanti didampingilah para Anggota didapil itu bisa membuat kapsul tadi, herbal, membuat herbal kan bisa. Ibu Ari bisa bikin herbal disana begitu. Kalau ada obat kurus saya maulah jadi produsen obat kurus. Saya contohnya, nanti bisa ngurusin badan begitu ya. begitu Bu jangan terlalu inilah yang lebih to the point saja.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 63 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Maksud Pak Andi Jamaro itu kalau bisa cair ada di dapur itu, itu lebih sederhana begitu.Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bukan Bu, ini pertanyaannya kalauGaram itukan sekarang dalam bentuk Kristal, bisa tidak disajikan dalam bentuk cair dalam konsumsi itu begitu loh. Maksudnya itu. kalau misalkan nilai tambah dari air sebelum jadi Kristal, nanti turunannya ada dalam bagan. Tadi pertanyaan sederhana bisa tidak nantiGaram itu…Produksi Garam Garam 7
HERMAN KHAERON 12 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Saya kira satu tambahan tadi. informasi terakhir untuk program kemasyarakatan Pak.Program Kerja Program Kemasyarakatan 7
HERMAN KHAERON 56 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki (RAPAT: SETUJU) 4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencari bahan peganti penggunaan merkuri pada proses kegiatan industri dan penambangan emas serta mensosialisasikannya kepada masyarakat. Saya kira ini sebagai tanggung jawab morallah kita ratifikasi terhadap Konvensi Minamata. Setuju ya? ya silakan.Program Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 57 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Untuk menggunakan saja ya?Program Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 58 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Untuk menggunakan pengganti merkuriProgram Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 59 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Atau mensosialisasikan. Untuk mensosialisasikan bahan pengganti pengguna merkuri. Betul sudah itu. Baik pas itu. Di Cirebon itu banyak sekali merkuri.Program Lingkungan Hidup Bahan Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 48 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia membentuk tim penanganan kegiatan penambangan illegal dan melanggar aturan lingkungan hidup baik didalam maupun diluar kawasan IPPKH. Mungkin langsung ditambahkan ya? “...bersama dengan Kementerian SDM”. “Kementerian SDN”. Begitu ya? setuju ya? Pak Bendung setuju Pak Bendung?Program Lingkungan Hidup Pembentukan Tim penanganan kegiatan penambangan illegal  7
HERMAN KHAERON 67 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian kalau disana, ya kalau disaya sampah yang ini ya bikin kegiatan. Ya kalau bicara sampah yang bikin kegiatan penanganan sampah melalui ya reuse, reduce, dan recycling misalkan ya banyaklah tema pokoknya yang tentu nanti bisa dirumuskan. Ini umum saja. Setuju ya?Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
HERMAN KHAERON 61 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi Komisi VII DPR RI coba dikembalikan paling terakhir, paling terakhir. Beginibegini, “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup RI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahan peganti penggunaan merkuri pada proses kegiatan dan penambangan emas”. Sampai emas titik. Kemarin Pak Roy menutup kegiatan merkuri di Cirebon itu. setuju ya Ibu Menteri?Program Lingkungan Hidup Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 62 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “dan teknologi” iya. “bahan peganti dan teknologi penggunaan merkuri”. Itukan “bahan peganti penggunaan merkuri dan teknologinya” begitu saja “kepada proses dan teknologinya terakhir saja supaya sudah hapus itunya. Itu hapus saja. Halo-halo.Program Lingkungan Hidup Pengganti Merkuri 7



HERMAN KHAERON 63 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Dan teknologinya ah disitu. Pada proses kegiatan industri dan penambangan emas. Begitu Ibu Menteri? Setuju? Setuju ya?Program Lingkungan Hidup Pengganti Merkuri 7
HERMAN KHAERON 46 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan serapan anggaran sebesar 90,65%. Namun demikian, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar lebih meningkatkan kinerja dan realisasi serapan anggaran di Tahun Anggaran 2018. Setuju ya? setuju. Ibu Menteri setuju ya?Program Lingkungan Hidup Peningkatan Kinerja 7
HERMAN KHAERON 69 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk lebih aktif mendukung dan mengembangkan energi baru terbarukan berbasis kehutanan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris kali ya? kesepakatan atau apa itu di undang-undang itu? perjanjian. Paris agreement saja. Pakai Bahasa Inggris, jangan pakai Bahasa Arab. Paris agreement iya oke. Sudah begitu cukup mengerti kita. Ibu Menteri setuju? Saya kira setuju saja ini. Komisi VII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup setujulah, sepakat. Kalau ini jangan mendesaklah, sepakat. Nomor 6 itulah sepakat dengan menteri. Setuju Bu ya?Program Lingkungan Hidup Perjanjian Paris 7
HERMAN KHAERON 11 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian terkait dengan perubahan iklim, tentang perubahan iklim. Mungkin secara teknis mungkin lebih condong pada persoalan pemadaman hot spot begitu, tetapi secara konsepsi ini terkait dengan persoalan lingkungan hidup bahkan ini sangat terkait erat dengan perjalanan konfrensi of party UNCC. Jadi menurut saya tidak ada polarisasi disini ya. semestinya berbagai kegiatan dimasing-masing di Eselon I ini melekat dengan di Komisi VII DPR.Program Lingkungan Hidup Perubahan Iklim 7
HERMAN KHAERON 64 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI merealisasikan seluruh commitment aspirasi masyarakat sebagai hasil keputusan rapat yang telah disepakati bersama di Komisi VII DPR dan melaksanakan Program Sosialisasi Aspirasi Masyarakat terkait dengan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup. Setujunya dua kali dong Pak, jangan sekali. Komisi VII DPR setuju ya? Ibu Menteri silakan Bu.Program Lingkungan Hidup Program Aspirasi Masyarakat 7
HERMAN KHAERON 76 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya sudah disampaikan tadi. Dalam pendalamannya bahwa nanti setiap Eselon I dengan satker, setiap Eselon I menyiapkan sosialisasinya. Yang lebih banyak amalnya lebih besa. Silakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata akhir.Program Lingkungan Hidup Program Sosialisasi 7
HERMAN KHAERON 28 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Baik Pak Ivan Doly. Kalau saya sih reklamasi Pantai Utara Jakarta itu sudah dianggap lucu sajalah begitu ya, dianggap serius juga tidak pernah ada benarnya. Dulu urusannya Pemerintah daerah semua diserahkan kedaerah, sehingga tidak ada urusan pusat seolah-olah. Sekarang ditarik semuanya menjadi urusan pusat semuanya, tidak ada urusannya dengan daerah. Jadi sudah lucu sajalah kalau itu. iya memang lucu itu maksudnya ya. ya itulah negeri kita begitu.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bisa-bisa. Kita bisa nanti kesana dengan Dirjen Planologi nanti ya.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
HERMAN KHAERON 30 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Makanya lucu sajalah itu ya, kita anggap lucu sajalah begitu. kan lucu. Dulu urusan Amdal dalam aturan itu adalah itu harus Amdal terintegrasi, sehingga ada dipusat, tapi itu diserahkan. Tidak apa-apa itu Amdal parsial, sehingga itu menjadi urusan pemerintah provinsi. Saya kira, sekarang minta lagi Amdalnya terpusat begitu ya. Luculah sudah. Saya kira begitu dan saya kira tidak perlu dijawablah karena ini menjadi polemic yang tidak berujung menurut saya, sehingga saya membahas itu sudah sejak lama dan saya sudah menginjakan kaki di Pulau G, di Pulau C, di Pulau D juga akhirnya sudahlah anggap saja ini tontonan lucu begitu ya. inilah negara kita. Silakan dilanjut Ibu Yuliani Paris. Setelah itu Pak Tjatur. Pak Tjatur belum ada ya? kalau Pak Tjatur belum hadir siap-siap Pak NasirProgram Lingkungan Hidup Reklamasi 7
HERMAN KHAERON 20 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Saya membahas dijanjikan tidak satu pun Pak Aryo. Ini terus saja tidak berhentihenti ya Bu Menteri ya saya ngomong ya? supaya ada yang tersinggunglah begitu ya. sebelum ke Pak Bambang, sedikit saya ingin menyampaikan aspirasi juga ini terkait dengan kebijakan dari planologi dan tata lingkungan untuk relokasi Bendungan Kuningan Pak. Dulukan kami waktu di Komisi IV DPR berkunjung kesana dan kita memberikan percepatan untuk pemberian izin atas lahan relokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Ini mohon segera mungkinlah mereka sudah belum ada kepastian sampai sekarang dan kasihan karena fisik akan segera selesai dan mereka harus menempati lokasi baru ya Bu, sudah selesai ya? katanya masih menunggu surat dari Kementerian KSDAE, apa namanya Dirjen Sumber Daya Air. Sudah berkirim, sudah sampai?tolong nanti barangkali kalau ada bukti suratnya saya mintalah ya? untuk memastikan karena ini masyarakat disana atau masyarakat kampong saya Pak. saya disana kampungnya, jadi mereka berharap bisa ini cepat selesai. Kami persilakan Pak Bambang Riyanto, kemudian nanti Pak Hari Poernomo.Program Lingkungan Hidup Relokasi Bendungan 7
HERMAN KHAERON 12 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian terkait dengan penyuluhan dan perkembangan SDM. Kan disitu juga sama-sama ya SDM-nya lingkungan hidup, SDM-nya. Jadi mungkin kedepan presentasinya juga sebagian memang tidak dapat seluruhnyalah. Kita juga harus saling menghormati dengan komisi lain begitu ya, tetapi mungkin Ibu Menteri pemisahan presentasi itu bukan berdasarkan per Eselon I terkait karena kalau di Komisi VII DPR inikan kesan saya yang dibahas hanya bento saja begitu ya, motor sampah saja yang dibahas, padahal sebetulnya secara substansi banyak begitu loh hal-hal lain ini harus menjadi concern kita. Begitu Pak Roy ya? jadi asal ketemu ributnya bento, bento 40 menjadi 80 dikurangi lagi. Tahun lalu saya tidak dapat begitu ya.Program Lingkungan Hidup SDM 7
HERMAN KHAERON 62 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “dan teknologi” iya. “bahan peganti dan teknologi penggunaan merkuri”. Itukan “bahan peganti penggunaan merkuri dan teknologinya” begitu saja “kepada proses dan teknologinya terakhir saja supaya sudah hapus itunya. Itu hapus saja. Halo-halo.Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
HERMAN KHAERON 66 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya misalkan didaerahnya Pak Aryo di Jakarta itukan pencemaran dihilir sungai, dipinggir-pinggir laut ya bikinlah disitu sosialisasi. Kaitannya dengan siapa kalau disitu? Pak Karli mungkin disitu ya?Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
HERMAN KHAERON 68 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Bu Ari apa? Sosialisasinya disana apa Kaltara itu? kepiting tidak?. Saya kira, nanti kita perdalamlah ya RDP nanti dengan Sekjen setuju ya? setuju Bu?Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
HERMAN KHAERON 21 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Bambang dan saya kira ini memang terinspirasi juga Ibu Menteri ya, masyarakat kitakan kepedulian terhadap lingkungan itu masih, kalau dibilang rendah mungkin tidaklah ya, masih belum maksimum begitu ya, maksimal. Untuk itu, apakah tidak sebaiknya barangkali membagi tugaslah dimasing-masing Eselon I membuat sosialisasi terkait dengan lingkungan dimasing-masing dapil. Kita fasilitasilah didapil, tapi programnya dari masing-masing Eselon I dibagi saja Bu. Kalau keberatan di Eselon I untuk menampung seluruh dapil, mungkin bisa berbagi dengan Eselon I lainnya begitu. Topiknya ya mungkin sekitar itu. Mungkin kalau dikawasan tambang yang banyak illegalnya ya gakumlah disana bikin sosialisasi. Kalau didaerah saya karena ada limbah rumah sakit ya yang lagi rame ya Bu Vivinlah begitu ya. pokoknya yang laki-laki diluar dapil saya boleh begitu ya. staf ahli boleh begitu ya, Ibu Menteri boleh. Saya belum pernah ada acara dengan Ibu Menteri itu belum pernah begitu, padahal sudah lama rasanya kenal Ibu Menteri ini. Terima kasih Pak Bambang, lanjut Pak Harry Poernomo.Program Lingkungan Hidup Sosialisasi Peduli Lingkungan 7
HERMAN KHAERON 47 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI sepakat ini butuh persetujuan Ibu Menteri sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait dengan rencana perhutanan sosial dan program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA focus pada penanganan konflik tenorial, implementasi agro forestry, pembentukan kelompok usaha masyarakat tepian hutan dan mensosialisasikan tata peraturanya. Setuju ya Komisi VII DPR ya ini usulan pak ini juga nanti. Ibu Menteri setuju?Program Lingkungan Hidup Tora 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kemudian juga kami ingin tahu kalau sudah hasil temuan itu menjadi dokumenBPPT, tadi disampaikan ada kerja sama dengan BUMN, tapi saya mendalami lagi dari dokumen yang ada banyak sekali juga bekerja sama dengan swasta, sehingga ada istilah apa “maklun, maklun apa namanya itu? artinya hasil penelitian inikan tidak bisa dilaksanakan olehBPPT, tetapi kemudian hasil ini dilaksanakan oleh pihak swasta. Nah swastanya ini siapa? Apakah tidak lebih baik begitu ya untuk dibangun kelompokkelompok masyarakat, kelompok masyarakat didapil Anggota ini banyak sekali ini. disini saja ada 51 Anggota itu sudah menyangkut berapa ratus kelompok itu didapilnya masing-masing. Nah kalau kemudian hasil temuanBPPT ini memang bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat apalagi dari sisi ekonomi tempat mendorong ekonomi baru dan merupakan hasil kreatif dan inovasi yang ini bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat alokasikan saja nanti anggarannya begitu bisa mendorong terhadap bagaimana tumbuh dan berkembangnya ekonomi dimasyarakat. Kalau dapilnya para Anggota senang ya tidak perlu ada diherlah, tidak perluBPPT itu.Program Prioritas NasionalTemuan BPPT 7
HERMAN KHAERON 77 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu termasuk pemagaran dan segala macam Pak ?Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 78 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena kalau tidak dipagar itu Dapil saya banyak yang kesambar itu.Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 79 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena begini Pak Kepala ya, kan itu kan sepanjang jalur Jakarta-Surabaya itu kan tidak terpagar ya, itu kan bebas-bebas saja itu, para Petani lewat situ, Kambing, Kerbau lewat situ, itu kan yang sebetulnya agak riskan ya. Maka itu sebaiknya apakah tidak flyover gitu ya pakai lintas diatas gitu, karena kalau dibawah kalau situasinya seperti ini, ini setiap hari saya dapat saja kiriman dari Dapil saya itu ada yang ketabrak, ada mobil yang ketabrak, ada orang yang ketabrak, ada saja itu yang kesambar kereta itu. Apalagi kalau kereta cepat dengan kecepatan 200 km/jam ya saya tidak ini, Kerbau, Sapi apa lewat situ bagaimana itu ya, perlintasan oke lah kalau perlintasan nanti ditambah pakai tenaga orang disitu, tapi hampir semuanya terbuka kok itu. Kalaupun bikinKajian dengan penambahan itu ya harus dipagar itu sepanjang itu, kalau tidak bahaya itu.Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 88 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tapi sensornya yang harus dijaga malah nanti.Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 89 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kan selama ini yang dijaga perlintasannya tuh sama orang, nanti otomatis sensornya yang harus dijaga orang Pak. Kalau tidak dijaga sensornya hilang bagaimana itu ?Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 90 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi orangnya dipindahin menjaga sensor bukan menjaga pintu gitu, lanjut.Proyek Kereta Cepat 7
HERMAN KHAERON 34 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Lebih baik kita kesimpulannya memintaBPPT untuk membuatkan pilot project terkait dengan pembesaran lobster itu, budidaya lobster itu. itu lebih efektif dibandingkan dengan kalau lawan, menurut saya kalau lawan kebijakan Bu Susi sudah susahlah begitu. kita mengertilah Prof begitu ya?Proyek Pilot Project 7
HERMAN KHAERON 35 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sudah tidak bisa prof, sudah tidak bisa. Dulu mitra saya. jadi sudah …, jadi lebih baik minta kitaBPPT…Proyek Pilot Project 7
HERMAN KHAERON 2 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional kita dan hari ini agenda rapat kita adalah penjelasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap proyek energi baru dan terbarukan yang mangkrak. Ini judulnya sudah top ini. Yang kedua adalah upaya penyelesaian bottle neck pengembangan energi baru dan terbarukan. Kemudian tiga lain-lain jika ada hal yang tentu ingin disampaikan dalam rapat ini supaya rapat lebih fleksible sekarang ini jadwalnya dan lain-lain supaya kalau misalnya ada pandangan dan usul pendapat lainnya, tentu bisa diakomodir dalam rapat-rapat di ruangan ini. Sesuai dengan hasil keputusan Badan musyawarah dan rapat internal Komisi VII DPR, maka hari ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan itu kami mohon persetujuan Bapak-Ibu sekalian karena sudah hadir 10 Anggota, 6 fraksi, apalagi kalau merujuk terhadap rapat sebelumnya saya kira forum sudah bisa tercapai. Saya mohon persetujuan Bapak-Ibu sekalian, apakah kita dapat membuka rapat ini? setuju? Dan saya kira Rapat Dengar Pendapat ini sifatnya terbuka untuk umum. Untuk itu, rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.Proyek Proyek Energi Mangkrak 7
HERMAN KHAERON 77 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itu termasuk pemagaran dan segala macam Pak ?Proyek Track 7
HERMAN KHAERON 78 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena kalau tidak dipagar itu Dapil saya banyak yang kesambar itu.Proyek Track 7
HERMAN KHAERON 79 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Karena begini Pak Kepala ya, kan itu kan sepanjang jalur Jakarta-Surabaya itu kan tidak terpagar ya, itu kan bebas-bebas saja itu, para Petani lewat situ, Kambing, Kerbau lewat situ, itu kan yang sebetulnya agak riskan ya. Maka itu sebaiknya apakah tidak flyover gitu ya pakai lintas diatas gitu, karena kalau dibawah kalau situasinya seperti ini, ini setiap hari saya dapat saja kiriman dari Dapil saya itu ada yang ketabrak, ada mobil yang ketabrak, ada orang yang ketabrak, ada saja itu yang kesambar kereta itu. Apalagi kalau kereta cepat dengan kecepatan 200 km/jam ya saya tidak ini, Kerbau, Sapi apa lewat situ bagaimana itu ya, perlintasan oke lah kalau perlintasan nanti ditambah pakai tenaga orang disitu, tapi hampir semuanya terbuka kok itu. Kalaupun bikinKajian dengan penambahan itu ya harus dipagar itu sepanjang itu, kalau tidak bahaya itu.Proyek Track 7
HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Pak Ketua izin, tadi kan Pak Menteri sudah menawarkan untuk rapat tertutup dan terkoordinasi dengan kementerian lainnya. Menurut saya nggak usah dijawab saja, nanti saja terbuka secara khusus gitu kan bisa dibuka-bukalah secara detil, apakah menjadi corong atau bukan kan lebih terbuka secara tertutup begitu ya. Terima kasih Ketua.Rapat Rapat Tertutup 7
HERMAN KHAERON 12 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Terima kasih Pak Kepala Lapan dan kita lanjut ke PT Dirgantara Indonesia, tapi saya mohon yang fokus saja. Tidak perlu visi-misi PT DI tidak perlulah. Langsung fokus ke pengembangan N-219 dan anggaran saya kira disebutkan tidak perlu disitu, lebih kepada hal teknis 81 itu untuk apa saja dan tentu serapan yang sebelumnya untuk apa saja. Silakan Pak.Riset Pengembangan 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia, Kepala Lapan dan Direksi PT Dirgantara Indonesia Persero atas pengembangan pesawat N-219 sebagai industri dirgantara hasil inovasi dalam negeri dan pesawat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang dikembangkan sejak Tahun 2011. Hal ini juga merupakan bagian dari program jembatan udara sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barat dari dank e daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. ah biar komplit Apakah disetujui atau silakan.Riset Pengembangan Teknologi 7
HERMAN KHAERON 22 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia, Kepala Lapan dan Direksi PT Dirgantara Indonesia Persero atas pengembangan pesawat N-219 sebagai industri dirgantara hasil inovasi dalam negeri dan pesawat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang dikembangkan sejak Tahun 2011. Hal ini juga merupakan bagian dari program jembatan udara sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barat dari dank e daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. ah biar komplit Apakah disetujui atau silakan.Riset Penguatan Riset 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia dan Kepala LAPAN agar dapat merealisasikan kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara Indonesia Persero sebesar Rp81.833. 713. 778.00 untuk penyelesaian pesawat N-219 pada tahun 2018. Menurut saya kalau Rp81 miliar gampang, yang susah cari itu yang 78-nya itu yang susah. Bagaimana cari 78-nya itu? silakan Pak Aryo.Riset Penyelesaian 7
HERMAN KHAERON 7 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Terima kasih Pak Aryo dan memang yang harus dipikirkan oleh kita masa depan sebetulnya. Kita tahu semua bahwa sekarang diera bonus demografi angkatan kerja kita tinggi, tetapi riset yang menuju kepada inovasi baru yang membuka peluang usaha baru, saya kira memang tidak Nampak. APBN perubahan saya tidak mau tandatangan kalau anggaran risetnya masih seperti ini Pak Aryo ya ini saya katakan disini yak arena kalau melihat angka tadi coba dilihat disitu, coba melihat angka itu, itu sedih sekali dan saya yakin Pak Menteri itu sebetulnya satu hati dengan kita begitu ya, Cuma sistem itu yang kadang-kadang memang membuat ini membelenggu ya karenakan Pak Menteri juga lahir dari peneliti. Coba bayangkan supaya seimbang angkanya dibuat triliun semua. Menurut saya itu hanya untuk keseimbangan saja cara menulis begitu ya dari Rp41,28 triliun diimbangi oleh Rp0,02 triliun. Coba diganti pakai miliar deh akan terlihat ketimpangan antara anggaran yang dialokasikan disisi sana dengan disisi research. Padahal disambutan saya waktu peluncuran remote sensing dengan ya pengindaraan jauh dengan resolusi sangat tinggi, saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah peradaban manusia.Riset Riset 7



HERMAN KHAERON 8 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Mengukur tingkat kesenjangan Iptek saja kita tertinggal 25 tahun dari Korea Selatan ya. Terus kalau mereka menggenjot risetnya dengan kekuatan mereka, kita juga menggenjot dengan kelemahan kita disisi anggaran, saya kira akan terlalu jauh begitu ya tertinggal. Jangankan kita berbicara riset kan begitu, berbicara program penguatan inovasi saja tidak pernah sampai kedapil. Jadi ini harus diperbaiki mungkin Pak Menteri ya dan saya yakin semangat Pak Menteri sama sebetulnya, Cuma darimana kita memulai, tentu dari sini Pak kita mulai. Terima kasih Pak Aryo luar biasa pencerahannya. Lanjut Pak Sayed. Siap-siap Ibu Mercy.Riset Riset 7
HERMAN KHAERON 9 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang kedua, terkait dengan rencana induk riset nasional RIRIN. Saya menyingkatnya RIRIN supaya gambang begitu ya mengingatnya. Dulu pernah ada pembicaraannya juga untuk finalisasi terhadap rencana induk nasional. Tadikan Pak Satya juga mendalami. Saya kira ini nanti bisa lebih dalam lagi. kalau ini dibawa ke workshop misalkan satu hari saja one day workshop misalkan di Bandung begitulah ya supaya tidak pulang cepat begitu. Kalau di Bandungkan mungkin mikir juga macetlah masuk Jakarta dan Pak Dirjen bisa menjadi inisiator disana mengundang seluruh Anggota Komisi VII DPR untuk melakukan finalisasi terkait dengan rencana induk riset nasional sesuai dengan rapat sebelumnya, sehingga ketika itu nanti ditandatangani oleh presiden sebagai dokumen negara, resmi sebagai pegangan, sebagai rencana induk nasional, tentu ini bisa menjadi bagian kita bersama.Riset Riset 7
HERMAN KHAERON 30 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar saya tanya dulu Pak Menteri ya? ada tidak daerah-daerah yang sudah meminta kepada Menteri Ristek untuk dilakukan studi tapak nuklir Pak?Riset Studi tapak nuklir 7
HERMAN KHAERON 31 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau studi tapak itu sudah diputuskan kita dengan BATAN ya, jadi BATAN sudah mengiyakan dan sudah meyetujui untuk melakukan studi tapak. Jadi saya kira sudah cukuplah di BATAN.Riset Studi tapak nuklir 7
HERMAN KHAERON 33 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tanpa harus ada kesimpulan disini. coba Pak Menteri beri keterangan sedikit bahwa meskipun tanpa itu artinya kalau sudah diputuskan dengan BATAN itu bisa jalan begitu.Riset Studi tapak nuklir 7
HERMAN KHAERON 61 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi Komisi VII DPR RI coba dikembalikan paling terakhir, paling terakhir. Beginibegini, “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Lingkungan Hidup RI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahan peganti penggunaan merkuri pada proses kegiatan dan penambangan emas”. Sampai emas titik. Kemarin Pak Roy menutup kegiatan merkuri di Cirebon itu. setuju ya Ibu Menteri?Sosialisasi  Sosialisasi 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Itukan Permennya Permen 1 Tahun 2015 Pelarangan ekspor atau pelarangan penjualbelian lobster, kepiting dan rajungan dibawah 200 gram, kemudian direvisi dengan Permen 56 Tahun 2016. Jujur Pak sudah patah arang Pak semuanya Pak. jadi sudah berbagai cara sudah tidak mempan. Sudah sampai kepada Presiden tidak selesai juga persoalan ini. Jadi lebih baik kita meminta teknologinya saja dariBPPT.Tata kelola budidaya Bibit Lobster 7
HERMAN KHAERON 104 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau tidak setuju, apresiasinya bisa dicabut. Setuju ya, tenang Bu saya sudah kasih tahu Komisi IV kalau Ibu masih Rapat disini, tenang saja. 2. Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT untuk melakukanKajian sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, diantaranya terkait Kelangkaan Elpiji 3 kg, Penurunan produksi dan kelangkaanGaram, Alat tangkap ikan jenis cantrang, Pelarangan eksporBibit Lobster dibawah 200 gr, Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Masih ada yang lain tidak ? silahkan kalau mau dimasukkanTata kelola budidaya Bibit Lobster 7
HERMAN KHAERON 139 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Tadi Pak Satya berbisik ke saya itu black garlic-nya bagus itu. Baik atas nama Komisi VII DPR kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPR yang terhormat dihaturkan terima kasih kepada Saudara KepalaBPPT, Sestama dan para Deputi serta Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam rapat ini dihaturkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan demikian, Rapat Dengar Pendapat hari ini. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhTata kelola budidaya Black Garlic 7
HERMAN KHAERON 5 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Yang kedua, persoalan santrang Pak. inikan tidak pernah selesai ya, meskipun sudah ketemu dengan presiden beberapa kali utusan dari para nelayan menurut saya ini juga harus ditangkap. Apakah satrang atau pukat hela itu juga tidak rapat terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Modifikasinya dari troll kepada cantrang, apakah juga ini berdampak sama seperti menggunakan troll atau bisa dimodifikasi mungkin dengan hal yang saat ini dilakukan oleh para nelayan itu tidak menimbulkan dampak.Tata kelola budidaya Cantrang 7
HERMAN KHAERON 29 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Sebentar Pak, situasinya bukan disitu ya artinyakan mengukur hajat hidup rakyat itukan dari sisi pendapatan. Jangan mereka biasa pakai itu, biasa pakai pancing, kemudian mereka hanya buang-buang uang untuk biaya operasional. Pulang ke daerahnya tidak bawa uang. Itu ukuran itu maksud sayaKajian itu dari berbagai aspek ya bukan hanya persoalan cantrangnya. Kalau dilarang cantrang ya berarti misalkan jenis cantrang masih boleh, tetapi misalkan tidak boleh memakai pemberat yang melebihi berat jenis air misalkan atau lebih berat dari jenis airnya supaya dia tidak sampai ke dasar atau daerah-daerah lain yang boleh karena ini tidak terkait dengan urusan biota atau pun urusan dengan terumbu karang dan lain sebagainya. Maksudnya itu, Cuma Pak Fadel dulu tidak dilarang biasa-biasa saja itu, makanya Pak Fadel itu Menteri Keuangan yang paling hebat menurut saya. impor dibongkar, tidak boleh diimpor begitu.Tata kelola budidaya Cantrang 7
HERMAN KHAERON 10 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Wa’alaikumussalam. Ada 8000 masyarakat di Teluk Awang dan di Teluk Ekas itu yang terpengaruh dengan pelarangan lobster itu Pak, padahal penelitian terdahulu itu kalau dibiarkan itu mortalitasnya 99 koma sekian artinya hanya kurang dari 1% saja yang bisa survive lobster itu di laut, tapikan kebijakan Ibu Susi lain ya. kitaHargai itu otoritasnya, tetapi tadi kalau diminta bahwa untuk menemukan teknologi baru yang sekiranya itu bisa membantu. Disana itu haji-haji banyak karena dulu ekspor benih lobster ke Vietnam, Singapura. Sekarang itu tidak boleh, maka itu haji ditempatnya Pak Kurtubi agak berkurang begitu. berarti apa Kesejahteraannya menurun. Nah bagaimana meningkatkan lagi peranBPPT-lah yang saya maksud disitu.Tata kelola budidaya Lobster 7
HERMAN KHAERON 99 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya gini aja, nanti diperlihatkan saja tidak usah terlalu detil lah. Ini kan hanya menyampaikan program-program unggulan saja. Dan tadi kalau didaerahnya ada permintaan ya nanti di respon saja. Di respon langsung kira-kira memang disana skalanya cukup tidak dengan skala yang dikembangkanBPPT. Gitu ya Pak Ketua.Tata kelola budidaya Merkuri 7
HERMAN KHAERON 100 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Belum Pak. Tadi Bapak kasih tau sebelah paling kiri itu belum ada Pak ini. Pak ini, Pak itu, Pak ono.Tata kelola budidaya Merkuri 7
HERMAN KHAERON 31 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Jadi begini Pak, saya interupsi dulu. Jadi jangan sampai Bapak mengatakan itukan sudah dilarang sama KKP, bukan itu maksud kita. Kenapa dieranya Pak Rohmin misalnya Pak Sarwono itukan aktivis lingkungan tidak dilarang, Pak Rohmin itukan ahli sumber daya lingkungan, laut, sumber daya alam itukan juga tidak dilarang. Sedangkan Pak Fadel keras Pak impor tidak boleh.Garam impor dibongkar sama Pak Fadel, kalau bisa justru kapal yang impor ditenggalamkan oleh Pak Fadel itu. nah maksudnya bikinKajian itu begitu loh. Kan orang bertanyanya “loh sekarang menterinya professor, tapi kok kebijakannya bisa melampau kebijakan menteri sebelumnya yang…” ah ini yang.BPPT sebagai institusi negara membuat suatuKajian yang lebih objektif dan ya hajat hidup rakyat jangan dihilangkan itu saja begitu ya. Memang kita sepakat lingkungan jangan rusak, tapi hajat hidup rakyat jangan dihilangkan. Lanjut Pak.Tata kelola budidaya Pelarangan Cantrang 7
HERMAN KHAERON 88 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya jadi sesuaikanlah peraturannya. Kan nanti katanya mau gabung sama Pertamina. Koma dulu lainnya. koma mana tadi? oh diatas ya tanah air termasuk melaksanakan penugasan pemerintah karena inikan sekarang banyak melaksanakan penugasan ya? begitu Pak Eko ya? supaya kita sama-sama satu persepsilah untuk halhal yang menyangkut rakyat banyak pemerintah bisa melakukan penugasan kepada BUMN gas yang ada di Indonesia. Para Anggota Komisi VII DPR yang terhormat setuju?Tata Kelola Migas Penugasan 7
HERMAN KHAERON 97 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Kalau insinerator kan dibakar Pak, ini ada bakarannya tidak ? tidak ada ?Teknologi Insenarator 7
HERMAN KHAERON 98 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Ya kan begini Pak Kepala, saya pernah ninjau dengan Menteri Kehutanan itu dulu di Norwei itu. Plainnya kecil, dia butuh anggaran sekitar 400 Milyaran lah untuk membuat itu. Jadi begitu sampah apapun masuk, kecuali sampah-sampah buangan apa namanya kayu itu yang tidak bisa. Tapi begitu masuk, dia akan terpisah mana yang kertas, mana yang alumunium, mana yang organik itu terpisah dengan sendirinya. Nah yang organik itu ya dibuat pupuk organik, yang lain-lainnya dipadatkan dijual juga, gitu. Tidak ada pembakaran dan tidak ada penggunaan listrik juga, karena mereka menggunakan untuk, barangkali teknologinya teknologi apa itu yang dipertanyakan. Apakah tadi kata Pak Satya ada yang menggunakan insinerator sebagai pembakaran atau tidak. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena kalau pakai pembakaran, pakai insinerator ya tidak boleh. Karena itu kan asapnya kan akan keluar. Lanjut Pak.Teknologi Insenerator 7
HERMAN KHAERON 37 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Memang kebutuhannya seberapa besar Bu? Toh sampai sekarang jatuh terus ituHarga singkong dalam negeri itu.Teknologi Obat Filer 7
HERMAN KHAERON 23 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki Mas nanti tolong diedit ya filmnya, tapi memang warga di Kaltara itu milik Ibu Ari ketawanya khas itu. itu abis nyoblos Ibu Ari itu ketawanya seperti itu. baik, terima kasih Ibu Ari dan tadi saya lihat misalkan ini ya obat herbal anti diabetes. Mitranya PT Soho Global Health itukan sudah kaya orang itu. coba mitranya itu Dokter Ari dari Kaltara mitranya kan bagus Pak dan menurut saya sekarangkan dengan eranya online dengan toko ofline itu dan ini bisa tidak harus kemudian kerja sama. Mungkin hanya diaspek produksi nanti yang harus diperbanyak bagaimana caranya. Itu yang saya katakana tadi bahwa produk-produk yang ini bagus, baik bahkan sudah dites oleh Dokter Ari bukan kepada pasiennya, kepada dirinya sudah bagus begitu. apalagi kepada pasiennya diyakinkan begitu ya. terakhir Pak Ferry Kase.Teknologi Obat Herbal 7
HERMAN KHAERON 30 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Penguatan Riset…” atau jangan “sepakat” disitu. “Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Penguatan Riset dan Dikti, dan Kepala LAPAN agar dapat merealisasikan…”Terkait Rapat Perbaikan Kalimat 7
HERMAN KHAERON 31 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “…untuk segera merealisasikan” bisa. “agar dapatnya” dihapus. “dapatnya” hapus. “…untuk segera merealisasikan kekurangan anggaran yang dibutuhkan PT Dirgantara Indonesia sebesar … “. “untuk penyelesaian pesawat N-219” dihapus.Terkait Rapat Perbaikan Kalimat 7
HERMAN KHAERON 32 Demokrat Jawa Barat VIII Laki-laki “kekurangan yang dibutuhkan PT Dirgantara Persero dalam rangka penyelesaian N-219”. Setelah persero ya. “…dalam rangka penyelesaian pesawat N-219 sebesar …” ah agak nyambung ini.Terkait Rapat Perbaikan Kalimat 7
IHWAN DATU ADAM 4 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Ketua, apa yang disampaikan Pak Pangdam ini sudah luar, cukup luar biasa. Saya malah mengapresiasi Panglima cepat, untuk itu kalau bisa Komisi VII bisa berkunjung ke lokasi. Demikian Ketua, terima kasih.Capaian Kerja Apresiasi 7
IHWAN DATU ADAM 2 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Memang yang menjadi kendala ini di kami selalu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul tadi bahwa sumpah jabatan Anggota DPR RI ini selalu dituntut oleh Dapil Pak. Tadi kebetulan Dapil kami ini Kaltim sama Kaltara, mohon ada perhatian lah karena kami ini penghasil migas dan penyumbang devisa ke negara cukup besar, 429 trilyun. tapi memang kembalinya tidak seberapa sehingga setiap kami Kundapil, pulang ke Dapil kami, kami selalu didatangi oleh masyarakat yang mengatasnamakan daerah-daerah. jadi mungkin Pak Wamen dengan hormat, tolong diperhatikanlah untuk daerah kami, daerah Dapil kami Kaltim dan Kaltara, sehingga kami selalu di bilang ayam mati di lumbung padi. Punya sumber daya alam, tapi listriknya pun kadang-kadang mati-hidup juga. Sehingga ini yang dimintakan oleh masyarakat infrastruktur kami jauh tertinggal dengan Kalimantan yang lain, seperti Kalbar, Kalteng, Kalsel. Jadi Kaltim ini mohon ada perhatian pada Pak Wamen dan jajarannya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Capaian Kerja Aspirasi dari lapangan 7
IHWAN DATU ADAM 2 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Memang yang menjadi kendala ini di kami selalu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul tadi bahwa sumpah jabatan Anggota DPR RI ini selalu dituntut oleh Dapil Pak. Tadi kebetulan Dapil kami ini Kaltim sama Kaltara, mohon ada perhatian lah karena kami ini penghasil migas dan penyumbang devisa ke negara cukup besar, 429 trilyun. tapi memang kembalinya tidak seberapa sehingga setiap kami Kundapil, pulang ke Dapil kami, kami selalu didatangi oleh masyarakat yang mengatasnamakan daerah-daerah. jadi mungkin Pak Wamen dengan hormat, tolong diperhatikanlah untuk daerah kami, daerah Dapil kami Kaltim dan Kaltara, sehingga kami selalu di bilang ayam mati di lumbung padi. Punya sumber daya alam, tapi listriknya pun kadang-kadang mati-hidup juga. Sehingga ini yang dimintakan oleh masyarakat infrastruktur kami jauh tertinggal dengan Kalimantan yang lain, seperti Kalbar, Kalteng, Kalsel. Jadi Kaltim ini mohon ada perhatian pada Pak Wamen dan jajarannya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Capaian Kerja Implementasi 7
IHWAN DATU ADAM 3 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Saya si sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, memang ada beberapa minggu yang lalu, kita ini meributkan digrup masalah TDL (tarif dasar listrik) yang memang banyak keluhan dari masyarakat. Mudah-mudahan yang saya tanyakan ini mewakili masyarakat mereka mempertanyakan kenapa tarif dasar listrik kita ini mahal apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, termahal mungkin di ASIA atau di ASEAN ya? kenapa bisa mahal, padahal energy kita begitu banyak dan mohon penjelasan dari PLN. Terima kasih.Harga Jual Listrik Tarif Dasar Listrik 7
IHWAN DATU ADAM 3 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Interupsi PImpinan. Itu kemungkinan salah itu. bukan di Gresik-Palembang, tapi Gresik-Pusri kali?Instrastruktur Distribusi Gas BumiInfrastruktur Pipa 7
IHWAN DATU ADAM 3 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, penyajian yang disampaikan ini kalau saya lihat sudah bagus sekali, mulai pengantar dan penutupnya mungkin karena Ibu Menterinya perempuan jadi penyajian ini sudah cukup lengkap. Hanya lebih lengkap lagi kalau ada rinciannya, lebih lagi karena kami ini ya Bu Menteri waktu kami disumpah sebagai Anggota DPR RI itu salah satunya itu kami akan memperjuangkan Dapil kami. Jadi kalau kami pulang kami dituntut oleh masyarakat, jadi kalau masalah lingkungan kami ya kalau tidak dikasih bahan apa saja yang akan dilakukan, kami enggak bisa menjawab karena LSM di sana kritis. Kemarin waktu saya mendampingi Pak Muhiddin dengan Pak Hadi itu kami sebetulnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kami ditungguin Bu sampai selesai, kami dibawa ke salah satu tempat yang menurut masyarakat itu merusak lingkungan ada tambang di bawah tanah dan itu longsor Bu Menteri di ......... Ini kelihatannya menurut masyarakat mereka ini ada yang memback-ngi. Mereka boleh laporan sudah ke mana-mana, tidak ada tanggapan dan di atas itu sawah dan penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah longsor dan malam hari mereka tidak bisa tidur. Demikian Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kasus Lingkungan HidupLongsor 7
IHWAN DATU ADAM 2 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Izin Bu Menteri untuk menyambung senior kita tadi Pak Daryatmo. Memang untuk Semen Indonesia itu mereka sudah ke sini Bu, kalau bisa kita bisa kunjungan spesifik Pak Ketua. Kita ke zsana, apa hasilnya kita minta pada pemerintah, kalau toh memang pemerintah, dalam hal ini Presiden bisa menggunakan hak prerogatif nya karena itu saya lihat masalahnya sudah sangat ruwet di sana.Kebijakan Pabrik Semen 7
Ihwan Datu Adam 1 Demokrat Kalimantan Timur Laki-Laki Interupsi Pimpinan, menambahkan saja dari teman. Ihwan Datu Adam Dapil Kaltim Kaltara, kalau memang nggak dibuka ingin tertutup kita bisa tutup, supaya ini semua nggak dengar, kita-kita saja. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Harry dan Pak Nasir, kalau nggak dibuka angkanya itu. Kalau bisa kita tertutup Ketua. Terima kasih.Ketenagalistrikan proyek mangkrak 7
Ihwan Datu Adam 1 Demokrat Kalimantan Timur Laki-Laki Interupsi Pimpinan, menambahkan saja dari teman. Ihwan Datu Adam Dapil Kaltim Kaltara, kalau memang nggak dibuka ingin tertutup kita bisa tutup, supaya ini semua nggak dengar, kita-kita saja. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Harry dan Pak Nasir, kalau nggak dibuka angkanya itu. Kalau bisa kita tertutup Ketua. Terima kasih.Ketenagalistrikan Usulan rapat tertutup 7
Ihwan Datu Adam 1 Demokrat Kalimantan Timur Laki-Laki Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati. Izin Bu Menteri untuk menyambung senior kita tadi Pak Daryatmo. Memang untuk Semen Indonesia itu mereka sudah ke sini Bu, kalau bisa kita bisa kunjungan spesifik Pak Ketua. Kita ke zsana, apa hasilnya kita minta pada pemerintah, kalau toh memang pemerintah, dalam hal ini Presiden bisa menggunakan hak prerogatif nya karena itu saya lihat masalahnya sudah sangat ruwet di sana.Lingkungan Hidup Persoalan Semen Indonesia 7
Ihwan Datu Adam 1 Demokrat Kalimantan Timur Laki-Laki Yang kedua, penyajian yang disampaikan ini kalau saya lihat sudah bagus sekali, mulai pengantar dan penutupnya mungkin karena Ibu Menterinya perempuan jadi penyajian ini sudah cukup lengkap. Hanya lebih lengkap lagi kalau ada rinciannya, lebih lagi karena kami ini ya Bu Menteri waktu kami disumpah sebagai Anggota DPR RI itu salah satunya itu kami akan memperjuangkan Dapil kami. Jadi kalau kami pulang kami dituntut oleh masyarakat, jadi kalau masalah lingkungan kami ya kalau tidak dikasih bahan apa saja yang akan dilakukan, kami enggak bisa menjawab karena LSM di sana kritis. Kemarin waktu saya mendampingi Pak Muhiddin dengan Pak Hadi itu kami sebetulnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kami ditungguin Bu sampai selesai, kami dibawa ke salah satu tempat yang menurut masyarakat itu merusak lingkungan ada tambang di bawah tanah dan itu longsor Bu Menteri di ......... Ini kelihatannya menurut masyarakat mereka ini ada yang mem- back-ngi. Mereka boleh laporan sudah ke mana-mana, tidak ada tanggapan dan di atas itu sawah dan penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah longsor dan malam hari mereka tidak bisa tidur.Lingkungan Hidup Rincian penyampaian 7
IHWAN DATU ADAM 7 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Ketua, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati untuk kita, nggak akan mungkin kita mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan perbedaan pendapat itukan biasa.NKRI NKRI 7



IHWAN DATU ADAM 5 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Bu Peggi ini nanti yakini dengan masyarakatnya.Papua Masyarakat Papua 7
IHWAN DATU ADAM 3 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, penyajian yang disampaikan ini kalau saya lihat sudah bagus sekali, mulai pengantar dan penutupnya mungkin karena Ibu Menterinya perempuan jadi penyajian ini sudah cukup lengkap. Hanya lebih lengkap lagi kalau ada rinciannya, lebih lagi karena kami ini ya Bu Menteri waktu kami disumpah sebagai Anggota DPR RI itu salah satunya itu kami akan memperjuangkan Dapil kami. Jadi kalau kami pulang kami dituntut oleh masyarakat, jadi kalau masalah lingkungan kami ya kalau tidak dikasih bahan apa saja yang akan dilakukan, kami enggak bisa menjawab karena LSM di sana kritis. Kemarin waktu saya mendampingi Pak Muhiddin dengan Pak Hadi itu kami sebetulnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kami ditungguin Bu sampai selesai, kami dibawa ke salah satu tempat yang menurut masyarakat itu merusak lingkungan ada tambang di bawah tanah dan itu longsor Bu Menteri di ......... Ini kelihatannya menurut masyarakat mereka ini ada yang memback-ngi. Mereka boleh laporan sudah ke mana-mana, tidak ada tanggapan dan di atas itu sawah dan penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah longsor dan malam hari mereka tidak bisa tidur. Demikian Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pertambangan Tambang 7
IHWAN DATU ADAM 4 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Saya kira gini aja, kita drop untuk masuk di nomor 2 aja, sudah saya kira nggak ada masalah.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
IHWAN DATU ADAM 5 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Iya Ketua…..apa yang diinstruksikan Bu Menteri tadi, betul itu.Perusahaan Perusahaan 7
IHWAN DATU ADAM 2 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Memang yang menjadi kendala ini di kami selalu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul tadi bahwa sumpah jabatan Anggota DPR RI ini selalu dituntut oleh Dapil Pak. Tadi kebetulan Dapil kami ini Kaltim sama Kaltara, mohon ada perhatian lah karena kami ini penghasil migas dan penyumbang devisa ke negara cukup besar, 429 trilyun. tapi memang kembalinya tidak seberapa sehingga setiap kami Kundapil, pulang ke Dapil kami, kami selalu didatangi oleh masyarakat yang mengatasnamakan daerah-daerah. jadi mungkin Pak Wamen dengan hormat, tolong diperhatikanlah untuk daerah kami, daerah Dapil kami Kaltim dan Kaltara, sehingga kami selalu di bilang ayam mati di lumbung padi. Punya sumber daya alam, tapi listriknya pun kadang-kadang mati-hidup juga. Sehingga ini yang dimintakan oleh masyarakat infrastruktur kami jauh tertinggal dengan Kalimantan yang lain, seperti Kalbar, Kalteng, Kalsel. Jadi Kaltim ini mohon ada perhatian pada Pak Wamen dan jajarannya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Program Program Kerja 7
IHWAN DATU ADAM 2 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Bang Ramson, Pak Kurtubi saja belum cukup, padahal menterinya Pak Kurtubi.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
IHWAN DATU ADAM 4 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Betul juga itu Pak, betul juga kata bang Adian itu, saya setuju itu.Publik Publik 7
IHWAN DATU ADAM 3 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Yang kedua, penyajian yang disampaikan ini kalau saya lihat sudah bagus sekali, mulai pengantar dan penutupnya mungkin karena Ibu Menterinya perempuan jadi penyajian ini sudah cukup lengkap. Hanya lebih lengkap lagi kalau ada rinciannya, lebih lagi karena kami ini ya Bu Menteri waktu kami disumpah sebagai Anggota DPR RI itu salah satunya itu kami akan memperjuangkan Dapil kami. Jadi kalau kami pulang kami dituntut oleh masyarakat, jadi kalau masalah lingkungan kami ya kalau tidak dikasih bahan apa saja yang akan dilakukan, kami enggak bisa menjawab karena LSM di sana kritis. Kemarin waktu saya mendampingi Pak Muhiddin dengan Pak Hadi itu kami sebetulnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kami ditungguin Bu sampai selesai, kami dibawa ke salah satu tempat yang menurut masyarakat itu merusak lingkungan ada tambang di bawah tanah dan itu longsor Bu Menteri di ......... Ini kelihatannya menurut masyarakat mereka ini ada yang memback-ngi. Mereka boleh laporan sudah ke mana-mana, tidak ada tanggapan dan di atas itu sawah dan penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah longsor dan malam hari mereka tidak bisa tidur. Demikian Pimpinan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Rapat Materi Presentasi 7
IHWAN DATU ADAM 4 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Betul juga itu Pak, betul juga kata bang Adian itu, saya setuju itu.Rapat Rapat Tertutup 7
IHWAN DATU ADAM 6 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Pak Ketua, dari pada kita berlama-lama kita votting saja sudah.Rapat Voting 7
IHWAN DATU ADAM 4 Demokrat Kalimantan Timur Laki-laki Ketua, apa yang disampaikan Pak Pangdam ini sudah luar, cukup luar biasa. Saya malah mengapresiasi Panglima cepat, untuk itu kalau bisa Komisi VII bisa berkunjung ke lokasi. Demikian Ketua, terima kasih.TNI TNI 7
Inas Nasrullah Zubir 8 Hanura Banten III Laki-Laki Dari Pertamina tentu kita melaksanakan pengawasan ini harus kita tahu apa yang diawasi, setahu saya tiap bulan itu Pertamina punya yang namanya lifting schedule, baik buat import maupun eksport. Jadi harapan saya setiap bulan kita minta lifting eksport dan import sehingga setiap Pak Ramson ingin tahu berapa bulan, satu bulan berapa juta barrel yang diimport, apa, BBM bersubsidi, berapa crudenya kita tahu, jadi nanti akan ada surat dari kesekretariatan untuk meminta setiap lifting schedule namanya, karena saya tahu di Pertamina ada namanya lifting schedule baik impor dan eksport by product maupun crude. Terima kasih.BBM dan Migas Lifting Schedule 7
Inas Nasrullah Zubir 22 Hanura Banten III Laki-Laki Lifting Schedule itu satu bulan itu Pertamina, tadi kan Pak Ramson menanyakan berapa impor BBM-nya, dari lifting schedule itu kita tahu dalam satu bulan berapa dia punya impor. Dan dari mana, kan ada dua itu. Setahu saya ada yang dari Singpur dan ada dari Tanjung Pelepas, bukan begitu Pak ya. Dari situ bisa kita lihat gitu. Dan dari situ juga kita tahu berapa, ke mana saja itu tujuan bongkarnya, kan siapa tahu suatu saat kita ingin kunjungan mendadak, sidak misalnya, oh kapalnya kita sidak, betul tidak di sana itu Ron 88, bisa juga kita sewa surveyor untuk periksa itu gitu.BBM dan Migas Lifting Schedule 7
Inas Nasrullah Zubir 23 Hanura Banten III Laki-Laki Bukan, maaf, saya menggunakan lifting schedule karena di Dapil itu ditulisnya lifting schedule. Itu saja. Itu yang tiap bulan Pertamina mencetak namanya lifting schedule. Itu yang kita minta juga. Terima kasih.BBM dan Migas Lifting Schedule 7
Inas Nasrullah Zubir 2 Hanura Banten III Laki-Laki Pertanyaan kedua adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh VP LNG Pertamina yaitu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 42/M- DAT/PER-2009 tentang ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas. VP LNG telah menjual, telah mengekspor, LNG kepada ... kurang lebih pada bulan September 2014 tanpa ada izin dari Migas, Dirjen Migas, ini pelanggaran berat Pak, seharusnya Pertamina itu izin ekspornya dibekukan, tapi kan tidak mungkin. Nah ini ada tindakan tegas, sikap tegas dari Pak Dwi terhadap pelakunya. Kenapa bisa melakukan itu, jangan karena mentang-mentang ini perusahaan negara, ahh gue tantang saja, kalau gue mau ekspor loe mau ngomong apa, ini tidak boleh seperti ini Pak, karena setahu saya memang ada background yang tidak baik antara Dirjen Migas yang lama yaitu Pak Hermantoro dengan VP yang sekarang, ini masing-masing kita terbuka saja Pak, ini punya jago pembeli, ini punya jago pembeli akibatnya juga bukan hanya terjadi ekspor yang tanpa izin dari Dirjen Migas tetapi Pertamina gagal menjual 10 cargo gas pada tahun 2014, kalau satu cargo itu 45 juta dolar berarti negara karena yang dijual oleh Pertamina adalah bagian negara, negara kehilangan penghasilan 450 juta dolar, 10 cargo tidak terjual akibat tarik-tarikan antara Dirjen Migas dan VP LNG. Dan Menteri ESDM pada saat itu telah memberhentikan Dirjen Migas saat itu Edi Bimantoro, dan diganti plt, dan kemudian diganti lagi plt. Nah bagaimana sikap Pertamina dengan hal ini, itu yang kedua.BBM dan Migas Pelanggaran VPLNG Pertamina 7
Inas Nasrullah Zubir 2 Hanura Banten III Laki-Laki Seperti pertanyaan saya yang lalu mengenai kapal Smyrni(?) kenapa itu saya tanyakan karena mengenai kapal yang dibajak pada tahun 2014 ini simpang siur Pak, MT Smyrni dalam MT Smyrni yang dibajak di perairan Somalia itu terdapat crude-nya Pertamina yaitu azeri crude sejumlah kurang lebih 1 juta barel. Nah informasi yang waktu itu disampaikan oleh Muhammad Harun bahwa Pertamina tidak melakukan apa-apa tidak men-carter kapal itu, tidak membayar asuransi itu tetapi di belakang terungkap katanya Petra yang mencarter kapal itu tetapi begitu dikonfirmasi kepada Petra, Petra tidak mengaku mencarter kapal itu, Petra mengatakan bahwa itu dicarter oleh PT. Titaland, PT. Titaland kita kontak, kita tanyakan mereka juga tidak mengaku mencarter kapal itu jadi si luman yang mencarter. Nah inilah jadi kenapa saya meminta penjelasan komprehensif pada Pak Dwi, saya ingin tahu ada apa sebenarnya di belakang pencarteran kapal ini, ada apa dibalik pembelian cargo ini. Inti poinnya adalah itu bukan masalah pembajakannya, kapal itu dibajak pada tahun pada bulan Mei 2012 dan baru dilepas 2013. Saya juga mendapat informasi bisa saja salah, karena sebenarnya satu tahun kapal itu ada di sana itu banyak crude yang sudah hilang, namanya juga pembajak. Kemudian asuransi itu dibayar oleh Tugu Pratama, kita tahu mungkin di-cover lain, tapi yang lucunya adalah kenapa Tugu Pratama dan siapa yang membayar asuransi pada Tugu Pratama, itu pertanyaan saya pertama.BBM dan Migas Pembajakan Kapal Smymi 7
Inas Nasrullah Zubir 2 Hanura Banten III Laki-Laki Saya quick saja Pak karena waktunya terbatas. Saya memahami bahwa Pertamina nanti mungkin kalau ternyata belum ya saya minta maaf, tetapi yang saya tahu bahwa Pertamina sudah menyewa oil tangki yang ada di Merak Pak. Saya sudah mengecek kepada oil tangki di Singapura, oil tangki di Singapura mengaku bahwa oil tangki Merak sudah dijual kepada orang Indonesia yang dekat dengan Dirut Pertamina yang lama. Nah itu disewa dengan harga 1 dolar per barel, per bulan, sedangkan saya cek kepada BMT Merak, mereka hanya menjual ada sekitar 60 sen per barel per bulan. Saya cek oil tangki di Singapura berapa, 7,5 dolar per m3, itu m3 setara 7,2 kurang lebih jatuhnya itu di dalam USD 0,87 USD per barel. Jadi Pertamina sudah menyewa tangki ini, kalau memang itu sudah disewa, itu sangat mahal Pak karena fee seperti itu. Karena kalau kita terbuka, saya sedikit mencari tahu siapa pemiliknya, saya tahu Pak, pemilik siapa oil tangki Merak itu sekarang, ini harus diklarifikasi oleh Pak Dwi juga.BBM dan Migas Penyewaan Oil Tangki 7
Inas Nasrullah Zubir 4 Hanura Banten III Laki-Laki Nah kemudian ada potensi Pertamina akan mengalami kerugian karena saya dengar bahwa Pertamina akan mengimpor Shell gas pada tahun 2014, eh sorry 2019 maaf Pak, pada 2019. Shell Gas ini setahu saya Pak, setahu saya Pertamina menggunakan perhitungan dengan menggunakan yang namanya Handlehub, bahwa Handlehub ini tidak berbasis pada minyak, Handlehub berbasis pada distribusi pipa yang ada di Amerika. Saya kalau kita baca di internet Handlehub ini termasuk yang namanya pabrikasi harga gas radikal Pak, mau minyak turun, dia mau naik, naik Pak. Setahu saya formulasinya adalah 1.15% Handlehub, dan Pak Mudakhir mengatakan itu angkanya 4,5 dolar, kita murah kata Pak Mudakhir membeli Shell Gas. Pak, kita rakyat tidak boleh, jangan dibohongi karena Shell Gas yang dibeli 4,5 dollar itu baru dalam bentuk Shell Gas, itu fix-nya belum dihitung karena ... nya ternyata 3,5 dolar jadi total sudah 8 dolar, transportasinya 3 dollar, sudah 11 dollar. Belum PPn. Itu kalau dihitung dengan harga Handyhub sekarang sekitar 4,2 dollar, bagaimana pada 2019 prediksi para pakar mengatakan Handlehub ini sekitar 6 dollar. Kita akan, Dirut Pertamina akan menderita kerugian pada tahun 2019 saja sekitar sudah 3 trilyun, kalau kontrak itu 20 tahun, berapa puluh trilyun Pertamina akan merugi. Nah, ini tolong dipertimbangkan baik-baik mengenai Handlehub.BBM dan Migas Perhitungan Handlehub 7
Inas Nasrullah Zubir 4 Hanura Banten III Laki-Laki Yang berikut yang berikut yang menjadi permasalahan selalu kita dibilang kekurangan, langka BBM, langka BBM, persoalannya cuma satu Pak, yaitu tadi storage. Pertamina tidak pernah berupaya untuk membuat storage padahal hitung- hitungan saya membangun storage dengan kapasitas 1 juta kubik meter itu kurang lebih 250 juta dollar. 1 juta kubik meter. Daripada Pertamina akan membangun menara Pertamina dengan angka 850 juta dolar kenapa tidak membangun 3 juta kubik meter storage, itu lebih penting, sehingga ketahanan stok nasional ini kita bisa ditingkatkan, yang tadinya 18, 18 hari Pak ya, karena saya tahu 18 hari itu sebagian itu adanya dikapal Pak, bukan di head storage, di land storage, tapi di kapal, ada dua, tiga kapal itu. Betul Pak ya?BBM dan Migas Storage Pertamina 7
Inas Nasrullah Zubir 2 Hanura Banten III Laki-Laki Kemudian yang berikut, yang berikut ini saya melihat di dalam Pertamina, Pertamina berusaha mengatasi losses Pak, saya akan cerita tentang losses bahwa losses ini terjadi bukan saja dimulai itu sejak pelabuhan muat Pak, kalau kita bicara losses karena cargo impor terutama BBM bersubsidi, karena apa, karena Pertamina pertama kapal-kapal yang disewa adalah kapal-kapal tua yang justru anehnya losses itu angkanya diantara 0 koma, sekitar 0,3%. Kalau 0,3% dikali impor Pertamina BBM bersubsidi, saya tahu impornya rata-rata 1 bulan 10 juta barel, kadang 9,5, kadang 9, kadang 11, kadang 12, rata-rata 10 juta barel betul Pak ya, 10 juta barel, kalau 0.3 % berarti kehilangan pertama losses itu sekitar 30.000 barel Pak, dikali harganya berapa itu per bulan, setahun berapa losses nya. Yang saya pikirkan kalau ini losses kalau Pertamina dalam pada saat yang lalu untuk subsidinya kepada Pemerintah dengan angka BL maka Pemerintah harus membayar lebih dari subsidi, losses juga dimasukan di sana, seharusnya tidak masuk dalam perhitungan subsidi. Jadi selama ini saya menengarai bahwa kita BBM kurang, kita jebol itu masalah losses, bisa jadi. Bisa jadi karena losses, karena sampai 2 minggu yang lalu saya dengar masih ada rapat Pertamina tentang losses juga, ini tidak pernah selesai. Persoalannya Pak Pertamina, selalu memaksakan dengan FOB. Saya agak heran gitu, begitu FOB dan kapal yang dicarter tua-tua Pak. Kapal yang dicarter tua-tua. Saya pernah 2-3 kali diajak oleh trader di Singapura kita melihat bagaimana kapal Pertamina setelah loading di loading port di Singapura dari ... atau dari oil tanking, atau dari universe itu selalu dia melakukan banker Pak di tengah laut, di OPL pada saat dia banker di tengah laut itu ada barge yang nempel, satu barge bunker, satu ada barge kecil yang tadi saya lihat draft-nya tinggi. Begitu selesai bunker ini barge yang kecil ini draft-nya turun. Artinya apa Pak? Ada minyak yang dipindahkan. Saya menyarankan kepada Pak Dwi, coba Pak Dwi mengubah term ini menjadi kembali kepada CFR, apakah losses-nya bisa hilang apa tidak, kalau dipaksakan rapat terus, rapat terus, kapal yang dipakai tua, orang yang ditunjuk di sana yang mengerjakan di Singapura juga podowae itu-itu juga, saya bilang losses ini tidak akan pernah hilang, losses akan terus terjadi dan besar angkanya Pak.BBM dan Migas Strategi Atasi Losses 7
Inas Nasrullah Zubir 4 Hanura Banten III Laki-Laki Nah ini harus diperbaiki Pak, ngapain sih bangun menyaingi Petronas dengan menara Petronasnya, tetapi lebih baik berpikirlah untuk membangun storage. Membangun storage 2 tahun selesai Pak. 2 tahun selesai. Saya kasih informasi saja kepada Bapak mungkin ini berguna bahwa Oiltangking itu membangun storage di Karimun Jawa, itu mereka mengakui, sebenarnya bukan punya Oiltangking Pak, punya perusahaan Rusia, mereka merasa dikibuli oleh Dirut yang lama sudah bangun 2015 ini selesai, 2015 ini akan selesai storage yang Karimun, tetapi ternyata perjanjian pada saat itu bahwa nanti perusahaan tersebut bisa menggunakan kapal- kapal Rusia untuk operasional di Indonesia, saya katakan bullshit tidak bisa, kita tiap negara tetap berasas pada cabotage. Tidak bisa. Mereka datang kepada ... ternyata gagal. Saya bilang kalau anda mau jual datang ke Pertamina, saya kasih nomor telepon Pak Dwi, silakan datang ke Dirut Pertamina tawarkan storage, menurut mereka, mereka membangun itu diangka 200 juta dollar. Nah silakan nanti Pak Dwi kontak, kalau memang perlu nomor contact-nya akan saya kasih, Pak Dwi silakan contact langsung.BBM dan Migas Strategi Pembangunan Storage 7
Inas Nasrullah Zubir 3 Hanura Banten III Laki-Laki Lantas kalau lihat perbandingan antara premium dan solar ini yang disubsidi kan premium solar yang dikeluarkan Dirjen Migas sendiri mengatakan 35 persen itu impor, 65 persen produksi nasional, itu berapa-berapa itu angkanya, itu juga dicantumkan, 35 persen itu dapatnya dari mana itu impornya itu harus disitu. Impor dari mana? Dari Cicahem atau dari Grogol impornya, sebutkan. Karena setahu saya ada 2 tempat kita pusat impornya di Singapur dan Tanjung Pelepas. Berapa dari Tanjung Pelepas, berapa dari Singapur, tolong sebut itu. 65 persen produksi kilang nasional itu berapa persen growth import-nya dan berapa persen growth domestic- nya karena setahu saya dari 800.000 lifting nasional per hari itu tidak sampai 500 ribu kok yang dipakai buat domestik nanti 600 ribu kan dibagi berapa kontraktor dan berapa bagian pemerintah, nah itu bagian pemerintah berapa itu dari yang nasional? Yang katanya aturannya 85 persen : 15 persen, pemerintah 85 persen, kontraktor asingnya 15 persen realisasinya berapa? Karena realisasinya banyak yang akhirnya pemerintah cuma dapat 40 persen asingnya 60 persen kenapa? Katanya karena cost recovery, itu bagaimana cost recovery bisa berbeda, begitu lo. Antara Chevron, Total itu beda semua, dasarnya apa? Apakah uang jalan-jalan juga masuk cost recovery? Itu semua kita ingin tahu. Itu mana begitu, ini tidak kelihatan, begitu, tidak kelihatan. Kita ingin tahu 65 persen yang diproduksi kilang nasional, berapa persen impornya? Jadi jangan kita buat dibohongi bahwa sebagian besar sudah diproduksi oleh nasional tapi ngibul ikutnya impor saya kasih saya kasih contekan saja, itu impor per bulan untuk BBM subsidi ya, BBM subsidi, saya kasih contekan, rata-rata 10 juta barel, saya minta per bulan itu berapa, itu rata-rata 10 juta barel nah lantas mengenai growth kurt-nya sendiri itu diimpornya juga dalam bentuk ... itu juga 10 juta barel berapa growth nasionalnya sekarang begitu lo. Artinya sebagian besar itu impor, itu dijabarkan. Kita bisa lihat di kebijakannya harus benar apakah tidak benar.Saya partai pendukung pemerintah. Saya setuju revolusi mental dan mental anda-anda ini juga harus diperbaiki. Terima kasih.ESDM Cost Recovery 7
Inas Nasrullah Zubir 3 Hanura Banten III Laki-Laki Ya saya melihat bahwa ini kan copy paste dari APBN yang juga tidak ada kelihatannya koordinasi diantara Dirjen Migas dengan Pertamina, berapa sih per hari sebenarnya kalau dihitung ini 40 saya baca disini realisasi 46 juta kilo liter ini kan yang ada di APBN realisasinya hitung saja sekarang berapa yang dari Pertamina per hari kata pertamina, anda kalikan saja 365 hari berapa itu, gampang kan sebenarnya, ngapain nyolong dari situ, begitu lo. Tinggal angkat telepon ke Pertamina, berapa per hari? 1 hari 80 ribu kiloliter sehingga kali 365 taruh di sini, itu cerdas namanya, kalau ini tidak cerdas ini. Walaupun 3 hari saya itu sudah tahu begitu Pak, itu yang pertama ya yang saya lihat disini.ESDM Koordinasi Dirjen Migas 7
Inas Nasrullah Zubir 3 Hanura Banten III Laki-Laki Lantas kalau lihat perbandingan antara premium dan solar ini yang disubsidi kan premium solar yang dikeluarkan Dirjen Migas sendiri mengatakan 35 persen itu impor, 65 persen produksi nasional, itu berapa-berapa itu angkanya, itu juga dicantumkan, 35 persen itu dapatnya dari mana itu impornya itu harus disitu. Impor dari mana? Dari Cicahem atau dari Grogol impornya, sebutkan. Karena setahu saya ada 2 tempat kita pusat impornya di Singapur dan Tanjung Pelepas. Berapa dari Tanjung Pelepas, berapa dari Singapur, tolong sebut itu. 65 persen produksi kilang nasional itu berapa persen growth import-nya dan berapa persen growth domestic- nya karena setahu saya dari 800.000 lifting nasional per hari itu tidak sampai 500 ribu kok yang dipakai buat domestik nanti 600 ribu kan dibagi berapa kontraktor dan berapa bagian pemerintah, nah itu bagian pemerintah berapa itu dari yang nasional? Yang katanya aturannya 85 persen : 15 persen, pemerintah 85 persen, kontraktor asingnya 15 persen realisasinya berapa? Karena realisasinya banyak yang akhirnya pemerintah cuma dapat 40 persen asingnya 60 persen kenapa? Katanya karena cost recovery, itu bagaimana cost recovery bisa berbeda, begitu lo. Antara Chevron, Total itu beda semua, dasarnya apa? Apakah uang jalan-jalan juga masuk cost recovery? Itu semua kita ingin tahu. Itu mana begitu, ini tidak kelihatan, begitu, tidak kelihatan. Kita ingin tahu 65 persen yang diproduksi kilang nasional, berapa persen impornya? Jadi jangan kita buat dibohongi bahwa sebagian besar sudah diproduksi oleh nasional tapi ngibul ikutnya impor saya kasih saya kasih contekan saja, itu impor per bulan untuk BBM subsidi ya, BBM subsidi, saya kasih contekan, rata-rata 10 juta barel, saya minta per bulan itu berapa, itu rata-rata 10 juta barel nah lantas mengenai growth kurt-nya sendiri itu diimpornya juga dalam bentuk ... itu juga 10 juta barel berapa growth nasionalnya sekarang begitu lo. Artinya sebagian besar itu impor, itu dijabarkan. Kita bisa lihat di kebijakannya harus benar apakah tidak benar.Saya partai pendukung pemerintah. Saya setuju revolusi mental dan mental anda-anda ini juga harus diperbaiki. Terima kasih.ESDM Lifting 7
Inas Nasrullah Zubir 3 Hanura Banten III Laki-Laki Lantas kalau lihat perbandingan antara premium dan solar ini yang disubsidi kan premium solar yang dikeluarkan Dirjen Migas sendiri mengatakan 35 persen itu impor, 65 persen produksi nasional, itu berapa-berapa itu angkanya, itu juga dicantumkan, 35 persen itu dapatnya dari mana itu impornya itu harus disitu. Impor dari mana? Dari Cicahem atau dari Grogol impornya, sebutkan. Karena setahu saya ada 2 tempat kita pusat impornya di Singapur dan Tanjung Pelepas. Berapa dari Tanjung Pelepas, berapa dari Singapur, tolong sebut itu. 65 persen produksi kilang nasional itu berapa persen growth import-nya dan berapa persen growth domestic- nya karena setahu saya dari 800.000 lifting nasional per hari itu tidak sampai 500 ribu kok yang dipakai buat domestik nanti 600 ribu kan dibagi berapa kontraktor dan berapa bagian pemerintah, nah itu bagian pemerintah berapa itu dari yang nasional? Yang katanya aturannya 85 persen : 15 persen, pemerintah 85 persen, kontraktor asingnya 15 persen realisasinya berapa? Karena realisasinya banyak yang akhirnya pemerintah cuma dapat 40 persen asingnya 60 persen kenapa? Katanya karena cost recovery, itu bagaimana cost recovery bisa berbeda, begitu lo. Antara Chevron, Total itu beda semua, dasarnya apa? Apakah uang jalan-jalan juga masuk cost recovery? Itu semua kita ingin tahu. Itu mana begitu, ini tidak kelihatan, begitu, tidak kelihatan. Kita ingin tahu 65 persen yang diproduksi kilang nasional, berapa persen impornya? Jadi jangan kita buat dibohongi bahwa sebagian besar sudah diproduksi oleh nasional tapi ngibul ikutnya impor saya kasih saya kasih contekan saja, itu impor per bulan untuk BBM subsidi ya, BBM subsidi, saya kasih contekan, rata-rata 10 juta barel, saya minta per bulan itu berapa, itu rata-rata 10 juta barel nah lantas mengenai growth kurt-nya sendiri itu diimpornya juga dalam bentuk ... itu juga 10 juta barel berapa growth nasionalnya sekarang begitu lo. Artinya sebagian besar itu impor, itu dijabarkan. Kita bisa lihat di kebijakannya harus benar apakah tidak benar.Saya partai pendukung pemerintah. Saya setuju revolusi mental dan mental anda-anda ini juga harus diperbaiki. Terima kasih.ESDM Perbandingan Harga 7
Inas Nasrullah Zubir 12 Hanura Banten III Laki-Laki Pak Dirut, kita baru raker dengan menteri dan dihadiri Pertamina kurang lebih 2 hari minggu lalu Pak. Bahwa Pertamina mengatakan bahwa untuk DMO ini harganya itu 5 sampai 6 dollar. Kalau memang, kalau memang itu, saya pikir itu juga sudah cukup rendah 5 sampai 6 dollar kalau untuk domestik.PLN DMO 7
Inas Nasrullah Zubir 4 Hanura Banten III Laki-Laki Nusantara Regas. Kemudian apakah Pak Amin mengetahui bahwa LNG produser LNG Indonesia itu kan sangat terbatas kan Pak?PLN LNG 7
Inas Nasrullah Zubir 8 Hanura Banten III Laki-Laki Pak Direktur, yang saya tanyakan mengenai saya kira mungkin sedang berlangsung atau sedang tendernya ya pengadaan LNGPLN LNG 7
Inas Nasrullah Zubir 10 Hanura Banten III Laki-Laki Sebelum ke contoh Pak, begini Pak. Karena saya juga sudah mendengar ada beberapa pemasok gas dari luar itu akan berusaha mendapatkan tender dari Pertamina yang saya khawatir ini gas nanti masuknya ke Indonesia lagi tapi melalui plus-plusan internasional. Pak, begini Pak bahwa hal sebenarnya gas LNG kita ini melimpah Pertamina selalu saja mengatakan ini pernyataan Bapak bahwa harga internasional lebih menarik, ini nanti yang akan saya persoalkan dengan Pertamina, karena apa yang dinyatakan oleh Pertamina baru beberapa hari yang lalu, bahwa harga yang diberikan untuk domestik untuk mereka DMO itu lebih murah. Pasti lebih murah. Akan sangat tidak masuk akal sekarang gas dari luar itu lebih murah dari Pertamina. Ini sangat tidak masuk akal. Pertamina sendiri pada tahun kemarin itu banyak kargo yang ketil Pak. Masuk kargo kertil kargo yang yang akhirnya tidak bisa mereka dieskploitasi, karena dengan alasan tidak ada pembeli. Dengan alasan juga masalah harga. Jangan salah Pak, kalau gas itu tidak dieksploitasi, tidak diangkut dari dalam bumi itu hilang. Ini kita persoalkan Pertamina, tapi lagi-lagi Pertamina mengatakan bahwa pembelinya, PLN juga tidak mampu menyerap, PLN juga harganya murah sekali. Ini kan jadi satu persoalan, kenapa tidak PLN dengan Pertamina duduk bersama bicara yang benar dengan difasilitasi oleh Menteri ESDM, kalau perlu di sini juga boleh gitu. Suatu saat kita RDP di sini Raker dengan menteri yang diundang PLN dan Pertamina, mari kita bahas masalah gas ini. Jangan nanti gas itu di ekspor melalui trader juga saya katakan bohong kalau itu bisa lebih murah karena trader itu pasti mengambil untung. Terima kasih.PLN Pemasok gas dari luar 7
Inas Nasrullah Zubir 14 Hanura Banten III Laki-Laki Yang kedua, memang di dalam gas ini tidak ada istilah bagi hasil. Selama di dalam prakteknya adalah bahwa yang menjual termasuk Total yang menjual adalah Bontang. Nanti hasil penjualan ini uang yang dibagi. Jadi bukan cargonya yang dibagi, tapi Pertamina menjualkan kargonya, bagian uangnya pemerintah diberikan kepada pemerintah, bagian uangnya kontraktor diberikan kepada kontraktor. Itu yang saya ketahui. Terima kasih.PLN Penjualan Gas 7
Inas Nasrullah Zubir 6 Hanura Banten III Laki-Laki Ya karena setahu konsep pemahaman saya LNG itu produser LNG itu kan ada Pertamina, Tangguh, dan satu lagi Santos setahu saya gitu Pak ya. Jadi kalau ini ditenderkan yang saya khawatir bahwa sekarang ini kan di Indonesia ini namanya pemburu rente kan sangat banyak, apalagi dia membuat perusahaan-perusahaan trading ya gas. Saya khawatir seperti PT Energasindo Heksa Karya, PT Citra Nusantara Gemilang, Gaskom, lantas kemudian ada juga Banten Usaha Energi, itu akan masuk Pak, ikut tender. Mereka tidak punya lapangan minyak, lapangan gas tidak punya, mereka kilang gas juga tidak punya, mereka ini trader semua, artinya cari untung. Kalau ini dibiarkan mereka ikut tender berarti PLN akan membeli gas lebih mahal itu nantinya. Mengapa PLN tidak sekarang ini, karena sebagian dari produser LNG itu adalah BUMN, ada Pertamina, ada juga PGN, Bapak melakukan negosiasi dengan mereka melalui menteri misalnya begitu. Tidak perlu lagi sekarang ditender-tender, karena tender akhirnya yang masuk perusahaan-perusahaan swasta. Jangan-jangan, jangan sampai, jangan sampai ini Pak, Komisi VII mencurigaiku wah ini akan mengajak trader-trader yang tidak punya minyak untuk ikutan. Ini tidak benar Pak, PLN akan membeli gas akan mahal. Ini untuk menjadi catatan Pak Dirut. Jangan biarkan ada tender, akhirnya perusahaan-perusahaan swasta yang tidak punya lapangan gas, yang tidak punya kilang gas itu ikut tender. Loh kita tahu kok yang punya LNG kan cuma itu-itu saja. Diskusikan saja sama mereka sama Pertamina, diskusikan dengan PGN. Minta menteri untuk memfasilitasi untuk itu loh. Ngapain ditenderin. Tender yang masuk nanti seperti yang saya sebut tadi itu, perusahaan-perusahaan ini akan masuk Pak.PLN Perusahaan Trader 7
Inas Nasrullah Zubir 14 Hanura Banten III Laki-Laki Ya terima kasih. Mungkin saya memperjelas saja. Bahwa produksi gas yang umum berlaku di Indonesia itu seperti ini, mereka menentukan dua dua jenis kargo Pak, pertama namanya committed cargo, committed cargo adalah gas-gas yang berdasarkan kontrak di atas 10 tahun. Itu disebut nama committed cargo. Kemudian mereka menentukan namanya uncommitted cargo, uncommitted cargo ini ditentukan karena untuk mengejar lifting apabila lifting untuk committed cargo tidak bisa dicapai maka mereka akan menggunakan uncommitted cargo. Uncommitted cargo berarti gas yang dijual tapi bukan berdasarkan tender. Karena tidak mungkin gas ini dijual dengan berdasarkan tender. Nah karena itu gas uncommitted ini mereka menentukan bahwa satu dalam satu tahun uncommitted ini ditentukan misalnya, contohnya 52 cargo dari Bontang Misalnya itu. Nah kalau 52 kargo ini Pertamina akan berupaya untuk menjual ini yang 52 kargo. Bahkan setiap tahun memang sering dari misalnya Pertamina mencanangkan 52 kargo yang akan dijual, yang terjual misalnya 40 kargo. Itu yang sering terjadi. Nah, kargo-kargo yang sisa ini kenapa tidak terjual yaitu tadi karena banyak permainan dari sisi Pertamina tarik menarik antara Dirjen Migas dan Pertamina dalam menjualkan uncommitted cargo ini. Ini yang kita sayangkan kenapa uncomitted cargo tidak semuanya ditawarkan kepada PLN. Kalau PLN memang menginginkan jangka panjang saya kira PLN bisa kontrak 10 tahun dengan Pertamina, menjadi committed cargo. Nah kalau committed cargo setahu saya harganya akan berbeda lebih murah. Nah kalau Pertamina dia kalau misalnya untuk uncommitted cargo Pertamina akan menjual dengan harga RIM(?). Dengan harga RIM. Tetapi kalau dia menjual dengan committed cargo lebih murah, karena apa, dia berpatokan pada ICP, yaitu penjualan kargo-kargo ekspor ke luar negeri. Itu yang menjadi patokannya dia. Itu jauh lebih murah karena basisnya ICP. Nah ini yang kenapa saya harapkan Pertamina duduk dengan PLN, dan PLN menawarkan misalnya saja dengan dalam bentuk commited cargo jangka panjang 20 tahun itu akan menggunakan harga setahu saya 13% ICP. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau misanya PLN yang selalu selama ini mengharapkan uncommitted cargo ya lebih mahal karena menggunakan RIM. Nah karena itulah perlu duduk Pertamina dengan PLN untuk mendapatkan harga yang committed cargo, jauh lebih murah. Itu yang pertama.PLN Produksi Gas 7
Inas Nasrullah Zubir 9 Hanura Banten III Laki-Laki Ini malah beritanya, beritanya kan baru saya baca. Beritanya baru di media saya baca, bahwa Pak Amin sendiri yang menyatakan akan ditenderkan. Kan persoalannya LNG ini kita ketahui, LNG ini kita ketahui itu hanya Pertamina, dan PGN juga source-nya dari Pertamina Pak. Pertamina dan lalu Tangguh serta Santos. Itu yang suplai LNG, tetapi kalau ini ditenderkan peserta tendernya adalah trader ini satu tanda tanya besar Pak, karena ini bisa menjadi satu persoalan, karena trader itu tidak punya lapangan gas dan trader sendiri juga tidak punya kilang gas atau kilang LNG. Nah itu kok kenapa ditenderkan kenapa tidak, tidak minta difasilitasi oleh Menteri ESDM untuk bertemu dengan Pertamina maupun bertemu dengan Tangguh atau PGN atau Santos. Itu yang saya tanyakan kenapa harus ditenderkan. Tolong dijawab Pak.PLN Tender 7
Inas Nasrullah Zubir 3 Hanura Banten III Laki-Laki Begini saya baca, sebentar saya buka, sebentar beritanya ya, saya baca berita di media bahwa Pak Amin mengatakan, Pak Amin, ada di sini Pak Amin ya? Izin Pak Dirut langsung saya kepada Pak Amin. Pak Amin menyampaikan kepada media bahwa PLN akan mengadakan tender untuk LNG, begitu Pak ya? Sebelum PLN nanti mengadakan juga tender buat pembangkit gas itu tadi. Kalau, izinkan saya Pimpinan, untuk sedikit berinteraksi dengan Pak Amin. Untuk LNG ini Pak Amin selama ini PLN dapat LNG dari mana Pak ya?PLN Tender LNG 7
Inas Nasrullah Zubir 6 Hanura Banten III Laki-Laki Ya karena setahu konsep pemahaman saya LNG itu produser LNG itu kan ada Pertamina, Tangguh, dan satu lagi Santos setahu saya gitu Pak ya. Jadi kalau ini ditenderkan yang saya khawatir bahwa sekarang ini kan di Indonesia ini namanya pemburu rente kan sangat banyak, apalagi dia membuat perusahaan-perusahaan trading ya gas. Saya khawatir seperti PT Energasindo Heksa Karya, PT Citra Nusantara Gemilang, Gaskom, lantas kemudian ada juga Banten Usaha Energi, itu akan masuk Pak, ikut tender. Mereka tidak punya lapangan minyak, lapangan gas tidak punya, mereka kilang gas juga tidak punya, mereka ini trader semua, artinya cari untung. Kalau ini dibiarkan mereka ikut tender berarti PLN akan membeli gas lebih mahal itu nantinya. Mengapa PLN tidak sekarang ini, karena sebagian dari produser LNG itu adalah BUMN, ada Pertamina, ada juga PGN, Bapak melakukan negosiasi dengan mereka melalui menteri misalnya begitu. Tidak perlu lagi sekarang ditender-tender, karena tender akhirnya yang masuk perusahaan-perusahaan swasta. Jangan-jangan, jangan sampai, jangan sampai ini Pak, Komisi VII mencurigaiku wah ini akan mengajak trader-trader yang tidak punya minyak untuk ikutan. Ini tidak benar Pak, PLN akan membeli gas akan mahal. Ini untuk menjadi catatan Pak Dirut. Jangan biarkan ada tender, akhirnya perusahaan-perusahaan swasta yang tidak punya lapangan gas, yang tidak punya kilang gas itu ikut tender. Loh kita tahu kok yang punya LNG kan cuma itu-itu saja. Diskusikan saja sama mereka sama Pertamina, diskusikan dengan PGN. Minta menteri untuk memfasilitasi untuk itu loh. Ngapain ditenderin. Tender yang masuk nanti seperti yang saya sebut tadi itu, perusahaan-perusahaan ini akan masuk Pak.PLN Tender, LNG 7



Iskan Qolba Lubis 3 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi seperti kita ketahui Pak kan PLN ini perusahaan besar ya jadi saya minta supaya PLN ini ke depan itu lebih banyak membuat sistem sebab kalau terlalu besar kekuasaan di direktur ini beli sana, beli sini, kirim sana, kirim sini, ini nanti sangat berbahaya juga pada diri Bapak sendiri juga. Ini perlu saya ingatkan ini. Maka saya mengusulkan pertama, PLN itu harus membuat struktur biaya, biaya listrik itu apa saja komponennya. Kalau kita lihat seperti contoh umpamanya di Amerika itu ketika dia menentukan harga listrik ataupun harga BBM itu ada ada strukturnya termasuk cost-nya berapa, keuntungannya bolehnya berapa. Sebab kalau tidak begitu, ini kemungkinan korupsi itu di kebijakan. Katakanlah umpamanya listrik nanti di Sumatera Utara dikirim dari Papua, itu kan ada ada cost penentuan transportasi seperti apa nanti itu. Kemudian nanti listrik di Sulawesi dikirim dari Sumatera umpamanya ya Bu ya. Padahal listrik di Sulawesi Selatan cukup di di situ dibuat di situ supaya lebih murah gitu, kalau kalau bisa umpamanya listriknya di di tambang itu sendiri gitu. Jadi saya mengusulkan nanti itu sampai seberapa itu nantinya marketingnya, keuntungannya, boleh supaya nanti ketika kita menganalisa PLN itu ketahuan itunya, kinerjanya gitu. Itu yang pertama ya.PLN Biaya Listrik 7
Iskan Qolba Lubis 3 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi seperti kita ketahui Pak kan PLN ini perusahaan besar ya jadi saya minta supaya PLN ini ke depan itu lebih banyak membuat sistem sebab kalau terlalu besar kekuasaan di direktur ini beli sana, beli sini, kirim sana, kirim sini, ini nanti sangat berbahaya juga pada diri Bapak sendiri juga. Ini perlu saya ingatkan ini. Maka saya mengusulkan pertama, PLN itu harus membuat struktur biaya, biaya listrik itu apa saja komponennya. Kalau kita lihat seperti contoh umpamanya di Amerika itu ketika dia menentukan harga listrik ataupun harga BBM itu ada ada strukturnya termasuk cost-nya berapa, keuntungannya bolehnya berapa. Sebab kalau tidak begitu, ini kemungkinan korupsi itu di kebijakan. Katakanlah umpamanya listrik nanti di Sumatera Utara dikirim dari Papua, itu kan ada ada cost penentuan transportasi seperti apa nanti itu. Kemudian nanti listrik di Sulawesi dikirim dari Sumatera umpamanya ya Bu ya. Padahal listrik di Sulawesi Selatan cukup di di situ dibuat di situ supaya lebih murah gitu, kalau kalau bisa umpamanya listriknya di di tambang itu sendiri gitu. Jadi saya mengusulkan nanti itu sampai seberapa itu nantinya marketingnya, keuntungannya, boleh supaya nanti ketika kita menganalisa PLN itu ketahuan itunya, kinerjanya gitu. Itu yang pertama ya.PLN Manajemen Internal 7
Iskan Qolba Lubis 3 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua, saya ingin Bapak kan dari perbankan, seharusnya itu kita dikasih data yang lengkap dong ya, bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan dengan valuta asing. Seharusnya itu disandingkan supaya ketahuan boroknya PLN itu. Jadi artinya kalau PLN itu ngutang valas segini kerugian negara, kalau tidak pakai valas segini keuntungan negara, itu harus dikasih ke kita, karena kita ini bagian pengawasan ya. Berapa sekarang utang valasnya itu, kalau dia utang valas karena banyak kritikan PLN ini kan tidak melakukan hedging, hedging dalam mata uang asing. Dan ini sangat berbahaya, permainan finansial itu dibebankan kepada kepada negara, dibebankan kepada negara.PLN Rasio Keuntungan 7
Iskan Qolba Lubis 3 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga, saya lihat tidak ada keseriusan dari PLN melakukan konversi energi. Jadi tidak terlihat ada keseriusan, katakanlah umpamanya di 3 provinsinya itu dia energinya banyak dari air seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, tapi tidak kelihatan pemerintah itu serius mengembangkan energi air umpamanya di Sulawesi Selatan ataupun di Sumatera Utara. Jadi ini saya minta penjelasan tentang rencana besar PLN tentang konversi energi itu seperti apa. Kalau Pak Kurtubi tadi bilang ada alternatif apa, nuklir, okelah di negara kita banyak energi ya , banyak, ada ada apa, ada laut, ada ombak, ada mata air, dan seterusnya. Jadi saya ingin itu ada kebijakan dikasih kita data rencana besar PLN tentang konversi energi ini, karena ketika kita bicara tentang energi nasional pasti paling banyak itu bidangnya itu adalah PLN karena negara-negara yang sudah maju semuanya nanti ke listrik semua kalau kita lihat kita kereta api di Eropa itu istrik, skuter pun pakai listrik semua. Jadi ketika PLN punya rencana besar tentang energi berarti akan menyelesaikan 70 persen masalah energi kita ke depan. Ini PLN harus serius ini.PLN Rencana Konversi Energi 7
Iskan Qolba Lubis 2 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Pertama kita minta apa yang dibacakan tadi dikasih kita handout-nya. Terus yang kedua yang saya minta itu target pemerintah yang 35.000 megawatt itu kita dikasih data dari tahapan-tahapan itu yang membuktikan bahwa gas semakin banyak dipakai oleh PLN. Itu yang menyakinkan kita Pak, bahwa batubara semakin berkurang. Jadi kita dikasih rincian tahapannya itu tahapan sebelum 35.000 megawatt itu nanti kita bisa melihat gasnya berapa, apa, batubaranya berapa itu. Terima kasih Pimpinan. Nanti bisa diinikan Pak, datanya Pak.PLN Rincian data 7
Iskan Qolba Lubis 2 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Pertama kita minta apa yang dibacakan tadi dikasih kita handout-nya. Terus yang kedua yang saya minta itu target pemerintah yang 35.000 megawatt itu kita dikasih data dari tahapan-tahapan itu yang membuktikan bahwa gas semakin banyak dipakai oleh PLN. Itu yang menyakinkan kita Pak, bahwa batubara semakin berkurang. Jadi kita dikasih rincian tahapannya itu tahapan sebelum 35.000 megawatt itu nanti kita bisa melihat gasnya berapa, apa, batubaranya berapa itu. Terima kasih Pimpinan. Nanti bisa diinikan Pak, datanya Pak.PLN Tahapan target 7
Iskan Qolba Lubis 3 PKS Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua, saya ingin Bapak kan dari perbankan, seharusnya itu kita dikasih data yang lengkap dong ya, bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan dengan valuta asing. Seharusnya itu disandingkan supaya ketahuan boroknya PLN itu. Jadi artinya kalau PLN itu ngutang valas segini kerugian negara, kalau tidak pakai valas segini keuntungan negara, itu harus dikasih ke kita, karena kita ini bagian pengawasan ya. Berapa sekarang utang valasnya itu, kalau dia utang valas karena banyak kritikan PLN ini kan tidak melakukan hedging, hedging dalam mata uang asing. Dan ini sangat berbahaya, permainan finansial itu dibebankan kepada kepada negara, dibebankan kepada negara.PLN Utang Valas 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi tolong Bapak pertimbangkan sebaik-baiknya untuk riset dan pengembangannya itu dialokasikan ke sisi sector-sektor yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Pak begitu. jangan kita lihat Jakarta Pak, tapi kita mesti lihat daerah. Itu saja Pimpinan. Terima kasih Pak Dirjen. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Alokasi Pengembangan Teknologi 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, saya ingin interaktif. Pak Dirjen, saya dilembaran nomor berapa ini ya, saya melihat adanya pembangkit listrik yang dibangun Ditjen EBTKE belum diserahterimakan. Dibawahnya pembangkit listrik yang dibangun Dtijen EBTKE dalam kondisi rusak ringan atau berat. Saya melihat disini tahunnya sama Pak Tahun 2011 sampai 2017 didalam satu halaman ini Pak ya? sedangkan saya melihat disini yang belum diserahterimakan ada catatan barang rusak sebelum diserahterimakan bahkan proses hibah di Menkeu berlarut-larut. Itu jumlahnya mencapai 37% Pak. kalau saya melihat antara sisi kiri dan sisi kanan. Sementara pembangkit listrik yang telah dibangun itu pun rusak mencapai 16%, sedangkan yang belum diserahterimakan 37% sudah rusak itu kerugiannya ya dan yang dibawahnya itu yang sudah diserahterimakan bahkan rusak 16%. Saya ingin bertanya Pak Dirjen, untuk melaksanakan daripada pembangunan pembangkit listrik ini, ini ada FS-nya tidak ya? atau ada konsultannya tidak ya? karena saya melihat disini energi baru terbarukan saya melihat ada kekurangsiapan begitu didalam menyerap anggaran negara. saya ingin tanya dulu Pak Dirjen kira-kira bagaimana?Anggaran Anggaran 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, maksud saya teknologinya karena ini baru 6 tahun Pak. 6 tahun ini kalau kita bicarakan penyusutan saja itu tidak sampai segini jumlahnya begitu loh, tapi kerusakannya sudah sedemikian besar. Bukan lahannya Pak, teknologinya maksudnya. Terima kasih.Anggaran Anggaran 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Belum diserahterimakan saja. Maksud saya itu sudah rusak Pak, nah yang sudah diserahterimakan juga rusak. Padahal range-nya itu baru 6 tahun dari 20111 sampai 2017 dan inikan menyangkut dana besar Pak, dan juga untuk kepentingan masyarakat Indonesai begitu. apa strategi Bapak sebenarnya berani menggunakan anggaran ini ya kan sedangkan hasilnya itu tidak terlihat bahwa Bapak itu atau jajaran Bapak menggunakan ini, mengembangkan ini dengan baik dan benar. Ini itu maksudnya anggaran negara itu begitu. Karena ini kalau berjalan terus makin lama semakin besar ya kan Bapak itu bukan berarti memberikan pemasukan bagi negara dari hasil ini, tetapi menyerap anggaran negara yang entah dari entah berantah itu pemasoknya ya kan entah berantah, kongkalikong atau apapun istilahny. Ini membuat satu pertanyaan besar bagi kami yak an bahwa ini tidak bermanfaat EBTKE ini begitu Pak karena kalau memang bermanfaat tolong buktikan begitu. 6 tahun sudah rusak begini ya kan? bagaimana kami sebagai wakil rakyat mempercayakan uang negara kepada EBTKE untuk masa waktu yang akan datang. Terima kasih Pimpinan.Anggaran Anggaran 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Baik, Pak Ketua saya ini melihat adannya keterbatasan kilang-kilang minyak kita yang ada di Indonesia Pak dan kebutuhan untuk minyak BBM kita itukan semakin tahun semakin bertambah. Alhasil kita mau tidak mau kita harus impor minyak dari negara dan otomatis kita menggunakan APBN kita untuk itu, walaupun harga minyak semakin bertambah. Tetapi sesuai dengan Dapil saya di Jakarta saya melihat bahwa semua dana yang dipakai untuk impor itu sebagian itu sia-sia Pak karena dengan adanya pemakaian BBM terhadap kendaraan-kendaraan bermotor khususnya dengan kemacetan yang luar biasa itu menurut saya tidak efektif untuk di impor tanpa membuat suatu kajian seberapa besar sih yang tersia-siakan di dalam kemacetan ini, terutama untuk kita lihat untuk hari-hari tertentu bahkan jam-jam tertentu sampai sekarang tidak hari tidak ada jam semuanya macet. Saran saya alangkah baiknya dari Dewan Energi Nasional membuat satu kajian dan juga mengambil suatu kesimpulan dan juga solusinya agar supaya pemakaian dana APBN untuk kita impor BBM ini tidak sia-sia, berapa besar sih BBM yang disia-siakan di dalam kemacetan ini, semuanya ada di situ dan menurut saya rasanya sudah tidak mungkin lagi diantisipasi hanya oleh Pemprov DKI Pak, ini harus ada kebersamaan duduk bersama. Itu yang bisa saya sarankan Pak, terima kasih.Anggaran APBN 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya melihat membaca dari hand ...yang saya dapatkan bahan Kementerian ESDM di halaman 10 Pak. Saya melihat kronologis penanganan kapal Arjuni Sakti Pak Dirjen, di sini saya melihat prosesnya cukup panjang dari tahun 2008 sampai Oktober 2016. Di mana proses penghapusan dan penetapan status aset negara dengan kesimpulan memakan waktu lama dan complicated. Tetapi saya punya pengalaman sendiri Pak Dirjen, sebelum saya menjadi Anggota DPR RI saya pernah mau transaksi bidang tanah di Depok di kelurahan Sukmajaya, kelurahan Tirtajaya. Anehnya bagia saya itu di dalam bidang tanah yang sekian puluh hektar waktu itu ditengahnya ada RRI, tetapi kemudian saya cek di BPN tanah itu adalah barang milik negara sekitar 2 hektar. Saya ingin tanya karena ini pembelajaran bagi yang awam ya Pak, termasuk saya bagaimana tata cara pemerintah atau oknum dapat membuat barang milik swasta menjadi barang milik negara Pak, bagaimana tata caranya itu. Saya masih kurang faham dan yang kedua bagaimana mengecek barang milik negara karena jangan sampai katanya-katanya ternyata itu tidak terdaftar sebagai barang milik negara.Aset Negara Aset Negara 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Barangkali kalau Pak Dirjen berkenan, saya bisa berkunjung ke kantor Bapak untuk mendapatkan penjelasan atau barangkali Bapak bisa menjawabnya secara tertulis, bagi kami saya sangat mengharapkan itu Pak Dirjen. Terima kasih Pimpinan.Aset Negara Aset Negara 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya melihat membaca dari hand ...yang saya dapatkan bahan Kementerian ESDM di halaman 10 Pak. Saya melihat kronologis penanganan kapal Arjuni Sakti Pak Dirjen, di sini saya melihat prosesnya cukup panjang dari tahun 2008 sampai Oktober 2016. Di mana proses penghapusan dan penetapan status aset negara dengan kesimpulan memakan waktu lama dan complicated. Tetapi saya punya pengalaman sendiri Pak Dirjen, sebelum saya menjadi Anggota DPR RI saya pernah mau transaksi bidang tanah di Depok di kelurahan Sukmajaya, kelurahan Tirtajaya. Anehnya bagia saya itu di dalam bidang tanah yang sekian puluh hektar waktu itu ditengahnya ada RRI, tetapi kemudian saya cek di BPN tanah itu adalah barang milik negara sekitar 2 hektar. Saya ingin tanya karena ini pembelajaran bagi yang awam ya Pak, termasuk saya bagaimana tata cara pemerintah atau oknum dapat membuat barang milik swasta menjadi barang milik negara Pak, bagaimana tata caranya itu. Saya masih kurang faham dan yang kedua bagaimana mengecek barang milik negara karena jangan sampai katanya-katanya ternyata itu tidak terdaftar sebagai barang milik negara.Aset Negara Barang Milik Negara 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Barangkali kalau Pak Dirjen berkenan, saya bisa berkunjung ke kantor Bapak untuk mendapatkan penjelasan atau barangkali Bapak bisa menjawabnya secara tertulis, bagi kami saya sangat mengharapkan itu Pak Dirjen. Terima kasih Pimpinan.Aset Negara Barang Milik Negara 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirjen, tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa didaerah itu kurang menangkap trainingnya dan juga ada factor yang kedua bahwa sebenarnya dari Direktorat jendral EBTKE ini sudah mengadakan fisibilities study-nya, tetapi kalau saya lihat disini bahwa yang belum diserahterimakan rusak itukan seyognyakan bisa masih ada garansi dan lain sebagainya atau bahkan bisa dari produsennya atau dari vendornyalah bisa memperbaikinya. Jadi kerugian itu seyognya tidak dimasukan didalam laporan ini dan saya melihat juga disini bahkan yang sudah terimakan pun itu masih mengalami kerusakan. Saran saya Pak Sirjen, Pak Dirjen itu baiknya melihat jajaran Bapak karena saya lihat ini kelemahan SDM Pak dan fungsi pengawasan. Saya percaya dari Direktorat jendral Bapak itu sudah mumpuni, sudah menguasai teknologinya sebenarnya. Bapak bisa memanggil ahli-ahlinya dan lain sebagainya. Produsen pun memiliki keahliaan dibidangnya, tetapi kalau pengawasannya itu tidak secara regular atau bahkan tidak ada peraturan atau ketentuannya ya saya rasa ini sangat rentan sekali ya. barangkali untuk hal-hal tertentu, bapak bisa pakai e-katalog Pak, jadi tinggal klik saja begitu. jadi tidak ada penunjukan langsung atau pun lelang-lelangan kalau menurut saya. Yang terakhir, Pak Ketua saya ingin tanya untuk lampu PJU TS tersebut Pak Dirjen itu ada ceremonialnya tidak ya? Pak Dirjen.Aturan Teknis Serah Terima 7
IVAN DOLY GULTOM 11 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Dan untuk pemasangannya itukan lampunya tinggi Pak ya Pak Dirjen. Itu perlu dicor atau tidak? Perlu dicor. Kami ini terima matang atau harus menyusun kembali untuk pemasangannya? Terima mateng Pak ya. Jadi pada saat diserahterimakan teknisnya masih ada stand by dilokasi dan mereka akan membantu pemasangannya Pak.Aturan Teknis Teknis 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf izin Ketua untuk interaktif. Pak Dirut untuk auditor tadi, apakah itu untuk sisi keuangan atau untuk keseluruhan kinerja Pak?Audit Audit 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya adalah seringkali masukan dari mereka, itu ada subsidi listrik 450 volt amper sampai 900 volt amper itu seringkali ada pencabutan sepihak subsidinya dan itu juga tidak merata. Jadi seakan-akan tidak ada ketentuan yang berlaku, bahkan di dalam satu RW pun seringkali ada yang terima subsidi ada yang tidak begitu. Jadi seakan-akan tebang pilih dasarnya mereka tidak mengerti. Nah untuk skala nasional, saya melihat saya sudah pernah berbicara dengan Pak Menteri ESDM Pak, itu harga batubara itu turun iya kan? sementara kita taulah 85% itu saat ini masih memakai batu bara Pak, harga batu bara turun saja listrik tetap naik, bahkan sekarang ini kalau bisa dilihat daripada perbandingan dengan negara lain, itu bisa mencapai 11 sen per US$ dolar persatu kwh. Bisa dikatakan tertinggi beritanya ya Pak ya, tertinggi di dunia.Batu Bara Batu Bara 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ini tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, sementara korbannya selalu kaum bahwa Pak, istilahnya kaum marjinal. Ini mohon saya meminta kepada Bapak untuk semua yang berhubungan dengan masyarakat bawah, tolong diadakan pengawas Pak ya? artinya pengawas ini seperti ditingkat korporets itukan ada inspekstorat begitu. Nah untuk bawah ini karena kami sering menerima masukan-masukan, kami yang sering dimarah-marahin Pak begitu. Jadi mohon supaya itu dipertimbangkan sama Bapak dan juga untuk harga listrik artinya persatu kwh tolong dicarikan solusinya Pak agar supaya jangan terlihat bahwa laba operasi sekian-sekian, tetapi listrik tetap naik, sementara harga batu bara turun, ini sepertinya tidak singkron Pak antara laporan BaPak dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih Pak Dirut.Batu Bara Batu Bara 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya Pak Dirjen maksud saya inikan bicara anggaran negara yang sedemikian besar pak yak an? sedangkan ini kita bicara pembangkit listrik itu adalah wadah, EBTKE ini adalah wadah dimana untuk kemaslahatan umat didaerah itu sangat dibutuhkan penerangan Pak. Jadi kalau seandainya sekarang ini belum diserahterimakan saja itu sudah rusaknya sampai 37% selama 6 tahun dan yang sudah diserahterimakan itu 16%, saya yakin pada realitanya itu jauh lebih besar Pak, jauh lebih besar. Jadi saya ingin tanya sama Bapak kira-kira apa garansinya Bapak bisa menggunakan uang negara secara baik dan benar kalau faktanya seperti begini?Capaian Kerja Anggaran Negara 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin bertanya dengan Pak Dirjen Risbang Pak, saya melihat disini bahwa apa yang dijalankan oleh PT Dirgantara Indonesia, Kepala LAPAN dan sebagainya itu saya mempertimbangkan efektivitasnya. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang sepertinya kok agak menderita ya? bukan saya katakan menderita, tapi agak menderita. Bicara dengan dana yang jumlahnya tidak signifikan itu sudah mengalami kesulitan seperti rekan saya Pak Aryo juga kalau saya melihat daripada aspek komersialnya dulu pernah saya dengar untuk jual pesawat mesti ditukar beras, ditukar jagung sepertinya kok kita memaksakan diri. Sementara untuk kita melihat factor ekonominya itu alangkah baiknya digunakan kan untuk masyarakat, kepentingan masyarakat luas. Capaian Kerja Efektivitas Kerja 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Baik, Pak Ketua saya ini melihat adannya keterbatasan kilang-kilang minyak kita yang ada di Indonesia Pak dan kebutuhan untuk minyak BBM kita itukan semakin tahun semakin bertambah. Alhasil kita mau tidak mau kita harus impor minyak dari negara dan otomatis kita menggunakan APBN kita untuk itu, walaupun harga minyak semakin bertambah. Tetapi sesuai dengan Dapil saya di Jakarta saya melihat bahwa semua dana yang dipakai untuk impor itu sebagian itu sia-sia Pak karena dengan adanya pemakaian BBM terhadap kendaraan-kendaraan bermotor khususnya dengan kemacetan yang luar biasa itu menurut saya tidak efektif untuk di impor tanpa membuat suatu kajian seberapa besar sih yang tersia-siakan di dalam kemacetan ini, terutama untuk kita lihat untuk hari-hari tertentu bahkan jam-jam tertentu sampai sekarang tidak hari tidak ada jam semuanya macet. Saran saya alangkah baiknya dari Dewan Energi Nasional membuat satu kajian dan juga mengambil suatu kesimpulan dan juga solusinya agar supaya pemakaian dana APBN untuk kita impor BBM ini tidak sia-sia, berapa besar sih BBM yang disia-siakan di dalam kemacetan ini, semuanya ada di situ dan menurut saya rasanya sudah tidak mungkin lagi diantisipasi hanya oleh Pemprov DKI Pak, ini harus ada kebersamaan duduk bersama. Itu yang bisa saya sarankan Pak, terima kasih.Capaian Kerja Kilang Minyak 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi disini kalau saya melihat ini masih belum jelas arahnya dan disitu ada lagi saksi terhadap Pak Sofyan Djalil itu Menteri Agraria itu termasuk pencucian uang dari Tahun 2015 sampai sekarang. Belum lagi saksi sebagai tindak pidana korupsi. Loh ini apa? Apakah ini bentuk penekanan terhadap elit-elit penguasa ini yang memang tidak menyetujui atau tidak ingin melanggar ketentuan dan peraturan atau apa? Jadi saya sarankan Pimpinan, kalau bisa kita meminta KLHK untuk diadakan pemaparan Pimpinan, sementara pemaparan tersebut dari KLHK juga termasuk pemanggilan terhadap pengusaha-pengusahanya dan elit-elit politik yang memang terkait dengan reklamasi karena saya melihat disini ini adalah permainan yang bisa disebut kongkalikong atau apapun bentuknya, sehingga reklamasi itu tetap berjalan terus tanpa ada rambu-rambu yang jelas.Capaian Kerja  KLHK 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya mengajak Bapak-bapak cobalah dibuat kira-kira daftarnya apa saja yang Bapak bisa berikan itu Pimpinan dan pada waktunya nanti alangkah baiknya Pimpinan saya usulkan untuk kita masuk keruang pimpinan membedah karena setiap itukan berbeda-beda. Jadi kalau sudah ada daftarnya tinggal kita panggil satu-satu yang cocok didapil ini apa saja begitu dan itu yang bisa direalisasikan segera begitu, tapi jangan seperti ada beberapa mitra yang lain yang programnya in shaa Allah begitu Pimpinan. Jadi itu saya harapkan Pak KepalaBPPT mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat segera direalisasikan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabaraakatuhCapaian Kerja Realisasi Program 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya sebenarnya mau bicara, tetapi sudah dibahas terlebih dahulu oleh rekan saya yang terhormat Pak Nawafie Saleh dan juga Pimpinan Rapat, tapi disini Pak KepalaBPPT saya melihat ada salah satu dari LPNK yang memang sudah menjalankan sosialisasi yaitu didapil saya itu dari LIPI Pak itu sebenarnya tidak memerlukan biaya yang banyak, hanya mengumpulkan satu titik itu 100 sampai 150 orang dan menjabarkanKajian ilmiah tentang pemanfaatan rumput laut menjadi kue dan lain sebagainya, dan juga untuk sosialisasi penanaman pohon mangrove ya yang masih 20 centi atau 30 centi, tetapi itu sungguh membuka wawasan daripada masyarakat Kepulauan Seribu. Nah dapil saya itukan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.Capaian Kerja Sosialisasi 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya melihat program-program Bapak disini sejak Tahun 2015 sampai 2018 itu sangat banyak manfaatnya Pak bagi warga masyarakat seperti contohnya peningkatan kualitas guru dan juga pengembangan bibit atau benih, dan itu dari sosialisasi itu kriterianya kalau saya melihat adalah seperti sosialisasi program Bapak dariBPPT maupunKajian ilmiah, maupun pendidikan dan pelatihan itu semuanya banyak manfaatnya artinya disini seperti rekan saya yang terhormat juga dari Pak Sayed untuk apa kita bicara yang jauh melebihi daripada kemampuan kita, sementara masyarakat Indonesia masih membutuhkan pengetahuan dan seperti juga yang ketua tadi katakan untuk apa kita bicara tentang hasil penyelidikan kita, tetapi kita hanya memberikan masukan-masukan kepada usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha.Capaian Kerja Sosialisasi 7
Ivan Doly Gultom 1 Golkar DKI Jakarta III Laki-Laki Saya melihat membaca dari hand ...yang saya dapatkan bahan Kementerian ESDM di halaman 10 Pak. Saya melihat kronologis penanganan kapal Arjuni Sakti Pak Dirjen, di sini saya melihat prosesnya cukup panjang dari tahun 2008 sampai Oktober 2016. Di mana proses penghapusan dan penetapan status aset negara dengan kesimpulan memakan waktu lama dan complicated. Tetapi saya punya pengalaman sendiri Pak Dirjen, sebelum saya menjadi Anggota DPR RI saya pernah mau transaksi bidang tanah di Depok di kelurahan Sukmajaya, kelurahan Tirtajaya. Anehnya bagia saya itu di dalam bidang tanah yang sekian puluh hektar waktu itu ditengahnya ada RRI, tetapi kemudian saya cek di BPN tanah itu adalah barang milik negara sekitar 2 hektar. Saya ingin tanya karena ini pembelajaran bagi yang awam ya Pak, termasuk saya bagaimana tata cara pemerintah atau oknum dapat membuat barang milik swasta menjadi barang milik negara Pak, bagaimana tata caranya itu. Saya masih kurang faham dan yang kedua bagaimana mengecek barang milik negara karena jangan sampai katanya-katanya ternyata itu tidak terdaftar sebagai barang milik negara.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Baik, Pak Ketua saya ini melihat adannya keterbatasan kilang-kilang minyak kita yang ada di Indonesia Pak dan kebutuhan untuk minyak BBM kita itukan semakin tahun semakin bertambah. Alhasil kita mau tidak mau kita harus impor minyak dari negara dan otomatis kita menggunakan APBN kita untuk itu, walaupun harga minyak semakin bertambah. Tetapi sesuai dengan Dapil saya di Jakarta saya melihat bahwa semua dana yang dipakai untuk impor itu sebagian itu sia-sia Pak karena dengan adanya pemakaian BBM terhadap kendaraan-kendaraan bermotor khususnya dengan kemacetan yang luar biasa itu menurut saya tidak efektif untuk di impor tanpa membuat suatu kajian seberapa besar sih yang tersia-siakan di dalam kemacetan ini, terutama untuk kita lihat untuk hari-hari tertentu bahkan jam-jam tertentu sampai sekarang tidak hari tidak ada jam semuanya macet. Saran saya alangkah baiknya dari Dewan Energi Nasional membuat satu kajian dan juga mengambil suatu kesimpulan dan juga solusinya agar supaya pemakaian dana APBN untuk kita impor BBM ini tidak sia-sia, berapa besar sih BBM yang disia-siakan di dalam kemacetan ini, semuanya ada di situ dan menurut saya rasanya sudah tidak mungkin lagi diantisipasi hanya oleh Pemprov DKI Pak, ini harus ada kebersamaan duduk bersama. Itu yang bisa saya sarankan Pak, terima kasih.Energi di MasyarakatBBM 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, saya ingin interaktif. Pak Dirjen, saya dilembaran nomor berapa ini ya, saya melihat adanya pembangkit listrik yang dibangun Ditjen EBTKE belum diserahterimakan. Dibawahnya pembangkit listrik yang dibangun Dtijen EBTKE dalam kondisi rusak ringan atau berat. Saya melihat disini tahunnya sama Pak Tahun 2011 sampai 2017 didalam satu halaman ini Pak ya? sedangkan saya melihat disini yang belum diserahterimakan ada catatan barang rusak sebelum diserahterimakan bahkan proses hibah di Menkeu berlarut-larut. Itu jumlahnya mencapai 37% Pak. kalau saya melihat antara sisi kiri dan sisi kanan. Sementara pembangkit listrik yang telah dibangun itu pun rusak mencapai 16%, sedangkan yang belum diserahterimakan 37% sudah rusak itu kerugiannya ya dan yang dibawahnya itu yang sudah diserahterimakan bahkan rusak 16%. Saya ingin bertanya Pak Dirjen, untuk melaksanakan daripada pembangunan pembangkit listrik ini, ini ada FS-nya tidak ya? atau ada konsultannya tidak ya? karena saya melihat disini energi baru terbarukan saya melihat ada kekurangsiapan begitu didalam menyerap anggaran negara. saya ingin tanya dulu Pak Dirjen kira-kira bagaimana?Energi Terbarukan EBTKE 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, maksud saya teknologinya karena ini baru 6 tahun Pak. 6 tahun ini kalau kita bicarakan penyusutan saja itu tidak sampai segini jumlahnya begitu loh, tapi kerusakannya sudah sedemikian besar. Bukan lahannya Pak, teknologinya maksudnya. Terima kasih.Energi Terbarukan EBTKE 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya Pak Dirjen maksud saya inikan bicara anggaran negara yang sedemikian besar pak yak an? sedangkan ini kita bicara pembangkit listrik itu adalah wadah, EBTKE ini adalah wadah dimana untuk kemaslahatan umat didaerah itu sangat dibutuhkan penerangan Pak. Jadi kalau seandainya sekarang ini belum diserahterimakan saja itu sudah rusaknya sampai 37% selama 6 tahun dan yang sudah diserahterimakan itu 16%, saya yakin pada realitanya itu jauh lebih besar Pak, jauh lebih besar. Jadi saya ingin tanya sama Bapak kira-kira apa garansinya Bapak bisa menggunakan uang negara secara baik dan benar kalau faktanya seperti begini?Energi Terbarukan EBTKE 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirjen, tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa didaerah itu kurang menangkap trainingnya dan juga ada factor yang kedua bahwa sebenarnya dari Direktorat jendral EBTKE ini sudah mengadakan fisibilities study-nya, tetapi kalau saya lihat disini bahwa yang belum diserahterimakan rusak itukan seyognyakan bisa masih ada garansi dan lain sebagainya atau bahkan bisa dari produsennya atau dari vendornyalah bisa memperbaikinya. Jadi kerugian itu seyognya tidak dimasukan didalam laporan ini dan saya melihat juga disini bahkan yang sudah terimakan pun itu masih mengalami kerusakan. Saran saya Pak Sirjen, Pak Dirjen itu baiknya melihat jajaran Bapak karena saya lihat ini kelemahan SDM Pak dan fungsi pengawasan. Saya percaya dari Direktorat jendral Bapak itu sudah mumpuni, sudah menguasai teknologinya sebenarnya. Bapak bisa memanggil ahli-ahlinya dan lain sebagainya. Produsen pun memiliki keahliaan dibidangnya, tetapi kalau pengawasannya itu tidak secara regular atau bahkan tidak ada peraturan atau ketentuannya ya saya rasa ini sangat rentan sekali ya. barangkali untuk hal-hal tertentu, bapak bisa pakai e-katalog Pak, jadi tinggal klik saja begitu. jadi tidak ada penunjukan langsung atau pun lelang-lelangan kalau menurut saya. Yang terakhir, Pak Ketua saya ingin tanya untuk lampu PJU TS tersebut Pak Dirjen itu ada ceremonialnya tidak ya? Pak Dirjen.Energi Terbarukan PJU TS 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ini tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, sementara korbannya selalu kaum bahwa Pak, istilahnya kaum marjinal. Ini mohon saya meminta kepada Bapak untuk semua yang berhubungan dengan masyarakat bawah, tolong diadakan pengawas Pak ya? artinya pengawas ini seperti ditingkat korporets itukan ada inspekstorat begitu. Nah untuk bawah ini karena kami sering menerima masukan-masukan, kami yang sering dimarah-marahin Pak begitu. Jadi mohon supaya itu dipertimbangkan sama Bapak dan juga untuk harga listrik artinya persatu kwh tolong dicarikan solusinya Pak agar supaya jangan terlihat bahwa laba operasi sekian-sekian, tetapi listrik tetap naik, sementara harga batu bara turun, ini sepertinya tidak singkron Pak antara laporan BaPak dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih Pak Dirut.Harga Jual Listrik Harga Listrik 7



IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi Pimpinan. Saya ingin bertanya tadi yang secara illegal berapa Pak.Illegal Fishing Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan, maksud saya jumlah tonnya tadi kalau yang legal kan 59 ton, yang illegal-nya?Illegal Fishing Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya ingin bicara dengan Bapak Kepala Bidang ya, Pak Fadil. Saya tadi mendengar Pak Fadil bahwa di seluruh Indonesia ini Tahun 2012 ada hasil dari perusahaan emas tambang emas yang legal itu 59 ton dan untuk yang illegal itu 65 sampai dengan 100 ton. Berarti paling tidak itu hampir 1 berbanding 2 Pak. Artinya, yang illegal lebih banyak dan otomatis yang illegal itu lebih banyak memproduksi merkuri kira-kira begitu kan Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak, izin Pimpinan untuk dialog sedikit.Illegal Fishing Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya sebenarnya hanya ingin menanyakan Bapak KepalaBPPT, saya melihat disini industry kemasyarakatan ini saya rasa kok kurang pas ya. biasanya saya ingin tanya salah tidak ya saya untuk mengenai berbasi kemasyarakatan tersebut industrinya itu kalau kita bicarakan ada gurame, ada ayam, kambing, sapi, sementara selalu obatobatan dari luar, pengembangbiakannya juga ahlinya ini dari luar. Ini kira-kira sudah diterjuni belum Pak?Industri Industri Kemasyarakatan 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kita sudah mengacu kepada pesawat-pesawat, padahal kita ini ibaratnya mungkin kelas bulu, kita didalam pemasaran pasar dunia kita ini bersaing dengan kelas berat. Bagaimana kita mau bersaing dengan mereka. Apapun iklan yang kita bikin, kita harus mengakui Pak kita ini dari dunia ketiga, dunia istilahnya itu belum negara maju kita ini. factor Sumber Daya Manusia kita itu masih terlalu lemah dan juga saya melihat untuk teknologi ke now how-nya, pengembangannya semuanya itu masih kita perlu banyak belajar, tetapi disamping itu masyarakat Indonesia itu harus membayar mahal untuk perjalanan-perjalanan, biaya-biaya transportasiIndustri Pesawat Pasar Dunia 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kita sudah mengacu kepada pesawat-pesawat, padahal kita ini ibaratnya mungkin kelas bulu, kita didalam pemasaran pasar dunia kita ini bersaing dengan kelas berat. Bagaimana kita mau bersaing dengan mereka. Apapun iklan yang kita bikin, kita harus mengakui Pak kita ini dari dunia ketiga, dunia istilahnya itu belum negara maju kita ini. factor Sumber Daya Manusia kita itu masih terlalu lemah dan juga saya melihat untuk teknologi ke now how-nya, pengembangannya semuanya itu masih kita perlu banyak belajar, tetapi disamping itu masyarakat Indonesia itu harus membayar mahal untuk perjalanan-perjalanan, biaya-biaya transportasiIndustri Pesawat Pesawat 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Itu untuk angkutan barang, sedangkan inikan pesawat komersial.Industri Pesawat Pesawat 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maksud saya kalau bisa kita sarankan untuk kapasitas yang lebih besar. Inikan terlalu kecil kalau untuk angkutan barang ini. Terima kasihIndustri Pesawat Pesawat 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya ingin bertanya dengan Pak Dirjen Risbang Pak, saya melihat disini bahwa apa yang dijalankan oleh PT Dirgantara Indonesia, Kepala LAPAN dan sebagainya itu saya mempertimbangkan efektivitasnya. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang sepertinya kok agak menderita ya? bukan saya katakan menderita, tapi agak menderita. Bicara dengan dana yang jumlahnya tidak signifikan itu sudah mengalami kesulitan seperti rekan saya Pak Aryo juga kalau saya melihat daripada aspek komersialnya dulu pernah saya dengar untuk jual pesawat mesti ditukar beras, ditukar jagung sepertinya kok kita memaksakan diri. Sementara untuk kita melihat factor ekonominya itu alangkah baiknya digunakan kan untuk masyarakat, kepentingan masyarakat luas. Industri Pesawat Pesawat Komersil 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Itu untuk angkutan barang, sedangkan inikan pesawat komersial.Industri Pesawat Pesawat Komersil 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Itu untuk angkutan barang, sedangkan inikan pesawat komersial.Industri Transportasi Angkut Barang 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Disini saya melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi factor-faktor yang saya pertimbangkan itu adalah misalnya contoh untuk tranportasi komersial. Kita melihat harga semen saja di Jakarta dengan di Indonesia Timur itu sudah jauh sekali harganya, sehingga ada pendapat-pendapat dari teman-teman itu bahkan sampai mempergunakan pesawat-pesawat dari salah satu Angkatan Bersenjata kita begitu. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, tetapi minimal mereka saja yang bisa melihat sisi fungsi positifnya dari transportasi udara. Kalau saya melihat lagi transportasi kita yang untuk transportasi laut saja masih banyak kekurangannya bahkan sebagaian besar itu sudah kadaluarsa dan memakan banyak korban. Kalau saya melihat lagi bahkan disini untuk kita melihat transportasi darat seperti kereta api itu saja masih banyak yang kurang layak, apabila kalau kita melihat disini kendaraan-kendaraan bermotor buatan Indonesia anak-anak bangsa ini sebenarnya sudah banyak yang tercetus, tapi tidak ada yang mensponsori, sehingga sekelas avanza saja atau sepedar motor saja itu tidak bisa kita kuasai untuk negara kita sendiri begitu.Industri Transportasi Transportasi 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kita sudah mengacu kepada pesawat-pesawat, padahal kita ini ibaratnya mungkin kelas bulu, kita didalam pemasaran pasar dunia kita ini bersaing dengan kelas berat. Bagaimana kita mau bersaing dengan mereka. Apapun iklan yang kita bikin, kita harus mengakui Pak kita ini dari dunia ketiga, dunia istilahnya itu belum negara maju kita ini. factor Sumber Daya Manusia kita itu masih terlalu lemah dan juga saya melihat untuk teknologi ke now how-nya, pengembangannya semuanya itu masih kita perlu banyak belajar, tetapi disamping itu masyarakat Indonesia itu harus membayar mahal untuk perjalanan-perjalanan, biaya-biaya transportasiIndustri Transportasi Transportasi 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya sebenarnya mau bicara, tetapi sudah dibahas terlebih dahulu oleh rekan saya yang terhormat Pak Nawafie Saleh dan juga Pimpinan Rapat, tapi disini Pak KepalaBPPT saya melihat ada salah satu dari LPNK yang memang sudah menjalankan sosialisasi yaitu didapil saya itu dari LIPI Pak itu sebenarnya tidak memerlukan biaya yang banyak, hanya mengumpulkan satu titik itu 100 sampai 150 orang dan menjabarkanKajian ilmiah tentang pemanfaatan rumput laut menjadi kue dan lain sebagainya, dan juga untuk sosialisasi penanaman pohon mangrove ya yang masih 20 centi atau 30 centi, tetapi itu sungguh membuka wawasan daripada masyarakat Kepulauan Seribu. Nah dapil saya itukan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.Inovasi Teknologi Inovasi 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya mengajak Bapak-bapak cobalah dibuat kira-kira daftarnya apa saja yang Bapak bisa berikan itu Pimpinan dan pada waktunya nanti alangkah baiknya Pimpinan saya usulkan untuk kita masuk keruang pimpinan membedah karena setiap itukan berbeda-beda. Jadi kalau sudah ada daftarnya tinggal kita panggil satu-satu yang cocok didapil ini apa saja begitu dan itu yang bisa direalisasikan segera begitu, tapi jangan seperti ada beberapa mitra yang lain yang programnya in shaa Allah begitu Pimpinan. Jadi itu saya harapkan Pak KepalaBPPT mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat segera direalisasikan. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabaraakatuhInovasi Teknologi Inovasi 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ibu Profesor maksud saya tadi itu adalah seperti yang kita bicarakan udang galah jadi 4 bulan panen. Maksud saya itu kalau denda yang diapa dikaji supaya misalnya seperti yang saya dengar ayam 3 bulan sudah sekian ratus gram misalnya kambing 6 bulan … bisa dipotong. Kira-kira ada tidak itu dipersempit bu? Karena masyarakat itu juga rasanya lebih baik dia bisa mengetahui binatang-binatang yang memang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia dan juga diternak oleh berbasis kemasyarakatanlah seperti gurame. Jangan yang aneh-aneh begitu bu maksudnya. Terima kasih Pimpinan.Inovasi Ternak Basis Kemasyarakatan 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya melihat program-program Bapak disini sejak Tahun 2015 sampai 2018 itu sangat banyak manfaatnya Pak bagi warga masyarakat seperti contohnya peningkatan kualitas guru dan juga pengembangan bibit atau benih, dan itu dari sosialisasi itu kriterianya kalau saya melihat adalah seperti sosialisasi program Bapak dariBPPT maupunKajian ilmiah, maupun pendidikan dan pelatihan itu semuanya banyak manfaatnya artinya disini seperti rekan saya yang terhormat juga dari Pak Sayed untuk apa kita bicara yang jauh melebihi daripada kemampuan kita, sementara masyarakat Indonesia masih membutuhkan pengetahuan dan seperti juga yang ketua tadi katakan untuk apa kita bicara tentang hasil penyelidikan kita, tetapi kita hanya memberikan masukan-masukan kepada usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha.Kajian Kajian Ilmiah 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya ingin bicara dengan Bapak Kepala Bidang ya, Pak Fadil. Saya tadi mendengar Pak Fadil bahwa di seluruh Indonesia ini Tahun 2012 ada hasil dari perusahaan emas tambang emas yang legal itu 59 ton dan untuk yang illegal itu 65 sampai dengan 100 ton. Berarti paling tidak itu hampir 1 berbanding 2 Pak. Artinya, yang illegal lebih banyak dan otomatis yang illegal itu lebih banyak memproduksi merkuri kira-kira begitu kan Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak, izin Pimpinan untuk dialog sedikit.Kasus perusahaan emasPerusahaan 7
IVAN DOLY GULTOM 1 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak siapa Pak? Pak Lasman dan juga kepada Kepala Batan dan Kepala Bapeten. Saya tadi mendengar ketua dari Tahun 1964 ketua ya? maju, mundur, maju, mundur. Saran saja Ketua, kalau bisa diajukan saja studi banding dari Komisi VII DPR ke negara-negara yang memang sudah lama memakai reaktor nuklir dan dari situkan kita bisa melihat perbandingan penjelasannya begitu Ketua. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih Pimpinan.Kebijakan Energi NasionalPerbandingan 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya adalah seringkali masukan dari mereka, itu ada subsidi listrik 450 volt amper sampai 900 volt amper itu seringkali ada pencabutan sepihak subsidinya dan itu juga tidak merata. Jadi seakan-akan tidak ada ketentuan yang berlaku, bahkan di dalam satu RW pun seringkali ada yang terima subsidi ada yang tidak begitu. Jadi seakan-akan tebang pilih dasarnya mereka tidak mengerti. Nah untuk skala nasional, saya melihat saya sudah pernah berbicara dengan Pak Menteri ESDM Pak, itu harga batubara itu turun iya kan? sementara kita taulah 85% itu saat ini masih memakai batu bara Pak, harga batu bara turun saja listrik tetap naik, bahkan sekarang ini kalau bisa dilihat daripada perbandingan dengan negara lain, itu bisa mencapai 11 sen per US$ dolar persatu kwh. Bisa dikatakan tertinggi beritanya ya Pak ya, tertinggi di dunia.Kelistrikan Listrik 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki The full system, kalau saran saya inikan saya sering di daerah Dapil itu di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara Pak ya, nah khususnya untuk Jakarta Utara itukan yang paling dekat itukan Bandengan Pak. Iyakan?Kelistrikan Listrik 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah kami bahkan saya sendiri tidak tahu kalau mau mengadu kemana Pak, sewaktu saya sebelum menjadi anggota dewan begitu.Kelistrikan Listrik 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak Dirut satu lagi, saya cuman ingin mengatakan bahwa seperti tadi bahwa listrik yang dicabut subsidinya dan lain sebagainya, rata-rata mereka juga sama seperti saya itu kurang adanya sosialisasi iya kan untuk pengaduannya kemana, kalau kita bicara nomor telfon pengaduan sekian itu sudah bohonglah itu Pak, tapi dalam arti kata saya sendiri pernah berapa kali ya untuk mendengarkan masukan dari mereka, mereka sudah sering kali mencoba sudah seringkali mencoba dan tidak bisa, tetapi waktu itu saya reses didapil saya telfon setengah jam datang, begitu dan mereka sampai terheran-heran kok bisa begitu. Nah dalam arti kata kalau saya juga bukan Anggota DPR Pak, maaf itu untuk nelfon untuk datangnya itu nauzubillaminzalik susahnya setengah mati begitu. Nah bila mana ada pengawas Pak yang istilahnya ada jabatan tertentu barangkali kami bisa mengarahkan untuk mereka tolong temui jabatan tertentu dan ini akan menindak lanjuti begitu Pak. Itu sekedar saran Pak ya. Terima kasih.Kelistrikan Listrik 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya ada sedikit unek-unek saja Pak ini. Saya bangga Pak melihat kinerja Bapak, dimana didalam catatan yang BaPak berikan itu ada terlihat laba Pak laba perusahan sampai sekian belas triliyun kalau tidak salah 12 sekian triliyun ya Pak ya. Halaman 6 itu ada sampai laba operasi 2017 saja sudah mencapai Rp17,6 triliyun Pak, Disini saya ini berapa kali turun kedapil dan ternyata begitu saya terima masukan semuanya itu diluar pengetahuan saya ternyata banyak sekali mereka jadi korban dari jajaran Bapak yang ditingkat bawah Pak, contohnya adalah listrik itu masih tidak stabil naik turun, sehingga kehidupan mereka yang istilahnya kaum marjinal yang sudah sulit untuk membeli tv dan lain sebagainya itu harus sampai sering rusak karena kondisi voltase yang naik turun Pak ditambah lagi kalau saya melihat juga adanya penetapan adminitrasi bank yang Rp3000, yang Rp6000 begitu ya, sampai mereka juga pakai token juga bisa kena Rp6000, padahal pembayarannya cuman sampai 40.000, 45.000, sedangkan kalau dikumpulkan 3000 adminitrasi bank dengan jumlah pelanggan yang hampir Rp50 juta itu sudah terkumpul Rp150 miliyar Pak perbulan, kalau kita bicara 1 Tahun itu sudah sampai hampir Rp2 triliyun Pak.Kelistrikan Voltase 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf izin Ketua untuk interaktif. Pak Dirut untuk auditor tadi, apakah itu untuk sisi keuangan atau untuk keseluruhan kinerja Pak?Keuangan Keuangan 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya ada sedikit unek-unek saja Pak ini. Saya bangga Pak melihat kinerja Bapak, dimana didalam catatan yang BaPak berikan itu ada terlihat laba Pak laba perusahan sampai sekian belas triliyun kalau tidak salah 12 sekian triliyun ya Pak ya. Halaman 6 itu ada sampai laba operasi 2017 saja sudah mencapai Rp17,6 triliyun Pak, Disini saya ini berapa kali turun kedapil dan ternyata begitu saya terima masukan semuanya itu diluar pengetahuan saya ternyata banyak sekali mereka jadi korban dari jajaran Bapak yang ditingkat bawah Pak, contohnya adalah listrik itu masih tidak stabil naik turun, sehingga kehidupan mereka yang istilahnya kaum marjinal yang sudah sulit untuk membeli tv dan lain sebagainya itu harus sampai sering rusak karena kondisi voltase yang naik turun Pak ditambah lagi kalau saya melihat juga adanya penetapan adminitrasi bank yang Rp3000, yang Rp6000 begitu ya, sampai mereka juga pakai token juga bisa kena Rp6000, padahal pembayarannya cuman sampai 40.000, 45.000, sedangkan kalau dikumpulkan 3000 adminitrasi bank dengan jumlah pelanggan yang hampir Rp50 juta itu sudah terkumpul Rp150 miliyar Pak perbulan, kalau kita bicara 1 Tahun itu sudah sampai hampir Rp2 triliyun Pak.Kondisi Kondisi 7
IVAN DOLY GULTOM 24 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya maksud saya, ingin saya tahu, di dalam merkuri ini, karena merkuri ini terlalu berbahaya Pak. Kira-kira apa yang terdapat di dalam perizinan itu Pak.Merkuri Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 26 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Berarti secara tidak langsung bahwa bahaya merkuri ini baru disadari dalam beberapa tahun belakangan ini Pak ya, kira-kira begitu ya.Merkuri Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya Pak Dirjen maksud saya inikan bicara anggaran negara yang sedemikian besar pak yak an? sedangkan ini kita bicara pembangkit listrik itu adalah wadah, EBTKE ini adalah wadah dimana untuk kemaslahatan umat didaerah itu sangat dibutuhkan penerangan Pak. Jadi kalau seandainya sekarang ini belum diserahterimakan saja itu sudah rusaknya sampai 37% selama 6 tahun dan yang sudah diserahterimakan itu 16%, saya yakin pada realitanya itu jauh lebih besar Pak, jauh lebih besar. Jadi saya ingin tanya sama Bapak kira-kira apa garansinya Bapak bisa menggunakan uang negara secara baik dan benar kalau faktanya seperti begini?Pembangkit Listrik Kerusakan 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Belum diserahterimakan saja. Maksud saya itu sudah rusak Pak, nah yang sudah diserahterimakan juga rusak. Padahal range-nya itu baru 6 tahun dari 20111 sampai 2017 dan inikan menyangkut dana besar Pak, dan juga untuk kepentingan masyarakat Indonesai begitu. apa strategi Bapak sebenarnya berani menggunakan anggaran ini ya kan sedangkan hasilnya itu tidak terlihat bahwa Bapak itu atau jajaran Bapak menggunakan ini, mengembangkan ini dengan baik dan benar. Ini itu maksudnya anggaran negara itu begitu. Karena ini kalau berjalan terus makin lama semakin besar ya kan Bapak itu bukan berarti memberikan pemasukan bagi negara dari hasil ini, tetapi menyerap anggaran negara yang entah dari entah berantah itu pemasoknya ya kan entah berantah, kongkalikong atau apapun istilahny. Ini membuat satu pertanyaan besar bagi kami yak an bahwa ini tidak bermanfaat EBTKE ini begitu Pak karena kalau memang bermanfaat tolong buktikan begitu. 6 tahun sudah rusak begini ya kan? bagaimana kami sebagai wakil rakyat mempercayakan uang negara kepada EBTKE untuk masa waktu yang akan datang. Terima kasih Pimpinan.Pembangkit Listrik Kerusakan 7
IVAN DOLY GULTOM 1 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak siapa Pak? Pak Lasman dan juga kepada Kepala Batan dan Kepala Bapeten. Saya tadi mendengar ketua dari Tahun 1964 ketua ya? maju, mundur, maju, mundur. Saran saja Ketua, kalau bisa diajukan saja studi banding dari Komisi VII DPR ke negara-negara yang memang sudah lama memakai reaktor nuklir dan dari situkan kita bisa melihat perbandingan penjelasannya begitu Ketua. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih Pimpinan.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan, saya ingin interaktif. Pak Dirjen, saya dilembaran nomor berapa ini ya, saya melihat adanya pembangkit listrik yang dibangun Ditjen EBTKE belum diserahterimakan. Dibawahnya pembangkit listrik yang dibangun Dtijen EBTKE dalam kondisi rusak ringan atau berat. Saya melihat disini tahunnya sama Pak Tahun 2011 sampai 2017 didalam satu halaman ini Pak ya? sedangkan saya melihat disini yang belum diserahterimakan ada catatan barang rusak sebelum diserahterimakan bahkan proses hibah di Menkeu berlarut-larut. Itu jumlahnya mencapai 37% Pak. kalau saya melihat antara sisi kiri dan sisi kanan. Sementara pembangkit listrik yang telah dibangun itu pun rusak mencapai 16%, sedangkan yang belum diserahterimakan 37% sudah rusak itu kerugiannya ya dan yang dibawahnya itu yang sudah diserahterimakan bahkan rusak 16%. Saya ingin bertanya Pak Dirjen, untuk melaksanakan daripada pembangunan pembangkit listrik ini, ini ada FS-nya tidak ya? atau ada konsultannya tidak ya? karena saya melihat disini energi baru terbarukan saya melihat ada kekurangsiapan begitu didalam menyerap anggaran negara. saya ingin tanya dulu Pak Dirjen kira-kira bagaimana?Pembangkit Listrik Rusak 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, maksud saya teknologinya karena ini baru 6 tahun Pak. 6 tahun ini kalau kita bicarakan penyusutan saja itu tidak sampai segini jumlahnya begitu loh, tapi kerusakannya sudah sedemikian besar. Bukan lahannya Pak, teknologinya maksudnya. Terima kasih.Pembangkit Listrik Rusak 7
IVAN DOLY GULTOM 11 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Tidak mungkin Pak ya? Kalau begitu, saya nanti tolong dibuatkan datanya. Pertanyaan saya adalah saya pernah berbicara dengan DPRD Tingkat II Kabupaten Bogor mempertanyakan masalah tambang emas, karena ruang lingkup mereka itukan sampai wilayah Rumpin Cikotok dan lainnya dan dia mengatakan bahwa teman-teman saya mengatakan bahwa fungsi pengawasan sudah berpindah dari tingkat II ke tingkat I Pak di Jawa Barat. Nah setelah berpindah fungsi pengawasan tersebut, saya ingin tanya sebenarnya dasar pemindahan itu dari mana Pak ya? Apakah itu memang ditarik begitu saja atau ada referensi atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat, itu bagaimana Pak?Penelitian/PengawasanPengawasan 7
IVAN DOLY GULTOM 30 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya saya balik pertanyaannya. Apa yang Bapak bisa lakukan terhadap penambang-penambang kecil ini Pak, karena kalau Bapak tidak memiliki kekuatan hukum yang maksudnya seperti Perda dan lain sebagainya, sebagai pengganti Undang-Undang yang belum ada, inikan akan liar terus Pak. Nah ini apa kekuatan Bapak sebagai aparat di tingkat I Provinsi Jawa Barat terhadap Tambang-tambang liar ini Pak.Penelitian/PengawasanPerda 7



IVAN DOLY GULTOM 25 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan, maksudnya untuk perizinan pertambangan emas, kira-kira di dalam perizinan itu apa yang Bapak telah sebutkan untuk dapat dipatuhi agar supaya merkuri ini bisa terkontrol atau, karena semakin banyak pertambangan liar ya Pak ya, semakin banyak pertambangan liar ini semakin berbahaya, tetapi mereka anggap mereka mengajukan izin tetapi kalau di dalam mengajukan izin ini tidak ada rambu-rambu juga, ya tidak ada gunanya begitu, hanya untuk menghakimi saja dasar perizinan ini. Saya ingin tahu perizinan ini diterbitkan oleh tingkat provinsi sebagai acuan, sebagai bimbingan terhadap pengelola supaya seakan-akan anggaplah itu sebelum Undang-Undangnya, sebagai penggantilah kira-kira, oh ini untuk dapat diperpanjang atau diterbitkan izin, Pengelola itu harus melihat adanya ketentuan a, b, c terutama untuk bahaya merkuri ini supaya diminimalisasi. Nah itu kira-kira yang saya ingin tahu apa yang sudah ada di dalam hal itu PakPenelitian/PengawasanPerizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 39 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Pak, Saya cuman mengingatkan saja Pak. Maaf Pimpinan, saya interupsi. Saya hanya mengingatkan saja seperti yang rekan saya yang terhormat Pak Nawafie dari sesame Fraksi Partai Golkar, Wilayah Jawa Barat itu ada lebih kurang 50 juta penduduknya, lebih besar dari Malaysia. Kalau itu sporadis, sifatnya dari merkuri ini tidak bisa dimusnahkan. Ini hanya berpindah-pindah begitu loh ya kan? Nanti masuk ke ternak, ternak dimakan orang sama saja begitu. Nah biaya kesehatannya ini yang saya khawatir ini seperti bom waktu ya sehingga pada waktunya nanti sudah tidak terkendali. Saran saya Pak, Bapak dari tingkat I tolong dibuat bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga ada survei dampak itu sekarang sejauhmana sehingga pada waktunya nanti bisa diberitahukan atau dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kesehatan. Nah Bapak sudah lepas tanggung jawabnya kalau sudah dilaporkan, tetapi kalau belum beban tanggung jawab itu masih di pihak Bapak loh di tingkat I. Terima kasih Pimpinan.Penelitian/PengawasanSurvei 7
IVAN DOLY GULTOM 12 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Iya tapi pemasangannya dibantu Pak ya pengawasannya ya.Penerangan umum Pemasangan 7
IVAN DOLY GULTOM 11 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Dan untuk pemasangannya itukan lampunya tinggi Pak ya Pak Dirjen. Itu perlu dicor atau tidak? Perlu dicor. Kami ini terima matang atau harus menyusun kembali untuk pemasangannya? Terima mateng Pak ya. Jadi pada saat diserahterimakan teknisnya masih ada stand by dilokasi dan mereka akan membantu pemasangannya Pak.Penerangan umum Pemasangan Lampu 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Tapi belum direalisasikan kan Pak ya?Penerangan umum Realisasi 7
IVAN DOLY GULTOM 12 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Iya tapi pemasangannya dibantu Pak ya pengawasannya ya.Pengawasan Pengawasan 7
IVAN DOLY GULTOM 13 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nanti saya awasin dari RT sebelah Pimpinan.Pengawasan Pengawasan 7
IVAN DOLY GULTOM 13 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi intinya perizinan Pak ya, bukan pengawasan ya. Karena memang saya tidak pernah melihat adanya fungsi pengawasan dari aparat provinsi khususnya ke perusahaan-perusahaan tambang. Ternyata memang perizinannya dialihkan Pak ya.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 16 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak apakah ada atau tidak di bidang perizinan apa di dalam surat perizinan tersebut, dasar-dasar bimbingan Bapak terutama yang menyangkut merkuri Pak atau menyangkut hal-hal lain, karena tanpa adanya bidang pengawasan, dan itu seakan-akan diserahkan kepada pusat, ini jadi liar Pak. Jadi seakan-akan tidak bertuan. Sejauhmana intervensi dari tingkat provinsi terhadap kelayakan usaha pertambangan emas dan kalau kita bisa melihat kadang- kadang bekas pertambangannya itu terbengkalai sehingga anak-anak kecil yang ada di desa-desa itu jadi korban, mereka anggap kolam renang misalnya, ya kan? Mereka langsung terjun, jadi korban, dan ini seakan-akan dibiarkan. Media sudah bermain, semua sudah memperlihatkan, mengekspos tetapi seakan-akan kok ini, ya kalau kembali lagi ke jatah reman tadi ya semua juga tahu, lebih bagus ditutup semua kasusnya Pak tetapi di dalam perizinan itu sendiri, di dalam bimbingan itu sendiri, saya ingin tahu kira-kira bisa Bapak paparkan disini apa yang telah diupayakan oleh Tingkat Provinsi. Terima kasih.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 17 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, di Rumpin ada 6 Pak dalam 1 kecamatan. Silakan terus Pak.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 18 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Tidak ada satupun yang mengajukan perizinannya begitu Pak. Jadi mereka tetap secara liar mengelola tambang tersebut. Baik, silakan.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 19 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, terlalu jauh kalau Maluku. Maksud saya, kalau seperti Rumpin yang tidak ada izinnya, bagaimana Bapak bisa mengamankan pertambangan itu Pak.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 20 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maksud saya Pak, kalau memang tidak berizin saja bisa dilakukan secara liar, kenapa harus meminta izin Pak ke Provinsi. Paham ya Pak maksudnya.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 21 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah Bapak kan di Provinsi itu untuk mengeluarkan izin. Artinya, memperkecil merkuri ataupun hal-hal negative lainnya ya kan. Apa yang terdapat di dalam perizinan Bapak, apakah itu persyaratannya, apakah itu ketentuannya yang membuat istilahnya ada rambu-rambulah bagi pengelola tambang ini untuk tidak melewati batas-batas yang ditentukan oleh persyaratan pengajuan izin Pak. Apakah cuman asal ada surat tanah, langsung dikasih izin atau bagaimana, apa persyaratan-persyaratannya dan bagaimana Bapak melakukan bimbingan terhadap pengelola-pengelola tambang emas ini. Itu yang maksud saya Pak. Terima kasih.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 22 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud secara ….Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 23 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Iya. Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 27 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Walaupun ya mungkin seluruh Indonesia sudah tahu bahwa merkuri ini begitu bahaya dari mungkin sudah 1.000 tahun yang lalu karena menurut saya tadi dari ada konsultan yang dari yang tadi kita bicara di ruang makan itu katanya sudah ada ditemukan yang pasukan tera kota yang dari tahun berapa itukan sudah ribuan tahun. Nah tetapi disini kan baru beberapa tahun. Oke anggaplah sekarang ini kita seakan-akan tidak tahu bahayanya Pak tetapi bilamana perizinan itu tidak memiliki kekuatan hukum, pertanyaan saya untuk supaya meminimalisasi daripada merkuri ini, apa yang Bapak lakukan terhadap penambang-penambang yang illegal Pak, karena kalau memang tidak memiliki Undang-Undang ya ditetapkan, untuk apa mereka mengajukan izin kalau Bapak tidak punya kekuatan untuk justifikasi terhadap mereka. Terima kasih.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 28 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Seandainya perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak mengajukan izin Pak, apa yang Bapak bisa lakukan sebagai aparat provinsi Pak. Terima kasihPerizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 29 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maksud saya, seandainya perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak mengajukan izin Pak untuk pertambangan emasnya, apa yang Bapak bisa lakukan. Terima kasih.Perizinan Perizinan 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya ingin bicara dengan Bapak Kepala Bidang ya, Pak Fadil. Saya tadi mendengar Pak Fadil bahwa di seluruh Indonesia ini Tahun 2012 ada hasil dari perusahaan emas tambang emas yang legal itu 59 ton dan untuk yang illegal itu 65 sampai dengan 100 ton. Berarti paling tidak itu hampir 1 berbanding 2 Pak. Artinya, yang illegal lebih banyak dan otomatis yang illegal itu lebih banyak memproduksi merkuri kira-kira begitu kan Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak, izin Pimpinan untuk dialog sedikit.Pertambangan Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 15 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang berizin? Baik. Saya melihat disini bahwa emas itu kalau pasaran harga sekarang lebih kurang 600 ribu Pak ya per gramnya dan kalau kita bicara dari rakyat kepada pengepul, itu paling 230 ribu atau kira-kira begitulah harganya. Berarti kan ada marginnya itu cukup besar Pak, per 1 gram, kan begitu Pak ya. Saya pernah berbicara juga dengan pihak kepolisian mengenai daripada pertambanganpertambangan liar ini karena memang merkurinya ini sudah luar biasa, mereka tidak peduli dengan bahan-bahan yang disebutkan oleh Pak Direktur dari BPPT atau bahkan mereka tidak tahu sama sekali tetapi yang pasti produksi merkuri ini sedemikian luar biasa. Yang penting adalah hasil. Nah saya mendengar dari temanteman, dari pihak aparat baik itu kepolisian dan lainnya, itu kadangkala melakukan pengawasan pun hanya formalitas. Yang penting ada duit Pak dari pertambangannya begitu, tetapi bukan kepolisian secara menyeluruh. Itu adalah oknum-oknum yang ditempatkan di wilayah-wilayah, kebetulan ditempatkan di wilayah-wilayah sekitar pertambangan. Nah saya melihat disini juga dari pihak provinsi maupun dari pihak kabupaten itu hanya mengeluarkan perizinan dan memberikan bimbingan sehingga dari dulu sampai sekarang itu seakan-akan ini tidak ada masalah, seakan-akan seperti teredam, padahal perputaran duitnya sangat kencang, jatah remannya itu sangat kencang Pak.Pertambangan Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 35 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi sedikit Pimpinan. Maaf Pak Kepala Bidang, saya ingin meluruskan saja dari rekan saya yang terhormat dr. Ari. Yang dimaksud itu adalah jangan sampai penduduk itu dibodohi Pak oleh orang-orang. Artinya begini, sudah tulangnya bengkok karena merkuri, dia bilang oh ke itu saja, ke yang diluruskan itu, ke Dubunlah, kemanalah begitu. padahal itu sebenarnya merkuri begitu. Nah yang bu dokter ingin tanya kan saya juga ingin tahu apakah sudah pernah disurvei di lingkungan sekitar-sekitar pertambangan emas dampak daripada Merkuri. Nah itukan bisa bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dari tingkat provinsi, sehingga data-data tersebut bisa diberikan kepada mungkin Kementerian Lingkungan Hidup ataukah Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti sejauhmana, seluas mana dampak-dampak daripada merkuri di wilayah Jawa Barat.Pertambangan Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 36 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Itu mungkin maksudnya bu dokter. Terima kasih Pimpinan.Pertambangan Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 39 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Pak, Saya cuman mengingatkan saja Pak. Maaf Pimpinan, saya interupsi. Saya hanya mengingatkan saja seperti yang rekan saya yang terhormat Pak Nawafie dari sesame Fraksi Partai Golkar, Wilayah Jawa Barat itu ada lebih kurang 50 juta penduduknya, lebih besar dari Malaysia. Kalau itu sporadis, sifatnya dari merkuri ini tidak bisa dimusnahkan. Ini hanya berpindah-pindah begitu loh ya kan? Nanti masuk ke ternak, ternak dimakan orang sama saja begitu. Nah biaya kesehatannya ini yang saya khawatir ini seperti bom waktu ya sehingga pada waktunya nanti sudah tidak terkendali. Saran saya Pak, Bapak dari tingkat I tolong dibuat bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga ada survei dampak itu sekarang sejauhmana sehingga pada waktunya nanti bisa diberitahukan atau dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kesehatan. Nah Bapak sudah lepas tanggung jawabnya kalau sudah dilaporkan, tetapi kalau belum beban tanggung jawab itu masih di pihak Bapak loh di tingkat I. Terima kasih Pimpinan.Pertambangan Merkuri 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi Pimpinan. Saya ingin bertanya tadi yang secara illegal berapa Pak.Pertambangan Penambang 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan, maksud saya jumlah tonnya tadi kalau yang legal kan 59 ton, yang illegal-nya?Pertambangan Penambang 7
IVAN DOLY GULTOM 27 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Walaupun ya mungkin seluruh Indonesia sudah tahu bahwa merkuri ini begitu bahaya dari mungkin sudah 1.000 tahun yang lalu karena menurut saya tadi dari ada konsultan yang dari yang tadi kita bicara di ruang makan itu katanya sudah ada ditemukan yang pasukan tera kota yang dari tahun berapa itukan sudah ribuan tahun. Nah tetapi disini kan baru beberapa tahun. Oke anggaplah sekarang ini kita seakan-akan tidak tahu bahayanya Pak tetapi bilamana perizinan itu tidak memiliki kekuatan hukum, pertanyaan saya untuk supaya meminimalisasi daripada merkuri ini, apa yang Bapak lakukan terhadap penambang-penambang yang illegal Pak, karena kalau memang tidak memiliki Undang-Undang ya ditetapkan, untuk apa mereka mengajukan izin kalau Bapak tidak punya kekuatan untuk justifikasi terhadap mereka. Terima kasih.Pertambangan Penambang Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 29 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maksud saya, seandainya perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak mengajukan izin Pak untuk pertambangan emasnya, apa yang Bapak bisa lakukan. Terima kasih.Pertambangan Penambang Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 30 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya saya balik pertanyaannya. Apa yang Bapak bisa lakukan terhadap penambang-penambang kecil ini Pak, karena kalau Bapak tidak memiliki kekuatan hukum yang maksudnya seperti Perda dan lain sebagainya, sebagai pengganti Undang-Undang yang belum ada, inikan akan liar terus Pak. Nah ini apa kekuatan Bapak sebagai aparat di tingkat I Provinsi Jawa Barat terhadap Tambang-tambang liar ini Pak.Pertambangan Penambang Ilegal 7
IVAN DOLY GULTOM 32 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Artinya terhadap penertiban penambang liar ini, upaya hukumnya masih rentan begitu barangkali Pak ya, masih belum ada kekuatan.Pertambangan Penambang Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 33 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan itu yang saya maksud Pak. Maksud saya ini apa upaya-upaya hukum atau dasar-dasar hukum yang Bapak miliki sebelum Undang-Undang ini terbit untuk mentertibkan penambangpenambang liar ini Pak karena walaupun Bapak bilang itu Penambang-penambang Rakyat itu ada bos-bosnya di belakang Pak begitu. Mungkin dilihat sporadic tetapi dari 5 titik itu ada 1 bos, bahkan ada sebagai penengah yang disebut Tengkulak, yang minjam-minjam duit sebagai Pengepul begitu Pak. Jadi sebenarnya mereka itu orang-orang bukan dibilang orang-orang kecil Pak, dananya itu juga besar, mereka melibatkan dana yang besar, sehingga penambang-penambang ini sudah sekian tahun walalupun gonta-ganti, pindah-pindah itu tidak ada yang tertikar begitu.Pertambangan Penambang Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 34 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ingin tanya seperti yang Bapak katakan tadi dari Pusat sudah ada Inspektorat sampai ke tingkat I. Upaya-upaya hukum apa yang pernah dijalankan dana pa dasar-dasarnya untuk mentertibkan yang liar-liar ini. Terima kasih Pak.Pertambangan Penambang Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 35 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi sedikit Pimpinan. Maaf Pak Kepala Bidang, saya ingin meluruskan saja dari rekan saya yang terhormat dr. Ari. Yang dimaksud itu adalah jangan sampai penduduk itu dibodohi Pak oleh orang-orang. Artinya begini, sudah tulangnya bengkok karena merkuri, dia bilang oh ke itu saja, ke yang diluruskan itu, ke Dubunlah, kemanalah begitu. padahal itu sebenarnya merkuri begitu. Nah yang bu dokter ingin tanya kan saya juga ingin tahu apakah sudah pernah disurvei di lingkungan sekitar-sekitar pertambangan emas dampak daripada Merkuri. Nah itukan bisa bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dari tingkat provinsi, sehingga data-data tersebut bisa diberikan kepada mungkin Kementerian Lingkungan Hidup ataukah Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti sejauhmana, seluas mana dampak-dampak daripada merkuri di wilayah Jawa Barat.Pertambangan Penambang Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 36 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Itu mungkin maksudnya bu dokter. Terima kasih Pimpinan.Pertambangan Penambang Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 37 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, Bapak bilang dari Bulan Januari. Tadi koordinasi dengan Polda Januari ya kan dan Bapak juga sebelumnya bilang saya sebelumnya juga berada, bekerja di bidang pertambangan, tetapi sekarang Bapak belum tahu. Ini yang benar yang mana Pak.Pertambangan Pertambangan 7



IVAN DOLY GULTOM 16 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak apakah ada atau tidak di bidang perizinan apa di dalam surat perizinan tersebut, dasar-dasar bimbingan Bapak terutama yang menyangkut merkuri Pak atau menyangkut hal-hal lain, karena tanpa adanya bidang pengawasan, dan itu seakan-akan diserahkan kepada pusat, ini jadi liar Pak. Jadi seakan-akan tidak bertuan. Sejauhmana intervensi dari tingkat provinsi terhadap kelayakan usaha pertambangan emas dan kalau kita bisa melihat kadang- kadang bekas pertambangannya itu terbengkalai sehingga anak-anak kecil yang ada di desa-desa itu jadi korban, mereka anggap kolam renang misalnya, ya kan? Mereka langsung terjun, jadi korban, dan ini seakan-akan dibiarkan. Media sudah bermain, semua sudah memperlihatkan, mengekspos tetapi seakan-akan kok ini, ya kalau kembali lagi ke jatah reman tadi ya semua juga tahu, lebih bagus ditutup semua kasusnya Pak tetapi di dalam perizinan itu sendiri, di dalam bimbingan itu sendiri, saya ingin tahu kira-kira bisa Bapak paparkan disini apa yang telah diupayakan oleh Tingkat Provinsi. Terima kasih.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 17 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, di Rumpin ada 6 Pak dalam 1 kecamatan. Silakan terus Pak.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 18 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Tidak ada satupun yang mengajukan perizinannya begitu Pak. Jadi mereka tetap secara liar mengelola tambang tersebut. Baik, silakan.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 19 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, terlalu jauh kalau Maluku. Maksud saya, kalau seperti Rumpin yang tidak ada izinnya, bagaimana Bapak bisa mengamankan pertambangan itu Pak.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 20 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maksud saya Pak, kalau memang tidak berizin saja bisa dilakukan secara liar, kenapa harus meminta izin Pak ke Provinsi. Paham ya Pak maksudnya.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 21 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah Bapak kan di Provinsi itu untuk mengeluarkan izin. Artinya, memperkecil merkuri ataupun hal-hal negative lainnya ya kan. Apa yang terdapat di dalam perizinan Bapak, apakah itu persyaratannya, apakah itu ketentuannya yang membuat istilahnya ada rambu-rambulah bagi pengelola tambang ini untuk tidak melewati batas-batas yang ditentukan oleh persyaratan pengajuan izin Pak. Apakah cuman asal ada surat tanah, langsung dikasih izin atau bagaimana, apa persyaratan-persyaratannya dan bagaimana Bapak melakukan bimbingan terhadap pengelola-pengelola tambang emas ini. Itu yang maksud saya Pak. Terima kasih.Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 22 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Maaf Pak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud secara ….Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 23 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Iya. Pertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 25 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan, maksudnya untuk perizinan pertambangan emas, kira-kira di dalam perizinan itu apa yang Bapak telah sebutkan untuk dapat dipatuhi agar supaya merkuri ini bisa terkontrol atau, karena semakin banyak pertambangan liar ya Pak ya, semakin banyak pertambangan liar ini semakin berbahaya, tetapi mereka anggap mereka mengajukan izin tetapi kalau di dalam mengajukan izin ini tidak ada rambu-rambu juga, ya tidak ada gunanya begitu, hanya untuk menghakimi saja dasar perizinan ini. Saya ingin tahu perizinan ini diterbitkan oleh tingkat provinsi sebagai acuan, sebagai bimbingan terhadap pengelola supaya seakan-akan anggaplah itu sebelum Undang-Undangnya, sebagai penggantilah kira-kira, oh ini untuk dapat diperpanjang atau diterbitkan izin, Pengelola itu harus melihat adanya ketentuan a, b, c terutama untuk bahaya merkuri ini supaya diminimalisasi. Nah itu kira-kira yang saya ingin tahu apa yang sudah ada di dalam hal itu PakPertambangan Pertambangan Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 25 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan, maksudnya untuk perizinan pertambangan emas, kira-kira di dalam perizinan itu apa yang Bapak telah sebutkan untuk dapat dipatuhi agar supaya merkuri ini bisa terkontrol atau, karena semakin banyak pertambangan liar ya Pak ya, semakin banyak pertambangan liar ini semakin berbahaya, tetapi mereka anggap mereka mengajukan izin tetapi kalau di dalam mengajukan izin ini tidak ada rambu-rambu juga, ya tidak ada gunanya begitu, hanya untuk menghakimi saja dasar perizinan ini. Saya ingin tahu perizinan ini diterbitkan oleh tingkat provinsi sebagai acuan, sebagai bimbingan terhadap pengelola supaya seakan-akan anggaplah itu sebelum Undang-Undangnya, sebagai penggantilah kira-kira, oh ini untuk dapat diperpanjang atau diterbitkan izin, Pengelola itu harus melihat adanya ketentuan a, b, c terutama untuk bahaya merkuri ini supaya diminimalisasi. Nah itu kira-kira yang saya ingin tahu apa yang sudah ada di dalam hal itu PakPertambangan Pertambangan Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 15 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang berizin? Baik. Saya melihat disini bahwa emas itu kalau pasaran harga sekarang lebih kurang 600 ribu Pak ya per gramnya dan kalau kita bicara dari rakyat kepada pengepul, itu paling 230 ribu atau kira-kira begitulah harganya. Berarti kan ada marginnya itu cukup besar Pak, per 1 gram, kan begitu Pak ya. Saya pernah berbicara juga dengan pihak kepolisian mengenai daripada pertambanganpertambangan liar ini karena memang merkurinya ini sudah luar biasa, mereka tidak peduli dengan bahan-bahan yang disebutkan oleh Pak Direktur dari BPPT atau bahkan mereka tidak tahu sama sekali tetapi yang pasti produksi merkuri ini sedemikian luar biasa. Yang penting adalah hasil. Nah saya mendengar dari temanteman, dari pihak aparat baik itu kepolisian dan lainnya, itu kadangkala melakukan pengawasan pun hanya formalitas. Yang penting ada duit Pak dari pertambangannya begitu, tetapi bukan kepolisian secara menyeluruh. Itu adalah oknum-oknum yang ditempatkan di wilayah-wilayah, kebetulan ditempatkan di wilayah-wilayah sekitar pertambangan. Nah saya melihat disini juga dari pihak provinsi maupun dari pihak kabupaten itu hanya mengeluarkan perizinan dan memberikan bimbingan sehingga dari dulu sampai sekarang itu seakan-akan ini tidak ada masalah, seakan-akan seperti teredam, padahal perputaran duitnya sangat kencang, jatah remannya itu sangat kencang Pak.Pertambangan Pertambangan Liar 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Saya ingin bicara dengan Bapak Kepala Bidang ya, Pak Fadil. Saya tadi mendengar Pak Fadil bahwa di seluruh Indonesia ini Tahun 2012 ada hasil dari perusahaan emas tambang emas yang legal itu 59 ton dan untuk yang illegal itu 65 sampai dengan 100 ton. Berarti paling tidak itu hampir 1 berbanding 2 Pak. Artinya, yang illegal lebih banyak dan otomatis yang illegal itu lebih banyak memproduksi merkuri kira-kira begitu kan Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak, izin Pimpinan untuk dialog sedikit.Pertambangan Tambang Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Berapa banyak tambang emas di wilayah Jawa Barat Pak?Pertambangan Tambang Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Baik Pak. Yang saya tahu selebih dari 100 Pak ya, lebih kurang 170.Pertambangan Tambang Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 11 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Tidak mungkin Pak ya? Kalau begitu, saya nanti tolong dibuatkan datanya. Pertanyaan saya adalah saya pernah berbicara dengan DPRD Tingkat II Kabupaten Bogor mempertanyakan masalah tambang emas, karena ruang lingkup mereka itukan sampai wilayah Rumpin Cikotok dan lainnya dan dia mengatakan bahwa teman-teman saya mengatakan bahwa fungsi pengawasan sudah berpindah dari tingkat II ke tingkat I Pak di Jawa Barat. Nah setelah berpindah fungsi pengawasan tersebut, saya ingin tanya sebenarnya dasar pemindahan itu dari mana Pak ya? Apakah itu memang ditarik begitu saja atau ada referensi atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat, itu bagaimana Pak?Pertambangan Tambang Emas 7
IVAN DOLY GULTOM 12 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Boleh tahu bunyinya Pak?Perundangan Undang-Undang 7
IVAN DOLY GULTOM 38 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Interupsi Pimpinan. Saya hanya menyarankan kalaupun Undang-Undang itu sudah jadi ditetapkan, tetapi yang terpenting adalah sanksi hukum karena biar bagaimana kalau menurut saya sanksi hukum itu bisa tripartid. Artinya dari wilayah juga dari pengelola tambang maupun pemilik tambang karena kalau tidak begini, walaupun sudah ada Undang-Undang tidak ada upaya hukum atai tidak berani dilakukan oleh Tingkat I yang sekarang itu telah diambil alih oleh Tingkat I, ini semua UndangUndang jadi percuma Pimpinan. Terima kasih.Perundangan Undang-Undang 7
IVAN DOLY GULTOM 31 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ya intinya kalau saya boleh simak, bahwa Bapak mengatakan memang untuk upaya-upaya hukum masih sulit dilakukan kan begitu Pak ya.Perundangan Upaya Hukum 7
IVAN DOLY GULTOM 32 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Artinya terhadap penertiban penambang liar ini, upaya hukumnya masih rentan begitu barangkali Pak ya, masih belum ada kekuatan.Perundangan Upaya Hukum 7
IVAN DOLY GULTOM 33 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Bukan itu yang saya maksud Pak. Maksud saya ini apa upaya-upaya hukum atau dasar-dasar hukum yang Bapak miliki sebelum Undang-Undang ini terbit untuk mentertibkan penambangpenambang liar ini Pak karena walaupun Bapak bilang itu Penambang-penambang Rakyat itu ada bos-bosnya di belakang Pak begitu. Mungkin dilihat sporadic tetapi dari 5 titik itu ada 1 bos, bahkan ada sebagai penengah yang disebut Tengkulak, yang minjam-minjam duit sebagai Pengepul begitu Pak. Jadi sebenarnya mereka itu orang-orang bukan dibilang orang-orang kecil Pak, dananya itu juga besar, mereka melibatkan dana yang besar, sehingga penambang-penambang ini sudah sekian tahun walalupun gonta-ganti, pindah-pindah itu tidak ada yang tertikar begitu.Perundangan Upaya Hukum 7
IVAN DOLY GULTOM 34 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Nah saya ingin tanya seperti yang Bapak katakan tadi dari Pusat sudah ada Inspektorat sampai ke tingkat I. Upaya-upaya hukum apa yang pernah dijalankan dana pa dasar-dasarnya untuk mentertibkan yang liar-liar ini. Terima kasih Pak.Perundangan Upaya Hukum 7
IVAN DOLY GULTOM 14 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Siap.Pak Dirut, saya melihat di sini ada anak-anak perusahaan Bapak ya, Pak.dan juga saya melihat tadi begitu banyaknya jabatan di dalam corporate yang BaPak pimpin. Saya ingin tanya, apakah cucu-cucunya juga ada untuk anak-anak perusahaan ini?Perusahaan Anak Perusahaan 7
IVAN DOLY GULTOM 15 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Ada ya. Kalau saya rasa lebih baik seandainya Bapak bisa memberikan data mengenai anak perusahaan dan cucu-cucunya Pak, tTapi untuk yang terpenting bagi kami itu untuk melihat apakah anak perusahaan dan cucu-cucu perusahaan ini berdiri sendiri atau memang ada kerja sama dengan swasta, maksudnya merger begitu ya, atau bahkan dengan pihak asing seperti yang Ibu Nicke kalau tidak salah tadi beritahukan. Itu yang saya ingin pelajari Pak. Terima kasih.Perusahaan Anak Perusahaan 7
IVAN DOLY GULTOM 16 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Izin Pimpinan 5 detik. Saya minta tolong Sekretariat untuk tadi mencatat anak perusahaan dan cucu perusahaan itu saja Pimpinan mohon maaf. Terima kasih.Perusahaan Anak Perusahaan 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang sebelumnya yang hijau tadi Pak itu…PLN Kerusakan 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirjen, tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa didaerah itu kurang menangkap trainingnya dan juga ada factor yang kedua bahwa sebenarnya dari Direktorat jendral EBTKE ini sudah mengadakan fisibilities study-nya, tetapi kalau saya lihat disini bahwa yang belum diserahterimakan rusak itukan seyognyakan bisa masih ada garansi dan lain sebagainya atau bahkan bisa dari produsennya atau dari vendornyalah bisa memperbaikinya. Jadi kerugian itu seyognya tidak dimasukan didalam laporan ini dan saya melihat juga disini bahkan yang sudah terimakan pun itu masih mengalami kerusakan. Saran saya Pak Sirjen, Pak Dirjen itu baiknya melihat jajaran Bapak karena saya lihat ini kelemahan SDM Pak dan fungsi pengawasan. Saya percaya dari Direktorat jendral Bapak itu sudah mumpuni, sudah menguasai teknologinya sebenarnya. Bapak bisa memanggil ahli-ahlinya dan lain sebagainya. Produsen pun memiliki keahliaan dibidangnya, tetapi kalau pengawasannya itu tidak secara regular atau bahkan tidak ada peraturan atau ketentuannya ya saya rasa ini sangat rentan sekali ya. barangkali untuk hal-hal tertentu, bapak bisa pakai e-katalog Pak, jadi tinggal klik saja begitu. jadi tidak ada penunjukan langsung atau pun lelang-lelangan kalau menurut saya. Yang terakhir, Pak Ketua saya ingin tanya untuk lampu PJU TS tersebut Pak Dirjen itu ada ceremonialnya tidak ya? Pak Dirjen.PLN Kerusakan 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Berikutnya adalah seringkali masukan dari mereka, itu ada subsidi listrik 450 volt amper sampai 900 volt amper itu seringkali ada pencabutan sepihak subsidinya dan itu juga tidak merata. Jadi seakan-akan tidak ada ketentuan yang berlaku, bahkan di dalam satu RW pun seringkali ada yang terima subsidi ada yang tidak begitu. Jadi seakan-akan tebang pilih dasarnya mereka tidak mengerti. Nah untuk skala nasional, saya melihat saya sudah pernah berbicara dengan Pak Menteri ESDM Pak, itu harga batubara itu turun iya kan? sementara kita taulah 85% itu saat ini masih memakai batu bara Pak, harga batu bara turun saja listrik tetap naik, bahkan sekarang ini kalau bisa dilihat daripada perbandingan dengan negara lain, itu bisa mencapai 11 sen per US$ dolar persatu kwh. Bisa dikatakan tertinggi beritanya ya Pak ya, tertinggi di dunia.PLN Subsidi 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Saya ada sedikit unek-unek saja Pak ini. Saya bangga Pak melihat kinerja Bapak, dimana didalam catatan yang BaPak berikan itu ada terlihat laba Pak laba perusahan sampai sekian belas triliyun kalau tidak salah 12 sekian triliyun ya Pak ya. Halaman 6 itu ada sampai laba operasi 2017 saja sudah mencapai Rp17,6 triliyun Pak, Disini saya ini berapa kali turun kedapil dan ternyata begitu saya terima masukan semuanya itu diluar pengetahuan saya ternyata banyak sekali mereka jadi korban dari jajaran Bapak yang ditingkat bawah Pak, contohnya adalah listrik itu masih tidak stabil naik turun, sehingga kehidupan mereka yang istilahnya kaum marjinal yang sudah sulit untuk membeli tv dan lain sebagainya itu harus sampai sering rusak karena kondisi voltase yang naik turun Pak ditambah lagi kalau saya melihat juga adanya penetapan adminitrasi bank yang Rp3000, yang Rp6000 begitu ya, sampai mereka juga pakai token juga bisa kena Rp6000, padahal pembayarannya cuman sampai 40.000, 45.000, sedangkan kalau dikumpulkan 3000 adminitrasi bank dengan jumlah pelanggan yang hampir Rp50 juta itu sudah terkumpul Rp150 miliyar Pak perbulan, kalau kita bicara 1 Tahun itu sudah sampai hampir Rp2 triliyun Pak.PLN Token 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi menurut saya itu sama saja sampah-sampah tersebut membunuh daerahdaerah wisata yang ada yang sebenarnya perlu dikembangkan, tetapi malah menuju kehancuran. Nah kalau sampai daerah wisata tersebut sampai hancur tidak ada pendatang ya nelayannya juga hancur karena tidak ada pemasukan berarti ya kita siapsiap bahwa Kepulauan Seribu itu adalah wilayah-wilayah yang “hidup mati segan tak hendak” begitu Ibu Menteri dan saya minta Ibu Menteri, jadi program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh KLHK menyangkut daripada sampah-sampah tersebut dan yang terakhir adalah saya ingin bertanya mengenai CSR-CSR yang waktu itu seperti kita ketahui bersama adalah motor sampah langsung kedapil. Yang pertama, saya melihat bahwa jajaran Ibu seringkali menelpon TA saya untuk berbicara mengenai perubahan. Sedangkan saya sebagai anggota itu bertanya-tanya ini bisa-bisanya TA atau memang dari kementerian?Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, Ibu Menteri saya ini dapil saya Kepulauan Seribu. Saya sering dari Jakarta ke Kepulauan Seribu tersebut, saya melihat waktu naik boat itu banyak sampah-sampai di permukaan air laut sampai botany itu berhenti dulu dua, tiga kali karena sampahnya itu nyangkut dibaling-baling dan juga saya melihat ini sampah- sampah banyak kayu, banyak segala macamnya ini bukan hanya sampah dari biota laut, tetapi menurut saya itu adalah dari pembangunan entah pembangunan mana yang terbawa arus. Yang ingin saya tanyakan Kepulauan Seribu itukan bidangnya bidang pariwisata Bu selain mereka itu nelayan penduduk asli. Yang ingin saya tanyakan program apa yang dari KLHK itu sudah pernah laksanakan yak an untuk baik diwilayah Kepulauan Seribu sendiri maupun dilaut sekitar karena sampahnya itu jujur saja sangat tidak sedap untuk dipandang mata, apalagi untuk turis-turis yang berada di Kepulauan Seribu, dimana ada beberapa rumah makan sampingnya tempat sampah begitu, lalatnya kemana-mana begitu.Program Lingkungan Hidup Pariwisata 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi menurut saya itu sama saja sampah-sampah tersebut membunuh daerahdaerah wisata yang ada yang sebenarnya perlu dikembangkan, tetapi malah menuju kehancuran. Nah kalau sampai daerah wisata tersebut sampai hancur tidak ada pendatang ya nelayannya juga hancur karena tidak ada pemasukan berarti ya kita siapsiap bahwa Kepulauan Seribu itu adalah wilayah-wilayah yang “hidup mati segan tak hendak” begitu Ibu Menteri dan saya minta Ibu Menteri, jadi program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh KLHK menyangkut daripada sampah-sampah tersebut dan yang terakhir adalah saya ingin bertanya mengenai CSR-CSR yang waktu itu seperti kita ketahui bersama adalah motor sampah langsung kedapil. Yang pertama, saya melihat bahwa jajaran Ibu seringkali menelpon TA saya untuk berbicara mengenai perubahan. Sedangkan saya sebagai anggota itu bertanya-tanya ini bisa-bisanya TA atau memang dari kementerian?Program Lingkungan Hidup Program KLHK 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kalau bisa tolong ada surat pemberitahuan kalau memang itu ada perubahan resmi dari KLHK dan sesungguhnya sebenarnya kalau menurut saya yang dibutuhkan oleh mungkin tidak semua Anggota Dewan, tetapi saya itu sebenarnya tidak membutuhkan yang mahal-mahal Ibu Menteri. Yang sebenarnya perlu itu adalah sosialisasi. Jadi langkah baiknya kalau dari KLHK bisa membuat sosialisasi mungkin daripada Program Sampah atau bahanya sampah sakit penyakit dan lain sebagainya, dan itu saja yang bisa saya katakan Ibu Menteri. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan yang baik, dan saya minta pemaparan tersebut dapat dilakukan segera terutama untuk reklamasi dan juga Pimpinan bilamana memungkinkan ada kesempatan kita sebaiknya meminta pemaparan khusus baik itu dari pengusahanya maupun aparataparat terkait khususon dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Program Lingkungan Hidup Program KLHK 7
IVAN DOLY GULTOM 2 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Baik, saya lanjutkan. Ibu Menteri, saya Ivan Doly Gultom dari Dapil III DKI. Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu untuk hal ini saya ingin curhat sama Ibu Menteri ini dari khususnya dapil saya salahsatunya itu adalah Kelurahan Kamal Muara dan ini menyangkut daripada reklamasi Bu. Jadi saya sudah berbicara mungkin sudah sampai belasan kali, tetapi saya belum melihat fakta yang riil, disamping ini juga ada rekan saya yang terhormat Pak Aryo dari dapil yang sama, mungkin mengalami juga kondisi yang sama pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi mengenai reklamasi dan kami belum ada petunjuk.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
IVAN DOLY GULTOM 3 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi mengenai reklamasi itu salah satu kondisi yang ada adalah bahwa perusahaan tersebut merambah terus yang seperti kita ketahui bersama itu sampai merambah PIG 2, PIG 3 dan sebagainya, dan tanah-tanah yang dikonsituen saya itu karena bukan hanya dipulau saja itu sampai hanya ditawar Rp350.000 rupiah tanah didaerah Jakarta dan mau tidak mau mereka harus lepas, padahal untuk harga jualnya mungkin bisa sampai dengan Rp25juta. Jadi disini kalau saya melihat adalah memang perusahaan raksasa yang bisa mencapai ratusan triliun dan bahkan mungkin ribuan triliun itu Ibu Menteri. Tidak heran kalau saya melihat disini adalah fenomena yang ada itu adalah tarik-menarik perizinan dan juga pengawasan dari berbagai elit penguasaan negara, tetapi saya tidak melihat sampai sekarang adanya titik temu diantara elit penguasa, sehingga yang saya lihat adalah pengusahanya terus mengembangkan perusahaannya sampai tidak terbatas kepada dampak-dampaknya dan mereka sepertinya tidak peduli.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
IVAN DOLY GULTOM 4 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Kalau kita melihat disini dan masukan yang saya terima itu seperti nelayan juga menderita, konsituen-konsituens saya juga menderita, tidak tahu mereka mau mengadu kemana bahkan sampai saya mendapatkan satu kondisi dari WA grup yang saya ada itu sampai pada surat Bulan Januari 2018 itu pemanggilan dari pihak Polda terhadap Pak Dokter Sofyan Djalil yang sekarang Menteri Agraria. Saya tidak kenal beliau dan saya tidak ada masalahnya dengan beliau, tapi disini saya menarik benang merahnya kepada kondisi fenomena yang ada disitu saya baca adalah beliau itu dipanggil sebagai saksi memang pada saat ini, tindak pidana tidak melaksanakan reklamasi, sementara pembangunan jalan terus, sementara tarik-menarik jalan terus, tetapi beliau bisa dipanggil tidak melaksanakan reklamasi. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Sedangkan beliau itukan sebagai Kepala BPN. Apakah beliau tidak menyetujui terbitan sertifikatseritifikat.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7



IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi disini kalau saya melihat ini masih belum jelas arahnya dan disitu ada lagi saksi terhadap Pak Sofyan Djalil itu Menteri Agraria itu termasuk pencucian uang dari Tahun 2015 sampai sekarang. Belum lagi saksi sebagai tindak pidana korupsi. Loh ini apa? Apakah ini bentuk penekanan terhadap elit-elit penguasa ini yang memang tidak menyetujui atau tidak ingin melanggar ketentuan dan peraturan atau apa? Jadi saya sarankan Pimpinan, kalau bisa kita meminta KLHK untuk diadakan pemaparan Pimpinan, sementara pemaparan tersebut dari KLHK juga termasuk pemanggilan terhadap pengusaha-pengusahanya dan elit-elit politik yang memang terkait dengan reklamasi karena saya melihat disini ini adalah permainan yang bisa disebut kongkalikong atau apapun bentuknya, sehingga reklamasi itu tetap berjalan terus tanpa ada rambu-rambu yang jelas.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
IVAN DOLY GULTOM 7 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi menurut saya itu sama saja sampah-sampah tersebut membunuh daerahdaerah wisata yang ada yang sebenarnya perlu dikembangkan, tetapi malah menuju kehancuran. Nah kalau sampai daerah wisata tersebut sampai hancur tidak ada pendatang ya nelayannya juga hancur karena tidak ada pemasukan berarti ya kita siapsiap bahwa Kepulauan Seribu itu adalah wilayah-wilayah yang “hidup mati segan tak hendak” begitu Ibu Menteri dan saya minta Ibu Menteri, jadi program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh KLHK menyangkut daripada sampah-sampah tersebut dan yang terakhir adalah saya ingin bertanya mengenai CSR-CSR yang waktu itu seperti kita ketahui bersama adalah motor sampah langsung kedapil. Yang pertama, saya melihat bahwa jajaran Ibu seringkali menelpon TA saya untuk berbicara mengenai perubahan. Sedangkan saya sebagai anggota itu bertanya-tanya ini bisa-bisanya TA atau memang dari kementerian?Program Lingkungan Hidup Sampah daerah wisata 7
IVAN DOLY GULTOM 6 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Yang kedua, Ibu Menteri saya ini dapil saya Kepulauan Seribu. Saya sering dari Jakarta ke Kepulauan Seribu tersebut, saya melihat waktu naik boat itu banyak sampah-sampai di permukaan air laut sampai botany itu berhenti dulu dua, tiga kali karena sampahnya itu nyangkut dibaling-baling dan juga saya melihat ini sampah- sampah banyak kayu, banyak segala macamnya ini bukan hanya sampah dari biota laut, tetapi menurut saya itu adalah dari pembangunan entah pembangunan mana yang terbawa arus. Yang ingin saya tanyakan Kepulauan Seribu itukan bidangnya bidang pariwisata Bu selain mereka itu nelayan penduduk asli. Yang ingin saya tanyakan program apa yang dari KLHK itu sudah pernah laksanakan yak an untuk baik diwilayah Kepulauan Seribu sendiri maupun dilaut sekitar karena sampahnya itu jujur saja sangat tidak sedap untuk dipandang mata, apalagi untuk turis-turis yang berada di Kepulauan Seribu, dimana ada beberapa rumah makan sampingnya tempat sampah begitu, lalatnya kemana-mana begitu.Program Lingkungan Hidup Sampah Kepulauan Seribu 7
IVAN DOLY GULTOM 8 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi kalau bisa tolong ada surat pemberitahuan kalau memang itu ada perubahan resmi dari KLHK dan sesungguhnya sebenarnya kalau menurut saya yang dibutuhkan oleh mungkin tidak semua Anggota Dewan, tetapi saya itu sebenarnya tidak membutuhkan yang mahal-mahal Ibu Menteri. Yang sebenarnya perlu itu adalah sosialisasi. Jadi langkah baiknya kalau dari KLHK bisa membuat sosialisasi mungkin daripada Program Sampah atau bahanya sampah sakit penyakit dan lain sebagainya, dan itu saja yang bisa saya katakan Ibu Menteri. Mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan yang baik, dan saya minta pemaparan tersebut dapat dilakukan segera terutama untuk reklamasi dan juga Pimpinan bilamana memungkinkan ada kesempatan kita sebaiknya meminta pemaparan khusus baik itu dari pengusahanya maupun aparataparat terkait khususon dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Program Lingkungan Hidup Sosialisasi 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya meminta Pak Dirjen Risbang fokus kepada kepentingan masyarakat Indonesia Pak begitu. jangan terlalu fokus kepada saya melihat disini interiornya mewah dan sebagainya belum Pak. masih banyak masyarakat kita yang hidupnya sulit bahkan di Indonesia timur untuk bangun rumah saja bahannya sudah luar biasa mahalnya begitu. apalagi kita negara kepulauan. Kita lihat dari bandara saja hanya sekian ratus meter-sekian ratus meter membangunnya saja kita tidak mampu. Sementara kalau kita sampai disalah satu kota untuk menuju kota kecil, kita harus tempuh lagi perjalanan yang sedemikian jauh.Riset Indonesia Timur 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya meminta Pak Dirjen Risbang fokus kepada kepentingan masyarakat Indonesia Pak begitu. jangan terlalu fokus kepada saya melihat disini interiornya mewah dan sebagainya belum Pak. masih banyak masyarakat kita yang hidupnya sulit bahkan di Indonesia timur untuk bangun rumah saja bahannya sudah luar biasa mahalnya begitu. apalagi kita negara kepulauan. Kita lihat dari bandara saja hanya sekian ratus meter-sekian ratus meter membangunnya saja kita tidak mampu. Sementara kalau kita sampai disalah satu kota untuk menuju kota kecil, kita harus tempuh lagi perjalanan yang sedemikian jauh.Riset Kepentingan Masyarakat 7
IVAN DOLY GULTOM 5 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Jadi saya meminta Pak Dirjen Risbang fokus kepada kepentingan masyarakat Indonesia Pak begitu. jangan terlalu fokus kepada saya melihat disini interiornya mewah dan sebagainya belum Pak. masih banyak masyarakat kita yang hidupnya sulit bahkan di Indonesia timur untuk bangun rumah saja bahannya sudah luar biasa mahalnya begitu. apalagi kita negara kepulauan. Kita lihat dari bandara saja hanya sekian ratus meter-sekian ratus meter membangunnya saja kita tidak mampu. Sementara kalau kita sampai disalah satu kota untuk menuju kota kecil, kita harus tempuh lagi perjalanan yang sedemikian jauh.Riset Kota Terpencil 7
IVAN DOLY GULTOM 9 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ibu Profesor maksud saya tadi itu adalah seperti yang kita bicarakan udang galah jadi 4 bulan panen. Maksud saya itu kalau denda yang diapa dikaji supaya misalnya seperti yang saya dengar ayam 3 bulan sudah sekian ratus gram misalnya kambing 6 bulan … bisa dipotong. Kira-kira ada tidak itu dipersempit bu? Karena masyarakat itu juga rasanya lebih baik dia bisa mengetahui binatang-binatang yang memang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia dan juga diternak oleh berbasis kemasyarakatanlah seperti gurame. Jangan yang aneh-aneh begitu bu maksudnya. Terima kasih Pimpinan.Tata kelola budidaya Udang Galah 7
IVAN DOLY GULTOM 10 Golkar DKI Jakarta III Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirjen, tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa didaerah itu kurang menangkap trainingnya dan juga ada factor yang kedua bahwa sebenarnya dari Direktorat jendral EBTKE ini sudah mengadakan fisibilities study-nya, tetapi kalau saya lihat disini bahwa yang belum diserahterimakan rusak itukan seyognyakan bisa masih ada garansi dan lain sebagainya atau bahkan bisa dari produsennya atau dari vendornyalah bisa memperbaikinya. Jadi kerugian itu seyognya tidak dimasukan didalam laporan ini dan saya melihat juga disini bahkan yang sudah terimakan pun itu masih mengalami kerusakan. Saran saya Pak Sirjen, Pak Dirjen itu baiknya melihat jajaran Bapak karena saya lihat ini kelemahan SDM Pak dan fungsi pengawasan. Saya percaya dari Direktorat jendral Bapak itu sudah mumpuni, sudah menguasai teknologinya sebenarnya. Bapak bisa memanggil ahli-ahlinya dan lain sebagainya. Produsen pun memiliki keahliaan dibidangnya, tetapi kalau pengawasannya itu tidak secara regular atau bahkan tidak ada peraturan atau ketentuannya ya saya rasa ini sangat rentan sekali ya. barangkali untuk hal-hal tertentu, bapak bisa pakai e-katalog Pak, jadi tinggal klik saja begitu. jadi tidak ada penunjukan langsung atau pun lelang-lelangan kalau menurut saya. Yang terakhir, Pak Ketua saya ingin tanya untuk lampu PJU TS tersebut Pak Dirjen itu ada ceremonialnya tidak ya? Pak Dirjen.Teknologi Pengembangan Teknologi 7
Jamaluddin Jafar 2 PAN Papua Laki-Laki Pimpinan dan kawan-kawan dari Hiswana Migas yang saya hormati, Tadi ada aspirasi masalah bentuk-bentuk keberpihakan oleh Hiswana Migas, mungkin tadi ada salah satu bahwa izin asing itu harus dibatasi, tapi tentunya banyak yang ingin disampaikan mohon mungkin juga secara tertulis bentuk-bentuk apa yang supaya lebih berdaya para pengusaha kita yang tergabung di Hiswana Migas. Itu dalam rangka bisa juga menyaingi daripada SPBU-SPBU dari yang bermerek asing.BBM dan Migas Harga di Luar Jawa 7
Jamaluddin Jafar 2 PAN Papua Laki-Laki Yang kedua kalau masalah margin saya juga mungkin tidaklah terlalu mempersoalkan mungkin kalau di daerah atau di pedalaman mungkin ya malah kalau 10 persen itu malah kurang untuk untuk diberikan. Karena apa? Saya melihat di daerah saya itu Papua itu kadang bisa 30.000 sampai 50.000 itu premium. Nah marginnya ini apa tidak lebih 30 persen atau 50 persen yang diambil ini. Ini perlu ada semacam kontrol daripada himpunan atau asosiasi ini.BBM dan Migas Kondisi Harga di Papua 7
Jamaluddin Jafar 2 PAN Papua Laki-Laki Pimpinan dan kawan-kawan dari Hiswana Migas yang saya hormati, Tadi ada aspirasi masalah bentuk-bentuk keberpihakan oleh Hiswana Migas, mungkin tadi ada salah satu bahwa izin asing itu harus dibatasi, tapi tentunya banyak yang ingin disampaikan mohon mungkin juga secara tertulis bentuk-bentuk apa yang supaya lebih berdaya para pengusaha kita yang tergabung di Hiswana Migas. Itu dalam rangka bisa juga menyaingi daripada SPBU-SPBU dari yang bermerek asing.BBM dan Migas Margin 7
Jamaluddin Jafar 2 PAN Papua Laki-Laki Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jamal dari Dapil Papua, Partai PAN, Anggota 505.BBM dan Migas Pembatasan Izin Asing 7
Jamaluddin Jafar 1 PAN Papua Laki-Laki Saya Pak Jamal, Pak Dirut. Tentang pertanyaan saya Pak Dirut Bapak sudah jawab saya hanya mengkoreksi itu dana danau bukan Deiyai ya tapi Paniai ya di bawahnya itu Deiyai kabupatennya. Jadi bisa di listrikin Dogiyai, Deiyai bahkan Timika, Intan Jaya dan Nabire itu kalau Paniai yang di apa, di digali potensinya.PLN Dana Pembangunan di Papua 7
Jamaluddin Jafar 1 PAN Papua Laki-Laki Yang kedua, Pak, tentang Genyem, nah Bapak mengatakan bahwa ada semacam hambatan, nah bupatinya itu pernah tanya saya ya, Pak Jamal tolong kantor wilayahnya PLN sana bisa koordinasi secepatnya kalau ada hambatan terutama dari masyarakat. Saya dengar Bapak ini masalah jaringan, ini padahal ini kan sangat Jayapura ini sudah hidup mati ini, hidup mati, mati hidup, hidup mati. Itu saja ulang-ulangannya. Yang kedua Wamena tadi disampaikan kawan saya Pak Joko kalau tidak salah, itu ada sungai dulu sudah dibangun oleh Pak Dahlan Iskan ya, ngapain selalu beli apa, diesel, diandalkan diesel itu, karena ini naik pesawat Pak. Ya BBM-nya. Bapak pasti rugi. Itu sudah jelas. Berkali-kali apa juga, pasti Bapak rugi. Nah daripada Bapak merugikan, saya pikir ini perhatikan yang pernah digarap oleh Pak Dahlan.PLN Hambatan Pembangunan 7
Jamaluddin Jafar 1 PAN Papua Laki-Laki Nah pertanyaan saya ketiga Pak, ini saya mau bertanya di halaman 17 dan 18 tentang pengembangan pembangkit 2015-2019 yaitu 35.000 megawatt ya, renacana kita, saya melihat di Kalimantan itu baru IPP ini baru 86 megawatt, rencananya 955 megawatt. Nah baru-baru saya dari Kalimantan dari Balik Papan ada salah satu, apa sih namanya, IPP ini ya menyampaikan kepada saya bahwa ini programnya PLN ini cukup bagus cukup ini, tapi saya ini sudah mengoperasikan 3 x 7 megawatt di Berau ya. Ini Dirutnya ngomong kepada saya, tapi itu kontraknya ya satu tahun, satu tahun. Bapak dari BRI, Dirut BRI, nah kalau pengusaha itu diberi kontrak satu tahun, satu tahun, satu tahun, apakah investor itu bisa mengambil apa gitu pembiayaan, nah ini dia mengatakan bahwa saya berani ya menambah lagi 50 megawatt sekaligus bisa mensuplai Kalimantan Utara. Ini saya disampaikan kepada dia, tapi saya diberi kontrak jangka panjang paling rendah 5 tahun, karena saya bisa ya mengambil investasi atau pinjaman, kira-kira begitulah. Nah ini sudah 10 tahun Bapak dibantu ini. Latih itu saya sebut saja namanya, dan ada permohonannya kepada saya ya. Saya juga sudah sampaikan kepada Dirut PLN yang lama bahwa ini perlu diperhatikan, orang mau bantu kita kok. Kok kita tidak mau bantu. Nah bagaimana Bapak punya program yang sebegitu besar yang ada saja Bapak tidak bantu itu loh Pak. Nah ini apa yang dikatakan tadi Pak Nasir bahwa sebenarnya bagus Bapak ingin mengembangkan, tapi di bawahnya Bapak ini yang menjadi masalah gitu. Nah, ini saya masukan kepada Bapak supaya Bapak lebih kencang lagi larinya yah.PLN Program Listrik 35.000 MW 7
Joko Purwanto 5 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Pimpinan, saya interupsi sebentar. Tadi mungkin saya mohon maaf, Pimpinan, pertanyaan seharusnya adalah apakah Bapak Dirjen sudah siap mempresentasikan sesuai dengan undangan bukan apakah Pak Dirjen punya bahan, mungkin bahan yang dia punya tidak menjawab atau tidak sesuai dengan undangan yang kita berikan. Itu yang dimaksud sama Pak Dito dari awal tadi seperti itu. Jadi Pak Dirjen, saya juga punya bahan, bahan apa? Jawabannya bukan bahan Pak, pertanyaan itu apakah Bapak siap mempresentasikan sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Komisi VII, itu dulu. Pak Ketua, Pak Ketua ya, Terima kasih Pak Ketua.ESDM Kesiapan 7
Joko Purwanto 4 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Baik, terima kasih Pimpinan. Seperti hal yang disampaikan oleh Pak Erlangga tadi disampaikan juga Pimpinan adalah adanya undangan dari Komisi VII kepada pihak Dirjen Migas, pastinya undangan itu juga meliputi materi apa saja hari ini yang akan kita bahas tapi tadi pada awal pembicaraan, Pak Dirjen Migas selaku PLT sudah mengatakan bahwa beliau ini baru 3 hari. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita pertanyakan juga kepada beliau apakah beliau masih siap ini atau mengerti dari undangan yang pernah disampaikan, poin-poin apa saja kalau siapa tahu Bapak PLT ini tidak ngerti undangan yang kemarin atau tidak ada transfer ... dari yang lama kepada beliau. Jadi kita tidak salah juga kalau beliau menyampaikan belum pas hari ini. Jadi mungkin kita pertanyakan apakah kita skors atau seperti apa. Terima kasih Pimpinan.ESDM Ketidakjelasan Rapat 7
Joko Purwanto 1 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Keduanya berkaitan dengan pembangkit listrik PLTU Kenayan, di kota Pekanbaru, itu 100 kali, apa, 100 x 2 megawatt. 2 x 100 maaf saya ulangi. Itu kontrak 2011 nilainya 1,7 trilyun. Tidak tahu kenapa bergeser 2013, berangkat angkanya menjadi 2,3 trilyun. Tapi sampai 2015 ini tidak jadi-jadi, Pak. Nah kebetulan kami terjadwal tanggal 16 April besok melakuan kunker spesifik sekiranya melalui Pimpinan kami mengusulkan bisa mengundang Pak Dirut untuk melihat langsung realita-realita seperti ini yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita bicara mau program pemerintah 35.000 watt wong yang ada saja seperti ini.PLN Aspirasi 7
Joko Purwanto 4 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Terima kasih. Pak Dirut, saya terima kasih tadi penjelasan dari Pak Nasir Sembayang berkaitan dengan masalah Riau, cukup detail yang Bapak sampaikan, tapi intinya kami semua di sini menaruh harapan besar sama Pak Dirut PLN ke depan. Dan tadi saya belum mendengar tentang progres yang di Wamena Pak, jadi mohon kiranya itu bisa mendapat perhatian Pak, karena sangat berarti buat mereka. Terima kasih. Walaupun itu bukan Dapil saya Pak, saya Cianjur, Kota Bogor. Terima kasih.PLN Aspirasi dari Wamena 7
Joko Purwanto 7 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Yang saya ingin komentari itu yang Walesi Pak, 4,5 megawatt, kebetulan waktu pertama kali bangkit itu karena sarana transportasinya di sana sulit secara tidak sengaja saya bantu sehingga di situ saya punya rasa memiliki dengan mereka semua, dan bupatinya minta tolong. Oleh karenanya, sampai hari operasional cuma sekitar 10 something Jadi breakdown itu di sana. Jadi mereka berharap sekali. Kita tidak bicara yang 50 megawatt, yang 4,5 megawati saja mati Pak. Kan gitu kira-kira. Nah bagaimana kemudian apa namanya kepada hal yang lebih besar lagi. Saya juga belum tanya tentang Dapil saya, artinya di Cianjur saya saja saya banyak masalah, apalagi di Wamena, tapi pada kesempatan ini saya ingin khususkan di Wamena dulu saya mau tanya. Terima kasih Pak.PLN Aspirasi dari Wamena 7
Joko Purwanto 1 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Keduanya berkaitan dengan pembangkit listrik PLTU Kenayan, di kota Pekanbaru, itu 100 kali, apa, 100 x 2 megawatt. 2 x 100 maaf saya ulangi. Itu kontrak 2011 nilainya 1,7 trilyun. Tidak tahu kenapa bergeser 2013, berangkat angkanya menjadi 2,3 trilyun. Tapi sampai 2015 ini tidak jadi-jadi, Pak. Nah kebetulan kami terjadwal tanggal 16 April besok melakuan kunker spesifik sekiranya melalui Pimpinan kami mengusulkan bisa mengundang Pak Dirut untuk melihat langsung realita-realita seperti ini yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita bicara mau program pemerintah 35.000 watt wong yang ada saja seperti ini.PLN Kondisi di Pekanbaru 7
Joko Purwanto 1 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Oleh karenanya, saya mohon perhatian kepada Pak Dirut berkaitan dengan hal ini kebetulan bupatinya juga titip pesan tentang hal tersebut ya beberapa kali kita komunikasi dengan GM-nya untuk memperhatikan ini, ternyata juga tidak bisa karena prosedural. Karena di sana masalah maintenance Pak, sehingga kemudian terpaksa listriknya menjadi mati. Itu satu.PLN Kondisi di Wamena 7
Joko Purwanto 1 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Pak Dirut, saya mungkin tidak ingin mengomentari tentang angka-angka ataupun apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam paparan Bapak tadi, tapi sebagai fungsi pengawasan izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal pertama adalah berkaitan persoalan yang pernah saya sampaikan kepada Pak Dirut tapi waktu sifatnya informal. Begini Pak Dirut, walaupun bukan Dapil saya ini ada di ujung Republik ini di Wamena, Kabupaten Wamena, Irian Jaya. Papua Pak. Ada pembangkit listrik mikrohidro 4,5 megawatt, kami pernah membantu karena dekat dengan Dirutnya setengah mati Pak, akses dengan laut tidak bisa, apalagi akses darat. Semuanya itu dengan udara. Kita bangun, mereka bangun 2009. Aktif Ericsson itu 2013. Hari ini mati, Pak. Byar pet terus. Saya pernah sampaikan kepada Pak Dirut tapi sampai detik inipun tidak ada tindak lanjutnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sebagai target Bapak, Bapak bicara di sini mengenai target 35.000 megawatt. Bagaimana kita bicara mau 35.000 Pak, wong yang ada saja produktivitasnya makin lama makin menurun. Nah ini yang saya mohon arahan atau jawaban dari Bapak berkaitan dengan seperti itu. Berapa kali kami komunikasi dengan GM kenapa kami pernah ke sana Pak 2009, zamannya Capres-nya Om Mas Aryo. Kita prihatin, karena apa? Tidak ada satu masjid pun yang tulisannya Republik Indonesia. Bantuannya bantuan Amerika, bantuan Australia dan lain sebagainya. Itu masih di Republik Indonesia Pak. Nah sekarang bicara pembangkit listrik, apa pembangkit listriknya, kehidupan di sana sangat miris. Listriknya byar pet.PLN Pembangkit Listrik Mikrohidro 7
Joko Purwanto 1 PPP Jawa Barat III Laki-Laki Keduanya berkaitan dengan pembangkit listrik PLTU Kenayan, di kota Pekanbaru, itu 100 kali, apa, 100 x 2 megawatt. 2 x 100 maaf saya ulangi. Itu kontrak 2011 nilainya 1,7 trilyun. Tidak tahu kenapa bergeser 2013, berangkat angkanya menjadi 2,3 trilyun. Tapi sampai 2015 ini tidak jadi-jadi, Pak. Nah kebetulan kami terjadwal tanggal 16 April besok melakuan kunker spesifik sekiranya melalui Pimpinan kami mengusulkan bisa mengundang Pak Dirut untuk melihat langsung realita-realita seperti ini yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita bicara mau program pemerintah 35.000 watt wong yang ada saja seperti ini.PLN PLTU Kenayan 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu yang berikutnya sama, revisi itu harus kepentingan nasional, semua undang-undang dari mulai republik ini merdeka sampai sekarang itu selalu itu, itu. Tetapi apa di dalam ininya, kalau tidak nanti takutnya apa yang dimaksud oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh kita. Jadi tolong margin itu bahasa terangnya itu kan tadi prosentase, kalau prosentase ruginya begini, untungnya begini, kalau nominal ruginya begini, untungnya begini. Saya sendiri bingung mintanya ini apa. Apa dan berapa. Itu. jadi tolong jangan sampai rapat nanti berakhir tidak ada usulan yang clear, konkrit, itu Pak. Itu.BBM dan Migas Anggota AKR 7
Kardaya Warnika 6 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Jadi itu yang disampaikan itu rencana dulu itu pada asumsi harga minyaknya 105 ?BBM dan Migas Asumsi Harga Minyak 7
Kardaya Warnika 7 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Artinya begini, betul, Pak Dirut untuk memproduksikan minyak itu kan asumsi awalnya dari harga minyak, harga minyak segini, lalu ada lapangan yang bisa diproduksi, ada lapangan yang tidak bisa diproduksikan, walapun produksi minyak juga, sehingga asumsi harga yang dipakai itu berapa untuk menghasilkan tadi 350, kalau 105 ya segini, tetapi kalau 40 kira-kira, anunya, garis besarnya sajalah berapa persen dari ini kalau harga minyaknya 40, karena itu tidak independen tapi sangat ditentukan.BBM dan Migas Asumsi Harga Minyak 7
Kardaya Warnika 12 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Yang ketiga adalah saya coba-coba menghitung harga bukan harga pokok ya, harga pengadaan BBM itu, bukan menghitung sih, membandingkan yang lama, pakai asumsi yang disampaikan oleh Pak Direksi, Pak Direktur apa, Pemasaran atau apa namanya, itu tadinya harganya sekian lalu sampai ke MOPS itu kira-kira 4.000 sekian rupiah kalau pakai yang lama antara, kesepakatan antara DPR waktu zamannya Pak Satya, lalu zamannya siapa lag, itu formulanya itu 103% kali MOPS ditambah sekian jatuhnya itu 5.000 berapa gitu. Kalau sekarang pakai formula yang disusun ini jatuhnya 6.000 sekian, jadi bedanya ini ribuan gitu. Ya 1.000-an, 1.000 sekianlah bedanya. Nah pertanyaannya apakah yang dulu disepakati dengan DPR itu selalu lalu diubah tanpa, bukan persetujuanlahlah, tanpa konsultasi atau tanpa ya pantes-pantasnya kan dulu disepakati bareng, begitu mau tidak bersepakat tidak bersetuju lagi maka ya disampaikan. Nah itulah yang 3 hal itu yang kami inginkan karena kalau bedanya cuma 100 atau 200 mungkin rakyat lupa gitu, tapi kalau bedanya kira-kira kalau dengan harga sekarang bisa 20 persen maka susah lupanya Pak. Itu yang tolong dijelaskan secara ini, tidak perlu inilah tertulis, karena sebagai bahan untuk nanti kita akan rapat kerja dengan Menteri ESDM, biasanya, biasanya yang saya saksikan di TV aja biasanya Dirut Pertamina ikut mendampinginya. Jadi pertanyaan ini akan kami ulangai pada waktu rapat dengan Menteri ESDM dan mudah- mudahan dari Pertamina sudah menyiapkan ininya, apa namanya, bahan- bahan ininya jadi saya tidak perlu di dijawab sekarang Pak, tertulis saja , karena dijawab sekarang juga nanti waktunya tidak cukup. Terima kasih.BBM dan Migas Asumsi Perbandingan Harga 7
Kardaya Warnika 12 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak Direktur, mohon maaf, mohon maaf, untuk klarifikasi saja. Pernyataan Pak Dirut itu sangat baik bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk mensuplai ke mana-mana dengan harga yang sama begitu ya. Clear gitu ya? Oke. Sekarang kalau memang harga yang sama kenapa di Bali tidak sama dengan di Jawa?BBM dan Migas Harga di Bali 7
Kardaya Warnika 13 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Itu yang Bali. Lalu yang non katakanlah non Bali, non Jawanya?BBM dan Migas Harga di Non-Jawa 7
Kardaya Warnika 8 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Begini, beberapa bulan yang lalu kita diberikan statement yang sangat menggembirakan dengan pemerintah, oleh pemerintah, oleh presiden kita Bapak Joko Widodo bahwa akan ada impor langsung crude dari Sonangol. Sonangol ya? Sonangol, dari Anggola, itu, dan itu disampaikan, ada harga yang sangat-sangat apa namanya, ada diskonnya dan baik. Dan itu dalam upaya untuk menurunkan biaya pengadaan BBM pertanyaan saya sederhana sudah berapa kargo Pak yang di impor? Itu ya. Kalau bisa interaktif dijawab dulu, satu kargo, dua kargo atau tiga kargo, kira-kira berapa kargo ya Pak? Titik-titik kargo aja.BBM dan Migas Impor Crude Oil 7
Kardaya Warnika 8 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Begini, beberapa bulan yang lalu kita diberikan statement yang sangat menggembirakan dengan pemerintah, oleh pemerintah, oleh presiden kita Bapak Joko Widodo bahwa akan ada impor langsung crude dari Sonangol. Sonangol ya? Sonangol, dari Anggola, itu, dan itu disampaikan, ada harga yang sangat-sangat apa namanya, ada diskonnya dan baik. Dan itu dalam upaya untuk menurunkan biaya pengadaan BBM pertanyaan saya sederhana sudah berapa kargo Pak yang di impor? Itu ya. Kalau bisa interaktif dijawab dulu, satu kargo, dua kargo atau tiga kargo, kira-kira berapa kargo ya Pak? Titik-titik kargo aja.BBM dan Migas Impor dari Sonangol-Angola 7
Kardaya Warnika 9 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Begini, hanya tanya yang dari Sonangol yang sudah masuk berapa kargo, itu saja. Karena ini kan penting Pak, anunya, diskonnya banyak, segala macam, jadi kita anukan.BBM dan Migas Kargo Impor 7
Kardaya Warnika 33 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Bukan, bukan. begini-begini yang dimaksud di sini oleh Pak Inas, tangkapan saya bahwa Pertamina menyampaikan laporan barapa impor produk, impor BBM, impor LPG, dan berapa ekspor. Laporan seperti ini sebetulnya di perintah itu ada, artinya Pertamina menyampaikan ke pemerintah itu dalam 3 bulan itu, saya ingat betul. Lalu disampaikan dari pemerintah itu, disampaikan ke BI dan itu merupakan dokumen pemerintah yang terbuka malah di dalam bahasa Inggrisnya ada segala macam. Saya kebetulan dulu 25 tahun yang lalu itu mengurusi laporan beginianBBM dan Migas Laporan ekspor-impor 7



Kardaya Warnika 36 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak, bukan, yang dimaksud Pak Inas itu bukan lifting yang seperti yang kita sampaikan, lifting itu lifting crude, kalau ini lifting daripada pengambilan produk yang anunya itu, bukan, itu yang dimaksud Pak Inas itu, produk, jadi ada laporannya itu. mungkin kalau mau lebih netral jangan pakai lifting Pak Inas, karena ke campur dengan lifting-nya yang itu.BBM dan Migas Lifting 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Jadi, lalu proteksi itu oke, yang namanya proteksi itu sudah sangat ini gitu, bahasa generik itu, lalu apa yang dinginkan proteksinya, karena hari ini Bapak- bapak diberi kesempatan dan Ibu-ibu diberi kesempatan untuk memasukkan kepada kita apa-apa yang Bapak mintakan itu.BBM dan Migas Maksud Revisi UU 7
Kardaya Warnika 8 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Setahu saya PPh PPn itu 12,5% impor masuk Pertamina, maaf saya yang kasih tahu. Terima kasih.BBM dan Migas Pajak Impor BBM 7
Kardaya Warnika 14 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Bukan, bukan, karena ini pernyataannya bahwa Pertamina akan berupaya menyampaikan harga di konsumen atau di ini bahwa sama gitu. Itu kan artinya regardless dengan pajak dan segala macam, Pertamina pokoknya di konsumen itu sama. Itu. Tapi kalau alasannya karena ada pajak, karena ada segala macam, artinya di konsumennya tidak sama. Artinya statement Bapak dengan yang terjadi itu berbeda gitu, itu yang kami ingin.BBM dan Migas Persamaan harga 7
Kardaya Warnika 39 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Jadi begini, yang masuk produk itu tadi itu menjawab LPG, LPG itu termasuk produk. Kalau crude tidak, tetapi yang diminta oleh Pak Inas itu, apakah termasuk crude atau tidak, kalau crude nanti lifting ini, ini pengertiannya agak bias dengan lifting yang selama ini 840 itu, itu yang harus clear, jadi kalau mau poinnya gantiBBM dan Migas Produk LPG 7
Kardaya Warnika 12 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Yang kedua mengenai harga BBM, harga BBM tadi dibagi menjadi 3 region. Dulu atau sebelumnya, tidak dulu sekalilah, sebelumnya kira-kira berapa, minggu yang lalu masih atau seminggu yang lalu yang masih sama harganya. Perlu kami sampaikan kebetulan saya kerja lebih duluan dari Bapak-bapak di pemerintah jadi saya mengikuti dasar pemikiran harga BBM di seluruh Indonesia uniform price harganya sama, adalah semata-mata hanya demi NKRI. Pada waktu itu para senior- senior mengatakan ini kita Negara NKRI senang bareng, bahagia bareng, sengsara kita hindari bersama. Karena itu maka kebijakannya harga BBM itu disamakan, nanti tidak ada complaint Pak Ketut menyatakan kenapa saya lebih mahal dari ini, atau yang lain kenapa saya ini, itu. Nah pertanyaan saya apakah konsiderasi atau pertimbangan itu sudah di dicabut. Itu harus clear. Karena masuk ke DPR saya baru 3 bulan Pak, jadi masih belajar ini di DPR ini, waktu di Lemhanas itu NKRI harga mati, jadi saya ingat, jadi harga minyak, BBM ini harus harus satu. Pertanyaannya itu apakah sekarang tidak dipertimbangkan lagi gitu atau bagaimana ada pertimbangan lain yang lebih penting dari NKRI.BBM dan Migas Satu Harga BBM 7
Kardaya Warnika 25 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Baik, jadi begini, pertama tadi yang ditanyakan oleh Pak Dito mengenai pertanyaan yang kami sampaikan undangan ke Dirjen Migas adalah, satu, untuk menjelaskan evaluasi kinerja tahun 2014, kinerja sebagai institusi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi clear itu, mestinya mereka tahu yang disebut kinerja itu apa apanya disitu, kita belum menyampaikan detail pertanyaan kasus by kasus atau pertanyaan mengenai ini. Jadi clear evaluasi kinerja.ESDM Evaluasi Kinerja tahun 2014 7
Kardaya Warnika 51 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Begini-begini, mungkin bagi Pak Plt. Dirjen ini baru pertama kali karena mungkin biasa di kampus ya, ini pertanyaan itu disampaikan sebelumnya bukan, kalau sekarang itu pertanyaan yang langsung nanti, begitu Bapak menyampaikan bahan baru disampaikan, kalau pertanyaan tertulis sebelumnya, jadi sekarang pertanyaan dari kami itu Bapak siap tidak, katakan yang sejujurnya, kalau siap, siap, kalau tidak, tidak, kalau misalkan tidak siap, disiap-siapkan, Bapak akan lebih ya saya tidak mengatakan lebih bahaya tapi lebih repot lah. Ya, ini kelihatannya itu karena tidak ada alasan Pak untuk bahwa Bapak masih baru, begitu. Ini institusinya itu sudah ada sejak zaman kemerdekaan itu diproklamirkan itu dan orang-orangnya itu kan ada yang saya tahu hampir 30 tahun ini 20 tahun jadi sudah di situ jadi tidak ada ini sekarang untuk supaya efektif, tidak buang-buang waktu bagi kita, rapat ini Bapak sudah siap tidak dengan bahan-bahan yang akan ini, silakan Pak, kalau tidak kita postphone.ESDM Kesiapan Dirjen 7
Kardaya Warnika 53 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Jadi begini, tata waktunya, kalau siang dan pagi waktu kita sudah full. Kalau ditunda kita ini harus dilakukan malam artinya setelah magrib ya jam tujuhan itu kalau misalkan nanti malam karena rapat dengan Menteri ESDM itu adalah hari Kami. Jadi sebaiknya sebelum dengan menteri supaya dengan menterinya itu putusan yang makro itu jangan detail itu maka dengan Dirjen Migasnya ini harus sebelumnya. Senin pagi siang habis sudah tinggal malam. Selasa idem habis juga tinggal malam. Rabu habis juga? habis juga ya mau tidak mau tinggal malam, malamnya jangan sampai mepet ke besoknya dengan Menteri, malamnya dengan Dirjen Migas, itu tidak bisa kita itu. Selasa malam ya? Oke, tapi tolong disiapkan, boleh secara ini berkonsultasi dengan Bapak-bapak yang di sini boleh juga misalkan ini bagaimana, tapi kita putuskan Selasa malam jam 19.00 ya?ESDM Penentuan Waktu Penundaan 7
Kardaya Warnika 54 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Sebentar Pak, mohon maaf Pak Ramson, yang pertanyaanya itu sebentar dulu, kita putuskan yang anunya dulu yang pentingnya ini waktunya karena ini jadi dari kami minta besok artinya hari Selasa malam dengan catatan bahan-bahannya disiapkan, bahannya itu pertama sesuai dengan undangan rapat evaluasi kinerja 2014 Migas Hapal betul pekerjaan itu apa-apa saja nah dari pekerjaannya itu apa- apa saja, sampaikan, kinerjanya bagaimana, rencana sekian, tercapai sekian, kenapa dan lain sebagainya lalu kedepannya ya.ESDM Penentuan Waktu Penundaan 7
Kardaya Warnika 25 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Setelah itu adalah persiapan atau program kerja 2015, itu jadi secara garis besar misalkan kita bicara subsidi bagaimana kinerja 2014 lalu apa kelemahannya sehingga itu sebagai bahan referensi 2015 terjadi perubahan misalkan perubahan kebijakan. Jadi itu ada runtutannya, produksi bagaimana, kontrak bagaimana, tetapi kelihatannya bahwa ya tidak tahu, barangkali sudah menyiapkan tapi kalau yang disampaikan sampai saat ini lalu dilihat bahasa tubunya Pak PLT Dirjen ini kelihatannya belum belum siap. Jadi kami usulkan begini, kami usulkan begini, pertama, ada 2 alternatif, alternatif yang pertama kita skors dulu katakanlah 5 atau 10 menit untuk menjelaskan, kalau seandainya itu sudah ada bahannya, bahan itu,ESDM Proker tahun 2015 7
Kardaya Warnika 25 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak Dirjen, Tidak bisa dijelaskan dulu lalu nanti di disusulkan karena kita tidak bisa mengikuti secara baik. Jadi biasanya bahan itu disampaikan dulu ke kita, dipelajari, baru Pak Dirjen menyampaikan, itu. Lalu yang kedua, alternatif yang kedua, kalau dirasa berat artinya tidak bisa untuk memenuhi apa yang kita harapkan maka ini di- cancel. Di-cancel, di-cancel itu bisa nanti sore, nanti malam, postphone bukan di- cancel di postphone, ini beda lagi, sory, bahasa anunya saya jelek. Diundur, ditunda, bisa ditunda sampai nanti malam Pak Dirjen menyiapkan atau ditunda misalkan besok malam, tapi kalau siang sih Pak Dirjen, waktu Pak Dirjen SMS saya, bisa tidak ditunda, saya bilang waktunya itu hari-harinya sudah diisi dengan program yang lain.ESDM Rapat Ditunda 7
Kardaya Warnika 12 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Ya. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dito itu betul, undangan yang kami sampaikan jelas artinya tidak ujug-ujug ke 2015 tapi ada evaluasi kinerja 2014 dulu dan sebagaimana biasanya kalau jaman dulu itu tidak satu lembar ini dari APBN semacam ini APBNP, RAPBNP saja tetapi maksud dan tujuannya itu tidak itu yang anunya mungkin belakangnya baru kearah ke sana bisa saja tapi untuk itu kita kita berikan kepada Pak Dirjen untuk menjelaskan memperkenalkan dulu lalu menjelaskan kenapa kenapa begini ini anunya keluarnya begitu. Kami persilakan.ESDM Soal Kegiatan 7
Kardaya Warnika 5 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Mungkin maaf mungkin belum, pertanyaan saya kali jelek tidak nyambung, jadi pertanyaan saya itu kan tiap hari diproduksikan tadi sekian ratus ribu ton, lalu dalam bentuk konsentrat, lalu dijual. Nah itu dari hasil produksi itu dijual itu berapa. Nah setelah itu baru untuk ini, untuk ini, untuk ini, jadi saya ingin dapat gambaran bahwa pemerintah itu total dari pajak, deviden dan lain-lain sebagainya mendapatkan berapa persen dari gross revenue atau produksi penjualan daripada produksi itu. Itu yang biasanya perusahaan-perusahaan lain mempresentasikannya begitu. Jadi sudah masuk dikebiasaan kitanya itu begitu. Jadi kalau seandainya sekarang tidak ada ya tidak bisa dipaksakan, mudah-mudahan besok pagi bisa dikirimkan kayak beginiannya itu.Freeport Konsentrat 7
Kardaya Warnika 3 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak, supaya agak jelas ada tidak angka yang dimulai dengan penerimaan kotornya berapa. Jadi dari penerimaan kotor lalu untuk biaya operasi sekian, jadi untuk anunya sekian, pemerintah sekian, untuk ini sekian, jadi mulai dari penerimaan kotor. Kalau ujug-ujug masuk ke berapa keuntungan segala macam kan tidak memberikan gambaran yang clear dari pembagian di sini gitu. Ada tidak ya?Freeport Penerimaan Kotor 7
Kardaya Warnika 6 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Interupsi sedikit, klarifikasi Pak Dirut, itu beda yang disampaikan karena yang disampaikan itu didalam MoU perpanjangan itu ada perpanjangan ijin ekspor, ini yang kalau diluar itu sih, ini yang jadi apakah klarifikasi, apakah ada perpanjangan ijin ekspor.Freeport Perpanjangan Izin Ekspor 7
Kardaya Warnika 5 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Begini hanya pertanyaan, apakah kita merencanakan agenda rapat dengan Dirut PLN, bukan, tidak hanya Dirut PLN, tapi Dirut Pertamina, Dirut PGN dan Kepala SKK Migas itu harus diatur di dalam kesimpulan rapat. Saya kira kita mau mengadakan rapat dengan mengundang siapa saja itu adalah kewenangan kita dan hak penuh kita, jadi kalau dibeginikan seolah-olah kalau tidak dituliskan nanti itu kita tidak bisa mengundang rapat. Jadi untuk itu saya sih mengusulkan mengusulkan meng-drop, dan kita memang mempunyai niatan menginfokan saja. Begitu Pak Ketua.PLN Agenda Rapat 7
Kardaya Warnika 6 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak Ketua, jadi memang dari ini di-drop, tetapi kita memang tidak perlu dituliskan di sini, tapi kita akan mengagendakan rapat dengan mengundang SKK Migas, PGN, Pertamina untuk membicarakan masalah energi primer bagi PLN ini supaya terjadi efisiensi dan sebagainya. Jadi bukan berarti setelah di-drop kita tidak mengundang, tidak. Begitu kita memandang perlu kita tetap undang. Tetapi bahwa mengundangnya itu tidak perlu harus diatur oleh kesimpulan rapat kalau menurut saja. Jadi Pak Dirut kita tetap akan diundang setelah mendapat laporan itu. Itu, tetapi kita....PLN Agenda Rapat 7
Kardaya Warnika 1 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu yang kedua ini supaya tidak menimbulkan keracuan, kerancuan, mohon maaf, nomor 6 ini, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN Persero untuk tidak melibatkan trader pedagang untuk mengikuti tender pengadaan LNG untuk pembangkit tenaga listrik, tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga mini gas PLTMG. Jadi begini supaya untuk clear-nya bahwa pengadaan ini pengadaan gas atau pengadaan LNG, harus dibedakan. Kalau pengadaan LNG dicontohkan dulu misalkan yang terjadi di Jawa, Pantai Jawa utara yaitu di Tanjung Priok itu itu ke PLN kontraknya suplainya bukan suplai LNG tapi suplai gas, LNG-nya sudah dibentukkan menjadi gas. Itu yang menjadi anu, jadi harus clear ini. Kalau LNG mungkin bisa tidak ada yang kena gitu dalam peraturan ini.PLN Pengadaan LNG 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Sebentar Pak, sebentar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua harus jelas dulu yang dimaksud trader atau pedagang itu apa itu. Karena, karena, apakah yang bukan produser itu masuk kategori pedagang atau yang apa, misalkan ini ada bermasalah dengan nantinya yang tadi itu yang Pertamina sama PGN men-supply gas ke PLN di Tanjung Priok itu dua-duanya itu bukan produser apakah mereka termasuk kategori trader. Nah kalau termasuk kategori trader, artinya ya mereka tidak boleh men-supply. Ya itu saja saya sebelum ini maksudnya itu apa supaya clear ya.PLN Trader 7
Kardaya Warnika 5 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu yang berikutnya adalah tindak lanjut daripada IUP yang tidak CNC. Masalah IUP yang CNC ini setelah Desember 2014 menjadi perhatian banyak pihak karena itu batas waktu dan itu harus di kembalikan ke negara, negara nanti akan masukan kepada apa-apa cadangan nasional atau apa, tapi begitu dikembalikan pasti menjadi perhatian banyak, banyak pihak itu. Nah, tindak lanjut sudah disampaikan di sini meminta gubernur, walikota untuk mencabut IUP yang non CNC. Pertanyaannya kalau gubernur atau bupati tidak mau mencabut apa, mau apa? Apakah ada sanksi? Karena kalau meminta ya tergantung yang diminta. Tetapi yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Kalau seandainya tidak maka apa, dan adakah batas waktu misalkan kita mempunyai landasan hukum mereka harus melakukan per tanggal sekian harus sudah ini, kalau tidak maka bla-bla. Ini yang penting. Jangan sampai selesai masalah CNC yang katakanlah cukup anu, cukup merepotkan, masuk ke masalah baru, masalah yang disuruh gubernur dan bupati mencabut. Ini sebetulnya bukan masalah sulit ini Pak Dirjen, tapi sangat sulit. Bukan sulit tapi sangat sulit. Karena sangat tergantung. Nah pertanyaannya adalah itu.UU Minerba CNC & CNC 7
Kardaya Warnika 7 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak Dirjen, ini mohon maaf saya tidak begitu anu, paham, PP itu bertentangan tidak dengan undang-undangnya? PP yang membolehkan mengekspor hasil itu bertentangannya tidak dengan undang-undangnya.UU Minerba Ketidaksinkronan Aturan 7
Kardaya Warnika 5 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Yang kedua, itu terkait dengan Permen. Kaitan Permen dengan Undang- Undang Nomor 4. Kita tahu bahwa para ahli hukum mengatakan bahwa peraturan perundangan yang lebih bawah kalau bertentangan dengan yang di atasnya maka itu apa yang disebut batal demi hukum, jadi langsung batal. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikatakan bahwa pemerintah dapat melakukan mengeluarkan kebijakan dengan berkonsultasi dengan DPR, kata kuncinya dengan berkonsultasi dengan DPR, tanpa berkonsultasi dengan DPR maka pemerintah tidak dapat mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan nasional. ayat (2)-nya mengatakan kebijakan yang dimaksud itu adalah kewajiban tentang pembatasan ekspor. Pertanyaan saya terkait dengan Permen, Permen itu mengatur kebijakan pembatasan ekspor, pertanyaan saya, karena saya sudah tanya ke incumbent atau mantan yang lama ini apakah sudah dikonsultasikan itu mengenai kebijakan itu dengan DPR, ternyata tidak atau belum. Sedangkan itu Permennya itu sudah keluar. Jadi kalau orang ahli hukum menyatakan Permen itu bisa dicap batal demi hukum. Bahasa lain, ya bahasa lainnya begitu. Bahasa ahli hukumnya batal demi hukum.UU Minerba Ketidaksinkronan Peraturan 7
Kardaya Warnika 5 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu yang terakhir, last but not least, kita mengingatkan untuk kebijakan- kebijakan di sektor energi termasuk di mineral batubara, karena ada batubaranya, yang paling penting bahwa kebijakan itu harus konsisten dan tidak zig zag, gitu. Itu yang harus harus. Karena energi ini sangat berkaitan dengan hajat hidup dan menjadi perhatian banyak pihak. Konsistensi adalah sangat penting. Terkait dengan ini maka saya ingin mendapatkan penjelasan konsistensi dulu mungkin Pak Dirjen masih ingat ada kebijakan mengenai pembangkit listrik mulut tambang. Jelas kebijakannya itu, ini begini, begini, begini, begini. Lalu tiba-tiba dikeluarkan lagi yang belok tidak sama. Semacam ini bagi sektor energi itu cost-nya sangat besar bagi negara. Investor jadi tidak masuk, dan yang sudah masuk yang tadinya tidak mengerti jadi bingung. Ini yang, nah yang semacam itu yang pembangkit listrik mulut tambang yang berubah tiba-tiba belok kayak supir bajaj tidak kasih sign, gak kasih aba-aba, belok saja begitu, bagaimana ini? Ini masalah-masalah kebijakan energi bukan hanya kebijakan yang ya katakan mulut tambang ini kebijakan energi dan itu terkait dengan listrik. Itu yang mengakibatkan sampai sekarang itu ketahanan listrik kita masih sangat-sangat memprihatinkan.UU Minerba Konsistensi Kebijakan 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Nah, dengan perkembangan-perkembangan yang semacam itu saya ingin dapat jawaban interaktif karena tidak perlu penjelasannya. Pertanyaan saya terkait dengan itu apakah ada pemikiran merubah undang-undang atau sudah siap akan merubah undang-undang di pemerintah. Kalau iya kapan target draftnya akan keluar. Itu dulu interaktifnya sebelum saya melanjutkan. Bagaimana, Pak Dirjen?UU Minerba Mengubah UU 7
Kardaya Warnika 3 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Eh, begini, yang penting ada enggak pemikiran perubahan? Yang namanya perubahan itu bisa saja cuma setengah kalimat tapi secara undang-undang itu berubah. Ada nggak pemikiran?UU Minerba Mengubah UU 7
Kardaya Warnika 4 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Baik, ada pemikiran. Lalu targetnya kira-kira kapan akan draft itu akan bisa masuk ke kita kalau itu inisiatif pemerintah, supaya kitanya siap-siap itu.UU Minerba Mengubah UU 7
Kardaya Warnika 7 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Ini artinya posisi dari hukum pemerintah dululah, karena ini kan yang membuat undang-undang kan pemerintah dan DPR. Artinya, karena mulai melencengnya itu di mana, tadi Pak Airlangga mengingatkan itu peraturan menteri, nah di atas peraturan menteri kan ada peraturan pemerintah, diatasnya lagi baru undang-undang, nanti di bawah peraturan menteri jangan-jangan ada lagi keputusan dirjen dan lain sebagainya, jadi kita ingin melihat garis atau benangnya ini mulai beloknya itu di mana, itu yang, Kalau Permennya jelas bertentangan, jadi PP-nya ini bertentangannya tidak gitu, Karena permennya itu mengacu ke PP gitu.UU Minerba Permen melanggar UU 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Pak Dirjen, ini ada satu hal yang dari kemarin ramai dibicarakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Minerba, undang-undang ini telah porak- poranda artinya di mana-mana di diterjang, di mana-mana dilakukan penyimpangan dan kalau seandainya kita mau mengakomodir perkembangan saat ini kelihatannya tidak dimungkinkan lagi dengan dengan undang-undang ini.UU Minerba UU No. 4 tahun 2009 7
Kardaya Warnika 2 Gerindra Jawa Barat VIII Laki-Laki Lalu, saya dulu pernah tahun 2012 awal mewakili menteri pada waktu itu pertemuan APEC minister di Rusia berdebat habis-habisan dengan Menteri Jepang, yang mereka meminta bahwa Undang-Undang Minerba dicabut karena undang- undang itu, Undang-Undang Minerba memasukkan harus diolah. Mereka tidak mau. Kita, saya sebagai Ketua Delegasi ngotot tidak akan mau merubah itu, karena ini adalah undang-undang kita, tidak ada urusannya dengan luar.UU Minerba UU No. 4 tahun 2009 7
Katherine A. Oendoen 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Yang saya ingin tanya hanya data dari SKK Migas dikatakan bahwa lifting minyak mentah kita tahun 2014 ini kurang lebiih 800.000 barel per day, pertanyaan saya berapa besar kontribusi Pertamina terhadap total lifting secara nasional, dan yang kedua berapa cost yang dikeluarkan oleh Pertamina. Itu saja, karena mungkin teman-teman yang lain sudah banyak bertanya. Bagi saya Dapil Kalimantan Barat juga perlu diperhatikan Pak, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibuatkan SPBG dan juga kilang minyak, karena kita tahu daerah Kalimantan adalah daerah selama ini tidak ada gempa.BBM dan Migas Data Lifting Minyak Mentah 7
Katherine A. Oendoen 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Saya tidak terlalu banyak bertanya Pak cuman ingin Bapak-bapak sebagai warga Indonesia yang bekerja pada perusahaan asing tolong jaga aset kita kalau perlu ditinggikan dan lingkungan daerah yang di Papua tolong juga diperhatikan, jangan sampai aset negara kita kehidupan warga Papua diinjak-injak oleh orang asing demikian harapan saya sehingga Bapak-bapak bisa bekerja yang baik untuk Indonesia Raya, terima kasih saya Katherine dari Fraksi Gerindra, terima kasih.Freeport Advice 7
KATHERINE A. OENDOEN 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Setuju Pimpinan.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
Katherine A. Oendoen 1 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak sama seperti teman-teman yang lain juga memang daerah Kalimantan Barat itu listriknya sering mati. Dan banyak daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh listrik, seperti pemberitahuan Ibu Mercy tentang wacana Bapak Presiden kita yang ingin daerah perbatasan ada listrik saya rasa di Kalimantan Barat itu ada empat pintu-pintu perbatasan, daerah Sambas, daerah Sanggau, Kapuas Ulu, dan juga daerah Bengkayamg. Itu 4 kabupaten perbatasan. Saya harapkan daerah itu bisa benar-benar diperhatikan sehingga rakyat setempat bisa menikmati aspirasi dari pemerintah yang mereka rindukan. Dan di sini kalau Bapak berkenan saya juga mempunyai data-data sebagian yang bisa nanti saya kasihkan kepada Bapak dan jajaran sehingga bisa dikoreksi mana daerah-daerah yang bisa diprioritaskan di Kalimantan Barat untuk diberikan aliran listrik.PLN Aspirasi dari Kalimantan Barat 7
Katherine A. Oendoen 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Di Sambas ada satu lagi Pak. Saya lupa itu namanya di daerah Sajingan itu Pak. Sajingan, itu kalau tidak salah apa Rawa Buaya, apa Badak ya.PLN Aspirasi dari Kalimantan Barat 7



Katherine A. Oendoen 3 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Badau. Bukan Pak, kayaknya Buayak gitu Pak. Daerah Sambas ada 2 Pak. Terima kasih.PLN Aspirasi dari wilayah Sambas 7
KATHERINE A. OENDOEN 1 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Pimpinan, tadi saya sudah menyerahkan proposal. Saya rasa sekian. Terima kasih.Proyek Proposal 7
Katherine A. Oendoen 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Izin ya Pak. Selamat sore Pak Dirjen, Nama saya Katherina Angela Oendoen. Saya dari Fraksi Gerindra. Saya hanya ingin bertanya Pak kami dengar ada temuan KPK yang menunjukkan banyak ekspor batubara yang tidak bayar royalt. Itu satu. Kedua, Minerba sedang mengkaji kebijakan yang bisa mencegah ekspor batubara di tengah laut yang tidak bisa diawasi oleh petugas Pajak. jadi pertanyaan saya bentuk kebijakan pencegahan tersebut seperti apa, satu. Kedua, apakah bentuknya akan dibuat peraturan menteri atau cukup peraturan dirjen saja. Sekian dan terima kasih.UU Minerba Ekspor Batubara 7
Katherine A. Oendoen 2 Gerindra Kalimantan Barat Perempuan Izin ya Pak. Selamat sore Pak Dirjen, Nama saya Katherina Angela Oendoen. Saya dari Fraksi Gerindra. Saya hanya ingin bertanya Pak kami dengar ada temuan KPK yang menunjukkan banyak ekspor batubara yang tidak bayar royalt. Itu satu. Kedua, Minerba sedang mengkaji kebijakan yang bisa mencegah ekspor batubara di tengah laut yang tidak bisa diawasi oleh petugas Pajak. jadi pertanyaan saya bentuk kebijakan pencegahan tersebut seperti apa, satu. Kedua, apakah bentuknya akan dibuat peraturan menteri atau cukup peraturan dirjen saja. Sekian dan terima kasih.UU Minerba Temuan KPK 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek & Dikti agar segera menjamin terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada tahun 2018 dan anggaran untuk studi tapak PLTN di daerah-daerah yang membutuhkan”.Anggaran Anggaran 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar, kami dulu Kunker Kalbar contohnya. Itu Pemdanya minta. Saya kurang ingat rombongan, waktu Kalbar itu ya. NTB pasti gubernurnya minta lewat saya sama Kalimantan Timur setahu saya itu gubernur yang sekarang minta sekarang. Jadi tiga daerah itu Pak Menteri yang sudah positif daerahnya minta.Anggaran Anggaran 7
KURTUBI 35 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lebih besar lagi ? Kira-kira berapa investasi untuk 50 ton ini ? kira-kira.Anggaran Anggaran 7
KURTUBI 36 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki 95 M ya ? jadi akhirnya cukup mahal juga. Memang yang diperoleh bukan hanya listrik, kan ada pupuknya...Anggaran Anggaran 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya ini harus ada solusi, ini uang negara dipakai untuk PJU yang rakyat butuh PJU utuh banget. Kita Anggota Dewan mengusulkan, nah setelah selesai harus diselesaikan memang tidak mungkin ditangani pusat. Yang paling logis kembali termasuk kita yang berpendapat PLN.Anggaran Anggaran 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki PLN. Kalau ke pak bupati dia kesulitan nanti APBD-nya dan seterusnya ya, jadi nanti kita minta saja waktu raker dengan Menteri ESDM supaya memerintahkan PLN menerima yang sudah dibangun oleh uang negara lewat EBTKE ini. Selesai itu baranglahAnggaran APBD 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kata dinas provinsi gubernurnya tidak mau menerima tanggung jawab biaya… nanti begitu loh. Jadi ini nanti tolong juklak yang berlaku umumlah seluruh Indonesia ya. siapa pejabat yang bisa kita mintain tanda tangan untuk rekomendasi sebab ini terkait nanti dengan maintenannya itu siapa yang menerima. Jadi BPK sudah menemukan ini begitu banyak pembangkit yang sudah jadi belum juga diserahterimakan. Mungkin disini kesulitannya ini. saran saya mungkin surat apa dari menteri sebab bupati, camat, gubernur kan dibawah Depdagri, menterinya lain ya. mungkin bentuknya juklak lintas departemen atau bagaimana, sehingga asset negara ini gampang diserahkan ke pejabat yang ada dilingkungan Departemen Dalam Negeri. Dia merasa ESDM ini menterinya lain mungkin begitu.Anggaran Biaya 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nuklir belakangan Pak, barang milik negara kontraktor produk.......awalnya itu diserahkan ke nasional company namanya Pertamina ngurus secara bisnis oleh Pertamina, apakah barang ini bisa manfaatkan untuk kegiatan operasi Pertamina sendiri atau kontraktor yang lain, dengan gampang itu bisa dilakukan. Tetapi ini dampak dari perubahan sistem tidak lagi di tangan Pertamina di oper ke SKK Migas. Otomatis semua barang-barang benda modal yang dibeli oleh kontraktor asing yang dibiayai oleh produk, yang dibiayai oleh cost recovery itu automaticly milik negara. Sekarang menjadi ribet karena yang nangani SKK Migas, SKK Migas oper ke ESDM. Jadi ini jelas milik negara harus ada penyelesaian, tapi kalau bicara mana yang terbaik mestinya diserahkan ke Pertamina. Kalau Pertamina punya tugas mendistribusikan LPG inikan kapal LPG, mestinya tadinya bisa dimainkan Pertamina kalau sistem lama, tetapi sekarang sistem sudah berubah jadi walaupun bagaimana siapa yang melelang ya pemerintah, yang melelang apakah ESDM atau SKK Migas, pokoknya pemerintah lah, harus ada solusi nggak bisa dibiarkan terus-menerus, rugi terus-menerus tidak bisa dibiarkan, bila perlu besok lelang aja besok kalau bisa. Itu pendapat saya. Terima kasih.Aset Negara Barang Milik Negara 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kata dinas provinsi gubernurnya tidak mau menerima tanggung jawab biaya… nanti begitu loh. Jadi ini nanti tolong juklak yang berlaku umumlah seluruh Indonesia ya. siapa pejabat yang bisa kita mintain tanda tangan untuk rekomendasi sebab ini terkait nanti dengan maintenannya itu siapa yang menerima. Jadi BPK sudah menemukan ini begitu banyak pembangkit yang sudah jadi belum juga diserahterimakan. Mungkin disini kesulitannya ini. saran saya mungkin surat apa dari menteri sebab bupati, camat, gubernur kan dibawah Depdagri, menterinya lain ya. mungkin bentuknya juklak lintas departemen atau bagaimana, sehingga asset negara ini gampang diserahkan ke pejabat yang ada dilingkungan Departemen Dalam Negeri. Dia merasa ESDM ini menterinya lain mungkin begitu.Aturan Teknis Serah Terima 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Intinya begini Pak, harus ada solusi entah bentuknya SK Bersama atau juklasjuknis dua menteri apalah tidak tahu namanya itu dari dirjen atau apapun namanya, sehingga kami Anggota ini tidak kesulitan. Kami para Anggota ini tidak kesulitan pertama memperoleh rekomendasi dari pejabat daerah ya, tidak memperoleh hambatan seperti sekarang ini dari pejabat daerah bagaimana caranya. Sampai tadi usul solusi kepala desa ya, kalau kepala desa kenapa tidak atau camat misalnya atau camat atau bagaimanalah kita. Kita tidak tahu sistem pemerintaran saya pikir bawah itu bagaimana begitu loh.Aturan Teknis Solusi 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya ini harus ada solusi, ini uang negara dipakai untuk PJU yang rakyat butuh PJU utuh banget. Kita Anggota Dewan mengusulkan, nah setelah selesai harus diselesaikan memang tidak mungkin ditangani pusat. Yang paling logis kembali termasuk kita yang berpendapat PLN.Aturan Teknis Solusi 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kata dinas provinsi gubernurnya tidak mau menerima tanggung jawab biaya… nanti begitu loh. Jadi ini nanti tolong juklak yang berlaku umumlah seluruh Indonesia ya. siapa pejabat yang bisa kita mintain tanda tangan untuk rekomendasi sebab ini terkait nanti dengan maintenannya itu siapa yang menerima. Jadi BPK sudah menemukan ini begitu banyak pembangkit yang sudah jadi belum juga diserahterimakan. Mungkin disini kesulitannya ini. saran saya mungkin surat apa dari menteri sebab bupati, camat, gubernur kan dibawah Depdagri, menterinya lain ya. mungkin bentuknya juklak lintas departemen atau bagaimana, sehingga asset negara ini gampang diserahkan ke pejabat yang ada dilingkungan Departemen Dalam Negeri. Dia merasa ESDM ini menterinya lain mungkin begitu.Aturan Teknis Tanggung jawab 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ketiga, di sini saya tidak melihat ada penekanan terhadap program kritikan nasional di dalam jangka panjang. Pertama tadi saya mendukung kalau biaya pokok listrik itu seharusnya diarahkan untuk bisa lebih turun, lebih turun kebijakan. Berikutnya menyangkut emisi CO2, padahal kita sudah meratifikasi Paris Aggreement itu penghasil emisi CO2 terbesar itu antara lain PLTU dari batubara, tetapi kita maklum kita penghasil batu bara, PLTU listriknya jauh lebih murah, kita dapat memahami itu. Tetapi untuk jauh ke depan kita nggak boleh terlalu dominan kelistrikan kita tergantung pada batu bara. Maka energy mix yang ada itu mungkin perlu di revisi ke depan tetap kita dorong batu bara tetapi mungkin kenaikannya tidak perlu maksimal, dalam arti batu bara kita habiskan secepat mungkin, bangun PLTU sebesar-besarnya, mungkin paradigmanya tidak begitu lagi. Kita berfikir jangka panjang udara jangan sampai tercemar dengan PLTU-PLTU yang banyak. Untuk gambaran sekarang Cina itu batu bara itu dibikin ekstrim turun itu penggunaan batu bara, listrik di Cina itu. Gantinya apa, batu bara menghasilkan listrik kapasitas yang besar iya, tapi kalau itu mau kita kurangi, bukan menghilangkan, mengurangi gantinya apa, PLTA kita nggak punya sungai kaya amazon di sini, ada sungai di Kapuas landai-landai saja itu, sehingga nggak bisa PLTA di Kalbar……. apa ke depan ya mohon maaf kembali nuklir jawabannya ya, nuklir jawabannya jangka panjang untuk kepentingan nasional. Kita membangun pembangkit itu untuk 50 tahun paling nggak berpikir, kalau dengan PLTN kita bisa bangun paling kecil itu 500 mega, 1000 mw, 2 x 2 x 1000 mega watt misalnya seperti itu, kalau LPLTU mungkin seuprit-uprit. Jadi di Papua cuma 6 mega pakai batu-batu bara ngangkutnya kayak apa. Jadi mari kita pikirkan ada hal-hal yang harus kita revisi, kita akui nggak boleh dianggap sebagai kitab suci yang nggak boleh diubah-ubah gitu.Batu Bara Batu Bara 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nasdem nggak mau terima kalau kebijakan energi nasional dikunci mati yang menyebabkan bangsa ini terhambat kemajuan ekonominya. Mustahil menjadi negara maju kalau listriknya enggak cukup, usahain. Ini orang habis-habisan batubara ingat ada CO2 pengganti, bisa kita berdayakan pembangkit batu bara semua bisa, bisa banget kalau kita penghasil batubara. Tapi ingat juga reserve-nya hanya untuk untuk 40 tahun, untuk 30 tahun. Harus kita bisa, sekarang siapkan pembangkit listrik yang bisa sustainable.Batu Bara Batu Bara 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Terima kasih kepada Bapak Ketua Hiswana Migas beserta jajarannya hadir pada pagi hari ini. Informasi yang diberikan banyak bermanfaat. Saya kebetulan orang yang senang menyupir. Saya kalau ke Mataram itu nyupir pulang pergi naik mobil. Saya tahu banyak sekali anggota-anggota Hiswana Migas, SPBU-SPBU yang bagus-bagus ya, di Tegal, di Situbondo itu dilengkapi dengan tidak hanya mushola tetapi penginapan, hotel dan seterus sangat bagus, yang di luar negeri itu tidak ada. Ya. Saya 6 tahun di Amerika, tidak ada di Amerika itu. Jadi ini Hiswana sudah banyak sekali kemajuannya dalam beberapa tahun belakang dalam ini kalaupun nanti usulan kenaikan margin dikabulkan mungkin tidak sampai sekian persen, kita harapkan service-nya bisa ditingkatkan lagi. Sebab betul ada keluhan musholanya itu bau apek, banyak ya, di samping yang bagus-bagus. Itu satu hal.BBM dan Migas Domain Hiswana 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Terima kasih kepada Bapak Ketua Hiswana Migas beserta jajarannya hadir pada pagi hari ini. Informasi yang diberikan banyak bermanfaat. Saya kebetulan orang yang senang menyupir. Saya kalau ke Mataram itu nyupir pulang pergi naik mobil. Saya tahu banyak sekali anggota-anggota Hiswana Migas, SPBU-SPBU yang bagus-bagus ya, di Tegal, di Situbondo itu dilengkapi dengan tidak hanya mushola tetapi penginapan, hotel dan seterus sangat bagus, yang di luar negeri itu tidak ada. Ya. Saya 6 tahun di Amerika, tidak ada di Amerika itu. Jadi ini Hiswana sudah banyak sekali kemajuannya dalam beberapa tahun belakang dalam ini kalaupun nanti usulan kenaikan margin dikabulkan mungkin tidak sampai sekian persen, kita harapkan service-nya bisa ditingkatkan lagi. Sebab betul ada keluhan musholanya itu bau apek, banyak ya, di samping yang bagus-bagus. Itu satu hal.BBM dan Migas Domain Pertamina 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Kurtubi dari Dapil Nusa Tenggara Barat, Nomor Anggota 26, Fraksi Partai Nasdem.BBM dan Migas Fasilitas SPBU 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nomor dua mungkin sebelum saya masuk ke substansi pertanyaan ada yang perlu diluruskan bahwa teman-teman Hiswana ini adalah retail yang dijual itu barangnya Pertamina, standar Pertamina. Apa-apa standar Pertamina, bangunan standar Pertamina, semua Pertamina. Policy kebijakan ada di pemerintah ya. Pertaminalah operatornya. Bapak-bapak minta berapa biaya produksi ke mereka bukan domain Hiswana, mohon itu diperhatikan. Jadi biaya pokok BBM, biaya pokok elpiji, biaya pokok gas apapun itu bukan domain Hiswana, Itu domainnya pemerintah, Pertamina. Tapi kalau dengan Pertamina bisa kita minta itu. Ini diluruskan lagi Bu. Itu kedua.BBM dan Migas Konversi BBM ke BBG 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu apa namanya, masukan untuk revisi Undang-Undang Migas, terima kasih sekali saya termasuk yang berpendapat pengusaha SPBU nasional harus dilindungi. Stasiun pengisian bahan bakar itu bukan bidang dengan teknologi tinggi yang harus kita undang investor asing masuk ya. Kalau kita butuh pabrik atom, pabrik nuklir yang tidak kuasai ilmunya mengundang asing oke. Ya. Atau pabrik mobil dengan complicated teknologi kita belum mampu mengundang asing masuk. Kalau eceran bensin tidak ada teknologinya. Kita membuka rumah tangga kita sendiri untuk dikocok pihak lain yang saya sendiri tidak sepakat itu. Oke sudah kadung ada mereka berada di Indonesia tapi harus ada persyaratan ketat. Harus.BBM dan Migas Pembangunan Storage 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Berikutnya pertanyaan saya dalam rangka ini klarifikasi saja, ada teman- teman BPH Migas yang selalu meng-expose pernyataan di media bahwa ada terjadi penyelewengan tangki BBM yang keluar dari depo Pertamina yang mestinya disuplai ke stasiun BBM SPBU katanya banyak dibelokkan ke industri ke mana. Pertanyaan saya apa betul ada tuduhan BPH Migas seperti itu? Kalau ada apa langkah-langkah Hiswana untuk menghilangkan praktek penyelundupan itu. Sebab yang diselundupkan ini satu tangki. Menurut pendapat saya itu tidak ada, terus terang pendapat saya pribadi tidak bakalan ada. Lalu dengan dasar itu lalu dulu BPH Migas mau mewajibkan setiap kendaraan itu pakai RFID. Tuduhan penyelundupan belum tentu benar, tapi yang dibebankan semua kendaraan harus pasang RFID, yang saya tentang yang saya tidak sepakat. Ya mudah-mudah tidak ada, kalau pun ada apakah langkah-langkah Hiswana Migas untuk menghilangkan praktek kotor seperti itu ya.BBM dan Migas Perbandingan Harga BBM 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu membandingkan harga BBM di sini non subsidi dengan di Amerika Serikat tidak bisa Apple to Apple ya. Di Amerika relatif murah itu karena apa? Pertama di sana stasiun BBM-nya self service. Oke. Jadi kita mengisi bensin itu kita sendiri yang ngisi ya. Kita sendiri yang ngisi, di Amerika self service. Ada yang dilayani oleh pegawainya tapi tarifnya mahal. Tolong ini dicatat. Sekali lagi saya 6 tahun di Amerika keliling ke 48 negara bagian itu, jadi tidak bisa apple to apple.BBM dan Migas Perlindungan untuk pengusaha nasional 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Ketiga, saya belum dengar secara panjang lebar tentang stasiun BBG yang menurut pendapat saya ke depan ini pemerintah akan kami dorong untuk mendorong lebih cepat lagi konversi BBM ke BBG. Pertanyaan saya seberapa siap Bapak-bapak di Hiswana ini bisa membantu pemerintah dalam rangka infrastruktur stasiun BBG-nya. Pertanyaan konkritnya berapa dari anggota SPBU yang ada sekarang ini yang lahannya memungkinkan untuk dibangun satu dispenser stasiun BBG. Mungkin tidak semua SPBU punya lahan cukup yah. Tetapi banyak SPBU yang bisa dibangunkan satu paling tidak satu stasiun BBG. Nah berapa kira-kira anggota atau stasiun SPBU anggota Hiswana ini yang memungkinkan lahan yang ada sekarang untuk dibangunkan stasiun BBG. Apa satu dispenser stasiun BBG, apa dua. Sebab kami akan dorong habis-habisan pemerintah ya untuk mempercepat konversi BBM ke BBG tanpa bantuan Hiswana ini tidak bisa ini ya. Mungkin PGN akan bangun di tanahnya sendiri tapi terbatas. Saya yang ternasuk berpendapat harus nanti bila perlu regulasi dari pemerintah untuk mewajibkan stasiun BBM yang masih tersedia tanahnya untuk harus dibangunkan stasiun BBG sebab masa depan kita di sini nanti ini untuk jangka yang amat panjang ya.BBM dan Migas Praktik Penyelundupan 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Ketiga, saya belum dengar secara panjang lebar tentang stasiun BBG yang menurut pendapat saya ke depan ini pemerintah akan kami dorong untuk mendorong lebih cepat lagi konversi BBM ke BBG. Pertanyaan saya seberapa siap Bapak-bapak di Hiswana ini bisa membantu pemerintah dalam rangka infrastruktur stasiun BBG-nya. Pertanyaan konkritnya berapa dari anggota SPBU yang ada sekarang ini yang lahannya memungkinkan untuk dibangun satu dispenser stasiun BBG. Mungkin tidak semua SPBU punya lahan cukup yah. Tetapi banyak SPBU yang bisa dibangunkan satu paling tidak satu stasiun BBG. Nah berapa kira-kira anggota atau stasiun SPBU anggota Hiswana ini yang memungkinkan lahan yang ada sekarang untuk dibangunkan stasiun BBG. Apa satu dispenser stasiun BBG, apa dua. Sebab kami akan dorong habis-habisan pemerintah ya untuk mempercepat konversi BBM ke BBG tanpa bantuan Hiswana ini tidak bisa ini ya. Mungkin PGN akan bangun di tanahnya sendiri tapi terbatas. Saya yang ternasuk berpendapat harus nanti bila perlu regulasi dari pemerintah untuk mewajibkan stasiun BBM yang masih tersedia tanahnya untuk harus dibangunkan stasiun BBG sebab masa depan kita di sini nanti ini untuk jangka yang amat panjang ya.BBM dan Migas Tanki BBM 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Dia berjasa besar, jikaBPPT mereka dikasih jalan keluar ini sebabHarga yang sekitar 200 gram ini perkilonya sekitar Rp200.000 ditempat sana itu, tapi saya dengar di Hongkong atau di Singapura dimana itu bisa Rp1.000.000-an itu yang berat 1 kilo ya. ini perbedaanHarga tinggi sekali. Mereka memimpikan sebenarnya untuk bisa melakukan budidaya lobster, sehingga lobsternya bisa besar paling tidak sekilo atau setengah kilo atau dua kilo baru dijual. Nah lebih jauh lagi juga mereka bermimpi dia utarakan ke saya ini. saya sampaikan sekarang ke Pak Kepala ingin kalau nanti suatu saat mereka sudah berhasil membudidayakan dalam skala yang cukup begitu ingin lobsternya ini dia ekspor dalam bentuk hidup ya. nah persoalannya bagaimana mengangkutnya? Kebetulan didekat pelabuhan nelayan ini ada landasan kapal terbang yang dibangun jaman Belanda tidak dipakai begitu loh. Nah ini mereka minta ke pemerintah landasan ini bisa dipakai untuk didarati pesawat twin other, N219 itu ya untuk bisa dalam keadaan hidup lobster diangkut ke Denpasar. Dari Denpasar pada saat yang sama langsung diterbangkan ke Cina, ke Tokyo, kemana begitu loh maksudnya seperti itu. itu cita-citanya mereka, nah saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya lakukan sebagai Anggota Dewan.BPPT BPPT 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nuklir belakangan Pak, barang milik negara kontraktor produk.......awalnya itu diserahkan ke nasional company namanya Pertamina ngurus secara bisnis oleh Pertamina, apakah barang ini bisa manfaatkan untuk kegiatan operasi Pertamina sendiri atau kontraktor yang lain, dengan gampang itu bisa dilakukan. Tetapi ini dampak dari perubahan sistem tidak lagi di tangan Pertamina di oper ke SKK Migas. Otomatis semua barang-barang benda modal yang dibeli oleh kontraktor asing yang dibiayai oleh produk, yang dibiayai oleh cost recovery itu automaticly milik negara. Sekarang menjadi ribet karena yang nangani SKK Migas, SKK Migas oper ke ESDM. Jadi ini jelas milik negara harus ada penyelesaian, tapi kalau bicara mana yang terbaik mestinya diserahkan ke Pertamina. Kalau Pertamina punya tugas mendistribusikan LPG inikan kapal LPG, mestinya tadinya bisa dimainkan Pertamina kalau sistem lama, tetapi sekarang sistem sudah berubah jadi walaupun bagaimana siapa yang melelang ya pemerintah, yang melelang apakah ESDM atau SKK Migas, pokoknya pemerintah lah, harus ada solusi nggak bisa dibiarkan terus-menerus, rugi terus-menerus tidak bisa dibiarkan, bila perlu besok lelang aja besok kalau bisa. Itu pendapat saya. Terima kasih.BUMN Pertamina 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertama, audit BPK ya. jadi memang ada masalah dilapangan ini tentang pembangkit-pembangkit EBT yang sudah selesai belum diserahkan ke Pemda. Nah Pemda disini apakah harus kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah kecamatan bupati tidak mau menerima ya tentu harus ada alternative karena bupati tidak mau menerima karena dari awal dia tidak ada rekomendasi dari bupati ini misalnya ya. dia tidak mau terima sebab ada konsekuensi biaya maintenance-nya. Nah kalau diserahkan ke gubernur provinsi itu salah satu alternative ya. yang saya alami di Dapil Nusa Tenggara Barat ya kita kesulitan memperoleh rekomendasi dari bupati karena Kepala Dinas ESDM tidak ada sudah sekarangkan? Jadi mesti langsung kebupati. Ini aala masalah, saya mencoba ke provinsi. Kepala Dinas ESDM Provinsi mentah-mentah tidak mau memberikan rekomendasi alasannya gubernur tidak mau menerima tanggung jawab maintenance-nya nanti katanya begitu. ini kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tolong ditegor itu kalau memang salah ya. kita kesulitan jadinya memperoleh rekomendasi ini. saya baru dapat 55 itu pun Lombok Barat ini tidak ada. Nah maksud saya kalau memang provinsi bisa karena ini saya dapilnya itu beberapa kabupaten begitu loh. Ya kalau bisa provinsi, kepala dinas provinsi meng-cover semuanya, tapi kepala dinas provinsinya tidak mauCapaian Kerja Audit BPK 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Capaian Kerja BBM 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu berbicara secara umum dulu. Tentang undang-undang kedua yang kita sahkan Konvensi Minamata tentang merkuri ini payung hukum kedepan yang luar biasa yang tidak disadari. Kita mulailah dengan tambang, tambang illegal. Illegal mining pengolahannya menggunakan merkuri ya ini mulai dari situ untuk jangan lagi bagaimana caranya ada peraturan, ada penegakan hukum disitu ya. nanti kita hukum penuh ini kedua undang-undang untuk bisa diterapkan. Itu yang umum. Sekarang mau tidak mau menyangkut dapil karena kita disumpah untuk memperjuangkan dapil ini misalnya kalau tidak ada sumpah ya bodo amat juga sih. Ngomong soal dapil bosan juga begitu ya, tapi karena disumpah ya saya kemukakan sekarang. Sama dengan rekan sejawat saya. tadi satu yang tadi halaman 16. Kita dukung ini pengembangan dunia usaha dan pariwisata ah Mandalika yaitu pengembangan tiga kawasan pariwisata. Saya juga kaget juga ini kok tiba-tiba ada Program LHK di Mandalika baru tahu terus-terang saja, baru tahu sekarang Alhamdulillah ini ada berkahnya.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu, tentu indikasi-indikasi ini, indikator-indikator ini bisa menjadi alat kebijakan ke depan tentang pengembangan energi kita. Di sini disarankan untuk terus lebih banyak menggunakan non fosil ya, bio energi. Nah berkaitan dengan ini lahan-lahan hutan yang tadinya merupakan lahan tambang ada IUP, terus IUP-nya sudah selesai tidak ditambang lagi, mungkin ini butuh pengaturan untuk diarahkan menjadi ladang energi lah, hutan energi untuk bisa menghasilkan bio energi. Contohnya misalnya di Lombok maupun di Sumbawa itu banyak terjadi ilegal logging maupun ilegal mining, terutama di wilayah-wilayah yang tadinya ada IUP terus tidak ada kelanjutan IUP-nya, nambang begitu. Lalu ilegal mining itu terjadi dan terang-terangan, pertanyaannya seperti rekan kami sebelumnya, Gakkum-nya bagaimana, penegakan hukumnya sebab ini terangterang saja kalau mau lihat itu di Sumbawa maupun di Lombok Barat, sepotong, itu terjadi terang-terangan itu. Lebih menyedihkan lagi mungkin di kabupaten Dompu Bima, hutannya itu sudah gundul pacul, dampak dari pada ilegal logging yang terlampau lama, sehingga hujan sedikit saja Bima itu tenggelam itu, apalah hujan lebat. Hujan lebat itu Bima, Dompu, Sumbawa itu kebanjiran luar biasa Bu dan ini perlu penataan atau upaya-upaya dari KLHK bagaimana agar solusinya ya harus reboisasi kelihatannya itu karena air hujan begitu turun langsung saja menyapu ke kota-kota itu, nggak ada penahannya. Ini tolong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menaruh perhatian lebih serius terhadap kondisi hutan yang ada kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa untuk mencegah banjir yang berulang-ulang setiap hujan besar pasti banjir di daerah sana.Capaian Kerja Pengembangan Energi 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Terus ketiga, di Lombok itu khususnya ada burung yang menjadi ikon. Lombok itu tahun 50, 60, 70-an, itu burung kadang hilang, apakah kok tidak termasuk dalam daftar burung yang satu wayang dilindungi, namanya burung Kuakaok, RRI Mataram itu selama 3 dekade itu selalu siarannya didahului oleh suara burung kuakaok, sekarang burungnya nggak tahu di mana, hilang kayanya itu, kok nggak termasuk burung yang dilindungi, mungkin masih ada 1-2 ekor di sekitar Rinjani atau gunug sangkariang nggak tahu saya, tapi kok nggak termasuk dalam daftar burung yang dilindungi gitu. Demikian Bu Menteri, sekian. Terima kasih.Capaian Kerja Populasi Burung 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki PLN. Kalau ke pak bupati dia kesulitan nanti APBD-nya dan seterusnya ya, jadi nanti kita minta saja waktu raker dengan Menteri ESDM supaya memerintahkan PLN menerima yang sudah dibangun oleh uang negara lewat EBTKE ini. Selesai itu baranglahCapaian Kerja Raker ESDM 7



KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini harus dibuka. Itu batu bara merusak lingkungan udara, tapi kita pakai negeri ini butuh listrik ya. Nah tidak fear-nya, tidak benarnya kebijakan energi kita ini sampai hari ini justru listrik yang bersumber dari nuklir yang bisa menghasilkan listrik yang bersih kapasitas besar, tidak atau belum menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional. Ini Komisi VII DPR bertanggungjawab ini ya. Dosalah kalau Komisi VII DPR terus membiarkan ini. Artinya apa? Untuk mencapai negara maju menjadi negara industri tanpa masuknya nuklir itu bisa tercapainya mungkin 100 tahun yang akan datang. Mungkin 80 tahun yang akan datang. Mungkin 50 tahun yang akan datang, tapi kalau nuklir masuk bisa dipercepat dan sekaligus kita memperoleh energi yang bersih ya. tolong diperhatikan itu. kita kewajiban karena Komisi VII DPR ini karena dua undang-undang yang sudah kita sahkan untuk mendukung realisasi daripada undangundang itu ya. itu yang ingin saya garisbawahi.Capaian Kerja Realisasi Regulasi 7
KURTUBI 39 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak, kalau dari Dewan Riset Nasional yang kebetulan juga sudah presentasi di Dapil saya, sebab Pemda kami juga amat sangat menginginkan sampah di Kota Mataram itu harus ada solusi final. Nah teman dari Dewan Riset Nasional mempresentasikan teknologi Zero Waste tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga dia bisa sebagian sampah itu akan menghasilkan jadi apa namanya pupuk.Capaian Kerja Sampah 7
KURTUBI 40 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke kalau bisa ujicoba dipercepat kalau boleh, sehingga bisa diadopsi untuk daerah-daerah.Capaian Kerja Sampah 7
KURTUBI 39 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak, kalau dari Dewan Riset Nasional yang kebetulan juga sudah presentasi di Dapil saya, sebab Pemda kami juga amat sangat menginginkan sampah di Kota Mataram itu harus ada solusi final. Nah teman dari Dewan Riset Nasional mempresentasikan teknologi Zero Waste tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga dia bisa sebagian sampah itu akan menghasilkan jadi apa namanya pupuk.Capaian Kerja Zero Waste 7
KURTUBI 40 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke kalau bisa ujicoba dipercepat kalau boleh, sehingga bisa diadopsi untuk daerah-daerah.Capaian Kerja Zero Waste 7
KURTUBI 15 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kami sekali lagi mohon ke pemerintah, sekarang yang hadir Pak Dirjen EBTKE supaya serius membikin perencanaan PLTN ini. Roopmap yang berjalan begitu loh. Tolong jangan memperhatikan biaya pokok PLTU doang. Eh mohon maaf 3 hari-4 hari yang lalu kami kunker ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo PLTN ya. disana ada marine, vejel, powe plan yang disewa dari Turki ya kapasitas 120 megawatt. Bea pokoknya berapa? 2000 sampai 2800 rupiah perkwh kita terima karena rakyat butuh listrik ya jauh diatas PLTU itu. Jadi biaya pokok pembangkit marine, vessel ini yang disewa dari Turki biaya pokoknya 2000 sampai 2800, apalagi sekarang BBM naik, mau naik ya. Sebentar, nah untuk memberikan gambaran tidak bisa melulu biaya pokok jadi ukuran. Kan ini biaya pokok sudah tinggi tetap saja kita pakai karena rakyat butuh begitu loh ya. Nuklir harus jalan, go nuklir harus jalan. Pak Tjatur ya Fraksi PAN mendukung, Demokrat semua mendukung, semua fraksi mendukung ya. Demikian ya? saya tidak usah panjang lebar seperti penjual obat. Begini sajalah, capek juga ngomong soal PLTN Terima kasih Pak.Data Biaya Pokok 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi saya ulang kembali, tolong Bapak-bapak kami dijelaskan kalau ada data sekarang tolong disampaikan, kalau nggak ada kapan-kapan tertulis boleh yaitu peran energi EBT 22,6% ini lokasinya di mana, berapa yang PLT Bayu, PLT Surya, mikro hidro, petanya kaya apa. Saran saya yang tinggal secuil untuk bisa menjadi 23 ini tinggal 0,4 untuk 23 ini, tolong PLTS, mudah-mudahan betul ini Pak Dirut PLN dari Dubes Abu Dhabi kita itu katanya beliau membawa investor dari Abu Dhabi khusus PLTS tenaga surya. Mudah-mudahan terealisir dengan cost yang lebih rendah tentunya nanti mudah-mudahan, sehingga paling nggak sasaran 23 tetap utuh seperti semula enggak dirubah-rubah gitu. Demikian, terima kasih.Data Data 7
KURTUBI 57 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Bagaimana menentukan lokasi pengubinan ya? sebab masing-masing wilayah atau daerah kan tingkat kesuburannya beda-bedaData Pertanian Area Panen Padi 7
KURTUBI 57 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Bagaimana menentukan lokasi pengubinan ya? sebab masing-masing wilayah atau daerah kan tingkat kesuburannya beda-bedaData Pertanian Metode Ubinan 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa. Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN 51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada di peruut bumi itu dikuasai negara.Divestasi Freeport Acuan 51 persen 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nuklir belakangan Pak, barang milik negara kontraktor produk.......awalnya itu diserahkan ke nasional company namanya Pertamina ngurus secara bisnis oleh Pertamina, apakah barang ini bisa manfaatkan untuk kegiatan operasi Pertamina sendiri atau kontraktor yang lain, dengan gampang itu bisa dilakukan. Tetapi ini dampak dari perubahan sistem tidak lagi di tangan Pertamina di oper ke SKK Migas. Otomatis semua barang-barang benda modal yang dibeli oleh kontraktor asing yang dibiayai oleh produk, yang dibiayai oleh cost recovery itu automaticly milik negara. Sekarang menjadi ribet karena yang nangani SKK Migas, SKK Migas oper ke ESDM. Jadi ini jelas milik negara harus ada penyelesaian, tapi kalau bicara mana yang terbaik mestinya diserahkan ke Pertamina. Kalau Pertamina punya tugas mendistribusikan LPG inikan kapal LPG, mestinya tadinya bisa dimainkan Pertamina kalau sistem lama, tetapi sekarang sistem sudah berubah jadi walaupun bagaimana siapa yang melelang ya pemerintah, yang melelang apakah ESDM atau SKK Migas, pokoknya pemerintah lah, harus ada solusi nggak bisa dibiarkan terus-menerus, rugi terus-menerus tidak bisa dibiarkan, bila perlu besok lelang aja besok kalau bisa. Itu pendapat saya.Divestasi Freeport Barang milik negara 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa. Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN 51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada di peruut bumi itu dikuasai negara.Divestasi Freeport Dukungan Divestasi 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita. Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat, infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya hati-hati, itu satu.Divestasi Freeport Kewaspadaan nilai saham 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Kedua, kami juga mendukung penuh Freeport ini berubah menjadi izin usaha penambangan khusus di mana kewajiban membangun smelter harus dan wajib. Untuk kepentingan efisiensi nasional baik dalam rangka apa namanya pembuatan pabrik pemurnian smelternya dan ada tujuan-tujuan me gurangi kesenjangan antar daerah saya termasuk yang berpendapat ya bahwa sebaiknya Freeport dalam hal membangun smelter ini juga membangun smelternya di pulau Sumbawa, jadi satu dengan Aman Mineral sehingga perencanaan kapasitas smelter yang akan dibangun itu bisa lebih efisien. Di Aman Mineral tidak ada persoalan tanah tersedia berapapun kebutuhan tanah untuk smelter ini, demikian kami cukup mendukung agar bisa terimplementasi langsung mulai dibangun 5 tahun bisa selesai.Divestasi Freeport Pembangunan Smelter 7
Kurtubi 3 Nasdem NTB Laki-Laki 1 menit, saya menawarkan solusi yang lebih cepet dari ribet di Gesik, Gresik sudah penuh dengan Industri dan untuk mengurangi kesenjangan Indonesia timur dengan barat, NTB, Sumbawa saya tawarkan PT Aman Mineral bersedia untuk itu.... untuk efisiensi, ngangkut lebih jauh ke Jawa Timur daripada ke Sumbawa kira-kira begitu Pak Menteri....... PT Aman Mineral menawarkan agar mereka merencanakan smelternya bisa lebih efisien.Divestasi Freeport Pembangunan Smelter 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Satu, yang terkait dengan kehutanan soal EBT ini. bagaimana all out kita mendorong perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan saya pikir LHK memberikan jalan kemudahan kepada investor panas bumi ini untuk bisa memanfaatkan energi panas bumi yang hampir semua terletak dikawasan hutan. Nah diantara EBT yang paling bagus untuk menunjang, menopang industrialisasi adalah panas bumi karena listrik dipanas bumi itu bisa berfungsi sebagai base load karena dia bersifat memproduksi strum listrik itu 24 jam non stop, jadi bisa jadi base loan ya. energi terbarukan lain yang tersangkut dengan kehutanan biomas ya. Biomas itu energi listrik yang bisa berasal dari kekayuan, dari pohon, dari apapun yang bisa ditanam di hutan, nah ini kenapa tidak kita kaitkan ya Program Energi Biomas ini dengan Program Perhutanan Sosial ya.EBT  EBT 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya sendiri menyaksikan pak kepala didaerah Labuhan Haji di Lombok Timur itu ada nelayan-nelayan yang berusaha keras untuk melakukan budidaya seadanya dengan cara air laut itu disedot ke rumah-rumah mereka. Ada bak-bak begitu ya itu sudah berjalan, nah sekarang mereka keluhannya ke saya, sudah beberapa lama ini mereka punyaBibit Lobster yang sudah 100 atau hampir 200 gram itu terkena penyakit seperti penyakit susu mereka sebut diperutnya itu seperti putih-putih begitu loh. Mereka tidak tahu apa obatnya ini, nah ini mereka ngadu ke Anggota DPR apalah ini. Mereka sudah berusaha ingin mentaati teguran pemerintah untuk tidak boleh menjual atau mengekspor kalau masih dibawah, tapi tidak ada bimbingan dari pemerintah bagaimana cara budidaya yang efektif, efisien berikut kalau ada penyakit bagaimana menanggulanginya.Ekspor Impor Ekspor 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya terkait dengan lobster ini kira-kira mirip dengan larangan cantrang tadi. larangan menjualBibit Lobster dibawah 200 gram ini amat sangat merugikan nelayan, amat sangat di NTB, di Lombok itu ya. Sedangkan penelitian tentang perudangan ya sebagaimana kita dengar tadi penjelasan teknologi budidayanya ini mungkin 2-3 tahun ya. Baru padahal lobster pun mulai diteliti, nah bisakan kita minta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melonggarkan larangan menjual atau mengeskporBibit Lobster ini, sementara teknologi atau mekanisme teknik, cara budidaya ditemukan untuk dikembangkan, sehingga petani itu bisa hidup begitu loh. Sekarang itu mereka menderita tidak ada pendapatan karena akhirnya ekspornya ngumpet-ngumpet ketangkap polisi. Nah maksud saya mungkin kita Menteri KKP bukan mitra sih ya, mungkin saya sebagai Anggota Dewan bisa memberikan argumentasi untuk kita usulkan ada kelonggaran terhadap larangan ekspor lobster dibawah 200 gram sambil menunggu ada teknologi budidaya yang bisa applicable untuk diterapkan. Kalau begitu mereka melanggar hokum terus ini kucing-kucingan sama polisi. Kasihan, kalau tidak dapat makan itu …penangkapBibit Lobster ini. mau membudidayakan seperti itu kondisinya tidak sampai 200 gram terserang penyakit. Ya mereka sebut penyakit… putih diitunya. Tidak berdaya mereka. Mau menunggu sampai 200 gram keburu itu terserang penyakit, padahal anak bininya butuh makan. Kira-kira begitu anunya ya. Mungkin ini mirip dengan larangan cantrang tadi itu. akhirnya cantrangnya pun diperlonggar sama pemerintah kan dengan persyaratan-persyaratan tadi itu misalnya. PenjualanBibit Lobster ini mungkin Komisi VII DPR bisa mengambil kesimpulan ini bahwa larangan penjualan atau eksporBibit Lobster dibawah 200 gram perlu ditinjau ya sampai ditemukannya mekanisme teknologi cara budidaya yang bisa diaplikasikan begitu. Mungkin bisa jadi kesimpulan kita rapat hari ini. Saya usulkan begitu Pak Ketua. Terima kasihEkspor Impor Larangan Ekspor 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Berikutnya Pak Kepala ini soal energy ya, nah kita senang kalauBPPT tetap memberikan perhatian kepada penelitian teknologi energy di PLTP Panas Bumi ya, nah kalau itu sudah ada terbukti proven teknologinya ini bagaimana bisa diimplementasikan ya. nah kebetulan dapil saya ada potensi geothermal yang sampai sekarang belum termanfaatkan ya geothermal ini. Jadi kalau teknologi skala kecil sudah terbukti mungkin tinggal dibesarkan saja nanti untuk menyesuaikan potensi geothermal yang ada diberbagai daerah. Saya mendukung penuh penelitian-penelitian energyBPPT ini untuk mencari terobosan bagaimana teknologi yang tepat, efisien untuk panas bumi ini ya sebab mau tidak mau kita kedepan energy terbarukan ini, Energi Baru dan Terbarukan ini harus digenjot habis-habisan karena kita ketahui bersama konsumsi listrik kitakan melonjak suka-tidak suka ini siapa presidennya sebab semua presiden ingin rakyatnya tetap makmur. Untuk cepat makmur investasi harus banyak-banyaknya masuk, ada gerak ekonomi, gerak industry yang berjalan. Industry bisa berjalan, pabrikpabrik bisa berjalan kalau listriknya sudah cukup ya, maka belum kesana dulu.Energi Energi Baru 7
KURTUBI 52 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Energy yang bersih dan mendukung prosesIndustrialisasi.Energi Energi Bersih 7
KURTUBI 60 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki “…Energy bersih turun (EBT), termasuk nuklir kurung tutup. Nanti Pak Kepala salah tafsir itu. “…EBT, termasuk nuklir)” itu saja.Energi Energi Bersih 7
KURTUBI 48 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan Energi Outlook menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang.Energi Energi Outlook 7
KURTUBI 49 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pak mumpung belum diketuk, kembali ke nomor 4. Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan Energi Outlook menyertakanKajian pemenuhan...Energi Energi Outlook 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Berikutnya Pak Kepala ini soal energy ya, nah kita senang kalauBPPT tetap memberikan perhatian kepada penelitian teknologi energy di PLTP Panas Bumi ya, nah kalau itu sudah ada terbukti proven teknologinya ini bagaimana bisa diimplementasikan ya. nah kebetulan dapil saya ada potensi geothermal yang sampai sekarang belum termanfaatkan ya geothermal ini. Jadi kalau teknologi skala kecil sudah terbukti mungkin tinggal dibesarkan saja nanti untuk menyesuaikan potensi geothermal yang ada diberbagai daerah. Saya mendukung penuh penelitian-penelitian energyBPPT ini untuk mencari terobosan bagaimana teknologi yang tepat, efisien untuk panas bumi ini ya sebab mau tidak mau kita kedepan energy terbarukan ini, Energi Baru dan Terbarukan ini harus digenjot habis-habisan karena kita ketahui bersama konsumsi listrik kitakan melonjak suka-tidak suka ini siapa presidennya sebab semua presiden ingin rakyatnya tetap makmur. Untuk cepat makmur investasi harus banyak-banyaknya masuk, ada gerak ekonomi, gerak industry yang berjalan. Industry bisa berjalan, pabrikpabrik bisa berjalan kalau listriknya sudah cukup ya, maka belum kesana dulu.Energi Geothermal 7
KURTUBI 50 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki MenyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang...Energi Jangka Panjang 7
KURTUBI 51 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki MenyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang dengan memperhatikan ya, dengan memperhatikan…Energi Kebutuhan listrik 7
KURTUBI 48 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan Energi Outlook menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang.Energi Listrik 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi dari sisi demandnya pasti akan meningkat. Ah kita ketahui Bapak juga pasti lebih tahu dari kami, … mobil listrik pasti jadi kenyataan. Entah 10 tahun, entah 20 tahun pasti akan datang pasti ini mobil listrik akan merajalela dinegeri kita sebagai maju dinegara lain yang mengakibatkan konsumsi BBM akan anjlok yang diganti dan konsumsi listrik akan melonjak. Belum lagi LRT Jakarta kalau sudah jadi inikan baru satu arah utara-selatan kalau mengikut negara-negara maju di Paris, di Tokyo itu … kesegala arah jurusannya. Bukan utara-selatan doang. Kesegala arah underground kereta api ini. Ini butuh listrik besar.Energi Listrik 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nah kalau ini ditiru juga di Surabaya di kota besar kedua model MLR bawah tanah di Medan pasti arahnya kesitu ya? butuh listrik besar, belum lagi antar kota. Tadi Pak Kepala menerangkan tentang kereta api cepat Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung semua butuh listrik ini, semua butuh listrik yang melonjak luar biasa, nah kita ingin lebih sejahtera kedepan. Teknologi factor penting untuk menunjangnya, nah maksud saya tentang kebutuhan listrik ini apakah ada scenario atau studi dariBPPT ini ya berapa kebutuhan listrik total kita setiap satu decade, sekarang Tahun 2017 katakanlah Tahun 2025, Tahun 2030-2035 berapa ya, berapa yang dibutuhkan pembangunan pembangkit-pembangkit baru pada pembangunan itu? jangan seperti sekarang sekaligus dibangun 35.000.Energi Listrik 7
KURTUBI 18 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Terima kasih. Menarik iniKajian kelistrikan ini. kita lihat dari sisi yang lebih independen ya,BPPT bukan dari sisi ESDM maupun PLTN. Pertanyaan saya, Tahun 2045-2050 menurutBPPT berapa kebutuhan listrik kita? Ada tidakKajiannya itu?Energi Listrik 7
KURTUBI 19 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oh dari BAPPENAS?Energi Listrik 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kalau dari BAPPENAS mestinya juga kita harus cari solusi kembali kerencana awal. Tadi dijelaskan untuk share energy EBT 2025 target 23 hampir pasti tidak akan tercapai, hampir pasti ya? sekarang Cuma berapa ya? 11 berapa itu? 12%. Padahal dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, undangundang ini loh ya Tahun 2025 sudah ada PLTN itu. kenapa tidak solusi untuk mengejar target 23% ini disamping kita dorong Surya, Bayu itu tetap atau apa geothermal ya? listrik saya pikir sudah waktunya untuk PLTN untuk masuk karena undang-undang mengatakan begitu ya? yang jadi masalah PP-nya yang bertentangan dengan undangundang, berpegang kepada PP begitu loh. Nah ini terkait dengan jangka panjang sekali karena kita sepakat tadi kebutuhan listrik kita sekalipun belum adaKajianBPPT berapa kebutuhan 2045-2050 hampir pasti kita akan membutuhkan listrik berlipat-lipat karena kita ingin menjadi negara industry pada 100 tahun kita merdeka. Kira-kira seperti itukan? Nah untuk itu, kita butuh listrik yang kuat untuk jadi base load kalau nantinya pada akhirnya PLTU ini sedikit demi sedikit share-nya dikurangi, sharenya diperkecil. EBT-nya dibesarkan. Tidak hanya 2-3 mungkin nanti sampai 50%-nan ya energy baru terbarukan ini. Jadi kita melihat jauh kedepan untuk jangan nyesel dikemudian hari nanti. Kita tertinggal terus dengan bangsa lain nantinya ini.Energi Listrik 7
KURTUBI 21 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini dari sisi kelistrikan ya, maka ide dari Undang-Undang Jangka Panjang untuk menempatkan nuklir sudah on, padahal Tahun 2025 mungkin dihidupkan lagi saja itu. Direkomendasikan untuk mengacu kembali kepada undang-undang yang lebih tinggi. Daripada mengacu kepada PP yang sekarang kita PP-kan untuk menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir sebab kita bahaya ini kalau terus-terusan akhirnya kembali keBatubara lagi. Akhirnya batu bara 60% lagi. Bahaya itu Pak dan kalau kita lihat Pulau Jawa ini ya saya katakana tadi Pantai Utara dari ujung barat sampai ujung timur pantai besar-besar itu. Pantai selatan juga sekarang membuat PLTUBatubara. Nah bahaya ini. jadi kebetulan Komisi VII DPR kita sudah memutuskan secara politik ya untuk masuk PLTU segera begitu. nah kalauBPPT lebih independen memberikan masukan, pemerintah juga memberikanKajian yak arena memang suka tidak sukaBatubara maupun migas yang fosil akan habis juga, akan habis juga pada saatnya itu.Energi Listrik 7
KURTUBI 50 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki MenyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang...Energi Listrik 7
KURTUBI 51 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki MenyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang dengan memperhatikan ya, dengan memperhatikan…Energi Listrik 7



KURTUBI 21 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini dari sisi kelistrikan ya, maka ide dari Undang-Undang Jangka Panjang untuk menempatkan nuklir sudah on, padahal Tahun 2025 mungkin dihidupkan lagi saja itu. Direkomendasikan untuk mengacu kembali kepada undang-undang yang lebih tinggi. Daripada mengacu kepada PP yang sekarang kita PP-kan untuk menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir sebab kita bahaya ini kalau terus-terusan akhirnya kembali keBatubara lagi. Akhirnya batu bara 60% lagi. Bahaya itu Pak dan kalau kita lihat Pulau Jawa ini ya saya katakana tadi Pantai Utara dari ujung barat sampai ujung timur pantai besar-besar itu. Pantai selatan juga sekarang membuat PLTUBatubara. Nah bahaya ini. jadi kebetulan Komisi VII DPR kita sudah memutuskan secara politik ya untuk masuk PLTU segera begitu. nah kalauBPPT lebih independen memberikan masukan, pemerintah juga memberikanKajian yak arena memang suka tidak sukaBatubara maupun migas yang fosil akan habis juga, akan habis juga pada saatnya itu.Energi Nuklir 7
KURTUBI 55 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Boleh juga energy nuklirEnergi Nuklir 7
KURTUBI 60 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki “…Energy bersih turun (EBT), termasuk nuklir kurung tutup. Nanti Pak Kepala salah tafsir itu. “…EBT, termasuk nuklir)” itu saja.Energi Nuklir 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi yang ingin saya katakan, kalau berpegang kepada KEN yang ada sekarang memang nuklir itu opsi terakhir, jangan kita berhenti sampai di situ gitu loh. Kita berpikir untuk kepentingan bangsa jangka panjang, kebutuhan listrik bangsa ini akan begitu meningkat kalau GDP kita sekarang 5%, mungkin tahun depan 5,5, maksimal yang bisa dicapai saya prediksi 6%. Tolnya pol GDB Indonesia hanya tumbuh 6,5% itu mentok 6,5%, kalau kondisi listrik seperti ini, 6,5% ini jawaban mengapa republik ini kemakmuran kita itu tertinggal jauh dengan negara lagi. Cina itu bisa melonjak luar biasa sekali, kalau Bapak-bapak ke Shanghai, ke Guangzhou itu melebihi New York kota-kotanya itu sekarang. Mereka bisa begitu karena double digit, GDP growth-nya dalam 15 tahun kalau nggal salah itu, dalam belasan tahun China itu berkembang double digit GDP-nya. Kita punya P6 aja susah yang luar biasa. Saya mengatakan maksimal 6,5% negeri ini bisa GDP-nya berkembang. Mau bermimpi menyamai Malaysia saja mustahil ini, kalau energi kita seperti saat sekarang ini. Pembangunan pembangkit ini dituangkan dalam RUPTL, kalau RUPTL juga tidak mampu berpikir melihat konsumsi listrik kita akan bergerak secara eksponensial, bukan dari sinier. Ini saya jelaskan secara sedikit secara ilmiah, pendekatan ekonometri, jika melihat energi ini terkait dengan GDP. Jadi GDP turunnaiknya tergantung konsumsi energi. Konsumsi ini naik GDP naik tetapi dalam kasus energi dia hubungan fungsionalnya tidak satu arah, diadua arah ini energy sama GDP, 2 arah bukan hanya konsumsi energi mempengaruhi GDP. Tetapi GDP juga mempengaruhi energy dalam ekonomi fungsional 2 arah. Once GDP itu belum tentu tercapai, akibatnya apa? konsumsi energi akan bergerak tidak ada linier, eksponensial dia mendaki. Ini yang katakan kalau GDP kita mampu saja 6,5%, saya yakin demand akan listrik jauh lebih tinggi dari pada yang diperkirakan sekarang, camkan itu, bisa Bapak-bapak atur pembangkit tetap landai-landai saja akibatnya kesempatan kerja tidak tercipta banyak. Jadi untuk bangsa ini maju energy kuncinya tidak hanya pertanian, energy kuncinya untuk bisa negara maju, pertanian butuh kita, tetapi tidak bisa mendorong bangsa ini menjadi negara maju hanya dengan pertanian. Energi menciptakan industri, industri bisa mengubah ekonomi itu bergerak cepat, menciptakan lapangan kerja lebih bagus, hanya energi yang mampu menjawab dan itu listrik. Maka saya tetap berharap RUPTL harus disempurnakan dengan memasukkan nuklir, lebih-lebih secara perundang-undangan nuklir itu sudah amat sangat legal standing hukumnya, legal standingnya sangat kuat PLTN di Indonesia, ada Undang-undang Pembangunan Jangka Panjang ada nuklirnya. Bahkan di Undang-undang Energi ada nuklirnya, halo-halo, ini ujug-ujug PP, PP ’79 menempatkan nuklir opsi terakhir, tinggi mana Undang-undang sama PP. PP katanya disahkan di ruangan ini di Komisi VII, nggak ada tuh. PP ya PP, menang Undang-undang-undang. Kami akan desak Menteri Bappenas jadi untuk melaksanakan Undang-undang Pembangunan Nasional di situ ada nuklirnya. Enggak boleh bangsa ini di kunci mati kemajuannya hanya oleh beberapa orang, nggak boleh, saya enggak terima itu.Energi Nuklir 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Siap Pak Wamen, secepatnya kalau bisa.Energi Nuklir 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita Komisi VII DPR Pak Dirjen dukung full EBTKE ini. Full kita dukung EBTKE itu jauh kedepan ya full betul-betul full. Full 10 fraksi maksudnya ini tanpa kecuali EBTKE. Yang masih tersendat-sendat EBTKE yang sudah jalan, tapi tersendat ya geo termal ini, panas bumi ya tersendat banyak. Di Pulau Jawa mustahil panas bumi sekarang kalau dibawah BPP-nya rendah karena PLTU ya. itu pun sorry saya katakan rendahnya BPP batubara, PLTU batu bara karena tidak fear masing menghitung BPPnya, belum menghitung eksternality cost Pak Dirjen. Belum itu masih nol, padahal kerusakan polusi kira-kira seperti itu.Energi Terbarukan BPP Batubara 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi mana catatan saya?Energi Terbarukan Catatan 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tiga, kami juga mendorong untuk pembangkit listrik tenaga tenaga terbarukan. Energy terbarukan khususnya PLT apa PLT Bayu kalau memungkinkan, PLT Surya kalau memungkinkan. Nah ini terkait dengan PLTS, di dalam data yang diberikan di sini listrik tenaga EBT dalam RUPTL 2017-2026 ini 22,6 ya padahal sebelumnya target 23% ya Pak Dirjen, ini kok kurangnya sedikit banget 0,4 kenapa nggak cari-cari, didorong EBT itu untuk bisa genepan 23%. Nah saya rasa begini ada kaitannya, kira-kira seminggu yang lalu saya di telepon ole duta besar kita di Abu Dhabi. Beliau akan membawa investor dari Abu Dhabi, investor di bidang energy khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Dia bilang investor Abu Dhabi ini sudah punya PLTS di Eropa sudah banyak tapi sudah terbukti. Beliau minta ketemu pemerintah dengan Dirut PLN untuk menjajaki kemungkinan untuk mereka mau investasi untuk tenaga surya. Saya lansung saja mengarahkan mendorong kalau bisa di Nusa Tenggara Barat, diarahkan investor ini kalau memungkinkan secara teknis tenaga suryanya dan dia berjanji biaya pokoknya akan jauh lebih rendah seperti itu. Jadi kalau ini konkrit ada, sasaran 23 itu mungkin akan bisa direvisi, tidak 22,6 kok tanggung bener nggak sampai 23 seperti saran sebelumnya, kalau bener ya. Ini ada peluang untuk PLTS itu costnya bisa dikurangi dengan investor dari luar kira-kira seperti itu. Jadi mohon nanti Pak Dirut PLN B to B itu akan …..ke Pak Dirjen sekarang, tanggal 10 mereka janji karena saya kebetulan Dapil Nusa Tenggara Barat, Pak Dubes ini dari Ampenan dari NTB. Itu kedua.Energi Terbarukan EBT 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Energi Terbarukan EBTKE 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita Komisi VII DPR Pak Dirjen dukung full EBTKE ini. Full kita dukung EBTKE itu jauh kedepan ya full betul-betul full. Full 10 fraksi maksudnya ini tanpa kecuali EBTKE. Yang masih tersendat-sendat EBTKE yang sudah jalan, tapi tersendat ya geo termal ini, panas bumi ya tersendat banyak. Di Pulau Jawa mustahil panas bumi sekarang kalau dibawah BPP-nya rendah karena PLTU ya. itu pun sorry saya katakan rendahnya BPP batubara, PLTU batu bara karena tidak fear masing menghitung BPPnya, belum menghitung eksternality cost Pak Dirjen. Belum itu masih nol, padahal kerusakan polusi kira-kira seperti itu.Energi Terbarukan EBTKE 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki PLN. Kalau ke pak bupati dia kesulitan nanti APBD-nya dan seterusnya ya, jadi nanti kita minta saja waktu raker dengan Menteri ESDM supaya memerintahkan PLN menerima yang sudah dibangun oleh uang negara lewat EBTKE ini. Selesai itu baranglahEnergi Terbarukan EBTKE 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertama, audit BPK ya. jadi memang ada masalah dilapangan ini tentang pembangkit-pembangkit EBT yang sudah selesai belum diserahkan ke Pemda. Nah Pemda disini apakah harus kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah kecamatan bupati tidak mau menerima ya tentu harus ada alternative karena bupati tidak mau menerima karena dari awal dia tidak ada rekomendasi dari bupati ini misalnya ya. dia tidak mau terima sebab ada konsekuensi biaya maintenance-nya. Nah kalau diserahkan ke gubernur provinsi itu salah satu alternative ya. yang saya alami di Dapil Nusa Tenggara Barat ya kita kesulitan memperoleh rekomendasi dari bupati karena Kepala Dinas ESDM tidak ada sudah sekarangkan? Jadi mesti langsung kebupati. Ini aala masalah, saya mencoba ke provinsi. Kepala Dinas ESDM Provinsi mentah-mentah tidak mau memberikan rekomendasi alasannya gubernur tidak mau menerima tanggung jawab maintenance-nya nanti katanya begitu. ini kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tolong ditegor itu kalau memang salah ya. kita kesulitan jadinya memperoleh rekomendasi ini. saya baru dapat 55 itu pun Lombok Barat ini tidak ada. Nah maksud saya kalau memang provinsi bisa karena ini saya dapilnya itu beberapa kabupaten begitu loh. Ya kalau bisa provinsi, kepala dinas provinsi meng-cover semuanya, tapi kepala dinas provinsinya tidak mauEnergi Terbarukan Pembangkit EBT 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi saya ulang kembali, tolong Bapak-bapak kami dijelaskan kalau ada data sekarang tolong disampaikan, kalau nggak ada kapan-kapan tertulis boleh yaitu peran energi EBT 22,6% ini lokasinya di mana, berapa yang PLT Bayu, PLT Surya, mikro hidro, petanya kaya apa. Saran saya yang tinggal secuil untuk bisa menjadi 23 ini tinggal 0,4 untuk 23 ini, tolong PLTS, mudah-mudahan betul ini Pak Dirut PLN dari Dubes Abu Dhabi kita itu katanya beliau membawa investor dari Abu Dhabi khusus PLTS tenaga surya. Mudah-mudahan terealisir dengan cost yang lebih rendah tentunya nanti mudah-mudahan, sehingga paling nggak sasaran 23 tetap utuh seperti semula enggak dirubah-rubah gitu. Demikian, terima kasih.Energi Terbarukan Peran EBT 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa. Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN 51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada di peruut bumi itu dikuasai negara.Freeport 51% 7
Kurtubi 7 Nasdem NTB Laki-Laki Kelemahan daripada host country untuk pengelolaan sumber daya alam ini, di negara-negara Afrika maupun Amerika Latin banyak mereka itu dikadali di-cost-nya. Dibiayanya digede-gedein. Di sini DPR ini harus memberikan kontrol ya, kita tidak bisa percaya kepada akuntan publik, mohon maaf akuntan publik siapa yang dipakai oleh Freeport?Freeport Akuntan Publik 7
Kurtubi 6 Nasdem NTB Laki-Laki Ya terima kasih Pak Pimpinan. Rekan-rekan sejawat yang terhormat, Bapak Direktur Utama Freeport beserta jajaran yang saya hormati, Saya ingin bertanya tiga hal, pertama menyangkut operasi, mungkin bisa interaktif sedikit ya. Selama ini bentuk yang diekspor itu apakah bijih atau konsentrat?Freeport Bentuk Ekspor 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa. Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN 51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada di peruut bumi itu dikuasai negara.Freeport Divestasi 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Ernst and Young, kita tidak bisa percaya 100 presen. DPR suatu saat perlu kalau boleh diizinkan menggunakan auditor pihak ketiga atau pihak kedua ya, itu hak tersendiri. Lalu menyangkut smelter yang merupakan amanat dari Undang-Undang Minerba. Secara teori kebetulan saya mengambil kuliah Mineral Economic di Colorado School of Mines, secara ekonomi perusahaan pertambangan ataupun perusahaan perminyakan yang paling efisien itu adalah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir satu bendera, satu company, perusahaan minyak di Amerika yang paling efisien itu adalah Intergrated Oil Company. Dia punya lapangan minyak, punya refinery, punya sales pom bensin, ya. Demikian juga tambang. Dia punya lapangan penambangan oke, dia punya processing, tidak cukup hanya sampai bahan baku ataupun konsentrat tapi sampai end product-nya. Kalau di bawah satu bendera Pak Direktur Utama, perusahaan yang bersangkutan amat sangat efisien, untungnya jauh lebih besar ya kalau dia sampai dihilir, smelternya yang saya maksud mestinya di bawah bendera Freeport ya. Sehingga keuntungannya pasti lebih besar karena harga produk daripada final product daripada smelter itu jauh lebih mahal daripada dalam bentuk konsentrat, padahal biaya smelter itu relatif kecil.Freeport Integrated Company 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ada beberapa pertanyaan pertama dulu tentang Freeport ya, saya mewakili Fraksi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya penetapan apa namanya proses perundingan dengan pihak Freeport untuk menghindari sejauh mungkin penyelesaian lewat arbitrase. Tetapi dengan catatan apapun keputusannya berunding dengan pihak Freeport untuk ke depan tetap saja memegang prinsip tata kelola sektor minerba kita ini hilirisasi itu adalah wajib, apapun bentuk kontraknya, bentuk perizinannya. Nomor dua, Freeport sampai sekarang masih berstatus sebagai kontraktor kontrak karya yang memang dilindungi Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih diakui, tetapi ke depan sistem kontrak karya ini tidak boleh ada lagi di Republik Indonesia, hingga dia hanya punya payung hukum ini sampai 2021, setelah itu nggak ada lagi paying hukumnya. Maksud saya tuntutan Freeport apapun versinya yang mengacu kepada sistem kontrak karya sudah nggak punya tempat lagi di Indonesia, nggak ada payung hukum lah. Demikian juga di dalam susunan revisi Undang-undang Minerba seyogyanya ini juga ditangani oleh Komisi VII, kita akan hilangkan sistem kontrak karya di dalam undang-undang. Bahkan izin yang sekarang sebagai alternatif di UPK ini, ini bisa kita fikirkan bersama nanti dalam penyusunan revisi Undang-undang Minerba. Kalau kami melihat apa yang sudah dicapai dalam rangka revisi Undang-undang Migas poin-poin pokok yang kami telah sepakati, walaupun masih dalam proses bahwa pengelola migas itu nanti badan usaha khusus migas maka seyogyanya ke depan juga untuk bidang minerba kira-kira mirip seperti itu, di mana tidak lagi menggunakan kontrak karya karena kontrak karya yang berkontrak adalah pemerintah, nggak boleh, IUP yang berlaku sekarang ini sudah jauh lebih bagus dari kontrak karya. Tapi menurut pendapat saya lebih bagus pake kontrak tetapi yang berkontrak tidak lagi pemerintah gitu loh, yang berkontrak adalah perusahaan negara di bidang tambang, sama juga di migas yang berkontrak itu perusahaan negara di bidang migas yang berkontrak dengan investor. Ke depan mari kita fikir bersama, ada kelemahan pada sistem izin usaha penambangan tapi jauh lebih bagus dari kontrak karya. Alternatifnya adalah tetap kontrak dengan pihak kontraktor pertambangan, tetapi tidak dia berkontrak dengan pemerintah atau G to G tapi sebaiknya seharusnya agar tidak melanggar konstitusi Pasal 33 yang berkontrak itu adalah perusahaan negara di bidang tambang jadi B to B, itu satu.Freeport IUP 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita. Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat, infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya hati-hati, itu satu.Freeport Izin Usaha Penambangan 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Pak Dirut, kelemahan kontrak karya, karena yang berkontrak itu adalah the goverment of the Republik of Indonesia. Ini salah. Jadi Pemerintah RI berkontrak dengan Freeport. Pemerintah RI menteri-down grade dirinya sendiri untuk sejajar dengan Freeport. Ini salah. Kalau dia sejajar hak dan kewajibannya sama, dari Pasal 1 sampai pasal terakhir dari kontrak karya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Pasal demi pasal kalau ada yang berubah harus persetujuan kedua belah pihak, itu kontrak karya. Ini mungkin iya dapat kita tolerir waktu awal-awal tahun 67 sampai dengan selesainya kontrak karya periode pertama, mestinya harus dihilangkan, mestinya kontrak karya ini di Undang-Undang Minerba justru dihidupkan, ini saya kritik keras. Jadi dengan kontrak karya posisi kontraktor harus suka tidak suka lebih kuat daripada Pemerintah RI ya, karena dia yang berkontrak ini Pemerintah RI bukan dengan bisnis entity milik negara. Tapi ini okelah itu kecelakaan sejarah. Nah kita koreksi lewat nego ya, renegosiasi ini.Freeport Kelemahan Kontrak Karya 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Jadi yang ingin saya katakan, tolong disampaikan kepada big boss di New Orleans ya office-nya ini, di Amerika Serikat, bahwa membangun smelter yang harus dibangun itu oleh Freeport di mine mount-nya, ini justru lebih menguntungkan perusahaan tambang ya. Dan ini kemauan Republik lewat undang-undang, tidak bisa ditawar Pak. Tidak bisa ditawar ini. Jadi tolong kasih masukan ke bos-bos di Amerika ini tidak bisa ditawar Pak, kemauan undang-undang ya. Tolong arahkan agar membangun smelter di Papua. Hal yang sama juga akan saya utarakan ke Newmont. Itu daerah saya di Nusa Tenggara Barat. Jadi maksudnya Pak, undang- undang ini maksudnya baik, jangan dicurigai macam-macam, maksudnya baik untuk mensejahterakan bangsa ini di satu sisi dan kalian pengusaha tambang bisa lebih efisien, karena bergerak dari hulu ke hilir ya. Hilir terintegrasi itu amat sangat efisien. Ini undang-undang membenarkan anda untuk beroperasi secara terintegrasi. Yang kalau di Amerika Serikat ini barang haram. Di Amerika Serikat itu unbundle ya, hulu sama hilir harus pisah, di Amerika Serikat. Tapi ini Republik Indonesia lain ya. Harus taat pada undang-undang yang justru dengan undang-undang ini membikin efisien perusahaan tambang. Jangan mencari alasan untuk mengeles macam-macam, tolong dibangunnya juga di Papua, agar rakyat Papua bisa dipercepat pertumbuhan ekonominya, jangan di Gresik Pak. Kami tidak sepakat kalau di Gresik. Masa tambangnya di Papua, lalu yang anu di Gresik. Jadi kalau di Papua smelternya nanti pemerintah bisa kita desak untuk mendorong industri juga dibangun juga di Papua industri ikutannya ya. Ketimpangan sudah kelewat lebar, penduduk kita ini ya antar provinsi, antar orang, nah ini perkecil sekarang ketimpangan itu dengan memberikan kesempatan daerah-daerah miskiin yang alamnya kaya berhak mereka memperoleh multiplier effect dari keberadaan sumber daya alam ini. Mengapa kita selalu cari alasan untuk di Gresik, di Gresik, di sana ada jalan, di sana ada listrik ya. Di Papua listrik mau puluhan ribu megawatt bisa dibangun, begitu. Lalu itu.Freeport Ketimpangan 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Terakhir tentang kontrak karya, sebenarnya Freeport ini contoh perfect, contoh yang sangat pas menggambarkan bagaimana negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengelola kekayaan alamnya secara salah. Dengan kontrak karya, kami paham tahun 67 itu Republik masih begitu lemah, kita ada kepentingan dengan Belanda, kita mengakomodir itu kontrak karya.Freeport Kontrak Karya 7
Kurtubi 7 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu menyangkut laporan keuangan, saya sepakat tadi dengan Pak Ketua itu, kami membutuhkan laporan keuangan yang lengkap, berapa sale revenue dari perak berapa, dari emas berapa, dari tembaga berapa, dan mungkin dari yang lain- lain ya. Lalu berapa cost-nya, biayanya, sehingga nanti dari gross revenue ada earning before interest dan tax, iya kan, dikurangi interest-nya berapa, tax-nya berapa. Kami ingin tahun interest yang dibayar ini berapa.Freeport Laporan Keuangan 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa. Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN 51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada di peruut bumi itu dikuasai negara.Freeport Negosiasi 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Begini, kalau untuk tambang bangun smelter itu, ... saya heran kok mengeluh soal lokasi, tanah, soal pelabuhan, soal listrik, tidak logic itu. Perusahaan tambang di mana pun arealnya sangat luas, perusahaan tambang manapun pasti punya pembangkit listrik sendiri, pasti punya. Kalaulah smelter dibangun di mine mount, tidak di Gresik dengan amat gampang dan biaya murah bisa mendapatkan listrik dengan hanya mengekspansi kapasitas yang sekarang, menambah kapasitas listriknya untuk smelter ya. Yang lain mengeluh butuh pelabuhan katanya. Saya yakin Freeport punya pelabuhan sendiri, di sini namanya pelabuhannya, apalah ada namanya ada di situ. Ya jadi infrastruktur sudah Bapak-bapak punyai, kalau kita bangun pembangkit listrik sekarang masalahnya pengadaan lahan di Republik ini. PLN itu susah membangun pembangkit karena pengadaan lahan. Tapi kalau perusahaan tambang mau menambah kapasitas listrik, lahan sama sekali bukan masalah, wong menguasai ratusan ribu hektar kok ya. Jadi tolong sampaikan ke Mr. Moffett ya bahwa kalau Freeport membangun smelter di Republik ini yang untung Freeport sendiri, kita bisa adu argumentasi secara ekonomi kecuali smelter yang dipunyai di luar negeri punyanya si Freeport juga, nah ini keberatan daripada perusahaan tambang membangun smelter di negeri ini antara lain, karena smelter yang di luar negeri punya dia juga, sementara orang Indonesia tidak bisa kontrol. Smelter di luar negeri outputnya apa sih sebenarnya, tidak bisa kita kontrol, orangnya itu kan tidak ada di situ ya. Ini tolong dicatat ini. Apa sih sebenarnya hasil final daripada smelter itu, tidak tahu kita. Kecurigaan publik, jangan-jangan, ada uraniumnya, jangan-jangan emasnya tidak seperti itu, jangan-jangan prosentase emasnya lebih besar dari yang sebenarnya. Sebab begini, yang namanya sample, pasti ini diambil sample ini dari produk yang dijual yang dikapalkan, ini kan lewat ban berjalan itu, iya kan. Waktu ban berjalan ini diambil sample untuk dites di laboratorium berapa emas, perak, dan seterusnya. Padahal sample-nya bisa saja tidak homogen, diambil pagi dengan diambil sore kandungan emasnya mungkin berbeda, sama tergantung, apa namanya, midle destinated-nya itu.Freeport Pembangunan Smelter 7
Kurtubi 7 Nasdem NTB Laki-Laki Konsentrat. Bagaimana menentukan prosentase kandungan emas, kandungan perak, kandungan tembaga dari konsentrat itu? Apakah dilakukan penelitiannya di laboratorium setiap kali pengiriman atau hanya satu kali untuk seterusnya? Apakah waktu setiap pengiriman ekspor, pengapalan ekspor itu hasil laboratorium dari kandungan emas sekian, perak sekian, ada pejabat bea cukai yang menandatangani dan menyaksikan. Ini pertanyaan satu menyangkut operasi.Freeport Persentase Kandungan Material 7
Kurtubi 13 Nasdem NTB Laki-Laki Beberapa menit lagilah, saya paham. Jadi maksud saya, Bapak-bapak yang hadir ini kan semua merah putih, kebetulan pengabdiannya lewat Freeport kira-kira begitu. Kami juga merah putih, sama kira-kira begitu. Nah, tolong diyakinkan bos-bos, Board of Director Freeport McMoRan ini bahwa kekayaan bangsa Indonesia ini sudah cukup dinikmati oleh Freeport, dan sekarang secara baik-baik tolong, apa namanya, renegoasiasi dengan pihak pemerintah ini agar dipercepat, kalau saya berpendapat mestinya kontrak karyanya dicabut, tapi okelah karena masih berlaku menurut Undang-Undang Minerba, kami dapat memahami, cuma royalti sekali lagi kalau pendapat saya pribadi saya sedih banget 1 persen sejak zaman dulu, mestinya royalti itu Pak, mestinya, kalau pajaknya 30 persen, royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Sebab cost, sekali lagi, semua cost biaya yang Bapak keluarkan underground mining 6 milyar dollar itu semua akan dikembalikan, sebelum dikenai pajak itu dipotong dulu dari revenue-nya. Jadi mestinya kami menghimbau Freeport untuk bisa meningkatkan lagi royaltinya, kalau pemerintah minta cuma 3.75 itu kekecilan, buru-buru atau 4 persen terima, saya mengusulkan 21 persen loh royalti itu.Freeport Persentase Royalti 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Jadi yang ingin saya katakan, tolong disampaikan kepada big boss di New Orleans ya office-nya ini, di Amerika Serikat, bahwa membangun smelter yang harus dibangun itu oleh Freeport di mine mount-nya, ini justru lebih menguntungkan perusahaan tambang ya. Dan ini kemauan Republik lewat undang-undang, tidak bisa ditawar Pak. Tidak bisa ditawar ini. Jadi tolong kasih masukan ke bos-bos di Amerika ini tidak bisa ditawar Pak, kemauan undang-undang ya. Tolong arahkan agar membangun smelter di Papua. Hal yang sama juga akan saya utarakan ke Newmont. Itu daerah saya di Nusa Tenggara Barat. Jadi maksudnya Pak, undang- undang ini maksudnya baik, jangan dicurigai macam-macam, maksudnya baik untuk mensejahterakan bangsa ini di satu sisi dan kalian pengusaha tambang bisa lebih efisien, karena bergerak dari hulu ke hilir ya. Hilir terintegrasi itu amat sangat efisien. Ini undang-undang membenarkan anda untuk beroperasi secara terintegrasi. Yang kalau di Amerika Serikat ini barang haram. Di Amerika Serikat itu unbundle ya, hulu sama hilir harus pisah, di Amerika Serikat. Tapi ini Republik Indonesia lain ya. Harus taat pada undang-undang yang justru dengan undang-undang ini membikin efisien perusahaan tambang. Jangan mencari alasan untuk mengeles macam-macam, tolong dibangunnya juga di Papua, agar rakyat Papua bisa dipercepat pertumbuhan ekonominya, jangan di Gresik Pak. Kami tidak sepakat kalau di Gresik. Masa tambangnya di Papua, lalu yang anu di Gresik. Jadi kalau di Papua smelternya nanti pemerintah bisa kita desak untuk mendorong industri juga dibangun juga di Papua industri ikutannya ya. Ketimpangan sudah kelewat lebar, penduduk kita ini ya antar provinsi, antar orang, nah ini perkecil sekarang ketimpangan itu dengan memberikan kesempatan daerah-daerah miskiin yang alamnya kaya berhak mereka memperoleh multiplier effect dari keberadaan sumber daya alam ini. Mengapa kita selalu cari alasan untuk di Gresik, di Gresik, di sana ada jalan, di sana ada listrik ya. Di Papua listrik mau puluhan ribu megawatt bisa dibangun, begitu. Lalu itu.Freeport Regulasi 7
Kurtubi 14 Nasdem NTB Laki-Laki Nanti mungkin di dalam perbaikan Undang-Undang Minerba dan Migas kita akan, tugas kami sebagai dalam rangka legislasi. Jadi kami kemukakan ini Bapak- bapak, agar kita dapat memahami sekali lagi semua concern dengan smelter, tolong jangan berkelit untuk menggunakan segala celah bahwa Undang-Undang Minerba tidak disebut di mine mouth, yang penting di Indonesia, tapi tolong usahakan sekuatnya di mine mouth ya, tolong. Sebab kalau di tempat lain kasihan rakyat yang punya potensi untuk kita majukan menjadi hilang, mohon maaf terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Freeport Regulasi 7
Kurtubi 13 Nasdem NTB Laki-Laki Beberapa menit lagilah, saya paham. Jadi maksud saya, Bapak-bapak yang hadir ini kan semua merah putih, kebetulan pengabdiannya lewat Freeport kira-kira begitu. Kami juga merah putih, sama kira-kira begitu. Nah, tolong diyakinkan bos-bos, Board of Director Freeport McMoRan ini bahwa kekayaan bangsa Indonesia ini sudah cukup dinikmati oleh Freeport, dan sekarang secara baik-baik tolong, apa namanya, renegoasiasi dengan pihak pemerintah ini agar dipercepat, kalau saya berpendapat mestinya kontrak karyanya dicabut, tapi okelah karena masih berlaku menurut Undang-Undang Minerba, kami dapat memahami, cuma royalti sekali lagi kalau pendapat saya pribadi saya sedih banget 1 persen sejak zaman dulu, mestinya royalti itu Pak, mestinya, kalau pajaknya 30 persen, royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Royalti itu 21 persen, bukan 1 persen. Sebab cost, sekali lagi, semua cost biaya yang Bapak keluarkan underground mining 6 milyar dollar itu semua akan dikembalikan, sebelum dikenai pajak itu dipotong dulu dari revenue-nya. Jadi mestinya kami menghimbau Freeport untuk bisa meningkatkan lagi royaltinya, kalau pemerintah minta cuma 3.75 itu kekecilan, buru-buru atau 4 persen terima, saya mengusulkan 21 persen loh royalti itu.Freeport Renegosiasi 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita. Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat, infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya hati-hati, itu satu.Freeport Saham 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ada beberapa pertanyaan pertama dulu tentang Freeport ya, saya mewakili Fraksi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya penetapan apa namanya proses perundingan dengan pihak Freeport untuk menghindari sejauh mungkin penyelesaian lewat arbitrase. Tetapi dengan catatan apapun keputusannya berunding dengan pihak Freeport untuk ke depan tetap saja memegang prinsip tata kelola sektor minerba kita ini hilirisasi itu adalah wajib, apapun bentuk kontraknya, bentuk perizinannya. Nomor dua, Freeport sampai sekarang masih berstatus sebagai kontraktor kontrak karya yang memang dilindungi Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih diakui, tetapi ke depan sistem kontrak karya ini tidak boleh ada lagi di Republik Indonesia, hingga dia hanya punya payung hukum ini sampai 2021, setelah itu nggak ada lagi paying hukumnya. Maksud saya tuntutan Freeport apapun versinya yang mengacu kepada sistem kontrak karya sudah nggak punya tempat lagi di Indonesia, nggak ada payung hukum lah. Demikian juga di dalam susunan revisi Undang-undang Minerba seyogyanya ini juga ditangani oleh Komisi VII, kita akan hilangkan sistem kontrak karya di dalam undang-undang. Bahkan izin yang sekarang sebagai alternatif di UPK ini, ini bisa kita fikirkan bersama nanti dalam penyusunan revisi Undang-undang Minerba. Kalau kami melihat apa yang sudah dicapai dalam rangka revisi Undang-undang Migas poin-poin pokok yang kami telah sepakati, walaupun masih dalam proses bahwa pengelola migas itu nanti badan usaha khusus migas maka seyogyanya ke depan juga untuk bidang minerba kira-kira mirip seperti itu, di mana tidak lagi menggunakan kontrak karya karena kontrak karya yang berkontrak adalah pemerintah, nggak boleh, IUP yang berlaku sekarang ini sudah jauh lebih bagus dari kontrak karya. Tapi menurut pendapat saya lebih bagus pake kontrak tetapi yang berkontrak tidak lagi pemerintah gitu loh, yang berkontrak adalah perusahaan negara di bidang tambang, sama juga di migas yang berkontrak itu perusahaan negara di bidang migas yang berkontrak dengan investor. Ke depan mari kita fikir bersama, ada kelemahan pada sistem izin usaha penambangan tapi jauh lebih bagus dari kontrak karya. Alternatifnya adalah tetap kontrak dengan pihak kontraktor pertambangan, tetapi tidak dia berkontrak dengan pemerintah atau G to G tapi sebaiknya seharusnya agar tidak melanggar konstitusi Pasal 33 yang berkontrak itu adalah perusahaan negara di bidang tambang jadi B to B, itu satu.Freeport Tata kelola 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita. Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat, infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya hati-hati, itu satu.Freeport UU 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita. Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat, infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya hati-hati, itu satu.Freeport UU 7



KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Belum kasus Pertamina dilapangan migas di Australia ya besar. Ngomong besar waktu beli eh baru jalan tidak setahun anjlok ya yang rugi negara juga. nah kita tantang ini geologis-geologis kita supaya lebih hati-hati memberikan rekomendasi kepada Pimpinan ya pada geologis bahwa lapangannya itu gasnya maupun minyaknya jangan me-mark up ya? gas maupun minyak yang perlu … disitu jangan di mark up deh, sehingga kasihan hilirnya ini bangun infrastruktur sudah jadi. Pertamina beli lapangan minyak di Australia sudah keluar duit sekian juta dolar baru beberapa saat anjlok, tutup. Lah ini apakah geologis kita lulusnya tidak benar atau bagaimana ya? mohon maaf ya saya bilang ini oknumlah katakanlah begitu menganalisa tidak benar ini. Demikian, terima kasih.Gas Bumi Gas 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya sependapat harus ada kepastian gasnya dulu baru ditender, baru soal pipa ini. Jangan kebalik. Kalimantan Timur itu memang gasnya anjlok research-nya itu. LNG Tangguh itu kapasitas besar, tapi mungkin sekarang tidak sampai seperapat LNG plannya jalan karena gasnya sudah habis, sudah berkurang dengan jalannya waktu ya. Jadi gas bisa ada juga kalau batubara dibikin gas di Kalimantan Timur itu, tapi costnya mahal. Kultu gas untuk gantiin itu, tapi itu mahal. Jadi ini kesalahan, tidak tahu kesalahan siapa ini ya, tapi yang jelas akan ada kerugian ya kalau membangun pipa tanpa ada kepastian gasnya terlebih dahulu.Gas Bumi Gas Alam/LNG 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tadi betul Pak Harry itu rakyat Kalimantan Timur tidak rela gasnya dibawa ke Jawa itu intinya pada waktu itu untuk LNG-nya saja menurun terus. Orang Kaltim tidak mau gasnya dibawa lewat pipa ke Jawa. Inginnya tetap LNG, sehingga Kaltim pendapatan daerahnya lebih besar begitu loh, tapi ini pipa gas mau dipaksain terus mau dibangun seperti itu. bisa kedepan seperti itu, kalau coal dari Kaltim itu dirubah jadi dulu atau ada penemuan dari lapangan tentang gas yang baru, tetapi ini betul-betul harus ditata ulanglah masalah pergasan nasional ini. ini kita butuh gas Pulau Jawa saya sepakat. Pantai Utara Sepanjang Jawa itu harus ada pipa gas dimana kota-kota yang dilalui bisa cari gas untuk rumah tangga bisa dibangun. Itu membantu rakyat sekali itu, tapi pastikan dulu gasnya, pastikan tolong. Jangan sampai banyak kasus yang mengatakan migasnya diperut bumi ini besar. Baru jalan beberapa lama anjlok ya, Podang itu ya.Gas Bumi Gas Alam/LNG 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, terkait dengan kelistrikan nasional. Kami juga mendukung kebijakan dan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat. Ini merupakan tantangan juga bagi sektor produsen listrik untuk bisa seefisien mungkin, untuk bisa terus menurunkan biaya pokok produksi ya nah seperti itu. Nah terkait dengan ini maka PLTG-PLTG yang ada di banyak daerah terutama Dapil saya di provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh di bilang di sana 90% listrik itu dari PLTB. Ini ngak boleh lagi ada izin-izin baru untuk membangun PLTB, yang PLTB yang lama ini sebaiknya diganti dengan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih efisien.Harga Listrik Harga Listrik 7
KURTUBI 24 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin perlu warning ya yang didahului oleh penelitian mungkin dari LIPI, sebab yang akan terkena merkuri tidak hanya ikan laut, ikan darat pun. Nah ikan darat di Jawa Barat misalnya yang berasal dari danau, dari apa, perlu diteliti apakah daerah sekitarnya ada penambangan sehingga airnya itu terbuang ke danau, di danau itu banyak kerambah ikan, macam-macam, ya kan, nah ini mungkin perlu pemetaan bahwa ikan air fresh, air tawar ini sejauh mungkin jangan sampai tercemar oleh penambangan-penambangan ini, kalaulah ada perlu pengawasan yang ketat sehingga ada warning ke masyarakat untuk hati-hati juga membeli ikan, apa mengkonsumsi ikan dari yang berasal, katakanlah sungai Ciliwung. Baik dengan demikian, kita tidak bisa mancing di Sungai Ciliwung jika seandainya di hulunya itu ada penambangan-penambangan atau Sungai Cisadane, atau sungai mana begitu ya, sehingga inisiasi untuk menebar bibit ikan di sungai ini harus hati-hati juga memang pada akhirnya, jangan sampai menebar ikan di sungai yang hulunya ada sumber merkuri. Demikian. Terima kasih.Ikan Ikan 7
KURTUBI 22 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sekarang ikan apa yang paling banyak ….Ikan Ikan 7
KURTUBI 23 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita tidak tahu apakah ikan di Pasar Teluk Jakarta atau darimana, tidak tahu ini masalahnya. Berarti ini mekanisme control Pemerintah ini, bahwa ikan yang dijual di Pasar Rawamangun atau Pasar Senen misalnya dari Teluk Jakarta juga tidak ada info seperti itu. Ini serius loh ini, serius sekaliIkan Ikan 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nah disini kebetulan dapil disebutkan Sumbawa Barat, berarti di Sumbawa Barat ini ada kemungkinan untuk dijadikan lokasi penerapan teknologi penambangan emas rakyat yang non merkuri. Justru yang saya lihat sendiri penambangan emas yang sangat membahayakan masyarakat sekitar ini yang ada di Sekotong Lombok. Nah kenapa itu lepas dari pengamatan BPPT. Kalau Sumbawa Barat saya paham betul karena disitu kan ada sumber reserve yang gede yang sekarang ditangani oleh PT Aman Mineral. Tentunya ada sekitar-sekitarnya mungkin rakyat mengais-ngais ini ya. Yang di Lombok kok tidak menjadi perhatian BPPT, apakah dia termasuk yang sekunder atau bagaimana? Sebab dengan kasat mata kita bisa lihat sekarang pun itu penambangan illegal di punggung-punggung gunung itu dengan terpal biru itu kelihatan sekali kasat mata begitu loh. Lalu sering-sering pengolahan gelondongannya itu di kampung-kampung, terbuka begitu saja, lalu air buangannya itu ke kali-kali kecil akhirnya terbuang bebas begitu loh, bahkan ada yang berdampingan dengan masjid yang saya lihat itu proses pengolahan tambang pakai gelondongan itu begitu loh.Illegal Fishing Ilegal 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita menolong rakyat, berbahaya sekali memang, ini luar biasa ini, merkuri dari yang dihasilkan, dampak dari penambangan illegal sebenarnya, penambangan kecil, penambangan emas skala kecil. Demikian, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut.Illegal Fishing Ilegal 7
KURTUBI 52 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Energy yang bersih dan mendukung prosesIndustrialisasi.Industri Industrialisasi 7
KURTUBI 53 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Industrialisasi ini. Base load-nya harus kuat.Industri Industrialisasi 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, untuk pengembangan pemasaran hasil-hasil laut. Mungkin juga pernah saya utarakan diforum ini. Nusa Tenggara Barat salah satu provinsi penghasil lobster, bibit lobster. Nelayan sana pekerjaannya cari bibit lobster, tapi sekarang bibit lobster yang kecil-kecil dilarang diekspor, dilarang dijual oleh pemerintah karena memang kecil banget ya. maunya 200 gram, setengah kilo, 1 kilo perekor, 2 kilo perekor besar-besar, nah itu baru, tapikan butuh program pembudidayaan, makanya Pak Kepala LIPI hadir ya. Kepala LIPI saya minta untuk ngajarin nelayan bagaimana membudidayakan lobster, ada penyakitnya bagaimana mengobati begitu. Maksudnya begini, di Lombok Timur itu ada lapangan terbang Rambang ya, nganggur-gur Rambang itu dibangun oleh Belanda dulu itu ya oleh Belanda. Belanda pergi tidak pernah dipakai sampai hari ini. Ini lebih tragis lagi ini. Dia nganggur sejak kita merdeka ya Belanda tidak pakai lagi lapangan terbang Rambang ini. Itu letaknya di pinggir pantai. Ini harus dioptimalkan kenapa tidak dari dulu.Industri Pengembangan pemasaran hasil-hasil laut7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini posisi pasar ini ya skongkang Sumbawa Barat tadinya itu didarata oleh Merpati, Merpati bubar tutup itu lapangan terbang ini, padahal ini kita sudah putuskan dan menjadi keputusan pemerintah dan korporasi untuk Sumbawa Barat itu akan dibangun smelter ya dan saya disini mendukung penuh smelter di Sumbawa Barat ini dari PT Aman Mineral sekarang namanya dulu namanya Newmont ya. Tidak hanya smelter industri hilir sesuai dengan kemauan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 industri hilir daripada smelter ini. Itu banyak sekali investasi. Itu investor akan keluar masuk teknisi akan mondar-mandir disitu butuh lapangan terbang, lapangan terbang itu ada, tapi nganggur sejak Merpati bubar. Nah ini N-219 akan masuk disitu bisa itu.Industri Sumbawa Barat 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya langsung saja to the point tentang N-219 ini sepakat dengan rekan-rekan yang lain kita dukung penuh agar program ini bisa berjalan dalam arti bisa diproduksikan secara komersial, apa yang dibutuhkan kita dukung seperti pada halaman terakhir ini. Komisi VII DPR kalau bicara fraksi, Fraksi Nasdem kita mendukung penuh dukungan yang diperlukan oleh PT DI agar bisa program ini bisa berjalan sebab manfaatnya begitu besar ya akan dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah. Saya lihat pertama dari aspek wisata, pengembangan wisata daerah. Itu daerah-daerah timur terutama pulau-pulau kecil ya ini angkutan udara, moda udara untuk turis untuk daerah-daerah pusat wisata pulau-pulau kecil ini amat sangat tepat jenis pesawat N-219. N-219 untuk pengembangan ekonomi daerah terkait dengan upaya memasarkan hasil produksi kelautan.Industri Pesawat N-219 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini landasan sudah ada, semua pihak akan diuntungkan. Pemda akan diuntungkan karena ada asset yang nganggur ini ya. Masyarakat diuntungkan, kalangan bisnis disana diuntungkan, tidak ada yang dirugikan ini ya. Ini dapil sana soalnya ini saya dukung penuh ya. Kita butuh berapa unit tidak tahu ini siapa yang nanti menghitung tidak tahu 5,6,7,10 tidak tahu yang diuntungkan. Itu yang dibutuhkan dari Bandar internasional Lombok ya LIA Lombok International Airport di Lombok Tengah itu ke Sumbawa Barat tempat lokasi lapangan terbang Skongkang yang nganggur ini mungkin hanya 20 menit penerbangan itu ya, tapi kalau pesawat terbangnya tidak ada tidak bisa wong lapangan terbangnya ada kita butuh, tidak jalan ini. nah kalau produksi anak bangsa ini bisa jalan wah ini sudah mendukung, membantu pengembangan wisata dan industri disana ya. ini pucuk dicinta ulam tiba. Pas.Industri Pesawat N-219 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tadinya Bupati Sumbawa Barat mengharapkan twin other. Dia sudah bilang tidak. Kalau PT DI menghasilkan N-219 yang lebih bagus kenapa tidak.Industri Pesawat N-219 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya kita dukunglah dari Pak Aryo, Pak Fahri produk ini sebagai salah satu kebanggaan kitalah setelah sekian lama dirgantara kita tidak menghasilkan produk yang membanggakan. Dari saya sekian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhIndustri Pesawat N-219 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya mulai dengan wisata dulu deh, saya tidak menguasai provinsi lain ya tahu sedikit-sedikit, tapi saya dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat saya cukup kuasai bahwa provinsi ini amat sangat membutuhkan ini jenis angkutan seperti ini untuk mendukung wisata ya. Pertama, sebelum saya jelaskan ingin tanya jawab sebentar Pak Ketua syarat landasan yang dibutuhkan oleh M-219 ini berapa? 1 kilo, 800 meter, 500 meter ya? 400 sampai 500 wah ini tepat sekali. Kebetulan NTB termasuk daerah tujuan wisata nasional bahkan wisata halal dunia NTB itu karena pemandangan alamnya yang luar biasa, pinggir pantainya itu. nah di NTB saat sekarang ini ada dua lapangan udara, landasan udara yang nganggur-gur yang tidak kepakai ya. landasan kecil sekitar 800- an meter ini pasti masuk berarti ini cuma butuh 500. Satu lapangan udara diskongkang Sumbawa Barat tolong dicatat itu mungkin sudah masuk radar pemasaran PT DI ini kalau belum masuk saya kasih informasi.Industri Pesawat N-224 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Untuk kebutuhan turis-turis eksekutif kelas atas ya butuh penerbangan seperti ini mengangkut mereka dari LIA Lombok International Airport ke Gili Trawangan. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar di Gili Trawangan ya itu kalau lewat darat bisa 3 jam, paling cepat 2 jam kalau lewat darat. Kalau eksekutif butuh waktu pendek dari LIA tinggal bikin perjanjian lewat travel bironya jam berapa, tiba hari apa, nah N-219 itu sudah siap ngangkut bos-bos ini-ini dengan pesawat terbang ke Gili Trawangan ya. ini potensi pasar untuk wisata. Mungkin daerah-daerah lain akan lain ceritanya. Nusa Tenggara Timur dengan komodonya bisa dari Bima ya, dari Bima bisa pakai pesawat kecil ini ke Labuan Bajo, tidak usah ke Denpasar sebab banyak turis yang mau ke komodo melewati Pulau Sumbawa lewat darat ya. Setelah sampai dekat Bima nyebrang laut, nah mungkin sekarang kalau ada pesawat inikan lebih bagus. Jadi ada potensi pasar didaerah untuk mengembangkan ekonomi daerah ya mengembangkan potensi wisata yang membutuhkan moda angkutan transportasi udara dengan pesawat kecil ini. nah ini kira-kira sama dengan twin other kapasitas kemampuannya? Oh lebih bagus, wah bagus sekali.Industri Pesawat N-225 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Bisa juga untuk barang. Tadi lobster mau diangkut sama ini Pak.Industri Pesawat Pesawat 7
KURTUBI 13 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lebih besar tidak disini Pak. lain lagi ceritanya Pak.Industri Pesawat Pesawat 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya kok sedikit kurang sependapat hidup saja kalimat terakhir itu agar kita tahu Perpres itu ternyata mendukung ini begitu loh. Jadi panjang sedikit tidak apa-apa Mas ARyo agar lebih lengkap begitu. saya sendiri baru tahu ada Perpres Nomor 70 Tahun 2017 ini ya, nah untuk pelengkap saja itu sebenarnya substansinya sudah masuk, tapi untuk mengingatkan kita semua ada Perpresnya yang mendukung untuk daerah-daerah 3T plus P ya? wilayah yang membutuhkan jenis pesawat terbang seperti ini begitu loh. Kalau berkenan, saya senang sekali kalau ini dihidupkan kembali lagi. Terima kasih.Industri Pesawat Pesawat Terbang 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Bisa juga untuk barang. Tadi lobster mau diangkut sama ini Pak.Industri Transportasi Angkut Barang 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini landasan sudah ada, semua pihak akan diuntungkan. Pemda akan diuntungkan karena ada asset yang nganggur ini ya. Masyarakat diuntungkan, kalangan bisnis disana diuntungkan, tidak ada yang dirugikan ini ya. Ini dapil sana soalnya ini saya dukung penuh ya. Kita butuh berapa unit tidak tahu ini siapa yang nanti menghitung tidak tahu 5,6,7,10 tidak tahu yang diuntungkan. Itu yang dibutuhkan dari Bandar internasional Lombok ya LIA Lombok International Airport di Lombok Tengah itu ke Sumbawa Barat tempat lokasi lapangan terbang Skongkang yang nganggur ini mungkin hanya 20 menit penerbangan itu ya, tapi kalau pesawat terbangnya tidak ada tidak bisa wong lapangan terbangnya ada kita butuh, tidak jalan ini. nah kalau produksi anak bangsa ini bisa jalan wah ini sudah mendukung, membantu pengembangan wisata dan industri disana ya. ini pucuk dicinta ulam tiba. Pas.Industri Transportasi Landasan 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya mulai dengan wisata dulu deh, saya tidak menguasai provinsi lain ya tahu sedikit-sedikit, tapi saya dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat saya cukup kuasai bahwa provinsi ini amat sangat membutuhkan ini jenis angkutan seperti ini untuk mendukung wisata ya. Pertama, sebelum saya jelaskan ingin tanya jawab sebentar Pak Ketua syarat landasan yang dibutuhkan oleh M-219 ini berapa? 1 kilo, 800 meter, 500 meter ya? 400 sampai 500 wah ini tepat sekali. Kebetulan NTB termasuk daerah tujuan wisata nasional bahkan wisata halal dunia NTB itu karena pemandangan alamnya yang luar biasa, pinggir pantainya itu. nah di NTB saat sekarang ini ada dua lapangan udara, landasan udara yang nganggur-gur yang tidak kepakai ya. landasan kecil sekitar 800- an meter ini pasti masuk berarti ini cuma butuh 500. Satu lapangan udara diskongkang Sumbawa Barat tolong dicatat itu mungkin sudah masuk radar pemasaran PT DI ini kalau belum masuk saya kasih informasi.Industri Transportasi Landasan 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini posisi pasar ini ya skongkang Sumbawa Barat tadinya itu didarata oleh Merpati, Merpati bubar tutup itu lapangan terbang ini, padahal ini kita sudah putuskan dan menjadi keputusan pemerintah dan korporasi untuk Sumbawa Barat itu akan dibangun smelter ya dan saya disini mendukung penuh smelter di Sumbawa Barat ini dari PT Aman Mineral sekarang namanya dulu namanya Newmont ya. Tidak hanya smelter industri hilir sesuai dengan kemauan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 industri hilir daripada smelter ini. Itu banyak sekali investasi. Itu investor akan keluar masuk teknisi akan mondar-mandir disitu butuh lapangan terbang, lapangan terbang itu ada, tapi nganggur sejak Merpati bubar. Nah ini N-219 akan masuk disitu bisa itu.Industri Transportasi Lapangan Terbang 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, untuk pengembangan pemasaran hasil-hasil laut. Mungkin juga pernah saya utarakan diforum ini. Nusa Tenggara Barat salah satu provinsi penghasil lobster, bibit lobster. Nelayan sana pekerjaannya cari bibit lobster, tapi sekarang bibit lobster yang kecil-kecil dilarang diekspor, dilarang dijual oleh pemerintah karena memang kecil banget ya. maunya 200 gram, setengah kilo, 1 kilo perekor, 2 kilo perekor besar-besar, nah itu baru, tapikan butuh program pembudidayaan, makanya Pak Kepala LIPI hadir ya. Kepala LIPI saya minta untuk ngajarin nelayan bagaimana membudidayakan lobster, ada penyakitnya bagaimana mengobati begitu. Maksudnya begini, di Lombok Timur itu ada lapangan terbang Rambang ya, nganggur-gur Rambang itu dibangun oleh Belanda dulu itu ya oleh Belanda. Belanda pergi tidak pernah dipakai sampai hari ini. Ini lebih tragis lagi ini. Dia nganggur sejak kita merdeka ya Belanda tidak pakai lagi lapangan terbang Rambang ini. Itu letaknya di pinggir pantai. Ini harus dioptimalkan kenapa tidak dari dulu.Industri Transportasi Lapangan Terbang 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya heran pemerintah kita ini. Mengapa lapangan terbang nganggur ini didayakan sejak dulu, nah disitu ada nelayan-nelayan lobster ya. saya lagi mendorong agar budidaya lobster itu dibantu oleh LIPI. Nah kalau lobsternya sudah berhasil dikembangbiakan dibesarkan menjadi ukuran setengah kilo atau 1 kilo perlobster maunya pemasarannya ke luar negeri yang harganya bagus, bukan ke Jakarta atau ke Surabaya. Nah penerbangan dari Lombok yang ada sekarang ini ke luar negeri itu paling banter ke Kuala Lumpur, ke Singapura sama ke Australia, yang ke Jepang, ke Korea dari Lombok belum ada penerbangannya. Korea suka-suka ada, tapi carter saja dari Seoul ke Lombok itu. Yang ke Jepang atau ke Guanzo belum ada, yang ada itu adalah dari Denpasar. Penerbangan Denpasar. Denpasar-Guanzo, Denpasar-Nanzin, Denpasar segala tujuan Denpasar itu. maksud saya kalau yang lapangan terbang mubazir sejak kemerdekaan itu bisa diberdayakan menggunakan pesawat N-219 untuk ngangkut lobster hidup ya dari Bandara Rambang ke Bandara Denpasar itu tidak sampai 30 menit itu ya. denpasar langsung dikirim ke Tokyo, ke Osaka, kemana begitu loh, sehingga fresh harga bagus sekaligus menolong nelayan ya. ini pasar yang bisa digarap oleh PT DI produknya ini ya, nah itu untuk nelayan ya.Industri Transportasi Lapangan Terbang 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya heran pemerintah kita ini. Mengapa lapangan terbang nganggur ini didayakan sejak dulu, nah disitu ada nelayan-nelayan lobster ya. saya lagi mendorong agar budidaya lobster itu dibantu oleh LIPI. Nah kalau lobsternya sudah berhasil dikembangbiakan dibesarkan menjadi ukuran setengah kilo atau 1 kilo perlobster maunya pemasarannya ke luar negeri yang harganya bagus, bukan ke Jakarta atau ke Surabaya. Nah penerbangan dari Lombok yang ada sekarang ini ke luar negeri itu paling banter ke Kuala Lumpur, ke Singapura sama ke Australia, yang ke Jepang, ke Korea dari Lombok belum ada penerbangannya. Korea suka-suka ada, tapi carter saja dari Seoul ke Lombok itu. Yang ke Jepang atau ke Guanzo belum ada, yang ada itu adalah dari Denpasar. Penerbangan Denpasar. Denpasar-Guanzo, Denpasar-Nanzin, Denpasar segala tujuan Denpasar itu. maksud saya kalau yang lapangan terbang mubazir sejak kemerdekaan itu bisa diberdayakan menggunakan pesawat N-219 untuk ngangkut lobster hidup ya dari Bandara Rambang ke Bandara Denpasar itu tidak sampai 30 menit itu ya. denpasar langsung dikirim ke Tokyo, ke Osaka, kemana begitu loh, sehingga fresh harga bagus sekaligus menolong nelayan ya. ini pasar yang bisa digarap oleh PT DI produknya ini ya, nah itu untuk nelayan ya.Industri Transportasi Lapangan terbang 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Untuk kebutuhan turis-turis eksekutif kelas atas ya butuh penerbangan seperti ini mengangkut mereka dari LIA Lombok International Airport ke Gili Trawangan. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar di Gili Trawangan ya itu kalau lewat darat bisa 3 jam, paling cepat 2 jam kalau lewat darat. Kalau eksekutif butuh waktu pendek dari LIA tinggal bikin perjanjian lewat travel bironya jam berapa, tiba hari apa, nah N-219 itu sudah siap ngangkut bos-bos ini-ini dengan pesawat terbang ke Gili Trawangan ya. ini potensi pasar untuk wisata. Mungkin daerah-daerah lain akan lain ceritanya. Nusa Tenggara Timur dengan komodonya bisa dari Bima ya, dari Bima bisa pakai pesawat kecil ini ke Labuan Bajo, tidak usah ke Denpasar sebab banyak turis yang mau ke komodo melewati Pulau Sumbawa lewat darat ya. Setelah sampai dekat Bima nyebrang laut, nah mungkin sekarang kalau ada pesawat inikan lebih bagus. Jadi ada potensi pasar didaerah untuk mengembangkan ekonomi daerah ya mengembangkan potensi wisata yang membutuhkan moda angkutan transportasi udara dengan pesawat kecil ini. nah ini kira-kira sama dengan twin other kapasitas kemampuannya? Oh lebih bagus, wah bagus sekali.Industri Transportasi Transportasi Udara 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Untuk kebutuhan turis-turis eksekutif kelas atas ya butuh penerbangan seperti ini mengangkut mereka dari LIA Lombok International Airport ke Gili Trawangan. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar di Gili Trawangan ya itu kalau lewat darat bisa 3 jam, paling cepat 2 jam kalau lewat darat. Kalau eksekutif butuh waktu pendek dari LIA tinggal bikin perjanjian lewat travel bironya jam berapa, tiba hari apa, nah N-219 itu sudah siap ngangkut bos-bos ini-ini dengan pesawat terbang ke Gili Trawangan ya. ini potensi pasar untuk wisata. Mungkin daerah-daerah lain akan lain ceritanya. Nusa Tenggara Timur dengan komodonya bisa dari Bima ya, dari Bima bisa pakai pesawat kecil ini ke Labuan Bajo, tidak usah ke Denpasar sebab banyak turis yang mau ke komodo melewati Pulau Sumbawa lewat darat ya. Setelah sampai dekat Bima nyebrang laut, nah mungkin sekarang kalau ada pesawat inikan lebih bagus. Jadi ada potensi pasar didaerah untuk mengembangkan ekonomi daerah ya mengembangkan potensi wisata yang membutuhkan moda angkutan transportasi udara dengan pesawat kecil ini. nah ini kira-kira sama dengan twin other kapasitas kemampuannya? Oh lebih bagus, wah bagus sekali.Industri Transportasi Turis 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Untuk kebutuhan turis-turis eksekutif kelas atas ya butuh penerbangan seperti ini mengangkut mereka dari LIA Lombok International Airport ke Gili Trawangan. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar di Gili Trawangan ya itu kalau lewat darat bisa 3 jam, paling cepat 2 jam kalau lewat darat. Kalau eksekutif butuh waktu pendek dari LIA tinggal bikin perjanjian lewat travel bironya jam berapa, tiba hari apa, nah N-219 itu sudah siap ngangkut bos-bos ini-ini dengan pesawat terbang ke Gili Trawangan ya. ini potensi pasar untuk wisata. Mungkin daerah-daerah lain akan lain ceritanya. Nusa Tenggara Timur dengan komodonya bisa dari Bima ya, dari Bima bisa pakai pesawat kecil ini ke Labuan Bajo, tidak usah ke Denpasar sebab banyak turis yang mau ke komodo melewati Pulau Sumbawa lewat darat ya. Setelah sampai dekat Bima nyebrang laut, nah mungkin sekarang kalau ada pesawat inikan lebih bagus. Jadi ada potensi pasar didaerah untuk mengembangkan ekonomi daerah ya mengembangkan potensi wisata yang membutuhkan moda angkutan transportasi udara dengan pesawat kecil ini. nah ini kira-kira sama dengan twin other kapasitas kemampuannya? Oh lebih bagus, wah bagus sekali.Industri Transportasi Wisata 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini landasan sudah ada, semua pihak akan diuntungkan. Pemda akan diuntungkan karena ada asset yang nganggur ini ya. Masyarakat diuntungkan, kalangan bisnis disana diuntungkan, tidak ada yang dirugikan ini ya. Ini dapil sana soalnya ini saya dukung penuh ya. Kita butuh berapa unit tidak tahu ini siapa yang nanti menghitung tidak tahu 5,6,7,10 tidak tahu yang diuntungkan. Itu yang dibutuhkan dari Bandar internasional Lombok ya LIA Lombok International Airport di Lombok Tengah itu ke Sumbawa Barat tempat lokasi lapangan terbang Skongkang yang nganggur ini mungkin hanya 20 menit penerbangan itu ya, tapi kalau pesawat terbangnya tidak ada tidak bisa wong lapangan terbangnya ada kita butuh, tidak jalan ini. nah kalau produksi anak bangsa ini bisa jalan wah ini sudah mendukung, membantu pengembangan wisata dan industri disana ya. ini pucuk dicinta ulam tiba. Pas.Industri Transportasi Wisata Industri 7
KURTUBI 26 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebab ini apa 3 kali saya apa bertemu dengan kelompok apa masyarakat yang membutuhkan itu. Jadi bagaimana kami bisa ditolong pada saat panen cabaiHarganya anjlok. Nah mungkin kalau soal kebiasaan orang-orang Indonesia mungkin tidak semua juga seperti itu, ada juga yang pakai apa namanya kalau restoran-restoran kan pakai powder juga kan sambalnya kayak restoran Jepang itu misalnya seperti itu.Inovasi Cabai Powder 7
KURTUBI 26 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebab ini apa 3 kali saya apa bertemu dengan kelompok apa masyarakat yang membutuhkan itu. Jadi bagaimana kami bisa ditolong pada saat panen cabaiHarganya anjlok. Nah mungkin kalau soal kebiasaan orang-orang Indonesia mungkin tidak semua juga seperti itu, ada juga yang pakai apa namanya kalau restoran-restoran kan pakai powder juga kan sambalnya kayak restoran Jepang itu misalnya seperti itu.Inovasi Mesin Ekstrak 7



KURTUBI 23 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar, sebentar, tapi anunya ada ? alatnya untuk...Inovasi Mesin ekstrak 7
KURTUBI 24 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki untuk merubah dari cabai itu menjadi powder ?Inovasi Mesin ekstrak 7
KURTUBI 25 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kalau ada berapaHarganya itu ? kalau bisa dibagi ke...Inovasi Mesin ekstrak 7
KURTUBI 27 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang penting kalau ada mesinnya, dimana dijual ada informasi seperti itu atau bisaBPPT menampung aspirasi Dapil misalnya. Terima kasihInovasi Mesin ekstrak 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini yang saya sampaikan ini masalah yang kita hadapi di daerah Pak Kepala. Mudah-mudahan ada jawabannya, disamping juga itu satu ya yang masih menyangkut pangan didapil kami ada beberapa daerah, beberapa kecamatan begitu penghasil cabai yang cukup besar ya, mereka mengeluh mengapa waktu panen cabaiHarganya anjlok luar biasa. Nah mereka ingin mungkin ada teknologi sederhana bagaimana cabai yang banyak ini bisa diawetkan atau dipanaskan atau diapakan saya tidak tahu, sehingga dia tidak dirugikan pada saat panen. Dikeringkan atau bikin sambal apa tidak tahu. Kan ada solusi kata mereka petani ini sebab percuma berupaya meningkatkan produktivitas cabai begitu panenHarganya anjlok luar biasa. Nah keluhan itu, itu soal pangan ya.Inovasi Pengawet Cabai 7
KURTUBI 28 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Bahan bakunya air yang kotor Pak ?Inovasi Pengelolaan Air Bersih 7
KURTUBI 29 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kapasitas berapa maksimal dan minimal ?Inovasi Pengelolaan Air Bersih 7
KURTUBI 30 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke, ya mungkin banyak yang belum memanfaatkan termasuk saya itu.Inovasi Pengelolaan Air Bersih 7
KURTUBI 31 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang sudah dipasang berapa Anggota Pak ?Inovasi Pengelolaan Air Bersih 7
KURTUBI 32 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar Pak Ketua Ini adalah soal PLT Sampah ? ini penting sekali, sebab belum ada solusi penanganan sampah di seluruh Indonesia ini. Nah kalau boleh tahu teknologinya seperti apa ? sebab ada keputusan Mahkamah Agung yang melarang di 7 Kota Teknologi PLTSa-nya katanya merusak lingkungan sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Apakah Teknologi yang Bapak cobakan untuk menjadi standard ini teknologinya seperti apa, apakah termasuk yang disebut Zero Waste Technology ? dan kecil sekali ya percobaannya, cuma 150 ton per hari ya.Inovasi Pengelolaan Sampah 7
KURTUBI 41 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pengolahan emas tanpa merkuri yang skala kecil ? percobaannya itu anu programnya dimana itu Pak ?Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 42 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Lebak. bisa diterapkan dilokasi lain tidak ?Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 43 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak ada rencana untuk Nusa Tenggara Barat ?Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 44 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Sekotong ? Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 45 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sudah dimulai belum yang di Sekotong ini ?Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 46 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebab disana Illegal Mining nya banyak ya dan pengolahan gelondongan untuk emas itu ada yang didekat masjid, airnya itu dipakai kena ke air wudhu itu loh, jadi bahayanya disana.Inovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 47 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya saya akan dukung kalau terus apa serius di Sekotong ini ya, saya harapkan. Terima kasihInovasi Pengolahan Emas 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini yang saya sampaikan ini masalah yang kita hadapi di daerah Pak Kepala. Mudah-mudahan ada jawabannya, disamping juga itu satu ya yang masih menyangkut pangan didapil kami ada beberapa daerah, beberapa kecamatan begitu penghasil cabai yang cukup besar ya, mereka mengeluh mengapa waktu panen cabaiHarganya anjlok luar biasa. Nah mereka ingin mungkin ada teknologi sederhana bagaimana cabai yang banyak ini bisa diawetkan atau dipanaskan atau diapakan saya tidak tahu, sehingga dia tidak dirugikan pada saat panen. Dikeringkan atau bikin sambal apa tidak tahu. Kan ada solusi kata mereka petani ini sebab percuma berupaya meningkatkan produktivitas cabai begitu panenHarganya anjlok luar biasa. Nah keluhan itu, itu soal pangan ya.Inovasi Teknologi 7
KURTUBI 32 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar Pak Ketua Ini adalah soal PLT Sampah ? ini penting sekali, sebab belum ada solusi penanganan sampah di seluruh Indonesia ini. Nah kalau boleh tahu teknologinya seperti apa ? sebab ada keputusan Mahkamah Agung yang melarang di 7 Kota Teknologi PLTSa-nya katanya merusak lingkungan sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Apakah Teknologi yang Bapak cobakan untuk menjadi standard ini teknologinya seperti apa, apakah termasuk yang disebut Zero Waste Technology ? dan kecil sekali ya percobaannya, cuma 150 ton per hari ya.Inovasi Teknologi 7
KURTUBI 48 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan Energi Outlook menyertakanKajian pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan listrik jangka panjang.Kajian Kajian 7
KURTUBI 49 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pak mumpung belum diketuk, kembali ke nomor 4. Komisi VII DPR RI mendesak KepalaBPPT agar dalam penyusunan Energi Outlook menyertakanKajian pemenuhan...Kajian Kajian Pemenuhan 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertanyaan saya menyangkut mungkin tadi sudah sebagian ada yang sudah menyinggung tentang hujan asam di 3 kota, termasuk Jakarta ya. Nilai Ph di Jakarta misalnya 4,31 Bu ya, yang normal itu mestinya 5,6. Nah ini apakah sudah termasuk warning nggak hujan asam di Jakarta ini, mengingat ini akan terus meningkat kayanya hujan asam ini karena kendaraan yang ada di Jakarta ini luar biasa pertambahannya. Sehingga mungkin ini perlu dikaitkan nanti dengan kebijakan di ESDM maupun Pertamina untuk suatu standar bahan bakar yang bisa mengurangi efek terhadap hujan asam ini karena adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang begitu banyak. Pertanyaannya sekali lagi apakah sampai level berapa hujan asam ini berbahaya dengan menggunakan indikator Ph ini, ini Jakarta misalnya 4,31 terendah, Tangerang 465 dan seterusnya sampai level berapa aman udaranya ini, jangan-jangan banyak warga Jakarta batuk ini karena udara yang sudah tercemar ini. Dari penelitian ini, apakah ini melulu disebabkan karena polusi dari kendaraan bermotor, apakah ada dampak dari katakanlah PLTU pembangkit listrik tenaga batubara yang juga merupakan produsen dari pencemaran udara, apakah ada penelitian dari LHK tentang dampak PLTU terhadap pencemaran udara, mudah-mudahan kecil dampaknya, tidak sebesar dampak dari kendaraan bermotor. Itu satu.Kasus Lingkungan HidupHujan Asam 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang kedua, kira-kira kalau boleh ada jawaban mungkin tertulis kalau tidak bisa sekarang apa bentuknya seperti di Mandalika ini ada 7 unit untuk sarana dan prasarana eko wisata dan kawasan konservasi di Mandalika sebab saya tahu persis ini letaknya Mandalika ini, apa bentuknya saya penasaran juga ini ya. Saya tahu persis Mandalika ini daerah saya ini. Nomor 2 sarana dan prasarana eko wisata pada Taman Nasional dikawasan Mandalika juga ini 3 unit nilainya 50-an miliar ya. Tidak usah dijawab sekarang tidak apa-apa tertulis saja karena waktunya sudah pukul 14.00 ini.Kasus Lingkungan Hidup Kasus Lingkungan di Mandalika 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertanyaan saya menyangkut mungkin tadi sudah sebagian ada yang sudah menyinggung tentang hujan asam di 3 kota, termasuk Jakarta ya. Nilai Ph di Jakarta misalnya 4,31 Bu ya, yang normal itu mestinya 5,6. Nah ini apakah sudah termasuk warning nggak hujan asam di Jakarta ini, mengingat ini akan terus meningkat kayanya hujan asam ini karena kendaraan yang ada di Jakarta ini luar biasa pertambahannya. Sehingga mungkin ini perlu dikaitkan nanti dengan kebijakan di ESDM maupun Pertamina untuk suatu standar bahan bakar yang bisa mengurangi efek terhadap hujan asam ini karena adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang begitu banyak. Pertanyaannya sekali lagi apakah sampai level berapa hujan asam ini berbahaya dengan menggunakan indikator Ph ini, ini Jakarta misalnya 4,31 terendah, Tangerang 465 dan seterusnya sampai level berapa aman udaranya ini, jangan-jangan banyak warga Jakarta batuk ini karena udara yang sudah tercemar ini. Dari penelitian ini, apakah ini melulu disebabkan karena polusi dari kendaraan bermotor, apakah ada dampak dari katakanlah PLTU pembangkit listrik tenaga batubara yang juga merupakan produsen dari pencemaran udara, apakah ada penelitian dari LHK tentang dampak PLTU terhadap pencemaran udara, mudah-mudahan kecil dampaknya, tidak sebesar dampak dari kendaraan bermotor. Itu satu.Kasus Lingkungan HidupKualitas Air 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, tidak hanya itu tadi sejawat saya juga menyinggung soal bekas penambangan permukaan bumi kita banyak yang rusak di Kalimantan Timur dimana itu tambang batubara yang lobang-lobang besar itu, ini juga dikaitkan dengan energi ya. jadi bekas-bekas tambang-tambang batubara disamping tadi sejawat saya Pak Tjatur untuk di Thailand untuk pariwisata opsi berikutnya bisa untuk energi yaitu energi surya. Jadi lobang-lobang bekas tambang itu plak-plak energi surya bisa dipasang disitu menjadi murah karena lahannya tidak bayar. Pembangkit tenaga surya menjadi mahal karena lahannya harus bayar sebab butuh lahan yang luas, tenaga surya butuh lahan yang luas. Nah kalau bekas-bekas tambang batubara atau tambang apapun yang ditinggal begitu saja, nah sekarang ini kita rubah menjadi berkah ya. rubah menjadi berkah Kaltim itu jadi bangun pembangkit listrik tenaga surya ya. Tinggal dipasang tiang-tiang, nanti ahlinyalah yang masuk disitu yang penting ada kebijakan dari Kementerian LHK. Jadi ini menunjang undang-undang yang kita sahkan menolong lahan yang rusak, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. itu saran saya.Kasus Lingkungan Hidup Pertambangan 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu berbicara secara umum dulu. Tentang undang-undang kedua yang kita sahkan Konvensi Minamata tentang merkuri ini payung hukum kedepan yang luar biasa yang tidak disadari. Kita mulailah dengan tambang, tambang illegal. Illegal mining pengolahannya menggunakan merkuri ya ini mulai dari situ untuk jangan lagi bagaimana caranya ada peraturan, ada penegakan hukum disitu ya. nanti kita hukum penuh ini kedua undang-undang untuk bisa diterapkan. Itu yang umum. Sekarang mau tidak mau menyangkut dapil karena kita disumpah untuk memperjuangkan dapil ini misalnya kalau tidak ada sumpah ya bodo amat juga sih. Ngomong soal dapil bosan juga begitu ya, tapi karena disumpah ya saya kemukakan sekarang. Sama dengan rekan sejawat saya. tadi satu yang tadi halaman 16. Kita dukung ini pengembangan dunia usaha dan pariwisata ah Mandalika yaitu pengembangan tiga kawasan pariwisata. Saya juga kaget juga ini kok tiba-tiba ada Program LHK di Mandalika baru tahu terus-terang saja, baru tahu sekarang Alhamdulillah ini ada berkahnya.Kasus Lingkungan Hidup Tambang Ilegal 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang saya dengar juga justru Indotan pun punya IUP di Lombok itu, di Di Skotong. Mungkin hal yang sama bisa diterapkan di Skotong itu atau bagaimana?Kasus perusahaan emasIndotan 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi ini kita temukan ada kasus dimana, Pemegang IUP resmi, penjelasan Bapak kita dengar tadi, bekerja sama, apapun bentuknya jangan sampai merkuri yang dipakai kan intinya itu. Jangan sampai merkuri yang dipakai dalam penambangan nah rakyat ya namanya rakyat, dia tidak bisa punya modal besar tentunya. Jadi bagaimana mereka bisa mencari nafkah tanpa melanggar ketentuan best practice, penambangan tanpa merkuri. Saya rasa cukup Pak Ketua.Kasus perusahaan emasIndotan 7
KURTUBI 15 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kerja samanya sudah jalan dan menghasilkan produksi tidak?Kasus perusahaan emasProduksi 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi itu rakyat menambang di areal-nya Indotan, lalu diolah oleh Indotan. Indotan menggunakan teknologi apa? Tidak pakai merkuri?Kasus perusahaan emasPT Indotan 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nasdem nggak mau terima kalau kebijakan energi nasional dikunci mati yang menyebabkan bangsa ini terhambat kemajuan ekonominya. Mustahil menjadi negara maju kalau listriknya enggak cukup, usahain. Ini orang habis-habisan batubara ingat ada CO2 pengganti, bisa kita berdayakan pembangkit batu bara semua bisa, bisa banget kalau kita penghasil batubara. Tapi ingat juga reserve-nya hanya untuk untuk 40 tahun, untuk 30 tahun. Harus kita bisa, sekarang siapkan pembangkit listrik yang bisa sustainable.Kebijakan Energi Nasional 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi yang ingin saya katakan, kalau berpegang kepada KEN yang ada sekarang memang nuklir itu opsi terakhir, jangan kita berhenti sampai di situ gitu loh. Kita berpikir untuk kepentingan bangsa jangka panjang, kebutuhan listrik bangsa ini akan begitu meningkat kalau GDP kita sekarang 5%, mungkin tahun depan 5,5, maksimal yang bisa dicapai saya prediksi 6%. Tolnya pol GDB Indonesia hanya tumbuh 6,5% itu mentok 6,5%, kalau kondisi listrik seperti ini, 6,5% ini jawaban mengapa republik ini kemakmuran kita itu tertinggal jauh dengan negara lagi. Cina itu bisa melonjak luar biasa sekali, kalau Bapak-bapak ke Shanghai, ke Guangzhou itu melebihi New York kota-kotanya itu sekarang. Mereka bisa begitu karena double digit, GDP growth-nya dalam 15 tahun kalau nggal salah itu, dalam belasan tahun China itu berkembang double digit GDP-nya. Kita punya P6 aja susah yang luar biasa. Saya mengatakan maksimal 6,5% negeri ini bisa GDP-nya berkembang. Mau bermimpi menyamai Malaysia saja mustahil ini, kalau energi kita seperti saat sekarang ini. Pembangunan pembangkit ini dituangkan dalam RUPTL, kalau RUPTL juga tidak mampu berpikir melihat konsumsi listrik kita akan bergerak secara eksponensial, bukan dari sinier. Ini saya jelaskan secara sedikit secara ilmiah, pendekatan ekonometri, jika melihat energi ini terkait dengan GDP. Jadi GDP turunnaiknya tergantung konsumsi energi. Konsumsi ini naik GDP naik tetapi dalam kasus energi dia hubungan fungsionalnya tidak satu arah, diadua arah ini energy sama GDP, 2 arah bukan hanya konsumsi energi mempengaruhi GDP. Tetapi GDP juga mempengaruhi energy dalam ekonomi fungsional 2 arah. Once GDP itu belum tentu tercapai, akibatnya apa? konsumsi energi akan bergerak tidak ada linier, eksponensial dia mendaki. Ini yang katakan kalau GDP kita mampu saja 6,5%, saya yakin demand akan listrik jauh lebih tinggi dari pada yang diperkirakan sekarang, camkan itu, bisa Bapak-bapak atur pembangkit tetap landai-landai saja akibatnya kesempatan kerja tidak tercipta banyak. Jadi untuk bangsa ini maju energy kuncinya tidak hanya pertanian, energy kuncinya untuk bisa negara maju, pertanian butuh kita, tetapi tidak bisa mendorong bangsa ini menjadi negara maju hanya dengan pertanian. Energi menciptakan industri, industri bisa mengubah ekonomi itu bergerak cepat, menciptakan lapangan kerja lebih bagus, hanya energi yang mampu menjawab dan itu listrik. Maka saya tetap berharap RUPTL harus disempurnakan dengan memasukkan nuklir, lebih-lebih secara perundang-undangan nuklir itu sudah amat sangat legal standing hukumnya, legal standingnya sangat kuat PLTN di Indonesia, ada Undang-undang Pembangunan Jangka Panjang ada nuklirnya. Bahkan di Undang-undang Energi ada nuklirnya, halo-halo, ini ujug-ujug PP, PP ’79 menempatkan nuklir opsi terakhir, tinggi mana Undang-undang sama PP. PP katanya disahkan di ruangan ini di Komisi VII, nggak ada tuh. PP ya PP, menang Undang-undang-undang. Kami akan desak Menteri Bappenas jadi untuk melaksanakan Undang-undang Pembangunan Nasional di situ ada nuklirnya. Enggak boleh bangsa ini di kunci mati kemajuannya hanya oleh beberapa orang, nggak boleh, saya enggak terima itu.Kebijakan GDP 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu, tentu indikasi-indikasi ini, indikator-indikator ini bisa menjadi alat kebijakan ke depan tentang pengembangan energi kita. Di sini disarankan untuk terus lebih banyak menggunakan non fosil ya, bio energi. Nah berkaitan dengan ini lahan-lahan hutan yang tadinya merupakan lahan tambang ada IUP, terus IUP-nya sudah selesai tidak ditambang lagi, mungkin ini butuh pengaturan untuk diarahkan menjadi ladang energi lah, hutan energi untuk bisa menghasilkan bio energi. Contohnya misalnya di Lombok maupun di Sumbawa itu banyak terjadi ilegal logging maupun ilegal mining, terutama di wilayah-wilayah yang tadinya ada IUP terus tidak ada kelanjutan IUP-nya, nambang begitu. Lalu ilegal mining itu terjadi dan terang-terangan, pertanyaannya seperti rekan kami sebelumnya, Gakkum-nya bagaimana, penegakan hukumnya sebab ini terangterang saja kalau mau lihat itu di Sumbawa maupun di Lombok Barat, sepotong, itu terjadi terang-terangan itu. Lebih menyedihkan lagi mungkin di kabupaten Dompu Bima, hutannya itu sudah gundul pacul, dampak dari pada ilegal logging yang terlampau lama, sehingga hujan sedikit saja Bima itu tenggelam itu, apalah hujan lebat. Hujan lebat itu Bima, Dompu, Sumbawa itu kebanjiran luar biasa Bu dan ini perlu penataan atau upaya-upaya dari KLHK bagaimana agar solusinya ya harus reboisasi kelihatannya itu karena air hujan begitu turun langsung saja menyapu ke kota-kota itu, nggak ada penahannya. Ini tolong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menaruh perhatian lebih serius terhadap kondisi hutan yang ada kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa untuk mencegah banjir yang berulang-ulang setiap hujan besar pasti banjir di daerah sana.Kebijakan IUP 7
KURTUBI 29 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kapasitas berapa maksimal dan minimal ?Kebijakan Kapasitas 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, terkait dengan kelistrikan nasional. Kami juga mendukung kebijakan dan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat. Ini merupakan tantangan juga bagi sektor produsen listrik untuk bisa seefisien mungkin, untuk bisa terus menurunkan biaya pokok produksi ya nah seperti itu. Nah terkait dengan ini maka PLTG-PLTG yang ada di banyak daerah terutama Dapil saya di provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh di bilang di sana 90% listrik itu dari PLTB. Ini ngak boleh lagi ada izin-izin baru untuk membangun PLTB, yang PLTB yang lama ini sebaiknya diganti dengan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih efisien.Kebijakan Kebijakan 7



KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nasdem nggak mau terima kalau kebijakan energi nasional dikunci mati yang menyebabkan bangsa ini terhambat kemajuan ekonominya. Mustahil menjadi negara maju kalau listriknya enggak cukup, usahain. Ini orang habis-habisan batubara ingat ada CO2 pengganti, bisa kita berdayakan pembangkit batu bara semua bisa, bisa banget kalau kita penghasil batubara. Tapi ingat juga reserve-nya hanya untuk untuk 40 tahun, untuk 30 tahun. Harus kita bisa, sekarang siapkan pembangkit listrik yang bisa sustainable.Kebijakan Kebijakan 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi yang ingin saya katakan, kalau berpegang kepada KEN yang ada sekarang memang nuklir itu opsi terakhir, jangan kita berhenti sampai di situ gitu loh. Kita berpikir untuk kepentingan bangsa jangka panjang, kebutuhan listrik bangsa ini akan begitu meningkat kalau GDP kita sekarang 5%, mungkin tahun depan 5,5, maksimal yang bisa dicapai saya prediksi 6%. Tolnya pol GDB Indonesia hanya tumbuh 6,5% itu mentok 6,5%, kalau kondisi listrik seperti ini, 6,5% ini jawaban mengapa republik ini kemakmuran kita itu tertinggal jauh dengan negara lagi. Cina itu bisa melonjak luar biasa sekali, kalau Bapak-bapak ke Shanghai, ke Guangzhou itu melebihi New York kota-kotanya itu sekarang. Mereka bisa begitu karena double digit, GDP growth-nya dalam 15 tahun kalau nggal salah itu, dalam belasan tahun China itu berkembang double digit GDP-nya. Kita punya P6 aja susah yang luar biasa. Saya mengatakan maksimal 6,5% negeri ini bisa GDP-nya berkembang. Mau bermimpi menyamai Malaysia saja mustahil ini, kalau energi kita seperti saat sekarang ini. Pembangunan pembangkit ini dituangkan dalam RUPTL, kalau RUPTL juga tidak mampu berpikir melihat konsumsi listrik kita akan bergerak secara eksponensial, bukan dari sinier. Ini saya jelaskan secara sedikit secara ilmiah, pendekatan ekonometri, jika melihat energi ini terkait dengan GDP. Jadi GDP turunnaiknya tergantung konsumsi energi. Konsumsi ini naik GDP naik tetapi dalam kasus energi dia hubungan fungsionalnya tidak satu arah, diadua arah ini energy sama GDP, 2 arah bukan hanya konsumsi energi mempengaruhi GDP. Tetapi GDP juga mempengaruhi energy dalam ekonomi fungsional 2 arah. Once GDP itu belum tentu tercapai, akibatnya apa? konsumsi energi akan bergerak tidak ada linier, eksponensial dia mendaki. Ini yang katakan kalau GDP kita mampu saja 6,5%, saya yakin demand akan listrik jauh lebih tinggi dari pada yang diperkirakan sekarang, camkan itu, bisa Bapak-bapak atur pembangkit tetap landai-landai saja akibatnya kesempatan kerja tidak tercipta banyak. Jadi untuk bangsa ini maju energy kuncinya tidak hanya pertanian, energy kuncinya untuk bisa negara maju, pertanian butuh kita, tetapi tidak bisa mendorong bangsa ini menjadi negara maju hanya dengan pertanian. Energi menciptakan industri, industri bisa mengubah ekonomi itu bergerak cepat, menciptakan lapangan kerja lebih bagus, hanya energi yang mampu menjawab dan itu listrik. Maka saya tetap berharap RUPTL harus disempurnakan dengan memasukkan nuklir, lebih-lebih secara perundang-undangan nuklir itu sudah amat sangat legal standing hukumnya, legal standingnya sangat kuat PLTN di Indonesia, ada Undang-undang Pembangunan Jangka Panjang ada nuklirnya. Bahkan di Undang-undang Energi ada nuklirnya, halo-halo, ini ujug-ujug PP, PP ’79 menempatkan nuklir opsi terakhir, tinggi mana Undang-undang sama PP. PP katanya disahkan di ruangan ini di Komisi VII, nggak ada tuh. PP ya PP, menang Undang-undang-undang. Kami akan desak Menteri Bappenas jadi untuk melaksanakan Undang-undang Pembangunan Nasional di situ ada nuklirnya. Enggak boleh bangsa ini di kunci mati kemajuannya hanya oleh beberapa orang, nggak boleh, saya enggak terima itu.Kebijakan RUPTL 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita lawan ya. Kebijakan Energi NasionalEnergi Nasional 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita lawan ya. Kebijakan Energi NasionalKebijakan 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Daerah ini merencanakan kota industri baru dengan kebutuhan listrik 1000 megawatt. Mimpi dua gubernur. Didaerah ini aka nada pembangunan smelter dengan industri hlirnya butuh 500 megawatt.Kebijakan Energi NasionalKebutuhan listrik 7
KURTUBI 19 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Boleh kenomor 1 sedikit koreksi?Kebijakan Energi NasionalKoreksi 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Maksud saya Pak Ketua, ini mumpung momennya kita bicara audit BPK tentang kinerja EBTKE. Target 23% energi mix ini maksudnya PLTN sudah masuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tapi oleh PP-nya, oleh regulasi bawahannya dimentahkan. Intinya nuklir. Ujung-ujung nuklir.Kebijakan Energi NasionalNuklir 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini saya merasa berbahagia, semua kumpul yang senior-senior ya. jadi kami di Komisi VII DPR ini adalah bidangnya energi ya. kami sadar betul bahwa Indonesia kedepan untuk bisa menjadi makmur listriknya harus cukup. Sederhana saja berfikirnya. Posisi kita sekarang listrik sangat kurang. Kami Komisi VII DPR mendukung penuh. Pengembangan energi terbaru dan terbarukan, tapi yang sudah jalan PLT tenaga surya, tenaga bayu, biomas kita dukung penuh itu dikomisi ini termasuk geo termal, tapi itukan seupil-seupil. Mikro hidro ya satu,dua mega. Angin juga kecil-kecil begitu loh. Tidak bisa cukup kebutuhan energi bangsa ini kedepan untuk menjadi negara industri maju ya tanpa listrik yang cukup.Kebijakan Energi NasionalPengembangan Energi 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, sudah disampaikan tadi sekaya-kayanya batu bara kita akan habis, migas kita akan habis, lah wong Saudi Arabia yang kaya minyak saja sudah siap-siap nuklir kok. Tadikan ada yang seperti tenaga air pun sudah masuk ke nuklir. Takut dengan bayangan sendiri karena ada Fukushima, musibah Fukushima maupun share mobil sudah dijelaskan antara lainnya. Lalu mengapa sampai hari ini belum juga. yang kita dengar ESDM menggunakan tolak ukur biaya produksi kilowatt hours dari listrik yang berasal dari nuklir ini masih jauh diatas yang lain. Itu kalau komparasinya tidak fear. PLTU batu bara sebenarnya biaya pokoknya tinggi kalau biaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan maupun pengotoran udara itu ya itu namanya ekstrality cost kalau dalam … ekonomi lingkungan ya. Kalau itu diinternalkan, gaya eksternal itu menjadi mahal juga barang ini ya, jadi mahal juga, tapi kita terima sajalah.Kebijakan Energi NasionalSumber Energi 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi begini 1 menit saja, jadi Kaltim kekurangan listrik Pak ya, ini catatan. Studi-studi sudah menunjukkan Kaltim itu wajar dapet PLTN sama dengan Kalbar. Jadi studi tampak yang lebih detil harus ada, jadi ke depan Kaltim harus punya PLTN demikian juga Kalbar. Terima kasih.Kelistrikan Kekurangan Listrik 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi saya nyatakan Pak Ketua, saya mohon agar kalau bisa hari ini kita bikin statement politik DPR yang meminta agar PLTN masuk dalam sistem kelistrikan nasional ya, masuk dalam sistem kelistrikan nasional. Tolong tenaga ahli dicatat dijadikan statement, keputusan apapun nanti ya opsi terakhir dihapus. Itu politik kita sebagai wakil rakyat ya. biar pemerintah tahu, Menteri ESDM tahu, Ketua DEN, Bapaik Presiden tahu bahwa rakyat inginnya ini.Kelistrikan Kelistrikan Nasional 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya tutup 1,5 menit mohon maaf kalau ada kekeliruan. Jadi kita bersepakat untuk PLTN masuk kepada sistem kelistrikan nasional. Demikian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKelistrikan Kelistrikan Nasional 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Daerah ini merencanakan kota industri baru dengan kebutuhan listrik 1000 megawatt. Mimpi dua gubernur. Didaerah ini aka nada pembangunan smelter dengan industri hlirnya butuh 500 megawatt.Kelistrikan Listrik 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini saya merasa berbahagia, semua kumpul yang senior-senior ya. jadi kami di Komisi VII DPR ini adalah bidangnya energi ya. kami sadar betul bahwa Indonesia kedepan untuk bisa menjadi makmur listriknya harus cukup. Sederhana saja berfikirnya. Posisi kita sekarang listrik sangat kurang. Kami Komisi VII DPR mendukung penuh. Pengembangan energi terbaru dan terbarukan, tapi yang sudah jalan PLT tenaga surya, tenaga bayu, biomas kita dukung penuh itu dikomisi ini termasuk geo termal, tapi itukan seupil-seupil. Mikro hidro ya satu,dua mega. Angin juga kecil-kecil begitu loh. Tidak bisa cukup kebutuhan energi bangsa ini kedepan untuk menjadi negara industri maju ya tanpa listrik yang cukup.Kelistrikan Listrik 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini harus dibuka. Itu batu bara merusak lingkungan udara, tapi kita pakai negeri ini butuh listrik ya. Nah tidak fear-nya, tidak benarnya kebijakan energi kita ini sampai hari ini justru listrik yang bersumber dari nuklir yang bisa menghasilkan listrik yang bersih kapasitas besar, tidak atau belum menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional. Ini Komisi VII DPR bertanggungjawab ini ya. Dosalah kalau Komisi VII DPR terus membiarkan ini. Artinya apa? Untuk mencapai negara maju menjadi negara industri tanpa masuknya nuklir itu bisa tercapainya mungkin 100 tahun yang akan datang. Mungkin 80 tahun yang akan datang. Mungkin 50 tahun yang akan datang, tapi kalau nuklir masuk bisa dipercepat dan sekaligus kita memperoleh energi yang bersih ya. tolong diperhatikan itu. kita kewajiban karena Komisi VII DPR ini karena dua undang-undang yang sudah kita sahkan untuk mendukung realisasi daripada undangundang itu ya. itu yang ingin saya garisbawahi.Kelistrikan Listrik 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak betul itu-itu, kayanya betulKelistrikan Tarif Dasar Listrik 7
Kurtubi 5 Nasdem NTB Laki-Laki Iya, sesuai dengan rencana, Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III tahun 2015-2019 itu jelas nuklir di situ.Ketenagalistrikan Energi Nuklir 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Iya, saya cepat saja, beberapa saya tanyakan. Pertama, ada PLTU di Bima yang mangkrak. Dari jauh kelihatan itu sudah rangkanya berdiri, bertahun-tahun dibiarin, apakah dilanjutkan atau bagaimana yang di Bima Pak. Itu satu, bisa pendalaman soal RUU PTL, sudah masuk ya. RUU PTL saya berpendapat sebaiknya disempurnakan lagi lah RUPTL ini yang 2026. Menurut Undang-Undang Nomor, Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Lalu PP 14 Tahun 2015 sebenarnya nuklir itu sudah harus masuk pak, PLTN, sudah harus masuk paling lambat sudah dibangun tahun 2019 hingga tahun 2025 sudah berkoperasi gitu loh ya. Jadi RUU PTL-nya ini disesuaikan dengan Undang-Undang RPJM dan PP 14 Tahun 2015. Saya buka-buka di sini ada disebut PLTN di sistem Jawa sudah masuk juga ini ada PLTN di sistem Jawa ini di mana dan berapa megawatt ini PLTN-nya ini sebab 2025 kan sasarannya EBT itu kan 23% iya kan sasarannya. Itu termasuk energi baru itu EBT terbarukan, energi baruv itu nuklir dan ada di Undang-undang RPJM nasional. Saya menghimbau, Komisi VII menghimbau agar RUU PTL PLN ini disempurnakan dan harus masuk nuklir secara konkrit. Ini sudah masuk di gambarnya ini, di grafiknya ini PLTN di sistem Jawa-Bali. Jadi ini mestinya bisa dipercepat sehingga sasaran 23% energi mix dari EBT itu akan bisa tercapai gitu lho, ini ada undang-undangnya, RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kalau sudah tercantum di RUU PTL-nya PLN nanti kita desak BATAN atau Dirjen Kelistrikan segera melakukan study yang konkrit, lokasi Tapaknya di mana, kapasitas berapa dan seterusnya, dan seterusnya, konkrit-konkrit gitu loh, pakai anggaran APBN. Jadi saya menghimbau kebetulan saya Ketua Kaukus Nuklir, jadi saya harus menyuarakan suara teman-teman saya yang masuk dalam Kaukus Nuklir ini bercita-cita, berangan-angan agar PLTN ini terwujud gitu loh dan ada undang-undangnya. Sehingga sebaiknya direncanakan masuk dalam RUU PTL-nya PLN, kalau mengacu pada Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Nasional itu tahun 2025 sudah beroperasi itu barang itu. Kalau 2025 beroperasi energi mix EBT akan tercapai, sehingga seyogyanya 2019 sudah mulai dibangun, sebelum dibangun harus ada visibility study yang konkrit pakai anggaran APBN, nggak tahu ini apakah PLN yang melakukan visibility study-nya atau BATAN atau Dirjen Kelistrikan, Ditjen Kelistrikan ini nggak tahu lah pokoknya siapapun lah nanti di Komisi VII kita dorong pakai dana APBN itu kita dukung gitu loh. Jangan di pulau Jawa dulu mungkin di Kalbar ya, di Kalimantan Barat, nah di Jawanya di mana, apakah Semenanjung Muria dihidupkan atau ada lokasi lainnya. Ini harus ada visibility study yang terbaru mungkin ya, sehingga tidak hanya ngomong-ngomong doang, tidak hanya disebut dalam Undang-Undang supaya ada. Memang ada sedikit hambatan karena dalam Ken maupun Ruwen PLTN ditempatkan pada opsi terakhir tapi bukan berarti dilarang. Undang-Undang Jangka Panjang Nasional mengharuskan PLTN itu. Jadi tidak salah kalau RUU PTL yang dibkin oleh PTN sudah mencantumkan PLTN nggak salah itu, ada dasar undang-undangnya. Adapun Ruwen yang menempatkan opsi terakhir itu tidak melarang, itu Ken sama Ruwen sambil jalan nanti kita sempurnakan, nanti dengan DEN kita minta itu supaya di hapus kalimat opsi terakhir begitu.Ketenagalistrikan Pembangunan Energi Nuklir 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Ketua, karena rapat hari ini disamping soal yang mangkrak-mangkrak ya juga soal RUU PTL yang tidak mendapatkan perhatian. Begini tadi oleh Pak Dirut dikatakan ini urusannya ESDM, nah Dirjen Kelistrikan itu bisa menjawab mengapa, apa namanya, PLTN tidak dimasukkan dalam RUU PTL yang sekarang ini, apakah ini memang dari ESDM ada garis kebijakan seperti itu, satu. Kedua, sebenarnya Pak Dirut di dalam paparan PLN ini sudah ada di tulis PLTN untuk sistem Jawa-Bali, apakah ini tanpa sepengetahuan ESDM atau bagaimana dan PLTN yang di sistem Jawa ini saya mau tanya berapa mega watt, seyogayanya memang sudah harsu ada berdasarkan Undang-undang RPJMN yang saya sebutkan tadi itu, mestinya sudah harus ada.Ketenagalistrikan PLTN 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Begini sekalipun inikan ditakutkan Ken sama Ruwen yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir iya kan, itu nggak melarang opsi terakhir itu, kecuali dilarang tidak boleh PLTN nah itu baru jadi masalah. Jadi tetap terbuka Cuma sekarang kita anjurkan, kita syaratkan ke pemerintah agar dalam RUU PTL yang sekarang ini PLTN-nya dimasukkan gitu. jadi kalau nggak masukkan nggak ada nuklirnya kita rapat tentang RUU PTL ya percuma sama juga RUU PTL sebelum-sebelumnya.Ketenagalistrikan PLTN 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Iya, saya cepat saja, beberapa saya tanyakan. Pertama, ada PLTU di Bima yang mangkrak. Dari jauh kelihatan itu sudah rangkanya berdiri, bertahun-tahun dibiarin, apakah dilanjutkan atau bagaimana yang di Bima Pak. Itu satu, bisa pendalaman soal RUU PTL, sudah masuk ya. RUU PTL saya berpendapat sebaiknya disempurnakan lagi lah RUPTL ini yang 2026. Menurut Undang-Undang Nomor, Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Lalu PP 14 Tahun 2015 sebenarnya nuklir itu sudah harus masuk pak, PLTN, sudah harus masuk paling lambat sudah dibangun tahun 2019 hingga tahun 2025 sudah berkoperasi gitu loh ya. Jadi RUU PTL-nya ini disesuaikan dengan Undang-Undang RPJM dan PP 14 Tahun 2015. Saya buka-buka di sini ada disebut PLTN di sistem Jawa sudah masuk juga ini ada PLTN di sistem Jawa ini di mana dan berapa megawatt ini PLTN-nya ini sebab 2025 kan sasarannya EBT itu kan 23% iya kan sasarannya. Itu termasuk energi baru itu EBT terbarukan, energi baruv itu nuklir dan ada di Undang-undang RPJM nasional. Saya menghimbau, Komisi VII menghimbau agar RUU PTL PLN ini disempurnakan dan harus masuk nuklir secara konkrit. Ini sudah masuk di gambarnya ini, di grafiknya ini PLTN di sistem Jawa-Bali. Jadi ini mestinya bisa dipercepat sehingga sasaran 23% energi mix dari EBT itu akan bisa tercapai gitu lho, ini ada undang-undangnya, RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kalau sudah tercantum di RUU PTL-nya PLN nanti kita desak BATAN atau Dirjen Kelistrikan segera melakukan study yang konkrit, lokasi Tapaknya di mana, kapasitas berapa dan seterusnya, dan seterusnya, konkrit-konkrit gitu loh, pakai anggaran APBN. Jadi saya menghimbau kebetulan saya Ketua Kaukus Nuklir, jadi saya harus menyuarakan suara teman-teman saya yang masuk dalam Kaukus Nuklir ini bercita-cita, berangan-angan agar PLTN ini terwujud gitu loh dan ada undang-undangnya. Sehingga sebaiknya direncanakan masuk dalam RUU PTL-nya PLN, kalau mengacu pada Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Nasional itu tahun 2025 sudah beroperasi itu barang itu. Kalau 2025 beroperasi energi mix EBT akan tercapai, sehingga seyogyanya 2019 sudah mulai dibangun, sebelum dibangun harus ada visibility study yang konkrit pakai anggaran APBN, nggak tahu ini apakah PLN yang melakukan visibility study-nya atau BATAN atau Dirjen Kelistrikan, Ditjen Kelistrikan ini nggak tahu lah pokoknya siapapun lah nanti di Komisi VII kita dorong pakai dana APBN itu kita dukung gitu loh. Jangan di pulau Jawa dulu mungkin di Kalbar ya, di Kalimantan Barat, nah di Jawanya di mana, apakah Semenanjung Muria dihidupkan atau ada lokasi lainnya. Ini harus ada visibility study yang terbaru mungkin ya, sehingga tidak hanya ngomong-ngomong doang, tidak hanya disebut dalam Undang-Undang supaya ada. Memang ada sedikit hambatan karena dalam Ken maupun Ruwen PLTN ditempatkan pada opsi terakhir tapi bukan berarti dilarang. Undang-Undang Jangka Panjang Nasional mengharuskan PLTN itu. Jadi tidak salah kalau RUU PTL yang dibkin oleh PTN sudah mencantumkan PLTN nggak salah itu, ada dasar undang-undangnya. Adapun Ruwen yang menempatkan opsi terakhir itu tidak melarang, itu Ken sama Ruwen sambil jalan nanti kita sempurnakan, nanti dengan DEN kita minta itu supaya di hapus kalimat opsi terakhir begitu.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Kurtubi 12 Nasdem NTB Laki-Laki RPJMN ke-3 tahun 2015-2019 jamannya SBY itu siapa, itu ada di situ, tapi tetap menjadi Undang-undang.Ketenagalistrikan RPJMN 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Ketua, karena rapat hari ini disamping soal yang mangkrak-mangkrak ya juga soal RUU PTL yang tidak mendapatkan perhatian. Begini tadi oleh Pak Dirut dikatakan ini urusannya ESDM, nah Dirjen Kelistrikan itu bisa menjawab mengapa, apa namanya, PLTN tidak dimasukkan dalam RUU PTL yang sekarang ini, apakah ini memang dari ESDM ada garis kebijakan seperti itu, satu. Kedua, sebenarnya Pak Dirut di dalam paparan PLN ini sudah ada di tulis PLTN untuk sistem Jawa-Bali, apakah ini tanpa sepengetahuan ESDM atau bagaimana dan PLTN yang di sistem Jawa ini saya mau tanya berapa mega watt, seyogayanya memang sudah harsu ada berdasarkan Undang-undang RPJMN yang saya sebutkan tadi itu, mestinya sudah harus ada.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Jadi itu sebabnya saya menyarankan, Komisi VII menyarankan agar RUU PTL PLN ini disempurnakan dengan memasukkan PLTN, harus selesai tahun 2025. Sehingga EBT itu bisa 23% dalam energi mix-nya, kira-kira begitu. Jadi tolong dimasukkan dalam kesimpulan bahwa RUU PTL PLN ini supaya disempurnakan dengan memasukkan PLTN sejalan dengan Undang-undang RPJMN dan sesuai dengan PP nomor berapa tadi saya lupa itu.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 8 Nasdem NTB Laki-Laki Kan kita topik rapatnya RUU PTL.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Begini sekalipun inikan ditakutkan Ken sama Ruwen yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir iya kan, itu nggak melarang opsi terakhir itu, kecuali dilarang tidak boleh PLTN nah itu baru jadi masalah. Jadi tetap terbuka Cuma sekarang kita anjurkan, kita syaratkan ke pemerintah agar dalam RUU PTL yang sekarang ini PLTN-nya dimasukkan gitu. jadi kalau nggak masukkan nggak ada nuklirnya kita rapat tentang RUU PTL ya percuma sama juga RUU PTL sebelum-sebelumnya.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 13 Nasdem NTB Laki-Laki Topik rapat malam ini RUU PTL kok.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 14 Nasdem NTB Laki-Laki Kita akan ke menteri Pak, kami akan desak menteri itu untuk menyetujui RUU PTL PLN.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu bisnis listrik panas bumi, ini Pertamina sudah lama ya aktif di bisnis panas bumi ini. Pertanyaannya, apakah ke depan Pertamina masih stay untuk juga aktif di panas bumi ini. Kami sedang menyusun revisi Undang-Undang Migas, kami sampai kepada tahapan diskusi, apakah Pertamina juga kita berikan keleluasaan untuk aktif di luar Migas ya. Ini panas bumi termasuk energi terbarukan, di luar migas, tetapikan pencarian sumber panas buminya itu membutuhkan drilling pengeboran. Pengeboran itu adalah bidang keahliannya Pertamina bukan PLN. PLN nggak ngerti pengeboran, PLN nggak ngerti pengeboran, yang ngerti ngebor sumur panas bumi itu orang perminyakan. Jadi wajar-wajar saja kalau Pertamina aktif di energi panas bumi ini. Tapi kira-kira prospek ke depan dari sisi Pertamina panas bumi ini apa mau digeluti terus atau bagaimana. Itu tentang hulu ya, masih termasuk tentagn hulu kami mendukung ekspansi Pertamina untuk hulu di luar negeri. Kita akan lihat di sini yang di Aljazair sudah menghasilkan minyak 38 MB per day, milyar barel per day, ribu barel per hari , di Malaysia, Irak. Tahun 2016 ada 9 negara dan ada yang sudah pada tahap produksi tadi apa Tanzania, Nigeria sam Gabon, pertanyaan saya mengapa Pertamina tidak memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara anggota Opec, sekalipun sekarang dibekukan. Di mana mestinya Pertamina bisa melakukan approach tentunya lewat pemerintah dengan pemerintah ke negara-negara Opec memper countries agar NOC yang bernama Pertamina ini berikan prioritaslah di negara-negara anggota Opec itu untuk bisa mengakuisisi memperoleh lapangan-lapangan produksi yang bagus di semua negara Opec, yang sudah kita lihat di sini Alzeir, Irak sudah sudah bagus. Dan Nigeria dan Gabon, negara-negara lain ini kok saya terus terang saja kok rada aneh, Pertamina mengakuisisi atau mau berbisnis sektor hulu di Itali, di Namibia, bahkan di France, negara-negara yang secara relatif produksinya sangat-sangat kecil yang mencerminkan kondisi geologis perut bumi merekan, potensi minyak di negara-negara yang produksinya sangat kecil ini pasti prospeknya, apa ya sangat rendah gitu ya. Apakah ini masuk ke negara-negara ini dengan memakai metode random saja, di Namibia ada yang dijual masuk situ, nah saya lihat ini kurang perencanaan. Sebaiknya ada strategi untuk bisa aktif di sektor hulu di luar negeri ini. Tadi saran saya dengan memanfaatkan keanggotaan kita di Opec, mudah-mudahan pembekuan ini sementara nanti diaktifkan lagi.Kinerja Pertamina Ekspansi ke Luar 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu bisnis listrik panas bumi, ini Pertamina sudah lama ya aktif di bisnis panas bumi ini. Pertanyaannya, apakah ke depan Pertamina masih stay untuk juga aktif di panas bumi ini. Kami sedang menyusun revisi Undang-Undang Migas, kami sampai kepada tahapan diskusi, apakah Pertamina juga kita berikan keleluasaan untuk aktif di luar Migas ya. Ini panas bumi termasuk energi terbarukan, di luar migas, tetapikan pencarian sumber panas buminya itu membutuhkan drilling pengeboran. Pengeboran itu adalah bidang keahliannya Pertamina bukan PLN. PLN nggak ngerti pengeboran, PLN nggak ngerti pengeboran, yang ngerti ngebor sumur panas bumi itu orang perminyakan. Jadi wajar-wajar saja kalau Pertamina aktif di energi panas bumi ini. Tapi kira-kira prospek ke depan dari sisi Pertamina panas bumi ini apa mau digeluti terus atau bagaimana. Itu tentang hulu ya, masih termasuk tentagn hulu kami mendukung ekspansi Pertamina untuk hulu di luar negeri. Kita akan lihat di sini yang di Aljazair sudah menghasilkan minyak 38 MB per day, milyar barel per day, ribu barel per hari , di Malaysia, Irak. Tahun 2016 ada 9 negara dan ada yang sudah pada tahap produksi tadi apa Tanzania, Nigeria sam Gabon, pertanyaan saya mengapa Pertamina tidak memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara anggota Opec, sekalipun sekarang dibekukan. Di mana mestinya Pertamina bisa melakukan approach tentunya lewat pemerintah dengan pemerintah ke negara-negara Opec memper countries agar NOC yang bernama Pertamina ini berikan prioritaslah di negara-negara anggota Opec itu untuk bisa mengakuisisi memperoleh lapangan-lapangan produksi yang bagus di semua negara Opec, yang sudah kita lihat di sini Alzeir, Irak sudah sudah bagus. Dan Nigeria dan Gabon, negara-negara lain ini kok saya terus terang saja kok rada aneh, Pertamina mengakuisisi atau mau berbisnis sektor hulu di Itali, di Namibia, bahkan di France, negara-negara yang secara relatif produksinya sangat-sangat kecil yang mencerminkan kondisi geologis perut bumi merekan, potensi minyak di negara-negara yang produksinya sangat kecil ini pasti prospeknya, apa ya sangat rendah gitu ya. Apakah ini masuk ke negara-negara ini dengan memakai metode random saja, di Namibia ada yang dijual masuk situ, nah saya lihat ini kurang perencanaan. Sebaiknya ada strategi untuk bisa aktif di sektor hulu di luar negeri ini. Tadi saran saya dengan memanfaatkan keanggotaan kita di Opec, mudah-mudahan pembekuan ini sementara nanti diaktifkan lagi.Kinerja Pertamina Energi Panas Bumi 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu bisnis listrik panas bumi, ini Pertamina sudah lama ya aktif di bisnis panas bumi ini. Pertanyaannya, apakah ke depan Pertamina masih stay untuk juga aktif di panas bumi ini. Kami sedang menyusun revisi Undang-Undang Migas, kami sampai kepada tahapan diskusi, apakah Pertamina juga kita berikan keleluasaan untuk aktif di luar Migas ya. Ini panas bumi termasuk energi terbarukan, di luar migas, tetapikan pencarian sumber panas buminya itu membutuhkan drilling pengeboran. Pengeboran itu adalah bidang keahliannya Pertamina bukan PLN. PLN nggak ngerti pengeboran, PLN nggak ngerti pengeboran, yang ngerti ngebor sumur panas bumi itu orang perminyakan. Jadi wajar-wajar saja kalau Pertamina aktif di energi panas bumi ini. Tapi kira-kira prospek ke depan dari sisi Pertamina panas bumi ini apa mau digeluti terus atau bagaimana. Itu tentang hulu ya, masih termasuk tentagn hulu kami mendukung ekspansi Pertamina untuk hulu di luar negeri. Kita akan lihat di sini yang di Aljazair sudah menghasilkan minyak 38 MB per day, milyar barel per day, ribu barel per hari , di Malaysia, Irak. Tahun 2016 ada 9 negara dan ada yang sudah pada tahap produksi tadi apa Tanzania, Nigeria sam Gabon, pertanyaan saya mengapa Pertamina tidak memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara anggota Opec, sekalipun sekarang dibekukan. Di mana mestinya Pertamina bisa melakukan approach tentunya lewat pemerintah dengan pemerintah ke negara-negara Opec memper countries agar NOC yang bernama Pertamina ini berikan prioritaslah di negara-negara anggota Opec itu untuk bisa mengakuisisi memperoleh lapangan-lapangan produksi yang bagus di semua negara Opec, yang sudah kita lihat di sini Alzeir, Irak sudah sudah bagus. Dan Nigeria dan Gabon, negara-negara lain ini kok saya terus terang saja kok rada aneh, Pertamina mengakuisisi atau mau berbisnis sektor hulu di Itali, di Namibia, bahkan di France, negara-negara yang secara relatif produksinya sangat-sangat kecil yang mencerminkan kondisi geologis perut bumi merekan, potensi minyak di negara-negara yang produksinya sangat kecil ini pasti prospeknya, apa ya sangat rendah gitu ya. Apakah ini masuk ke negara-negara ini dengan memakai metode random saja, di Namibia ada yang dijual masuk situ, nah saya lihat ini kurang perencanaan. Sebaiknya ada strategi untuk bisa aktif di sektor hulu di luar negeri ini. Tadi saran saya dengan memanfaatkan keanggotaan kita di Opec, mudah-mudahan pembekuan ini sementara nanti diaktifkan lagi.Kinerja Pertamina Energi Terbarukan 7
Kurtubi 6 Nasdem NTB Laki-Laki Itu harga jual ke PLN-nya kan beda-beda ya setiap tergantung lokasi dan pasti menguntungkan kalau nggak menguntungkan ya tentunya nggak bisa jalan kan. Pertanyaan berikutnya adalah ini Anggota Dewan itu berfikir secara nasional juga berfikir soal Dapilnya. Nah di Nusa Tenggara Barat itu ada potensi panas bumi yang relatif begitu besar di sekitar gunung Rinjani itu maupun di Sumbawa. Apakah Pertamina nggak ada niatan untuk berinvestasi mengembangkan listrik panas bumi di Nusa Tenggara Barat. Dari Badan Geologi itu sudah ada peta potensinya yang di dekat Sembalung di Gunung Rinjani itu. Kalau memang visible secara ekonomi, mbok ya toh dikembangkan kalau menguntungkan kalau rugi jangan iya kan, itu saran saya. Jadi energi panas bumi yang terbarukan ini memang kita dorong terus karena dia karunia Tuhan yang tidak bisa diekspor ini mau tidak mau harus dimanfaatkan di dalam negeri. Pertamina yang punya keahlian drilling mengebor ini, manfaatkan keahlian itu untuk bisa mengevaluasi secara tepat potensi uapnya, ingredients-nya kaya apa, lalu bisa ekonomis nggak dikembangkan, kira-kira seperti itu. Jadi tolong membantu pemerintah juga untuk elektrifikasi secara nasional, juga membantu pemerintah untuk me-reduse polusi udara karena ini energy bersih ya, panas bumi ini dan membantu bangsa ini, memanfaatkan karunia Tuhan yang tidak bisa diekspor soalnya ini, harus dimanfaatkan di dalam negeri. Kalau Pertamina concern tentang ini, kami dukung supaya dikembangkan ya di daerah-daerah yang memang ada secara alamiah potensi panas bumi, coba dipikirkan secara serius untuk masuk juga di situ. Terima kasih.Kinerja Pertamina Investasi di NTB 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Saya bertanya di seputar kinerja, pertama saya mulai dari hulu. Kita lihat di sini ada kenaikan produksi minyak mentah 12% untuk 2015 sampai 2016, prestasi yang bagus. Demikian juga gas ada kenaikan 3%, lalu panas bumi relatif konstan. Secara overall sektor hulu ini memberikan keuntungan terhadap total keuntungan Pertamina peran sektor hulu. Ini kira-kira, diperkirakan lah kira-kira berapa persen dari total profit, dari total profit yang dicapai oleh Pertamina berapa share peran dari sektor hulu ini. Nah sekalipun produksi naek minyak maupun gas, inikan kalau bicara revenue ataupun apa kan harus dikaitkan dengan harga, tapi karena harganya relatif rendah bahkan menurun boleh jadi keuntungan dari hulu share-nya jadi kecil karena faktor harga itu, tapi kita ingin tahu berapa share-nya pak.Kinerja Pertamina Kenaikan Produksi 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Nah sekarang ke hilir, menarik sekarang memang bahwa keuntungan ke profit Pertamina sebagian besar dari hilir, ini dapat dimaklumi karena periode harga minyak mentah itu selalu sektor itu keuntungannya lebih tinggi pada sektor hulu pada saat harga crude oil rendah. Pada saat harga crude oil mahal, harus dollar, di hulu itu profitnya tinggi, di hilir profitnya relatif kecil. Ini salah satu argumentasi mengapa NOC yang bernama Pertamina ini harus tetap terintegrasi antar hulu dan hilir, nggak boleh di cut dan mudah-mudahan dalam revisi Undang-undang Migas yang akan datang kita masih tetap menganut NOC yang terintegrasi. Sektor hilir juga kita dorong untuk ekspansi keluar negeri, tadi Pak Dir Pemasaran sudah menjelaskan akuisisi di Thailand. Makanya saya penasaran tadi makanya langsung bertanya bagaimana perkembangan posisi kita saat ini yang di Timor Leste, sebab kita DPR mendorong jika seandainya membutuhkan dorongan dari parlemen sebab kami juga sering melakukan kunjungan-kunjungan keluar negeri. Bahkan saya berpikir kalau ada perusahaan asing yang boleh membuka pompa bensin di tanah air katakanlah Shell, Petronas, terus Total ya. Maka mestinya untuk mendorong Pertamina ini bisa lebih agresif lagi sektor hilirnya di luar negeri untuk mencari profit, bila perlu sebelum pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing yang mau buka retail di Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi beberapa perusahaan minyak asing. Bila perlu terapkan sistem resiprokal, resiprokal itu artinya oke Shell kita izinkan buka pom bensin 50 di Indonesia, dengan syarat Shell menggandeng Pertamina untuk pom bensin di Belanda misalnya, pom bensin yang ada di Perancis misalnya atau di negara lain. Demikian juga Total boleh anda buka pom bensin di Jakarta, di Surabaya, di mana, buka 50 di Indonesia nanti kita minta Total supaya menggandeng Pertamina juga pom bensin di manca negara, kira-kira begitu, semacam resiprokal. Ini juga mendorong NOC kita juga punya jaringan di pasar internasional yang menguntungkan ya, pasti kalau hilir itu menguntungkan sebab negara-negara itu tidak menggunakan apa kita kebijakan subsidi BBM.Kinerja Pertamina Kerjasama Luar 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Nah sekarang ke hilir, menarik sekarang memang bahwa keuntungan ke profit Pertamina sebagian besar dari hilir, ini dapat dimaklumi karena periode harga minyak mentah itu selalu sektor itu keuntungannya lebih tinggi pada sektor hulu pada saat harga crude oil rendah. Pada saat harga crude oil mahal, harus dollar, di hulu itu profitnya tinggi, di hilir profitnya relatif kecil. Ini salah satu argumentasi mengapa NOC yang bernama Pertamina ini harus tetap terintegrasi antar hulu dan hilir, nggak boleh di cut dan mudah-mudahan dalam revisi Undang-undang Migas yang akan datang kita masih tetap menganut NOC yang terintegrasi. Sektor hilir juga kita dorong untuk ekspansi keluar negeri, tadi Pak Dir Pemasaran sudah menjelaskan akuisisi di Thailand. Makanya saya penasaran tadi makanya langsung bertanya bagaimana perkembangan posisi kita saat ini yang di Timor Leste, sebab kita DPR mendorong jika seandainya membutuhkan dorongan dari parlemen sebab kami juga sering melakukan kunjungan-kunjungan keluar negeri. Bahkan saya berpikir kalau ada perusahaan asing yang boleh membuka pompa bensin di tanah air katakanlah Shell, Petronas, terus Total ya. Maka mestinya untuk mendorong Pertamina ini bisa lebih agresif lagi sektor hilirnya di luar negeri untuk mencari profit, bila perlu sebelum pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing yang mau buka retail di Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi beberapa perusahaan minyak asing. Bila perlu terapkan sistem resiprokal, resiprokal itu artinya oke Shell kita izinkan buka pom bensin 50 di Indonesia, dengan syarat Shell menggandeng Pertamina untuk pom bensin di Belanda misalnya, pom bensin yang ada di Perancis misalnya atau di negara lain. Demikian juga Total boleh anda buka pom bensin di Jakarta, di Surabaya, di mana, buka 50 di Indonesia nanti kita minta Total supaya menggandeng Pertamina juga pom bensin di manca negara, kira-kira begitu, semacam resiprokal. Ini juga mendorong NOC kita juga punya jaringan di pasar internasional yang menguntungkan ya, pasti kalau hilir itu menguntungkan sebab negara-negara itu tidak menggunakan apa kita kebijakan subsidi BBM.Kinerja Pertamina Keuntungan Pertamina 7



Kurtubi 7 Nasdem NTB Laki-Laki Pak Ketua, bisa interaksi terkait ini. Dengan shutdown-nya kilang-kilang itu bisa dijelaskan berapa produksi BBM yang mestinya diproduksikan menjadi tidak ada dan kaitannya dengan security of supply untuk BBM di seluruh Indonesia. Otomatis karena produksi kilang itu berkurang bagaimana strateginya jangan sampai dalam ......kekurangan BBM sebab, ya pasti impor solusinya ya, pasti impor. Kita khawatir ada persepsi seolah-olah kilang yang shutdown itu disengaja agar lebih banyak impor, itu yang harus ditepis dengan fakta, bahwa kilang yang shutdown yang tidak beroperasi itu memang adanya seperti itu, keadaan, di luar schedule, tetapi agar BBM dalam negeri tidak terganggu solusinya apa? ya pasti impor dan bagaimana kondisi saat ini, apakah ketersediaan BBM di tanah air ini tidak terganggu ya dengan adanya kejadian di kilang yang nggak jalan di Balikpapan dan di tempat lain itu sebab kalau sampai kebutuhan BBM terganggu, ini akan membahayakan roda perekonomian nasional. Terima kasih.Kinerja Pertamina Kilang-Kilang Kosong 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Saya bertanya di seputar kinerja, pertama saya mulai dari hulu. Kita lihat di sini ada kenaikan produksi minyak mentah 12% untuk 2015 sampai 2016, prestasi yang bagus. Demikian juga gas ada kenaikan 3%, lalu panas bumi relatif konstan. Secara overall sektor hulu ini memberikan keuntungan terhadap total keuntungan Pertamina peran sektor hulu. Ini kira-kira, diperkirakan lah kira-kira berapa persen dari total profit, dari total profit yang dicapai oleh Pertamina berapa share peran dari sektor hulu ini. Nah sekalipun produksi naek minyak maupun gas, inikan kalau bicara revenue ataupun apa kan harus dikaitkan dengan harga, tapi karena harganya relatif rendah bahkan menurun boleh jadi keuntungan dari hulu share-nya jadi kecil karena faktor harga itu, tapi kita ingin tahu berapa share-nya pak.Kinerja Pertamina Kinerja 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Tadi kelewatan mestinya ke refrain, pengolahan dulu kilang. Pertama pertannyaan saya ke Bapak Direktur Pengolahan minta dijelaskan, kita dengar di medial beberapa bulan terakhir begitu banyak kilang-kilang kita yang nggak beroperasi, ini apa penyebabnya kok sdering banget, apakah maintenance-nya enggak benar atau apa ya. Kan mestinya ada jadwal maintenance yang sudah tertata rapi, kapan dan seterusnya. Apa penyebabnya, apakah crude oil yang diolah kurang, enggak cocok atau apa kita meraba-raba penyebabnya ini, soalnya terlalu sering dalam laporan di media cetak itu. Tentang roadmap yang ada di sini, saya kira beberapa kesempatan yang lalu pada RDP dengan Bapak Dirut sebelumnya, sudah meinta supaya disempurnakan, prediksi demand BBM jangka panjang. Waktu itu hanya terbatas beberapa demand BBM tertentu saja, sebab untuk membangun kilang seluruh. Produk BBM, produk kilang itu harus diprediksi kebutuhan bila perlu sampai 30 tahun yang akan datang untuk mempersiapkan, tadi sudah diutarakan juga kapasitas yang hendak kita bangun berapa, kita dorong untuk peningkatan existing kilang yang sekarang. Demikian juga yang GRR, jadi siap-siap Pertamina untuk melaksanakan kewajiban imperatif sifatnya dalam Undang-Undang yang baru. Kalau Undang-Undang Migas 22/ 2001 enggak ada kewajiban Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional. Yang berkewajiban memenuhi kebutuhan BBM nasional menurut Undang-Undang Migas 22/2001 adalah pemerintah, BPH Migas, tidak Pertamina sehingga sering mengeles. Nah sekarang kita akan tegaskan Pertamina berkewajiban memenuhi BBM bahkan kewajiban untuk tidak boleh lagi mengimpor BBM suatu saat alias mandiri di bidang BBM.Kinerja Pertamina Maintenance Pertamina 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Terkait dengan yang dijelaskan tadi bidang pemasaran, yang menarik kita dengar kan keuntungan banyak dari sektor hilir ini masuk ke pemasaran. Tadi dijelaskan ekspansi ke luar negeri ke Thailand ya Pak, yang Timor Leste apa nggak ada, kenapa nggak dijelaskan yang di Timur Leste itu. Saya dengar di situ ada retail BBM, nggak dijelaskan berapa penjualan setahun, jenis BBM apa yang di jual di Timor Leste, mungkin kalau ada informasi berapa harga jualnya. Terima kasih sebab ini bagian dari pada pemasaran ya kalau nggak salah, hilir.Kinerja Pertamina Pemasaran di Timor Leste 7
Kurtubi 6 Nasdem NTB Laki-Laki Itu harga jual ke PLN-nya kan beda-beda ya setiap tergantung lokasi dan pasti menguntungkan kalau nggak menguntungkan ya tentunya nggak bisa jalan kan. Pertanyaan berikutnya adalah ini Anggota Dewan itu berfikir secara nasional juga berfikir soal Dapilnya. Nah di Nusa Tenggara Barat itu ada potensi panas bumi yang relatif begitu besar di sekitar gunung Rinjani itu maupun di Sumbawa. Apakah Pertamina nggak ada niatan untuk berinvestasi mengembangkan listrik panas bumi di Nusa Tenggara Barat. Dari Badan Geologi itu sudah ada peta potensinya yang di dekat Sembalung di Gunung Rinjani itu. Kalau memang visible secara ekonomi, mbok ya toh dikembangkan kalau menguntungkan kalau rugi jangan iya kan, itu saran saya. Jadi energi panas bumi yang terbarukan ini memang kita dorong terus karena dia karunia Tuhan yang tidak bisa diekspor ini mau tidak mau harus dimanfaatkan di dalam negeri. Pertamina yang punya keahlian drilling mengebor ini, manfaatkan keahlian itu untuk bisa mengevaluasi secara tepat potensi uapnya, ingredients-nya kaya apa, lalu bisa ekonomis nggak dikembangkan, kira-kira seperti itu. Jadi tolong membantu pemerintah juga untuk elektrifikasi secara nasional, juga membantu pemerintah untuk me-reduse polusi udara karena ini energy bersih ya, panas bumi ini dan membantu bangsa ini, memanfaatkan karunia Tuhan yang tidak bisa diekspor soalnya ini, harus dimanfaatkan di dalam negeri. Kalau Pertamina concern tentang ini, kami dukung supaya dikembangkan ya di daerah-daerah yang memang ada secara alamiah potensi panas bumi, coba dipikirkan secara serius untuk masuk juga di situ. Terima kasih.Kinerja Pertamina Potensi Energi Panas Bumi 7
Kurtubi 3 Nasdem NTB Laki-Laki Oke, terima kasih Pak Ketua. Kadi singkat saja saya mnta direvisi prediksi demand sampai 2030 sebagai dasar peningkatan kapasitas kilang-kilang yang ada, baik kilang existing maupun kilang apa namanya yang baru. Dan saya pernah minta supaya ada laporan tentang efisiensi biaya distribusi BBM-nya. Itu nggak perlu dijawab sekarang, bisa saja tertulis sebab saya tahu jawabannya nggak mudah, tertulis saja nanti. Demikian Pak Ketua, mohon maaf apabila kepanjangan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kinerja Pertamina Prediksi demand th. 2030 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Nah sekarang ke hilir, menarik sekarang memang bahwa keuntungan ke profit Pertamina sebagian besar dari hilir, ini dapat dimaklumi karena periode harga minyak mentah itu selalu sektor itu keuntungannya lebih tinggi pada sektor hulu pada saat harga crude oil rendah. Pada saat harga crude oil mahal, harus dollar, di hulu itu profitnya tinggi, di hilir profitnya relatif kecil. Ini salah satu argumentasi mengapa NOC yang bernama Pertamina ini harus tetap terintegrasi antar hulu dan hilir, nggak boleh di cut dan mudah-mudahan dalam revisi Undang-undang Migas yang akan datang kita masih tetap menganut NOC yang terintegrasi. Sektor hilir juga kita dorong untuk ekspansi keluar negeri, tadi Pak Dir Pemasaran sudah menjelaskan akuisisi di Thailand. Makanya saya penasaran tadi makanya langsung bertanya bagaimana perkembangan posisi kita saat ini yang di Timor Leste, sebab kita DPR mendorong jika seandainya membutuhkan dorongan dari parlemen sebab kami juga sering melakukan kunjungan-kunjungan keluar negeri. Bahkan saya berpikir kalau ada perusahaan asing yang boleh membuka pompa bensin di tanah air katakanlah Shell, Petronas, terus Total ya. Maka mestinya untuk mendorong Pertamina ini bisa lebih agresif lagi sektor hilirnya di luar negeri untuk mencari profit, bila perlu sebelum pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing yang mau buka retail di Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi beberapa perusahaan minyak asing. Bila perlu terapkan sistem resiprokal, resiprokal itu artinya oke Shell kita izinkan buka pom bensin 50 di Indonesia, dengan syarat Shell menggandeng Pertamina untuk pom bensin di Belanda misalnya, pom bensin yang ada di Perancis misalnya atau di negara lain. Demikian juga Total boleh anda buka pom bensin di Jakarta, di Surabaya, di mana, buka 50 di Indonesia nanti kita minta Total supaya menggandeng Pertamina juga pom bensin di manca negara, kira-kira begitu, semacam resiprokal. Ini juga mendorong NOC kita juga punya jaringan di pasar internasional yang menguntungkan ya, pasti kalau hilir itu menguntungkan sebab negara-negara itu tidak menggunakan apa kita kebijakan subsidi BBM.Kinerja Pertamina Sektor Hulu-Hilir 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu, tentu indikasi-indikasi ini, indikator-indikator ini bisa menjadi alat kebijakan ke depan tentang pengembangan energi kita. Di sini disarankan untuk terus lebih banyak menggunakan non fosil ya, bio energi. Nah berkaitan dengan ini lahan-lahan hutan yang tadinya merupakan lahan tambang ada IUP, terus IUP-nya sudah selesai tidak ditambang lagi, mungkin ini butuh pengaturan untuk diarahkan menjadi ladang energi lah, hutan energi untuk bisa menghasilkan bio energi. Contohnya misalnya di Lombok maupun di Sumbawa itu banyak terjadi ilegal logging maupun ilegal mining, terutama di wilayah-wilayah yang tadinya ada IUP terus tidak ada kelanjutan IUP-nya, nambang begitu. Lalu ilegal mining itu terjadi dan terang-terangan, pertanyaannya seperti rekan kami sebelumnya, Gakkum-nya bagaimana, penegakan hukumnya sebab ini terang- terang saja kalau mau lihat itu di Sumbawa maupun di Lombok Barat, sepotong, itu terjadi terang-terangan itu. Lebih menyedihkan lagi mungkin di kabupaten Dompu Bima, hutannya itu sudah gundul pacul, dampak dari pada ilegal logging yang terlampau lama, sehingga hujan sedikit saja Bima itu tenggelam itu, apalah hujan lebat. Hujan lebat itu Bima, Dompu, Sumbawa itu kebanjiran luar biasa Bu dan ini perlu penataan atau upaya-upaya dari KLHK bagaimana agar solusinya ya harus reboisasi kelihatannya itu karena air hujan begitu turun langsung saja menyapu ke kota-kota itu, nggak ada penahannya. Ini tolong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menaruh perhatian lebih serius terhadap kondisi hutan yang ada kabupaten BimaLingkungan Hidup Bio Energi 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Terus ketiga, di Lombok itu khususnya ada burung yang menjadi ikon. Lombok itu tahun 50, 60, 70-an, itu burung kadang hilang, apakah kok tidak termasuk dalam daftar burung yang satu wayang dilindungi, namanya burung Kuakaok, RRI Mataram itu selama 3 dekade itu selalu siarannya didahului oleh suara burung kuakaok, sekarang burungnya nggak tahu di mana, hilang kayanya itu, kok nggak termasuk burung yang dilindungi, mungkin masih ada 1-2 ekor di sekitar Rinjani atau gunug sangkariang nggak tahu saya, tapi kok nggak termasuk dalam daftar burung yang dilindungi gitu.Lingkungan Hidup Burung yg dilindungi 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Pertanyaan saya menyangkut mungkin tadi sudah sebagian ada yang sudah menyinggung tentang hujan asam di 3 kota, termasuk Jakarta ya. Nilai Ph di Jakarta misalnya 4,31 Bu ya, yang normal itu mestinya 5,6. Nah ini apakah sudah termasuk warning nggak hujan asam di Jakarta ini, mengingat ini akan terus meningkat kayanya hujan asam ini karena kendaraan yang ada di Jakarta ini luar biasa pertambahannya. Sehingga mungkin ini perlu dikaitkan nanti dengan kebijakan di ESDM maupun Pertamina untuk suatu standar bahan bakar yang bisa mengurangi efek terhadap hujan asam ini karena adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang begitu banyak. Pertanyaannya sekali lagi apakah sampai level berapa hujan asam ini berbahaya dengan menggunakan indikator Ph ini, ini Jakarta misalnya 4,31 terendah, Tangerang 465 dan seterusnya sampai level berapa aman udaranya ini, jangan-jangan banyak warga Jakarta batuk ini karena udara yang sudah tercemar ini. Dari penelitian ini, apakah ini melulu disebabkan karena polusi dari kendaraan bermotor, apakah ada dampak dari katakanlah PLTU pembangkit listrik tenaga batubara yang juga merupakan produsen dari pencemaran udara, apakah ada penelitian dari LHK tentang dampak PLTU terhadap pencemaran udara, mudah-mudahan kecil dampaknya, tidak sebesar dampak dari kendaraan bermotor. Itu satu.Lingkungan Hidup Kajian hujan asam 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Berikutnya kurang lebih setahun yang lalu kami sudah sampaikan aspirasi dari masyarakat pantai di Lombok Timur bagian selatan yang pantainya itu tergerus karena hutan mangrove-nya itu rusak, sehingga solusinya harus ada penghutanan kembali mangrove itu. Apakah dalam laporan halaman 6 nomor 10 tentang luas areal rehabilitasi mangrove sebesar 500 hektar ini sudah termasuk penanaman mangrove di kawasan Lombok Timur, pantai Lombok Timur bagian selatan, apakah sudah masuk atau belum, mudah-mudahan sudah.Lingkungan Hidup Kerusakan hutan mangrove di 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita Komisi VII DPR Pak Dirjen dukung full EBTKE ini. Full kita dukung EBTKE itu jauh kedepan ya full betul-betul full. Full 10 fraksi maksudnya ini tanpa kecuali EBTKE. Yang masih tersendat-sendat EBTKE yang sudah jalan, tapi tersendat ya geo termal ini, panas bumi ya tersendat banyak. Di Pulau Jawa mustahil panas bumi sekarang kalau dibawah BPP-nya rendah karena PLTU ya. itu pun sorry saya katakan rendahnya BPP batubara, PLTU batu bara karena tidak fear masing menghitung BPPnya, belum menghitung eksternality cost Pak Dirjen. Belum itu masih nol, padahal kerusakan polusi kira-kira seperti itu.Listrik PLTU 7
KURTUBI 15 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kami sekali lagi mohon ke pemerintah, sekarang yang hadir Pak Dirjen EBTKE supaya serius membikin perencanaan PLTN ini. Roopmap yang berjalan begitu loh. Tolong jangan memperhatikan biaya pokok PLTU doang. Eh mohon maaf 3 hari-4 hari yang lalu kami kunker ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo PLTN ya. disana ada marine, vejel, powe plan yang disewa dari Turki ya kapasitas 120 megawatt. Bea pokoknya berapa? 2000 sampai 2800 rupiah perkwh kita terima karena rakyat butuh listrik ya jauh diatas PLTU itu. Jadi biaya pokok pembangkit marine, vessel ini yang disewa dari Turki biaya pokoknya 2000 sampai 2800, apalagi sekarang BBM naik, mau naik ya. Sebentar, nah untuk memberikan gambaran tidak bisa melulu biaya pokok jadi ukuran. Kan ini biaya pokok sudah tinggi tetap saja kita pakai karena rakyat butuh begitu loh ya. Nuklir harus jalan, go nuklir harus jalan. Pak Tjatur ya Fraksi PAN mendukung, Demokrat semua mendukung, semua fraksi mendukung ya. Demikian ya? saya tidak usah panjang lebar seperti penjual obat. Begini sajalah, capek juga ngomong soal PLTN Terima kasih Pak.Listrik PLTU 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Berikutnya kurang lebih setahun yang lalu kami sudah sampaikan aspirasi dari masyarakat pantai di Lombok Timur bagian selatan yang pantainya itu tergerus karena hutan mangrove-nya itu rusak, sehingga solusinya harus ada penghutanan kembali mangrove itu. Apakah dalam laporan halaman 6 nomor 10 tentang luas areal rehabilitasi mangrove sebesar 500 hektar ini sudah termasuk penanaman mangrove di kawasan Lombok Timur, pantai Lombok Timur bagian selatan, apakah sudah masuk atau belum, mudah-mudahan sudah.Mangrove Mangrove 7
KURTUBI 18 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya tahu itu, nama merkuri di Skotong luar biasa.Merkuri Merkuri 7
KURTUBI 24 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin perlu warning ya yang didahului oleh penelitian mungkin dari LIPI, sebab yang akan terkena merkuri tidak hanya ikan laut, ikan darat pun. Nah ikan darat di Jawa Barat misalnya yang berasal dari danau, dari apa, perlu diteliti apakah daerah sekitarnya ada penambangan sehingga airnya itu terbuang ke danau, di danau itu banyak kerambah ikan, macam-macam, ya kan, nah ini mungkin perlu pemetaan bahwa ikan air fresh, air tawar ini sejauh mungkin jangan sampai tercemar oleh penambangan-penambangan ini, kalaulah ada perlu pengawasan yang ketat sehingga ada warning ke masyarakat untuk hati-hati juga membeli ikan, apa mengkonsumsi ikan dari yang berasal, katakanlah sungai Ciliwung. Baik dengan demikian, kita tidak bisa mancing di Sungai Ciliwung jika seandainya di hulunya itu ada penambangan-penambangan atau Sungai Cisadane, atau sungai mana begitu ya, sehingga inisiasi untuk menebar bibit ikan di sungai ini harus hati-hati juga memang pada akhirnya, jangan sampai menebar ikan di sungai yang hulunya ada sumber merkuri. Demikian. Terima kasih.Merkuri Terpapar Merkuri 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oh IUP disana Indotan?Pelaksanaan Aturan IUP 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Indotan pemegang IUP-nya ya? Itu wilayahnya di sebelah mananya Aman Mineral, apa selatannya, barat atau timur.Pelaksanaan Aturan IUP 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Memang dekat pembangkit listriknya itu?Pelaksanaan Aturan IUP 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang saya dengar juga justru Indotan pun punya IUP di Lombok itu, di Di Skotong. Mungkin hal yang sama bisa diterapkan di Skotong itu atau bagaimana?Pelaksanaan Aturan IUP 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi ini kita temukan ada kasus dimana, Pemegang IUP resmi, penjelasan Bapak kita dengar tadi, bekerja sama, apapun bentuknya jangan sampai merkuri yang dipakai kan intinya itu. Jangan sampai merkuri yang dipakai dalam penambangan nah rakyat ya namanya rakyat, dia tidak bisa punya modal besar tentunya. Jadi bagaimana mereka bisa mencari nafkah tanpa melanggar ketentuan best practice, penambangan tanpa merkuri. Saya rasa cukup Pak Ketua.Pelaksanaan Aturan IUP 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar itu yang diimpor, kalau yang diseludupkan keluar?Pembangkit Listrik Alat Nuklir 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Pembangkit Listrik Kebijakan Energi Nasional 7
KURTUBI 13 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sudah setuju karena momennya. Terus berikutnya Pak Dirjen.Pembangkit Listrik Mendukung Program 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Pembangkit Listrik MRT 7
KURTUBI 15 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kami sekali lagi mohon ke pemerintah, sekarang yang hadir Pak Dirjen EBTKE supaya serius membikin perencanaan PLTN ini. Roopmap yang berjalan begitu loh. Tolong jangan memperhatikan biaya pokok PLTU doang. Eh mohon maaf 3 hari-4 hari yang lalu kami kunker ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo PLTN ya. disana ada marine, vejel, powe plan yang disewa dari Turki ya kapasitas 120 megawatt. Bea pokoknya berapa? 2000 sampai 2800 rupiah perkwh kita terima karena rakyat butuh listrik ya jauh diatas PLTU itu. Jadi biaya pokok pembangkit marine, vessel ini yang disewa dari Turki biaya pokoknya 2000 sampai 2800, apalagi sekarang BBM naik, mau naik ya. Sebentar, nah untuk memberikan gambaran tidak bisa melulu biaya pokok jadi ukuran. Kan ini biaya pokok sudah tinggi tetap saja kita pakai karena rakyat butuh begitu loh ya. Nuklir harus jalan, go nuklir harus jalan. Pak Tjatur ya Fraksi PAN mendukung, Demokrat semua mendukung, semua fraksi mendukung ya. Demikian ya? saya tidak usah panjang lebar seperti penjual obat. Begini sajalah, capek juga ngomong soal PLTN Terima kasih Pak.Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, sudah disampaikan tadi sekaya-kayanya batu bara kita akan habis, migas kita akan habis, lah wong Saudi Arabia yang kaya minyak saja sudah siap-siap nuklir kok. Tadikan ada yang seperti tenaga air pun sudah masuk ke nuklir. Takut dengan bayangan sendiri karena ada Fukushima, musibah Fukushima maupun share mobil sudah dijelaskan antara lainnya. Lalu mengapa sampai hari ini belum juga. yang kita dengar ESDM menggunakan tolak ukur biaya produksi kilowatt hours dari listrik yang berasal dari nuklir ini masih jauh diatas yang lain. Itu kalau komparasinya tidak fear. PLTU batu bara sebenarnya biaya pokoknya tinggi kalau biaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan maupun pengotoran udara itu ya itu namanya ekstrality cost kalau dalam … ekonomi lingkungan ya. Kalau itu diinternalkan, gaya eksternal itu menjadi mahal juga barang ini ya, jadi mahal juga, tapi kita terima sajalah.Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita bukan anti PLTU, tidak anti PLTU, tetapi argumentasi yang dibangun bahwa kita cukup punya batu bara begitu banyak, matahari cukup, angin, sehingga tidak perlu kita kembangkan nuklir, nuklir taruh pada opsi terakhir ya, maka kita Komisi VII DPR harus mengambil keputusan politik biarkan pemerintah dulu ya karena kita raker dengan Menteri ESDM biarkan pemerintah bermain dengan dirinya sendiri,tapi Komisi VII DPR harus langkah pertama menetapkan keputusan politik, kita sebagai wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat harus memberikan keputusan politik bahwa PLTN harus masuk menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional. Dalam bahasa regulasi anak kalimat yang menyatakan PLTN sebagai opsi terakhir harus diupayakan dihapus. Saya akan mulai dengan fraksi saya, Fraksi Nasdem. Akan mengirim surat kepada pemerintah, kepada Menteri ESDM ya. ini saya utarakan diruang public ya, Nasdem pendukung pemerintah, tapi saya harus ingatkan pemerintah ya bahwa kemakmuran bangsa kita kedepan harus ditunjang dengan listrik yang cukup, listrik yang besar, listrik yang kuat, sehingga menjadi base load yang bisa diandalkan.Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oh tidak. “Komisi VII DPR RI meminta kepada Dewan Energi Nasional untuk merevisi PP nomor berapa tentang …, ah PP Nomor 79 Tahun 2014 ya? jadi opsi terakhir adanya disitu di PP, bukan di undang-undang. PP itu porsinya pemerintah yang membuat, bukan DPR yang membuat PP itu. letak mulanya di PP itu. jadi “Komisi VII DPR RI meminta kepada Dewan Energi Nasional untuk merevisi…”. Perintahkan saja untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 agar tidak lagi menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir begitu.Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 13 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tadi BATAN mengemukakan survey mengharap 100% orang setuju mustahil. Even di Amerika yang sudah maju, yang sudah punya nuklir dari 99 unit, even di Prancis 75% listriknya dari nuklir masih ada aja orang LSM yang tidak setuju past itu. jangan bermimpi 100% rakyat setuju baru kita hapus kalimat PLTN sebagai opsi terakhir. Kita butuh demand yang mendorong kita inii amanah rakyat. Sama persis dengan mungkin ditertawakan. Saya adalah dapil Nusa Tenggara Barat, provinsi kecil. Jauh lebih kecil dari Jawa atau pun lebih kecil dari Kalimantan ya. saya minta PLTN masuk karena demand, karena kebutuhan. Bukan karena apa-apa karena kebutuhan.Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 1 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak betul itu-itu, kayanya betulPembangkit Listrik Pembangkit Listrik 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Nuklir 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, terkait dengan kelistrikan nasional. Kami juga mendukung kebijakan dan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat. Ini merupakan tantangan juga bagi sektor produsen listrik untuk bisa seefisien mungkin, untuk bisa terus menurunkan biaya pokok produksi ya nah seperti itu. Nah terkait dengan ini maka PLTG-PLTG yang ada di banyak daerah terutama Dapil saya di provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh di bilang di sana 90% listrik itu dari PLTB. Ini ngak boleh lagi ada izin-izin baru untuk membangun PLTB, yang PLTB yang lama ini sebaiknya diganti dengan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih efisien.Pembangkit Listrik PLTB 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kedua, terkait dengan kelistrikan nasional. Kami juga mendukung kebijakan dan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat. Ini merupakan tantangan juga bagi sektor produsen listrik untuk bisa seefisien mungkin, untuk bisa terus menurunkan biaya pokok produksi ya nah seperti itu. Nah terkait dengan ini maka PLTG-PLTG yang ada di banyak daerah terutama Dapil saya di provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh di bilang di sana 90% listrik itu dari PLTB. Ini ngak boleh lagi ada izin-izin baru untuk membangun PLTB, yang PLTB yang lama ini sebaiknya diganti dengan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih efisien.Pembangkit Listrik PLTG 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu yang penting yang ingin saya usulkan harus ada juklak, juknis kepejabat daerah kepada siapa kami bisa memperoleh rekomendasi tanda tangannya. Nah kalau ini lebih teknis lagi mengapa target EBTKE dalam energi mix Tahun 2025 23% menurut BPK tidak akan bakalan tercapai ya, memang besar kemungkinan tidak akan tercapai ini. Saya sih tidak bosan-bosannya mengatakan kalau kita kembali kepada UndangUndang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007 undang-undang ini disitu nuklir sudah harus nyala Tahun 2025 PLTN ya? itu undangundang loh Pak Ketua, cuma undang-undang ini dimentahkan quote and quote dimentahkan oleh PP Nomor 79 ya Tahun 2014 ya, dimana didalam … didalam PP ini PLTN menjadi opsi terakhir, padahal undang-undang yang lebih tinggi mengamanatkan untuk Tahun 2025 Pak Dirjen sudah masuk. Jadi target 23% ini itung-itungannya masuk PLTN rupanya mestinya, sejogjayanya, sehingga mungkin bisa tercapai target itu.Pembangkit Listrik PLTN 7



KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kalaulah memungkinkan tidak salah juga sih pemerintah mulai mencanangkan tahun ini 2018 ini bangun saja perencanaannya dari sekarang PLTN itu untuk daerah yang sudah ada studi tapaknya, untuk daerah yang sudah ada studi tapaknya,. Ya Jawa Tengah itulah di Semenanjung Muria sebab begini Pak Dirjen program 35.000 megawatt PLTU besar-besar itu adanya di Pulau Jawa ya kan kasihan Jawa ini. listriknya PLTU kabeh semua ya, EBT tidak mungkin lagi disini sebab biaya pokok Pulau Jawa ini kecil karena PLTU. Nah bukan apa-apa kesehatan anak-cucu kita nanti kasihan kalau PLTU besar-besar semua di Jawa. CO2 itu suhu bumi kira-kira begitu ya. betul Pak Ketua mengingatkan yang namanya batu bara itu non renewable suatu saat ente, suatu saat akan habis suka tidak suka ini ya? entah 20 tahun, entah 30 tahun batu bara itu akan habis pada akhirnya begitu loh ya.Pembangkit Listrik PLTN 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya tutup 1,5 menit mohon maaf kalau ada kekeliruan. Jadi kita bersepakat untuk PLTN masuk kepada sistem kelistrikan nasional. Demikian. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPembangkit Listrik PLTN 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ketiga, di sini saya tidak melihat ada penekanan terhadap program kritikan nasional di dalam jangka panjang. Pertama tadi saya mendukung kalau biaya pokok listrik itu seharusnya diarahkan untuk bisa lebih turun, lebih turun kebijakan. Berikutnya menyangkut emisi CO2, padahal kita sudah meratifikasi Paris Aggreement itu penghasil emisi CO2 terbesar itu antara lain PLTU dari batubara, tetapi kita maklum kita penghasil batu bara, PLTU listriknya jauh lebih murah, kita dapat memahami itu. Tetapi untuk jauh ke depan kita nggak boleh terlalu dominan kelistrikan kita tergantung pada batu bara. Maka energy mix yang ada itu mungkin perlu di revisi ke depan tetap kita dorong batu bara tetapi mungkin kenaikannya tidak perlu maksimal, dalam arti batu bara kita habiskan secepat mungkin, bangun PLTU sebesar-besarnya, mungkin paradigmanya tidak begitu lagi. Kita berfikir jangka panjang udara jangan sampai tercemar dengan PLTU-PLTU yang banyak. Untuk gambaran sekarang Cina itu batu bara itu dibikin ekstrim turun itu penggunaan batu bara, listrik di Cina itu. Gantinya apa, batu bara menghasilkan listrik kapasitas yang besar iya, tapi kalau itu mau kita kurangi, bukan menghilangkan, mengurangi gantinya apa, PLTA kita nggak punya sungai kaya amazon di sini, ada sungai di Kapuas landai-landai saja itu, sehingga nggak bisa PLTA di Kalbar……. apa ke depan ya mohon maaf kembali nuklir jawabannya ya, nuklir jawabannya jangka panjang untuk kepentingan nasional. Kita membangun pembangkit itu untuk 50 tahun paling nggak berpikir, kalau dengan PLTN kita bisa bangun paling kecil itu 500 mega, 1000 mw, 2 x 2 x 1000 mega watt misalnya seperti itu, kalau LPLTU mungkin seuprit-uprit. Jadi di Papua cuma 6 mega pakai batu-batu bara ngangkutnya kayak apa. Jadi mari kita pikirkan ada hal-hal yang harus kita revisi, kita akui nggak boleh dianggap sebagai kitab suci yang nggak boleh diubah-ubah gitu.Pembangkit Listrik PLTN 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu saya tetap, kami Komisi VII DPR sudah memutuskan secara politik, saya ulang kembali meminta agar pembangkit listrik tenaga nuklir segera dibangun. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menebarkan PLTS sebagai opsi terakhir. Tidak bisa kita melulu mengandalkan apa namanya fosil untuk jangka panjang ya harus kita persiapkan EBTKE ini kita dorong habis-habisan sebab begini, suka tidak suka kebutuhan listrik dimasa depan ini akan tambah besar-tambah besar. Mobil listrik aka nada, bukan dongeng. Pasti aka nada mobil listrik menggantikan mobil BBM. Kedepan tidak ada lagi SPBU BBM, yang ada SPBU-nya listrik. Jadi lonjakan kebutuhan luar biasa, nah kalau tidak disiapkan dari sekarang repot kita nanti. Transportasi modern yang kita siapkan, MRT, light rel apapun itu listrik semua itu ya. tidak hanya Jakarta. Kota-kota lain nanti membangun LRT itu Surabaya, Semarang LRT akan dibangun juga. itu butuh listrik yang dari sekarang.Pembangkit Listrik PLTS 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi saya ulang kembali, tolong Bapak-bapak kami dijelaskan kalau ada data sekarang tolong disampaikan, kalau nggak ada kapan-kapan tertulis boleh yaitu peran energi EBT 22,6% ini lokasinya di mana, berapa yang PLT Bayu, PLT Surya, mikro hidro, petanya kaya apa. Saran saya yang tinggal secuil untuk bisa menjadi 23 ini tinggal 0,4 untuk 23 ini, tolong PLTS, mudah-mudahan betul ini Pak Dirut PLN dari Dubes Abu Dhabi kita itu katanya beliau membawa investor dari Abu Dhabi khusus PLTS tenaga surya. Mudah-mudahan terealisir dengan cost yang lebih rendah tentunya nanti mudah-mudahan, sehingga paling nggak sasaran 23 tetap utuh seperti semula enggak dirubah-rubah gitu. Demikian, terima kasih.Pembangkit Listrik PLTS 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tiga, kami juga mendorong untuk pembangkit listrik tenaga tenaga terbarukan. Energy terbarukan khususnya PLT apa PLT Bayu kalau memungkinkan, PLT Surya kalau memungkinkan. Nah ini terkait dengan PLTS, di dalam data yang diberikan di sini listrik tenaga EBT dalam RUPTL 2017-2026 ini 22,6 ya padahal sebelumnya target 23% ya Pak Dirjen, ini kok kurangnya sedikit banget 0,4 kenapa nggak cari-cari, didorong EBT itu untuk bisa genepan 23%. Nah saya rasa begini ada kaitannya, kira-kira seminggu yang lalu saya di telepon ole duta besar kita di Abu Dhabi. Beliau akan membawa investor dari Abu Dhabi, investor di bidang energy khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Dia bilang investor Abu Dhabi ini sudah punya PLTS di Eropa sudah banyak tapi sudah terbukti. Beliau minta ketemu pemerintah dengan Dirut PLN untuk menjajaki kemungkinan untuk mereka mau investasi untuk tenaga surya. Saya lansung saja mengarahkan mendorong kalau bisa di Nusa Tenggara Barat, diarahkan investor ini kalau memungkinkan secara teknis tenaga suryanya dan dia berjanji biaya pokoknya akan jauh lebih rendah seperti itu. Jadi kalau ini konkrit ada, sasaran 23 itu mungkin akan bisa direvisi, tidak 22,6 kok tanggung bener nggak sampai 23 seperti saran sebelumnya, kalau bener ya. Ini ada peluang untuk PLTS itu costnya bisa dikurangi dengan investor dari luar kira-kira seperti itu. Jadi mohon nanti Pak Dirut PLN B to B itu akan …..ke Pak Dirjen sekarang, tanggal 10 mereka janji karena saya kebetulan Dapil Nusa Tenggara Barat, Pak Dubes ini dari Ampenan dari NTB. Itu kedua.Pembangkit Listrik PLTS 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya ini harus ada solusi, ini uang negara dipakai untuk PJU yang rakyat butuh PJU utuh banget. Kita Anggota Dewan mengusulkan, nah setelah selesai harus diselesaikan memang tidak mungkin ditangani pusat. Yang paling logis kembali termasuk kita yang berpendapat PLN.Pembangkit Listrik PLTS PJU 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Komisi VII DPR ini tidak hanya concern dengan energi, kita concern dengan lingkungan hidup. Komisi VII DPR sudah berhasil meng-goal-kan dua undang-undang dibidang lingkungan hidup yang semuanya terkait energi. Selama saya di Komisi VII DPR ini cuma dua undang-undang yang kami hasilkan ini. Pertama, Undang-Undang Persetujuan atas Paris Agrement tentang climate changes ya, kedua Undang-Undang Persetujuan atas Konvensi Mina Mata tentang Merkuri ya. ini disini disetujui kedua undang-undang itu secara politik nasional ya Komisi VII DPR ini. ini tampak nuklir tidak bisa jalan ya. Mohon maaf PLTU Batu Bara kita butuh batu bara karena relative murah. Quote kuota murahnya. Mudah-mudahan orang-orang ESDM bisa dengar ini ya. PLTU batu bara kita dukung karena kita punya batu bara relative banyak. Katanya biaya produksinya relative murah. Murahnya itu quate unquote. Belum memperhitungkan dampak dia mengeluarkan C02, mengeluarkan NOX, mengeluarkan debu dan sebagainya ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita bukan anti PLTU, tidak anti PLTU, tetapi argumentasi yang dibangun bahwa kita cukup punya batu bara begitu banyak, matahari cukup, angin, sehingga tidak perlu kita kembangkan nuklir, nuklir taruh pada opsi terakhir ya, maka kita Komisi VII DPR harus mengambil keputusan politik biarkan pemerintah dulu ya karena kita raker dengan Menteri ESDM biarkan pemerintah bermain dengan dirinya sendiri,tapi Komisi VII DPR harus langkah pertama menetapkan keputusan politik, kita sebagai wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat harus memberikan keputusan politik bahwa PLTN harus masuk menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional. Dalam bahasa regulasi anak kalimat yang menyatakan PLTN sebagai opsi terakhir harus diupayakan dihapus. Saya akan mulai dengan fraksi saya, Fraksi Nasdem. Akan mengirim surat kepada pemerintah, kepada Menteri ESDM ya. ini saya utarakan diruang public ya, Nasdem pendukung pemerintah, tapi saya harus ingatkan pemerintah ya bahwa kemakmuran bangsa kita kedepan harus ditunjang dengan listrik yang cukup, listrik yang besar, listrik yang kuat, sehingga menjadi base load yang bisa diandalkan.Pembangkit Listrik PLTU 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ketiga, di sini saya tidak melihat ada penekanan terhadap program kritikan nasional di dalam jangka panjang. Pertama tadi saya mendukung kalau biaya pokok listrik itu seharusnya diarahkan untuk bisa lebih turun, lebih turun kebijakan. Berikutnya menyangkut emisi CO2, padahal kita sudah meratifikasi Paris Aggreement itu penghasil emisi CO2 terbesar itu antara lain PLTU dari batubara, tetapi kita maklum kita penghasil batu bara, PLTU listriknya jauh lebih murah, kita dapat memahami itu. Tetapi untuk jauh ke depan kita nggak boleh terlalu dominan kelistrikan kita tergantung pada batu bara. Maka energy mix yang ada itu mungkin perlu di revisi ke depan tetap kita dorong batu bara tetapi mungkin kenaikannya tidak perlu maksimal, dalam arti batu bara kita habiskan secepat mungkin, bangun PLTU sebesar-besarnya, mungkin paradigmanya tidak begitu lagi. Kita berfikir jangka panjang udara jangan sampai tercemar dengan PLTU-PLTU yang banyak. Untuk gambaran sekarang Cina itu batu bara itu dibikin ekstrim turun itu penggunaan batu bara, listrik di Cina itu. Gantinya apa, batu bara menghasilkan listrik kapasitas yang besar iya, tapi kalau itu mau kita kurangi, bukan menghilangkan, mengurangi gantinya apa, PLTA kita nggak punya sungai kaya amazon di sini, ada sungai di Kapuas landai-landai saja itu, sehingga nggak bisa PLTA di Kalbar……. apa ke depan ya mohon maaf kembali nuklir jawabannya ya, nuklir jawabannya jangka panjang untuk kepentingan nasional. Kita membangun pembangkit itu untuk 50 tahun paling nggak berpikir, kalau dengan PLTN kita bisa bangun paling kecil itu 500 mega, 1000 mw, 2 x 2 x 1000 mega watt misalnya seperti itu, kalau LPLTU mungkin seuprit-uprit. Jadi di Papua cuma 6 mega pakai batu-batu bara ngangkutnya kayak apa. Jadi mari kita pikirkan ada hal-hal yang harus kita revisi, kita akui nggak boleh dianggap sebagai kitab suci yang nggak boleh diubah-ubah gitu.Pembangkit Listrik PLTU 7
KURTUBI 24 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin perlu warning ya yang didahului oleh penelitian mungkin dari LIPI, sebab yang akan terkena merkuri tidak hanya ikan laut, ikan darat pun. Nah ikan darat di Jawa Barat misalnya yang berasal dari danau, dari apa, perlu diteliti apakah daerah sekitarnya ada penambangan sehingga airnya itu terbuang ke danau, di danau itu banyak kerambah ikan, macam-macam, ya kan, nah ini mungkin perlu pemetaan bahwa ikan air fresh, air tawar ini sejauh mungkin jangan sampai tercemar oleh penambangan-penambangan ini, kalaulah ada perlu pengawasan yang ketat sehingga ada warning ke masyarakat untuk hati-hati juga membeli ikan, apa mengkonsumsi ikan dari yang berasal, katakanlah sungai Ciliwung. Baik dengan demikian, kita tidak bisa mancing di Sungai Ciliwung jika seandainya di hulunya itu ada penambangan-penambangan atau Sungai Cisadane, atau sungai mana begitu ya, sehingga inisiasi untuk menebar bibit ikan di sungai ini harus hati-hati juga memang pada akhirnya, jangan sampai menebar ikan di sungai yang hulunya ada sumber merkuri. Demikian. Terima kasih.Penelitian/PengawasanPenelitian 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kalaulah memungkinkan tidak salah juga sih pemerintah mulai mencanangkan tahun ini 2018 ini bangun saja perencanaannya dari sekarang PLTN itu untuk daerah yang sudah ada studi tapaknya, untuk daerah yang sudah ada studi tapaknya,. Ya Jawa Tengah itulah di Semenanjung Muria sebab begini Pak Dirjen program 35.000 megawatt PLTU besar-besar itu adanya di Pulau Jawa ya kan kasihan Jawa ini. listriknya PLTU kabeh semua ya, EBT tidak mungkin lagi disini sebab biaya pokok Pulau Jawa ini kecil karena PLTU. Nah bukan apa-apa kesehatan anak-cucu kita nanti kasihan kalau PLTU besar-besar semua di Jawa. CO2 itu suhu bumi kira-kira begitu ya. betul Pak Ketua mengingatkan yang namanya batu bara itu non renewable suatu saat ente, suatu saat akan habis suka tidak suka ini ya? entah 20 tahun, entah 30 tahun batu bara itu akan habis pada akhirnya begitu loh ya.Penerangan umum PLTU 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini salah satu penyebab mengapa kami juga belum bisa mengusulkan sesuai jatah 300 itu baru 50. Itu baru satu kabupaten, kabupaten lain belum bisa karena bupatinya tidak mau begitu loh. Itu satu hal ya Pak Dirjen. Ini harus ada solusi ini. jadi temuan BPK ini harus ada solusi bagaimana yang sudah dibangun segera diserahkan kepejabat setempat yang akan dibangun kita digambangkan memperoleh rekomendasi dari kepala daerahnya ya atau kepala dinasnya atau apapun. Camat atau pun kepala desa. Ini harus ada dari kementerian ini anunya, ini rekomendasi juknisnya itu ya.Penerangan umum Titik PJUTS 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Dengan Program Perhutanan Sosial dimana jutaan hektar hutan ini akan diperuntukan untuk kehutanan sosial, lalu dikaitkan dengan pengembangan energi biomas untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin hutan sosial ini bisa diarahkan untuk menanam pohon-pohon yang bisa menjadi bahan baku biomas ya. Ada jenis-jenis pohon yang umurnya pendek bisa dipanen pohonnya untuk menjadi listrik biomas. Jenis pohon apa? Saya pikir ahli-ahli kehutanan yang tahu itu dan diwilayah mana jenis pohon ini tumbuh? Mereka tahu betul itu. Jadi tidak sekedar menyerahkan lahan kehutanan untuk kelompok masyarakat titik disitu tidak, harus ada lanjutannya ya mungkin untuk sebagian hutan sosial diarahkan untuk menanam pohon yang bisa menjadi bahan baku biomas. Panggil investor darimana saja. Apakah Pemda, apakah PLN untuk bangun pembangkit listrik itu disitu, rakyatnya bekerja menanam pohon, pelihara pohon. Hidup dia. Masyarakat menanam pohon dimana pohonnya disupply untuk bahan baku pembangkit listrik biomas. Jadi ini keinginan kita tercapai duaduanya. Mengurangi kemiskinan ya, menghasilkan energi yang bersih begitu loh ya. Jadi itu satu.Perhutanan Sosial  Energi Biomas 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya langsung saja bertanya dari paparan tadi, dari BPPT Bapak ya. Ternyata sudah ada inisiasi untuk mencari solusi untuk tambang-tambang rakyat yang selama ini menggunakan merkuri ya, teknologinya cukup menarik ya. Pertanyaan pertama, penerapan penambangan tanpa merkuri ini contoh aplikasinya dimana ini? Izin ya untuk bisa langsung dialog dengan narasumber.Pertambangan Merkuri 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita menolong rakyat, berbahaya sekali memang, ini luar biasa ini, merkuri dari yang dihasilkan, dampak dari penambangan illegal sebenarnya, penambangan kecil, penambangan emas skala kecil. Demikian, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut.Pertambangan Merkuri 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi itu rakyat menambang di areal-nya Indotan, lalu diolah oleh Indotan. Indotan menggunakan teknologi apa? Tidak pakai merkuri?Pertambangan Merkuri 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Terkait dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak dari BPPT Pak ya, itu memang sangat-sangat perlu terutama di daerah sentra-sentra pertambangan sebab kalau rakyat tidak mengerti dampak negatifnya, mereka anggap biasa-biasa saja sehingga resistensi dari masyarakat tidak ada terhadap tambang ini. Mestinya yang paling menolong kehadiran tambang ini ya masyarakat sekitar tetapi karena masyarakat tidak mengerti dampak negatifnya, dibiarkan saja disamping ada mungkin anggota kelompok masyarakat kita yang memperoleh manfaat tetapi dampak negatifnya itu yang perlu dihalo-halokan lebih kencang lagi sehingga kesadaran akan bahaya merkuri ini juga tertular kepada masyarakat sekitar tambang. Nah kalau sudah dilakukan di daerah mana tadi?Pertambangan Merkuri 7
KURTUBI 21 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin diperluas ke daerah-daerah lain yang merupakan sentra-sentra tambang-tambang emas kecil yang berpotensi membahayakan. Itu saja.Pertambangan Merkuri 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nah disini kebetulan dapil disebutkan Sumbawa Barat, berarti di Sumbawa Barat ini ada kemungkinan untuk dijadikan lokasi penerapan teknologi penambangan emas rakyat yang non merkuri. Justru yang saya lihat sendiri penambangan emas yang sangat membahayakan masyarakat sekitar ini yang ada di Sekotong Lombok. Nah kenapa itu lepas dari pengamatan BPPT. Kalau Sumbawa Barat saya paham betul karena disitu kan ada sumber reserve yang gede yang sekarang ditangani oleh PT Aman Mineral. Tentunya ada sekitar-sekitarnya mungkin rakyat mengais-ngais ini ya. Yang di Lombok kok tidak menjadi perhatian BPPT, apakah dia termasuk yang sekunder atau bagaimana? Sebab dengan kasat mata kita bisa lihat sekarang pun itu penambangan illegal di punggung-punggung gunung itu dengan terpal biru itu kelihatan sekali kasat mata begitu loh. Lalu sering-sering pengolahan gelondongannya itu di kampung-kampung, terbuka begitu saja, lalu air buangannya itu ke kali-kali kecil akhirnya terbuang bebas begitu loh, bahkan ada yang berdampingan dengan masjid yang saya lihat itu proses pengolahan tambang pakai gelondongan itu begitu loh.Pertambangan Penambang 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita menolong rakyat, berbahaya sekali memang, ini luar biasa ini, merkuri dari yang dihasilkan, dampak dari penambangan illegal sebenarnya, penambangan kecil, penambangan emas skala kecil. Demikian, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut.Pertambangan Penambang 7
KURTUBI 19 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya dapat juga informasi dari Dapil saya, penambang-penambang liar yang ada di NTB khususnya di Lombok itu alumni Pongkor. Ya jadi saya setuju kalau memang mantan-mantan pekerja tambang illegal disana dicarikan profesi yang baru di daerah itu, tetapi karena rupanya pekerjaan ini menarik, di Lombok sendiri orang Lombok tidak ada itu yang terlibat aktif menambang liar. Justru dari Jawa Barat, mohon maaf Pak ya. Jadi alumni-alumni dari Jawa Barat.Pertambangan Penambang Liar 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Iya. Jadi kita dukung jika seandainya Pemda Jawa Barat khusus untuk mengalihkan mata pencaharian atau profesi mereka sehingga tidak berimigrasi ke daerah lain untuk melakukan penambangan liar. Terima kasih.Pertambangan Penambang Liar 7
KURTUBI 24 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin perlu warning ya yang didahului oleh penelitian mungkin dari LIPI, sebab yang akan terkena merkuri tidak hanya ikan laut, ikan darat pun. Nah ikan darat di Jawa Barat misalnya yang berasal dari danau, dari apa, perlu diteliti apakah daerah sekitarnya ada penambangan sehingga airnya itu terbuang ke danau, di danau itu banyak kerambah ikan, macam-macam, ya kan, nah ini mungkin perlu pemetaan bahwa ikan air fresh, air tawar ini sejauh mungkin jangan sampai tercemar oleh penambangan-penambangan ini, kalaulah ada perlu pengawasan yang ketat sehingga ada warning ke masyarakat untuk hati-hati juga membeli ikan, apa mengkonsumsi ikan dari yang berasal, katakanlah sungai Ciliwung. Baik dengan demikian, kita tidak bisa mancing di Sungai Ciliwung jika seandainya di hulunya itu ada penambangan-penambangan atau Sungai Cisadane, atau sungai mana begitu ya, sehingga inisiasi untuk menebar bibit ikan di sungai ini harus hati-hati juga memang pada akhirnya, jangan sampai menebar ikan di sungai yang hulunya ada sumber merkuri. Demikian. Terima kasih.Pertambangan Penambangan 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya langsung saja bertanya dari paparan tadi, dari BPPT Bapak ya. Ternyata sudah ada inisiasi untuk mencari solusi untuk tambang-tambang rakyat yang selama ini menggunakan merkuri ya, teknologinya cukup menarik ya. Pertanyaan pertama, penerapan penambangan tanpa merkuri ini contoh aplikasinya dimana ini? Izin ya untuk bisa langsung dialog dengan narasumber.Pertambangan Pertambangan 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Terkait dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak dari BPPT Pak ya, itu memang sangat-sangat perlu terutama di daerah sentra-sentra pertambangan sebab kalau rakyat tidak mengerti dampak negatifnya, mereka anggap biasa-biasa saja sehingga resistensi dari masyarakat tidak ada terhadap tambang ini. Mestinya yang paling menolong kehadiran tambang ini ya masyarakat sekitar tetapi karena masyarakat tidak mengerti dampak negatifnya, dibiarkan saja disamping ada mungkin anggota kelompok masyarakat kita yang memperoleh manfaat tetapi dampak negatifnya itu yang perlu dihalo-halokan lebih kencang lagi sehingga kesadaran akan bahaya merkuri ini juga tertular kepada masyarakat sekitar tambang. Nah kalau sudah dilakukan di daerah mana tadi?Pertambangan Pertambangan 7
KURTUBI 21 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin diperluas ke daerah-daerah lain yang merupakan sentra-sentra tambang-tambang emas kecil yang berpotensi membahayakan. Itu saja.Pertambangan Pertambangan 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Nah mungkin ada baiknya juga kalau memungkinkan contoh penambangan rakyat skala kecil non merkuri di samping Lebak nanti, seyogyanya juga nanti di Sumbawa Barat dan di Lombok begitu loh. Demikian PakPertambangan Pertambangan Non Merkuri 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang saya dengar juga justru Indotan pun punya IUP di Lombok itu, di Di Skotong. Mungkin hal yang sama bisa diterapkan di Skotong itu atau bagaimana?Pertambangan Tambang Rakyat 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi ini kita temukan ada kasus dimana, Pemegang IUP resmi, penjelasan Bapak kita dengar tadi, bekerja sama, apapun bentuknya jangan sampai merkuri yang dipakai kan intinya itu. Jangan sampai merkuri yang dipakai dalam penambangan nah rakyat ya namanya rakyat, dia tidak bisa punya modal besar tentunya. Jadi bagaimana mereka bisa mencari nafkah tanpa melanggar ketentuan best practice, penambangan tanpa merkuri. Saya rasa cukup Pak Ketua.Pertambangan Tambang Rakyat 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oh jangan-jangan dia tumpang tindih dengan Aman Mineral Indotan ini, tidak ya?Pertambangan Tambang Rakyat 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mereka kerja sama? Jadi penambang rakyat jadi legal, otomatis legal.Pertambangan Tambang Rakyat 7
KURTUBI 13 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi Indotan sebagai pemegang IUP.Pertambangan Tambang Rakyat 7
KURTUBI 21 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini dari sisi kelistrikan ya, maka ide dari Undang-Undang Jangka Panjang untuk menempatkan nuklir sudah on, padahal Tahun 2025 mungkin dihidupkan lagi saja itu. Direkomendasikan untuk mengacu kembali kepada undang-undang yang lebih tinggi. Daripada mengacu kepada PP yang sekarang kita PP-kan untuk menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir sebab kita bahaya ini kalau terus-terusan akhirnya kembali keBatubara lagi. Akhirnya batu bara 60% lagi. Bahaya itu Pak dan kalau kita lihat Pulau Jawa ini ya saya katakana tadi Pantai Utara dari ujung barat sampai ujung timur pantai besar-besar itu. Pantai selatan juga sekarang membuat PLTUBatubara. Nah bahaya ini. jadi kebetulan Komisi VII DPR kita sudah memutuskan secara politik ya untuk masuk PLTU segera begitu. nah kalauBPPT lebih independen memberikan masukan, pemerintah juga memberikanKajian yak arena memang suka tidak sukaBatubara maupun migas yang fosil akan habis juga, akan habis juga pada saatnya itu.Perundangan Batubara 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Intinya begini Pak, harus ada solusi entah bentuknya SK Bersama atau juklasjuknis dua menteri apalah tidak tahu namanya itu dari dirjen atau apapun namanya, sehingga kami Anggota ini tidak kesulitan. Kami para Anggota ini tidak kesulitan pertama memperoleh rekomendasi dari pejabat daerah ya, tidak memperoleh hambatan seperti sekarang ini dari pejabat daerah bagaimana caranya. Sampai tadi usul solusi kepala desa ya, kalau kepala desa kenapa tidak atau camat misalnya atau camat atau bagaimanalah kita. Kita tidak tahu sistem pemerintaran saya pikir bawah itu bagaimana begitu loh.Perundangan Juklas 7



KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu yang penting yang ingin saya usulkan harus ada juklak, juknis kepejabat daerah kepada siapa kami bisa memperoleh rekomendasi tanda tangannya. Nah kalau ini lebih teknis lagi mengapa target EBTKE dalam energi mix Tahun 2025 23% menurut BPK tidak akan bakalan tercapai ya, memang besar kemungkinan tidak akan tercapai ini. Saya sih tidak bosan-bosannya mengatakan kalau kita kembali kepada UndangUndang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007 undang-undang ini disitu nuklir sudah harus nyala Tahun 2025 PLTN ya? itu undangundang loh Pak Ketua, cuma undang-undang ini dimentahkan quote and quote dimentahkan oleh PP Nomor 79 ya Tahun 2014 ya, dimana didalam … didalam PP ini PLTN menjadi opsi terakhir, padahal undang-undang yang lebih tinggi mengamanatkan untuk Tahun 2025 Pak Dirjen sudah masuk. Jadi target 23% ini itung-itungannya masuk PLTN rupanya mestinya, sejogjayanya, sehingga mungkin bisa tercapai target itu.Perundangan Juklas 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Intinya begini Pak, harus ada solusi entah bentuknya SK Bersama atau juklasjuknis dua menteri apalah tidak tahu namanya itu dari dirjen atau apapun namanya, sehingga kami Anggota ini tidak kesulitan. Kami para Anggota ini tidak kesulitan pertama memperoleh rekomendasi dari pejabat daerah ya, tidak memperoleh hambatan seperti sekarang ini dari pejabat daerah bagaimana caranya. Sampai tadi usul solusi kepala desa ya, kalau kepala desa kenapa tidak atau camat misalnya atau camat atau bagaimanalah kita. Kita tidak tahu sistem pemerintaran saya pikir bawah itu bagaimana begitu loh.Perundangan Juknis 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu yang penting yang ingin saya usulkan harus ada juklak, juknis kepejabat daerah kepada siapa kami bisa memperoleh rekomendasi tanda tangannya. Nah kalau ini lebih teknis lagi mengapa target EBTKE dalam energi mix Tahun 2025 23% menurut BPK tidak akan bakalan tercapai ya, memang besar kemungkinan tidak akan tercapai ini. Saya sih tidak bosan-bosannya mengatakan kalau kita kembali kepada UndangUndang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007 undang-undang ini disitu nuklir sudah harus nyala Tahun 2025 PLTN ya? itu undangundang loh Pak Ketua, cuma undang-undang ini dimentahkan quote and quote dimentahkan oleh PP Nomor 79 ya Tahun 2014 ya, dimana didalam … didalam PP ini PLTN menjadi opsi terakhir, padahal undang-undang yang lebih tinggi mengamanatkan untuk Tahun 2025 Pak Dirjen sudah masuk. Jadi target 23% ini itung-itungannya masuk PLTN rupanya mestinya, sejogjayanya, sehingga mungkin bisa tercapai target itu.Perundangan Juknis 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ada beberapa pertanyaan pertama dulu tentang Freeport ya, saya mewakili Fraksi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya penetapan apa namanya proses perundingan dengan pihak Freeport untuk menghindari sejauh mungkin penyelesaian lewat arbitrase. Tetapi dengan catatan apapun keputusannya berunding dengan pihak Freeport untuk ke depan tetap saja memegang prinsip tata kelola sektor minerba kita ini hilirisasi itu adalah wajib, apapun bentuk kontraknya, bentuk perizinannya. Nomor dua, Freeport sampai sekarang masih berstatus sebagai kontraktor kontrak karya yang memang dilindungi Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih diakui, tetapi ke depan sistem kontrak karya ini tidak boleh ada lagi di Republik Indonesia, hingga dia hanya punya payung hukum ini sampai 2021, setelah itu nggak ada lagi paying hukumnya. Maksud saya tuntutan Freeport apapun versinya yang mengacu kepada sistem kontrak karya sudah nggak punya tempat lagi di Indonesia, nggak ada payung hukum lah. Demikian juga di dalam susunan revisi Undang-undang Minerba seyogyanya ini juga ditangani oleh Komisi VII, kita akan hilangkan sistem kontrak karya di dalam undang-undang. Bahkan izin yang sekarang sebagai alternatif di UPK ini, ini bisa kita fikirkan bersama nanti dalam penyusunan revisi Undang-undang Minerba. Kalau kami melihat apa yang sudah dicapai dalam rangka revisi Undang-undang Migas poin-poin pokok yang kami telah sepakati, walaupun masih dalam proses bahwa pengelola migas itu nanti badan usaha khusus migas maka seyogyanya ke depan juga untuk bidang minerba kira-kira mirip seperti itu, di mana tidak lagi menggunakan kontrak karya karena kontrak karya yang berkontrak adalah pemerintah, nggak boleh, IUP yang berlaku sekarang ini sudah jauh lebih bagus dari kontrak karya. Tapi menurut pendapat saya lebih bagus pake kontrak tetapi yang berkontrak tidak lagi pemerintah gitu loh, yang berkontrak adalah perusahaan negara di bidang tambang, sama juga di migas yang berkontrak itu perusahaan negara di bidang migas yang berkontrak dengan investor. Ke depan mari kita fikir bersama, ada kelemahan pada sistem izin usaha penambangan tapi jauh lebih bagus dari kontrak karya. Alternatifnya adalah tetap kontrak dengan pihak kontraktor pertambangan, tetapi tidak dia berkontrak dengan pemerintah atau G to G tapi sebaiknya seharusnya agar tidak melanggar konstitusi Pasal 33 yang berkontrak itu adalah perusahaan negara di bidang tambang jadi B to B, itu satu.Perundangan Payung Hukum 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya akan bertanya tentang banyak hal ini ya saya mulai urut-urutan ini sesuai dengan pembahasan tadi. Pertama, sistem atau teknologi yang menyangkut kelautan ya atau lebih spesifik lagi terkait dengan larangan pemerintah ya, larangan pemerintah untuk menjualBibit Lobster dibawah 200 gram. Ini terkena kekonsituens saya nelayan di Nusa Tenggara Barat Pak Kepala. Jadi hampir setiap minggu atau ya mungkin sebulan berapa kali mereka selalu tertangkap karena menjualBibit Lobster. Sering kali nelayan dari Nusa Tenggara Barat ini, nah pertanyaan saya bisakahBPPT membantu para nelayan ini yang terjebak? Disatu sisi dia dilarang oleh pemerintah untuk menjual bibit, disisi lain dia hanya mampu menangkap ya sekelas bibit. Ya ada satu, dua ekor yang besar-besar, tapi itu jarang. Nah apakah mereka kata mereka “kami butuh makan ini nelayan itu, sehingga dia terpaksa menjual yang dibawah 200 gram itu Pak. mestinya ada bimbingan kepada para nelayan ini untuk melakukan budidaya lobster, bukan udang galah ini tidak ya? budidaya lobster yang bagaimana, sehingga bisa dipercepatlah pembesarannya itu satu dan penanggulangan penyakit.Perundangan Peraturan 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya terkait dengan lobster ini kira-kira mirip dengan larangan cantrang tadi. larangan menjualBibit Lobster dibawah 200 gram ini amat sangat merugikan nelayan, amat sangat di NTB, di Lombok itu ya. Sedangkan penelitian tentang perudangan ya sebagaimana kita dengar tadi penjelasan teknologi budidayanya ini mungkin 2-3 tahun ya. Baru padahal lobster pun mulai diteliti, nah bisakan kita minta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melonggarkan larangan menjual atau mengeskporBibit Lobster ini, sementara teknologi atau mekanisme teknik, cara budidaya ditemukan untuk dikembangkan, sehingga petani itu bisa hidup begitu loh. Sekarang itu mereka menderita tidak ada pendapatan karena akhirnya ekspornya ngumpet-ngumpet ketangkap polisi. Nah maksud saya mungkin kita Menteri KKP bukan mitra sih ya, mungkin saya sebagai Anggota Dewan bisa memberikan argumentasi untuk kita usulkan ada kelonggaran terhadap larangan ekspor lobster dibawah 200 gram sambil menunggu ada teknologi budidaya yang bisa applicable untuk diterapkan. Kalau begitu mereka melanggar hokum terus ini kucing-kucingan sama polisi. Kasihan, kalau tidak dapat makan itu …penangkapBibit Lobster ini. mau membudidayakan seperti itu kondisinya tidak sampai 200 gram terserang penyakit. Ya mereka sebut penyakit… putih diitunya. Tidak berdaya mereka. Mau menunggu sampai 200 gram keburu itu terserang penyakit, padahal anak bininya butuh makan. Kira-kira begitu anunya ya. Mungkin ini mirip dengan larangan cantrang tadi itu. akhirnya cantrangnya pun diperlonggar sama pemerintah kan dengan persyaratan-persyaratan tadi itu misalnya. PenjualanBibit Lobster ini mungkin Komisi VII DPR bisa mengambil kesimpulan ini bahwa larangan penjualan atau eksporBibit Lobster dibawah 200 gram perlu ditinjau ya sampai ditemukannya mekanisme teknologi cara budidaya yang bisa diaplikasikan begitu. Mungkin bisa jadi kesimpulan kita rapat hari ini. Saya usulkan begitu Pak Ketua. Terima kasihPerundangan Peraturan 7
KURTUBI 15 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Catrang akhirnya diperlonggar sekarang Pak cantrang itu.Perundangan Peraturan Cantrang 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sekarang bolanya ada di Badan legislasi DPR ya. Bisa cepat, bisa lama ya kita tidak tahu disini. Ya mestinya seyogyanya lebih cepat. Nah ini juga kalau memang pemerintah menganggap perlu masalah holding ini punya payung hukum satu dan pemerintah juga perlu mendorong investasi disektor migas ini terutama sisi eksplorasinya yang terus-menerus turun ini harus ada kepastian hukum. Kepatian hukumnya adalah Undang-Undang Migas yang hasil revisi nanti, tetapi tolong dicatat kalau ini dpandang, dinilai kelamaan dan memang kita pun merasa ini kelamaan menimbulkan ketidakpastian disektor migas ini karena lambannya revisi UndangUndang Migas. Dengan argumentasi mendesak bisa saja Menteri ESDM, pemerintah keluarkan saja Perpu ya? keluarin saja Perpu cabut Undang-Undang Migas.Perundangan Perpu 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke silakan. Sayang Pimpinan satu orang ini. Jadi menurut hemat saya ada baiknya agar seharusnya menunggu Undang-Undang Migas. Kalau tidak sabaran menunggu revisi Undang-Undang Migas silakan keluarin Perpu. Kita juga menanti-nanti Undang-Undang Migas tidak selesai-selesai sebab ini menyangkut 11 komisi. Mohon maaf 11 fraksi menyangkut prosedur, penyusunan undang-undang didewan yang harus lewat Badan legislasi dan seterusnya. Ini butuh waktu lama begitu, keluarin saja Perpu kalau mau cepat ya, sehingga tadi saran Pak Harry itu apa namanya terintegrasi. SKK Migas agar tidak terjadi seperti saat sekarang ini gabung saja dengan Dirjen migas bagian Perpu. BP Migas yang bernama SKK Migas, gabung saja ke Pertamina ya? rancangan Undang-Undang Migas kira-kira seperti itu.Perundangan Perpu 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi untuk ada payung hukum pakai perpu saja deh. Kalau itu intinya mungkin sama pikiran pemerintah dengan Komisi VII DPR ini, sehingga cepat ada dasar hukumnya. Kasihan juga sektor migas ini tidak ada kepastian hukumnya, investasi anjlok terus, sektor gasnya ini amburadul antara BPH Migas dengan Dirjen Migas ini siapa yang lebih dulu jalan soal apa namanya tender bangun pipa gas, gasnya darimana ini siapa yang menentukan sebenarnya? Tidak jelas ini, tapi kalau sudah terintegrasi begitu pemerintah itu sebagai regulator pemegang apa namanya wakil dari pemerintah dan wakil presiden dibidang migas ya Menteri ESDM begitu.Perundangan Perpu 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Di Komisi VII DPR ini tidak hanya concern dengan energi, kita concern dengan lingkungan hidup. Komisi VII DPR sudah berhasil meng-goal-kan dua undang-undang dibidang lingkungan hidup yang semuanya terkait energi. Selama saya di Komisi VII DPR ini cuma dua undang-undang yang kami hasilkan ini. Pertama, Undang-Undang Persetujuan atas Paris Agrement tentang climate changes ya, kedua Undang-Undang Persetujuan atas Konvensi Mina Mata tentang Merkuri ya. ini disini disetujui kedua undang-undang itu secara politik nasional ya Komisi VII DPR ini. ini tampak nuklir tidak bisa jalan ya. Mohon maaf PLTU Batu Bara kita butuh batu bara karena relative murah. Quote kuota murahnya. Mudah-mudahan orang-orang ESDM bisa dengar ini ya. PLTU batu bara kita dukung karena kita punya batu bara relative banyak. Katanya biaya produksinya relative murah. Murahnya itu quate unquote. Belum memperhitungkan dampak dia mengeluarkan C02, mengeluarkan NOX, mengeluarkan debu dan sebagainya ya.Perundangan Regulasi 7
KURTUBI 20 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oh tidak. “Komisi VII DPR RI meminta kepada Dewan Energi Nasional untuk merevisi PP nomor berapa tentang …, ah PP Nomor 79 Tahun 2014 ya? jadi opsi terakhir adanya disitu di PP, bukan di undang-undang. PP itu porsinya pemerintah yang membuat, bukan DPR yang membuat PP itu. letak mulanya di PP itu. jadi “Komisi VII DPR RI meminta kepada Dewan Energi Nasional untuk merevisi…”. Perintahkan saja untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 agar tidak lagi menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir begitu.Perundangan Regulasi 7
KURTUBI 16 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Maksudnya saya usulkan menjadi kesimpulan kita juga dirapat ini agar Komisi VII DPR menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk.Perundangan Regulasi Baru 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sambil menunggu hasil pilot projectPerundangan Regulasi Baru 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertama, kami mengapresiasi ya kinerja Tahun 2017 dan tahun sebelumnya, kementerian ini sudah berhasil tingkat kebakaran hutan secara signifikan. Ini Komisi VII DPR juga terbawa disitu. Nomor 2 kita apresiasi mitra kita ini telah berhasil dengan persetujuan Komisi VII DPR kita bersama-sama dengan pembahasan yang efektif menghasilkan dua undang-undang. Saya rasa sudah 3 tahun lebih kita duduk disini tugas kita menyusun undang-undang ya. Dari mitra yang lain sampai sekarang belum ada ini produk Komisi VII DPR. Kita merevisi Undang-Undang Migas sejak awal itu, sekarang belum kelar ini. Undang-Undang Minerba juga habis-habisan kita kerja belum juga ya, tapi dengan mitra kita ini dua Undang-Undang berhasil kita sahkan untuk bangsa dan negara. Ini luar biasa ini harus diberikan apresiasi ya. Nah lebih-lebih Undang-Undang yang kita setujui bersama dalam rangka ratifikasi perjanjian Paris ini terkait erat dengan bidang tugas Komisi VII DPR ya soal energi ya. Kedepan karena kita sudah terikat dengan perjanjian Paris kita harus berupaya bangsa ini untuk mengurangi polusi, mengurangi gas rumah kaca, Co2, harus memakai energi yang bersih kan begitu ini yaitu Energi Baru dan Terbarukan EBT. Ini berkaitan erat dengan bidang LHK, dibidang kehutanan begitu loh.Perundangan  Undang-undang 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi Undang-Undang kita sahkan disini untuk mendukung undang-undang ini jalan kita dorong EBT. EBT itu porsinya banyak dikementerian ini. Tadi rekan-rekan sudah banyak yang mengutarakan dan kita dukung penuh itu ya dukung penuh. Begini, kita ingin ya tidak hanya melahirkan undang-undang atau pun tadi rekan sejawat saya Pak Tjatur mengharuskan sesuatu yang bersifat legacy ya juga tidak kalah pentingnya dengan undang-undang, dengan kebijakan untuk mendorong EBT ya kita berhasil juga membuat legacy kelak agar udara direpublik ini bersih. Anak-cucu kita hidup dengan udara yang bersih. Live ekspetensinya harapan hidupnya bisa lebih panjang sebab kalau udaranya kotor ya itu mengundang penyakit, saluran pernapasan dan sebagainya. Ini EBT jawabannya.Perundangan  Undang-undang 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu yang penting yang ingin saya usulkan harus ada juklak, juknis kepejabat daerah kepada siapa kami bisa memperoleh rekomendasi tanda tangannya. Nah kalau ini lebih teknis lagi mengapa target EBTKE dalam energi mix Tahun 2025 23% menurut BPK tidak akan bakalan tercapai ya, memang besar kemungkinan tidak akan tercapai ini. Saya sih tidak bosan-bosannya mengatakan kalau kita kembali kepada UndangUndang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007 undang-undang ini disitu nuklir sudah harus nyala Tahun 2025 PLTN ya? itu undangundang loh Pak Ketua, cuma undang-undang ini dimentahkan quote and quote dimentahkan oleh PP Nomor 79 ya Tahun 2014 ya, dimana didalam … didalam PP ini PLTN menjadi opsi terakhir, padahal undang-undang yang lebih tinggi mengamanatkan untuk Tahun 2025 Pak Dirjen sudah masuk. Jadi target 23% ini itung-itungannya masuk PLTN rupanya mestinya, sejogjayanya, sehingga mungkin bisa tercapai target itu.Perundangan UU 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Terima kasih Pak Ketua Dari presentasi yang disampaikan dari mitra kita, memang perlu harus ada perencanaan gas yang komprehensif mengkoreksi yang ada selama ini agar tidak jalan sendiri-sendiri termasuk penggabungan Pertagas dengan PGN. Menurut hemat saya sih ada baiknya seyognya menunggu dulu revisi Undang-Undang Migas. Apa payungh ukumnya menggabungkan Pertagas dengan PGN saat ini ya? apa dasar hukumnya? Wong undang-undangnya sedang direvisi kok. Belum tentu revisi Undang-Undang Migas sesuai dengan kemauan BUMN yang gabung-gabung ini ya. Apakah holding atau apapun namanya belum tentu sama. Jadinya nanti setelah revisi Undang-Undang Migas Nomor 2 Tahun 2001 diketok DPR belum tentu sama dengan konsep BUMN dalam menyatukan perusahaan BUMN dibidang migas ini ya misalnya mengingatkan jangan sampai kita kerja dua kali mubajir nanti. Tidak mungkin undang-undang didikte oleh BUMN ya? parlemen itu punya kebebasan, punya independensi untuk menyusun undang-undang, bukan di dirve, didikte oleh BUMN ya? nah ini harus dipahami sistem ketatanegaraan kita ini. Jadi ingin cepat, ingin itu, tapi akhirnya nanti mubajir. Tunggu dululah, maka sebenarnya revisi Undang-Undang Migas di Komisi VII DPR ini sudah selesai. Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 5 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sekarang bolanya ada di Badan legislasi DPR ya. Bisa cepat, bisa lama ya kita tidak tahu disini. Ya mestinya seyogyanya lebih cepat. Nah ini juga kalau memang pemerintah menganggap perlu masalah holding ini punya payung hukum satu dan pemerintah juga perlu mendorong investasi disektor migas ini terutama sisi eksplorasinya yang terus-menerus turun ini harus ada kepastian hukum. Kepatian hukumnya adalah Undang-Undang Migas yang hasil revisi nanti, tetapi tolong dicatat kalau ini dpandang, dinilai kelamaan dan memang kita pun merasa ini kelamaan menimbulkan ketidakpastian disektor migas ini karena lambannya revisi UndangUndang Migas. Dengan argumentasi mendesak bisa saja Menteri ESDM, pemerintah keluarkan saja Perpu ya? keluarin saja Perpu cabut Undang-Undang Migas.Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke silakan. Sayang Pimpinan satu orang ini. Jadi menurut hemat saya ada baiknya agar seharusnya menunggu Undang-Undang Migas. Kalau tidak sabaran menunggu revisi Undang-Undang Migas silakan keluarin Perpu. Kita juga menanti-nanti Undang-Undang Migas tidak selesai-selesai sebab ini menyangkut 11 komisi. Mohon maaf 11 fraksi menyangkut prosedur, penyusunan undang-undang didewan yang harus lewat Badan legislasi dan seterusnya. Ini butuh waktu lama begitu, keluarin saja Perpu kalau mau cepat ya, sehingga tadi saran Pak Harry itu apa namanya terintegrasi. SKK Migas agar tidak terjadi seperti saat sekarang ini gabung saja dengan Dirjen migas bagian Perpu. BP Migas yang bernama SKK Migas, gabung saja ke Pertamina ya? rancangan Undang-Undang Migas kira-kira seperti itu.Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi untuk ada payung hukum pakai perpu saja deh. Kalau itu intinya mungkin sama pikiran pemerintah dengan Komisi VII DPR ini, sehingga cepat ada dasar hukumnya. Kasihan juga sektor migas ini tidak ada kepastian hukumnya, investasi anjlok terus, sektor gasnya ini amburadul antara BPH Migas dengan Dirjen Migas ini siapa yang lebih dulu jalan soal apa namanya tender bangun pipa gas, gasnya darimana ini siapa yang menentukan sebenarnya? Tidak jelas ini, tapi kalau sudah terintegrasi begitu pemerintah itu sebagai regulator pemegang apa namanya wakil dari pemerintah dan wakil presiden dibidang migas ya Menteri ESDM begitu.Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah. Kalau memang mau menganggap lahirnya revisi Undang-Undang Migas ini kelamaan. Butuh payung hukum tata kelola migas kita ini sekarang-sekarang juga. Keluarin saja perpu, tapi Perpu yang isinya sejalan dengan konsep kita di Komisi VII DPR jadi sudah dengan Perpu itu ketok palu kita setuju wong isinya sama misalnya cepat itu. Terima kasih.Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Mungkin Pak Ramson sebagai wakil di Baleg dapat menjelaskan mengapa begitu lama di Baleg.Perundangan UU Migas 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya kok sedikit kurang sependapat hidup saja kalimat terakhir itu agar kita tahu Perpres itu ternyata mendukung ini begitu loh. Jadi panjang sedikit tidak apa-apa Mas ARyo agar lebih lengkap begitu. saya sendiri baru tahu ada Perpres Nomor 70 Tahun 2017 ini ya, nah untuk pelengkap saja itu sebenarnya substansinya sudah masuk, tapi untuk mengingatkan kita semua ada Perpresnya yang mendukung untuk daerah-daerah 3T plus P ya? wilayah yang membutuhkan jenis pesawat terbang seperti ini begitu loh. Kalau berkenan, saya senang sekali kalau ini dihidupkan kembali lagi. Terima kasih.Perundangan Wilayah 3T 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Terima kasih. Bapak Dirut PLN beserta jajaran, Saya ingin 3 masalah titipan aspirasi yang ingin saya sampaikan kesempatan ini, pertama Dapil NTB sekali lagi mohon dijelaskan kapan PLTU Jeranjang kelar pastinya. Sebab sejak Oktober, sejak Oktober kami sudah didatangi oleh masyarakat aspirasinya ini.PLN Aspirasi dari NTB 7
Kurtubi 9 Nasdem NTB Laki-Laki Nomor dua untuk Dapil Nusa Tenggara Timur titipan dari satu fraksi tapi lain komisi beliaunya, tolong diperhatikan lebih Pak, provinsi NTB sama NTT dalam dalam rangka peningkatan kapasitas pembangkitnya. Kasian 2 provinsi ini termasuk yang paling rendah elektrifikasi ratio, tidak hanya NTB, NTT Pak. Titipan dari satu fraksi tapi lain komisi ya. Tolong diperhatikan lebih lebihlah dua provinsi ini bagaimana mendorong investasi pembangkit, siapapun, apakah PLN atau IPP, siapapun. Mohon agar bisa dipercepat. Nomor tiga, aspirasi dari Dapil Kalimantan Tengah apa hambatan untuk pengembangan PLTU Kalsengteng 3 sampai sekarang katanya belum bisa direalisir ini apa penghambatnya. Dari Dapil Kalteng Pak. Demikian, terima kasih.PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 10 Nasdem NTB Laki-Laki Teng 3? PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 11 Nasdem NTB Laki-Laki Juni? PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 12 Nasdem NTB Laki-Laki Itu yang unit satu?PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 13 Nasdem NTB Laki-Laki Semua di bulan 10 paling lambat?PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 14 Nasdem NTB Laki-Laki Tidak bisa dimajukan lagi?PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 15 Nasdem NTB Laki-Laki Sebab di sana listrik mati 10 kali sehari Pak. Sebab ini yang diharapkan Jeranjang ini untuk solusinya.PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nomor tiga lebih spesifik ke Dapil saya, saya Dapil NTB Pak, dalam Kunker Komisi VII beberapa waktu yang lalu kita terkesima oleh data PLN NTB. Ternyata NTB ini paling buruk Pak Dirut. Di samping elektrifikasi cuma 65 persen, nasional 85, ternyata biaya produksi listrik NTB mungkin yang termahal di Indonesia karena sekitar Rp3.700,- per-kwh kalau tidak salah, NTB itu. Ini disebabkan 80 persen listrik di NTB itu dari PLTD dari BBM. Kok dibiarkan terus sama PLN, bagaimana sih perencanaannya ini ya. Kelihatannya PLN lebih senang beli BBM ini. Tolong kami dipaparkan mekanisme pembelian BBM-nya PLN. Kami curiga ini. Sengaja mempertahankan untuk membeli BBM, membeli BBM. Ada mekanisme yang tidak benar dalam pengadaan BBM PLN ini. Tolong kami dijelaskan bagaimana pengadaan BBM PLN ini, kok senang banget NTB itu 80 persen pakai BBM. Apa gunanya perencanaan yang bertahun-tahun kok dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu, ya. Direktur perencanaan harus ditegur keras ini ya. Bagaimana ini terjadi NTB 80 persen listriknya dari BBM Pak. Ini memang tidak bisa 1, 2 tahun, tapi kan akibat daripada tahun-tahun yang lalu kok dibiarkan terus. Ada PLTU dibangun tidak selesai- selesai yang Jeranjang itu. Sampai sekarang tidak selesai-selesai itu. Sudah melewati batas kok tidak ada hukuman kepada kontraktor misalnya. Saya tidak lihat ada langkah serius dari PLN ini untuk bisa terutama NTB ini diperbaiki Pak. Nusa Tenggaralah ya. NTB dan NTT. Begitu rendah mereka ini, apa namanya, eletrifikasi rasionya.PLN Biaya Produksi 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nomor tiga lebih spesifik ke Dapil saya, saya Dapil NTB Pak, dalam Kunker Komisi VII beberapa waktu yang lalu kita terkesima oleh data PLN NTB. Ternyata NTB ini paling buruk Pak Dirut. Di samping elektrifikasi cuma 65 persen, nasional 85, ternyata biaya produksi listrik NTB mungkin yang termahal di Indonesia karena sekitar Rp3.700,- per-kwh kalau tidak salah, NTB itu. Ini disebabkan 80 persen listrik di NTB itu dari PLTD dari BBM. Kok dibiarkan terus sama PLN, bagaimana sih perencanaannya ini ya. Kelihatannya PLN lebih senang beli BBM ini. Tolong kami dipaparkan mekanisme pembelian BBM-nya PLN. Kami curiga ini. Sengaja mempertahankan untuk membeli BBM, membeli BBM. Ada mekanisme yang tidak benar dalam pengadaan BBM PLN ini. Tolong kami dijelaskan bagaimana pengadaan BBM PLN ini, kok senang banget NTB itu 80 persen pakai BBM. Apa gunanya perencanaan yang bertahun-tahun kok dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu, ya. Direktur perencanaan harus ditegur keras ini ya. Bagaimana ini terjadi NTB 80 persen listriknya dari BBM Pak. Ini memang tidak bisa 1, 2 tahun, tapi kan akibat daripada tahun-tahun yang lalu kok dibiarkan terus. Ada PLTU dibangun tidak selesai- selesai yang Jeranjang itu. Sampai sekarang tidak selesai-selesai itu. Sudah melewati batas kok tidak ada hukuman kepada kontraktor misalnya. Saya tidak lihat ada langkah serius dari PLN ini untuk bisa terutama NTB ini diperbaiki Pak. Nusa Tenggaralah ya. NTB dan NTT. Begitu rendah mereka ini, apa namanya, eletrifikasi rasionya.PLN Data PLN NTB 7
Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Sekali lagi secara nasional mari kita dorong prosedur investasi di ini Pak dipersingkat, dipermudah PLTU mulut tambang di Sumatera, di Kalimantan supaya dipercepat semua itu ya. Jangan hanya teori tapi pelaksanaan di lapangan mereka dihambat.PLN Dukungan Investasi 7



Kurtubi 2 Nasdem NTB Laki-Laki Jadi satu hal lagi Pak Dirut, apa namanya, kadang kami Anggota DPR ini bagaimana menyuarakan suara rakyat Pak, kasian rakyat di NTB ini. Begini kenapa tidak segera itu pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sembalun dekat Gunung Rinjani itu, mbok PLN yang bangun kalau IPP tidak mau, misalnya. Kok dibiarkan saja, lebih seneng, apa, PLTD baik yang PLN maupun nyewa-nyewa PLTD, solusinya itu, padahal ada panas bumi di Sembalun itu yang lumayan 20 mega. Kenapa itu tidak direalisir Pak, Kalau PLN tidak bisa cari investorlah. Kira-kira seperti itu.PLN Energi Panas Bumi 7
Kurtubi 5 Nasdem NTB Laki-Laki Terlihat sekali memang gas dari PGN ini amat sangat mahal, bahkan ada yang 17 dollar Pak ya. Mungkin itu LNG atau apalah. Nah, apa namanya, tebakan saya sebagaimana juga temen-temen yang lain boleh jadi ini karena ulah trader. Boleh jadi ya. Langsung ya. Nah kalau langsung harga LNG kok begitu mahal padahal mohon maaf ya Tangguh kita jual ke Cina itu masih masih sangat murah ya. Kenapa untuk diri sendiri kok begitu mahal.PLN Masalah Trader 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nomor tiga lebih spesifik ke Dapil saya, saya Dapil NTB Pak, dalam Kunker Komisi VII beberapa waktu yang lalu kita terkesima oleh data PLN NTB. Ternyata NTB ini paling buruk Pak Dirut. Di samping elektrifikasi cuma 65 persen, nasional 85, ternyata biaya produksi listrik NTB mungkin yang termahal di Indonesia karena sekitar Rp3.700,- per-kwh kalau tidak salah, NTB itu. Ini disebabkan 80 persen listrik di NTB itu dari PLTD dari BBM. Kok dibiarkan terus sama PLN, bagaimana sih perencanaannya ini ya. Kelihatannya PLN lebih senang beli BBM ini. Tolong kami dipaparkan mekanisme pembelian BBM-nya PLN. Kami curiga ini. Sengaja mempertahankan untuk membeli BBM, membeli BBM. Ada mekanisme yang tidak benar dalam pengadaan BBM PLN ini. Tolong kami dijelaskan bagaimana pengadaan BBM PLN ini, kok senang banget NTB itu 80 persen pakai BBM. Apa gunanya perencanaan yang bertahun-tahun kok dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu, ya. Direktur perencanaan harus ditegur keras ini ya. Bagaimana ini terjadi NTB 80 persen listriknya dari BBM Pak. Ini memang tidak bisa 1, 2 tahun, tapi kan akibat daripada tahun-tahun yang lalu kok dibiarkan terus. Ada PLTU dibangun tidak selesai- selesai yang Jeranjang itu. Sampai sekarang tidak selesai-selesai itu. Sudah melewati batas kok tidak ada hukuman kepada kontraktor misalnya. Saya tidak lihat ada langkah serius dari PLN ini untuk bisa terutama NTB ini diperbaiki Pak. Nusa Tenggaralah ya. NTB dan NTT. Begitu rendah mereka ini, apa namanya, eletrifikasi rasionya.PLN Mekanisme Pembelian 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu saya perhatikan bahwa secara nasional perencanaan PLN ini masih belum memenuhi tujuan kita bersama untuk pertama meningkatkan elektrifikasi rasio secara lebih cepat, nomor dua meningkatkan kehandalan yaitu mengurangi hidup mati, hidup mati yah. Saya tidak lihat dalam perencanaan yang dipaparkan sekarang. Demikian juga apa, yang saya expose beberapa waktu lalu dan ada jawaban tertulis tentang pembangkit tenaga nuklir kelihatannya PLN sangat pasif tentang PLTN ini. Saya pikir paradigmanya harus kita ubah. Mungkin pemerintahan yang lalu iya PLTN itu ditaruh di opsi terakhir. Pemerintah sekarang ini kita sadar bahwa meskipun elektrifikasi rasio kita 100 persen suatu saat ya tapi kalau menggunakan acuan yang lebih konkrit yang lebih universal yaitu konsumsi listrik perkapita masih amat sangat rendah kita itu. Karena sebagian konsumen kita itu adalah pengguna 400 watt, 450-an ya. Untuk perbandingan konsumsi perkapita kita itu sekarang kalau tidak salah seperenam komsumsi perkapita listrik Malaysia, Pak Dirut. Seperenam, jauh sekali. Nah, PLTU, PLTG, renewable yang kecil-kecil microhydro maupun apa, pembangkit listrik tenaga bio masa yang kecil-kecil tetap didorong, tapi itu semua amat sangat tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pembangkit kita secara signifikan ya. Proyek 35.000 juga relatif lamban, maka harus ada perubahan paradigma bagaimana mempercepat secara konkrit pemanfaatan nuklir ya. Apakah 1.000 megawatt, 2.000, 3.000, apakah nantinya di Bangka atau yang di Gunung Muria dihidupkan kembali atau di Kalimantan. Mestinya ini lebih konkrit terutama perencanaan sisi perencanaan PLN.PLN Perbandingan Konsumsi 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu saya perhatikan bahwa secara nasional perencanaan PLN ini masih belum memenuhi tujuan kita bersama untuk pertama meningkatkan elektrifikasi rasio secara lebih cepat, nomor dua meningkatkan kehandalan yaitu mengurangi hidup mati, hidup mati yah. Saya tidak lihat dalam perencanaan yang dipaparkan sekarang. Demikian juga apa, yang saya expose beberapa waktu lalu dan ada jawaban tertulis tentang pembangkit tenaga nuklir kelihatannya PLN sangat pasif tentang PLTN ini. Saya pikir paradigmanya harus kita ubah. Mungkin pemerintahan yang lalu iya PLTN itu ditaruh di opsi terakhir. Pemerintah sekarang ini kita sadar bahwa meskipun elektrifikasi rasio kita 100 persen suatu saat ya tapi kalau menggunakan acuan yang lebih konkrit yang lebih universal yaitu konsumsi listrik perkapita masih amat sangat rendah kita itu. Karena sebagian konsumen kita itu adalah pengguna 400 watt, 450-an ya. Untuk perbandingan konsumsi perkapita kita itu sekarang kalau tidak salah seperenam komsumsi perkapita listrik Malaysia, Pak Dirut. Seperenam, jauh sekali. Nah, PLTU, PLTG, renewable yang kecil-kecil microhydro maupun apa, pembangkit listrik tenaga bio masa yang kecil-kecil tetap didorong, tapi itu semua amat sangat tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pembangkit kita secara signifikan ya. Proyek 35.000 juga relatif lamban, maka harus ada perubahan paradigma bagaimana mempercepat secara konkrit pemanfaatan nuklir ya. Apakah 1.000 megawatt, 2.000, 3.000, apakah nantinya di Bangka atau yang di Gunung Muria dihidupkan kembali atau di Kalimantan. Mestinya ini lebih konkrit terutama perencanaan sisi perencanaan PLN.PLN Perencanaan 7
KURTUBI 17 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki PLN. Kalau ke pak bupati dia kesulitan nanti APBD-nya dan seterusnya ya, jadi nanti kita minta saja waktu raker dengan Menteri ESDM supaya memerintahkan PLN menerima yang sudah dibangun oleh uang negara lewat EBTKE ini. Selesai itu baranglahPLN PLN 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tiga, kami juga mendorong untuk pembangkit listrik tenaga tenaga terbarukan. Energy terbarukan khususnya PLT apa PLT Bayu kalau memungkinkan, PLT Surya kalau memungkinkan. Nah ini terkait dengan PLTS, di dalam data yang diberikan di sini listrik tenaga EBT dalam RUPTL 2017-2026 ini 22,6 ya padahal sebelumnya target 23% ya Pak Dirjen, ini kok kurangnya sedikit banget 0,4 kenapa nggak cari-cari, didorong EBT itu untuk bisa genepan 23%. Nah saya rasa begini ada kaitannya, kira-kira seminggu yang lalu saya di telepon ole duta besar kita di Abu Dhabi. Beliau akan membawa investor dari Abu Dhabi, investor di bidang energy khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Dia bilang investor Abu Dhabi ini sudah punya PLTS di Eropa sudah banyak tapi sudah terbukti. Beliau minta ketemu pemerintah dengan Dirut PLN untuk menjajaki kemungkinan untuk mereka mau investasi untuk tenaga surya. Saya lansung saja mengarahkan mendorong kalau bisa di Nusa Tenggara Barat, diarahkan investor ini kalau memungkinkan secara teknis tenaga suryanya dan dia berjanji biaya pokoknya akan jauh lebih rendah seperti itu. Jadi kalau ini konkrit ada, sasaran 23 itu mungkin akan bisa direvisi, tidak 22,6 kok tanggung bener nggak sampai 23 seperti saran sebelumnya, kalau bener ya. Ini ada peluang untuk PLTS itu costnya bisa dikurangi dengan investor dari luar kira-kira seperti itu. Jadi mohon nanti Pak Dirut PLN B to B itu akan …..ke Pak Dirjen sekarang, tanggal 10 mereka janji karena saya kebetulan Dapil Nusa Tenggara Barat, Pak Dubes ini dari Ampenan dari NTB. Itu kedua.PLN PLN 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, pertama soal biaya pokok produksi PLN kok tidak tidak ada angkanya, kan harga jual rata-rata dari RKAP revisi misalnya Rp1.058 per-KWH. Ini kan harga jualnya. Berapa cost-nya. Tolong kami dikasih dan berikut struktur cost-nya. Dari BPP itu berapa yang untuk biaya energinya. Maksud saya energi primernya, berapa biaya untuk batubara, untuk gas, BBM, dan seterusnya. Kami lihat-lihat di sini tidak dipaparkan.PLN Rincian biaya produksi 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi pertama permintaan saya sama dengan Pak Tjatur ini wajib hukumnya Anggota Dewan dapil yang bersangkutan dikasih tahu ya. Itu berlaku semua patner atau mitra Komisi VII DPR tidak hanya untuk LHK, tapi semua menteri berlaku wajib hukumnya untuk Anggota Dewan yang bersangkutan didapil itu diberitahu terhadap proyek-proyek seperti ini, sehingga kita bisa hadir pada saat diresmikannya atau awal dibangunnya program itu atau pada saat selesai dibangun ya kira-kira seperti itu. Kita tidak ingin macam-macam, kita tidak ingin cawe-cawe soal kontraktornya tidak ya, tidak ingin cawe-cawe soal itu tidak ada itu. Kita ingin dikasih tahu, sehingga ya namanya politik ya rakyat ingin tahu juga ini apa hasilnya Anggota Dewan di Senayan ini untuk daerah setempat ya itu.Program Lingkungan Hidup Laporan Program Kerja 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Lalu itu berbicara secara umum dulu. Tentang undang-undang kedua yang kita sahkan Konvensi Minamata tentang merkuri ini payung hukum kedepan yang luar biasa yang tidak disadari. Kita mulailah dengan tambang, tambang illegal. Illegal mining pengolahannya menggunakan merkuri ya ini mulai dari situ untuk jangan lagi bagaimana caranya ada peraturan, ada penegakan hukum disitu ya. nanti kita hukum penuh ini kedua undang-undang untuk bisa diterapkan. Itu yang umum. Sekarang mau tidak mau menyangkut dapil karena kita disumpah untuk memperjuangkan dapil ini misalnya kalau tidak ada sumpah ya bodo amat juga sih. Ngomong soal dapil bosan juga begitu ya, tapi karena disumpah ya saya kemukakan sekarang. Sama dengan rekan sejawat saya. tadi satu yang tadi halaman 16. Kita dukung ini pengembangan dunia usaha dan pariwisata ah Mandalika yaitu pengembangan tiga kawasan pariwisata. Saya juga kaget juga ini kok tiba-tiba ada Program LHK di Mandalika baru tahu terus-terang saja, baru tahu sekarang Alhamdulillah ini ada berkahnya.Program Lingkungan Hidup Pariwisata 7
KURTUBI 7 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kemudian juga PLT sampah kunjungan kesemua daerah selalu dikeluhkan ini belum ada solusi final untuk seluruh Indonesia yang standar tentang pembangkit listrik tenaga sampah ini. Salahsatunya saya sepakat dengan Pak Tjatur tadi sudah berbicara dengan Mendagri bahwa harus ada dari Mendagri peraturan bagaimana pembiayaan PLT sampah ini juga kepada Pemda, nah Pemda kadang-kadang minta sampah saya ini sebagai bahan listrik terus bayar ke saya katanya ya. Sampahnya minta dibayar, nah ini harus ada klarifikasi. Jadi kalau itu ada ceritanya PLT sampah tidak akan pernah bisa jalan, nah Mendagri harus didorong, didukung untuk memberikan regulasi, sehingga biaya itu bisa dianggarkan di APBD-nya masing-masing ya. Nah PLT sampah ini harus ada solusi final ini, standar baik dari sisi teknologinya, pendanaannya, managemennya harus ada solusi final PLT sampah ini. Semua kami ini selalu konsituens mengeluh antara lain soal penanganan sampah ya.Program Lingkungan Hidup Pembiayaan PLT sampah 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kemudian satu lagi tentang pengembangan UMKM, tapi kali ini kalau tadi tamantaman nasional ini saya minta juga pengembangan UMKM diwilayah Kebun Raya ya. Kebun Raya yang akan diresmikan. Belum dibuka begitu. langsung saja itu Kebun Raya Lombok Timur. Tadinya mau diresmikan Bulan Februari ini, tapi karena ada longsor LIPI mundur menjadi tidak tahu berapa bulan yang akan datang. Nah mohon kalau ada memungkinkan program dari KLHK ini untuk pengembangan UMKM sebab begitu ada Kebun Raya pasti UMKM akan tumbuh disitu ya, pasti ada rakyat yang nonton, yang wisata masuk kedalam. Mungkin perlu ada pengembangan UMKM. Demikian, terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Program Lingkungan Hidup UMKM 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertama, audit BPK ya. jadi memang ada masalah dilapangan ini tentang pembangkit-pembangkit EBT yang sudah selesai belum diserahkan ke Pemda. Nah Pemda disini apakah harus kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah kecamatan bupati tidak mau menerima ya tentu harus ada alternative karena bupati tidak mau menerima karena dari awal dia tidak ada rekomendasi dari bupati ini misalnya ya. dia tidak mau terima sebab ada konsekuensi biaya maintenance-nya. Nah kalau diserahkan ke gubernur provinsi itu salah satu alternative ya. yang saya alami di Dapil Nusa Tenggara Barat ya kita kesulitan memperoleh rekomendasi dari bupati karena Kepala Dinas ESDM tidak ada sudah sekarangkan? Jadi mesti langsung kebupati. Ini aala masalah, saya mencoba ke provinsi. Kepala Dinas ESDM Provinsi mentah-mentah tidak mau memberikan rekomendasi alasannya gubernur tidak mau menerima tanggung jawab maintenance-nya nanti katanya begitu. ini kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tolong ditegor itu kalau memang salah ya. kita kesulitan jadinya memperoleh rekomendasi ini. saya baru dapat 55 itu pun Lombok Barat ini tidak ada. Nah maksud saya kalau memang provinsi bisa karena ini saya dapilnya itu beberapa kabupaten begitu loh. Ya kalau bisa provinsi, kepala dinas provinsi meng-cover semuanya, tapi kepala dinas provinsinya tidak mauProyek ESDM 7
KURTUBI 33 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pilot project 150 ton.Proyek Pilot Project 7
KURTUBI 34 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki 50 ton kecil banget ya berarti itu.Proyek Pilot Project 7
KURTUBI 37 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Yang dihasilkan tidak hanya listrik, pupuk dihasilkan tidak ?Proyek Pilot Project 7
KURTUBI 38 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Tidak juga. Proyek Pilot Project 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita mendukung studi-studi apa namanya energy. Pertanyaan yang krusial suka tidak suka saya yakin kita akan kenuklir. Indonesia timur pulaunya pulau-pulau kecil. Masuk sekarang umumnya pulau-pulau kecil, apakah ada design PLTN dari ahliahli nuklir kita yang ada diBPPT ini untuk kemungkinan mendesign pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil dan sedang bila perlu terapung ya untuk Indonesia Timur ya. kita akan dorong Pak Komisi VII DPR untuk sepakat Pak secara politik untuk PLTN ini masuk dalam sistem kelistrikan nasional. Untuk itu, teknologinya harus kita kuasai ya baik skala kecil maupun skala menengah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini. mumpung kita belum mulai, tapi kita sudah siapkan ahli-ahlinya yang bisa merancang PLTN ya skala kecil dan menengah. Ini dibutuhkan untuk Indonesia Timur. Sekali lagi untuk Pulau Jawa ya, Pulau Jawa yang butuh PLTN skala besar. Tidak bisa Pulau Jawa dijejelin PLTU batu bara sebanyak-banyaknya berkapasitas besar ada disini. Kasihan nanti Pulau Jawa ini rakyatnya tidak sehat nanti untuk jangka panjang anak-anak generasi kita ya dan tidak logic bahwa PLTU begitu besar dibangun di Pulau Jawa ini, sehingga sharenya terhadap energy kelistrikan di Pulau Jawa tidak masuk akal ini, sudah tidak masuk akal. Harus energy terbarukan yang didorong, energy terbarukan yang didorong ini, tapi ini yang kita kurang lihat kebijakannya untuk energy terbarukan 23% sasaran ya itu masih kurang ya. Kebijakan yang keliru harus berani kita koreksi ya, harus berani kita koreksi untuk kepentingan bangsa dan negara untuk generasi yang akan datang.Proyek PLTN 7
KURTUBI 22 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jangan tunggu nanti 20 tahun baru buru-buru bangun PLTN pada saatBatubara sudah mau habis betulan begitu loh. Nah sekarang kita harus merencanakan, mengkoreksi sesuatu yang salah itu tidak dosa kok. Kok mengkoreksi sesuatu yang seperti kita berdosa satu bangsa ini, sehingga ngeri, takut hanya mengkoreksi PLTN sebagai opsi terakhir kok susah bener seperti berdosa. Ini keliru ini. Kita harapkanBPPT lebih independenlah sebab kasihan nanti kalau. Target yang 23 tidak akan pernah bisa tercapai itu. Sekali lagi wong tadi Pak Satya sudah bilang Prancis saja mau mem-… out semua PLTU-nya, kita besar-besaran bangun di Pulau Jawa terbalik ini. Ini yang harus ada yang mengingatkan begitu. tidak boleh kita biarkan sesuatu yang keliru itu berjalan terus begitu ya, nah itu gunanya saya pertanyakan lagi apakah ada studi, gunanya satu lagi jangan sampai begitu sadar listrik kurang ujug-ujug langsung program 35.000 megawatt sekaligus, nah ini kurang bagus ini. Mestinya 3 tahun, apa 2 tahun selesai ini, 3 tahun selesai ini begitu loh, sehingga tidak selesai pada saat yang sama, sehingga seolah-olah kita kelebihan pembangkit pada tahun ini seolah-olah, padahal tidak masih butuh banyak. Demikian. Terima kasih.Proyek PLTN 7
KURTUBI 54 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi bukan PLTN sekedar percobaan yaProyek PLTN 7
KURTUBI 11 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kita mendukung studi-studi apa namanya energy. Pertanyaan yang krusial suka tidak suka saya yakin kita akan kenuklir. Indonesia timur pulaunya pulau-pulau kecil. Masuk sekarang umumnya pulau-pulau kecil, apakah ada design PLTN dari ahliahli nuklir kita yang ada diBPPT ini untuk kemungkinan mendesign pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil dan sedang bila perlu terapung ya untuk Indonesia Timur ya. kita akan dorong Pak Komisi VII DPR untuk sepakat Pak secara politik untuk PLTN ini masuk dalam sistem kelistrikan nasional. Untuk itu, teknologinya harus kita kuasai ya baik skala kecil maupun skala menengah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini. mumpung kita belum mulai, tapi kita sudah siapkan ahli-ahlinya yang bisa merancang PLTN ya skala kecil dan menengah. Ini dibutuhkan untuk Indonesia Timur. Sekali lagi untuk Pulau Jawa ya, Pulau Jawa yang butuh PLTN skala besar. Tidak bisa Pulau Jawa dijejelin PLTU batu bara sebanyak-banyaknya berkapasitas besar ada disini. Kasihan nanti Pulau Jawa ini rakyatnya tidak sehat nanti untuk jangka panjang anak-anak generasi kita ya dan tidak logic bahwa PLTU begitu besar dibangun di Pulau Jawa ini, sehingga sharenya terhadap energy kelistrikan di Pulau Jawa tidak masuk akal ini, sudah tidak masuk akal. Harus energy terbarukan yang didorong, energy terbarukan yang didorong ini, tapi ini yang kita kurang lihat kebijakannya untuk energy terbarukan 23% sasaran ya itu masih kurang ya. Kebijakan yang keliru harus berani kita koreksi ya, harus berani kita koreksi untuk kepentingan bangsa dan negara untuk generasi yang akan datang.Proyek PLTU 7
KURTUBI 22 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jangan tunggu nanti 20 tahun baru buru-buru bangun PLTN pada saatBatubara sudah mau habis betulan begitu loh. Nah sekarang kita harus merencanakan, mengkoreksi sesuatu yang salah itu tidak dosa kok. Kok mengkoreksi sesuatu yang seperti kita berdosa satu bangsa ini, sehingga ngeri, takut hanya mengkoreksi PLTN sebagai opsi terakhir kok susah bener seperti berdosa. Ini keliru ini. Kita harapkanBPPT lebih independenlah sebab kasihan nanti kalau. Target yang 23 tidak akan pernah bisa tercapai itu. Sekali lagi wong tadi Pak Satya sudah bilang Prancis saja mau mem-… out semua PLTU-nya, kita besar-besaran bangun di Pulau Jawa terbalik ini. Ini yang harus ada yang mengingatkan begitu. tidak boleh kita biarkan sesuatu yang keliru itu berjalan terus begitu ya, nah itu gunanya saya pertanyakan lagi apakah ada studi, gunanya satu lagi jangan sampai begitu sadar listrik kurang ujug-ujug langsung program 35.000 megawatt sekaligus, nah ini kurang bagus ini. Mestinya 3 tahun, apa 2 tahun selesai ini, 3 tahun selesai ini begitu loh, sehingga tidak selesai pada saat yang sama, sehingga seolah-olah kita kelebihan pembangkit pada tahun ini seolah-olah, padahal tidak masih butuh banyak. Demikian. Terima kasih.Proyek PLTU 7
KURTUBI 9 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi kalau jadi semua kelimpungan PLN seolah-olah kita sudah surplus, seolaholah sudah surplus 1-2 tahun mungkin habis itu kurang lagi. Nah ini perencanaan kapan kita butuh berapa pembangkit dibutuhkan, mungkin ada studinyaBPPT ini yang harus disosialisasikan ya? kalau belum keluarkan dana sedikitlah untuk studi akademik sedikit ini tentang kebutuhan listrik per-5 tahun lebih canggih, lalu bagaimana memenuhinya secara komprehensif. Jangan sekedar memenuhi, jangan PLTU yang diperbanyak ya. Program 50.000 megawatt sebagian besar itu untuk PLTU. Itu suka tidak suka menghasilkan CO2 yang bertentangan dengan keinginan kita untuk mengurangi climate changes. Kita ngomong apa saja deh, jadi PLTU ini tidak mendukung climate changes ya? tidak mendukung. Jangan sembunyikan.Proyek PLTU 7
KURTUBI 10 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Belum ada teknologi pembangkit yang bisa PLTU membikin nol CO2-nya itu atau membikin nol debunya tidak bisa. Kita ngomong apa adanya. Kita kecewa dalam rencana pembangunan pembangkit sekarang ini, pembangkit-pembangkit besar itu di Pulau Jawa baik Pantai Utara, Pantai Selatan besar-besar sekali PLTU-nya, mungkin ada juga studi dariBPPT bagaimana dampak daripada PLTU dengan begitu polusi, polutannya ya? pertama, terhadap biaya. Biaya penanggulangan lingkungannya; nomor dua biaya kesehatannya yang harus diderita oleh generasi yang akan datang ya. iniBPPT muncul dengan studi yang firm bahwa Pulau Jawa kalau 60% listriknya dari batu bara ya, cost eksternality costnya sebesar sekian ya, kalau eksternality cost di internalize, maka quote and quote BPT pokok produksi daripada PLTU sebenarnya tidak kecil-kecil amat ya akan besar juga akhirnya. Nah kita berbicara secara akademik saja ya tidak menembak siapa pun ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus jujur. Kasih tahu rakyat, kasih tahu pemerintah bahwa PLTU ada resiko yang harus kita tanggung. Kerusakan lingkungan yang kotor dan kesehatan untuk generasi yang akan datang ya.Proyek PLTU 7
KURTUBI 12 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Berikutnya tadi jadi saya ingin sekali lagi ulangi kalau ada hitungan penelitian bagaimana eksternality cost dari PLTU ini bisa diinternalize, sehingga kalau pemerintah menggunakan biaya pokok sebagai acuan kebijakannya, sekarang ini biaya pokok sebgai acuan contohnya energy terbarukan baru boleh dibangun disuatu daerah, kalau biaya pokok dari energy terbarukan ini memenuhi criteria 80% dari biaya pokok yang ada diwilayah itu. Kalau ini dipakai Pulau Jawa itu tidak bisa, hampir tidak bisa energy terbarukan karena disini di Pulau Jawa saya ulang kembali pembangkit listrik yang banyak besar-besarBatubara.Batubara teorinya katanya BPP-nya rendah. Rendahnya ini adalah quote and quote tidak benar rendah karena belum memperhitungkan yang saya jelaskan tadi. Lingkungan belum diperhitungkan, biaya penanggulangan kesehatan belum diperhitungkan. Nah mustahil energy terbarukan bisa dikembangkan di Pulau Jawa kalau menggunakan acuan biaya pokok produksi listrik PLTU. Bisa menggunakan biaya pokok PLTU untuk pengembangan energy terbarukan, kalau didalam biaya pokok PLTU ini sudah menginternalkan saya ulang biaya-biaya eksternality cost baru bisa kita pakai, tapi kalau tidak, tidak fear ini diskriminatif ya. energy terbarukan didiskriminatifkan.Proyek PLTU 7
KURTUBI 13 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pembangkit listrik tenaga panas bumi misalnya relative mahal Pak. siapapun yang mengupayakan itu relative mahal karena biaya ngebornya itu seperti ngebornya minyak. Apalagi sampai sekilo ngebornya, dua kilo mahal. Tidak bisa dia berkembang dibanding dengan PLTU 80% dari biaya pokok yang ada didaerah itu. nah harus berani kita mengkoreksi danKajian ilmiahnya ada begitu loh.Kajian analisanya ada, sehingga kita tidak menjadi korban untuk kebijakan kita sendiri. Saya rasa cukup demikian Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa ditangkap aspirasi daerah terutama lobster tadi sama pembangkit-pembangkit listrik untuk mendorong energy terbarukan dan penghitungan biaya pokok produksi dari PLTU yang lebih fear harus dihitung. Demikian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Proyek PLTU 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Pertanyaan saya menyangkut mungkin tadi sudah sebagian ada yang sudah menyinggung tentang hujan asam di 3 kota, termasuk Jakarta ya. Nilai Ph di Jakarta misalnya 4,31 Bu ya, yang normal itu mestinya 5,6. Nah ini apakah sudah termasuk warning nggak hujan asam di Jakarta ini, mengingat ini akan terus meningkat kayanya hujan asam ini karena kendaraan yang ada di Jakarta ini luar biasa pertambahannya. Sehingga mungkin ini perlu dikaitkan nanti dengan kebijakan di ESDM maupun Pertamina untuk suatu standar bahan bakar yang bisa mengurangi efek terhadap hujan asam ini karena adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang begitu banyak. Pertanyaannya sekali lagi apakah sampai level berapa hujan asam ini berbahaya dengan menggunakan indikator Ph ini, ini Jakarta misalnya 4,31 terendah, Tangerang 465 dan seterusnya sampai level berapa aman udaranya ini, jangan-jangan banyak warga Jakarta batuk ini karena udara yang sudah tercemar ini. Dari penelitian ini, apakah ini melulu disebabkan karena polusi dari kendaraan bermotor, apakah ada dampak dari katakanlah PLTU pembangkit listrik tenaga batubara yang juga merupakan produsen dari pencemaran udara, apakah ada penelitian dari LHK tentang dampak PLTU terhadap pencemaran udara, mudah-mudahan kecil dampaknya, tidak sebesar dampak dari kendaraan bermotor. Itu satu.Rapat Jakarta 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ini posisi pasar ini ya skongkang Sumbawa Barat tadinya itu didarata oleh Merpati, Merpati bubar tutup itu lapangan terbang ini, padahal ini kita sudah putuskan dan menjadi keputusan pemerintah dan korporasi untuk Sumbawa Barat itu akan dibangun smelter ya dan saya disini mendukung penuh smelter di Sumbawa Barat ini dari PT Aman Mineral sekarang namanya dulu namanya Newmont ya. Tidak hanya smelter industri hilir sesuai dengan kemauan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 industri hilir daripada smelter ini. Itu banyak sekali investasi. Itu investor akan keluar masuk teknisi akan mondar-mandir disitu butuh lapangan terbang, lapangan terbang itu ada, tapi nganggur sejak Merpati bubar. Nah ini N-219 akan masuk disitu bisa itu.Riset Smelter 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya ingin pastikan kalau memang studi tapak ini akan jalan BATAN itu karenaRiset Studi tapak nuklir 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek & Dikti agar segera menjamin terpenuhinya kekurangan anggaran untuk menyelesaikan program pesawat N-219 pada tahun 2018 dan anggaran untuk studi tapak PLTN di daerah-daerah yang membutuhkan”.Riset Subsidi Studi Tapak PLTN 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sebentar, kami dulu Kunker Kalbar contohnya. Itu Pemdanya minta. Saya kurang ingat rombongan, waktu Kalbar itu ya. NTB pasti gubernurnya minta lewat saya sama Kalimantan Timur setahu saya itu gubernur yang sekarang minta sekarang. Jadi tiga daerah itu Pak Menteri yang sudah positif daerahnya minta.Riset Subsidi Studi Tapak PLTN 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Ya terkait dengan lobster ini kira-kira mirip dengan larangan cantrang tadi. larangan menjualBibit Lobster dibawah 200 gram ini amat sangat merugikan nelayan, amat sangat di NTB, di Lombok itu ya. Sedangkan penelitian tentang perudangan ya sebagaimana kita dengar tadi penjelasan teknologi budidayanya ini mungkin 2-3 tahun ya. Baru padahal lobster pun mulai diteliti, nah bisakan kita minta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melonggarkan larangan menjual atau mengeskporBibit Lobster ini, sementara teknologi atau mekanisme teknik, cara budidaya ditemukan untuk dikembangkan, sehingga petani itu bisa hidup begitu loh. Sekarang itu mereka menderita tidak ada pendapatan karena akhirnya ekspornya ngumpet-ngumpet ketangkap polisi. Nah maksud saya mungkin kita Menteri KKP bukan mitra sih ya, mungkin saya sebagai Anggota Dewan bisa memberikan argumentasi untuk kita usulkan ada kelonggaran terhadap larangan ekspor lobster dibawah 200 gram sambil menunggu ada teknologi budidaya yang bisa applicable untuk diterapkan. Kalau begitu mereka melanggar hokum terus ini kucing-kucingan sama polisi. Kasihan, kalau tidak dapat makan itu …penangkapBibit Lobster ini. mau membudidayakan seperti itu kondisinya tidak sampai 200 gram terserang penyakit. Ya mereka sebut penyakit… putih diitunya. Tidak berdaya mereka. Mau menunggu sampai 200 gram keburu itu terserang penyakit, padahal anak bininya butuh makan. Kira-kira begitu anunya ya. Mungkin ini mirip dengan larangan cantrang tadi itu. akhirnya cantrangnya pun diperlonggar sama pemerintah kan dengan persyaratan-persyaratan tadi itu misalnya. PenjualanBibit Lobster ini mungkin Komisi VII DPR bisa mengambil kesimpulan ini bahwa larangan penjualan atau eksporBibit Lobster dibawah 200 gram perlu ditinjau ya sampai ditemukannya mekanisme teknologi cara budidaya yang bisa diaplikasikan begitu. Mungkin bisa jadi kesimpulan kita rapat hari ini. Saya usulkan begitu Pak Ketua. Terima kasihTata kelola budidaya Bibit Lobster 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya sendiri menyaksikan pak kepala didaerah Labuhan Haji di Lombok Timur itu ada nelayan-nelayan yang berusaha keras untuk melakukan budidaya seadanya dengan cara air laut itu disedot ke rumah-rumah mereka. Ada bak-bak begitu ya itu sudah berjalan, nah sekarang mereka keluhannya ke saya, sudah beberapa lama ini mereka punyaBibit Lobster yang sudah 100 atau hampir 200 gram itu terkena penyakit seperti penyakit susu mereka sebut diperutnya itu seperti putih-putih begitu loh. Mereka tidak tahu apa obatnya ini, nah ini mereka ngadu ke Anggota DPR apalah ini. Mereka sudah berusaha ingin mentaati teguran pemerintah untuk tidak boleh menjual atau mengekspor kalau masih dibawah, tapi tidak ada bimbingan dari pemerintah bagaimana cara budidaya yang efektif, efisien berikut kalau ada penyakit bagaimana menanggulanginya.Tata kelola budidaya Bibit Lobster 7
KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya akan bertanya tentang banyak hal ini ya saya mulai urut-urutan ini sesuai dengan pembahasan tadi. Pertama, sistem atau teknologi yang menyangkut kelautan ya atau lebih spesifik lagi terkait dengan larangan pemerintah ya, larangan pemerintah untuk menjualBibit Lobster dibawah 200 gram. Ini terkena kekonsituens saya nelayan di Nusa Tenggara Barat Pak Kepala. Jadi hampir setiap minggu atau ya mungkin sebulan berapa kali mereka selalu tertangkap karena menjualBibit Lobster. Sering kali nelayan dari Nusa Tenggara Barat ini, nah pertanyaan saya bisakahBPPT membantu para nelayan ini yang terjebak? Disatu sisi dia dilarang oleh pemerintah untuk menjual bibit, disisi lain dia hanya mampu menangkap ya sekelas bibit. Ya ada satu, dua ekor yang besar-besar, tapi itu jarang. Nah apakah mereka kata mereka “kami butuh makan ini nelayan itu, sehingga dia terpaksa menjual yang dibawah 200 gram itu Pak. mestinya ada bimbingan kepada para nelayan ini untuk melakukan budidaya lobster, bukan udang galah ini tidak ya? budidaya lobster yang bagaimana, sehingga bisa dipercepatlah pembesarannya itu satu dan penanggulangan penyakit.Tata kelola budidaya Nelayan 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya sendiri menyaksikan pak kepala didaerah Labuhan Haji di Lombok Timur itu ada nelayan-nelayan yang berusaha keras untuk melakukan budidaya seadanya dengan cara air laut itu disedot ke rumah-rumah mereka. Ada bak-bak begitu ya itu sudah berjalan, nah sekarang mereka keluhannya ke saya, sudah beberapa lama ini mereka punyaBibit Lobster yang sudah 100 atau hampir 200 gram itu terkena penyakit seperti penyakit susu mereka sebut diperutnya itu seperti putih-putih begitu loh. Mereka tidak tahu apa obatnya ini, nah ini mereka ngadu ke Anggota DPR apalah ini. Mereka sudah berusaha ingin mentaati teguran pemerintah untuk tidak boleh menjual atau mengekspor kalau masih dibawah, tapi tidak ada bimbingan dari pemerintah bagaimana cara budidaya yang efektif, efisien berikut kalau ada penyakit bagaimana menanggulanginya.Tata kelola budidaya Nelayan 7



KURTUBI 2 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Saya akan bertanya tentang banyak hal ini ya saya mulai urut-urutan ini sesuai dengan pembahasan tadi. Pertama, sistem atau teknologi yang menyangkut kelautan ya atau lebih spesifik lagi terkait dengan larangan pemerintah ya, larangan pemerintah untuk menjualBibit Lobster dibawah 200 gram. Ini terkena kekonsituens saya nelayan di Nusa Tenggara Barat Pak Kepala. Jadi hampir setiap minggu atau ya mungkin sebulan berapa kali mereka selalu tertangkap karena menjualBibit Lobster. Sering kali nelayan dari Nusa Tenggara Barat ini, nah pertanyaan saya bisakahBPPT membantu para nelayan ini yang terjebak? Disatu sisi dia dilarang oleh pemerintah untuk menjual bibit, disisi lain dia hanya mampu menangkap ya sekelas bibit. Ya ada satu, dua ekor yang besar-besar, tapi itu jarang. Nah apakah mereka kata mereka “kami butuh makan ini nelayan itu, sehingga dia terpaksa menjual yang dibawah 200 gram itu Pak. mestinya ada bimbingan kepada para nelayan ini untuk melakukan budidaya lobster, bukan udang galah ini tidak ya? budidaya lobster yang bagaimana, sehingga bisa dipercepatlah pembesarannya itu satu dan penanggulangan penyakit.Tata kelola budidaya PenjualanBibit Lobster 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Dia berjasa besar, jikaBPPT mereka dikasih jalan keluar ini sebabHarga yang sekitar 200 gram ini perkilonya sekitar Rp200.000 ditempat sana itu, tapi saya dengar di Hongkong atau di Singapura dimana itu bisa Rp1.000.000-an itu yang berat 1 kilo ya. ini perbedaanHarga tinggi sekali. Mereka memimpikan sebenarnya untuk bisa melakukan budidaya lobster, sehingga lobsternya bisa besar paling tidak sekilo atau setengah kilo atau dua kilo baru dijual. Nah lebih jauh lagi juga mereka bermimpi dia utarakan ke saya ini. saya sampaikan sekarang ke Pak Kepala ingin kalau nanti suatu saat mereka sudah berhasil membudidayakan dalam skala yang cukup begitu ingin lobsternya ini dia ekspor dalam bentuk hidup ya. nah persoalannya bagaimana mengangkutnya? Kebetulan didekat pelabuhan nelayan ini ada landasan kapal terbang yang dibangun jaman Belanda tidak dipakai begitu loh. Nah ini mereka minta ke pemerintah landasan ini bisa dipakai untuk didarati pesawat twin other, N219 itu ya untuk bisa dalam keadaan hidup lobster diangkut ke Denpasar. Dari Denpasar pada saat yang sama langsung diterbangkan ke Cina, ke Tokyo, kemana begitu loh maksudnya seperti itu. itu cita-citanya mereka, nah saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya lakukan sebagai Anggota Dewan.Tata kelola budidaya Transportasi Angkut Lobster 7
KURTUBI 6 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki 1 menit, saya menawarkan solusi yang lebih cepet dari ribet di Gesik, Gresik sudah penuh dengan Industri dan untuk mengurangi kesenjangan Indonesia timur dengan barat, NTB, Sumbawa saya tawarkan PT Aman Mineral bersedia untuk itu.... untuk efisiensi, ngangkut lebih jauh ke Jawa Timur daripada ke Sumbawa kira-kira begitu Pak Menteri....... PT Aman Mineral menawarkan agar mereka merencanakan smelternya bisa lebih efisien.Tata kelola migas Petrokimia Gresik 7
KURTUBI 8 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Jadi arahnya kita ingin sistem tata kelola migas ini yang disederhanakan, tidak tumpang tindih-tidak semrawut seperti sekarang dan terutama ada kepastian hukum, sehingga investor itu tidak ragu-ragu datang ke Indonesia untuk menspen investasi, eksplorasi atau sektor ... stream, down stream seperti itu ya. jadi ada dasar hukumnya. Nah kalau sekarang ini jelas sendiri-sendiri dan sering secara nasional menjadi tidak efisien, secara nasional menjadi tidak efisien ini ya. Tata Kelola Migas Sistem Kelola Migas 7
KURTUBI 14 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke. Jadi itu rakyat menambang di areal-nya Indotan, lalu diolah oleh Indotan. Indotan menggunakan teknologi apa? Tidak pakai merkuri?Teknologi Teknologi 7
KURTUBI 3 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Oke, di Lebak tadi ya. Oke kita dukung itu. Untuk bisa diterapkan teknologi non merkuri ini tidak semua tambang kecil ini ya?Teknologi Teknologi Non Merkuri 7
KURTUBI 4 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Termasuk primer ini yang bisa. Oke.Teknologi Teknologi Non Merkuri 7
KURTUBI 22 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Sekarang ikan apa yang paling banyak ….Teluk Jakarta Teluk Jakarta 7
KURTUBI 23 Nasdem Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kita tidak tahu apakah ikan di Pasar Teluk Jakarta atau darimana, tidak tahu ini masalahnya. Berarti ini mekanisme control Pemerintah ini, bahwa ikan yang dijual di Pasar Rawamangun atau Pasar Senen misalnya dari Teluk Jakarta juga tidak ada info seperti itu. Ini serius loh ini, serius sekaliTeluk Jakarta Teluk Jakarta 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu lebih spesifik pertanyaan saya sampai sejauhmana divestasi newmont PTNT yang sasarannya 51 persen, sampai dimana? Saya kebetulan Dapil ini Nusa Tenggara Barat ya.UU Minerba Kejelasan Divestasi Newmont 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Saya ingin menanyakan beberapa hal pertama terkait dengan Undang- Undang Minerba yang banyak sekali kelemahannya, tadi sudah diutarakan beberapa kelemahannya, tapi pada kesempatan ini saya juga akan memaparkan kelemahan sistem IUP (Izin Usaha Penambangan). Kita sudah lihat dampak negatifnya luar biasa, otoritas mungkin terlalu besar diberikan kepada bupati, sementara sistemnya di tingkat kabupaten itu belum meyakinkan begitu. Ada kasus tumpang-tindih lahan, lalu perkara Camber Line, apa, tidak tahu sampai dimana, pemerintah yang dituntut ya. Menurut pendapat saya adalah perbaikan Undang-Undang Minerba, mungkin evaluasi IUP ini perlu dilakukan secara tajam untuk dilakukan perubahan rezim IUP. IUP ini mirip sekali dengan konsesi zaman kolonial ya. Di dalam Undang-Undang Pertambangan zaman kolonial. Konsesi itu diberikan kepada perusahaan, yang memberikan konsesi adalah pemerintah kolonial, penerima konsesi itu berkuasa penuh atas wilayah itu, khusus menyangkut operasi pertambangan, berkuasa penuh produksi, cost, penjualan, produksi dan seterusnya, yang penting bayar royalty sama pajak. Royaltinya sangat-sangat rendah, untuk emas satu persen di kontrak karya yang kemarin juga sampai sekarang satu persen mungkin sekarang menjadi 3,75 begitu yang amat sangat rendah. Ini salah satu faktor mengapa penerimaan negara PNBP dari sektor pertambangan kita ini amat sangat rendah. Jadi kalau di total penerimaan negara dari pajak pertambangan PN plus PNBP pertambangan enggak sebanding dengan tingkat produksi sama tingkat ekspornya. Tidak sebanding banget. Penyebabnya antara lain royalti yang sangat rendah meskipun batubara sudah 13,5 dibanding sistem produksi sharing contract di perminyakan ya negara memperoleh pajak dari migas, PNBP dari Migas digabung dibikin prosentase terhadap nilai produksi relatif jauh di atas sektor pertambangan kita. Jadi saya cenderung berpendapat IUP-nya yang kita sempurnakan dalam Undang-Undang Minerba yang akan datang dimana orientasinya bagaimana penerimaan negara harus di tingkatkan ya. Lebih-lebih di Undang-Undang Minerba sedikit berbeda dengan di Migas, di Minerba ini masalah ownership, kepemilikan atas proven reserve batubara, emas, perak, tambang itu yang memiliki itu siapa? Kalau di Migas disebutkan milik negara, baru menjadi milik kontraktor setelah di pelabuhan tujuan atau di titik serah. Ya milik negara disebut. Di Minerba tidak disebut milik siapa proven reserve ini, yang di perut bumi atau yang sudah diproduksikan di atas permukaan bumi.UU Minerba Perbaikan UU Minerba 7
Kurtubi 1 Nasdem NTB Laki-Laki Nah bagian-bagian yang sangat-sangat penting yang masuk dalam hal-hal yang perlu di dalam perbaikan Undang Undang Minerba ke depan. Kami mengharapkan pihak pemerintah ikut memikirkan ini agar kita tidak melanggar konstitusi, karena konstitusi mengatakan kekayaan di perut bumi itu dikuasi negara, dimiliki negara ya.UU Minerba Perbaikan UU Minerba 7
Kurtubi. 7 Nasdem NTB Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Saya lanjutkan lalu tentang ISC (Integrated Supply Chain) kalau niatnya untuk mengurangi, apa namanya, proses diimpor beli yang panjang yang selama ini yang melewati trader dan seterusnya kami dukung penuh ISC ini. Tapi banyak kritik di luar jangan-jangan ISC ini nanti mengarah ke dibukanya mafia baru ya jangan. Kami sepakat ISC ini silakan untuk efisiensi impor. Kami dari dulu berbenah Pak, mestinya impor itu langsung Pertamina hubungi langsung produsen di luar negeri siapkan tenaga SDM-nya Pak Direktur SDM, siapkan tenaga SDM profesional yang Pertamina sendiri bisa kontak bisnis dengan produsen BBM, Pertamina sendiri kotak bisnis dengan pemilik lapangan minyak ya. Kita potong kompas itu semua ya. Organisasinya disiapkan. Bila perlu ex Petral itu ditarik kembali jadi karyawan Pertamina ya jangan lagi berpikir, apa namanya, melewati pihak ketiga meskipun pihak ketiga itu ditunjuk lewat sistem tender yang jujur transparan, tapi yang menang pihak ketiga itu bukan produsen tetap itu rugi negara sama Pertamina wong dia ditunjuk membeli apa yang dibutuhkan crude ataupun BBM dia sendiri akan beli crude atau BBM dari produsen, kenapa tidak Pertamina sendiri yang beli dari produsen dimanapun di seluruh dunia Pertamina bisa kontak bisnis dengan oil company di Kazakhtan, di Rusia, di mana pun bisa. Nah kalau SKK Migas ini tidak bisa, bukan perusahaan kalau Bapak-bapak bisa begitu.BBM dan Migas ISC 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu sektor hilir Bapak Direktur Pengolahan banyak kemajuan, terima kasih. Yield-nya sudah bagus. Pertanyaan saya, tentunya Pertamina sebagai national oil company juga harus bercita-cita bagaimana swasembada BBM. Saya sepakat mendukung penuh upgrading kilang Pertamina, sekaligus menambah capacity dari existing refinery-nya sekarang, tapi itu tidak cukup sudah masuk dalam program ini membangun kilang baru. Membangun kilang baru harus didesain 100% impor mungkin atau paling tidak mayoritas inti crude-nya crude impor, kalau itu yang menjadi pedoman maka penentuan lokasi tidak seperti dulu lagi lokasi kilang baru itu harus dekat lapangan minyak kita. Sekarang karena intake-nya adalah impor, tidak perlu itu lagi pedomannya, pedomannya bagaimana mengefisienkan biaya distribusi dari BBM yang dihasilkan oleh kilang baru ini ke costomer. Kalau kita lihat peta perminyakan nasional sekarang, kilang-kilang itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dapat kami pahami karena di sana konsentrasi penduduk kita dan ekonomi di situ, tetapi untuk sudah paling tidak 10 tahun terakhir dan ke depan pasti juga Indonesia bagian timur itu akan tumbuh, terlalu boros kalau BBM untuk Indonesia Timur harus diangkut dari Balikpapan atau dari Cilacap ya. Saatnya Pertamina merencanakan secara serius untuk membangun kilang baru yang didesain mengolah minyak mentah impor itu lokasinya tidak lagi di Balikpapan atau di Bontang, itu yang ingin saya katakan ya di NTB. Karena apa? Karena dia selatnya sangat dalam 4 kilo dalamnya selat Lombok itu, lebarnya 60 kilo ya. Nah tolong dijelaskan apakah Pertamina sejauh mana sudah merencanakan pembangunan kilang baru. Kami akan dukung penuh itu Pak untuk kepentingan bangsa kita dan kepentingan bisnis Pertamina dalam rangka bersaing nanti dengan pemain-pemain asing yang kelihatannya dibuka lebar-lebar ini oleh Pemerintah yang belum tentu saya sendiri setuju, belum tentu saya setuju dengan dibuka lebar-lebar ya, tetapi kalau itu merupakan petacomply yang tidak bisa dihindari, siap-siaplah Pertamina membangun kilang timur agar ongkos distribusinya itu bisa dihemat.BBM dan Migas Pembangunan Kilang Baru 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Saya akan coba bertanya, saya bagi atas sesuai dengan struktur presentasinya hulu sama hilir. Hulu dulu saya mulai. Sampai sejauhmana proyek- proyek EOR Pertamina itu sekarang dapat berkontribusi meningkatkan produksi ya, sebab untuk meningkatkan produksi kan dari lapangan tua ya optimalisasi lapangan yang ada dan kita harus menemukan cadangan baru. Penemuan cadangannya sudah lumayan. Dan bagaimana dengan usaha Pertamina mencari cadangan atau apa berpartisipasi dalam sektor hulu di luar negeri, apakah perannya terhadap produksi minyak Pertamina ini. Tolong nanti dikasih jawaban tertulis juga produksi yang dari EOR, yang dari luar negeri, yang dari lapangan own, yang dari apa kerjasama KSO dan seterusnya.BBM dan Migas Penemuan Cadangan 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Saya akan coba bertanya, saya bagi atas sesuai dengan struktur presentasinya hulu sama hilir. Hulu dulu saya mulai. Sampai sejauhmana proyek- proyek EOR Pertamina itu sekarang dapat berkontribusi meningkatkan produksi ya, sebab untuk meningkatkan produksi kan dari lapangan tua ya optimalisasi lapangan yang ada dan kita harus menemukan cadangan baru. Penemuan cadangannya sudah lumayan. Dan bagaimana dengan usaha Pertamina mencari cadangan atau apa berpartisipasi dalam sektor hulu di luar negeri, apakah perannya terhadap produksi minyak Pertamina ini. Tolong nanti dikasih jawaban tertulis juga produksi yang dari EOR, yang dari luar negeri, yang dari lapangan own, yang dari apa kerjasama KSO dan seterusnya.BBM dan Migas Proyek EOR Pertamina 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu bagaimana dengan kilang TPPI Tuban ya. Saya berpikir kenapa tidak di- take over Pertamina agar bisa langsung segera menghasilkan BBM yang lebih banyak, tentu kami hormati hitung-hitungan ekonomi dan resiko hukum dan seterusnya akan banyak membantu. Yang ingin saya sampaikan adalah Pertamina juga harus punya cita-cita untuk sekali lagi BBM itu harus swasembada, sekarang ini impor kita luar biasa besar BBM itu. Malu ya sebagai penghasil minyak sejak zaman Belanda ini kok harus seperti ini, kalau minyak mentah impor ya sudah nasib penemuannya sedikit, yang saya bilang salah kelola ini biang keroknya orang-orang Migas kenapa produksi itu anjlok. Nah dalam rangka ini kami sedang Komisi VII DPR RI ini berencana sudah program ya untuk memperbaiki UU Migas itu. Saya termasuk yang berpendapat SKK Migas harus bubar balik ke Pertamina ya, SKK Migas itu lembaga melanggar konstitusi yah, merugikan negara, masa minyak milik sendiri harus dijual lewat pihak ketiga control cost recovery tidak akan pernah bisa efektif wong dia sendiri tidak pernah mengerti ngebor berapa ongkosnya.BBM dan Migas setuju SKK dibubarkan 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu, apa namanya, langsung saja untuk bisa meningkatkan produksi memang antara lain betul strateginya bagaimana mengambil alih blok-blok yang sesi produksi, kami akan mendukung penuh agar blok-blok yang sesi kontrak 100% harus balik ke Pertamina, balik ke negara, negara itu diwakili oleh perusahaan negara. Blok Mahakam mestinya 100% ke negara cq Pertamina tidak 15%, 25% masih total dan seterusnya. Saya termasuk yang mendorong 100% harus Pertamina. Total di sana sudah 50 tahun, more than enough 50 tahun itu, remaining reserve di blok itu luar biasa besar. Ini cara untuk meningkatkan produksi Pertamina dan penerima negara sekaligus ya. Kami dukung itu.BBM dan Migas Strategi Ekspansi Blok-Blok 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu sektor hilir Bapak Direktur Pengolahan banyak kemajuan, terima kasih. Yield-nya sudah bagus. Pertanyaan saya, tentunya Pertamina sebagai national oil company juga harus bercita-cita bagaimana swasembada BBM. Saya sepakat mendukung penuh upgrading kilang Pertamina, sekaligus menambah capacity dari existing refinery-nya sekarang, tapi itu tidak cukup sudah masuk dalam program ini membangun kilang baru. Membangun kilang baru harus didesain 100% impor mungkin atau paling tidak mayoritas inti crude-nya crude impor, kalau itu yang menjadi pedoman maka penentuan lokasi tidak seperti dulu lagi lokasi kilang baru itu harus dekat lapangan minyak kita. Sekarang karena intake-nya adalah impor, tidak perlu itu lagi pedomannya, pedomannya bagaimana mengefisienkan biaya distribusi dari BBM yang dihasilkan oleh kilang baru ini ke costomer. Kalau kita lihat peta perminyakan nasional sekarang, kilang-kilang itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dapat kami pahami karena di sana konsentrasi penduduk kita dan ekonomi di situ, tetapi untuk sudah paling tidak 10 tahun terakhir dan ke depan pasti juga Indonesia bagian timur itu akan tumbuh, terlalu boros kalau BBM untuk Indonesia Timur harus diangkut dari Balikpapan atau dari Cilacap ya. Saatnya Pertamina merencanakan secara serius untuk membangun kilang baru yang didesain mengolah minyak mentah impor itu lokasinya tidak lagi di Balikpapan atau di Bontang, itu yang ingin saya katakan ya di NTB. Karena apa? Karena dia selatnya sangat dalam 4 kilo dalamnya selat Lombok itu, lebarnya 60 kilo ya. Nah tolong dijelaskan apakah Pertamina sejauh mana sudah merencanakan pembangunan kilang baru. Kami akan dukung penuh itu Pak untuk kepentingan bangsa kita dan kepentingan bisnis Pertamina dalam rangka bersaing nanti dengan pemain-pemain asing yang kelihatannya dibuka lebar-lebar ini oleh Pemerintah yang belum tentu saya sendiri setuju, belum tentu saya setuju dengan dibuka lebar-lebar ya, tetapi kalau itu merupakan petacomply yang tidak bisa dihindari, siap-siaplah Pertamina membangun kilang timur agar ongkos distribusinya itu bisa dihemat.BBM dan Migas Strategi Swasembada 7
Kurtubi. 6 Nasdem NTB Laki-Laki Lalu bagaimana dengan kilang TPPI Tuban ya. Saya berpikir kenapa tidak di- take over Pertamina agar bisa langsung segera menghasilkan BBM yang lebih banyak, tentu kami hormati hitung-hitungan ekonomi dan resiko hukum dan seterusnya akan banyak membantu. Yang ingin saya sampaikan adalah Pertamina juga harus punya cita-cita untuk sekali lagi BBM itu harus swasembada, sekarang ini impor kita luar biasa besar BBM itu. Malu ya sebagai penghasil minyak sejak zaman Belanda ini kok harus seperti ini, kalau minyak mentah impor ya sudah nasib penemuannya sedikit, yang saya bilang salah kelola ini biang keroknya orang-orang Migas kenapa produksi itu anjlok. Nah dalam rangka ini kami sedang Komisi VII DPR RI ini berencana sudah program ya untuk memperbaiki UU Migas itu. Saya termasuk yang berpendapat SKK Migas harus bubar balik ke Pertamina ya, SKK Migas itu lembaga melanggar konstitusi yah, merugikan negara, masa minyak milik sendiri harus dijual lewat pihak ketiga control cost recovery tidak akan pernah bisa efektif wong dia sendiri tidak pernah mengerti ngebor berapa ongkosnya.BBM dan Migas Swasembada 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Terima kasih Ketua. Perkenalkan nama saya Lucky Hakim, Fraksi Partai Amanat Nasional, 474, Dapil Kota Bekasi, Kota Depok.BBM dan Migas Fasilitas SPBU 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Interupsi Ketua. Mohon izin, nama saya malah hilang dari daftar pertanyaan.Freeport Pembangunan Smelter 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Interupsi Ketua. Mohon izin, nama saya malah hilang dari daftar pertanyaan.Freeport Tenaga Kerja 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Sedikit ini ingin saya tanyakan Pak, tadi saya sudah banyak mendengar bahwa sebenarnya ini PLN itu perlu bantuan banyak pihak karena itu tadi daripada nanti jadi Bandung Bondowoso kan jadi memang harus dibantu oleh yang lain. Saya melihat ada berita itu Pak, apa, di Jambi, di Kota Muara Bungo itu, di Bungo Kabupaten, yang gubernurnya sudah setuju Pak, bupatinya setuju, masyarakatnya mendukung, sumber energinya pun sudah ada batubaranya itu, perusahaannya pun sudah siap dan sudah kompeten saya rasa gitu, itu akan membangun 200 mega watt di kali 2, dari saya lihat semua itu ternyata memang kendalanya konon dari PLN-nya Pak, karena birokrasi yang berbelit. Terus saya ingin tahu sebenarnya ada apa gitu, kenapa, apakah memang tidak memungkinkan dibangun di sana atau bagaimana, kenapa tidak disegerakan kalau memang bisa gitu. Karena kan sayang Pak, kita perlu energi dan mereka siap bantu PLN kan untuk menyediakan energi ini untuk negeri ini Pak, gitu. Jadi tolong dilihat apa masalah-masalahnya memang apakah betul PLN kendalanya atau apa gitu.PLN Kendala di Internal PLN 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Mungkin itu saja Pak, dan sedikit saya ingin juga mengingatkan kembali tolong mengenai solar shell Pak, bagaimanalah kira-kira cara teknisnya gitu apakah itu kebijakan di Bapak, mungkin di Pak Menteri, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Menteri mungkin tidak sih kalau mall-mall besar itu jangan lagi mengambil listrik dari PLN ya paling tidak 10 persenlah mereka bisa dari solar shell atau seperti apa, kalau memang di-release perintah atau himbauan kan mereka, mereka itu kan uangnya banyak pengusaha-pengusaha mall gitu, di atapnya itu dipasang kek solar shell yang lebar.PLN Solar Shell 7
Lucky Hakim 1 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Lalu yang kedua Pak, sebenarnya dengan potensi panas bumi di Jawa Barat ini begitu besar, kira-kira apa sih konkritnya gitu dari PLN untuk memanfaatkan itu. Maksudnya sayang sekali kan kalau kita punya sumber energi, tapi kok tidak dimanfaatkan, sementara ada wacana nuklir, tapi nuklir saya rasa, walaupun saya pun mendukung cuman kan itu merupakan isu, banyak masyarakat yang mungkin menganggap itu berbahayalah atau apa, kalau begitu kenapa tidak kita dorong geothermal gitu Pak, di Jawa Barat yang nyata dan bisa disegerakan gitu, kan kita ini benar-benar butuh listrik saat ini.PLN Wacana Nuklir 7
Lucky Hakim 2 PAN Jawa Barat VI Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Saya ingin menanyakan sedikit saja gitu, seandainya kita memang bercita- cita memiliki smelter yang banyak apakah kita punya cukup power untuk bisa, artinya mengoperasikan smelter-smelter yang ada, apakah itu benar-benar mampu tidak. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertemuan yang menyatakan seandainya kita punya pun untuk menyalakan itu kita tidak punya energinya, batubara kita tidak mungkin bisa di ekspor lagi ke luar, jadi hanya habis untuk dipakai di dalam negeri, dan saya ingin kejelasan akan hal itu. Jadi seandainya punya banyak smelter kita energinya itu dapat dari mana gitu. Terima kasih.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
M. Zairullah Azhar 2 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Pertama kami mengapresiasi Bapak Direktur bersama rekan-rekan, karena memang Pertamina ini adalah satu national, company national yang punya peranan yang sangat strategis, dia punya dampak bukan hanya konteks devisa APBN tapi juga punya dampak sosial yang luas. Kami usul ini Pak, kalau kita melihat salah satu ini dari tahun ke tahun kita selalu punya masalah oleh sebab itu, ini kebetulan Pak Direktur katanya tadi S3-nya strategi, ada tidak rencana strategi jangka panjang sehingga kemudian cadangan kita ini bisa mengimbangi atau meningkatkan baik dengan pembukaan kilang-kilang baru seperti yang diusulkan tadi ataupun mungkin ada penelitian, sehingga kemudian kita mendapatkan juga sumber-sumber baru di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengurangi impor itu. Nah saya kira ini saja Pak singkat.BBM dan Migas Apresiasi 7
M. Zairullah Azhar 2 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Baik. Terima kasih. Kami Zairrulah Azhar dari Kalsel Dapil II, dari Fraksi PKB.BBM dan Migas Pembangunan SPBU Luar Jawa 7
M. Zairullah Azhar 2 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Mengapresiasi yang disampaikan dari Hiswana Migas tadi, kami usul saja begini di data ada 6.000 lebih SPBU tetapi menumpuk di Jawa, harapan kami kiranya bisa ada motivasi kepada investor mengembangkan di luar Jawa, apalagi nanti setelah pembahasan margin lebih meningkat.BBM dan Migas SPBN 7
M. Zairullah Azhar 2 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua mohon dapat diperhatikan juga SPBN, saya tinggal di daerah-daerah pantai Pak. SPBN ini kelihatannya kurang menjadi minat dari rekan- rekan Hiswana Migas.BBM dan Migas Tangki Siluman 7
M. Zairullah Azhar 1 PKB Kalimantan Selatan II Laki-laki DPR RI bersama Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi anggaran telah membahas dan menyepakati program dan anggaran untuk APBN Perubahan tahun 2015. Selanjutnya dalam rangkja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut pemerintah menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan perlu melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan program kerja. Komisi DPR RI berharap agar program dan anggaran mitra kerja yang telah ditetapkan bersama dapat berdaya guna dan dilaksanakan dengan baik dan tanpa hambatan serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk itu, dalam rangka menjamin bahwa pelaksanaan program dan anggaran APBN Perubahan Tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan pada hari ini Komisi VII DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Sesmen Kementerian, selamat datang Pak Setjen Ristek Dikti dan kepala LPNK dengan pokok bahasan evaluasi persiapan pelaksanaan DIPA APBN Perubahan tahun 2015. Terkait dengan agenda dan pokok bahasan tersebut, Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan secara detail dan komprehensif dari Sesmen Kementerian Ristek Dikti dan kepala LPNK tentang uraian program kerja dan anggaran Sesmen Ristek Dikti dan LPNK serta langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaannya. Selain itu Sesmen Ristek Dikti juga agar dapat menyampaikan langkah-langkah antisipasi atas potensi masalah dan hambatan yang akan timbul serta bentuk dukungan yang diperlukan dari Komisi VII. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Sesmen Kementerian Ristek Dikti dan nanti akan dilanjutkan LPNK untuk menyampaikan pemaparannya dan kami persilakan PakRiset & Teknologi Pelaksanaan Anggaran 7
M. Zairullah Azhar 6 PKB Kalimantan Selatan II Laki-laki Ya. Jadi kalau begitu Pak, kita tunda. Kapan Pak siapnya? Kesiapan Bapak. Supaya semua nanti siap Pak, termasuk tentu ya Kepala LPNK ya.Riset & Teknologi Penundaan Rapat 7
M. Zairullah Azhar 1 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Kemarin kami reses ke Kalsel, kami dapat kasus PKP2B itu di Tanjung itu ada Adaro itu melakukan kegiatan itu menggusur enam sekolah, SD dan SMP dan desa itu. Kemudian masyarakat memang ikut saja. Tapi kemudian ada yang memberikan laporan ke DPR provinsi. DPRD situ membentuk Pansus. Kemudian mereka mau masuk dari lokasi itu di tutup. Mereka tidak bisa masuk. Jadi ini satu kasus yang mohon mendapat perhatian.UU Minerba Kasus PKP2B di Provinsi 7
M. Zairullah Azhar 1 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua kami mensinyalir setelah ada kesulitan ekspor batubara sekarang ini, itu ada PKP2B yang bermitra kemudian produksi tambang itu dibuatkan surat kirim IUP, IUP daerah. Persoalannya kami melihat di sini ada masalah di royalti, kalau PKP2B kan 13,5 persen, sedangkan daerah ini tentu tergantung kalori. Nah ada selisih banyak ini, selisih banyak ini. Nah, mohon ini bisa juga menjadi perhatian kita.UU Minerba PKP2B 7



M. Zairullah Azhar 1 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Kemudian yang ketiga diekspos tadi tentang luas wilayah untuk PKP2B, kalau tidak salah kayak Arutmin itu 30.000 lebih yaluasnya, ini kasus saja contoh, lalu selama 15 tahun, 20 ini mereka bisa melakukan operasi tidak, mungkin sekitar 6.000, mungkin data saya salah Pak. Nah, persoalannya kita tidak tahu sisa ini kapan mereka lanjutkan, sementara masyarakat sebagai pemilik lahan ini minta supaya ada kejelasan. Ada hubungan juga dengan religius ya, ini mungkin di Undang-Undang Pertambangan yang 2004 saya kira juga ada, ini kira-kira bagaimana ini pelaksanaannya.UU Minerba PKP2B 7
M. Zairullah Azhar 1 PKB Kalimantan Selatan II Laki-Laki Kemudian yang keempat ada juga kasus juga PKP2B Indoabara, Pak, ini melakukan penambangan di sebuah kampung gitu ini tanah rakyat sudah digusur kebun-kebunnya, tetapi hak kompensasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan itu mereka tidak diberikan. Ada surat sebenarnya, tapi belum sempat kami sampaikan kepada Ketua.UU Minerba PKP2B 7
MARKUS NARI 8 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Nah kan ada Pak sumber daya air yang terbanyak di dunia di Kanada. Sungai, danau dan air terjun paling banyak di dunia di Kanada. Di Kanada Pak, tapi dia sekarang memiliki 19 reaktor nuklir PLTN. Nah kita tahu Rusia, Rusia juga saya kira Pak Kurtubi tahu beliau ahli disitu, Rusia itu produsen gas terbanyak di dunia di Rusia Pak. batubara nomor 2 di dunia. Dia juga ada minyak, tetapi dia sekarang memiliki 35 PLTN yang dia bangun sekarang yang sedang dia bangun 7 PLTN. Itu mereka-mereka banyak sumur-sumur banyak. Amerika Serikat sama juga ya. Dia tenaga air banyak, tambang minyak banyak, batubara ada, uranium ada dan lain-lain. Nah Amerika itu ada 99 unit dan dia sedang bangun dua. Nah itu kalau dibedakan bahwa Indonesia jangan dulu bangun sumber daya kita banyak.Gas Gas 7
MARKUS NARI 8 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Nah kan ada Pak sumber daya air yang terbanyak di dunia di Kanada. Sungai, danau dan air terjun paling banyak di dunia di Kanada. Di Kanada Pak, tapi dia sekarang memiliki 19 reaktor nuklir PLTN. Nah kita tahu Rusia, Rusia juga saya kira Pak Kurtubi tahu beliau ahli disitu, Rusia itu produsen gas terbanyak di dunia di Rusia Pak. batubara nomor 2 di dunia. Dia juga ada minyak, tetapi dia sekarang memiliki 35 PLTN yang dia bangun sekarang yang sedang dia bangun 7 PLTN. Itu mereka-mereka banyak sumur-sumur banyak. Amerika Serikat sama juga ya. Dia tenaga air banyak, tambang minyak banyak, batubara ada, uranium ada dan lain-lain. Nah Amerika itu ada 99 unit dan dia sedang bangun dua. Nah itu kalau dibedakan bahwa Indonesia jangan dulu bangun sumber daya kita banyak.Kebijakan Energi NasionalSDA 7
MARKUS NARI 7 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Kemudian Pak, tadi Pak Jarot sudah jelaskan disitu mengenai jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan kepemilikan PLTN. Yang terbanyak tiongkok Pak 1,3 miliar penduduknya lebih. Dia sekarang beroperasi 38 PLTN yang nomor 4 terbanyak di dunia. Dia sudah lampau Rusia, nomor 2 India. India ada 19 reaktor, bukan 19, tapi 22 reaktor yang sedang operasi. Baru nomor 3 Amerika Serikat, 99 reaktor yang operasi. Penduduk nomor 4 yang terbanyak di dunia Indonesia tidak ada. Brazil sekarang dia operasi dua. Dia sedang bangun dua juga Pak. Pakistan beroperasi dua, sudah bangun 4. Ini kalau tadi Pak Jarot mengatakan dari sejumlah penduduk (pita kaset tergulung)Pembangkit Listrik Kepemilikan PLTN 7
MARKUS NARI 9 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Negara lain banyak sumber daya, lebih banyak dari Indonesia dia bangun. Oh sekarang mungkin Indonesia miskin tidak ada uang jangan bangun dulu. Siapa lebih miskin Indonesia dengan Bangladesh. Ya sekarang Pak sudah bangun Bangladesh. Siapa yang lebih miskin Indonesia dengan Pakistan ya? Pakistan sudah operasi ada 4. Dia bangun 4 sekarang. Siapa lebih miskin antara Indonesia dengan Belarush, Belarush tidak ada … ya, tapi dia sudah bangun juga. nah begitu Laos. Laos kan masih Indonesia lebih baik dari dia. Dia sudah bikin tanda tangan dengan Rosa atau Rusia. Roopmap pembangunan PLTN. Kamboja juga sudah Pak, nah Indonesia kapan Pak? karena itu, saya usul kalau Tahun 1995 Pak ada pencanangan pembangkitan teknologi Indonesia dengan penerbangan N250 di Bandung. Ini Pak Fadel hadir waktu itu ya. Kenapa kita Pak Kurtubi masuk Tahun 2018 kita canangkan kebangkitan teknologi Indonesia dengan membangun PLTN. Terima kasih.Pembangkit Listrik Pembangunan PLTN 7
MARKUS NARI 4 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Saya bukan ahli nuklir, tapi pengamat nuklir Pak. tadi sudah dikatakan reaktor pertama di Indonesia itu tiga mark dua yang diresmikan Bung Karno 27 Februari 1965. Jadi bukan 1964 Pak Jarot, 1965. Pidato terakhir Bung Karno beliau katakan Saudara Jali waktu itu Pak Jali sebagai apa beliau? Direktur Pak ya. Dipesan sama Pak Jarot, “Jarot kau rawat baik-baik reaktor ini dan kemudian kau kembangkan. Bukan hanya satu, dua, tiga dan seterusnya”.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
MARKUS NARI 6 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Yang kemudian jadi Dirjen Batan. Kemudian Tahun 1961 Bung Karno dalam pidato pembukaan diperesmian Sub Kritical Atom waktu itu belum reaktor nuklir Pak ya namanya reaktor atom di Jogjakarta 1961. Pesan Bung Karno “Indonesia harus menguasai teknologi ruang angkasa dan teknologi atom”. Itu pesan Bung Karno Pak. kemudian diteruskan oleh Pak Harto, Presiden Soeharto. Kita tahu bahwa apa namanya Bung Karno dicap sebagai apa namanya Orde lama lantas Pak Harto datang dengan Orde Baru, tapi terlepas kita senang atau tidak senang atau sikap kita terhadap Pak Harto maupun Bung Karno ya kita salut kepada Pak Harto bahwa beliau melaksanakan, meneruskan ini daripada Bung Karno. Tahun 1979 beliau meresmikan reaktor nuklir di Jogja ya baru kemudian itu Presiden Soeharto. Tahun 1987 meresmikan reaktor nuklir di Serpong. Jadi dua era ini Pak. orde baru, orde lama bikin reaktor. Orde baru bikin reaktor. Sekarang pertanyaan orde reformasi mau bkin apa Pak? ya apakah kita studi tapak, tapak studi dan seterusnya begitu Pak.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir 7
MARKUS NARI 8 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Nah kan ada Pak sumber daya air yang terbanyak di dunia di Kanada. Sungai, danau dan air terjun paling banyak di dunia di Kanada. Di Kanada Pak, tapi dia sekarang memiliki 19 reaktor nuklir PLTN. Nah kita tahu Rusia, Rusia juga saya kira Pak Kurtubi tahu beliau ahli disitu, Rusia itu produsen gas terbanyak di dunia di Rusia Pak. batubara nomor 2 di dunia. Dia juga ada minyak, tetapi dia sekarang memiliki 35 PLTN yang dia bangun sekarang yang sedang dia bangun 7 PLTN. Itu mereka-mereka banyak sumur-sumur banyak. Amerika Serikat sama juga ya. Dia tenaga air banyak, tambang minyak banyak, batubara ada, uranium ada dan lain-lain. Nah Amerika itu ada 99 unit dan dia sedang bangun dua. Nah itu kalau dibedakan bahwa Indonesia jangan dulu bangun sumber daya kita banyak.Pembangkit Listrik Reaktor Nuklir PLTN 7
MARKUS NARI 10 Golkar Sulawesi Selatan III Laki-laki Komisi VII DPR berpendirian berpendapat bahwa opsi terakhir itu harus dihilangkan. Itu tegas, tapi kalau usul, usul bisa diterima, bisa tidak. Nantikan dia bilang kan kalian usul. Usul itu bisa diterima ya bisa tidak.Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 7
Mat Nasir 1 Demokrat Jawa Timur XI Laki-Laki Mungkin saya juga waktu itu ikut waktu ke RAPP, mungkin yang dimaksud Bang Nasir ini adalah karena inikan memang ada pelanggaran di sana. Jadi kita benar kata Bang Nasir, mungkin hampir 2 tahun ini kita nggak tahu sampai mana prosesnya dan seperti apa prosesnya. Jadi mungkin tadi nggak jauh beda dengan Pak Mul, mungkin kita per 2 bulan atau per 3 bulan lah paling lama kita itu dapat laporan dari Dirjen Gakum. Setidaknya ini setiap tempat yang kita kunjungi dan ada masalah, ini prosesnya sudah sampai mana. Jadi mungkin Pak Nasir nggak akan emosi seperti ini kalau kita dapat laporan ini juga bahwa memang ini RAPP diproses. Kalau sekarang kan kalau saya jujur memang tidak tahu prosesnya sudah sampai mana, tapi kalau nggak salah sudah 2 kali kunjungan ke RAPP dan kita ambil sampel air juga secara manual, terus kita lihat juga pohon-pohon yang di luar, di luar semestinya yang katanya ngambil dari luar itu dan itu mungkin yang kita butuhkan adalah setiap kita kunjungan ke lokasi yang bermasalah itu kita dapat laporannya dari kementerian bahwa prosesnya sudah sampai mana. Kalau memang tidak masalah ya laporkan tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah prosesnya sudah sampai mana, minimal paling lama 3 bulan lah kita dapet perbaruan proses, jadi nggak 2 tahun kaya gini kita hambar nggak tahu apa-apa, tapi dibawah tetap aja kesalahan-kesalahan terjadi. Mungkin tadi Pak Mul bilang tadi secara online, mungkin ini secara manual saja Bu kirim ke DPR RI, ke Anggota, bisa jadi kita bisa tahu prosesnya sampai mana gitu Bu.Lingkungan Hidup Kasus pelanggaran 7
Mat Nasir 3 Demokrat Jawa Timur XI Laki-Laki Ingin menambah tadi Kandaku Pak Tjatur tadi, kemenangan KLHK itu bukan hanya 16 milyar, malah saya pernah dengar KLHK.Lingkungan Hidup Nominal KLHK 7
Mat Nasir 4 Demokrat Jawa Timur XI Laki-Laki 16 trilyun dan terakhir saya dengar itu 78 milyar dan anehnya KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan, itu benar atau nggak itu karena yang saya tahu KLHK menang di pengadilan 78 milyar, tapi KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan. Terima kasih Pimpinan.Lingkungan Hidup Nominal KLHK 7
Mat Nasir 4 Demokrat Jawa Timur XI Laki-Laki 16 trilyun dan terakhir saya dengar itu 78 milyar dan anehnya KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan, itu benar atau nggak itu karena yang saya tahu KLHK menang di pengadilan 78 milyar, tapi KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan. Terima kasih Pimpinan.Lingkungan Hidup Salinan Putusan Pengadilan 7
MAT. NASIR 2 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki Menindaklanjuti teman saya yang barusan menyampaikan tadi. mungkin tadi Pak Menteri yang mungkin perlu ditanggapi dorongan Komisi VII DPR ini untuk menaikan anggaran, tapi mungkin saya khawatir Pak Menteri ini tidak sependapat dengan Komisi VII DPR untuk menaikan anggarannya. Mungkin langkah apa yang harus diambil Pimpinan Komisi VII DPR untuk menindaklanjuti supaya anggaran Ristek ini bisa naik. Apakah mengirimkan surat langsung ke presiden tentang hasil rapat di Komisi VII DPR biar presiden yang menegur menterinya begitu. itu mungkin yang langkah lebih baik karena kita sudah 3 tahun Pak Ketua disini, kita melihat anggaran yang berada di kementerian ini dengan anggaran LPNK itu sama. Seharusnya ini jenjangnya beda. Malah sekarang lebih rendah daripada LPNK begitu. inikan aneh sekali begitu. apakah menterinya tidak semangat untuk menaikan anggaran ini? karena semua ini dibutuhkan butuh anggaran begitu, tapi programnya cukup banyak seperti yang disampaikan teman saya tadi mungkin orang pintar semua yang disamping Pak Menteri, tapi tidak mengerti programnya seperti apa. Mungkin itu Pimpinan langkah yang harus kita ambil.Anggaran Anggaran 7
MAT. NASIR [8] 1 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki Terima kasih Pimpinan.  Yang saya hormati Pimpinan Rapat;  Yang saya hormati teman-teman Komisi VII DPR;  Yang saya hormati Saudara Menteri beserta jajarannya.  Mungkin disini sedikit yang saya mau sampaikan kepada saudara menteri tentang kegiatan inovasi Pak. nah ini sampai sekarang kita di daerah-daerah banyak teman-teman Komisi VII DPR belum menerima hasil kegiatan dari kegiatan 2017. Tolong diminta penjelasannya saudara menteri dan yang kedua, kegiatan-kegiatan lain yang juga disampaikan oleh Dirjen-dirjen Kementerian Ristek itu juga belum melakukan kegiatan didaerah-daerah kita yang sudah kita sepakati seperti yang sebelumnya. Nah ini juga kita minta penjelasan seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan dan seperti saya sendiri didapil saya itu belum ada satu pun kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Ristek & Dikti. Ini mungkin penjelasan dari Bapak Menteri tadi tentang anggaran-anggaran pendidikan Pak. mungkin kita berhak mengetahui ini fungsi dan kegiatannya apa saja untuk point yang Rp29 miliar, Rp29 triliun Pak ya? sorry Rp29 triliun dari dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ristek dan Dikti sebaliknya juga Rp54 miliar itu penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas. Terus yang paling penting iniCapaian Kerja Capaian Kegiatan Program Kerja 7
MAT. NASIR 4 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki Ingin menambah tadi Kandaku Pak Tjatur tadi, kemenangan KLHK itu bukan hanya 16 milyar, malah saya pernah dengar KLHK.KLHK Kemenangan KLHK 7
MAT. NASIR 5 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki 16 trilyun dan terakhir saya dengar itu 78 milyar dan anehnya KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan, itu benar atau nggak itu karena yang saya tahu KLHK menang di pengadilan 78 milyar, tapi KLHK tidak menerima Salinan putusan dari pengadilan. Terima kasih Pimpinan.KLHK Kemenangan KLHK 7
MAT. NASIR 2 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki Mungkin saya juga waktu itu ikut waktu ke RAPP, mungkin yang dimaksud Bang Nasir ini adalah karena inikan memang ada pelanggaran di sana. Jadi kita benar kata Bang Nasir, mungkin hampir 2 tahun ini kita nggak tahu sampai mana prosesnya dan seperti apa prosesnya. Jadi mungkin tadi nggak jauh beda dengan Pak Mul, mungkin kita per 2 bulan atau per 3 bulan lah paling lama kita itu dapat laporan dari Dirjen Gakum. Setidaknya ini setiap tempat yang kita kunjungi dan ada masalah, ini prosesnya sudah sampai mana. Jadi mungkin Pak Nasir nggak akan emosi seperti ini kalau kita dapat laporan ini juga bahwa memang ini RAPP diproses. Kalau sekarang kan kalau saya jujur memang tidak tahu prosesnya sudah sampai mana, tapi kalau nggak salah sudah 2 kali kunjungan ke RAPP dan kita ambil sampel air juga secara manual, terus kita lihat juga pohon-pohon yang di luar, di luar semestinya yang katanya ngambil dari luar itu dan itu mungkin yang kita butuhkan adalah setiap kita kunjungan ke lokasi yang bermasalah itu kita dapat laporannya dari kementerian bahwa prosesnya sudah sampai mana. Kalau memang tidak masalah ya laporkan tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah prosesnya sudah sampai mana, minimal paling lama 3 bulan lah kita dapet perbaruan proses, jadi nggak 2 tahun kaya gini kita hambar nggak tahu apa-apa, tapi dibawah tetap aja kesalahan-kesalahan terjadi. Mungkin tadi Pak Mul bilang tadi secara online, mungkin ini secara manual saja Bu kirim ke DPR RI, ke Anggota, bisa jadi kita bisa tahu prosesnya sampai mana gitu Bu. Terima kasih.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MAT. NASIR 2 Demokrat Jawa Timur XI Laki-laki Mungkin saya juga waktu itu ikut waktu ke RAPP, mungkin yang dimaksud Bang Nasir ini adalah karena inikan memang ada pelanggaran di sana. Jadi kita benar kata Bang Nasir, mungkin hampir 2 tahun ini kita nggak tahu sampai mana prosesnya dan seperti apa prosesnya. Jadi mungkin tadi nggak jauh beda dengan Pak Mul, mungkin kita per 2 bulan atau per 3 bulan lah paling lama kita itu dapat laporan dari Dirjen Gakum. Setidaknya ini setiap tempat yang kita kunjungi dan ada masalah, ini prosesnya sudah sampai mana. Jadi mungkin Pak Nasir nggak akan emosi seperti ini kalau kita dapat laporan ini juga bahwa memang ini RAPP diproses. Kalau sekarang kan kalau saya jujur memang tidak tahu prosesnya sudah sampai mana, tapi kalau nggak salah sudah 2 kali kunjungan ke RAPP dan kita ambil sampel air juga secara manual, terus kita lihat juga pohon-pohon yang di luar, di luar semestinya yang katanya ngambil dari luar itu dan itu mungkin yang kita butuhkan adalah setiap kita kunjungan ke lokasi yang bermasalah itu kita dapat laporannya dari kementerian bahwa prosesnya sudah sampai mana. Kalau memang tidak masalah ya laporkan tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah prosesnya sudah sampai mana, minimal paling lama 3 bulan lah kita dapet perbaruan proses, jadi nggak 2 tahun kaya gini kita hambar nggak tahu apa-apa, tapi dibawah tetap aja kesalahan-kesalahan terjadi. Mungkin tadi Pak Mul bilang tadi secara online, mungkin ini secara manual saja Bu kirim ke DPR RI, ke Anggota, bisa jadi kita bisa tahu prosesnya sampai mana gitu Bu. Terima kasih.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MELDA ADDRIANI 1 Golkar Bangka Belitung Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ibu Imelda Adriany dari Fraksi Golkar Dapil Bangka Belitung. Wa’alaikumussalam Warahmatullahi WabarakatuhEnergi Terbarukan Perkenalan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 1 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran, dan seluruh rekan-rekan Komisi VII DPR yang saya hormati. Saya langsung saja Pak. Yang pertama ini berkaitan dengan evaluasi kinerja Kemenristek Dikti 2017 dan persiapan kita untuk memasuki program 2018 dalam mengawal Kemenristek Dikti. 2017 ini saya lihat semua target itu tercapai bahkan melampau target. Sebenarnya dari sisi reward aturannya mestinya kenaikan anggaran untuk memacu produktivitas dan kinerja. Ini dari sisi logika perencanaan anggaran. Dirjen-dirjen yang telah memenuhi perencanaannya dan melampau kinerjannya mestinya dari sisi evaluasi tidak saja sekedar ya laporan evaluasi dalam bentuk report, tetapi dari sisi pengalokasian anggaran di Tahun 2018, tapi kita sudah sepakat di 2018 dana dari satu koma sekian, 1,2 ya turun menjadi Rp800 miliar sekian, walaupun saya lihat juga ada anomaly dana dari Rp800 miliar sekian itu, itu dengan target kinerja meningkat dari dana awal. Jadi ini sepertinya mengoptimalisasi efisiensi dari anggaran yang ada dengan capaian yang jauh melampau capaian Tahun 2017. Kalau dalam rangka efisiensi dan memacu produktivitas mungkin sah-sah saja, tetapi ini saya jujur atas nama Fraksi PDI Perjuangan saya diberikan catatan cukup banyak, kami memberikan catatan cukup keras terhadap anggaran yang dialokasikan dan pada akhirnya diketok di Badan anggaran.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 2 PDIP Maluku Perempuan Kita yang ada di Komisi VII DPR saya ingat persis dalam 3 tahun berturut-turut meminta dengan sangat didalam rapat-rapat yang sangat debatable dengan Pak Menteri dan jajaran agar angka anggaran riset itu dia naik secara lebih masuk akal. Ibu ketum kita Ibu Megawati bahkan mengusulkan sampai dengan diatas 5%, jadi kalau turun-turun mungkin 2-3%. Ini 1% saja tidak dapat. Jadi ini Bapak kalau kita ribut lagi ini anggaran sudah diketok, tetapi saya kira masih ada ruang untuk di APBD perubahan dan saya meminta dengan sangat untuk kita melihat lagi kembali seluruh rancangan anggaran yang khusus untuk Ristek. Jadi menjadi lebih masuk akal dan kerangka ristek nasional kita menjadi akselerasinya menjadi lebih cepat. Tidak sekedar program-program yang sifatnya unik base, tetapi secara substansial mereka sudah masuk pada wilayah-wilayah pengembangan apa namanya riset dan teknologi yang jauh lebih memadai dan jauh lebih optimal.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 3 PDIP Maluku Perempuan Diera globalisasi digitasi apalagi sudah diera visualisasi ya sekarang ini. orang sudah segala macam itu sudah sangat digitasi, sementara riset-riset kita tumpuannya ini masih sangat riset-riset yang dari riset basic ke riset terapan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi memang suka atau tidak suka harus sudah di built in dengan kepentingan-kepentingan teknologi yang lebih cepat karena pedagang hari ini mungkin dia sekolah SD, tetapi hari ini dia menggunakan aplikasi-aplikasi jaman now, jaman sekarang dan ini tidak bisa dihindari lagi, dan kalau kementerian ini tidak cepat mengantisipasi diri kita tergilas oleh kemajuan Pak dan kami kira usulan kami untuk dianggarkan perubahan kita mendorong dan mendukung penuh untuk anggaran riset ini, Ristek ini dia naik secara lebih signifikan.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 5 PDIP Maluku Perempuan Jadi kalau negara-negara lain begitu mengapresiasi hasil kerja kita, sementara dikita sendiri ini ketahan-tahan, kami kira memang kami butuh dukungan semua pihak lintas fraksi agar dana Rp81 miliar bisa kita tuntaskan ditahun ini juga lewat dana APBN Perubahan Pak Menteri. Jadi kalau kita ada dorong untuk peningkatan anggaran, jangan Pak Menteri tahan-tahan. Biasanya inikan kalau kita bahas anggaran, ada kesan bahwa Pak Menteri menolak peningkatan anggaran yang kita sendiri agak kebingungan begitu loh. Padahal kita sangat ingin ini semuanya bisa maju dan bisa bergerak lebih maksimal seperti tiu. Jadi saya kira mungkin di APBD Perubahan, APBN Perubahan Rp81 miliar untuk sertifikasi pesawat N-219 bisa dituntaskan dan segera bisa dikomersialisasi. Nah kalau ini dikomersialisasi mungkin beberapa tahun kedepan cash flow-nya sudah bisa berputar, nah kita punya BUMN. BUMN ini jadi lebih sehat Pak. inikan semuanya saling menunggu seperti itu. itu yang kedua Pak.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 6 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga, ini berkaitan dengan perkuatan Perguruan Tinggi Pak dana-dana untuk Perguruan Tinggi. Saya mendapat masukan beberapa kali reses rapat dengan UNPATI. Pak rector sendiri agak kecewa, dana untuk UNPATI itu untuk pengembangan Universitas Patimura itu diloloskan, tetapi diberikan akhir tahun yang kemarin dan saya baru tahu kemarin karena kita evaluasi untuk tahun ini dan Tahun 2018 diberikan pada saat APBN Perubahan dan itu sudah mau tutup tahun anggaran. UNPATI karena takut BPK dan KPK itu dana dikembalikan lagi yang cukup besar seperti itu, nah kami sangat berharap untuk tahun ini UNPATI masuk lagi Pak dan dana saya kalau berharap sedapat mungkin masuk di APBN murni, jangan masuk di APBN Perubahan. Saya tidak tahu itu nomenklaturnya, nanti dicek lagi, tetapi dalam rapat resmi dengan rector dan seluruh jajaran mereka menyampaikan kekecewaan yang sangat.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 7 PDIP Maluku Perempuan Saya bilang dengan segala daya upaya didalam rapat-rapat dengan Kemenristek sudah kita sampaikan, usulan-usulan sudah kita sampaikan, tapi realisasinya ini bukan gawenya DPR. ini gawenya kementerian. Apalagi untuk wilayah-wilayah yang sulit seperti Maluku Pak. kalau untuk daerah-daerah yang didekat sekeliling Jawa bisa diberikan di APBN murni baiknya untuk yang wilayah-wilayah terluar, terisolir yang sangat sulit dikasih yang di APBN murni Pak supaya tidak terkendala dengan kendala cuaca, kendala segala macam, kendala apa saja yang berkaitan dengan logistic dan procurement-nya Pak. jadi ini usulan saja sedapat mungkin kalau menjadi perhatian dari Pak Menteri, sehingga dana-dana yang bisa disalurkan kepada universitas-universitas dalam rangka peningkatan ikapasitas universitas dimaksud itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sayang sekali Pak dana sebesar itu kemudian dikembalikan tidak digunakan apapun ketika diminta kesediaan dari Pak Rektor semuanya jadi kebingungan dan kelimpungan ini dana mau dipakai apa tidak begitu loh, jadi akhirnya tidak jadi dan sangat diharapkan untuk tahun ini itu bisa direalisasikan.Anggaran Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 4 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, Pak ini berkaitan dengan sama seperti yang tadi kawan-kawan sampaikan perjalanan kita komisi kemarin ke penerbangan yang dimana kemarin itu ya bersama-sama dengan Pak Ketua waktu itu tawarannya sampai dengan Rp81 miliar permintaan untuk dana dalam rangka sertifikasi N-219 Pak dan bahkan Pak Presiden sendiri sudah meresmikan itu N-219. Persoalannya terkendala disertifikasi dan kita tidak bisa komersialisasi. Dari sisi cash flow money ini akan sangat mengganggu sekali. Dana negara dikeluarkan begitu banyak, tetapi kemudian karena ini barang tidak jalan cash flow-nya tidak berputar Pak, padahal menurut informasi didalam komisi kemarin sejumlah negara-negara di Amerika Latin dan Afrika itu beberapa itu sangat-sangat bisa melakukan MoU dan komersialisasi pesawat N-219 yang diproduksi oleh Bangsa Indonesia.Anggaran Anggaran N-219 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 7 PDIP Maluku Perempuan Saya bilang dengan segala daya upaya didalam rapat-rapat dengan Kemenristek sudah kita sampaikan, usulan-usulan sudah kita sampaikan, tapi realisasinya ini bukan gawenya DPR. ini gawenya kementerian. Apalagi untuk wilayah-wilayah yang sulit seperti Maluku Pak. kalau untuk daerah-daerah yang didekat sekeliling Jawa bisa diberikan di APBN murni baiknya untuk yang wilayah-wilayah terluar, terisolir yang sangat sulit dikasih yang di APBN murni Pak supaya tidak terkendala dengan kendala cuaca, kendala segala macam, kendala apa saja yang berkaitan dengan logistic dan procurement-nya Pak. jadi ini usulan saja sedapat mungkin kalau menjadi perhatian dari Pak Menteri, sehingga dana-dana yang bisa disalurkan kepada universitas-universitas dalam rangka peningkatan ikapasitas universitas dimaksud itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sayang sekali Pak dana sebesar itu kemudian dikembalikan tidak digunakan apapun ketika diminta kesediaan dari Pak Rektor semuanya jadi kebingungan dan kelimpungan ini dana mau dipakai apa tidak begitu loh, jadi akhirnya tidak jadi dan sangat diharapkan untuk tahun ini itu bisa direalisasikan.Anggaran APBN Murni 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 12 PDIP Maluku Perempuan Singkat saja Pak Ketua menambahkan saja. Mungkin untuk data-data karena inikan gelondongan. Mungkin kita bisa data breakdown-nya dalam bentuk hard copy-nya Pak satu-satu termasuk yang dibelakang juga apa namanya insentif untuk research sinas itukan juga tidak di breakdown. Jadi kita bisa lihat perdaerah, perperguruan tinggi misalnya atau para penerima bantuan darimana saja Pak. kalau bisa itu dibreakdown kami sangat terbantu sekali. Jadi untuk pengalokasian tahun 2018 baik Perguruan Tinggi baik by name, by address bisa teralokir dengan lebih berkeadilan. Mungkin itu catatan tambahan saja Pak Ketua. Sekaligus izin Pak Ketua sama-sama dengan beberapa kawan dan Ibu Andi sebenarnya di Baleg ditunggu oleh kawan-kawan kalau ada jawaban yang sifatnya tertulis kami juga sangat terbantu sekali. Terima kasih Pak Ketua.Anggaran Pengalokasian Anggaran 2018 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 3 PDIP Maluku Perempuan Saya punya beberapa catatan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari sisi realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 saya kira karena ini baru triwulan pertama ya 2 sektor di Eselon I yang menyerap anggaran yang lumayan, satu di Irjen Inspektorat Jenderal dan satu lagi itu di Litbang-nya, sementara sisi yang lain masih kerja-kerja administratif. Kita berharap bahwa di sisa triwulan-triwulan selanjutnya mungkin bisa digenjot sehingga serapan anggaran itu dia maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran. Mungkin ini yang pertama Bu sebagai atensi.Anggaran Penyerapan Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 17 PDIP Maluku Perempuan Penyusunan rencana, penyusunan anggaran rencana aksi NDC.Anggaran Penyusunan Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 18 PDIP Maluku Perempuan Anggaran yang mendukung.Anggaran Penyusunan Anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 19 PDIP Maluku Perempuan Tentang terhadap penyusunan rencana anggaran.Anggaran Penyusunan Anggaran 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Baik, terima kasih Pak Pimpinan.BBM dan Migas Harga di luar Jawa 7



Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Saya langsung saja, Pak Kepala Pertamina dan jajaran, mungkin banyak teman-teman sudah bicara dari hulu ke hilir semuanya, saya karena mewakili wilayah-wilayah yang sulit di wilayah kawasan kepulauan, Maluku dan sekitarnya, kita punya persoalan dengan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), kemarin waktu reses saya melakukan pertemuan resmi dengan kepala Pertamina dan jajaran Hiswana Migas dengan seluruh agen-agennya, ada satu persoalan yang sangat krusial per tahun lalu nomenklatur untuk pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan dihilangkan di Kementerian DKP. Yang kedua ketika pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan, ternyata ada persoalan cukup serius berkaitan dengan lay out dan speck pembangunannya tidak sesuai dengan konstruksi yang disarankan oleh Pertamina. Pada saat pertemuan hari itu dengan Kepala Pertamina kita memikirkan bagaimana kalau Solar Packed Dealer Nelayan itu dibangun saja oleh Pertamina sekalian, karena memang harus sesuai juga dengan spesfiikasi tangkinya, perpipaan atau piveline dan seterusnya. Nanti kemudian baru dibicarakan dengan Hiswana Migas atau dengan koperasi nelayan. Tetapi mungkin karena persoalan marginnya yang sangat tipis baik koperasi maupun Hiswana Migas ogah- ogahan untuk membangun ini SPDN karena ini untuk akses bagi BBM bagi nelayan- nelayan kecil di wilayah pesisir di pulau-pulau yang sangat sulit. Jadi Bapak-bapak kita tidak bicara yang besar-besar, yang sangat luas sekali, tetapi untuk kepentingan masyarakat kita di wilayah-wilayah pesisir lihat minyak saja susahnya minta ampun. Jadi kita minta juga sikap resmi dari Pertamina kalau memang betul mau membangun SPDN ini maka ini saya akan umumkan resmi ketika saya pulang resesBBM dan Migas Kendala SPDN 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Baik, terima kasih Pak Pimpinan.BBM dan Migas Margin 7,5 Persen 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Jadi harapan kami dan saya kira DPR juga kita harus clear kita mempertahankan Ron 88 atau kita beralih ke Ron 92 karena marginnya kecil sekali, tadi perbedaannya tipis dengan pertamax ya seperti itu, dan kemudian juga terjadi pembukaan pasar yang liberal karena Shell, Total dan lain-lain juga ikut masuk seperti itu. Harus ada sikap konkrit baik dari Hiswana Migas maupun dari kita DPR ketika nanti ini akan dibicarakan pada rapat tingkatan berikutnya untuk mendesak pemerintah menetapkan batas bawah dan batas atas berkaitan dengan pembukaan liberalisasi pasar kepada perusahaan-perusahaan asing ini. Saya sangat setuju sekali kalau memang, apa itu, analog dari Korsel itu bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan seperti itu. Kalau mereka mau buka dengan modal mereka, dengan modal mereka, yang pengusaha asing bukalah di wilayah-wilayah pedalaman. Saya waktu reses kemarin saya harus bilang secara jujur pertemuan dengan Pertamina dan Hiswana Migas di Maluku semuanya dada sesak, sesak napas Pak, karena persoalan apa itu begitu banyak kondisi-kondisi yang fluktuasi belakangan ini termasuk aksesibilitas kepada masyarakat, Pertamina didemo, Hiswana Migas juga didemo, orang antri derigen itu di SPBU Pak, bukan di pangkal atau di pengusaha- pengusaha eceran. Jadi mudah-mudahan Hiswana Migas nanti bisa memikirkan ini secara jauh, sehingga peralihan Ron 88 ke Ron 92 ini bisa kita pikirkan secara baik- baik dan kita bisa menembus angka moderat, apa itu, standardisasi angka batas bawah yang berlaku untuk seluruh Indonesia Pak. Kalau tidak, sedih Pak, untuk kita yang di wilayah-wilayah periferal sangat-sangat amat miris dan sangat menyedihkan.BBM dan Migas Margin 7,5 Persen 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Saya langsung saja, Pak Kepala Pertamina dan jajaran, mungkin banyak teman-teman sudah bicara dari hulu ke hilir semuanya, saya karena mewakili wilayah-wilayah yang sulit di wilayah kawasan kepulauan, Maluku dan sekitarnya, kita punya persoalan dengan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), kemarin waktu reses saya melakukan pertemuan resmi dengan kepala Pertamina dan jajaran Hiswana Migas dengan seluruh agen-agennya, ada satu persoalan yang sangat krusial per tahun lalu nomenklatur untuk pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan dihilangkan di Kementerian DKP. Yang kedua ketika pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan, ternyata ada persoalan cukup serius berkaitan dengan lay out dan speck pembangunannya tidak sesuai dengan konstruksi yang disarankan oleh Pertamina. Pada saat pertemuan hari itu dengan Kepala Pertamina kita memikirkan bagaimana kalau Solar Packed Dealer Nelayan itu dibangun saja oleh Pertamina sekalian, karena memang harus sesuai juga dengan spesfiikasi tangkinya, perpipaan atau piveline dan seterusnya. Nanti kemudian baru dibicarakan dengan Hiswana Migas atau dengan koperasi nelayan. Tetapi mungkin karena persoalan marginnya yang sangat tipis baik koperasi maupun Hiswana Migas ogah- ogahan untuk membangun ini SPDN karena ini untuk akses bagi BBM bagi nelayan- nelayan kecil di wilayah pesisir di pulau-pulau yang sangat sulit. Jadi Bapak-bapak kita tidak bicara yang besar-besar, yang sangat luas sekali, tetapi untuk kepentingan masyarakat kita di wilayah-wilayah pesisir lihat minyak saja susahnya minta ampun. Jadi kita minta juga sikap resmi dari Pertamina kalau memang betul mau membangun SPDN ini maka ini saya akan umumkan resmi ketika saya pulang resesBBM dan Migas Pembangunan SPDN 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua berkaitan dengan tema atau isu pengalihan Ron 88 atau yang kita biasa sebut premium untuk dipindahkan Ron 92 yang kita sebut pertamax itu, nah persoalan ini, ini harus konkrit, sekonkrit-konkritnya supaya kita juga mendapatkan kejelasan. Sekarang ini Bapak untuk yang Ron 88 atau yang premium yang masyarakat kecil saja susah didapat apalagi kalau mau dialihkan ke pertamax, sementara alih konversi dari apa itu fuel ke gas ini kan tidak jalan, ngambang semua ini.BBM dan Migas Pembukaan Pasar Liberal 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Kepada Pak Pimpinan Hiswana Migas yang pertama ini berkaitan dengan margin usaha yang wajar ya, tadi buat saya ini agak debatable juga antara 3,5 naik 7,5 dengan sejumlah asumsi-asumsi yang mendasar seperti UMR, kemudian beberapa catatan yang tadi Bapak tambahkan, tapi saya kira memang ada juga variabel X yang lain, saya tidak kebayang Pak kalau misalnya angka naik sampai dengan 7,5 persen berapa harga yang ada di wilayah wilayah yang ada di pedalaman misalnya kayak di Maluku, di mana Pak yang sudah, apa, pulau- pulaunya berserakan begitu jauh. Yang sekarang ini saja dengan angka 3,5 saja harga yang di wilayah-wilayah yang di pesisir itu sudah sangat-sangat tidak terkontrol. Jadi margin yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah saat ini dengan penurunan harga per Januari kemarin tidak berpengaruh Pak, di Maluku saya harus bilang dan saya kira mungkin di wilayah-wilayah yang sulit juga betul- betul tidak berdampak. Angka waktu naik dari 8.200 itu angka sudah naik, 1 liter itu di kita di wilayah pedalaman sudah lari naik hampir mendekati 100.000 sudah di pedalaman dekat Australia Pak, di wilayah pegunungan sudah 75.000 per liter. Saya tidak kebayang kalau kemudian ini tidak diatur. Nah buat saya Hiswana Migas mestinya juga memikirkan di tingkat SPBU APMS kemudian ada eceran-eceran yang terjadi ini spekulan juga ikut main Pak. Makanya Bapak menentukan margin berapa persenpun yang ada di wilayah-wilayah kita untuk masyarakat kecil yang kita rasakan cuma kena dampaknya saja Pak, karena tidak ada, apa ya, keuntungan ekonomis apa-apa yang kita bisa peroleh. Mengapa demikian? Angka UMR yang digunakan itu hanya pendekatan yang sifatnya normatif formal bagi mereka-mereka yang masuk dalam skema pendapatan normatif, sementara sebagian besar penduduk kita tidak masuk dalam skema UMR itu Pak. Jadi saya minta pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional berkaitan dengan penetapan soal kewajaran untuk mendapatkan margin yang rasional jadi di tingkat Hiswana pengusaha-pengusaha swasta juga enak, tetapi di tingkat masyarakat terutama masyarakat-masyarakat pedalaman ini yang dari tadi kita bicara ini adalah di pusat- pusat provinsi, pusat kabupaten, dan kecamatan wilayah kontinental. Kita tidak bicara Indonesia dalam pendekatan periferal, wilayah-wilayah yang tersebar di pulau-pulau. Jadi saya minta ini menjadi perhatian yang sangat serius.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua berkaitan dengan tema atau isu pengalihan Ron 88 atau yang kita biasa sebut premium untuk dipindahkan Ron 92 yang kita sebut pertamax itu, nah persoalan ini, ini harus konkrit, sekonkrit-konkritnya supaya kita juga mendapatkan kejelasan. Sekarang ini Bapak untuk yang Ron 88 atau yang premium yang masyarakat kecil saja susah didapat apalagi kalau mau dialihkan ke pertamax, sementara alih konversi dari apa itu fuel ke gas ini kan tidak jalan, ngambang semua ini.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Jadi harapan kami dan saya kira DPR juga kita harus clear kita mempertahankan Ron 88 atau kita beralih ke Ron 92 karena marginnya kecil sekali, tadi perbedaannya tipis dengan pertamax ya seperti itu, dan kemudian juga terjadi pembukaan pasar yang liberal karena Shell, Total dan lain-lain juga ikut masuk seperti itu. Harus ada sikap konkrit baik dari Hiswana Migas maupun dari kita DPR ketika nanti ini akan dibicarakan pada rapat tingkatan berikutnya untuk mendesak pemerintah menetapkan batas bawah dan batas atas berkaitan dengan pembukaan liberalisasi pasar kepada perusahaan-perusahaan asing ini. Saya sangat setuju sekali kalau memang, apa itu, analog dari Korsel itu bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan seperti itu. Kalau mereka mau buka dengan modal mereka, dengan modal mereka, yang pengusaha asing bukalah di wilayah-wilayah pedalaman. Saya waktu reses kemarin saya harus bilang secara jujur pertemuan dengan Pertamina dan Hiswana Migas di Maluku semuanya dada sesak, sesak napas Pak, karena persoalan apa itu begitu banyak kondisi-kondisi yang fluktuasi belakangan ini termasuk aksesibilitas kepada masyarakat, Pertamina didemo, Hiswana Migas juga didemo, orang antri derigen itu di SPBU Pak, bukan di pangkal atau di pengusaha- pengusaha eceran. Jadi mudah-mudahan Hiswana Migas nanti bisa memikirkan ini secara jauh, sehingga peralihan Ron 88 ke Ron 92 ini bisa kita pikirkan secara baik- baik dan kita bisa menembus angka moderat, apa itu, standardisasi angka batas bawah yang berlaku untuk seluruh Indonesia Pak. Kalau tidak, sedih Pak, untuk kita yang di wilayah-wilayah periferal sangat-sangat amat miris dan sangat menyedihkan.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 11 PDIP Maluku Perempuan Jadi saya mohon untuk yang beasiswa ini saya minta sekali lagi untuk diklarifikasi ulang dan dicek ulang lagi mana yang harus masuk tolong dimasukan lagi. Jadi jangan sampai ada alasan-alasan yang sangat tidak manusiawi dan sangat tidak rasional disampaikan sekedarnya saja, padahal ini harapan orang untuk anak-anaknya bisa kuliah dengan baik itu pupus sia-sia begitu loh. Saya kira itu 4 hal yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, Pak Menteri saya minta maaf ya. ini forum kita berkoordinasi mudah-mudahan ada jalan keluar. Apa yang kita bahas hari ini bukan untuk kita Pak, ini untuk anak-anak bangsa kita yang ada diluar ruangan ini. Sekian dan terima kasih.Beasiswa Beasiswa 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Yang terakhir, Pak ini khusus untuk beasiswa. Lagi-lagi ini sama dengan beberapa kawan-kawan yang lain beasiswa bidikmisi. Usulan dari masing-masing anggota sudah kita dapatkan hasilnya Pak dan dengan rincian tidak layak-tidak layak dan seterusnya ada juga catatan yang lain. Hasil koordinasi staf saya dengan stafnya Pak Menteri ternyata ini cukup sangat mengecewakan. Ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak bersekolah di Ambon Pak, mereka bersekolah-di sekolah tinggi yang ada disini atau universitas yang ada disini, tetapi sudah kita cek betul itu mereka punya apa namanya uang semester yang tidak melampau dana dari beasiswa dimaksud. Yang terjadi Pak tidak dicek Pak. Mereka menggunakan asumsi bahwa universitas-universitas atau sekolah tinggi itu adanya di Maluku, jadi langsung dimasukan saja tidak ada didalam data kopertis wilayah XI atau wilayah IX Maluku. Wah ini sangat mengecewakan Pak. kita sudah mengecek begitu setengah mati orang tua datang sampai sembah sujud nangis-nangis begitu Pak.Beasiswa Beasiswa Bidikmisi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 12 PDIP Maluku Perempuan Singkat saja Pak Ketua menambahkan saja. Mungkin untuk data-data karena inikan gelondongan. Mungkin kita bisa data breakdown-nya dalam bentuk hard copy-nya Pak satu-satu termasuk yang dibelakang juga apa namanya insentif untuk research sinas itukan juga tidak di breakdown. Jadi kita bisa lihat perdaerah, perperguruan tinggi misalnya atau para penerima bantuan darimana saja Pak. kalau bisa itu dibreakdown kami sangat terbantu sekali. Jadi untuk pengalokasian tahun 2018 baik Perguruan Tinggi baik by name, by address bisa teralokir dengan lebih berkeadilan. Mungkin itu catatan tambahan saja Pak Ketua. Sekaligus izin Pak Ketua sama-sama dengan beberapa kawan dan Ibu Andi sebenarnya di Baleg ditunggu oleh kawan-kawan kalau ada jawaban yang sifatnya tertulis kami juga sangat terbantu sekali. Terima kasih Pak Ketua.Beasiswa Breakdown Data 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 10 PDIP Maluku Perempuan Jadi untuk kami yang dari wilayah Maluku Pak saya mohon dengan sangat orang tua-orang tua yang sangat mungkin orang 1 juta, 2 juta, 6 juta dan sekian juta itu mungkin tidak ada harganya, tapi mungkin untuk yang diwilayah-wilayah perbatasan yang orangtuanya pangkur padi setengah mati, menyelam di laut setengah mati satu sen sangat berharga Pak. Jadi kalau apa yang menjadi hak dari anak-anak ini harus mereka lolos, tolong diloloskan Pak. jangan by procedural, mekanistis saja dan kemudian dibatalkan karena tidak dicek. Buat saya ini secara kemanusiaan sangat tidak dibenarkan.Beasiswa Pelolosan dana Bidikmisi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 3 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut ini yang halaman 10 luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan. Untuk kawasan mangrove didalam data kemarin pembahasan APBN 2017 setahu saya Maluku tidak masuk begitu. nah untuk Tahun 2018 ini untuk rehabilitasi hutan mangrove untuk wilayah-wilayah daerah kerusakan hutan mangrove cukup besar di Maluku Bu daerah pesisir. Mungkin nanti datanya bisa kita sampaikan dan untuk Tahun 2018 ini bisa dimasukan menjadi kawasan prioritas karena kita pulaupulau kecil dan hampir semuanya itu Pulau Mangrove Bu hampir semuanya PulauPulau Mangrove, apalagi yang sudah di Maluku bagian tenggara-selatan, selatan-daya itu pulau-pulau kecil dan mangrove semua, dan sebagian besar itu rusak karena masyarakat apa namanya tidak terasistensi untuk menghentikan penambangan liar batu ya. Jadi dibawah mangrove itu mereka numbuk batu, numbuk karang. Karang kalau didaerah kontinental, karangnya itu dipapas itu di gunung Bu, kalau di Maluku itu karang dipapasnya didaerah mangrove dan hancur Ibu kalau kebagian Aru, kebagian wilayah selatan lubangnya itu bisa besar satu ruangan, ruangan begini Bu. Habis itu seluruh hutan-hutan mangrove karena masyarakat itu bikin penambangan liar karangkarang mangrove Bu. Jadi ini sebagai informasi untuk Ibu dan harapannya ini bisa mendapat perhatian serius dari rehabilitasi hutan mangrove di Maluku.Capaian Kerja  Hutan Mangrove 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 5 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut untuk program konservasi Sumber Daya Alam halaman 7. Ada beberapa hal Bu. Yang pertama, ini jumlah kegiatan satu jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi di 34 provinsi. Mungkin kita minta data saja Bu kalau tidak paparan karena cukup panjang, mungkin data saja yang kita minta perlindungan dan pengamanan kawasan konservesi itu bentuknya seperti apa bu? Karena banyak sekali kawasan-kawasan hutan konservasi kita ternyata banyak kejadian disana Bu. Jadi ini mungkin kita minta gambaran saja, jadi kalau kita turun ke kabupaten kota melakukan pertemuan rapat-rapat koordinasi dengan Pemerintah daerah atau dengan masyarakat adat bisa kita sampaikan hasil pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Yang kelima, ini ada realisasi jumlah masyarakat mitra polisi hutan, tenaga pengamanan hutan lainnya dan penggiat lingkungan lainnya 48 unit… terealisir 51 unit. Nah di Indonesia Bu termasuk diwilayahwilayah Indonesia Timur kita punya adat dimana dari sisi adat yang namanya polisi hutan, tapi dengan istilah adat. Kalau di Maluku namanya Kewang, Kewang kalau sudah masuk hutan itu yang lainnya keluar karena itu mereka diberi mandate untuk menjaga petuanan-petuanan adat. Nah harapan kami kalau masuk diwilayah-wilayah petuanan seperti ini, jangan menggunakan orang dari luar untuk masuk menjaga ini bisa terjadi tabrakan apa namanya tata kelola hutan yang ada disekeliling masyarakat adat karena ada kewang-kewangnya yang menjaga. Nah mandate yang diberikan oleh masyarakat adat kepada kewang itu wah itu berat sekali Bu. Kalau mereka tidak bisa mempertahankan hutan-hutan adat mereka, mereka dikenai sanksi adat.Capaian Kerja  Konservasi SDA 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 15 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu. Terima kasih.Capaian Kerja Pemutusan izin 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 1 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Selamat memasuki Tahun Baru dan bagi kita semua Anggota DPR Komisi VII DPR. Terkait dengan paparan Ibu Menteri, mungkin saya agak terlambat, tetapi dari data-data ini amat sangat lengkap sekali dan pertama kami mengapresiasi seluruh capaian yang ada karena dari seluruh data Tahun 2017 semua bidang krja hampir mencapai diangka 90% terealisir kecuali ada sekitar 2 atau 3 yang 80% dan 1 Badan Rehabilitasi Gambut ya BRG itu yang sekitar 60%, tetapi over all ini sangat luar biasa sekali dari sisi serapan anggaran. Nah untuk evaluasi Tahun 2017 saya ada beberapa catatan mungkin langsung saja. Yang pertama, ini berkaitan dengan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung halaman 4 dilampiran 1 rincian realisasi fisik =. Mungkin dimulai dengan halaman 4. Itu deprogram kelima jumlah sumur resapan air yang dibangun 15 DAS prioritas 7270 unit sumur mungkin bisa di breakdown. Jadi bagi daerah-daerah kawan-kawan semua kita clear mana sumur-sumur resapan air kalau ada kegiatan reses atau kunker dapil kita bisa mengunjunginya dan sekaligus juga mungkin bisa melakukan sosialisasi perlindungan terhadap kawasan disekitar DAS.Capaian Kerja  Pencapaian Kerja 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 10 PDIP Maluku Perempuan Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Roy dan tim dari berbagai dari masyarakatnya sendiri, masyarakat adat, dari gerakan sipilnya, sudah kita koordinasikan ketemu dengan Pak Roy dan jajarannya. Kami ingin minta update penanganannya juga Bu, waktu itu Ibu siapa pernah mengontak saya Beliau mau turun juga ke sana ya, tapi waktu itu tapi karena tabrakan waktu tidak bisa bersama-sama. Kami ingin minta kejelasan soal ini Bu dan terutama kejelasan soal izin-izin yang dikeluarkan untuk pulau-pulau kecil ini Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ke kami supaya kami juga ada gambaran dari sisi lingkungan hidup sendiri, perizinan yang dikeluarkan untuk Amdal-nya itu juga kami tidak tahu, bentuknya seperti apa, bagian mana yang mengeluarkan izin untuk penanganan khusus untuk yang pulau-pulau kecil karena untuk yang provinsi-provinsi kepulauan rata-rata provinsi kepulauan yang masuk di dalam kaukus provinsi kepulauan yang daratannya paling terbanyak itu yang akan masuk itu Sulawesi Tenggara Bu, sisa yang lain kita punya darat itu rata-rata di bawa 9% Bu, Maluku sendiri hanya 6,3% darat, 93 koma sekian persen itu laut semua. Jadi kalau penanganan pulau-pulau kecil dengan seluruh izin-izin tidak terpadu ini akan menjadi persoalan yang sangat serius.Capaian Kerja Pengelolaan Pulau 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 5 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut untuk program konservasi Sumber Daya Alam halaman 7. Ada beberapa hal Bu. Yang pertama, ini jumlah kegiatan satu jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi di 34 provinsi. Mungkin kita minta data saja Bu kalau tidak paparan karena cukup panjang, mungkin data saja yang kita minta perlindungan dan pengamanan kawasan konservesi itu bentuknya seperti apa bu? Karena banyak sekali kawasan-kawasan hutan konservasi kita ternyata banyak kejadian disana Bu. Jadi ini mungkin kita minta gambaran saja, jadi kalau kita turun ke kabupaten kota melakukan pertemuan rapat-rapat koordinasi dengan Pemerintah daerah atau dengan masyarakat adat bisa kita sampaikan hasil pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Yang kelima, ini ada realisasi jumlah masyarakat mitra polisi hutan, tenaga pengamanan hutan lainnya dan penggiat lingkungan lainnya 48 unit… terealisir 51 unit. Nah di Indonesia Bu termasuk diwilayahwilayah Indonesia Timur kita punya adat dimana dari sisi adat yang namanya polisi hutan, tapi dengan istilah adat. Kalau di Maluku namanya Kewang, Kewang kalau sudah masuk hutan itu yang lainnya keluar karena itu mereka diberi mandate untuk menjaga petuanan-petuanan adat. Nah harapan kami kalau masuk diwilayah-wilayah petuanan seperti ini, jangan menggunakan orang dari luar untuk masuk menjaga ini bisa terjadi tabrakan apa namanya tata kelola hutan yang ada disekeliling masyarakat adat karena ada kewang-kewangnya yang menjaga. Nah mandate yang diberikan oleh masyarakat adat kepada kewang itu wah itu berat sekali Bu. Kalau mereka tidak bisa mempertahankan hutan-hutan adat mereka, mereka dikenai sanksi adat.Capaian Kerja  Polisi Hutan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 6 PDIP Maluku Perempuan Jadi saya kira untuk yang Tahun 2018 jika hendak masuk keberbagai wilayah termasuk misalnya ke Maluku, kalau masuk kedaerah-daerah yang basisnya daerah adat dan hampir sebagian besar itu diatas 90% itu desa adat itu semua pasti punya Kewang. Jadi harapannya sebaiknya kita optimalisasi kewang-kewang yang adat. Mereka lebih tahu apa namanya ini hutan ini milik patuhanan. Siapa, berapa banyak tanamannya hutan ini ada dimana dan seterusnya. Jadi ini sebagai informasi sajaCapaian Kerja  Polisi Hutan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 5 PDIP Maluku Perempuan Jadi saya kira untuk bagian ini saya langsung usul konkrit aja kalau sekiranya di tingkat pemerintah sendiri ada rapat internal dalam rangka penataan anggaran yang berbasis green budget nasional budget ini mungkin sangat membantu sekali Bu. Jadi kita bisa dari setiap 5 core kegiatan besar ini kita punya target realisis itu menjadi atau lebih masuk akal gitu karena untuk .....isu dengna Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan lain-lain itu bisa padu Bu, kenapa? Karena kami tahu di sini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi leading sector-nya Bu. Jadi kalau ini tidak bergerak mungkin di APBN kita juga bergeraknya juga mungkin tertatih-tatih, pelan-pelan gitu. Jadi saya kira mungkin bila perlu di tingkat Pimpinan Komisi kita undang rapat gabungan komisi juga. Jadi untuk kita dorong percepatan nasional budget kita yang basisnya ini green economic budget gitu kalau ini bisa satu.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 13 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin interupsi sebelum masuk di poin 7. Satu stressing kita soal rapat komisi saya nggak tahu apakah ini bisa masuk dalam rapat gabungan yang berkaitan dengan green finance di dalam APBN karena ini sebenarnya persoalan kita yang paling mendasar ada di sini Pak, saya nggak tahu formulasinya ini nanti dia masuk atau di catatan kaki dari kesimpulan Pak, tapi sebaiknya ada Pak supaya ada dasar bagi kita juga bisa mengundang.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 14 PDIP Maluku Perempuan Iya Kementerian Keuangan, menteri-menteri yang lain mungkin dapat gabungan kalau laporannya ke Pimpinan DPR RI Pak, kalau nggak ada di kesimpulan ini juga agak ini Pak, mungkin bisa.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 15 PDIP Maluku Perempuan Iya, Komisi VII DPR RI mendorong adanya rapat gabungan Komisi dengan mengundang seluruh kementerian terkait apa gitu yang, dalam rangka penyusunan dan apa, yang berkaitan.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 6 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga, ini berkaitan dengan perkuatan Perguruan Tinggi Pak dana-dana untuk Perguruan Tinggi. Saya mendapat masukan beberapa kali reses rapat dengan UNPATI. Pak rector sendiri agak kecewa, dana untuk UNPATI itu untuk pengembangan Universitas Patimura itu diloloskan, tetapi diberikan akhir tahun yang kemarin dan saya baru tahu kemarin karena kita evaluasi untuk tahun ini dan Tahun 2018 diberikan pada saat APBN Perubahan dan itu sudah mau tutup tahun anggaran. UNPATI karena takut BPK dan KPK itu dana dikembalikan lagi yang cukup besar seperti itu, nah kami sangat berharap untuk tahun ini UNPATI masuk lagi Pak dan dana saya kalau berharap sedapat mungkin masuk di APBN murni, jangan masuk di APBN Perubahan. Saya tidak tahu itu nomenklaturnya, nanti dicek lagi, tetapi dalam rapat resmi dengan rector dan seluruh jajaran mereka menyampaikan kekecewaan yang sangat.Dana Perguruan TinggiDana UNPATI 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Jadi begitu dikoordinasi apa yang dilakukan? Staf bapak hanya menjawab “minta maaf bahwa kita tidak tahu bahwa ini universitas atau sekolah tingginya ini bukan di Maluku”. Aduh apa-apaan ini Pak jawabannya Pak? saya minta maaf sekali Pak dan ini saya kira mungkin tolong diluruskan lagi, dicek ulang lagi kalau itu menjadi hak yang bersangkutan kalau adik-adik kami tolong diluluskan. Asumsinya kan merekakan tidak cek, asumsinya mereka tidak dicek langsung bypass, tidak masuk didalam data kopertis wilayah IX Maluku, Papualah begitu. tanpa dicek apapun bahwa ini kampus-kampus ini ada dimana. Jadi begitu kita pertanyakan ulang dan kita saling mengkross cek baru mereka kaget, wah kita tidak sempat ngecek lagi. ternyata itu bukan di Kopertis wilayah Maluku ya? ya ampun Bapak.Dana Perguruan TinggiData Kopertis Wilayah IX Maluku 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 6 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, penampungan tailing itu sendiri, itu dengan luas lahan 230 ribu hektar Bu. Sementara jarak dengan bibir pantai itu kurang lebih sekitar 120 km, nah diantara jarak 120 km ini tailing yang jatuh itu jatuhnya ke sungai Akcua. Sungai akcua sendiri dari data yang kami punya kami coba searching itu sungai yang lumayan sangat besar dengna lebar itu kurang lebih sekitar 200 m Bu, tetapi dengan tailing harian yang dihasilkan oleh Freeport dalam kerja normal harian itu bisa dihasilkan 200-230 ton per hari Bu, 200-230 ton per hari dan itu dia kalau misalnya musim hujan dan telah melampaui batas dia akan turun mengalir ke sungai-sungai, sementara sungai akcua sendisi itu dia mempunyai banyak sekali, lebih dari 20 anak sungai Bu dan seluruh endapan ini dia mengalir sampai ke laut. Nah yang menjadi persoalan kami begitu air surut Bu, yang tertinggal dari 200 lebar meter, 200 meter lebar tinggal hanya kurang lebih hanya 5 meter. Masyarakat Freeport punya beberapa persoalan yang sangat mendasar di tingkat Das di bawah itu, daerah aliran sungai yang ada di bawah. Yang pertama transportasi mobilisasi antar kampung yang menggunakan aliran DAS itu dan yang kedua adalah rusaknya seluruh ekosistem yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat sehari-hari untuk bertanam, bercocok tanam, bertani, mencari ikan dan seterusnya, dan seterusnya.DAS DAS 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Catatan yang kedua Bu, ini berkaitan juga dengan tadi bicara tentang road map terpadu. Nah untuk yang road map terpaadu ini kami juga sangat sarankan kalau ingin mendapatkan banyak sekali pengayaan dari berbagai pihak termasuk dari yang pulau-pulau kecil ini juga kami minta untuk hadirkan juga. Jadi ada banyak perspektif yang berkaitan dengan pengayaan terhadap penataan tata ruang danau, pengelolaan dan seterusnya, dan seterusnya karena kaalau bicara danau sampai dengan saat ini mind set orang itu masih danau-danau besar yang kaya danau Toba dan danau-danau yang lain.Data Danau 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Jadi 2 mekanisme dana CSR ini, ini kita juga minta klarifikasi apakah dia digelontorkan nanti semua satu pintu nanti lewat BLU, sehingga kita clear seperti itu dan yang keempat mungkin ada dana lain-lain, dana dari rakyat sendiri juga. Jadi saya kira mungkin kita jangan terjebak bahwa urusan dana 68 milyar ansih itu uang, bisa saja kan dalam bentuk inkind. Rakyat menginvestasikan lahannya, rakyat menginvestasikan hutannya dan sebagainya mungkin bisa kita hitung sehingga kita bisa cover ini dana 68 miliar US dollar dalam 5 tahun ini. sehingga bisa memperlihatkan kontribusi rakyat, kontribusi pihak ketiga, kontribusi pemerintah dan kontribusi internasional.Emisi Global Dana CSR 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Ibu Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaran. Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati dan banggakan. Terkait dengan pembahasan kita hari ini terhadap implementasi Paris Agreement, saya kira memang riwayatnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang sudah diimplementasikan di dalam Red Plus, dalam program Red Plus. Program Red Plus sendiri yang kita pahami ini kan sebenarnya satu mekanisme atau instrumen internasional ya yang disepakati bersama-sama di tingkat UNTUK untuk mengurangi emisi, tingkat kerusakan deferostasi dan berbagai hal-hal yang merugikan lingkungan hidup dan kehutanan kita. Sebelum kita masuk diimplementasi Paris Agreement mungkin kita minta beberapa catatan dari ibu, implementasi Red Plus ini dananya itu sudah dikucurkan sejak tahun berapa. Kalaupun misalnya sampai dengan hari ini menjadi pertanyaan kami karena sampai dengan hari ini ini, update progres yang kita dapat semuanya masih di tingkat persiapan. Nah kalaupun dana implementasinya jalan itu baru dia akan masukkan di dalam BLU berdasarkan Perpres yang akan ditetapkan. Ini menjadi catatan sehingga kita minta ini disampaikan dan diinformasikan berapa banyak dana yang telah digelontorkan.Emisi Global Dana yg digunakan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Dan yang kedua adalah tata cara penentuannya Bu, karena buat kami agak tidak clear ya kalau dia masuk dalam mekanisme kesukarelaan, saya menganggap ini bisa jadi mafia di sana bisa juga terjadi atas dasar kesukarelaan pasar itu unregulated market itu terjadi tindakan-tindakan apa namanya sub ordinasi yang tidak kita inginkan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju tinggal hanya membeli sertifikasi pengurangan emisi dari negara-negara berkembang, mereka nggak punya beban apapun karena mereka pemilik kapital seperti itu. Padahal kita ingin kalau misalnya, kalau misalnya terjadi perdagangan karbon harusnya kan mesti ada mandatory di negara maju juga. Mereka menyiapkan uang, kita menurunkan emisi di negara berkembang, tetapi berapa besar emisi juga yang turunin negara maju juga ini kan perlu kita tahu juga. Kalau tidak ada obligasi itu di negara maju buat saya nggak ada artinya kita bicara hari ini, kalau beban ini hanya ketiban saja ke negara-negara berkembangEmisi Global Kewaspadaan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini juga berkaitan dengan Undang-Undang terbaru yang keluar Undang-Undang Nomor 23 di mana urusan kehutanan dialihkan sekarang ini ke tingkat provinsi. Padahal urusan hutan termasuk hak ulayat masyarakat adanya di tingkat kabupaten kota Bu. Yang kami takutkan jangan sampai kemudian mekanisme internasional ini merugikan kepentingan Mahkamah Agung skecil karena pemunculan hak-hak hutan kerakyatan dan seterusnya, dan seterusnya terjadi bisnis karbon trading yang buat saya tidak relevan untuk kepentingan masyarakat adat yang ada di bawah. Mungkin ini menjadi perhatian kita bersama sehingga di atas kertas kita tidak sekedar mekanisme, saya baru bicara Red Plus ya. Red Plus dengan seluruh instrumennya, tetapi kemudian di tingkat rakyat kecil ini tidak terkelola dengan baik. Itu yang pertama, yang kedua Bu ini berkaitan dengan penataan seluruh instrumen peraturan dan instrumen pendanaan. Dari dokumen kita coba baca cepat ada sekitar, ada sekitar 3 atau 4 instrumen dana ini kita bisa dapat, dari perencanaan makro yang ibu sampaikan ke kami, dana MDC yang coba dikembangkan dalam 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020 ini kami catat ini ada 68 miliar US dollar dalam 5 tahun, kalau per tahun kurang lebih sekitar 14 miliar US dolar, kalau kita rupiahkan dikali 13 ribu artinya 1 tahun ada kurang lebih mudah-mudahan saya tidak salah ya kurang lebih Rp. 182 triliun. Ini tidak main-main Bu, sementara dana yang ada di Kementerian LHK untuk keseluruhannya kurang lebih sekitar hanya 10 trilyun. Maka hari ini mestinya ada skenario besarnya dulu Bu kita dapatkan 182 triliun per tahun atau kurang lebih sekitar 60, 182 triliun kalau di kali 5 saya tidak tahu itu jumlahnya mungkin ada sekitar 700 trilyun, 900 trilyun sekian Bu, hampir sekitar 1000 triliun, setengah dari APBN kita gitu loh. Mestinya kan ini harus ada derivasi dari, derivasi dari kebijakan makro yang ada di atas, kemudian program dalam 5 tahun dan anggarannya melekat sebesar kurang lebih yang telah ibu paparkan 68 miliar US dolar itu. Yang kedua mestinya juga diderivasi lagi dari 68 milyar US dollar gitu kita punya dari dana APBN hanya 10 triliun. Kita masih harus cari lagi dari berbagai tempat secara bertahap dalam 5 tahun ini, apakah itu memungkinkan atau tidak mestinya kan ini kita kaji secara menyeluruh dengan seluruh simulasi-simulasi yang kita punya. Kalau dalam 5 tahun ini kita dapat 68 miliar US dollar miliar bagaimana caranya, dari filantrofi sekian, dari mekanisme dan yang kedua APBN, dari dana yang ketiga CSR. Dana CSR juga saya agak bingung Bu karena dana CSR di poin 2 itu dana CSR yang berasal dari swasta internasional. Dana CSR yang di poin 4 itu berasal dari dana CSR swasta nasional ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah sementara dana CSR yang dari dalam BUMN dan yang lain-lain, saya belum tahu ini mekanismenya juga masuk di mana Bu.Emisi Global Kewaspadaan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin sampai di bagian ini mungkin juga bisa dijelaskan. Kita prinsipnya kalaupun misalnya dapat kompensasi dari sisi carnon trading, tapi kan tadi saya memberikan suatu namanya stressing yang cukup tegas karena jangan sampai kemudian dibisniskan begitu. Pengelolaan hutan kerakyatan kemudian dia dbisniskan oleh pihak ketiga dan bukan dikelola oleh hak masyarakat, hak ulayat atau hak adat gitu. Jadi ini menjadi satu catatan yang sangat mendasar gitu, buat kami apa artinya kemudian dana kompensasi itu didapat, hutan rakyat berkembang tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana gitu loh, masyarakat lebih dipinggirkan dan dimiskinkan. Mungkin itu catatan saja, terima kasih.Emisi Global Pemanfaatan Hutan Kerakyatan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang keempat Bu, kami mau apa itu bicara tentang mulai dari perencanaan implementasi monitoring dan evaluasi. Posisi DPR hari ini kalau dari sisi kebijakan, ketentuan Undang-Undang kita memonitoring dana, melakukan pengawasan atas implementasi dana APBN. Terhadap dana-dana CSR, terhadap dana-dana filantropi, hibah dan lain-lain yang jumlahnya mungkin ratusan triliun itu, maka kita minta ada satu mekanisme yang bisa kita sepakati bersama karena biar bagaimanapun kesepakatan Paris Agreement itu ditandatangani bersama, disepakati bersama apa ratifikasinya dengan DPR. Oleh sebab itu kita minta satu mekanisme pengawasan bersama untuk sedapat mungkin seluruh implementasi dana-dana yang berasal dari dana non budgeter APBN, entah itu filantropi, CSR dan yang lain-lain juga dapat disampaikan kepada kami sebagai bentuk dari apa bentuk pengawasan DPR. Sehingga kita tahu setiap tahun bahwa implementasi seluruh program dari Paris Agreement ini sesuai dengan apa yang kita ratifikasi di DPR. Saya kira mungkin itu 4 poin besar yang dapat kita sampaikan bagi ibu dan seluruh jajaran di sore hari ini. Sekian dan terima kasih.Emisi Global Pengawasan dana dari luar 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Ibu Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaran. Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati dan banggakan. Terkait dengan pembahasan kita hari ini terhadap implementasi Paris Agreement, saya kira memang riwayatnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang sudah diimplementasikan di dalam Red Plus, dalam program Red Plus. Program Red Plus sendiri yang kita pahami ini kan sebenarnya satu mekanisme atau instrumen internasional ya yang disepakati bersama-sama di tingkat UNTUK untuk mengurangi emisi, tingkat kerusakan deferostasi dan berbagai hal-hal yang merugikan lingkungan hidup dan kehutanan kita. Sebelum kita masuk diimplementasi Paris Agreement mungkin kita minta beberapa catatan dari ibu, implementasi Red Plus ini dananya itu sudah dikucurkan sejak tahun berapa. Kalaupun misalnya sampai dengan hari ini menjadi pertanyaan kami karena sampai dengan hari ini ini, update progres yang kita dapat semuanya masih di tingkat persiapan. Nah kalaupun dana implementasinya jalan itu baru dia akan masukkan di dalam BLU berdasarkan Perpres yang akan ditetapkan. Ini menjadi catatan sehingga kita minta ini disampaikan dan diinformasikan berapa banyak dana yang telah digelontorkan.Emisi Global Program Red Plus 7



Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini juga berkaitan dengan Undang-Undang terbaru yang keluar Undang-Undang Nomor 23 di mana urusan kehutanan dialihkan sekarang ini ke tingkat provinsi. Padahal urusan hutan termasuk hak ulayat masyarakat adanya di tingkat kabupaten kota Bu. Yang kami takutkan jangan sampai kemudian mekanisme internasional ini merugikan kepentingan Mahkamah Agung skecil karena pemunculan hak-hak hutan kerakyatan dan seterusnya, dan seterusnya terjadi bisnis karbon trading yang buat saya tidak relevan untuk kepentingan masyarakat adat yang ada di bawah. Mungkin ini menjadi perhatian kita bersama sehingga di atas kertas kita tidak sekedar mekanisme, saya baru bicara Red Plus ya. Red Plus dengan seluruh instrumennya, tetapi kemudian di tingkat rakyat kecil ini tidak terkelola dengan baik. Itu yang pertama, yang kedua Bu ini berkaitan dengan penataan seluruh instrumen peraturan dan instrumen pendanaan. Dari dokumen kita coba baca cepat ada sekitar, ada sekitar 3 atau 4 instrumen dana ini kita bisa dapat, dari perencanaan makro yang ibu sampaikan ke kami, dana MDC yang coba dikembangkan dalam 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020 ini kami catat ini ada 68 miliar US dollar dalam 5 tahun, kalau per tahun kurang lebih sekitar 14 miliar US dolar, kalau kita rupiahkan dikali 13 ribu artinya 1 tahun ada kurang lebih mudah-mudahan saya tidak salah ya kurang lebih Rp. 182 triliun. Ini tidak main-main Bu, sementara dana yang ada di Kementerian LHK untuk keseluruhannya kurang lebih sekitar hanya 10 trilyun. Maka hari ini mestinya ada skenario besarnya dulu Bu kita dapatkan 182 triliun per tahun atau kurang lebih sekitar 60, 182 triliun kalau di kali 5 saya tidak tahu itu jumlahnya mungkin ada sekitar 700 trilyun, 900 trilyun sekian Bu, hampir sekitar 1000 triliun, setengah dari APBN kita gitu loh. Mestinya kan ini harus ada derivasi dari, derivasi dari kebijakan makro yang ada di atas, kemudian program dalam 5 tahun dan anggarannya melekat sebesar kurang lebih yang telah ibu paparkan 68 miliar US dolar itu. Yang kedua mestinya juga diderivasi lagi dari 68 milyar US dollar gitu kita punya dari dana APBN hanya 10 triliun. Kita masih harus cari lagi dari berbagai tempat secara bertahap dalam 5 tahun ini, apakah itu memungkinkan atau tidak mestinya kan ini kita kaji secara menyeluruh dengan seluruh simulasi-simulasi yang kita punya. Kalau dalam 5 tahun ini kita dapat 68 miliar US dollar miliar bagaimana caranya, dari filantrofi sekian, dari mekanisme dan yang kedua APBN, dari dana yang ketiga CSR. Dana CSR juga saya agak bingung Bu karena dana CSR di poin 2 itu dana CSR yang berasal dari swasta internasional. Dana CSR yang di poin 4 itu berasal dari dana CSR swasta nasional ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah sementara dana CSR yang dari dalam BUMN dan yang lain-lain, saya belum tahu ini mekanismenya juga masuk di mana Bu.Emisi Global Sumber dana 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Nama saya Mercy Chriesty Barendt dari Dapil Maluku Fraksi PDIP Nomor Anggota 228. Iya. Pak Ketua, Kalau boleh sedikit memberikan stressing, dalam beberapa rapat Rapat Dengar Pendapat kita yang kemarin termasuk dengan Dirjen Minerba, dokumen-dokumennya itu sangat luar biasa, mengapa? Karena proses evaluasi yang berlangsung ini kan berbasis anggaran kinerja. Jadi mestinya dengan indikator kinerja yang clear laporan seperti begini kita tidak bisa mengukur karena tidak ada satupun alat ukur indikator kinerja berdasarkan program yang telah ditetapkan tahun 2014, seberapa jauh tingkat pencapaiannya, apa hambatannya dan rancangan untuk tahun 2015. Jadi kalaupun misalnya mau dibikin sesimpel mungkin sehingga kita bisa memudahkan tata cara pembacaannya tetapi buat saya memang ini tidak cukup memadai dari sisi bagaimana kita mempertanyakan indikator kinerja berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Migas dan seluruh jajarannya dan realisasinya nanti di tahun rancangannya di tahun 2015. Terima kasih Pak Ketua.ESDM Dokumen Dirjen Minerba 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 7 PDIP Maluku Perempuan Di luar ada persoalan yang cukup serius data yang kami terima yaitu rusaknya sumber-sumber air untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Terkait dengan persoalan itu sendiri Bu, kami ingin mendapat gambaran dari ibu sendiri berkaitan dengan yang pertama ini penanganannya pasca tambang dengan Freeport. Sekiranya ini divestasi saham ini dia terus berjalan, LHK sudah harus mengantisipasi pasca tambang, kelebihan area yang luasnya begitu besar itu hubungannya dengan Freeport ini, hari ini modelnya bagaimana Bu karena Freeport lapor ke kami itu yang bagus-bagus saja, tapi kami tahu bahwa dari semua tailing yang dikeluarkan, yang dihasilkan harian itu tidak banyak yang terserap untuk di apa namanya, detil lebih lanjut seperti itu. Nah kalau ini tidak kita antisipasi segera, ini akan menjadi bom waktu bagi kami di kemudian hari bagi masyarakat yang ada di sekitar pesisir Mimika.Freeport Negosiasi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, sejak tahun 2013 Pemda Mimika kalau mengeluarkan keputusan untuk daerah bantara sungai yang ada di Mimika, itu sekitar 600 hektar lahan dipakai sebagai kawasan industri pesisir, untuk pelabuhan, untuk industri perkapalan dan sebagainya, dan sebagainya, jalan dan seterusnya. Ini juga menjadi perhatian dari kami Bu, kalau sekiranya ini kemudian dimanfaatkan habis-habisan untuk kawasan pesisir ini. ini juga akan menjadi persoalan yang sangat serius, kami tidak tahu apakah LHK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Mimika berkaitan dengan mengatasi persoalan tailing. Dan yang kedua adalah penanganan terhadap izin-izin yang dikeluarkan di bantara pesisir Mimika itu sendiri. itu yang pertama bu, berkaitan dengan masalah Freeport.Freeport Negosiasi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 21 PDIP Maluku Perempuan Itu baru hutan saja Pak Ketua, padahal tadi kita kan minta one map policy. Jadi kerusakan lingkungan bukan cuma masalah hutan, tadi itukan kita stressing. Jadi ada masalah sampah, masalah limbah B3, masalah segala macam. Jadi bisa keluar gitu loh dengan kodevikasinya, saya nggak tahu itu namanya dengan basis GIF atau apa namanya, tapi mestinya sistem itu dia ada Pak Ketua.Hutan Hutan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 14 PDIP Maluku Perempuan Baik, mungkin ada sedikit tambahan juga Pak. Pertama ini berkaitan dengan pulau-pulau kecil karena belakangan ini ada kecenderungan bahwa pulau-pulau kecil ini apa ya terjadi penggerusan dan pencaplokan karena investasi. Nah saya enggak tahu ini mungkin ada multi izin yang keluar dari lintas kementerian gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya apa wilayah-wilayah seperti provinsi kepulauan di antaranya Maluku, akhirnya kita kena imbas karena izin-izin yang saling membelit antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya terjadi tumpang tindih. Dan ini kan yang akan kita, dari peta gas, blok Migas dalam rapat kami di provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu kurang lebih ada sekitar 26 blok Migas Bu, yang ada di Maluku. Satu yang hendak kita kembangkan ya ini blok Marcela, belum lagi tambang dan lain-lain bu. Jadi kalau ini tidak dari awal kita antisipasi saya enggak bisa membayangkan suatu saat mungkin masyarakat Maluku kita kan migrasi mungkin ke mana gitu karena pulau-pulau kita yang sangat kecil seperti itu. Ini saya punya kegelisahan saja bu.Investasi Investasi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 10 PDIP Maluku Perempuan Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Roy dan tim dari berbagai dari masyarakatnya sendiri, masyarakat adat, dari gerakan sipilnya, sudah kita koordinasikan ketemu dengan Pak Roy dan jajarannya. Kami ingin minta update penanganannya juga Bu, waktu itu Ibu siapa pernah mengontak saya Beliau mau turun juga ke sana ya, tapi waktu itu tapi karena tabrakan waktu tidak bisa bersama-sama. Kami ingin minta kejelasan soal ini Bu dan terutama kejelasan soal izin-izin yang dikeluarkan untuk pulau-pulau kecil ini Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ke kami supaya kami juga ada gambaran dari sisi lingkungan hidup sendiri, perizinan yang dikeluarkan untuk Amdal-nya itu juga kami tidak tahu, bentuknya seperti apa, bagian mana yang mengeluarkan izin untuk penanganan khusus untuk yang pulau-pulau kecil karena untuk yang provinsi-provinsi kepulauan rata-rata provinsi kepulauan yang masuk di dalam kaukus provinsi kepulauan yang daratannya paling terbanyak itu yang akan masuk itu Sulawesi Tenggara Bu, sisa yang lain kita punya darat itu rata-rata di bawa 9% Bu, Maluku sendiri hanya 6,3% darat, 93 koma sekian persen itu laut semua. Jadi kalau penanganan pulau-pulau kecil dengan seluruh izin-izin tidak terpadu ini akan menjadi persoalan yang sangat serius.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 14 PDIP Maluku Perempuan Baik, mungkin ada sedikit tambahan juga Pak. Pertama ini berkaitan dengan pulau-pulau kecil karena belakangan ini ada kecenderungan bahwa pulau-pulau kecil ini apa ya terjadi penggerusan dan pencaplokan karena investasi. Nah saya enggak tahu ini mungkin ada multi izin yang keluar dari lintas kementerian gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya apa wilayah-wilayah seperti provinsi kepulauan di antaranya Maluku, akhirnya kita kena imbas karena izin-izin yang saling membelit antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya terjadi tumpang tindih. Dan ini kan yang akan kita, dari peta gas, blok Migas dalam rapat kami di provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu kurang lebih ada sekitar 26 blok Migas Bu, yang ada di Maluku. Satu yang hendak kita kembangkan ya ini blok Marcela, belum lagi tambang dan lain-lain bu. Jadi kalau ini tidak dari awal kita antisipasi saya enggak bisa membayangkan suatu saat mungkin masyarakat Maluku kita kan migrasi mungkin ke mana gitu karena pulau-pulau kita yang sangat kecil seperti itu. Ini saya punya kegelisahan saja bu.Kasus Lingkungan HidupEksploitasi Pulau 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 15 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupGunung Botak 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini berkaitan dengan izin-izin penanganan pulau-pulau kecil Bu, tidak saja masakah reklamasi yang ada di Jakarta, tetapi seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Kemarin di dalam rapat bersama dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, terutama dengan BIG kita bicara tentang apa yang namanya one map service ya policy. Dari data-data yang kita punya Bu, ternyata izin-izin pengelolaan pulau-pulau kecil Bu, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, untuk pulau-pulau kecil itu pembagiannya 30% menjadi milik negara, 70% itu perizinan dalam bentuk hak pengelolaan. Didalamnya ada 30% untuk ruang hijau, di luar pengeluaran izin-izin khusus kepada hak ulayat masyarakat. Persoalan yang ada di provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan ini Bu, kita punya persoalan yang sangat serius terhadap pulau-pulau kecil. Saya kasih contoh di Maluku misalnya hari ini kita punya persoalan dengan izin pertambangan Romang yang ada di Maluku Barat Daya misalnya. Ibu kalau sampai di pulau Romang, itu sudah tidak ada hutan lagi Bu, itu sudah lubang-lubang besar untuk mereka drilling dalam rangka untuk pertambangan emas yang ada di sini, dan semuanya hancur dari sisi lingkungan hidup.Kasus Lingkungan HidupHilanganya Hutan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 4 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut ini untuk halaman untuk program yang ke-17 Bu halaman 6 itu untuk luas hutan kota. Nah paska konflik di Maluku Tahun 1999 seluruh masyarakat dari berbagai pulau termasuk Maluku Utara itu semuanya tumpah ruah masuk Kota Ambon. Daerah Gunung Nona yang ada dipusat Kota Ambon sebagai penyangga Green line, penyangga air, sumber debit air untuk serapan air konsumsi di Kota Ambon, kemudian hancur tata ruangnya Bu karena terbukanya kawasan hijau ini untuk pemukiman liar semasa konflik sampai dengan hari ini. Jadi hancur ini peta tata hutan kota kita Bu, padahal dulu itu hutan kota kalau kita SD-SMP sama guru itu naik keatas dinginnya. Sekarang hancur total sampah dibuang ke atas hutan kota, hancur dan sekarang ini kita mengalami degradasi debit air bersih yang sangat vatal di Kota Ambon. Oleh beberapa ahli lingkungan hidup dalam beberapa diskusi dengan Unpati di Kota Ambon itu mengatakan “kalau ini tidak diatasi hutan kota kita yang ada di Ambon karena kecil sekali, ini Ambon bisa mengalami kekeringan dalam jangka panjang dan habis. Kita punya sumber debit air bersih”. Jadi mungkin ini sebagai informasi untuk Ibu Menteri untuk perkuatan hutan kota yang khusus ada di Kota Ambon karena wilayah kita tidak seperti diwilayah Kalimantan, Sumatera atau di Papua Bu yang lahan kontinentalnya hutannya itu luas banget. Kita kecil sekali, kecil sekali dan itu rusak total karena kejadian konflik yang membuat pemukiman liar banyak merambah wilayah Green line.Kasus Lingkungan Hidup Kerusakan Hutan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 17 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, izin Pak Ketua, sebelah kiri ya. Tadi itu kan di dalam pembahasan kita kasih 2 stressing Pak Ketua. Yang satu berkaitan dengan one map policy yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Indonesia ini. Jadi per masing-masing provinsi, kabupaten kota dengan kerusakannya entah karena limbah B3, masalah hutan dan sebagainya dan itu ada kodifikasinya gitu. Dan yang kedua adalah dan dari sisi aspek hukum yang berkaitan dengan data base khusus untuk apa namanya pengaduan, kemudian proses yang sementara berlangsung dan mana yang sudah terminasi Pak Ketua. Inikan yang kita harapkan sehingga ada integrasi apa namanya one map policy dari sisi lingkungan hidup juga secara menyeluruh Pak Ketua, itu tadi pikirannya. Terima kasih, tidak sekedar pengaduan saja Pak Ketua.Kasus Lingkungan HidupLimbah B3 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 21 PDIP Maluku Perempuan Itu baru hutan saja Pak Ketua, padahal tadi kita kan minta one map policy. Jadi kerusakan lingkungan bukan cuma masalah hutan, tadi itukan kita stressing. Jadi ada masalah sampah, masalah limbah B3, masalah segala macam. Jadi bisa keluar gitu loh dengan kodevikasinya, saya nggak tahu itu namanya dengan basis GIF atau apa namanya, tapi mestinya sistem itu dia ada Pak Ketua.Kasus Lingkungan HidupLimbah B3 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 3 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut ini yang halaman 10 luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan. Untuk kawasan mangrove didalam data kemarin pembahasan APBN 2017 setahu saya Maluku tidak masuk begitu. nah untuk Tahun 2018 ini untuk rehabilitasi hutan mangrove untuk wilayah-wilayah daerah kerusakan hutan mangrove cukup besar di Maluku Bu daerah pesisir. Mungkin nanti datanya bisa kita sampaikan dan untuk Tahun 2018 ini bisa dimasukan menjadi kawasan prioritas karena kita pulaupulau kecil dan hampir semuanya itu Pulau Mangrove Bu hampir semuanya PulauPulau Mangrove, apalagi yang sudah di Maluku bagian tenggara-selatan, selatan-daya itu pulau-pulau kecil dan mangrove semua, dan sebagian besar itu rusak karena masyarakat apa namanya tidak terasistensi untuk menghentikan penambangan liar batu ya. Jadi dibawah mangrove itu mereka numbuk batu, numbuk karang. Karang kalau didaerah kontinental, karangnya itu dipapas itu di gunung Bu, kalau di Maluku itu karang dipapasnya didaerah mangrove dan hancur Ibu kalau kebagian Aru, kebagian wilayah selatan lubangnya itu bisa besar satu ruangan, ruangan begini Bu. Habis itu seluruh hutan-hutan mangrove karena masyarakat itu bikin penambangan liar karangkarang mangrove Bu. Jadi ini sebagai informasi untuk Ibu dan harapannya ini bisa mendapat perhatian serius dari rehabilitasi hutan mangrove di Maluku.Kasus Lingkungan Hidup Luas areal rehabilitasi hutan mangrove 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 12 PDIP Maluku Perempuan Saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya kira itu beberapa catatan termasuk Program Tora. Mudahmudahan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Indonesia dan termasuk diwilayah timur kita yang pulau-pulau kecil ini mendapat perhatian serius dari Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih Pak. saya kembalikan.Kasus Lingkungan Hidup Masalah Lingkungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 20 PDIP Maluku Perempuan Iya, sebenarnya dari tadi kan kita membahas tentang masalah lingkungan hidup ini kan 2 aspek. Satu kerusakan yang berbasis geospasial, jadi kalau kita buka apa namanya peta atau data one map policy itu, kita dapat data geospasialnya dan itu yang paling penting untuk kita gitu lho. Yang kedua data yang berkaitan dengan legal standing dan legal prosesnya, ini kan 2 hal yang sangat berbeda Pak Ketua. Ini yang mau kita harapkan, sehingga bisa keluar dari kementerian maksudnya itu Pak Ketua. Kalau cuma ini berkaitan dengan aspek legalnya aja Pak Ketua, dari aspek geospasial kerusakan lingkungan se-Indonesia ini enggak keluar Pak Ketua. Padahal ini yang kita harapkan dia bisa keluar gitu Pak Ketua. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, sejak tahun 2013 Pemda Mimika kalau mengeluarkan keputusan untuk daerah bantara sungai yang ada di Mimika, itu sekitar 600 hektar lahan dipakai sebagai kawasan industri pesisir, untuk pelabuhan, untuk industri perkapalan dan sebagainya, dan sebagainya, jalan dan seterusnya. Ini juga menjadi perhatian dari kami Bu, kalau sekiranya ini kemudian dimanfaatkan habis-habisan untuk kawasan pesisir ini. ini juga akan menjadi persoalan yang sangat serius, kami tidak tahu apakah LHK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Mimika berkaitan dengan mengatasi persoalan tailing. Dan yang kedua adalah penanganan terhadap izin-izin yang dikeluarkan di bantara pesisir Mimika itu sendiri. itu yang pertama bu, berkaitan dengan masalah Freeport.Kasus Lingkungan HidupPesisir Mimika 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 4 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, berkaitan dengan persoalan Freeport hari ini Poksi PDI Perjuangan memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan masalah tailing Freeport. Di tingkat level kebijakan hari ini sementara dibahas sejumlah persoalan-persoalan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport sendiri berkaitan dengan divestasi 51% dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa pada waktu yang hendak kita harapkan Pemerintah Indonesia akan menjadi pemegang saham terbesar di sana, dengan demikian itukan pasti ada evaluasi aset dan seterusnya termasuk kondisi lingkungan yang ada pasca tambang, setelah dialihkan dari apa namanya kontrak karya ke IUPK yang turun sampai dengan 25 ribu. Sisi yang lain ini berkaitan dengan pasca tambang sendiri menjadi perhatian serius dari Poksi PDI Perjuangan.Kasus Lingkungan HidupTailing Freeport 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 5 PDIP Maluku Perempuan Dalam catatan kami Bu, dapat kami sampaikan bahwa masalah tailing yang ada di Freeport sendiri, ini sudah sangat amat masif. Laporan yang kami terima dari PT Freeport di Panja Migas sendiri, di Panja Minerba maupun di Komisi dari seluruh tailing yang dihasilkan harian dari Freeport sendiri tidak banyak yang terserap untuk dialihfungsikan menjadi semen dan seterusnya lah seperti itu. Sementara dari catatan yang kita punya foto potret dari atas itu bu, Mimika sendiri itu sudah jauh di bawah dari tembok tanggul pemisah dengan tailing itu sendiri. jadi kalau ada apaapa ini bisa jebol, hancur ini Mimika secara keseluruhan.Kasus Lingkungan HidupTailing Freeport 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 6 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, penampungan tailing itu sendiri, itu dengan luas lahan 230 ribu hektar Bu. Sementara jarak dengan bibir pantai itu kurang lebih sekitar 120 km, nah diantara jarak 120 km ini tailing yang jatuh itu jatuhnya ke sungai Akcua. Sungai akcua sendiri dari data yang kami punya kami coba searching itu sungai yang lumayan sangat besar dengna lebar itu kurang lebih sekitar 200 m Bu, tetapi dengan tailing harian yang dihasilkan oleh Freeport dalam kerja normal harian itu bisa dihasilkan 200-230 ton per hari Bu, 200-230 ton per hari dan itu dia kalau misalnya musim hujan dan telah melampaui batas dia akan turun mengalir ke sungai-sungai, sementara sungai akcua sendisi itu dia mempunyai banyak sekali, lebih dari 20 anak sungai Bu dan seluruh endapan ini dia mengalir sampai ke laut. Nah yang menjadi persoalan kami begitu air surut Bu, yang tertinggal dari 200 lebar meter, 200 meter lebar tinggal hanya kurang lebih hanya 5 meter. Masyarakat Freeport punya beberapa persoalan yang sangat mendasar di tingkat Das di bawah itu, daerah aliran sungai yang ada di bawah. Yang pertama transportasi mobilisasi antar kampung yang menggunakan aliran DAS itu dan yang kedua adalah rusaknya seluruh ekosistem yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat sehari-hari untuk bertanam, bercocok tanam, bertani, mencari ikan dan seterusnya, dan seterusnya.Kasus Lingkungan HidupTailing Freeport 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Kemudian untuk Program Planologi dan Tata Lingkungan. Nah Program Planologi dan Tata Lingkungan ini memang masalah Tora menjadi perhatian serius kami. Waktu reses kemarin, saya sampai dibeberapa kabupaten-kota di Maluku sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya ketemu beberapa pegawai dari badan pertanahan yang menjalankan ini program sempat ngomong-ngomong sekilas dengan mereka, mereka bilang katanya lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan seterusnya. Begitu dikoordinasikan dengan masyarakat-masyarakat tidak tahu menahu tentang program ini Program Tora Bu. Yang saya takutkan terjadi kongkalikong antara oknum-oknum badan pertanahan dengan Pemerintah daerah untuk kepentingankepentingan yang tidak jelas.Kasus Lingkungan Hidup Tata Lingkungan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 21 PDIP Maluku Perempuan Itu baru hutan saja Pak Ketua, padahal tadi kita kan minta one map policy. Jadi kerusakan lingkungan bukan cuma masalah hutan, tadi itukan kita stressing. Jadi ada masalah sampah, masalah limbah B3, masalah segala macam. Jadi bisa keluar gitu loh dengan kodevikasinya, saya nggak tahu itu namanya dengan basis GIF atau apa namanya, tapi mestinya sistem itu dia ada Pak Ketua.Kebijakan One Map Policy 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 11 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga tentang one map policy, data-data yang saya coba lihat di sini ada beberapa contoh one map policy dari LHK bekerjasama dengan BIG, baik untuk DAS nasional, mungkin untuk hutan dan lain-lain. Kita ingin minta juga itu data terpadu yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup one map policy-nya Bu. Jadi kalau kita klik di Maluku misalnya dari ribuan pulau kita tahu bahwa di kabupaten ini ada kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan sampah atau wilayah pesisir atau kehutanan atau pulau-pulau kecil, langsung klik langsung bisa dapet datanya Bu, ini datanya agak susah diakses berkaitan dengan one map policy khusus untuk kerusakan lingkungan satu Indonesia. Kalau di Komisi VII, kita bisa mendapatkan data one map policy ini, ini jauh lebih bagus bagi kami dalam rangka penyusunan kebijakan di waktu-waktu yang akan datang. Lebih membantu kami untuk menganalisis persoalan-persoalan lingkungan hidup secara lebih komprehensif dan integratif.Kebijakan One Map Policy 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 13 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin ada interupsi tambahan juga masih berkaitan dengan one map policy ini. khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini Bu, karena kita memberikan serius juga terhadap blok Marsela yang ada di Maluku dengan daya dukung pulau-pulau kecil ini memang sangat-sangat rentan sekali. Jadi kalau memang bisa ada one map policy khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini juga sangat membantu kami yang ada di Maluku untuk penyusunan safe guard-nya Bu. Daya dukung pulau, lingkungan hidup, tata ruang kabupaten dan provinsi bisa nyantol nanti dengan yang di pusat bu. Mungkin kalau ada gambaran soal ini Bu, bisa interaktif sebentar. Terima kasih.Kebijakan One Map Policy 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 17 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, izin Pak Ketua, sebelah kiri ya. Tadi itu kan di dalam pembahasan kita kasih 2 stressing Pak Ketua. Yang satu berkaitan dengan one map policy yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Indonesia ini. Jadi per masing-masing provinsi, kabupaten kota dengan kerusakannya entah karena limbah B3, masalah hutan dan sebagainya dan itu ada kodifikasinya gitu. Dan yang kedua adalah dan dari sisi aspek hukum yang berkaitan dengan data base khusus untuk apa namanya pengaduan, kemudian proses yang sementara berlangsung dan mana yang sudah terminasi Pak Ketua. Inikan yang kita harapkan sehingga ada integrasi apa namanya one map policy dari sisi lingkungan hidup juga secara menyeluruh Pak Ketua, itu tadi pikirannya. Terima kasih, tidak sekedar pengaduan saja Pak Ketua.Kebijakan One Map Policy 7
Mercy Chriesty Barends 5 PDIP Maluku Perempuan Saya langsung saja, yang pertama untuk seluruh data proyek-proyek terminasi, baik untuk tabel 1 maupun tabel 2 ini apa namanya ada penjelasan bagian terakhir untuk potensi kerugiannya masih dihitung dengan BPKP. Mungkin kita bisa minta penjelasan sedikit Pak, terkait dengan apa namanya daftar pembangkit yang PPA-nya sudah terminasi, yang datanya masuk hari ini. Dalam pengertian bahwa, dalam pemahaman kami mungkin sebagian ini ada dalam fase administrasi, fase awal atau fase awal membangun. Saya nggak tahu apakah negara sudah dirugikan berapa banyak persen di situ. Nah jadi belum ada ya, nggak ada, nah itu dia kalau dia memang masih pada tahapan nonfisik. Dia dikategorikan apa itu terminasi dan segera diganti, mungkin ini kita butuh penjelasan Pak supaya juga clear di kita gitu. Kalau misalnya dia sudah dalam proses panjang, misalnya Termin 1, Termin 2 sudah diselesaikan dan proyeknya masih tetap mangkrak mungkin itu bisa kami terima. Tapi ini yang dimaksudkan adalah administrasi yang lambat kali yah, saya tidak tahu apakah seperti itu. Ini mungkin bisa dapat penjelasan juga gitu loh, yang dimaksudkan dengan administrasi yang lambat itu disesuaikan dengan ketentuan kontraktualnya, ada batas waktunya ya pak karena ini kan masih pada tahapan saya nggak tahu ya masih dalam tahapan administrasi kontraktual ini supaya kita clear saja gitu antara proyek yang terminasi administrasi di tahap awal dan proyek yang terminasi pada saat sudah kegiatan fisik gitu loh. Artinya kan juga mungkin di antara ini ada juga pengusaha-pengusaha lokal kita, saya enggak kenal ini pengusaha-pengusaha ini satu pun gitu loh mungkin ada yang lokal, mungkin ada yang BUMN, mungkin ada yang manapun dan kan ini kita bicara tentang peningkatan capacity building dan pemanfaatan komponen lokal yang ada, apakah ini berkaitan, apa persoalan mendasarnya di sini gitu lho. Ini kan kita ingin tahu apa persoalan mendasarnya, kan sebenarnya kan bukan pendekatan kuratifnya, terminasinya tapi apa persoalannya kalau tiap tahun terjadi kaya begini, ini kan ada system yang salah gitu loh. Ini yang saya ingin dapat kejelasan gitu lho, apa yang salah di sini sehingga masalah di tahap administrasi sudah terjadi persoalan 20 sekian proyek mangkrak, terminasi gitu, itu satu.Ketenagalistrikan Administrasi proyek 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Pimpinan saya kira mungkin kita ini dulu interaktif saja dulu untuk klarifikasi soal tracking data karena saya ingat waktu kita rapat paling perdana sekali itu seluruh data di tracking jadi kita berapa banyak kerugian dana yang sudah dikeluarkan, kemudian apa namanya kontraktornya lari atau ada masalah macam-macam gitu loh. Nah rapat-rapat selanjutnya kemudian apa namanya listing-nya menjadi demikian gitu lho, ada saat mungkin kita hadir ada saat kita tidak hadir gitu. Jadi ada banyak data yang hilang di dalam perjalanan rapat gitu, saya minta ini mungkin yang harus kita kejar dan kita selesaikan dulu Pak Ketua, bisa kita minta pendapat dari Pak Dirut dulu interaktif ketua.Ketenagalistrikan Data hilang 7
Mercy Chriesty Barends 4 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua izin, Pak Ketua maksudnya itu betul juga tapi syukur kalau itu ada penggantinya. Ini datanya hilang Pak Ketua, itu yang maksudnya kita ada kebingungan gitu loh. Ini yang mau kita bantu supaya kita juga kalau balik ke daerah juga clear menjelaskannya ke masyarakat dan pemerintah. Terima kasih.Ketenagalistrikan Data Hilang 7
Mercy Chriesty Barends 5 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut yang ketiga, ine berkaitan dengan apa namanya satu bagian tadi, ini inter connecting atau integrasi perencanaan integrasi antar wilayah Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa, Bali dan seterusnya. Untuk yang wilayah pulau-pulau ini kan kita juga harus asumsikan harus ada integrited Sistem juga gitu loh walaupun di pulau-pulau kecil. Tidak bisa pendekatan integrited sistem hanya diberlakukan kepada wilayah-wilayah yang basisnya kontinental. Kita di daerah Indonesia Timur kita juga butuh apa namanya industri masuk, kita juga butuh bisnis masuk, kita juga butuh pengembangan kapasitas terjadi di wilayah kita gitu loh. Kalau basisnya masih lokal based dan basisnya masih pendekatannya itu sangat mikro. Maka yang terjadi adalah kita menyelesaikan persoalan itu apa namanya sporadik gitu loh, di mana ada pulau di situ jeder gitu loh, padahal tidak dalam kerangka pendekatan makro yang menyeluruh. Kalau kita bisa dapat kejelasan berkaitan dengan integrasi kelistrikan untuk wilayah-wilayah berbasis kepulauan ini juga sangat menyenangkan sekali buat kami dan saya kira ini akan menjadi apa namanya berita yang sangat luar biasa untuk Indonesia Timur juga. Angka yang ada di Papua misalnya sampai dengan hari ini 2 ribu lebih desa tidak berlistrik, untuk Maluku 300 lebih desa tidak berlistrik dan seterusnya. Ini kita juga butuh paparan yang clear soal kita bicara integritas system hari ini. Jadi antar seluruh wilayah yang ada di Indonesia tidak ada perbedaan perlakuan yang basisnya kontinental dan yang basisnya Islands ini juga bisa mendapat tempat yang layak kalau kita bicara integritas sistem.Ketenagalistrikan Integrasi perencanaan daerah 7
Mercy Chriesty Barends 5 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut yang ketiga, ine berkaitan dengan apa namanya satu bagian tadi, ini inter connecting atau integrasi perencanaan integrasi antar wilayah Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa, Bali dan seterusnya. Untuk yang wilayah pulau-pulau ini kan kita juga harus asumsikan harus ada integrited Sistem juga gitu loh walaupun di pulau-pulau kecil. Tidak bisa pendekatan integrited sistem hanya diberlakukan kepada wilayah-wilayah yang basisnya kontinental. Kita di daerah Indonesia Timur kita juga butuh apa namanya industri masuk, kita juga butuh bisnis masuk, kita juga butuh pengembangan kapasitas terjadi di wilayah kita gitu loh. Kalau basisnya masih lokal based dan basisnya masih pendekatannya itu sangat mikro. Maka yang terjadi adalah kita menyelesaikan persoalan itu apa namanya sporadik gitu loh, di mana ada pulau di situ jeder gitu loh, padahal tidak dalam kerangka pendekatan makro yang menyeluruh. Kalau kita bisa dapat kejelasan berkaitan dengan integrasi kelistrikan untuk wilayah-wilayah berbasis kepulauan ini juga sangat menyenangkan sekali buat kami dan saya kira ini akan menjadi apa namanya berita yang sangat luar biasa untuk Indonesia Timur juga. Angka yang ada di Papua misalnya sampai dengan hari ini 2 ribu lebih desa tidak berlistrik, untuk Maluku 300 lebih desa tidak berlistrik dan seterusnya. Ini kita juga butuh paparan yang clear soal kita bicara integritas system hari ini. Jadi antar seluruh wilayah yang ada di Indonesia tidak ada perbedaan perlakuan yang basisnya kontinental dan yang basisnya Islands ini juga bisa mendapat tempat yang layak kalau kita bicara integritas sistem.Ketenagalistrikan Integrasi Sistem Kelistrikan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, kiri Pak Ketua, Mercy. Pak Ketua, terima kasih. Pak Dir, kalau boleh sedikit menginterupsi ya sebenarnya untuk kita bisa mudah membaca data. Seluruh proyek terminasi dalam beberapa tahun pembahasan kita ini kan fast track 1 fast track 2, termasuk dengan yang reguler lain-lain juga gitu loh. Kalau kaya gini kan kita agak sulit untuk membedahnya. Jadi saya lebih mengusulkan mestinya itu semuanya di tracking, kan untuk Maluku punya misalnya hilang untuk yang PLTU WAY mulai dari tahun 2010. Tahun lalu itu, bahkan Pak Dirut sendiri sudah mengeluarkan statement untuk itu juga masuk dan diselesaikan. Ibu Dirut BUMN juga sudah mengeluarkan statement dalam 1,5 tahun diselesaikan dengan APBN, itu pun semuanya tidak selesai gitu, tidak clear. Jadi dan buat saya ini dia hilang,........ tiba-tiba hilang gitu loh. Nah kami juga mengusulkan Pak Ketua biar enak, seluruh apa proyek terminasi seluruhnya di tracting aja jadi supaya kita clear total seluruhnya, fast track 1 fast track 2 ditambah dengan yang lain-lain gitu lah. Jadi supaya kita tuntas semuanya berapa banyak yang terminasi dan berapa banyak yang harus kita selesaikan satu demi satu sampai selesai, kaya gini kan banyak proyek gagal dan hilang gitu loh, untuk Maluku saja itu 800 miliar Pak Ketua, Pak Dir tadi sudah dikeluarkan 800 miliar, sia-sia nggak ada artinya gitu loh. Ada indikasi potensi korupsi tapi juga ada mungkin hal-hal yang lain kita enggak tahu dan ini pasti juga berlangsung di provinsi kabupaten kota yang lain. Jadi ini masukan konkrit saja pak ketua, supaya semua data terminasi di tracking. Jadi masing-masing wilayah di 34 provinsi bisa lihat daerahnya masing-masing. Saya minta maaf tapi saya kira ini masukan ke Pak Dir, supaya juga kita bisa clear satu demi satu seluruh kita punya persoalan proyek-proyek yang memang bermasalah gitu loh. Terima kasih Pak Ketua.Ketenagalistrikan Proses Terminasi 7
Mercy Chriesty Barends 6 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, tambahan terakhir Pak Ketua. Ini atensi saja Pak Ketua, artinya bahwa kita udah dapat data tabel untuk terminasi data pembangkit yang PPA-nya sudah terminasi, baik tabel 1 maupun tabel 2. Harapan kita adalah bahwa terminasinya cukup sampai di sini, kita tidak inghin bahwa ketika proyek jalan lagi di tingkat fisik terjadi terminasi lagi gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya tapi harus masuk juga di kesimpulan, tambahan itu saja Pak Ketua.Ketenagalistrikan Terminasi 7
Mercy Chriesty Barends 5 PDIP Maluku Perempuan Saya langsung saja, yang pertama untuk seluruh data proyek-proyek terminasi, baik untuk tabel 1 maupun tabel 2 ini apa namanya ada penjelasan bagian terakhir untuk potensi kerugiannya masih dihitung dengan BPKP. Mungkin kita bisa minta penjelasan sedikit Pak, terkait dengan apa namanya daftar pembangkit yang PPA-nya sudah terminasi, yang datanya masuk hari ini. Dalam pengertian bahwa, dalam pemahaman kami mungkin sebagian ini ada dalam fase administrasi, fase awal atau fase awal membangun. Saya nggak tahu apakah negara sudah dirugikan berapa banyak persen di situ. Nah jadi belum ada ya, nggak ada, nah itu dia kalau dia memang masih pada tahapan nonfisik. Dia dikategorikan apa itu terminasi dan segera diganti, mungkin ini kita butuh penjelasan Pak supaya juga clear di kita gitu. Kalau misalnya dia sudah dalam proses panjang, misalnya Termin 1, Termin 2 sudah diselesaikan dan proyeknya masih tetap mangkrak mungkin itu bisa kami terima. Tapi ini yang dimaksudkan adalah administrasi yang lambat kali yah, saya tidak tahu apakah seperti itu. Ini mungkin bisa dapat penjelasan juga gitu loh, yang dimaksudkan dengan administrasi yang lambat itu disesuaikan dengan ketentuan kontraktualnya, ada batas waktunya ya pak karena ini kan masih pada tahapan saya nggak tahu ya masih dalam tahapan administrasi kontraktual ini supaya kita clear saja gitu antara proyek yang terminasi administrasi di tahap awal dan proyek yang terminasi pada saat sudah kegiatan fisik gitu loh. Artinya kan juga mungkin di antara ini ada juga pengusaha-pengusaha lokal kita, saya enggak kenal ini pengusaha-pengusaha ini satu pun gitu loh mungkin ada yang lokal, mungkin ada yang BUMN, mungkin ada yang manapun dan kan ini kita bicara tentang peningkatan capacity building dan pemanfaatan komponen lokal yang ada, apakah ini berkaitan, apa persoalan mendasarnya di sini gitu lho. Ini kan kita ingin tahu apa persoalan mendasarnya, kan sebenarnya kan bukan pendekatan kuratifnya, terminasinya tapi apa persoalannya kalau tiap tahun terjadi kaya begini, ini kan ada system yang salah gitu loh. Ini yang saya ingin dapat kejelasan gitu lho, apa yang salah di sini sehingga masalah di tahap administrasi sudah terjadi persoalan 20 sekian proyek mangkrak, terminasi gitu, itu satu.Ketenagalistrikan Terminasi proyek 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Pimpinan saya kira mungkin kita ini dulu interaktif saja dulu untuk klarifikasi soal tracking data karena saya ingat waktu kita rapat paling perdana sekali itu seluruh data di tracking jadi kita berapa banyak kerugian dana yang sudah dikeluarkan, kemudian apa namanya kontraktornya lari atau ada masalah macam-macam gitu loh. Nah rapat-rapat selanjutnya kemudian apa namanya listing-nya menjadi demikian gitu lho, ada saat mungkin kita hadir ada saat kita tidak hadir gitu. Jadi ada banyak data yang hilang di dalam perjalanan rapat gitu, saya minta ini mungkin yang harus kita kejar dan kita selesaikan dulu Pak Ketua, bisa kita minta pendapat dari Pak Dirut dulu interaktif ketua.Ketenagalistrikan Tracking data 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, kiri Pak Ketua, Mercy. Pak Ketua, terima kasih. Pak Dir, kalau boleh sedikit menginterupsi ya sebenarnya untuk kita bisa mudah membaca data. Seluruh proyek terminasi dalam beberapa tahun pembahasan kita ini kan fast track 1 fast track 2, termasuk dengan yang reguler lain-lain juga gitu loh. Kalau kaya gini kan kita agak sulit untuk membedahnya. Jadi saya lebih mengusulkan mestinya itu semuanya di tracking, kan untuk Maluku punya misalnya hilang untuk yang PLTU WAY mulai dari tahun 2010. Tahun lalu itu, bahkan Pak Dirut sendiri sudah mengeluarkan statement untuk itu juga masuk dan diselesaikan. Ibu Dirut BUMN juga sudah mengeluarkan statement dalam 1,5 tahun diselesaikan dengan APBN, itu pun semuanya tidak selesai gitu, tidak clear. Jadi dan buat saya ini dia hilang,........ tiba-tiba hilang gitu loh. Nah kami juga mengusulkan Pak Ketua biar enak, seluruh apa proyek terminasi seluruhnya di tracting aja jadi supaya kita clear total seluruhnya, fast track 1 fast track 2 ditambah dengan yang lain-lain gitu lah. Jadi supaya kita tuntas semuanya berapa banyak yang terminasi dan berapa banyak yang harus kita selesaikan satu demi satu sampai selesai, kaya gini kan banyak proyek gagal dan hilang gitu loh, untuk Maluku saja itu 800 miliar Pak Ketua, Pak Dir tadi sudah dikeluarkan 800 miliar, sia-sia nggak ada artinya gitu loh. Ada indikasi potensi korupsi tapi juga ada mungkin hal-hal yang lain kita enggak tahu dan ini pasti juga berlangsung di provinsi kabupaten kota yang lain. Jadi ini masukan konkrit saja pak ketua, supaya semua data terminasi di tracking. Jadi masing-masing wilayah di 34 provinsi bisa lihat daerahnya masing-masing. Saya minta maaf tapi saya kira ini masukan ke Pak Dir, supaya juga kita bisa clear satu demi satu seluruh kita punya persoalan proyek-proyek yang memang bermasalah gitu loh. Terima kasih Pak Ketua.Ketenagalistrikan Tracking di Maluku 7



MERCY CHRIESTY BARENDS 20 PDIP Maluku Perempuan Iya, sebenarnya dari tadi kan kita membahas tentang masalah lingkungan hidup ini kan 2 aspek. Satu kerusakan yang berbasis geospasial, jadi kalau kita buka apa namanya peta atau data one map policy itu, kita dapat data geospasialnya dan itu yang paling penting untuk kita gitu lho. Yang kedua data yang berkaitan dengan legal standing dan legal prosesnya, ini kan 2 hal yang sangat berbeda Pak Ketua. Ini yang mau kita harapkan, sehingga bisa keluar dari kementerian maksudnya itu Pak Ketua. Kalau cuma ini berkaitan dengan aspek legalnya aja Pak Ketua, dari aspek geospasial kerusakan lingkungan se-Indonesia ini enggak keluar Pak Ketua. Padahal ini yang kita harapkan dia bisa keluar gitu Pak Ketua. Terima kasih.Lembaga/Badan NegaraGeospasial 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin ada interupsi tambahan juga masih berkaitan dengan one map policy ini. khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini Bu, karena kita memberikan serius juga terhadap blok Marsela yang ada di Maluku dengan daya dukung pulau-pulau kecil ini memang sangat-sangat rentan sekali. Jadi kalau memang bisa ada one map policy khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini juga sangat membantu kami yang ada di Maluku untuk penyusunan safe guard-nya Bu. Daya dukung pulau, lingkungan hidup, tata ruang kabupaten dan provinsi bisa nyantol nanti dengan yang di pusat bu. Mungkin kalau ada gambaran soal ini Bu, bisa interaktif sebentar. Terima kasih.Lingkungan Hidup Blok Marsela 7
Mercy Chriesty Barends 9 PDIP Maluku Perempuan Iya, sebenarnya dari tadi kan kita membahas tentang masalah lingkungan hidup ini kan 2 aspek. Satu kerusakan yang berbasis geospasial, jadi kalau kita buka apa namanya peta atau data one map policy itu, kita dapat data geospasialnya dan itu yang paling penting untuk kita gitu lho. Yang kedua data yang berkaitan dengan legal standing dan legal prosesnya, ini kan 2 hal yang sangat berbeda Pak Ketua. Ini yang mau kita harapkan, sehingga bisa keluar dari kementerian maksudnya itu Pak Ketua. Kalau cuma ini berkaitan dengan aspek legalnya aja Pak Ketua, dari aspek geospasial kerusakan lingkungan se-Indonesia ini enggak keluar Pak Ketua. Padahal ini yang kita harapkan dia bisa keluar gitu Pak Ketua. Terima kasih.Lingkungan Hidup Geospasial 7
Mercy Chriesty Barends 6 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, izin Pak Ketua, sebelah kiri ya. Tadi itu kan di dalam pembahasan kita kasih 2 stressing Pak Ketua. Yang satu berkaitan dengan one map policy yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Indonesia ini. Jadi per masing-masing provinsi, kabupaten kota dengan kerusakannya entah karena limbah B3, masalah hutan dan sebagainya dan itu ada kodifikasinya gitu. Dan yang kedua adalah dan dari sisi aspek hukum yang berkaitan dengan data base khusus untuk apa namanya pengaduan, kemudian proses yang sementara berlangsung dan mana yang sudah terminasi Pak Ketua. Inikan yang kita harapkan sehingga ada integrasi apa namanya one map policy dari sisi lingkungan hidup juga secara menyeluruh Pak Ketua, itu tadi pikirannya. Terima kasih, tidak sekedar pengaduan saja Pak Ketua.Lingkungan Hidup Integrasi One Map Policy 7
Mercy Chriesty Barends 4 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu.Lingkungan Hidup Kasus di Romang 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, sejak tahun 2013 Pemda Mimika kalau mengeluarkan keputusan untuk daerah bantara sungai yang ada di Mimika, itu sekitar 600 hektar lahan dipakai sebagai kawasan industri pesisir, untuk pelabuhan, untuk industri perkapalan dan sebagainya, dan sebagainya, jalan dan seterusnya. Ini juga menjadi perhatian dari kami Bu, kalau sekiranya ini kemudian dimanfaatkan habis-habisan untuk kawasan pesisir ini. ini juga akan menjadi persoalan yang sangat serius, kami tidak tahu apakah LHK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Mimika berkaitan dengan mengatasi persoalan tailing. Dan yang kedua adalah penanganan terhadap izin-izin yang dikeluarkan di bantara pesisir Mimika itu sendiri. itu yang pertama bu, berkaitan dengan masalah Freeport.Lingkungan Hidup Kebijakan Pemda Mimika 7
Mercy Chriesty Barends 10 PDIP Maluku Perempuan Itu baru hutan saja Pak Ketua, padahal tadi kita kan minta one map policy. Jadi kerusakan lingkungan bukan cuma masalah hutan, tadi itukan kita stressing. Jadi ada masalah sampah, masalah limbah B3, masalah segala macam. Jadi bisa keluar gitu loh dengan kodevikasinya, saya nggak tahu itu namanya dengan basis GIF atau apa namanya, tapi mestinya sistem itu dia ada Pak Ketua.Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, penampungan tailing itu sendiri, itu dengan luas lahan 230 ribu hektar Bu. Sementara jarak dengan bibir pantai itu kurang lebih sekitar 120 km, nah diantara jarak 120 km ini tailing yang jatuh itu jatuhnya ke sungai Akcua. Sungai akcua sendiri dari data yang kami punya kami coba searching itu sungai yang lumayan sangat besar dengna lebar itu kurang lebih sekitar 200 m Bu, tetapi dengan tailing harian yang dihasilkan oleh Freeport dalam kerja normal harian itu bisa dihasilkan 200-230 ton per hari Bu, 200-230 ton per hari dan itu dia kalau misalnya musim hujan dan telah melampaui batas dia akan turun mengalir ke sungai-sungai, sementara sungai akcua sendisi itu dia mempunyai banyak sekali, lebih dari 20 anak sungai Bu dan seluruh endapan ini dia mengalir sampai ke laut. Nah yang menjadi persoalan kami begitu air surut Bu, yang tertinggal dari 200 lebar meter, 200 meter lebar tinggal hanya kurang lebih hanya 5 meter. Masyarakat Freeport punya beberapa persoalan yang sangat mendasar di tingkat Das di bawah itu, daerah aliran sungai yang ada di bawah. Yang pertama transportasi mobilisasi antar kampung yang menggunakan aliran DAS itu dan yang kedua adalah rusaknya seluruh ekosistem yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat sehari-hari untuk bertanam, bercocok tanam, bertani, mencari ikan dan seterusnya, dan seterusnya.Lingkungan Hidup Kondisi di Papua 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga tentang one map policy, data-data yang saya coba lihat di sini ada beberapa contoh one map policy dari LHK bekerjasama dengan BIG, baik untuk DAS nasional, mungkin untuk hutan dan lain-lain. Kita ingin minta juga itu data terpadu yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup one map policy-nya Bu. Jadi kalau kita klik di Maluku misalnya dari ribuan pulau kita tahu bahwa di kabupaten ini ada kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan sampah atau wilayah pesisir atau kehutanan atau pulau-pulau kecil, langsung klik langsung bisa dapet datanya Bu, ini datanya agak susah diakses berkaitan dengan one map policy khusus untuk kerusakan lingkungan satu Indonesia. Kalau di Komisi VII, kita bisa mendapatkan data one map policy ini, ini jauh lebih bagus bagi kami dalam rangka penyusunan kebijakan di waktu-waktu yang akan datang. Lebih membantu kami untuk menganalisis persoalan-persoalan lingkungan hidup secara lebih komprehensif dan integratif.Lingkungan Hidup One map policy 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin ada interupsi tambahan juga masih berkaitan dengan one map policy ini. khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini Bu, karena kita memberikan serius juga terhadap blok Marsela yang ada di Maluku dengan daya dukung pulau-pulau kecil ini memang sangat-sangat rentan sekali. Jadi kalau memang bisa ada one map policy khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini juga sangat membantu kami yang ada di Maluku untuk penyusunan safe guard-nya Bu. Daya dukung pulau, lingkungan hidup, tata ruang kabupaten dan provinsi bisa nyantol nanti dengan yang di pusat bu. Mungkin kalau ada gambaran soal ini Bu, bisa interaktif sebentar. Terima kasih.Lingkungan Hidup One map policy 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Di luar ada persoalan yang cukup serius data yang kami terima yaitu rusaknya sumber-sumber air untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Terkait dengan persoalan itu sendiri Bu, kami ingin mendapat gambaran dari ibu sendiri berkaitan dengan yang pertama ini penanganannya pasca tambang dengan Freeport. Sekiranya ini divestasi saham ini dia terus berjalan, LHK sudah harus mengantisipasi pasca tambang, kelebihan area yang luasnya begitu besar itu hubungannya dengan Freeport ini, hari ini modelnya bagaimana Bu karena Freeport lapor ke kami itu yang bagus-bagus saja, tapi kami tahu bahwa dari semua tailing yang dikeluarkan, yang dihasilkan harian itu tidak banyak yang terserap untuk di apa namanya, detil lebih lanjut seperti itu. Nah kalau ini tidak kita antisipasi segera, ini akan menjadi bom waktu bagi kami di kemudian hari bagi masyarakat yang ada di sekitar pesisir Mimika.Lingkungan Hidup Penanganan pasca tambang Freeport 7
Mercy Chriesty Barends 4 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu.Lingkungan Hidup Pencabutan Izin 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 4 PDIP Maluku Perempuan Saya ada beberapa catatan saja yang berkaitan dengan di halaman 83 sangat apresiasi sekali ya untuk aksi mitigasi pencapaian target NDC dalam rangka penurunan emisi gas rymah kaca, tetapi begitu kita coba kombinasikan dengan anggaran APBN lintas sektoral, kemudian menjadi taget di dalam .....untuk energi baru terbarukan saja tahun kemarin itu dia ada di angka kurang lebih sekitar 1,2 trilyun Bu. Tahun ini tahun 2018 kalau nggak salah agak turun, kalau saya tidak salah ya, jadi ini betul-betul cukup sangat mencemaskan Bu.Lingkungan Hidup Penurunan Emisi 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Saya punya beberapa catatan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari sisi realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 saya kira karena ini baru triwulan pertama ya 2 sektor di Eselon I yang menyerap anggaran yang lumayan, satu di Irjen Inspektorat Jenderal dan satu lagi itu di Litbang-nya, sementara sisi yang lain masih kerja-kerja administratif. Kita berharap bahwa di sisa triwulan-triwulan selanjutnya mungkin bisa digenjot sehingga serapan anggaran itu dia maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran. Mungkin ini yang pertama Bu sebagai atensi.Lingkungan Hidup Penyerapan anggaran 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 11 PDIP Maluku Perempuan Pak Ketua, mungkin sebelum Ibu Menteri menambahkan, melanjutkan dari Pak Tjatur sedikit aja. Khusus untuk yangn karbon trading Bu, kalau bisa itu perhitungan simulasinya itu dibuat tersendiri juga Bu, jadi di wilayah Indonesia peta mana saja yang bisa kita jadikan bagian dari karbon trading itu yang pertama, sehingga kita clear juga Bu.Lingkungan Hidup Perhitungan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Roy dan tim dari berbagai dari masyarakatnya sendiri, masyarakat adat, dari gerakan sipilnya, sudah kita koordinasikan ketemu dengan Pak Roy dan jajarannya. Kami ingin minta update penanganannya juga Bu, waktu itu Ibu siapa pernah mengontak saya Beliau mau turun juga ke sana ya, tapi waktu itu tapi karena tabrakan waktu tidak bisa bersama-sama. Kami ingin minta kejelasan soal ini Bu dan terutama kejelasan soal izin-izin yang dikeluarkan untuk pulau-pulau kecil ini Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ke kami supaya kami juga ada gambaran dari sisi lingkungan hidup sendiri, perizinan yang dikeluarkan untuk Amdal-nya itu juga kami tidak tahu, bentuknya seperti apa, bagian mana yang mengeluarkan izin untuk penanganan khusus untuk yang pulau-pulau kecil karena untuk yang provinsi-provinsi kepulauan rata-rata provinsi kepulauan yang masuk di dalam kaukus provinsi kepulauan yang daratannya paling terbanyak itu yang akan masuk itu Sulawesi Tenggara Bu, sisa yang lain kita punya darat itu rata-rata di bawa 9% Bu, Maluku sendiri hanya 6,3% darat, 93 koma sekian persen itu laut semua. Jadi kalau penanganan pulau-pulau kecil dengan seluruh izin-izin tidak terpadu ini akan menjadi persoalan yang sangat serius.Lingkungan Hidup Perizinan Pulau-pulau kecil 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini berkaitan dengan izin-izin penanganan pulau-pulau kecil Bu, tidak saja masakah reklamasi yang ada di Jakarta, tetapi seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Kemarin di dalam rapat bersama dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, terutama dengan BIG kita bicara tentang apa yang namanya one map service ya policy. Dari data-data yang kita punya Bu, ternyata izin-izin pengelolaan pulau-pulau kecil Bu, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, untuk pulau-pulau kecil itu pembagiannya 30% menjadi milik negara, 70% itu perizinan dalam bentuk hak pengelolaan. Didalamnya ada 30% untuk ruang hijau, di luar pengeluaran izin-izin khusus kepada hak ulayat masyarakat. Persoalan yang ada di provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan ini Bu, kita punya persoalan yang sangat serius terhadap pulau-pulau kecil. Saya kasih contoh di Maluku misalnya hari ini kita punya persoalan dengan izin pertambangan Romang yang ada di Maluku Barat Daya misalnya. Ibu kalau sampai di pulau Romang, itu sudah tidak ada hutan lagi Bu, itu sudah lubang-lubang besar untuk mereka drilling dalam rangka untuk pertambangan emas yang ada di sini, dan semuanya hancur dari sisi lingkungan hidup.Lingkungan Hidup Persentase pengelolaan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, berkaitan dengan persoalan Freeport hari ini Poksi PDI Perjuangan memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan masalah tailing Freeport. Di tingkat level kebijakan hari ini sementara dibahas sejumlah persoalan-persoalan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport sendiri berkaitan dengan divestasi 51% dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa pada waktu yang hendak kita harapkan Pemerintah Indonesia akan menjadi pemegang saham terbesar di sana, dengan demikian itukan pasti ada evaluasi aset dan seterusnya termasuk kondisi lingkungan yang ada pasca tambang, setelah dialihkan dari apa namanya kontrak karya ke IUPK yang turun sampai dengan 25 ribu. Sisi yang lain ini berkaitan dengan pasca tambang sendiri menjadi perhatian serius dari Poksi PDI Perjuangan.Lingkungan Hidup Persoalan Freeport 7
Mercy Chriesty Barends 4 PDIP Maluku Perempuan Baik, mungkin ada sedikit tambahan juga Pak. Pertama ini berkaitan dengan pulau-pulau kecil karena belakangan ini ada kecenderungan bahwa pulau-pulau kecil ini apa ya terjadi penggerusan dan pencaplokan karena investasi. Nah saya enggak tahu ini mungkin ada multi izin yang keluar dari lintas kementerian gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya apa wilayah-wilayah seperti provinsi kepulauan di antaranya Maluku, akhirnya kita kena imbas karena izin-izin yang saling membelit antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya terjadi tumpang tindih. Dan ini kan yang akan kita, dari peta gas, blok Migas dalam rapat kami di provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu kurang lebih ada sekitar 26 blok Migas Bu, yang ada di Maluku. Satu yang hendak kita kembangkan ya ini blok Marcela, belum lagi tambang dan lain-lain bu. Jadi kalau ini tidak dari awal kita antisipasi saya enggak bisa membayangkan suatu saat mungkin masyarakat Maluku kita kan migrasi mungkin ke mana gitu karena pulau-pulau kita yang sangat kecil seperti itu. Ini saya punya kegelisahan saja bu.Lingkungan Hidup Persoalan pulau-pulau kecil 7
Mercy Chriesty Barends 9 PDIP Maluku Perempuan Iya, sebenarnya dari tadi kan kita membahas tentang masalah lingkungan hidup ini kan 2 aspek. Satu kerusakan yang berbasis geospasial, jadi kalau kita buka apa namanya peta atau data one map policy itu, kita dapat data geospasialnya dan itu yang paling penting untuk kita gitu lho. Yang kedua data yang berkaitan dengan legal standing dan legal prosesnya, ini kan 2 hal yang sangat berbeda Pak Ketua. Ini yang mau kita harapkan, sehingga bisa keluar dari kementerian maksudnya itu Pak Ketua. Kalau cuma ini berkaitan dengan aspek legalnya aja Pak Ketua, dari aspek geospasial kerusakan lingkungan se-Indonesia ini enggak keluar Pak Ketua. Padahal ini yang kita harapkan dia bisa keluar gitu Pak Ketua. Terima kasih.Lingkungan Hidup Regulasi 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Dalam catatan kami Bu, dapat kami sampaikan bahwa masalah tailing yang ada di Freeport sendiri, ini sudah sangat amat masif. Laporan yang kami terima dari PT Freeport di Panja Migas sendiri, di Panja Minerba maupun di Komisi dari seluruh tailing yang dihasilkan harian dari Freeport sendiri tidak banyak yang terserap untuk dialihfungsikan menjadi semen dan seterusnya lah seperti itu. Sementara dari catatan yang kita punya foto potret dari atas itu bu, Mimika sendiri itu sudah jauh di bawah dari tembok tanggul pemisah dengan tailing itu sendiri. jadi kalau ada apa- apa ini bisa jebol, hancur ini Mimika secara keseluruhan.Lingkungan Hidup Tailing 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini berkaitan dengan izin-izin penanganan pulau-pulau kecil Bu, tidak saja masakah reklamasi yang ada di Jakarta, tetapi seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Kemarin di dalam rapat bersama dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, terutama dengan BIG kita bicara tentang apa yang namanya one map service ya policy. Dari data-data yang kita punya Bu, ternyata izin-izin pengelolaan pulau-pulau kecil Bu, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, untuk pulau-pulau kecil itu pembagiannya 30% menjadi milik negara, 70% itu perizinan dalam bentuk hak pengelolaan. Didalamnya ada 30% untuk ruang hijau, di luar pengeluaran izin-izin khusus kepada hak ulayat masyarakat. Persoalan yang ada di provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan ini Bu, kita punya persoalan yang sangat serius terhadap pulau-pulau kecil. Saya kasih contoh di Maluku misalnya hari ini kita punya persoalan dengan izin pertambangan Romang yang ada di Maluku Barat Daya misalnya. Ibu kalau sampai di pulau Romang, itu sudah tidak ada hutan lagi Bu, itu sudah lubang-lubang besar untuk mereka drilling dalam rangka untuk pertambangan emas yang ada di sini, dan semuanya hancur dari sisi lingkungan hidup.Pertambangan Tambang Emas 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 15 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu. Terima kasih.Perundangan Pencabutan Izin 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 10 PDIP Maluku Perempuan Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Roy dan tim dari berbagai dari masyarakatnya sendiri, masyarakat adat, dari gerakan sipilnya, sudah kita koordinasikan ketemu dengan Pak Roy dan jajarannya. Kami ingin minta update penanganannya juga Bu, waktu itu Ibu siapa pernah mengontak saya Beliau mau turun juga ke sana ya, tapi waktu itu tapi karena tabrakan waktu tidak bisa bersama-sama. Kami ingin minta kejelasan soal ini Bu dan terutama kejelasan soal izin-izin yang dikeluarkan untuk pulau-pulau kecil ini Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit ke kami supaya kami juga ada gambaran dari sisi lingkungan hidup sendiri, perizinan yang dikeluarkan untuk Amdal-nya itu juga kami tidak tahu, bentuknya seperti apa, bagian mana yang mengeluarkan izin untuk penanganan khusus untuk yang pulau-pulau kecil karena untuk yang provinsi-provinsi kepulauan rata-rata provinsi kepulauan yang masuk di dalam kaukus provinsi kepulauan yang daratannya paling terbanyak itu yang akan masuk itu Sulawesi Tenggara Bu, sisa yang lain kita punya darat itu rata-rata di bawa 9% Bu, Maluku sendiri hanya 6,3% darat, 93 koma sekian persen itu laut semua. Jadi kalau penanganan pulau-pulau kecil dengan seluruh izin-izin tidak terpadu ini akan menjadi persoalan yang sangat serius.Perundangan Perizinan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Catatan yang kedua Bu, ini berkaitan juga dengan tadi bicara tentang road map terpadu. Nah untuk yang road map terpaadu ini kami juga sangat sarankan kalau ingin mendapatkan banyak sekali pengayaan dari berbagai pihak termasuk dari yang pulau-pulau kecil ini juga kami minta untuk hadirkan juga. Jadi ada banyak perspektif yang berkaitan dengan pengayaan terhadap penataan tata ruang danau, pengelolaan dan seterusnya, dan seterusnya karena kaalau bicara danau sampai dengan saat ini mind set orang itu masih danau-danau besar yang kaya danau Toba dan danau-danau yang lain.Perundangan Roadmap 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga, ini masih di pokok tabel anggaran. Pada poin, pada poin, sebentar, pada poin biaya subsidi listrik pemerintah Itu kurang lebih sekitar setelah direvisi dia turun dari 82,4 turun menjadi 74,3 Pak. Semantara yang kita pegang dari alokasi kasubsidi pada APBN murni diasumsi itu 73,1 Pak. Terjadi lagi selisih, Pak. Jadi ini data mana yang hendak kita pegang. Dan harapan kami yang kita pegang ini betul-betul yang akan kita evaluasi dan kita awasi baik evaluasi secara administratif maupun evaluasi lapangan.PLN Anggaran 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Kemudian yang berkaitan dengan angka penjualan Pak, pada angka penjualan pada asumsi itu 2018 eh 218,8 TWH, sementara pada rincian anggaran laba- rugi berbasis tabel itu terjadi selisih Pak, hampir sekitar 20 milyar. 20 milyar, apa 20T? 20 milyar. 204, 240 turun menjadi 231, sementara pada angka asumsi 218. Pak, angka asumsi ini asumsi makro yang ditetapkan di APBN Pak. Saya mohon penjelasan dari Pak Dirut. Karena kita berpegang pada angka yang ditetapkan dan ini undang-undang Pak. Asumsi makro kita secara nasional dan secara nasional telah kita tahu bahwa angka penjualan itu 218. Kemudian pada turunan yang ditetapkan secara detail di PLN sendiri dia terjadi koreksi Pak, menjadi 231. Bapak, kalau bisa capai kita puji Tuhan banget gitu, dari 218 kemudian angka penjualan naik menjadi 231, kurang lebih 231,4 T. Kita mohon penjelasan antara perbedaan yang ditetapkan pada asumsi makro APBN dengan angka yang dipegang secara internal di PT PLN sendiri.PLN Angka Penjualan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Dan buat saya Pak yang berkaitan dengan biaya-biaya pemeliharaan begitu tinggi naik sampai, dari 20,2, naik sampai 23,9 ini Pak, tolong diperhatikan sangat serius Pak, ini mainan garapan ini saya harus bilang ini. Saya bilang kalau aduh minta maaf kata kasarnya kalau untuk kepentingan rakyat kecil jangan makan dari sini Pak, minta maaf banget, rakyat kecil dirugikan karena beban ini dipikul oleh rakyat kecil, TDL naik terus, sewa genset, TDL-nya dinaikkan, rakyat yang ketiban gitu loh. Subsidi berapa persen Pak? Subsidi itu kan cuma 2 Pak. Subsidi untuk penambahan grit dan subsidi untuk pengguna baru, untuk 450 dan yang 900. Kalau seluruh masyarakat miskin kita yang ada di kota Ambon dibayar setiap bulan saya tidak ada masalah Pak, kita tutup mata saja, yang penting tiap bulan masyarakat kecil dibayar. Tapi kan masyarakat kecil kan tidak bayar Pak, hanya untuk sekali buka saja gitu loh, dan dikasih listriknya 3 mata lampu per 20.000, sekali buka atau berapa prabayar. Saya minta maaf, tetapi karena ini kami rasakan Pak di pulau- pulau kecil. Kalau modelnya kayak begini 17 milyar sudah bikin apa itu Pak. Sudah berapa banyak pembangkit yang bisa kita dapatkan di pulau-pulau gitu loh. Untuk satu mesin dan kemudian tidak bisa jalan gitu. Masih ada lagi beberapa mesin yang ketika saya datang semuanya on repair gitu loh. Jadi ini memang betul apa disampaikan oleh Bapak kita, kalau bicara llistrik itu waduh , tapi saya percaya Pak Dirut ini semangatnya kalau di BRI dan di mana itu tangannya dingin, harapan kami di PLN itu juga jauh lebih dingin untuk bisa menata seluruh kita punya persoalan PLN yang amat-amat-amat-amat-amat sangat bermasalah.PLN Biaya Pemeliharaan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Poin yang kedua berkaitan dengan biaya usaha untuk biaya usaha pada poin 3 sewa pembangkit itu dari 7,8 dia turun menjadi 6,3. Turun 6,3 itu di wilayah mana saja Pak? Terjadi penurunan sewa pembangkit. Karena dari data yang kita himpun dan dari apa disampaikan di Intercon kemarin rata-rata terjadi kenaikan Pak, untuk seluruh sewa menyewa genset di seluruh Indonesia. Untuk, untuk Maluku saja Pak Pak Dirjen, eh Pak Dirut, untuk Maluku 2 PLTD yang ada di dalam kota Ambon baik PLTD Hative Kecil maupun PLTD yang ada di Poka Pak, itu mesinnya, itu mesin sudah jadul dari tahun 79 sampai tahun 79 dan 80-an. Yang terjadi Pak, sewa genset begitu tinggi, tetapi mesin-mesin yang mesin yang telah diperbaiki itu angkanya sangat fantastis Pak, sampai dengan 17 M, dan ternyata mesinnya tetap tidak jalan-jalan Pak. Saya dengar itu saya sampai merinding benar. Benar Pak. Saya bilang gila ada kalau perencanaannya model kayak begini, harga perbaikan sampai setinggi kayaknya begini mesinnya tidak jalan, sementara proses sewa menyewa genset jalan terus. Tidak ada kebijakan, kalau model kayak begini beli baru saja, sudah, kalau memang modelnya kayak begini atau sekaligus alih konversi saja gitu, langsung mesin gas atau apa, kita kerja sama dengan, apa, PT. Pertamina yang ada di Ambon bikin storage-storage gas supaya sekaligus juga urusannya bisa gampang berkaitan dengan masalah listrik.PLN Biaya Usaha 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga, ini masih di pokok tabel anggaran. Pada poin, pada poin, sebentar, pada poin biaya subsidi listrik pemerintah Itu kurang lebih sekitar setelah direvisi dia turun dari 82,4 turun menjadi 74,3 Pak. Semantara yang kita pegang dari alokasi kasubsidi pada APBN murni diasumsi itu 73,1 Pak. Terjadi lagi selisih, Pak. Jadi ini data mana yang hendak kita pegang. Dan harapan kami yang kita pegang ini betul-betul yang akan kita evaluasi dan kita awasi baik evaluasi secara administratif maupun evaluasi lapangan.PLN Dana Subsidi 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua PLN, setahu saya PLN memiliki elektrifikasi sendiri pemerintah c.q. lewat kementerian memiliki elektrifikasi sendiri, kemudian dari badan statistik kita juga punya data elektrifikasi sendiri. Kemarin waktu saya pulang melakukan kunjungan reses saya melakukan pertemuan resmi dengan PLN cabang Ambon, Maluku, Maluku Utara. Data elektrifikasi yang dikeluarkan berbeda langit dengan bumi dengan data elektrifikasi yang dipaparkan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu yang diambil lewat dikonstatasi dan dielaborasi dengan datanya BPS. Untuk Maluku data BPS kita itu sekitar 82 persen, sementara data dari PLN murni yang berdasarkan hasil rapat kemarin dari 68 persen itu baru naik mencapai 71 koma sekian atau sekitar 72 persen. Jadi masih ada sekitar selisih 10 persen, dan buat saya ini tidak rasional. Kalau sekedar hanya menjustifikasi dengan data BPS yang digunakan. Kenapa? Karena data BPS itu menggunakan data yang diambil dari desa-desa misalnya yang menggunakan pembangkit-pembangkit atau diesel- diesel mandiri gitu loh. Mereka beli diesel dengan kapasitas kecil-kecil untuk sekitar 10 atau 20 rumah, kemudian apa itu, minyaknya tidak ada, dan sesudah itu selesai. Tapi kebetulan waktu datang itu di-cover semuanya. Jadi saya kira untuk data elektrifikasi ini mohon kita minta klarifikasi dan ada baiknya kita mendapatkan data elektrifikasi resmi dari PLN punya, bukan dari BPS supaya kita berdasarkan fakta dan angka resmi yang dari PLN yang dikeluarkan dari PLN. Itu yang pertama.PLN Data BPS 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Baik Pak. Jadi setelah mendengar jawaban ini, saya kira ini juga menjadi referensi untuk kita yang ada di Komisi VII ini yang kita nanti-nantikan Pak, jawaban resmi dari PLN soal simpang siur data elektrifikasi. Dan harapan kita ini bisa disampaikan ke Komisi VII Pak, supaya yang kita pegang ini. Karena ketika turun di daerah, data yang dipaparkan adalah data elektrifikasinya PLN bukan BPS berkaitan dengan seluruh sambungan baik yang berasal dari diesel maupun energi baru terbarukan dalam berbagai bentuk seperti itu. Itu yang pertama Pak.PLN Data BPS 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Kemudian pada uraian lain-lain pendapatan, uraian lain-lain pendapatan itu naik Pak, dari 1,5 naik ke 1,6, kita minta penjelasan konkrit yang dimaksudkan dengan lain-lain pada pokok pendapatan PLN yang sah apa bentuknya. Jadi kita clear, karena kita tidak punya subjek pendapatan lain-lain secara konkrit subjek dan objek pendapatan lain-lain secara konkrit, kita tidak tahu, bisa saja itu bisa didongkrak naik Pak, kalau memang kita dapat rinciannya secara clear.PLN Data Pendapatan 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua PLN, setahu saya PLN memiliki elektrifikasi sendiri pemerintah c.q. lewat kementerian memiliki elektrifikasi sendiri, kemudian dari badan statistik kita juga punya data elektrifikasi sendiri. Kemarin waktu saya pulang melakukan kunjungan reses saya melakukan pertemuan resmi dengan PLN cabang Ambon, Maluku, Maluku Utara. Data elektrifikasi yang dikeluarkan berbeda langit dengan bumi dengan data elektrifikasi yang dipaparkan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu yang diambil lewat dikonstatasi dan dielaborasi dengan datanya BPS. Untuk Maluku data BPS kita itu sekitar 82 persen, sementara data dari PLN murni yang berdasarkan hasil rapat kemarin dari 68 persen itu baru naik mencapai 71 koma sekian atau sekitar 72 persen. Jadi masih ada sekitar selisih 10 persen, dan buat saya ini tidak rasional. Kalau sekedar hanya menjustifikasi dengan data BPS yang digunakan. Kenapa? Karena data BPS itu menggunakan data yang diambil dari desa-desa misalnya yang menggunakan pembangkit-pembangkit atau diesel- diesel mandiri gitu loh. Mereka beli diesel dengan kapasitas kecil-kecil untuk sekitar 10 atau 20 rumah, kemudian apa itu, minyaknya tidak ada, dan sesudah itu selesai. Tapi kebetulan waktu datang itu di-cover semuanya. Jadi saya kira untuk data elektrifikasi ini mohon kita minta klarifikasi dan ada baiknya kita mendapatkan data elektrifikasi resmi dari PLN punya, bukan dari BPS supaya kita berdasarkan fakta dan angka resmi yang dari PLN yang dikeluarkan dari PLN. Itu yang pertama.PLN Elektrifikasi Nasional 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirut, saya minta izin tadi karena ada urusan sebentar, terus balik lagi. Untuk yang eletrifikasi PLN mungkin tadi saya tidak tahu penjelasannya sejauh mana mungkin kita bisa dapat langsung informatoris saja PakPLN Elektrifikasi Nasional 7



Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Baik Pak. Jadi setelah mendengar jawaban ini, saya kira ini juga menjadi referensi untuk kita yang ada di Komisi VII ini yang kita nanti-nantikan Pak, jawaban resmi dari PLN soal simpang siur data elektrifikasi. Dan harapan kita ini bisa disampaikan ke Komisi VII Pak, supaya yang kita pegang ini. Karena ketika turun di daerah, data yang dipaparkan adalah data elektrifikasinya PLN bukan BPS berkaitan dengan seluruh sambungan baik yang berasal dari diesel maupun energi baru terbarukan dalam berbagai bentuk seperti itu. Itu yang pertama Pak.PLN Elektrifikasi Nasional 7
Mercy Chriesty Barends 3 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, berkaitan dengan apa itu elektrifikasi di pulau-pulau terluar. Pak Dirut, ini atas nama masyarakat Maluku memang kita sangat berterima kasih dengan kebijakan ini Pak, bahwa pertanggal 16 Agustus seperti yang digadang-gadang ya bahwa listrik akan menyala di pulau-pulau terluar dan kita dengar bahwa Presiden akan hadir untuk meresmikan listrik yang di pulau-pulau terluar ini. Kami sangat memohon sangat Pak, mengapa? Sekali lagi ini saya hanya men-stressing saja, yang 2 x 15 yang di dalam kota Ambon itu pusat provinsi itu kan tidak jalan. 2 x 15 itu yang di PLTU Waai Pak. PLTU Waai ltu tidak jalan Pak. Dan sampai dengan 2017 ini kan katanya baru nanti diselesaikan. Saya tidak ingin yang di pulau-pulau terluar ini masalahnya menjadi lebih parah lagi karena rentang kendali yang jauh, masalah logistik dan yang lain-lain. Dan ini seluruh masyarakat Maluku mendapat informasi ini dengan sangat resmi Presiden datang, menteri-menteri datang, segala macam, orang dari Jakarta datang, termasuk saya juga datang dan menyampaikan data berkaitan dengan power plan yang akan di siapkan di 9 pulau, sebenarnya 10 untuk Maluku, Maluku Utara. 9 di Maluku untuk pulau paling terluar yang berbatasan dengan Australia dan satu yang di Maluku Utara. Harapan kami ini betul-betul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi terkendala seperti 2 x 15 yang ada di kota Ambon.PLN Elektrifikasi Nasional 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini pada apa itu tabel penjelasan, pada penjelasan rencana kerja Pak. Untuk yang rencana kerja Pak, pada poin yang kedua menyelesaikan financial closing untuk IPP, Independent Power Producer dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal banyak yang tidak sesuai jadwal Pak. Ini pengalaman kami. Kita mohon penjelasan juga yang untuk FTP 1 dan dan FTP 2 saja ini masih menjadi persoalan yang sangat serius. Hari ini kami sangat memohon dengan sangat, sangat, Pak Dirut tolong menyampaikan data kepada kami bila perlu expose di koran, IPP-IPP yang nakal dan bermasalah, yang tidak menyelesaikan mereka punya seluruh kontrak kerja sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani bersama. Untuk Maluku itu per tahun 2012 mestinya itu sudah final Pak. Kontraktornya saya tidak tahu, informasinya lari, sementara proses hukum dan seterusnya. Saya minta untuk seluruh yang bermasalah baik FTP 1, FTP 2 secara nasional, tidak saja untuk Maluku ini dibikin road map-nya Pak. Jadi kita clear. Kemarin penjelasan pada saat di Intercon 2017 berturut-turut, 2015, 2016, 2017 itu akan diselesaikan. Tetapi apa benar ini akan diselesaikan, polanya seperti apa di- take over oleh PLN langsung atau bekerja sama lagi, dibuka lagi kontrak kerja dengan IPP modelnya seperti apa. Dalam pengalaman kami kadang-kadang IPP ini mereka kamuflase juga gitu loh, melakukan konversi diri berpindah-pindah, tetapi ternyata orangnya sama-sama juga begitu. Jadi kami sangat berharap Bapak tolong diperhatikan secara, secara jelas IPP yang bermasalah banding dan bila perlu di- blacklist supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Apa yang kami harus dapatkan misalnya untuk Maluku mestinya sudah bisa merasakan energi listrik pada tahun 2012 tertunda sampai dengan 2015, 5 tahun Pak, sampai dengan 2017, buat saya ini sesuatu yang tidak masuk akal hanya karena masalah dengan kontraktor atau investor. Kontraktor-kontraktor nakal yang modelnya seperti ini.PLN Evaluasi 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Pak, yang terakhir Pak. Ini berkaitan dengan kebijakan 35.000 megawatt PLN larena menyentuh langsung kepentingan masyarakat miskin, Pak, masyarakat kecil, masyarakat yang ada di pulau-pulau di perbatasan dimana saja untuk bisa mendapatkan listrik, karena kalau listrik ada kehidupan berjalan, apa itu, perekonomian meningkat, ya ada pertumbuhan, ekonomi terjadi di sana Pak. Untuk yang 35.000 megawatt Pak, kita mendapat informasi bahwa untuk yang di pulau- pulau kecil itu sudah selesai ditenderkan dan untuk kepentingan masyarakat Pak kita minta jaminannya Pak. Presiden sudah me-launching bahwa bahwa tanggal 16 Agustus listrik nyala di wilayah perbatasan. Saya tidak ingin kejadiannya seperti yang FTP 1 dan FTP 2 Pak, karena satu dan lain hal karena ini di pulau-pulau perbatasan yang di FTP 1, FTP 2 itu di pusat provinsi Pak, tidak jalan. Ini yang mau dibangun ini di pulau perbatasan itu yang sudah dekat Austarlia di bawah Pak, Pulau Wetar, Pulau Moa, Pulau Leti, Moa, Lakor dan seterusnya, Saumlaki dan seterusnya, Aru. Kalau sampai satu dan lain hal kemudian di tahun ini di tidak berjalan Pak, amat, amat sangat disayangkan. Karena apa Pak, masyarakat ini mereka todal pernah lihat listrik, hidup dalam gelap, hidup dari lampu templok Pak. Kalau ada 1, 2 keluarga yang punya mesin diesel kecil-kecil itu untuk konsumsi rumah tangga secara terbatas. Jadi saya sangat mengharap banget Pak untuk yang 35.000 megawatt tahap pertama untuk tahun 2015 di wilayah-wilayah perbatasan mohon Bapak memperhatikan secara serius pasokan mesinnya, pasokan apa saja untuk bisa memastikan bahwa listrik menyala pada tanggal 16 Agustus di wilayah- wilayah terisolir dari wilayah perbatasan.PLN Program Listrik 35.000 MW 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua ini berkaitan dengan rencana anggaran, tabel rencana anggaran. Pada pertumbuhan itu angkanya 9 pada rencana anggaran, asumsi rencana anggaran asumsi ya Pak, itu ditetapkan pertumbuhan 9 persen untuk RKA pada APBN murni ketika terjadi revisi pada APBN - P, Perubahan, dia bertumbuh menjadi 10,2, angka pertumbuhannya. Di sini kami minta justifikasi Pak, apakah di tahun 2015 betul bisa mencapai angka pertumbuhan 10,2 persen, sementara untuk, apa, dari sisi, dari sisi, pembelian, pembelian minyak, pembelian migas dan lain-lain itu turun dari 100 lebih turun ke-60 US Dolar perbarel, sementara hari ini kurs dolar kita itu dari kemarin tembus 13.200, turun-turun 12.900. Logikanya ini terjadi kerugian Pak. Karena penetapan di dalam APBN itu 12.500. Bagaimana PLN bisa menyiasiati ini, sementara sebagian besar kita untuk penggunaan diesel semuanya masih menggunakan BBM Pak. Jadi ini mohon perhatian dari pihak PLN, saya tidak tahu bagaimana Bapak secara ke dalam mengatur skenario sehingga angka pertumbuhan 10,2 persen ini dia bisa tercapai. Asumsinya kalau sampai angka pertumbuhan 10,2, sementara harga ICP perbarel 60 dan dolar sekarang 12.900, saya tidak tahu kalau dia reborn lagi, balik lagi ke 13.000 saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini struktur APBN kita mungkin akan hancur Pak. PLN akan rugi besar.PLN Rencana Anggaran 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini pada apa itu tabel penjelasan, pada penjelasan rencana kerja Pak. Untuk yang rencana kerja Pak, pada poin yang kedua menyelesaikan financial closing untuk IPP, Independent Power Producer dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal banyak yang tidak sesuai jadwal Pak. Ini pengalaman kami. Kita mohon penjelasan juga yang untuk FTP 1 dan dan FTP 2 saja ini masih menjadi persoalan yang sangat serius. Hari ini kami sangat memohon dengan sangat, sangat, Pak Dirut tolong menyampaikan data kepada kami bila perlu expose di koran, IPP-IPP yang nakal dan bermasalah, yang tidak menyelesaikan mereka punya seluruh kontrak kerja sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani bersama. Untuk Maluku itu per tahun 2012 mestinya itu sudah final Pak. Kontraktornya saya tidak tahu, informasinya lari, sementara proses hukum dan seterusnya. Saya minta untuk seluruh yang bermasalah baik FTP 1, FTP 2 secara nasional, tidak saja untuk Maluku ini dibikin road map-nya Pak. Jadi kita clear. Kemarin penjelasan pada saat di Intercon 2017 berturut-turut, 2015, 2016, 2017 itu akan diselesaikan. Tetapi apa benar ini akan diselesaikan, polanya seperti apa di- take over oleh PLN langsung atau bekerja sama lagi, dibuka lagi kontrak kerja dengan IPP modelnya seperti apa. Dalam pengalaman kami kadang-kadang IPP ini mereka kamuflase juga gitu loh, melakukan konversi diri berpindah-pindah, tetapi ternyata orangnya sama-sama juga begitu. Jadi kami sangat berharap Bapak tolong diperhatikan secara, secara jelas IPP yang bermasalah banding dan bila perlu di- blacklist supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Apa yang kami harus dapatkan misalnya untuk Maluku mestinya sudah bisa merasakan energi listrik pada tahun 2012 tertunda sampai dengan 2015, 5 tahun Pak, sampai dengan 2017, buat saya ini sesuatu yang tidak masuk akal hanya karena masalah dengan kontraktor atau investor. Kontraktor-kontraktor nakal yang modelnya seperti ini.PLN Rencana Kerja 7
Mercy Chriesty Barends 5 PDIP Maluku Perempuan Oh Iya terima kasih. Terima kasih Mas. Pak Dirut, mungkin sedikit atensi juga untuk yang subsidi listrik desa, listrik desa ini luar biasa ya karena baru ditambahkan di APBN-P. Dan dana yang tadinya untuk setiap provinsi itu naik, untuk Maluku 80-an naik hampir sekitar 95 M. Nah dalam percakapan hari itu di Ambon antara Dinas ESDM dan GM PLN hari itu, itu mampu mengcover kurang lebih 100 desa. Jadi kalau skenarionya hampir sekitar 470-an desa yang belum berlistriki dalam satu tahun 100 desa dari Lisdes itu maka dalam 5 tahun ter-cover. Tapi Pak, ada catatannya Pak, karena ini Lisdes ini itu penambahan grid atau jaringan maka mau tidak mau memang harus ada penambahan genset atau diesel untuk bisa mengcover kalau dia sudah terlalu jauh dari power plant induk seperti itu. Atau dia di pulau-pulau lepas tersendiri, makanya dibeli genset yang skala kecil atau menengah untuk mungkin cover 50 rumah, 30 rumahlah seperti itu. Nah, tetapi catatan saya, Pak, mestinya harus juga ada fleksibilitas terhadap pemanfaatan dana Lisde ini Pak, sesuai dengan karakteristik desa. Tidak bisa digeneralisir seperti di daerah Jawa yang kontinental Pak. Kalau di wilayah-wilayah tertentu tidak bisa perpanjangan jaringan. Kenapa tidak bikin saja PLTS Pak dari dana yang ada. Yang dikelola di bawah, lewat dana yang ada ini Pak. Jadi ini semangatnya sepertinya cuma hanya penambahan jaringan saja terus seperti itu, padahal waktu itu kita bicara dari dana yang sebesar ini untuk yang wilayah pulau-pulau mungkin, saya tidak tahu apakah memang ada ketentuan dari Kemenkeu atau di Kementerian ESDM, bahwa untuk dana Lisdes ini hanya dimanfaatkan untuk yang penambahan jaringan saja seperti itu. Kalau ini bisa diatur jadi agak fair Pak, buat kami ini ada rasa keadilannya juga gitu loh. Kami tidak disamakan dengan wilayah-wilayah yang kontinental, kita bisa memilih jenis jaringan yang mau digunakan dari dana Lisdes itu Pak, apakah dia PLTS, apakah dia dalam bentuk apa saja, sehingga bisa menjawab kebutuhan listrik untuk pulau-pulau terluar ini, pulau-pulau kecil ini Pak. Kalau itu memang memungkinkan Pak, ada dua catatan untuk bisa mungkin keluar dari, dari Dirut PLN atau dari, dari Kementerian atau dari manalah, yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan dana Lisdes ini Pak. Untuk tahun ini memang kita sudah sepakat penambahan terus semua jaringan untuk 100 desa pertama, tetapi memang resikonya kita kan tidak tahu sesudah ini untuk pasokan apa, Migas, BBM-nya ini ini memang harus dicari akal lagi gitu loh, yang penting terjawab dulu untuk 100 desa di tahap awal. Tapi untuk 4 tahun yang berikutnya, harapan kami mungkin ada surat edaran atau ada sket dalam bentuk apa yang dikeluarkan sehingga ada bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan karakteristik wilayah setempat. Yang kedua informasi dari GM yang ada di Ambon kemarin bahwa belum ada tarif dasar kalau kita menggunakan batubara di Ambon atau kita menggunakan apa, gas atau bentuk apa saja. Padahal untuk persiapan marketnya itu PLTMG sudah disiapkan sampai tahun 2016 atau 2017 satu sudah bisa berfungsi di kota Ambon seperti itu. Kita rapat dengan Pertamina dan juga dengan dengan Dirjen Migas sudah didorong per 2016 storage masuk di dok, apa itu, di Yawame untuk mulai disediakan storage-storage gas yang penting market disiapkan. Jadi kalau ini tidak saling menyiapkankan Pak, maka sampai sampai air laut kering juga mungkin tidak bakalan terjadi konversi energi Pak. Jadi saya kira mungkin tarif-tarif dasar ini bisa segera disiapkan supaya begitu kita masuk dalam energi baru terbarukan seluruh tarif dasar per daerah itu kita dapat Pak, apakah tarif dasar pernasional atau perdaerah karena wilayah-wilayah yang sulit beda mungkin harganya dengan wilayah-wilayah yang sedaratan itu Pak. Kita tidak tahu apakah juga dari tarif dasar itu penetapan itu disubsidi lagi oleh negara untuk wilayah-wilayah yang sulit, pulau-pulau terluar misalnya.PLN Subsidi Listrik Desa 7
Mercy Chriesty Barends 1 PDIP Maluku Perempuan Terkait dengan seluruh dokumen yang hari ini dipaparkan oleh Pak Dirut PLN ada beberapa catatan yang hendak saya stressing Pak, yang pertama sebelum masuk jauh dalam seluruh detail penjabarannya mungkin saya minta klarifikasi dulu Pak soal penetapan elektrifikasi untuk 2015, karena di dalam penjabaran ini secara menyeluruh saya lihat tidak ada, cuma hanya penyampaian informasi makro sampai dengan tahun 2019 itu pencapaian ditargetkan 90 sekian persen. Nah, dengan percepatan FTP 1, FTP 2, termasuk juga 35.000 megawatt untuk tahun 2015 mungkin bisa disampaikan untuk tahun ini berapa capaian kita untuk yang ditargetkan oleh PLN untuk elektrifikasi secara nasional. Itu yang pertama, klarifikasi yang pertama saya minta.PLN Target Elektrifikasi Nasional 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 7 PDIP Maluku Perempuan Di luar ada persoalan yang cukup serius data yang kami terima yaitu rusaknya sumber-sumber air untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Terkait dengan persoalan itu sendiri Bu, kami ingin mendapat gambaran dari ibu sendiri berkaitan dengan yang pertama ini penanganannya pasca tambang dengan Freeport. Sekiranya ini divestasi saham ini dia terus berjalan, LHK sudah harus mengantisipasi pasca tambang, kelebihan area yang luasnya begitu besar itu hubungannya dengan Freeport ini, hari ini modelnya bagaimana Bu karena Freeport lapor ke kami itu yang bagus-bagus saja, tapi kami tahu bahwa dari semua tailing yang dikeluarkan, yang dihasilkan harian itu tidak banyak yang terserap untuk di apa namanya, detil lebih lanjut seperti itu. Nah kalau ini tidak kita antisipasi segera, ini akan menjadi bom waktu bagi kami di kemudian hari bagi masyarakat yang ada di sekitar pesisir Mimika.Program Kesejahteraan Masyarakat 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua bu, sejak tahun 2013 Pemda Mimika kalau mengeluarkan keputusan untuk daerah bantara sungai yang ada di Mimika, itu sekitar 600 hektar lahan dipakai sebagai kawasan industri pesisir, untuk pelabuhan, untuk industri perkapalan dan sebagainya, dan sebagainya, jalan dan seterusnya. Ini juga menjadi perhatian dari kami Bu, kalau sekiranya ini kemudian dimanfaatkan habis-habisan untuk kawasan pesisir ini. ini juga akan menjadi persoalan yang sangat serius, kami tidak tahu apakah LHK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Mimika berkaitan dengan mengatasi persoalan tailing. Dan yang kedua adalah penanganan terhadap izin-izin yang dikeluarkan di bantara pesisir Mimika itu sendiri. itu yang pertama bu, berkaitan dengan masalah Freeport.Program Pemanfaatan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Pemerintah Provinsi kadang-kadang tidak tahu menahu terhadap seluruh kondisi dan konstalasi peta-peta yang ada dikabupaten-kota. Masin asal mengeluarkan izin-izin HPH dan lain-lain. Kemarin itu rapat resmi Bu dengan kabupaten Maluku Tenggara Barat Somaki, Ketua BAPEDA dan jajarannya itu sampai sesak napas. Bu, kita dipanggil sama provinsi, provinsi minta kita untuk melepaskan tanah itu sampai dengan diatas 30.000 hektar, padahal sudah diatas 90.000 hektar lahan hutan yang dena itu sudah selesai. Belum lagi tarik-tarikan masalah tanah karena Blok Marcela Bu. Jadi saya kira ini sangat penting sekali dan alangkah baiknya ada program khusus untuk sosialisasi data-data ini Bu karena saya tidak tahu, saya tidak melihat bentuk kegiatan sosialisasi untuk program yang berkaitan dengan data-data ini Bu. Mungkin ini bisa dipercepat, sehingga membantu kami juga yang di DPR RI. Masyarakat adat kadangkadang complain demo saja ke kita, padahal pemerintahnya tidak paham terhadap one map policy yang sudah dikembangkan dan disiapkan oleh kementerian. Itu saya kira.Program Lingkungan Hidup One Map Policy 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 7 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut ini untuk tadi sudah. Kemudian untuk yang one map policy kegiatannya ini diatas yang …pasonasi dan blok pengelolaan kawasan konservasi. Yang terperifikasi dan terintegrasi. Ini kawasan konservasi. Bu kita minta data petanya Bu kalau memang sudah tersedia karena ini dia one map policy. Jadi kita paparkan nanti kepada kabupaten-kota itu firm lengkap dari kementerian yang dikeluarkan one map policy dengan skala 1 : 50 ribu untuk yang hutan konservasi, kawasan konservasi. Jadi bukan hutan. Saya membayangkan yang namanya kawasan konservasi hutan dan daerah sona penyangganya Bu untuk menjaga konservasi alam disekitar situ. Jadi mungkin data itu sangat penting sekali untuk kami. Mengapa? Karena alih fungsi hutan sekarang ini izin-izinnya tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah kabupaten-kota, tapi ditingkat provinsi.Program Lingkungan Hidup One Map Policy 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 1 PDIP Maluku Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Selamat memasuki Tahun Baru dan bagi kita semua Anggota DPR Komisi VII DPR. Terkait dengan paparan Ibu Menteri, mungkin saya agak terlambat, tetapi dari data-data ini amat sangat lengkap sekali dan pertama kami mengapresiasi seluruh capaian yang ada karena dari seluruh data Tahun 2017 semua bidang krja hampir mencapai diangka 90% terealisir kecuali ada sekitar 2 atau 3 yang 80% dan 1 Badan Rehabilitasi Gambut ya BRG itu yang sekitar 60%, tetapi over all ini sangat luar biasa sekali dari sisi serapan anggaran. Nah untuk evaluasi Tahun 2017 saya ada beberapa catatan mungkin langsung saja. Yang pertama, ini berkaitan dengan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung halaman 4 dilampiran 1 rincian realisasi fisik =. Mungkin dimulai dengan halaman 4. Itu deprogram kelima jumlah sumur resapan air yang dibangun 15 DAS prioritas 7270 unit sumur mungkin bisa di breakdown. Jadi bagi daerah-daerah kawan-kawan semua kita clear mana sumur-sumur resapan air kalau ada kegiatan reses atau kunker dapil kita bisa mengunjunginya dan sekaligus juga mungkin bisa melakukan sosialisasi perlindungan terhadap kawasan disekitar DAS.Program Lingkungan Hidup Pengendalian Aliran Sungai 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 8 PDIP Maluku Perempuan Pemerintah Provinsi kadang-kadang tidak tahu menahu terhadap seluruh kondisi dan konstalasi peta-peta yang ada dikabupaten-kota. Masin asal mengeluarkan izin-izin HPH dan lain-lain. Kemarin itu rapat resmi Bu dengan kabupaten Maluku Tenggara Barat Somaki, Ketua BAPEDA dan jajarannya itu sampai sesak napas. Bu, kita dipanggil sama provinsi, provinsi minta kita untuk melepaskan tanah itu sampai dengan diatas 30.000 hektar, padahal sudah diatas 90.000 hektar lahan hutan yang dena itu sudah selesai. Belum lagi tarik-tarikan masalah tanah karena Blok Marcela Bu. Jadi saya kira ini sangat penting sekali dan alangkah baiknya ada program khusus untuk sosialisasi data-data ini Bu karena saya tidak tahu, saya tidak melihat bentuk kegiatan sosialisasi untuk program yang berkaitan dengan data-data ini Bu. Mungkin ini bisa dipercepat, sehingga membantu kami juga yang di DPR RI. Masyarakat adat kadangkadang complain demo saja ke kita, padahal pemerintahnya tidak paham terhadap one map policy yang sudah dikembangkan dan disiapkan oleh kementerian. Itu saya kira.Program Lingkungan Hidup Perizinan 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 9 PDIP Maluku Perempuan Kemudian untuk Program Planologi dan Tata Lingkungan. Nah Program Planologi dan Tata Lingkungan ini memang masalah Tora menjadi perhatian serius kami. Waktu reses kemarin, saya sampai dibeberapa kabupaten-kota di Maluku sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya ketemu beberapa pegawai dari badan pertanahan yang menjalankan ini program sempat ngomong-ngomong sekilas dengan mereka, mereka bilang katanya lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan seterusnya. Begitu dikoordinasikan dengan masyarakat-masyarakat tidak tahu menahu tentang program ini Program Tora Bu. Yang saya takutkan terjadi kongkalikong antara oknum-oknum badan pertanahan dengan Pemerintah daerah untuk kepentingankepentingan yang tidak jelas.Program Lingkungan Hidup Planalogi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, ini masih diprogram yang sama kegiatan ke-9 dan ke-10 tersedianya bibit berkualitas, realisasi fisik bahkan melampau target Bu. Mungkin kita minta rincian juga untuk ini sekaligus sambil evaluasi sekaligus untuk usulan Tahun 2018 kami Maluku mungkin bila perlu dimasukan juga Bu didalam ketersediaan bibit berkualitas ini karena kemarin itu yang dari LIPI harapannya itu sudah kita sepakati didalam rapat ternyata yang kita dapatkan hanya kecil sekali, padahal walaupun jumlah angkutan kita, jumlah darat kita ini 6,3% Bu. Dari darat ada pemukiman, ada perkantoran dan lain-lain mungkin dibawah 3% hutan kita. Jadi kalau sampai hutan ini hancur ini anggap saja genocide satu Maluku Bu karena ini sudah paru-paru napasnya Maluku disekitar sekian persen kecil sekali ya dibawah 5% hutan kita begitu. jadi kami sangat mengharapkan, jika ada bibit-bibit berkualitas untuk mengoptimalisasi hutan dan lahan-lahan tidur kita.Program Lingkungan Hidup Progam Bibit Berkualitas 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 10 PDIP Maluku Perempuan Jadi harapannya Bu, begitu Program Tora ini misalnya selesai berapa hektar untuk Tahun 2017-2018 Maluku masuk Bu, nah sementara tadi sudah saya sampaikan hutan kita satu Maluku mungkin dibawah 3%, dibawah 3% karena lahan kita, daratan kita ini cuma 6,3%. Jadi kalau ini tidak terkelola dengan baik, ini hancur ini Bu. Jadi saya sangat berharap KK yang menerima sertifikasi Tora ini tolong di breakdown, by name, by address Bu, by desa, by village. Jadi kita melakukan advokasi kepada masyarakat yang penerima Tora ini juga clear. Begitu mereka serah terima sertifikasi tanah Tora mestinyakan ada tindak lanjut tanah-tanah ini akan dimanfaatkan untuk apa yang nilainya menjadi sangat produktif.Program Lingkungan Hidup Tora 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 11 PDIP Maluku Perempuan Jadi saya kira mungkin di breakdown saja. Saya tidak panjang lebar lagi untuk Program Tora. Di breakdown saja bu by name, by address dan masing-masing kita dengan dapilnya masing-masing bisa clear siapa yang bisa menerima ini Program Tora karena sinyalemen dari yang kita tangkap dimasyarakat banyak wartawan mengejarngejar “Bu Program Tora jangan jatuh kepihak yang lain”. Katanya atas nama masyarakat, masyarakat dimobilisir untuk terima ini, tetapi ternyata dibelakangnya ini cukong-cukong HPH dan lain-lain. Jadi ini yang sangat kita takutkan Bu, masyarakat menerima itu mungkin gratis, tetapi karena ketidaktahuan mereka melakukan alih fungsi lagi dibayar sangat murah, dilepas lagi kepada pihak ketiga untuk kepentingankepentingan industri atau komersial yang lain.Program Lingkungan Hidup Tora 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 12 PDIP Maluku Perempuan Saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya kira itu beberapa catatan termasuk Program Tora. Mudahmudahan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Indonesia dan termasuk diwilayah timur kita yang pulau-pulau kecil ini mendapat perhatian serius dari Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih Pak. saya kembalikan.Program Lingkungan Hidup Tora 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 4 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua, Pak ini berkaitan dengan sama seperti yang tadi kawan-kawan sampaikan perjalanan kita komisi kemarin ke penerbangan yang dimana kemarin itu ya bersama-sama dengan Pak Ketua waktu itu tawarannya sampai dengan Rp81 miliar permintaan untuk dana dalam rangka sertifikasi N-219 Pak dan bahkan Pak Presiden sendiri sudah meresmikan itu N-219. Persoalannya terkendala disertifikasi dan kita tidak bisa komersialisasi. Dari sisi cash flow money ini akan sangat mengganggu sekali. Dana negara dikeluarkan begitu banyak, tetapi kemudian karena ini barang tidak jalan cash flow-nya tidak berputar Pak, padahal menurut informasi didalam komisi kemarin sejumlah negara-negara di Amerika Latin dan Afrika itu beberapa itu sangat-sangat bisa melakukan MoU dan komersialisasi pesawat N-219 yang diproduksi oleh Bangsa Indonesia.Program Ujian Kompetensi Sertifikasi 7
MERCY CHRIESTY BARENDS 3 PDIP Maluku Perempuan Diera globalisasi digitasi apalagi sudah diera visualisasi ya sekarang ini. orang sudah segala macam itu sudah sangat digitasi, sementara riset-riset kita tumpuannya ini masih sangat riset-riset yang dari riset basic ke riset terapan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi memang suka atau tidak suka harus sudah di built in dengan kepentingan-kepentingan teknologi yang lebih cepat karena pedagang hari ini mungkin dia sekolah SD, tetapi hari ini dia menggunakan aplikasi-aplikasi jaman now, jaman sekarang dan ini tidak bisa dihindari lagi, dan kalau kementerian ini tidak cepat mengantisipasi diri kita tergilas oleh kemajuan Pak dan kami kira usulan kami untuk dianggarkan perubahan kita mendorong dan mendukung penuh untuk anggaran riset ini, Ristek ini dia naik secara lebih signifikan.Riset Riset 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang terakhir saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Dewie hasil pembicaraan kita kemarin dengan Asosiasi Bauksit Pak, buat saya ini anomali yang sangat luar biasa terjadi, undang-undang mensyaratkan pembatasan ekspor, tetapi kemudian diterjemahkan di tingkat Permen yaitu terjadi diskriminasi ekspor pada tingkat OR atau pengolahan tahap kedua. Diskriminasi yang kedua juga terjadi dari sisi raw materialnya. Untuk yang lain lain bisa diekspor kecuali untuk bauksit, nikel, ya kalau saya tidak salah seperti itu. Pertanyaan kami kenapa ada terjadi diskriminasi seperti ini, apa latar belakangnya dari pihak ESDM, kemudian menterjemahkan bahasa undang-undang bahwa yang ini bisa dan yang ini tidak bisa, mestinya ini harus diberlakukan sama. Kemarin ada usulan walaupun ini masih debatable, tapi kita minta pertimbangan juga dari ESDM, bahwa ini bauksit sudah telanjur, sudah terlanjur ada ini sekarang sudah diproduksi ke luar tidak bisa, ke dalam juga tidak tahu mau diapakan, syukur-syukur kalau jadi makanan kita bisa makan. Bauksit yang sudah ada ini, ini harus dicari jalan keluar. Satu tahun mereka sudah tidak produksi. Kalau tadi usulan Ibu Dewie untuk ada beberapa hal itu mereka minta keringanan seperti pembayaran landrent dan lain-lain seperti itu, tetapi mungkin ada ruang terbatas, celah kecil kita minta mungkin ada pertimbangan di dalam ESDM untuk ada bridging policy, policy jembatan, buka ruang sedikit, produksi yang sudah terlanjur ada ini dari pada jadi bahan rongsokan di dalam negeri, ini harus diselesaikan, dikeluarkan, apa bentuknya. Karena kemarin ada yang sudah dalam tahap OR dan, dan ada dalam tahap metalurgical grade. Kalau ini bisa dikeluarkan kemudian kita tutup lagi celah ini dan kemudian diatur di tingkat undang-undang dan seterusnya sampai dengan smelter ini siap.UU Minerba Bauksit 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang terakhir Pak ini berkaitan dengan rekapitulasi pemantauan pemanfaatan CSR dari seluruh perusahaan perusahaan penambangan ini, itu juga tidak ter-cover dalam data evaluasi kita. Kemarin di dalam pertemuan di Makasar, ini pertemuan kedua kita dengan Pak Dirjen, dengan PT. Vale itu kita cukup itu kita tutup sangat ini sekali detail sekali membicarakan soal implementasi berdasarkan undang-undang total 4 persen atau berapa persen itu ya, setahu saya 4 persen dari apa itu, CSR yang harus diberikan seperti itu. Apakah memang demikian, seberapa jauh tingkat pemantauan Dirjen ESDM berkaitan dengan perolehan CSR yang dimanfaatkan bagi community development pengembangan masyarakat yang ada di sekeliling wilayah penambang.UU Minerba CSR 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Barends Pak. Ya terima kasih Pak Pimpinan. Pak Dirjen dan jajaran, saya punya beberapa hal yang pertama dari sisi data data yang dipaparkan di sini tadinya harapan saya itu dia covering nya semuanya, mulai dari total cadangan kita yang tersedia berapa. Karena di sini ada estimasi untuk 2015. Saya takut pas kita bangun smelter cadangan kita sudah habis Pak. Mestinya ini dipaparkan dari awal kita punya cadangan. Harapan kita bukan cuma estimasi cadangan tetapi fixed cadangan berdasarkan hasil survei atas eksplorasi. Itu yang pertama.UU Minerba Data Cadangan 7
Mercy Chriesty Barends 8 PDIP Maluku Perempuan Saya masih agak bingung ya. Kalau pemerintah kemudian, betul, kita semua sama-sama tahu bahwa pemegang IUP itu wajib hukumnya bayaran landrent terus apa gunanya mereka bayar landrent tetapi kemudian di-banding seperti itu. Pemerintah mau dapat enaknya, tetapi ditingkat pengusaha mendapat kerugiannya. Jadi ini kan harus ada win-win solution Pak, kita tidak mungkin lari dari situasi ini. Ini yang harus dicari dan kita minta pertimbangan bersama, toh ini juga pengusaha anak-anak negeri kita sendiri Pak. Ya mungkin itu.UU Minerba IUP 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang keempat ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pertambangan, kualitas nilai tambah terhadap produksi material pertambangan. Di dalam data terpilah yang disampaikan dalam tabel Bapak, itu untuk smelternya itu digabung, pengolahan dengan pemurnian. Kemarin kita tarik menarik cukup alot dengan bauksit sementara data di sini itu digabung pengolahan pemurnian. Data yang dikeluarkan dari asosiasi kemarin satu saja sudah syukur banyak itu Pak, data yang ada di sini 5. Total covering semua dari atas ke bawah kita butuh penjelasan juga lebih clear, berapa yang memiliki smelter sampai ditahapan pemurnian, berapa saja yang sampai ditahapan pengolahan. Jadi kalau kita gebraknya juga lebih tajam gitu loh, lebih clear, kita menggebrak itu pada material-material yang mana seperti itu.UU Minerba Kualitas Pertambangan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang terakhir saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Dewie hasil pembicaraan kita kemarin dengan Asosiasi Bauksit Pak, buat saya ini anomali yang sangat luar biasa terjadi, undang-undang mensyaratkan pembatasan ekspor, tetapi kemudian diterjemahkan di tingkat Permen yaitu terjadi diskriminasi ekspor pada tingkat OR atau pengolahan tahap kedua. Diskriminasi yang kedua juga terjadi dari sisi raw materialnya. Untuk yang lain lain bisa diekspor kecuali untuk bauksit, nikel, ya kalau saya tidak salah seperti itu. Pertanyaan kami kenapa ada terjadi diskriminasi seperti ini, apa latar belakangnya dari pihak ESDM, kemudian menterjemahkan bahasa undang-undang bahwa yang ini bisa dan yang ini tidak bisa, mestinya ini harus diberlakukan sama. Kemarin ada usulan walaupun ini masih debatable, tapi kita minta pertimbangan juga dari ESDM, bahwa ini bauksit sudah telanjur, sudah terlanjur ada ini sekarang sudah diproduksi ke luar tidak bisa, ke dalam juga tidak tahu mau diapakan, syukur-syukur kalau jadi makanan kita bisa makan. Bauksit yang sudah ada ini, ini harus dicari jalan keluar. Satu tahun mereka sudah tidak produksi. Kalau tadi usulan Ibu Dewie untuk ada beberapa hal itu mereka minta keringanan seperti pembayaran landrent dan lain-lain seperti itu, tetapi mungkin ada ruang terbatas, celah kecil kita minta mungkin ada pertimbangan di dalam ESDM untuk ada bridging policy, policy jembatan, buka ruang sedikit, produksi yang sudah terlanjur ada ini dari pada jadi bahan rongsokan di dalam negeri, ini harus diselesaikan, dikeluarkan, apa bentuknya. Karena kemarin ada yang sudah dalam tahap OR dan, dan ada dalam tahap metalurgical grade. Kalau ini bisa dikeluarkan kemudian kita tutup lagi celah ini dan kemudian diatur di tingkat undang-undang dan seterusnya sampai dengan smelter ini siap.UU Minerba Larangan Ekspor 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang kedua berkaitan dengan data indikator kinerja, saya butuh kejelasan lebih konkrit dalam paparan di sini seluruh data yang berkaitan dengan eksplorasi kecuali feronikel dengan nickle matte itu yang mengalami peningkatan sedikit, sisa yang lain mengalami penurunan Ini cukup luar biasa, sementara PNBP-nya meningkat cukup signifikan bertambah sekian trilyun. Sehingga saya ingin tahu ini hitung-hitungannya bagaimana, jangan sampai terjadi hitung salah itu Pak. Dengan demikian saya butuh penjelasan rinci berkaitan dengan indicator kinerja, table yang paling pertama ini dijelaskan. Kalau ini saja sudah salah mungkin kita untuk ke selanjutnya ini mungkin juga akan mengembangkan rencana kinerja ke depan, program-program kerja ke depan ini dengan data yang juga hitung-hitungannya masih debatable seperti itu.UU Minerba Perhitungan Indikator Kerja 7
Mercy Chriesty Barends 4 PDIP Maluku Perempuan Tambahan saja yang terakhir. Termasuk implikasinya juga Pak Dirjen, setelah Permen itu diimplementasikan, IUP sudah dikeluarkan, kemarin pengusaha bauksit mereka yang eksplorasi itu mereka tetap harus bayar ya $ 2 per hektar, yang eksploitasi $ 4 per hektar, satu tahun mereka tidak produksi tetapi kemudian tiba-tiba harus kena denda bayar 6 milyar. Ini kesalahan siapa, padahal IUP dikeluarkan sendiri oleh pemerintah pada saat itu. Mereka tidak bisa ekspor tapi mereka harus dibebankan dengan semua biaya termasuk biaiya denda. Mestinya kalau Permen ini keluar, Permen pada saat keluar dan ada diskriminasi seperti ini untuk yang bauksit IUP- nya ditarik langsung supaya tidak terjadi eksploitasi lanjutan seperti itu. Yang terjadi ini kan sudah sampai ditahap eksploitasi dan ini ada bauksitnya ini. Jadi ini di tingkat implementasi ini juga ikut dipikirkan oleh Pak Dirjen. Terima kasih.UU Minerba Permen melanggar UU 7
Mercy Chriesty Barends 6 PDIP Maluku Perempuan Kan sudah tidak produksi karena ketika Permen itu ke luar bauksid kan dilarang untuk ekspor sampai di tingkat pemurnian. Nah kemudian mereka harus kena denda lagi 6 milyar. Ini yang jadi pertanyaan kemarin semua Bapak-bapak yang hadir dari asosiasi.UU Minerba Permen melanggar UU 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang berikut, ini berkaitan dengan safeguard Pak. Karena ini berkaitan dengan pertambangan mestinya evaluasi clear dari pihak Kementerian, Dirjen ESDM, termasuk di dalamnya isu dampak lingkungan. Dirjen ESDM sendiri penataan safeguard-nya seperti apa berkaitan dengan seluruh perusahaan pertambangan yang sudah menambang di Indonesia. Dari ujung ke ujung yang kita dengar banyak sekali persoalan safeguard yang berkaitan dengan kerusakan amdal dan lain-lain. Kita ingin tahu sampai sejauh mana persoalan ini mendapat perhatian serius dari Dirjen ESDM karena ini juga berkaitan dengan khalayak hidup orang banyak yang ada di lingkungan sekitar penambangan.UU Minerba Safeguard Lingkungan 7
Mercy Chriesty Barends 2 PDIP Maluku Perempuan Yang ketiga ini berkaitan dengan data IUP, saya sangat stres, stressing benar di data IUP yang sampai dengan hari ini masih morat marit. Berapa yang sudah melewati fase CNC dan beberapa yang tidak melewati fase CNC. Data yang dipaparkan di sini 296 dicabut resmi. Sementara Kalimantan Tengah itu 200 sekian itu juga akan dicabut berikutnya. Mestinya harus ada data terpilah yang lebih clear dari 296 yang total keseluruhan termasuk Kalimantan Tengah 200 sekian itu, berapa yang dicabut karena habis cadangan, jadi kita clear kalau mau CNC berikut lagi yang sudah selesai stok cadangannya tidak dikeluarkan lagi gitu loh. Yang kedua yang tidak clear CNC-nya karena memang nakal gitu loh, tidak memenuhi persyaratan amdal dan lain-lain, terjadi kerusakan amdal dan lain-lain. Dan yang ketiga pencabutan izin amdal yang berkaitan dengan faktor-faktor lain, kami belum tahu ini apa, apa alasannya seperti itu. Jadi kalau ada data terpilah soal ini, ini jauh lebih clear, dan kalau covering-nya meliputi 33 provinsi yang ada kita jadi lebih fix, masing-masing kita jadi ikut bertanggung jawab kalau pulang ke dapil kita masing- masing gitu loh. Itu yang ketiga.UU Minerba Status Kerjasama PT. Freeport 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Inikan kita punya pertanggungjawaban, nah siapa yang bertanggungjawab disini seperti tadi ada satu teman saya yang menyampaikan, nah ini yang disampaikan Pimpinan mohon izin. Jadi kalau ini terlambat bagaimana pertanggungjawaban perusahaannya? Nah ini ada direkomendasi BPK, pasti ada. Mana hasil rekomendasi BPK-nya? Ini menurut saya Pimpinan, inikan EBTKE ini dana cukup besar dan proyeknya banyak sekali permasalahannya menurut saya. Saya tidak mengerti juga kemarin saya melihat energi baru terbarukan ini beli lampu di Glodok bawa kedaerah. Ini tidak tahu mana energi baru terbarukannya tidak mengerti saya. Ini anggarannya cukup besar juga. Mohon maaf ini juga gambar kotaknya gambar Pak Jokowi begitu loh. Tidak tahu fungsinya apa begitu loh energi baru terbarukannya apa begitu. Nah ini harusnya fungsinya Dirjen Listrik.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Saya ingin rekomendasi Pak yang ingin saya tanyakan. Rekomendasi BPK dari satu koma sekian triliun tadi. Ini ada rekomendasinya Pak. tidak mungkin BPK menjeplak-jeplak saja dia, tidak mungkin dan kita biasa itu Freeport itu jelas yang dikirimkan kesekretariat hasil rekomendasinya jelas sekian, hasil temuannya Rp185 triliun itu ada. Dijelaskan disitu penyebabnya apa, bagaimana bisa menghitung Rp185 triliun kita tanya bisa mereka menjelaskan.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi ini proyek Pak harus bertanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab ini sekarang proyek-proyek mangkrak ini dan tidak bisa 100% Bapak ngomong begini kita percaya. Ini lapangannya beda. Itu saja yang saya minta di Panja Listrik. Mana datanya sampai hari ini belum sampaikan? Jadi mohon izin Pimpinan kita kasih waktu ini raker dengan menteri besok kita minta barang data yang saya minta ini ada, kalau tidak Bapak jangan masuk ke ruangan ini. saya keluarin anda dari sini karena anda tidak layak jadi dirjen untuk saya karena anda nyanyinya tidak jelas menurut saya, hanya memberikan begini. Bukan anda ini, ini uang pemerintah. Jadi harus jelas pertanggungjawabannya mana. Ini kalau di Komisi III DPR anda sudah dimasukan sel.Anggaran Anggaran 7



MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Saya pernah di Komisi III DPR, sudah tersangka anda karena tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. saya tadi diskusi dengan Mas Tjatur, saya bilang kalau di Komisi III sudah ada tersangkanya ini. wong barangnya sudah diselenggarakan kok, bermasalah tidak ada yang jadi tersangka. Ini bagaimana? Ini saya kasih ke LSM untuk ngasih ke Polda, ke Mabes Polri jadi tersangka loh, diusut Kejaksaan. Jampidsus saya serahkan data ini, ini besok saya serahkan data ini. Saya minta Jampidsus untuk mengusut semua proyek-proyek ini. Tidak bisa ini uang negara. Anggaran itu azas manfaat yang kita lihat, bukan taruh sana-taruh sana, ini rusak Pak, ini hilang wah enak sekali dong. Mana tanggungjawabnya seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, jadi kalau rusak tidak tahu kemana kontrak personnya. Ngapain dia buat pengadaan ini kalau barang itu cuma diletak, siap itu tidak ditanggungjawabin. Saya mohon izin Pimpinan. Jadi saya minta ini waktu raker besok data yang saya minta tolong Pak Dirjen catat hasil rekomendasi yang pakai kop surat BPK Pak yang ditunjukan ke Menteri ESDM. Itu yang saya minta. Mungkin itu Pimpinan saya mohon izin bisa menyurati ke BPK juga supaya dikirimkan juga lampirannya ke kita.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang kedua, data yang saya minta pada waktu Panja Listrik itu data lelang yang dilakukan sampai lelang itu batal juga sekarang anggaranya tidak bermanfaat. Itu satu perusahaan bisa 6 paket menang bagaimana caranya? Bagaimana menyusun tenaga ahlinya itu datanya mana? Itu sudah kita minta itu dan swasta juga bisa menang tiga paket, bagaimana itu data perusahaannya? Jangan-jangan bodong semua itu data perusahaannya. Ah itu saya minta diserahkan semuanya pada waktu raker besok sebab saya juga minta pertanggungjawaban menteri dari hasil penyelenggaraan itu. mungkin itu saja Pimpinan masukannya. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin apa nanti Pimpinan, perlu dihadirkan Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi atau BIG untuk, karena takutnya kan anggarannya tumpang tindih, ada anggaran di sana, ada anggaran di sini, tapi iya, mereka sudah memiliki. Tapi kalau menurut mereka Bu Menteri, izin Pimpinan, mereka yang share itu semua. Nah itu yang perlu kita nanti kita luruskan supaya jangan nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan softcopy saja dari mereka, tapi mengeluarkan anggaran yang. Itu yang perlu yang nanti kita perjelas mungkin Pimpinan. Mungkin itu.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang kedua Pimpinan, dari penyampaian bahan-bahan ini saya minta nanti bahan-bahan berikutnya disampaikan secara detil supaya kita tahu di mana fungsi anggaran ini diletakkan, di mana-mana lokasinya, berapa jumlah pemakaiannya. Mungkin kalimat target ini bisa lebih terinci, nah mungkin bisa dibuat di Rapat Dengar Pendapat tapi kita minta secara terinci dan secara terperinci, semua kita tahu dan kita sebagai Anggota DPR RI ini harus tahu bagaimana kegiatan ini dilaksanakan sampai tidak dilaksanakan oleh kementerian, disitulah fungsi kami sebagai Anggota DPR RI dan kami ingin melihat bahwa ini sampai tidak gitu karena kalau dilihat dari angka-angka yang cukup besar ini, pemanfaatan kayukayu yang cukup besar nah saya tidak tahu juga perusahaan mana yang memanfaatkan kayu ini, dimanfaatkan ke mana perusahaan ini kayunya, apakah di ekspor ataukah digunakan sendiri ataukah ini benar atau tidak, ini kami ingin lihat kondisinya dan ini mungkin tindak lanjut yang paling penting Bu tadi Dirjen Hukum Ibu harus menjelaskan proses hukum yang sudah dilakukan. Silakan Bu, kalau Ibu mau menambahi.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 22 Demokrat Riau II Laki-laki Di sini yang mungkin saya perlu garisbawahi Bu Menteri dan Ibu tadi sudah menyampaikan masukan saya ini, Ibu sudah sampaikan tadi 70% sudah kita sepajati untuk dilakukan buah-buahan. Nah ini mungkin yang perlu dibenahi Bu Menteri. masukan saya tadi karena sudah Ibu sampaikan dan pertanyaan teman saya tadi dari Fraksi PAN, saya meluruskan saja supaya saya membaca hasil jawaban pertanyaan saya yang Ibu jawab kemarin. Di situ yang menjadi saya ketawa sendiri melihat jawaban itu, saya menjawabnya ini, dijawab ini, sekarang dijawab lagi sekarang ini hari begini. Saya minta diluruskan proses ini, dilakukan anggarannya dengan baik karena anggaran ini kita ingin feedback-nya segera cepat kembali ke negara karena jangan sampai seperti kita membuang anggaran ke laut saja nati percuma gitu.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 36 Demokrat Riau II Laki-laki Anggaran yang 2017 ini secara terperinci untuk dibahas pada waktu konsinyering nanti bos.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Kesimpulan saja untuk dibahas nanti di RDP dengan Eselon I.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Kualitasnya apa ini katanya bolanya lebih bagus, bola ini hidup sendiri, mati sendiri, sekarang bola ini putus semua, siapa yang bertanggung jawab bola ini dan siapa yang merumuskan program ini. Saya juga nggak ngerti, ini pakai anggaran APBN, siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran APBN ini. APBN itu digunakan ada azaz manfaatnya, ada feedback-nya, PNBP-nya masuk lagi kembali ke negara melalui PLN. Dan masih banyak tadi Pak Menteri sampaikan masih 2500 sekian desa yang belum ada listriknya, kenapa tidak dibuat program itu saja. Dan saya minta Pak Menteri anggaran 2017 tidak ada penggantian bola, tidak ada solar cell itu hanya bisa dipakai bagian Timur saja yang memang tidak tersentuh jaringannya karena kondisi alamnya. Tapi kalau dengan kondisi daerah yang sudah bisa masuk jaringan, jaringannya ditambah.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta diubah pak, jadi enggak benar ini kalau begini programnya. Ini bukan uang dilempar ke laut gitu, ini uang yang akan dipergunakan untuk rakyat yang azaz manfaatnya bisa feedback-nya balik ke negara PNBP-nya masuk. Kalau kita swasta Pak, dikasih 1 trilyun tahun depan bisa 5 triliun, kalau dikasih 4 triliun habis besok minta lagi 4 triliun, hancur negara ini. Saya minta berapa lama Bapak siapkan data ini, berapa lama Pak.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 18 Demokrat Riau II Laki-laki Pimpinan kita ini mempertanggung jawabkan tentara anggaran APBN yang dilaksanakan oleh kementerian, wajar saya mempernyatakan hal itu.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 26 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan, terima kasih Pimpinan. Pak Wamen begini, kan disampaikan pak pimpinan tadi bagaimana menurunkan harga gas di Sumatera Utara. Ini kita enggak butuh materi Pak Wamen, kita sekarang hanya memutuskan yang bisa memutuskan hargagas ini, satu bagaimana membangun jaringan untuk supaya harga gas tadi turun, berapa anggaran yang diperlukan. Itu bapak sampaikan di sini. Nah kita akan berjuang ke Badan Anggaran untuk memberikan biaya untuk pembangunan jaringan itu. Nah terus siapa yang memutuskan ini? berapa menteri? kita panggil di sini untuk menurunkan harga gas ini. Kita enggak butuh ini Pak, kita, bapak cuma menyampaikan ke kita berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan ke Sumatera Utara itu, mana paling dekat station yang bisa membangun ke sana, berapa anggarannya. Ini Pak Wamen yang perlu sampaikan ya, jadi kita bukan membahas seperti ini. Kita butuh untuk menurunkan harga gas di Sumatera Utara ini, berapa anggaran yang diperlukan, bapak sampaikan di forum ini. Nah ini ada Anggota Badan Anggaran Pak, Anggota Badan Anggaran ini yang memperjuangkan nanti di sana untuk anggaran yang Bapak perlukan dari optimalisasi yang ada, begitu Pak Wamen.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi kita, siapa nanti yang memutuskan supaya harga gas ini turun, menteri yang bersangkutan akan kita undang di sini, menteri terkait. Nah itu Pak, itu yang bapak jelaskan tata niaga harga gas tadi supaya bagaimana turun jaringannya, berapa yang diperlukan anggaran untuk membangun jaringan supaya harga gas itu bisa sama dengan daerah lain, jaringan Pak yang dibutuhkan. Terus apa kendalakendalanya, Permen kah yang diperlukan, Perpu kah yang diperlukan itu kita bahas di sini. Kebijakan politik inilah yang akan menjalankan ini. Terima kasih Pimpinan.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Pak Gatot itu yang Bapak kasih belum lengkap, seperti Jambi itu beberapa hal yang dipertanyakan, itu belum lengkap. Jadi itu yang kita sampaikan tadi, termasuk tadi yang RUPTL pembangkit tadi. Nah dari 2014-2019 yang direncanakan, yang sudah dikerjakan pakai anggaran mana atau investornya yang mengerjakan, nah kita perlu tahu yang kita awasin seperti apa. Inikan nggak ada datanya sama kita sekarang.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua, pernah kita pertanyakan di sini berulang kali masalah anggaran 2016, yang masalah pembangkit ini. Nah di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan ini mengganti bola lampu Pak. Nah bola lampu ini sekarang sudah berapaberapa biji putus atau belum sudah banyak yang putus, nah siapa yang bertanggung jawab tentang bola lampu tersebut dan siapa yang membuat program ini karena ini pakai anggaran APBN, kenapa tidak dilakukan pembangunan jaringan desa saja. Nah ini bermasalah sekarang, termasuk solar cell-solar sel yang dibangun sangatsangat bermasalah sekarang di lapangan. Saya minta ini datanya mana pak, data yang hampir menelan anggaran 4 trilyun itu. Nah ini datanya mana, ini sudah bolakbalik kita minta datanya dan sekarang bola lampu itu, saya enggak ngerti juga apa kebijakan mengambil kesimpulan mengganti bola lampu, sementara bola lampunya sudah ada. Sekarang banyak desa-desa yang belum terpasang listriknya karena jaringannya tidak ada, kenapa tidak dilakukan program ini aja dan saya minta anggaran 2013 itu diganti menjadi anggaran listrik desa saja pak. Ini jauh lebih bermanfaat dan anggaran ini digunakan anggaran APBN. Dan APBN kita ini hutang pak kapan akan kembali uang ini kalau dengan proses yang mengganti bola lampu dan bola lampunya sekarang putus. Siapa yang bertanggung jawab di sini, saya minta anggaran 2016 itu datanya dilengkapin sekarang pak. Saya minta ini siapa, siapa yang menangani proses itu dan itu dilakukan dengan proses PL lagi saya dengar. Jadi sekarang bermasalah itu sekarang bola-bola lampu itu sekarang putus, siapa yang bertanggung jawab, solar cell itu bermasalah semua.Anggaran Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 19 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit Pimpinan, kalau perlu ditambahkan masalah anggaran mana kedirjenan yang perlu ditambah, Komisi VII DPR mendukung begitu masalah anggaran.Anggaran  Anggaran Tambahan untuk Dirjen 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki nterupsi Pimpinan. Ini sedikit saja Pimpinan, sedikit, bukan bertanya, sebentar bukan bertanya, Cuma yang disampaikan Pak Menteri tadi masalah 2004 ke 2009 kalau ini berfungsi, ini tolong datanya tadi Pak. Data-datanya yang menggunakan dana APBN itu nanti tolong dilengkapi karena pertanyaan ini yang nanti saya mau tanya. Terima kasih.Anggaran APBN 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki nterupsi Pimpinan. Ini sedikit saja Pimpinan, sedikit, bukan bertanya, sebentar bukan bertanya, Cuma yang disampaikan Pak Menteri tadi masalah 2004 ke 2009 kalau ini berfungsi, ini tolong datanya tadi Pak. Data-datanya yang menggunakan dana APBN itu nanti tolong dilengkapi karena pertanyaan ini yang nanti saya mau tanya. Terima kasih.Anggaran Dana 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Tapi nanti saya ajukan ke Ibu. Mungkin yang ketiga Bu, saya minta penjelasan juga untuk pembangunan PLT berbasis hidro ini ada juga beberapa lokasi saya lihat. Mungkin nanti apa yang bisa kita dorong untuk daerah kita mungkin tambahannya ini sistem penguatan modal bagi UKM ya Bu? Ini saya juga ingin penjelasan seperti apa polanya karena kok menurut saya kehutanan dan kelingkungan masuk lagi masalah koperasi begitu. Jadi kita perlu penjelasan seperti apa anggarannya.Anggaran  Pembangunan PLT Hidro 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Mungkin itu yang tadi saya minta dirjen yang bersangkutan menyiapkan data yang tersebut supaya kita tahu di mana saja lokasi-lokasi tersebut, berapa penyerapan anggaran yang akan dilakukan di sana. Nah itu perlu, jadi secara detil kita minta, mungkin itu Pimpinan, supaya dipersiapkan. Terima kasih Pimpinan.Anggaran Serapan Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Inikan kita punya pertanggungjawaban, nah siapa yang bertanggungjawab disini seperti tadi ada satu teman saya yang menyampaikan, nah ini yang disampaikan Pimpinan mohon izin. Jadi kalau ini terlambat bagaimana pertanggungjawaban perusahaannya? Nah ini ada direkomendasi BPK, pasti ada. Mana hasil rekomendasi BPK-nya? Ini menurut saya Pimpinan, inikan EBTKE ini dana cukup besar dan proyeknya banyak sekali permasalahannya menurut saya. Saya tidak mengerti juga kemarin saya melihat energi baru terbarukan ini beli lampu di Glodok bawa kedaerah. Ini tidak tahu mana energi baru terbarukannya tidak mengerti saya. Ini anggarannya cukup besar juga. Mohon maaf ini juga gambar kotaknya gambar Pak Jokowi begitu loh. Tidak tahu fungsinya apa begitu loh energi baru terbarukannya apa begitu. Nah ini harusnya fungsinya Dirjen Listrik.Aturan Teknis Tanggung Jawab 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit mungkin Pak Dirut. Saya ini pertanyaan titipan ini tetapi saya sampaikan. Bagaimana logikanya Pak Dirut karena Bapak seorang bangkir, mantan seorang bangkit, aset sebesar Rp400 triliun profitnya cuma Rp5 triliun begitu. Ini logikanya rugi atau untung begitu? Nah ini kita ceritanya harus berbisnis Pak Dirut karena ini anak perusahaan kan disuruh bisnis ini. Nah kalau dia Rp400 trilun, kalau profitnya cuma Rp5 triliun ini bangkrut Pak. Nah ini sama saja Bapak buang garam ke laut. Habis ini dana PLN ini kalau begini caranya. Jadi ini perlu dievaluasi Pak Dirut. Ini juga kita minta nanti kinerjanya diaudit karena penyakit ini kalau Bapak biarkan saja nyedotin induknya lama-lama PLN-nya yang bangkrut nanti terakhir karena logikanya tidak ketemu. Ini pertanyaan titipan ini. Ini dari Pak Tjatur ini Pak. Saya oh benar juga saya fikir tadikan logikanya masuk diakal begitu. Kita juga orang bisnis kan kalau Rp400Triliun tidak cuma 1% profitnya ini bagaikan ayam tidak ketemu air ini Pak, sesak-sesak dia. Tolong dievaluasi Pak Dirut ini sebagai catatan penting. Mungkin kita di Panja Listrik nanti minta auditnya ini Pak, audit anak perusahaan ini dan buat penyegaran Pak supaya kalau bisa dicabut suruh jalan cepat kalau tidak ya sudah istirahatin saja begitu. Kalau tidak ya sudah masukin kotak saja perusahaannya, timbang banyak biaya operasional kan sayang juga PLN begitu profit yang lain tersedot nanti. Mungkin itu Pak masukan saja ini Pak Dirut, tapi kita butuh auditnya nanti untuk di bahas di Panja Listrik, itu satu.Audit Audit 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Nah yang kedua masalah investasi. Nah investasi ini perlu dilihat dan ditinjau ulang tentang investasi. Saya melihat perusahaan PLN Batam ini. Nah ini saya melihat ini ada apa ya seperti pindah tempat saja begitu, pindah tempat PLN butuh pembangkit disini kurang. Nah ini PLN Batam “oh iya saya bisa Pak investasi genset, nah tapi gensetnya juga menimbulkan masalah, bahan bakarnya BBM lagi begitu, nah ini masalah menurut saya. Tidak butuh investasi ini kalau menambahkan biaya juga ya hanya cong-congan saja begitu. Kita cong saja deh katanya bahasanya ini tukar dulu saja ini, nah begitu. Ini perlu diperhatikan Pak. Menurut saya kalau bisa dihilangkan begitu. Kalau dia butuh gas, nah mungkin besok kita rapat dengan Pak Yonan. Nah kita masukan itu dimana saja lokasi yang perlu depo gas supaya membantu kebutuhan PLN begitu, tapi ini harus segera Pak karena ini costnya saya lihat cukup besar. Nah tadi yang seperti dibilang Pak Satya masih enak minum BBM daripada minum gas begitu karena terasa kalau minum BBM ini. Kalau gas kan angin saja yang lewat. Nah ini yang mungkin harus segera Pak. Segera menurut saya juga harus diprofesionalkan Perusahaan ini supaya jangan saya lihat ini apa anak perusahaan PLN ini di loloin saja bahasanya. Kalau dia cari sendiri, profesional, dapat kerja ditempat lain bagus begitu, tapi kalau mengerjakan kerjaannya PLN sendiri ya menurut saya tidak profesional, percuma ya diserahkan saja sama perusahaan-perusahaan yang profesional, dilelang terbuka untuk menjadi persaingan yang bebas begitu, tapi kalau dia di lolo saja begitu rugi lagi, kan ribet juga. Sudah di lolo rugi lagi, Ini biayanya pegawainya kan sayang ini. Ini kalau dimasukkan ke PLN bisa jadi modal kerja Pak. Ini mungkin menurut saya penting Pak Dirut.BBM BBM 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak Pimpinan, tapi harusnya ada PGN di sini, supaya clear juga yang dijawab sampai, yang di jawab Dirjen ini karena Dirjen ini juga enggak jelas ini, nanti tahu-tahu oh ya belum, panggil lagi, nggak baik juga gitu. Jadi saya minta pak Dirjen yang di samping keputusan tadi ini, bapak hitung berapa bangun infrastruktur ke sana, supaya ini harga gasnya murah karena Medan ini yang paling mahal pak. Nah itu, jadi pak Dirjen jangan senyum-senyum aja. Tapi bapak komisaris PGN harusnya lebih giat untuk menjual gas ini supaya lebih bagus PGN itu. Terima kasih Pimpinan.BUMN PGN 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Sedikit. Terima kasih Pimpinan. Ini sepertinya ada bahan yang kita perlukan. Hasil temuan BPK ini kan dia BPK ini setiap mengaudit ada rekomendasi, tapi disini kita tidak membaca rekomendasi BPK-nya apa, nah bahannya tidak ada disini. Tidak mungkinkan dirjen sendiri yang mutusin hasil temuan BPK-nya begitu. Rekomendasinya apa ini? ini bahannya tidak ada. Coba tolong disiapkan bahannya mana hasil rekomendasi.Capaian Kerja Audit 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Ada juga hutan-hutan adat yang lain.Capaian Kerja  Hutan Adat 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ini bisa Ibu Menteri kunjungi karena ada mereka disana begitu Bu dan Pak Sekjen sudah mengunjungi lokasi itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan yang lain mungkin saya kembali ke gakum. Saya kunjungan dengan Pak Dirjen itu ada salah satu perkebunan yang itu sudah kita kelilingi dengan Pak Dirjen, tapi saya mohon perusahaan ini untuk ditindak karena Pak Dirjen sudah mendengar sendiri Bu keluhan masyarakat seperti apa. Tanah mereka yang habis terguras dengan longsor yang dirusak oleh perkebunana ini dan jalan umum juga beberapa titik sudah mulai erosi dan tanggapan perusahaan tidak ada Bu.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi saya minta ditindak tegas Ibu Menteri, saya minta Pak Irjen mengawal proses ini supaya perusahaan yang seperti ini diberikan sanksi dan konsultasikan kepada mereka. Kalau mereka harus didenda, berikan denda supaya mereka menyetorkan kepada negara hasil merusak lingkungan ini begitu. karena seluruhnya Bu ada dua atau tiga kecamatan yang sekelilingnya semua mereka gali dan sekarang itu galianya sudah mencapai 7 sampai 8 meter. Itu Ibu Direktur pada waktu itu MASIH belum menjadi dirjen ya? kita kesana barengan, nah jadi saya dengan Pak Dirjen sudah ke lokasi, mohon Bu supaya ditindak Bu perusahaan ini karena sedikit saja sih permintaan masyarakat itu pun mereka tidak tolerir maksud saya. Jadi saya minta perusahaan ini diberikan sanksi hukum Bu yang menurut peraturan Dirjen Gakum bagaimana supaya ditindak begitu. Jadi mungkin itu Bu Menteri.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang di Dumai juga Pak Dirjen. Ini kita didampingi saya juga dengan Gakum, itu ada perusahaan yang menampung limbah-limbah industri dan tidak memiliki izin bu, nah itu saya minta ditutup Bu sampai dia memiliki izin. Nah pada waktu kunjungan kemarin ke CEFRON saya sudah menyampaikan juga dengan Pak staf ahli Ibu yang waktu itu disitu, nah ini segera Pak dilakukan penutupan dan sekarang dilakukan kerja sama lagi katanya untuk gambut dengan Pemerintah Kota, tapi menurut saya limbah ini tidak bisa kemana-mana sebelum dia dinyatakan nyaman. Lembaga mana yang menyatakan nyaman maksud saya harus ada begitu dan saya minta kepada Kapolda untuk menindak dinas-dinas yang mengeluarkan izin-izin ini begitu. Nah mungkin itu Bu penegasan saya dan saya minta kepada Pak Irjen untuk memantau proses ini Pak karena Bapak sebagai Irjen. Itu mungkin dulu Pimpinan sementara. Saya sudahi. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Capaian Kerja  Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 24 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi pengendalian pencemaran tadi, ini Bu perlu penegasan dari kementerian Ibu karena lingkungan ini kalau sebenar-benarnya dilakukan dengan baik, saya rasa dampaknya untuk kita sendiri, tapi saya minta penegasan tadi kepada semua dirjen saya minta melakukan proses kerjanya dengan baik karena di sini saya melihat anggarannya cukup besar satu dirjen ada yang hampir 1,8 hampir 2 trilyun ya, tapi saya minta perinciannya setelah terperinci terutama .....membuat bahan-bahannya harus jelas dan tegas, saya bisa membaca dan mengerti tentang bahan ini, tapi dengan kondisi ini kita tidak mengerti bahan ini apa rincian di dalamnya.Capaian Kerja Penegasan 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Saya pernah di Komisi III DPR, sudah tersangka anda karena tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. saya tadi diskusi dengan Mas Tjatur, saya bilang kalau di Komisi III sudah ada tersangkanya ini. wong barangnya sudah diselenggarakan kok, bermasalah tidak ada yang jadi tersangka. Ini bagaimana? Ini saya kasih ke LSM untuk ngasih ke Polda, ke Mabes Polri jadi tersangka loh, diusut Kejaksaan. Jampidsus saya serahkan data ini, ini besok saya serahkan data ini. Saya minta Jampidsus untuk mengusut semua proyek-proyek ini. Tidak bisa ini uang negara. Anggaran itu azas manfaat yang kita lihat, bukan taruh sana-taruh sana, ini rusak Pak, ini hilang wah enak sekali dong. Mana tanggungjawabnya seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, jadi kalau rusak tidak tahu kemana kontrak personnya. Ngapain dia buat pengadaan ini kalau barang itu cuma diletak, siap itu tidak ditanggungjawabin. Saya mohon izin Pimpinan. Jadi saya minta ini waktu raker besok data yang saya minta tolong Pak Dirjen catat hasil rekomendasi yang pakai kop surat BPK Pak yang ditunjukan ke Menteri ESDM. Itu yang saya minta. Mungkin itu Pimpinan saya mohon izin bisa menyurati ke BPK juga supaya dikirimkan juga lampirannya ke kita.Capaian Kerja Pertanggungjawaban 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi ini proyek Pak harus bertanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab ini sekarang proyek-proyek mangkrak ini dan tidak bisa 100% Bapak ngomong begini kita percaya. Ini lapangannya beda. Itu saja yang saya minta di Panja Listrik. Mana datanya sampai hari ini belum sampaikan? Jadi mohon izin Pimpinan kita kasih waktu ini raker dengan menteri besok kita minta barang data yang saya minta ini ada, kalau tidak Bapak jangan masuk ke ruangan ini. saya keluarin anda dari sini karena anda tidak layak jadi dirjen untuk saya karena anda nyanyinya tidak jelas menurut saya, hanya memberikan begini. Bukan anda ini, ini uang pemerintah. Jadi harus jelas pertanggungjawabannya mana. Ini kalau di Komisi III DPR anda sudah dimasukan sel.Capaian Kerja Pertanggungjawaban 7
MUHAMMAD NASIR 16 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin kita mengundang instansi tambahan yang kementerian atau Bappenas, bisa saja tapi dibunyikan menurut saya Pimpinan. Terima kasih.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Saya ingin Bu minta jawaban Ibu sebagai menteri dan bertanggung jawab tentang kasus ini. ini sudah hampir 2 tahun kita kunjungan resmi Bu ke perusahaan tersebut dan kita sudah ambil airnya, kita coba ikan hidup di situ, ikan itu tidak beberapa lama ikan itu mati, berarti kan memang mengandung zat-zat yang tidak baik pada limbah tersebut dan itu sudah dilepas itungan detik puluhan ribu mungkin per jam ya, nah itu setiap hari dan itu saya sudah berangkat dengan dirjen dan rombongan, tapi tidak ada hasilnya sampai ini hari. Saya juga minta di kampung halaman saya sendiri, ada satu pabrik yang saya bilang tolong ini ditindak. Kalau dia bisa memperbaiki silakan, tapi kalau tidak memperbaiki tutup pabrik ini. itu juga nanti kita bina dulu Pak, sementara masyarakat saya dia sudah mengambil area DAS yang cukup besar karena kalau tumpah limbah dia itu langsung ke sungai karena areal DAS yang dipakainya, tapi tidak ada tindakan hukum yang jelas. Jadi seperti main-main saja saya lihat, dirjen ini pergi, pulang abisin anggaran, seminar-seminar, tidak jelas.Capaian Kerja Tanggung Jawab 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Kualitasnya apa ini katanya bolanya lebih bagus, bola ini hidup sendiri, mati sendiri, sekarang bola ini putus semua, siapa yang bertanggung jawab bola ini dan siapa yang merumuskan program ini. Saya juga nggak ngerti, ini pakai anggaran APBN, siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran APBN ini. APBN itu digunakan ada azaz manfaatnya, ada feedback-nya, PNBP-nya masuk lagi kembali ke negara melalui PLN. Dan masih banyak tadi Pak Menteri sampaikan masih 2500 sekian desa yang belum ada listriknya, kenapa tidak dibuat program itu saja. Dan saya minta Pak Menteri anggaran 2017 tidak ada penggantian bola, tidak ada solar cell itu hanya bisa dipakai bagian Timur saja yang memang tidak tersentuh jaringannya karena kondisi alamnya. Tapi kalau dengan kondisi daerah yang sudah bisa masuk jaringan, jaringannya ditambah.Capaian Kerja Tanggung Jawab 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta diubah pak, jadi enggak benar ini kalau begini programnya. Ini bukan uang dilempar ke laut gitu, ini uang yang akan dipergunakan untuk rakyat yang azaz manfaatnya bisa feedback-nya balik ke negara PNBP-nya masuk. Kalau kita swasta Pak, dikasih 1 trilyun tahun depan bisa 5 triliun, kalau dikasih 4 triliun habis besok minta lagi 4 triliun, hancur negara ini. Saya minta berapa lama Bapak siapkan data ini, berapa lama Pak.Capaian Kerja Tanggung Jawab 7



MUHAMMAD NASIR 18 Demokrat Riau II Laki-laki Pimpinan kita ini mempertanggung jawabkan tentara anggaran APBN yang dilaksanakan oleh kementerian, wajar saya mempernyatakan hal itu.Capaian Kerja Tanggung Jawab 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Ini tadikan kita minta izin Pimpinan, tadikan kita minta rekomendasi. Ini bukan rekomendasi Pak Dirjen. Ini yang menandatangani pun bukan BPK, yang menandatangani itu sekjen disini. Jadi yang kita minta itu kop surat yang BPK mana? Nah jadi disitukan pasti ada kerugian negara berapa, nah ini ada begitu loh. Nah ini tidak mengerti kita apa bahan yang dikasih ini. Saya dua kali ini Pak Dirjen, nanti saya keluarin anda dari ruangan ini kalau saya sudah pusing. Saya kemarin minta juga proses lelang yang satu perusahaan itu menang 6 paket itu bagaimana tenaga ahlinya itu juga sampai sekarang belum ada datanya, yang swastanya menang tiga paket itu juga belum ada datanya. Itu waktu di Panja Listrik itu minta. Nah ini jangan begini acaranya. Anda ditanyain ngelak kanan, geser kiri begitu, jadi saya bingung begitu loh. Ini semuakan uang negara yang dikelola. Jadi kita tidak mengerti.Data BPK 7
MUHAMMAD NASIR 25 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin itu saja Pimpinan, kita minta nanti dalam kesimpulan minta perincian secara terperinci data-data dari kementerian lingkungan untuk kita bahas di Rapat Dengar Pendapat mungkin. Terima kasih Pimpinan.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Mungkin itu yang tadi saya minta dirjen yang bersangkutan menyiapkan data yang tersebut supaya kita tahu di mana saja lokasi-lokasi tersebut, berapa penyerapan anggaran yang akan dilakukan di sana. Nah itu perlu, jadi secara detil kita minta, mungkin itu Pimpinan, supaya dipersiapkan. Terima kasih Pimpinan.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 16 Demokrat Riau II Laki-laki Datanya Bu. Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 17 Demokrat Riau II Laki-laki Maaf Bu, kita tolong di-print-kan saja data tersebut, di share saja ke temanteman, jadi supaya faham gitu.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Tadi saya sudah sampaikan sebelum bapak mengakhiri penyampaian bapak masalah pembangkit. Di sini ada disampaikan mungkin jaman permintaan Pak Joko ini punya program untuk mencapai 35 ribu tadi. RUPTL-nya tolong pak dibagikan karena tadi saya minta supaya segera kita tahu di mana lokasi pembangunanpembangunan sampai 2019, bahan bakunya apa, lokasinya di mana, siapa yang berinvestasi, menggunakan anggaran apa. Nah ini perlu pak, ini sangat-sangat perlu nah kalau enggak ada datanya, tolong disiapkan karena kita sekarang membahas itu. Jadi saya ingin mendalami permasalahan RUPTL ini. Yang lain pak, ini mungkin nanti akan saya tanya lagi di sesi berikutnya karena kalau yang mau saya tanya itu karena saya ingin mendalami data-data tersebut.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua, pernah kita pertanyakan di sini berulang kali masalah anggaran 2016, yang masalah pembangkit ini. Nah di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan ini mengganti bola lampu Pak. Nah bola lampu ini sekarang sudah berapaberapa biji putus atau belum sudah banyak yang putus, nah siapa yang bertanggung jawab tentang bola lampu tersebut dan siapa yang membuat program ini karena ini pakai anggaran APBN, kenapa tidak dilakukan pembangunan jaringan desa saja. Nah ini bermasalah sekarang, termasuk solar cell-solar sel yang dibangun sangatsangat bermasalah sekarang di lapangan. Saya minta ini datanya mana pak, data yang hampir menelan anggaran 4 trilyun itu. Nah ini datanya mana, ini sudah bolakbalik kita minta datanya dan sekarang bola lampu itu, saya enggak ngerti juga apa kebijakan mengambil kesimpulan mengganti bola lampu, sementara bola lampunya sudah ada. Sekarang banyak desa-desa yang belum terpasang listriknya karena jaringannya tidak ada, kenapa tidak dilakukan program ini aja dan saya minta anggaran 2013 itu diganti menjadi anggaran listrik desa saja pak. Ini jauh lebih bermanfaat dan anggaran ini digunakan anggaran APBN. Dan APBN kita ini hutang pak kapan akan kembali uang ini kalau dengan proses yang mengganti bola lampu dan bola lampunya sekarang putus. Siapa yang bertanggung jawab di sini, saya minta anggaran 2016 itu datanya dilengkapin sekarang pak. Saya minta ini siapa, siapa yang menangani proses itu dan itu dilakukan dengan proses PL lagi saya dengar. Jadi sekarang bermasalah itu sekarang bola-bola lampu itu sekarang putus, siapa yang bertanggung jawab, solar cell itu bermasalah semua.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki nterupsi Pimpinan. Ini sedikit saja Pimpinan, sedikit, bukan bertanya, sebentar bukan bertanya, Cuma yang disampaikan Pak Menteri tadi masalah 2004 ke 2009 kalau ini berfungsi, ini tolong datanya tadi Pak. Data-datanya yang menggunakan dana APBN itu nanti tolong dilengkapi karena pertanyaan ini yang nanti saya mau tanya. Terima kasih.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang disampaikan Pak Menteri terakhir masalah pembangkit ini. Kita ingin data-datanya diminta kalau bisa dilengkapi Pak Menteri, untuk program 35 ribu tadi yang termasuk di dalam RUPTL tadi sampai 2019 saja Pak Menteri, yang 90,5 tadi, nah itu targetnya di mana, apa-apa saja atau yang dari 2014 ke 2019 gitu. Nah kita tahu perkembangan 35 ribu ini apa saja gitu karena kan kita datanya enggak ada ini dan kita mau tahu di mana saja dan menggunakannya pakai anggaran apa saja. Mungkin itu segera dilengkapi sebelum ini karena ini yang mau kita tanya, supaya kita juga kalau bisa dibagikan data-data ini untuk menjadi fungsi pengawasan kita. Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta Sekjen juga kalau enggak bisa nggak usah di ruangan ini suruh keluar dulu ngelengkapi data itu. Jadi jelas program ini, jadi bahannya mana, saya tanya bahannya dari kemarin ini, dari rapat-rapat sebelumnya sampai sekarang belum dikasih. Saya minta Pak Menteri, izin Pimpinan interaktif ini.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Mana datanya Pak, ini data kita tanya ini dari setiap rapat kita tanya ini mana datanya. Saya sudah tanya ini dari kemarin-kemarin mana datanya, ini bola lampu pak, bola lampu di katanya begini, begini, sekarang putus siapa yang bertanggung jawab tentang dan panggil ini pak yang laksanakan ini, kita mau dalam panja nanti kita tanya ini pak. Siapa melaksanakan ini, barang dari mana ini, siapa bertanggung jawab tentang ini dan ini akan kita laporkan Kabareskrim, ke KPK. Saya minta datanya ini pak, berapa lama bapak siapkan data ini. Mohon izin pimpinan interaktif.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 16 Demokrat Riau II Laki-laki Iya makanya saya tadi minta data ini belum pernah, udah saya minta berulang kali tidak diberikan. Saya minta data ini lagi, kalau nggak untuk apa kita bolak-balik rapat.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 17 Demokrat Riau II Laki-laki Bukan saya minta rapat ini sudah berulang kali Pak Pimpinan dan kita sudah minta bolak-balik data ini. Sekarang data ini kita minta, apakah sebentar lagi atau sore atau besok silakan. Sampaikan jangan dihalangi hak saya, saya punya hak bertanya.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 19 Demokrat Riau II Laki-laki Iya yang saya tanya sekarang datanya belum diserahkan, tinggal di jawab kapan diserahkan.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 20 Demokrat Riau II Laki-laki Silakan Pak Menteri kapan diserahkan.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Sekalian data yang di Dirjen Minerba mungkin yang sudah diberikan kurang lengkap untuk data-data yang bermasalah, seperti yang disampaikan Pak Mul tadi masalah Jambi, itu juga sensi, itu mungkin dilengkapi lagi karena tadi kita sudah baca sebagian belum selengkap seperti yang kita Tanya kemarin. Mungkin itu Pimpinan biar lebih jelas kita menjelaskannya.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 37 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan. Data-data yang kita minta untuk 35 ribu itu masukkan nanti di situ, kan ada data-data yang kita minta tadi. Kan dari 2014 ke 2019 ini ada tadi.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 38 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak masukkan saja nanti lupa.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Pisah saja mungkin yang minerba sendiri, yang pembangkit 35 ribu dari 2014 ke 2019.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 30 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak, yang saya minta tadi kan data yang sudah dikerjakan dari 2014 program Jokowi sampai 2019 yang sudah masuk RUPTL, nah itukan tidak ada terlampir sampai sekarang.Data Data 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Pak Gatot itu yang Bapak kasih belum lengkap, seperti Jambi itu beberapa hal yang dipertanyakan, itu belum lengkap. Jadi itu yang kita sampaikan tadi, termasuk tadi yang RUPTL pembangkit tadi. Nah dari 2014-2019 yang direncanakan, yang sudah dikerjakan pakai anggaran mana atau investornya yang mengerjakan, nah kita perlu tahu yang kita awasin seperti apa. Inikan nggak ada datanya sama kita sekarang.Data Data 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan, sekalian interupsi. Mungkin begini Pak Menteri, karena sudah sempet konferensi pers antara Pak Menteri dengan Menteri Keuangan maupun Freeport, ini sebenarnya seperti kebohongan publik mneurut saya karena publik melihat ini sudah ada kesepakatan awalnya 51%, tapi ini kita lihat Freeport ini seperti ....... buat begini boleh, buat begini boleh, buat aturan begini boleh, lokasi yang sudah ditunjuk sampai sekarang juga belum ada kepastian. Nah kita minta di sini ada ketegasan seperti apa pola yang harus dibuat karena publik ini menunggu sekarang. Kita rapat ini juga bahas Pak Menteri tadi rapat tertutup, mereka juga mempertanyakan ada apa di sini. Menurut saya harus ada kepastian yang pasti bagaimana perhitungan ini, kalau memanng rapatnya hharus menghadirkan beberapa menteri itu juga harus ada kejelasan setelah rapat itu. Mneurut saya begitu Pimpinan, supaya gamblang di publik gitu karena saya melihat banyak sih kepentingan di dalam Freeport itu setelah saya membaca media begini. Saya lihat banyak seklai kepentingan ini yang memperberat suasana perundingan ini. Itu juga menjadi pertanyaan kita, menurut saya jangan menjadi kebohongan publik Pak Menteri karena konferensi pers kemarin itu cukup bagus medianya, tapi hasilnnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi seperti jalan di tempat dan Menteri Keuangannya statement-nya begini, Pak Menteri begini, jadi saya tanya Freeport-nya, Freeport-nya bilang oh belum, kami belum final. Nah itu saya tanya juga Freeport-nya, jadi saya bingung sendiri ....... katanya sudah final ttapi kok belum final. Ini yang menjadi harapan publik itu supaya lebih jelas, bagaimana rapat nanti segera mungkin karena ini menjadi harapan publik yang perlu dan kita memang mengambil keputusan pun, keputusan politik untuk kepentingan bangsa ini. Mungkin menurut saya itu Pimpinan, terima kasih.Divestasi Freeport Kepentingan 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan, sekalian interupsi. Mungkin begini Pak Menteri, karena sudah sempet konferensi pers antara Pak Menteri dengan Menteri Keuangan maupun Freeport, ini sebenarnya seperti kebohongan publik mneurut saya karena publik melihat ini sudah ada kesepakatan awalnya 51%, tapi ini kita lihat Freeport ini seperti ....... buat begini boleh, buat begini boleh, buat aturan begini boleh, lokasi yang sudah ditunjuk sampai sekarang juga belum ada kepastian. Nah kita minta di sini ada ketegasan seperti apa pola yang harus dibuat karena publik ini menunggu sekarang. Kita rapat ini juga bahas Pak Menteri tadi rapat tertutup, mereka juga mempertanyakan ada apa di sini. Menurut saya harus ada kepastian yang pasti bagaimana perhitungan ini, kalau memanng rapatnya hharus menghadirkan beberapa menteri itu juga harus ada kejelasan setelah rapat itu. Mneurut saya begitu Pimpinan, supaya gamblang di publik gitu karena saya melihat banyak sih kepentingan di dalam Freeport itu setelah saya membaca media begini. Saya lihat banyak seklai kepentingan ini yang memperberat suasana perundingan ini. Itu juga menjadi pertanyaan kita, menurut saya jangan menjadi kebohongan publik Pak Menteri karena konferensi pers kemarin itu cukup bagus medianya, tapi hasilnnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi seperti jalan di tempat dan Menteri Keuangannya statement-nya begini, Pak Menteri begini, jadi saya tanya Freeport-nya, Freeport-nya bilang oh belum, kami belum final. Nah itu saya tanya juga Freeport-nya, jadi saya bingung sendiri ....... katanya sudah final ttapi kok belum final. Ini yang menjadi harapan publik itu supaya lebih jelas, bagaimana rapat nanti segera mungkin karena ini menjadi harapan publik yang perlu dan kita memang mengambil keputusan pun, keputusan politik untuk kepentingan bangsa ini. Mungkin menurut saya itu Pimpinan, terima kasih.Divestasi Freeport Negosiasi Freeport 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Mungkin begini Pak Menteri, karena aturan inikan ada 125 perak ini dihitung per kubik. Nah tiba-tiba hilang daerah ini mempertanyakan, setiap Pimpinan yang disampaikan tadi Pak Herman setiap satu perusahaan yang melakukan pengeboran mungkin diwajibkan untuk menghitung air tersebut. Sekarang mulai tahun 2014 ini tidak terhitung, terutama daerah penghasil inikan Riau. Ini tidak dibayar, mereka sampaikan ke kita, kalau ada perubahan-perubahan ataupun hitungan-hitungan yang bisa dihitung kepada pemerintah daerah itu provinsi Riau, ini segera dibicarakan karena mereka mempertanyakan hal ini dan gubernur sudah juga mengirimkan surat ke Pak Menteri, mereka minta pengajuannya kan per kubik itu 4 ribu tapi kan tidak disetujui oleh Kementerian ESDM pada waktu itu. Mungkin itu pembicaraan itu kita minta ditindaklanjuti Pak Menteri, supaya ada titik temu dari perhitungan air yang terpakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut.Divestasi Freeport Perhitungan nilai air 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi yang saya sampaikan kegiatan-kegiatan semua IPP ini menurut saya bobotnya juga perlu kita tinjau ulang karena menurut saya juga ada kegiatan-kegiatan IPP ini banyak yang harus dilihat dan penunjukkannya karena kedekatan saja. Jadi takutnya nanti bobotnya disampaikan disini sama dilapangan beda. Jadi mungkin dijadwal Panja Listrik nanti bisa menjadwalkan atau dirapat rutin bisa membuat kunjungan spesifik untuk melihat kondisi pembangkit-pembangkit ini Ketua untuk yang IPP-IPP maupun dana-dana PLN juga.DPR Panja Listrik 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, sedikit.Terima kasih Pimpinan. Mungkin Bu Menteri bisa disampaikan mungkin berapa anggaran yang masuk untuk program ini dari luar atau ada dana yang, ini nggak ada dari tadi disampaikan di sini. Jadi fungsinya anggaran ini digunakan untuk apa, terus apa yang sudah sukses dilakukan di sini, supaya secara detil kita memahami program yang Ibu jalankan ini gitu, karena kita dari sekarang , dari dulu sampai sekarang ini belum tahu apa kinerja dirjen-dirjen masing-masing yang dilakukan maupun penghasilan PNBP yang masuk dari anggaran APBN maupun anggaran anggaran dan mungkin yang diberikan dari luar. Mungkin perlu disampaikan Pimpinan supaya kita faham dan mengerti. Terima kasih.Emisi Global Anggaran 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Dan yang ketiga untuk kita masuk ke angaran 2017, tapi kita minta mungkin perlu pendalaman Pimpinan nanti di waktu yang khusus. Pendalaman anggaran 2016, bagaimana penggunaan anggaran 2016, di mana saja pos lokasinya, dia dibuat seperti apa, ini mungkin kita minta waktu khusus, mungkin sekjen dan seluruh dirjen menjelaskan untuk anggaran 2016.Emisi Global Anggaran 2016 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, sedikit.Terima kasih Pimpinan. Mungkin Bu Menteri bisa disampaikan mungkin berapa anggaran yang masuk untuk program ini dari luar atau ada dana yang, ini nggak ada dari tadi disampaikan di sini. Jadi fungsinya anggaran ini digunakan untuk apa, terus apa yang sudah sukses dilakukan di sini, supaya secara detil kita memahami program yang Ibu jalankan ini gitu, karena kita dari sekarang , dari dulu sampai sekarang ini belum tahu apa kinerja dirjen-dirjen masing-masing yang dilakukan maupun penghasilan PNBP yang masuk dari anggaran APBN maupun anggaran anggaran dan mungkin yang diberikan dari luar. Mungkin perlu disampaikan Pimpinan supaya kita faham dan mengerti. Terima kasih.Emisi Global Asal dana 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan Sidang dan teman-teman Komisi VII. Yang saya hormati Saudara Menteri dan seluruh jajarannya. Mungkin menindaklanjuti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, kita ingin melakukan pendalaman Bu, saya ingin, izin Pimpinan mungkin interaktif. Salah satu contoh saja yang saya tahu anggaran yang digunakan sebesar 70 juta US dolar ini, salah satu contoh mungkin kita ingin Bu, dimana lokasinya. Mungkin mohon izin pimpinan untuk interaktif. Terima kasih, salah satu lokasi Bu, apa kira-kira yang dilakukan.Emisi Global Dana 70 jt USD 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Ini yang megang dananya siapa Bu ? Yang pengelolaannya di sini ? Maksud saya begini Bu Menteri, saya nanya tadi yang poin di sini 70 tadi, sekarang kan sudah berjalan itu dananya. Nah sekarang yang menjalankan dana 70 ini siapa ini, dirjennya mana. ? Terus yang melaksanakan program itu di lapangan ?Emisi Global Dana dari luar 7
Muhammad Nasir 7 Demokrat Riau II Laki-Laki Terus satu Bu, mungkin saya tambahin Ibu ada buat edaran masalah Amdal yang baru Ibu keluarkan SK-nya, edaraannya itu sorry, edarannya saya minta tolong edaran itu Ibu berikan kepada seluruh Polda se-Indonesia karena banyak kasus-kasus hukum yang membuat perusahan-perusahaan yang membangun suatu kawasan itu terlibat dengan proses Amdal tadi Bu karena dia mungkin awalnya bangun 1 hektar, dia nggak perlu Amdal dan dia hanya urus IMB. Terus setelah proses itu berkembang, berkembang proses di daerah itu tidak seperti kita gitu. mungkin prosesnya lama, tidak terbit, terlalu sulit gitu. nah hukum masuk di situ Bu, perusahaan ini tidak bersalah dengan proses ini menjadi bersalah. Edaran Ibu itu sekarang berlaku surut tapi tolong Ibu berikan edaran kepada seluruh Polda mungkin adakan sosialisasi juga Bu, supaya ini tidak menjadi ruang hukum, menjadi sulit perusahaan-perusahaan yang membangun kawasan itu, mungkin itu Bu karena di Riau sekarang ada satu perusahaan yang dia tidak memiliki masalah, terakhir kepala dinasnya disalahkan oleh pihak hukum nanti akan merembet ke perusahaan tersebut. Nah saya dilaporin itu, saya dapet edaran Ibu itu baru terbit. Saya minta itu juga dilakukan mungkin dirjen bisa komunikasi dengan seluruh Polda proses hukum itu seperti ini gitu. Mungkin itu Bu, catatan penting. Terima kasih.Emisi Global Edaran tentang amdal 7
Muhammad Nasir 7 Demokrat Riau II Laki-Laki Sedikit mungkin Bu, jadi ini ada 100 gudang dia bangun, dia IMB-nya ada, tapi mungkin pembangunannya bertahap. Sekarang dia kena proses hukum gitu, jadi yang dijadikan tersangka itu kepala dinas. Kepala dinas pada waktu itu dia hanya melihat tata ruang keluarkan IMB, sekarang dengan peraturan yang berubah-berubah itu haharus membuat Amdal. Nah payung hukumnya sudah Ibu berikan, mungkin belum dikomunikasikan dengan pihak kepolisian. Jadi ini Bu mungkin yang menjadi Ibu harus menjelaskan ke pihak kepolisian bahwa proses itu tidak salah karena mereka sudah mengikuti aturan yang ada gitu, tapi itu akan jadi ruang hukum kalau tidak disampaikan payung hukum yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu.Emisi Global Izin Pembangunan 7
Muhammad Nasir 6 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Mungkin kalau yang untuk hal lain Bu, Ibu sampaikan tertulis monggo. Cuma kalau untuk yang kasus-kasus tolong djawab karena kita ingin penanganan kasus itu sampai di mana, prosesnya seperti apa dan kita ingin lihat kinerja dirjen-dirjen ini sampai di mana gitu. ini yang ingin kita dalami Bu, suoaya penuntasan kasus itu tuntas gitu. Kalau belum makanya saya minta itu perlu kita bentuk Panja supaya Panja ini nanti yang mengontrol proses-proses ini. Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.Emisi Global Kasus-kasus perusakan 7
Muhammad Nasir 4 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi sedikit Pimpinan. Menindaklanjuti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, saya ada menemukan Bu anak ini sekolah di Jerman 5 keluarga. Dia punya jaringan kultur yang cukup bagus bisa merubah dari bahan yang tidak, dari tumbuhan yang tidak bagus menjadi bagus. Nah kemarin saya telepon Pak Sekjen melihat balai benih yang ada di Riau, saya prihatin Bu. Nah kalau dengan anggaran, mungkin saya mau lihat berapa anggaran pengadaan benih yang kita lakukan untuk nanam kembali, tapi apakah kualitas pohon-pohon yang disiapkan ini sudah berkualitas atau lebih baik dari sebelumnya. Nah ini harus digarisbawahi Bu Menteri, ini mau dbawa kemana anggaran seperti ini. Saya Tanya saja benih bibit duren yang harusnya dia sudah bisa di stek atau sudah dibuat yang lebih bagus, nah dia hanya ditanam biji, mungkin bijinya dapet dari pinggir jalan di bawa ke situ, ditanami. Nah ini nggak tahu prosesnya seperti apa, anggarannya dari mana, nah harus ada kualitas Bu. Saya telpon Pak Sekjen waktu itu, saya minta teleponkan dan saya berada di situ, nggak ada kemajuan yang dibuat, tapi anggarannya setiap tahun turun. Nah saya punya fotonya, orangnya di Sumatera Utara, Ibu bisa hire, bisa jadi konsultan, bisa mungkin mengeluarkan dana awal untuk teknologi yang seperti ini. Ini bisa lebih baik, membina balai-balai yang ada di Kementerian Kehutanan lingkungan ini, tapi dia bnisa lebih baik.Emisi Global Kejelasan program 7



Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Terima kasih Bu Menteri. Mungkin ini yang mesti didalami bagaimana nanti penggunaan anggaran ini dan lokasinya di mana saja, nah kita perlu lampirannya supaya, saya mohon izin juga mungkin sudah 2 tahun lingkungan ini juga harus ada pemantauan yang jelas. Maka mungkin kita bisa membentuk Panja LIngkungan atau limbah supaya dari sini nanti kita lingkungannya mana yang dibenahi dengan anggaran ini maupun dana APBN, takutnya tumpang tindih Pimpinan. Ini mungkin perlu digarisbawahi dengan anggaran-anggaran seperti ini. Terima kasih Pimpinan.Emisi Global Lampiran anggaran 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Maka mungkin Komisi VII bisa membantuk Panja itu Panja Lingkungan atau Limbah supaya kita bisa mengawasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah maupun limbah-limbah yang tidak sesuai yang dibuang tidak pada tempatnya arau disempurnakan sebaik mungkin seperti yang kita lakukan pada waktu itu kunjungan juga ke Chevron, Bu Dirjen juga ikut. Bu Dirjen juga tidak tahu proses itu yang selama ini tidak dilaporkan Chevron. Nah sekarang mereka ingin mengelola limbah tersebut dengan anggaran sebesar 13 trilyun. ini juga harus kita berikan pengawasan, untuk pengawasa ekstra ataupun seperti apa karena anggaran itu akan di cost recovery oleh perusahaan tersebut. Ini perlu catatan penting karena kementerian yang Ibu Menteri tangani cukup banyak kompeten dengan lingkungan. Lingkungan ini perlu Bu penanganan khusus karena sudah terjadi kasus hukum dan sekarang yang terlibat kasus hukum menjadi pengelola untuk me-launching pengadaan tersebut. Diangkat kembali itu namanya Bachtiar atau apa ada dikirimin wartawan dari Riau, itu perlu dibatalkan Pak menurut saya karena masih banyak orang-orang lain yang bisa melaksanakan itu, ini menjadi miring nanti karena dia sudah pernah kena kasus hukum terpidana 4 tahun. Sekarang oleh Chevron diangkat untuk melaksanakan proses lelang tersebut sebesar 13 trilyun. jadi ini menjadi catatan penting, mungkin Bu Menteri, nanti kita minta juga SKK dan ESDM. Ini kita minta dibatalkan dan perlu didiskusikan dulu ke pihak kementerian bagaimana proses limbah tersebut dan daerah-daerah yang menghasilkan minyak juga bisa memproses limbah tersebut untuk menjadi penghasilan mereka juga, menjadi pemasukan APBD. Ini mungkin perlu masukan-masukan dan penilaian dari kementerian bagaimana memproses limbah tersebut karena masih banyak juga lahan yang dipergunakan di daerah tersebut yang bisa menjadi pemasukan BUMD ataupun daerah yang penghasil minyak tersebut karena anggarannya cukup besar, dia 5 tahun ini diadakan sebesar 13 trilyun. ini mungkin menjadi catatan penting kepada bu menteri, itu yang bnetuknya limbah Bu. Beberapa perusahaan besar juga ada di Riau, nah ini perlu penanganan dan pendalaman tentang kondisi limbah yang ada di Riau karena mencemari seluruh sungai yang ada di Riau. Mungkin catatan penting pimpinan, mungkin kita bisa membahas dalam intern untuk membentuk panja untuk penanganan limbah maupun lingkungan yang ada di Komisi VII. Mungkin mohon izin terima kasih.Emisi Global Limbah 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Yang keempat tadi, kita kemarin ada kunjungan spesifik kita mendapatin ada beberapa pabrik-pabrik yang posisi limbahnya masih banyak bermasalah. Ini perlu pendalaman dan saya sangat kritis karena sudah beberpa kali melakukan kunjungan di Riau tentang kondisi di limbah-limbah ini, tapi tindak lanjutnya tidak ada juga kejelasan dan laporan secara terperinci.Emisi Global Penanganan limbah 7
Muhammad Nasir 7 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan. Mungkin itu Bu, perlu pihak dirjen waktu kita kunjungan dengan Bu Dirjen proses itu kita ingin bagaimana memproses limbah itu yang sebenarnya, itu yang perlu didalami. Iya itukan ruang lingkup Ibu, nah itu yang perlu kita lihat bagaimana memprosesnya. Itu yang perlu kita jawaban dari Bu Menteri, nanti bagaimana peraturan yang dilakukan SKK itu memang tanggung jawab SKK.Emisi Global Pengolahan limbah 7
Muhammad Nasir 2 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan. inikan belum dibentuk ya Bu, yang saya tanya tadi yang sudah turun dananya tadi 70 juta US dolar, nah ini kita perlu rinciannya supaya dana APBN ibu ini ada enggak nempel di sini. Takutnya nanti yang ngerjain pakai dana itu dana APBN-nya masuk lagi ke situ gitu, kan ini perlu pendalaman yang perlu kita lakukan Pimpinan, supaya kita jelas anggaran ini ke mana dan siapa yang menggunakan, siapa yang bertanggung jawab. Nah ini yang paling penting, mungkin itu Pimpinan.Emisi Global Rincian anggaran 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Sedikit izin Pimpinan. Mungkin sekalian Bu Menteri, kita ingin lihat programnya apa saja sih yang bisa di bawa ini, nanti kita tahu gitu bahwa oh di Dapil kita itu ada kegiatan dari dana mana gitu. Jadi kita jelas seperti Ibu pendanaan inikan swasta, dalam negeri, CSR, perdagangan dan karbon domestic. Nah ini apa saja yang kita bisa buat di sini yang kita juga tahu wah bisa mengawasi bahwa ini dananya dana bantuan dan ini dana APBN. Nah itu yang perlu detil Bu, perinciannya kita ingin tahu seperti apa gitu karena kan sudah mengalir sebesar itu, kita juga nggak tahu di mana dana ini sekarang, mungkin itu. Terima kasih Pimpinan.Emisi Global Rincian anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Baik, ini sedikit nanti kita minta gubernur juga menyoroti Pak Menteri kembali dan kalau ini nggak ada hitungannya nggak usah diambil airnya, jadi impas ini. Jadi Riau nggak kerugian Pak minyaknya diambil, airnya diambil nggak dibayar lagi. Terima kasih.Energi Minyak Bumi 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Ini tadikan kita minta izin Pimpinan, tadikan kita minta rekomendasi. Ini bukan rekomendasi Pak Dirjen. Ini yang menandatangani pun bukan BPK, yang menandatangani itu sekjen disini. Jadi yang kita minta itu kop surat yang BPK mana? Nah jadi disitukan pasti ada kerugian negara berapa, nah ini ada begitu loh. Nah ini tidak mengerti kita apa bahan yang dikasih ini. Saya dua kali ini Pak Dirjen, nanti saya keluarin anda dari ruangan ini kalau saya sudah pusing. Saya kemarin minta juga proses lelang yang satu perusahaan itu menang 6 paket itu bagaimana tenaga ahlinya itu juga sampai sekarang belum ada datanya, yang swastanya menang tiga paket itu juga belum ada datanya. Itu waktu di Panja Listrik itu minta. Nah ini jangan begini acaranya. Anda ditanyain ngelak kanan, geser kiri begitu, jadi saya bingung begitu loh. Ini semuakan uang negara yang dikelola. Jadi kita tidak mengerti.Energi Terbarukan Bukti 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Inikan kita punya pertanggungjawaban, nah siapa yang bertanggungjawab disini seperti tadi ada satu teman saya yang menyampaikan, nah ini yang disampaikan Pimpinan mohon izin. Jadi kalau ini terlambat bagaimana pertanggungjawaban perusahaannya? Nah ini ada direkomendasi BPK, pasti ada. Mana hasil rekomendasi BPK-nya? Ini menurut saya Pimpinan, inikan EBTKE ini dana cukup besar dan proyeknya banyak sekali permasalahannya menurut saya. Saya tidak mengerti juga kemarin saya melihat energi baru terbarukan ini beli lampu di Glodok bawa kedaerah. Ini tidak tahu mana energi baru terbarukannya tidak mengerti saya. Ini anggarannya cukup besar juga. Mohon maaf ini juga gambar kotaknya gambar Pak Jokowi begitu loh. Tidak tahu fungsinya apa begitu loh energi baru terbarukannya apa begitu. Nah ini harusnya fungsinya Dirjen Listrik.Energi Terbarukan EBTKE 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan, sekalian interupsi. Mungkin begini Pak Menteri, karena sudah sempet konferensi pers antara Pak Menteri dengan Menteri Keuangan maupun Freeport, ini sebenarnya seperti kebohongan publik mneurut saya karena publik melihat ini sudah ada kesepakatan awalnya 51%, tapi ini kita lihat Freeport ini seperti ....... buat begini boleh, buat begini boleh, buat aturan begini boleh, lokasi yang sudah ditunjuk sampai sekarang juga belum ada kepastian. Nah kita minta di sini ada ketegasan seperti apa pola yang harus dibuat karena publik ini menunggu sekarang. Kita rapat ini juga bahas Pak Menteri tadi rapat tertutup, mereka juga mempertanyakan ada apa di sini. Menurut saya harus ada kepastian yang pasti bagaimana perhitungan ini, kalau memanng rapatnya hharus menghadirkan beberapa menteri itu juga harus ada kejelasan setelah rapat itu. Mneurut saya begitu Pimpinan, supaya gamblang di publik gitu karena saya melihat banyak sih kepentingan di dalam Freeport itu setelah saya membaca media begini. Saya lihat banyak seklai kepentingan ini yang memperberat suasana perundingan ini. Itu juga menjadi pertanyaan kita, menurut saya jangan menjadi kebohongan publik Pak Menteri karena konferensi pers kemarin itu cukup bagus medianya, tapi hasilnnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi seperti jalan di tempat dan Menteri Keuangannya statement-nya begini, Pak Menteri begini, jadi saya tanya Freeport-nya, Freeport-nya bilang oh belum, kami belum final. Nah itu saya tanya juga Freeport-nya, jadi saya bingung sendiri ....... katanya sudah final ttapi kok belum final. Ini yang menjadi harapan publik itu supaya lebih jelas, bagaimana rapat nanti segera mungkin karena ini menjadi harapan publik yang perlu dan kita memang mengambil keputusan pun, keputusan politik untuk kepentingan bangsa ini. Mungkin menurut saya itu Pimpinan, terima kasih.Freeport Divestasi 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan, itu rapatnya kapanFreeport Koordinasi 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Terus yang kedua, mungkin tadi pak menanggapi yang masalah Freeport. Kalau Freeport ini terlalu banyak tingkahnya, putuskan saja pak. Jadi saya tersinggung juga dengan bahasa Pak Menteri tadi menganggap Indonesia ini belum mampu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tambang kita ini sudah cukup mampu untuk membuat tambang bawah tanah atau pun proses penambangan. Jadi langkah itu harus cepat pak jangan diberikan suatu pertimbangan yang tidak masuk akal tapi pertimbangan yang jelas-jelas saja karena rakyat menunggu kepastian ini, ambil alih atau teruskan. Nah ini juga nanti termasuk Chevron pak yang di Riau ini juga enggak ada kontribusinya. Jadi mohon Bapak sebagai Menteri ESDM bisa mengambil kebijakan untuk menguntungkan bangsa ini karena ini dicatat dalam catatan sejarah nanti kan gitu bahwa menteri satu-satunya yang berani mengambil keputusan ini Pak Jonan gitu. Itu mungkin masalah yang Freeport Pak.Freeport Masalah 7
MUHAMMAD NASIR 33 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Menurut saya gini Pimpinan, karena kita kan membahas di sini masalah PT Freeport saja tapi kan karena di sana berdirinya di negeri Papua, oh Provinsi Papua maka kita libatkan masyarakat Papua di situ, cukup di situ saja menurut saya karena kepentingan Chevron kan juga pernah kita bahas di sini, kita kan hanya mementingkan kepentingan daerah. Sebenarnya poin itu sudah cukup kan nggak ada perbedaan antara Freeport dengan Chevron sebenarnya karena menurut saya sih yang penting melibatkan kalau memang bahasa Papuanya mau dimasukkan ya melibatkan Papuanya dimasukkan, tapi kalau menurut saya sih lebih bagus mementingkan kepentingan daerah. Jadi daeah yang bersangkutan karena produksinya di sana maka harus melibatkan kepentingan daerah atau mementingkan kepentingan daerah gitu di poin 2.Freeport Papua 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin menanggapi penyampaian yang disampaikan Pak Menteri tadi, ada sedikit masalah gas Pak Menteri, mungkin yang masalah Sumut karena saya juga lahirnya di Sumut karena rasa terpanggil saja. Jadi menurut saya gas itu kan jaringannya sudah sampai Riau Pak, di Chevron. Nah jaringan kereta itu kan sudah sampai Rantau Prapat, nah dari dulu rancangan itu kan sudah dibangun sampai Dumai Pak. Kalau itu dibangun sebenarnya itulah jauh lebih ringan biayanya dibanding mendatangkan gas dari mana tadi Bapak sampaikan tadi. Mungkin izin Pimpinan, dari Lhokseumawe atau yang lainnya itu. Nah ini jauh lebih ringan saya rasa Pak biayanya dan sekarang kan Bapak perintahkan Pertamina dan PGN itu untuk membangun ke Dumai. Saya rasa tinggal sedikit Pak, ini bisa membangun jaringan gas dan mungkin Komisi VII bisa mendorong potensi ini supaya menjadi, mendorong jaringan ini supaya dianggarkan untuk menjadi potensi, mendorong ke Sumut tadi. Penelitian itu yang perlu segera dilakukan waktu bapak juga masih Menteri Perhubungan saya rasa sudah ada rancangan itu di jalur kereta Pak, menurut saya karena kereta itu harusnya sudah sampai ke Dumai. Kalau disambungkan lagi ke Duri mungkin sampai Chevron mungkin itu jauh lebih baik gitu. Mungkin itu pak masukan dari saya masalah penanganan gas supaya lebih cepat, efektif.Gas Gas 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang kedua, data yang saya minta pada waktu Panja Listrik itu data lelang yang dilakukan sampai lelang itu batal juga sekarang anggaranya tidak bermanfaat. Itu satu perusahaan bisa 6 paket menang bagaimana caranya? Bagaimana menyusun tenaga ahlinya itu datanya mana? Itu sudah kita minta itu dan swasta juga bisa menang tiga paket, bagaimana itu data perusahaannya? Jangan-jangan bodong semua itu data perusahaannya. Ah itu saya minta diserahkan semuanya pada waktu raker besok sebab saya juga minta pertanggungjawaban menteri dari hasil penyelenggaraan itu. mungkin itu saja Pimpinan masukannya. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhHarga Energi Data Kaleng 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Sebentar Pak, saya ingin ngoreksi sebentar, maksudnya bukan ngoreksi. Ini karena bisnis to bisnis Pak, sehingga yang Benoa, kebetulan kita baru saja Kunker ke sana itu betul-betul karena bisnis to bisnis, sehingga muncul harga lebih tinggi. Itu kalau diatur pemerintah. Jadi paling ujung itu seharusnya diatur pemerintah sampai ke customer. Saya pikir akan.Harga Gas Harga Gas 7
MUHAMMAD NASIR 26 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan, terima kasih Pimpinan. Pak Wamen begini, kan disampaikan pak pimpinan tadi bagaimana menurunkan harga gas di Sumatera Utara. Ini kita enggak butuh materi Pak Wamen, kita sekarang hanya memutuskan yang bisa memutuskan hargagas ini, satu bagaimana membangun jaringan untuk supaya harga gas tadi turun, berapa anggaran yang diperlukan. Itu bapak sampaikan di sini. Nah kita akan berjuang ke Badan Anggaran untuk memberikan biaya untuk pembangunan jaringan itu. Nah terus siapa yang memutuskan ini? berapa menteri? kita panggil di sini untuk menurunkan harga gas ini. Kita enggak butuh ini Pak, kita, bapak cuma menyampaikan ke kita berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan ke Sumatera Utara itu, mana paling dekat station yang bisa membangun ke sana, berapa anggarannya. Ini Pak Wamen yang perlu sampaikan ya, jadi kita bukan membahas seperti ini. Kita butuh untuk menurunkan harga gas di Sumatera Utara ini, berapa anggaran yang diperlukan, bapak sampaikan di forum ini. Nah ini ada Anggota Badan Anggaran Pak, Anggota Badan Anggaran ini yang memperjuangkan nanti di sana untuk anggaran yang Bapak perlukan dari optimalisasi yang ada, begitu Pak Wamen.Harga Gas Harga Gas 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi kita, siapa nanti yang memutuskan supaya harga gas ini turun, menteri yang bersangkutan akan kita undang di sini, menteri terkait. Nah itu Pak, itu yang bapak jelaskan tata niaga harga gas tadi supaya bagaimana turun jaringannya, berapa yang diperlukan anggaran untuk membangun jaringan supaya harga gas itu bisa sama dengan daerah lain, jaringan Pak yang dibutuhkan. Terus apa kendalakendalanya, Permen kah yang diperlukan, Perpu kah yang diperlukan itu kita bahas di sini. Kebijakan politik inilah yang akan menjalankan ini. Terima kasih Pimpinan.Harga Gas Harga Gas 7
MUHAMMAD NASIR 28 Demokrat Riau II Laki-laki Belum Pak, apanya yang turun Pak, belum.Harga Gas Harga Gas 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Ini mungkin saya izin Pimpinan, mungkin interaktif pada Bu Menteri untuk minta jawaban dari kunjungan kita yang sampai sekarang itu belum ada hasilnya, apa tindakan hukum yang dilakukan kepada perusahaan tersebut. Pada waktu itu kita secara lisan sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen, apa sanksi perusahaan ini dari yang kita lakukan peninjauan sekarang, saya bilang pada waktu itu dengan Pak Dirjen. Ada 2 jawaban yang diberikan kepada Pak Dirjen, perusahaan ini ditutup sementara atau dilakukan proses pidana, tapi sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan secara tertulis maupun di dalam Rapat Kerja dengan Ibu Menteri ini maupun Rapat Dengar Pendapat. Mungkin mohon izin Pimpinan, interaktif dengan Bu Menteri untuk memintha jawaban dari hasil kunjungan spesifik yang kita lakukan pada perusahaan-perusahaan tersebut.Hasil Kunjungan Hasil Kunjungan 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Di mana Bu Hasil Kunjungan Hasil Kunjungan 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Saya butuh jawabannya saja Bu, Ibu sebagai menteri saya minta jawaban atas hasil kunjungan.Hasil Kunjungan Hasil Kunjungan 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Kunjungan ini sudah setahun lebih kita lakukan.Hasil Kunjungan Hasil Kunjungan 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit interupsi. Mungkin satu tadi saya melihat dari hasil temuan BPK yang ada disekretariat disini dijelaskan hasil temuan BPK itu merekomendasikan Menteri ESDM untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran siapa Pak? izin Pimpinan.Hasil Temuan BPK Sanksi 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Ses dirjennya? Hasil Temuan BPK Sanksi 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi BPK minta kepada Menteri ESDM itu untuk memberikan sanksi, nah itu juga nanti saya minta pertanggungjawaban menteri hasil rekomendasi dan pertanyaan saya tadi minta bahannya besok sudah ada yang saya minta tadi karena yang Bapak sampaikan itu tidak sama dengan yang kami miliki. Jadi.Hasil Temuan BPK Sanksi 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Ini tadikan kita minta izin Pimpinan, tadikan kita minta rekomendasi. Ini bukan rekomendasi Pak Dirjen. Ini yang menandatangani pun bukan BPK, yang menandatangani itu sekjen disini. Jadi yang kita minta itu kop surat yang BPK mana? Nah jadi disitukan pasti ada kerugian negara berapa, nah ini ada begitu loh. Nah ini tidak mengerti kita apa bahan yang dikasih ini. Saya dua kali ini Pak Dirjen, nanti saya keluarin anda dari ruangan ini kalau saya sudah pusing. Saya kemarin minta juga proses lelang yang satu perusahaan itu menang 6 paket itu bagaimana tenaga ahlinya itu juga sampai sekarang belum ada datanya, yang swastanya menang tiga paket itu juga belum ada datanya. Itu waktu di Panja Listrik itu minta. Nah ini jangan begini acaranya. Anda ditanyain ngelak kanan, geser kiri begitu, jadi saya bingung begitu loh. Ini semuakan uang negara yang dikelola. Jadi kita tidak mengerti.Hasil Temuan BPK Tandatangan 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Sedikit. Terima kasih Pimpinan. Ini sepertinya ada bahan yang kita perlukan. Hasil temuan BPK ini kan dia BPK ini setiap mengaudit ada rekomendasi, tapi disini kita tidak membaca rekomendasi BPK-nya apa, nah bahannya tidak ada disini. Tidak mungkinkan dirjen sendiri yang mutusin hasil temuan BPK-nya begitu. Rekomendasinya apa ini? ini bahannya tidak ada. Coba tolong disiapkan bahannya mana hasil rekomendasi.Hasil Temuan BPK Temuan BPK 7
MUHAMMAD NASIR 23 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang berikutnya tadi mungkin masalah hukum saya minta perincian secara detil seperti yang disampaikan teman saya tadi, per triwulan mungkin per masa reses kita sudah diberikan hasil kinerja seperti kita kalau di Komisi XI dulu tri wulan laporan bank itu kita terima, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana pergerakan bank yang ada di Indonesia ini. saya berharap kementerian lingkungan ini dan kehutanan bisa melaporkan seperti yang disampaikan Ketua tadi, seperti yang dibuat Kementerian ESDM itu kita di forward Bu, apa kejadian yang, dia melaporkan ke kita kondisi-kondisi energi yang ada di republik kita ini.Hutan Hutan Produksi 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.Industri Industri Riau 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Begini Bu maksud saya Pansus itukan nggak satu penyelesaian yang bisa menyelesaikan kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan karena di bawah struktur Ibu. Saya waktu itu disampein oleh Pak Dirjen Hukum, ada beberapa permasalahan yang, ada lahan-lahan perkebunan yang masukin kawasan-kawasan tersebut. Nah ini mau dimasukkan dalam tata ruang tersebut, nah kalau ini menyalahi aturan atau memang ini ada titipan, nah ini segera dirapikan diselesaikan tapi harus selesai Bu karena Riau itu perlu pembangunan dan saya sampaikan juga dengan Pak Dirjen, saya bilang ya sesuai aturan saja, harus selesai, tapi Ibu harus kasih jangka waktu kapan akan selesai, ini sudah mau 5 tahun periode gubernur kasus ini, tata ruang ini. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan 5 tahun kan, yang kena dampak imbasnya kan Provinsi Riau gitu, bagi ibu yang bertanggung jawab, kita minta pertanggungjawabannya kapan akan selesai gitu.Industri Industri Riau 7
MUHAMMAD NASIR 30 Demokrat Riau II Laki-laki Nah kalau perlu kita, saya minta nanti rapat bareng gubernur dengan menteri di Komisi VII ini untuk mencari titik temu dari masalah ini. Mungkin itu Bu karena sudah 3 tahun ini proses ini terhambat, mungkin itu Bu Menteri.Industri Industri Riau 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi pengeluarannya bertahapIndustri Industri Riau 7
MUHAMMAD NASIR 33 Demokrat Riau II Laki-laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Industri Industri Riau 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua, pernah kita pertanyakan di sini berulang kali masalah anggaran 2016, yang masalah pembangkit ini. Nah di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan ini mengganti bola lampu Pak. Nah bola lampu ini sekarang sudah berapaberapa biji putus atau belum sudah banyak yang putus, nah siapa yang bertanggung jawab tentang bola lampu tersebut dan siapa yang membuat program ini karena ini pakai anggaran APBN, kenapa tidak dilakukan pembangunan jaringan desa saja. Nah ini bermasalah sekarang, termasuk solar cell-solar sel yang dibangun sangatsangat bermasalah sekarang di lapangan. Saya minta ini datanya mana pak, data yang hampir menelan anggaran 4 trilyun itu. Nah ini datanya mana, ini sudah bolakbalik kita minta datanya dan sekarang bola lampu itu, saya enggak ngerti juga apa kebijakan mengambil kesimpulan mengganti bola lampu, sementara bola lampunya sudah ada. Sekarang banyak desa-desa yang belum terpasang listriknya karena jaringannya tidak ada, kenapa tidak dilakukan program ini aja dan saya minta anggaran 2013 itu diganti menjadi anggaran listrik desa saja pak. Ini jauh lebih bermanfaat dan anggaran ini digunakan anggaran APBN. Dan APBN kita ini hutang pak kapan akan kembali uang ini kalau dengan proses yang mengganti bola lampu dan bola lampunya sekarang putus. Siapa yang bertanggung jawab di sini, saya minta anggaran 2016 itu datanya dilengkapin sekarang pak. Saya minta ini siapa, siapa yang menangani proses itu dan itu dilakukan dengan proses PL lagi saya dengar. Jadi sekarang bermasalah itu sekarang bola-bola lampu itu sekarang putus, siapa yang bertanggung jawab, solar cell itu bermasalah semua.Infrastruktur Listrik Pembangkit Listrik 7



MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Terus ini yang kedua, kegiatan di PLN saya melihat ini harus dirubah pemasangan kabel-kabel saya lihat banyak yang di PL-PL kan dan anggarannya cukup besar di PLN. Sampai pemasangan penggantian kabel, kabel apa itu dari tiang ke tiang itu? kalau kita tanyakan ini kok ada mati lampu Pak GM? oh ada ganti kabel kecil ke kabel besar. Nah ini yang mengerjakan anak perusahaan semua begitu. Ini kalau begini anak perusahaannya dibina Pak, ini bangkrut ini PLN ini karena profitnya untuk bayarin pegawainya saja. Pegawainya tidak jadi jenius semua nanti jadinya mikirin pasang kabel, ganti kabel kecil ke kabel besar saja. Menurut saya ini anggarannya cukup besar ini ditunjuk langsung lagi Rp3triliun, Rp2Triliun begitu. Menurut saya ini dihapuskan Pak Dirut. Saya mengharapkan ini ada persaingan supaya PLN bisa untung begitu, bisa ada margin yang jelas untuk apa ya PLN itu bisa menghemat biaya begitu, daripada menghidupi yang tidak jelas begitu. Menurut saya ini catatan penting juga nanti kita bahas di Panja. Saya pernah mempertanyakan pada waktu itu ada lampu mati, nah itu langsung saya bilang “berapa anggarannya? Ini Rp2 triliun lebih Pak ini dari Pusat begitu”. Nah itu di Riau Pak waktu itu didapil saya, saya tinjau langsung lokasinya, itu jadi dari kabel kecil pindah ke kabel besar. Nah ini banyak saya lihat sekarang kegiatannya. Nah saya berharap ini bisa dilakukan kegiatan baru yang tidak memboros-boroskan uang PLN begitu. Jadi anak perusahaan ini kita suruh profesionallah. Nah kalau bisa, kalau tidak ya ditutup saja karena tadi dari modal asset Rp400 triliun itu jadi profit Rp5 triliun sudah tidak ketemu dia begitu.Infrastuktur Listrik Kabel 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Nah yang kedua masalah investasi. Nah investasi ini perlu dilihat dan ditinjau ulang tentang investasi. Saya melihat perusahaan PLN Batam ini. Nah ini saya melihat ini ada apa ya seperti pindah tempat saja begitu, pindah tempat PLN butuh pembangkit disini kurang. Nah ini PLN Batam “oh iya saya bisa Pak investasi genset, nah tapi gensetnya juga menimbulkan masalah, bahan bakarnya BBM lagi begitu, nah ini masalah menurut saya. Tidak butuh investasi ini kalau menambahkan biaya juga ya hanya cong-congan saja begitu. Kita cong saja deh katanya bahasanya ini tukar dulu saja ini, nah begitu. Ini perlu diperhatikan Pak. Menurut saya kalau bisa dihilangkan begitu. Kalau dia butuh gas, nah mungkin besok kita rapat dengan Pak Yonan. Nah kita masukan itu dimana saja lokasi yang perlu depo gas supaya membantu kebutuhan PLN begitu, tapi ini harus segera Pak karena ini costnya saya lihat cukup besar. Nah tadi yang seperti dibilang Pak Satya masih enak minum BBM daripada minum gas begitu karena terasa kalau minum BBM ini. Kalau gas kan angin saja yang lewat. Nah ini yang mungkin harus segera Pak. Segera menurut saya juga harus diprofesionalkan Perusahaan ini supaya jangan saya lihat ini apa anak perusahaan PLN ini di loloin saja bahasanya. Kalau dia cari sendiri, profesional, dapat kerja ditempat lain bagus begitu, tapi kalau mengerjakan kerjaannya PLN sendiri ya menurut saya tidak profesional, percuma ya diserahkan saja sama perusahaan-perusahaan yang profesional, dilelang terbuka untuk menjadi persaingan yang bebas begitu, tapi kalau dia di lolo saja begitu rugi lagi, kan ribet juga. Sudah di lolo rugi lagi, Ini biayanya pegawainya kan sayang ini. Ini kalau dimasukkan ke PLN bisa jadi modal kerja Pak. Ini mungkin menurut saya penting Pak Dirut.Investasi Investasi 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi yang saya sampaikan kegiatan-kegiatan semua IPP ini menurut saya bobotnya juga perlu kita tinjau ulang karena menurut saya juga ada kegiatan-kegiatan IPP ini banyak yang harus dilihat dan penunjukkannya karena kedekatan saja. Jadi takutnya nanti bobotnya disampaikan disini sama dilapangan beda. Jadi mungkin dijadwal Panja Listrik nanti bisa menjadwalkan atau dirapat rutin bisa membuat kunjungan spesifik untuk melihat kondisi pembangkit-pembangkit ini Ketua untuk yang IPP-IPP maupun dana-dana PLN juga.Investasi IPP 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Begini Bu maksud saya Pansus itukan nggak satu penyelesaian yang bisa menyelesaikan kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan karena di bawah struktur Ibu. Saya waktu itu disampein oleh Pak Dirjen Hukum, ada beberapa permasalahan yang, ada lahan-lahan perkebunan yang masukin kawasan-kawasan tersebut. Nah ini mau dimasukkan dalam tata ruang tersebut, nah kalau ini menyalahi aturan atau memang ini ada titipan, nah ini segera dirapikan diselesaikan tapi harus selesai Bu karena Riau itu perlu pembangunan dan saya sampaikan juga dengan Pak Dirjen, saya bilang ya sesuai aturan saja, harus selesai, tapi Ibu harus kasih jangka waktu kapan akan selesai, ini sudah mau 5 tahun periode gubernur kasus ini, tata ruang ini. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan 5 tahun kan, yang kena dampak imbasnya kan Provinsi Riau gitu, bagi ibu yang bertanggung jawab, kita minta pertanggungjawabannya kapan akan selesai gitu.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
MUHAMMAD NASIR 30 Demokrat Riau II Laki-laki Nah kalau perlu kita, saya minta nanti rapat bareng gubernur dengan menteri di Komisi VII ini untuk mencari titik temu dari masalah ini. Mungkin itu Bu karena sudah 3 tahun ini proses ini terhambat, mungkin itu Bu Menteri.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi pengeluarannya bertahapKasus Lingkungan HidupAmdal 7
MUHAMMAD NASIR 33 Demokrat Riau II Laki-laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Kasus Lingkungan HidupAmdal 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua ada perusahaan Aqua Pam yang cukup besar yang merusak air danau Toba ini, nah bagaimana prosesnya ini karena saya lihat sampai sekarang perusahaan ini yang merusak dan sampai sekarang cukup besar memproduksi pengembangan ikan, ikan ya kalau saya nggak salah. Ikan ini ribuan ton ini per bulan dikirim nggak tahu ke mana, tapi dikembangkan di kawasan danau Toba. Nah bagaimana sanksi hukum perusahaan ini, saya minta juga ini nanti sekalian pas kunjungan spesifik ini kita lihat perusahaan ini, bagaimana dia mengembangkan, berapa karena truknya cukup besar Bu setiap hari dikirim ke Belawan itu pengapalannya, ke gudangnya dari gudang itu diproses, nah itu dagingnya dikirim ke luar negeri.Kasus Lingkungan HidupAqua PAM 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Ini poin 2 ini Bu saya minta interaktif Pimpinan, mungkin kalau bisa dijawab dengan Ibu, maih ada pertanyaan lain tapi saya bagaimana penanganannya dulu Bu yang merusak ini bagaimana penangannya begitu. Kalau nggak ditanganin percuma nanti Ibu saya tahu ini butuh anggaran Bu, butuh anggaran tapi kalau anggaran ini nanti dimasukkan, kalau ini tetap dirusak seperti ini percuma anggaran ini nggak ada artinya, nanti masyarakat juga, gara-gara Ipal, oh air danau Toba tercemarin. Menurut saya bukan karena Ipal ini Bu tapi karena perusahaan ini yang satu juga ada Inalum juga mengambil air yang cukup besar, naik untuk pembangkit, ini juga menurunkan. Menurunkan badan air danau Toba itu sudah sampai 4 meter Bu, bagaimana sanksi perusahaan ini juga, bagaimana pemulihannya ini. Ini harus ada Ibu keluarkan suurta karena Ibu yanng bertanggung jawab menurut saya, menteri yang ngawasin lingkungan di Reppublik kita ini. Kalau tidak nggak akan selesai Bu danau Toba ini karena saya waktu kecil dulu ke danau Toba masih indah saya lihat, Cuma pinus saja itu sekarang tinggal sedikit, waktu kita mau masuk awal itu saja, yang lain sudah gundul tapi tidak ada sanksi hukumnnya. Mungkin Pak Dirjen Gakkum bisa berkoordinasi dengan pihak Polda, proses hukumnya dijalankan, bagaimana tindak lanjutnya begitu. Nah kalau nggak ini gunduul terus Bu, dulu tebing-tebing kanan-kiri barisan itu semua pinus Pak, tapi nggak ada sekarang pinusnya sudah habis, tapi yang merusak perusahaan ini masih ada, yang merusak pinus ini perusahaannya masih ada gitu dibiarkan saja, tidak menanami sendiri, tidak diberikan sanksi tidak ada gitu, yang disampaikan dulu Pak Sekjen kita kasih IPK nanti dia tanamin kembali. Ini tidak ada non sense semua, saya minta apa sanksi hukum dari perusahaan ini. Jadi sekarang ada TVRI waktu kita kunjungan dengan Pertamina ke sana Pak, itu ada beberapa LSM maupun media itu meliput bahwa air limbah perusahaan kertas itu langsunng masuk ke danau Toba. Itu juga sanksi hukumnya harus ada, jadi kalau orang dibiarkan saja Bu kalau limbah ya susah Bu, nggak ada sanksi hukumnya. Ibu percuma bersihin juga kalau dia tetap ngalir ini nggak ada manfaatnya Bu, tapi kalau dia sudah bersihkan seperti Aqua ini, dia baru buang ke danau itu, kita monggo, berarti benar gitu, sudah ada kehidupan sebelum dia buang, ikan bisa hidup, kita lihat berhasil mungkin dia bisa pakai dana CSR-nya, ini baru baik gitu. Baru-baru ini saya dengan Pak Dirjen Gakkum pergi ke Riau itu perusahaan RAPP itu kita cek tapi ada beberapa catatan yang kita buat, jalan yang harus kita untuk inspeksi untuk kita periksa itu dia tidak buat. Nah Pak Gakkum muter 2 jam pakai kapal itu dengan kapal speed kecil, ini saya bilang bangun saja, kalau dia tidak ada masalah silakan dia bangun karena kita ingin mengecek bagaimana pemanfaatan limbah ini yang implikasinya cukup besar per hari, mungkin jutaan Bu. Bagaimana sungai itu mau bersih kalau ini dibiarkan terus gitu.Kasus Lingkungan HidupAqua PAM 7
MUHAMMAD NASIR 18 Demokrat Riau II Laki-laki Terus terakhir mungkin masukan tadi saya lupa masalah aqua PAM Bu yang di Danau Toba waktu kita kunjungan kemarin, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan dan kita minta kepastian tentang status perusahaan karena mengganggu kelestarian Danau Toba. Mungkin itu Bu. Terima kasih.Kasus Lingkungan Hidup Isu lokal Aqua PAM, Danau Toba 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Menteri, mungkin interaktif, tapi tadi pertanyaan saya Pak Tjatur saya ingin mempertanyakan juga tadi Dirjen Hukumnya kok tidak datang karena poin yang kita tanyakan poin 4 itu kita ingin mendalami proses-proses hukum yang kita sampaikan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ada beberapa kasus yang saya sampaikan juga kepada Pak Roy dan kunjungan kita, kunjungan spesifik juga pada waktu itu yang beberapa kali kita lakukan, itu juga tidak ada kejelasan proses hukumnya. Nah ini bagaimana kirakira Bu Menteri, kita kan ingin minta jawaban ini, kepastian hukum di Dirjen Ibu ini seperti apa kan harus tegas dan jelas, bagaimana menindak perusahaanperusahaan yang cukup merusak lingkungan, terutama yang pada waktu itu kita sudah 2 kali kunjungan ke Riau, yaitu perusahana kayu yang cukup besar, yang sudah merusak lingkungan yang cukup besar dan merambah hutan yang cukup besar, tapi proses hukumnya sampai sekarang tidak jelas. Saya juga sudah melakukian kunjungan spesifik, ini bagaimana bu pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terutama kepada Dirjen yang bersangkutan dan dirjen tersebut juga ikut pada waktu kunjungan tersebut.Kasus Lingkungan HidupKerusakan Lingkungan 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Saya ingin Bu minta jawaban Ibu sebagai menteri dan bertanggung jawab tentang kasus ini. ini sudah hampir 2 tahun kita kunjungan resmi Bu ke perusahaan tersebut dan kita sudah ambil airnya, kita coba ikan hidup di situ, ikan itu tidak beberapa lama ikan itu mati, berarti kan memang mengandung zat-zat yang tidak baik pada limbah tersebut dan itu sudah dilepas itungan detik puluhan ribu mungkin per jam ya, nah itu setiap hari dan itu saya sudah berangkat dengan dirjen dan rombongan, tapi tidak ada hasilnya sampai ini hari. Saya juga minta di kampung halaman saya sendiri, ada satu pabrik yang saya bilang tolong ini ditindak. Kalau dia bisa memperbaiki silakan, tapi kalau tidak memperbaiki tutup pabrik ini. itu juga nanti kita bina dulu Pak, sementara masyarakat saya dia sudah mengambil area DAS yang cukup besar karena kalau tumpah limbah dia itu langsung ke sungai karena areal DAS yang dipakainya, tapi tidak ada tindakan hukum yang jelas. Jadi seperti main-main saja saya lihat, dirjen ini pergi, pulang abisin anggaran, seminar-seminar, tidak jelas.Kasus Lingkungan HidupLimbah 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ini bisa Ibu Menteri kunjungi karena ada mereka disana begitu Bu dan Pak Sekjen sudah mengunjungi lokasi itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan yang lain mungkin saya kembali ke gakum. Saya kunjungan dengan Pak Dirjen itu ada salah satu perkebunan yang itu sudah kita kelilingi dengan Pak Dirjen, tapi saya mohon perusahaan ini untuk ditindak karena Pak Dirjen sudah mendengar sendiri Bu keluhan masyarakat seperti apa. Tanah mereka yang habis terguras dengan longsor yang dirusak oleh perkebunana ini dan jalan umum juga beberapa titik sudah mulai erosi dan tanggapan perusahaan tidak ada Bu.Kasus Lingkungan Hidup Longsor 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Dalam poin rapat ini kita membahas masalah kawasan penanganan danau Toba, mungkin awal Bu ingin izin Pimpinan, mungkin interaktif dengan Bu Menteri. Bu danau Toba ini tempat saya lahir di Simalungun, jadi sedikit yang saya mau tanya Bu. Bagaimana kita mau penannganan danau Toba ini kalau perusahaan-perusahaan yang merusak ini dibiarkan mengelola danau Toba itu, mungkin interaktif dengan Ibu, bagaimana penanganan perusahaan-perusahaan ini. Satu contoh habisnya kayu di sekitar bukit barisan yang ada di danau Toba itu karena ada perusahaan besar kayu yang berdiri di sana, itu yang menghabiskan kayu tersebut. Apa sanksi perusahaan ini, apakah sudah ditanam kembali, bagaimana proses penanganannya, apa sanksi hukum yanng diberikan kepada perusahaan. Mungkin nanti ini izin Pimpinan, kita juga kalau bisa kunjungan spesifik ke sana ke danau Toba bagaimana kita melihat nanti sisi-sisi yang disampaikan di poin ini. Ini nggak akan terbenahi kalau perusahaan ini tetap memproses kondisi ini, jadi kalau Ibu saya harap buat apa deh aturannya terserah, siapa yang motong kayu satu pohon, dendanya berapa di kawasan itu, radius berapa, siapa yang motong kau siapa yang bisa, siapkan Satgas di sana khusus menangani penangangan danau Toba ini, jadi jelas, jangan dirjen Ibu tinggal terima setoran nanti dari perusahaan ini mengeluarkan izin terus, ini nggak jelas. Saya minta bagaimana penanganan proses perusahana yang merusak kawasan danau Toba ini, saya minta laporannya mau Ibu sampaikan tertulis monggo, mau Ibu sampaikan nanti dalam bentuk jawaban di forum ini silakan, tapi saya minta bagaimana proses hukum tentang perusahaan yang merusak kawasan danau Toba ini.Kasus Lingkungan HidupPenanganan danau Toba 7
MUHAMMAD NASIR 24 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi pengendalian pencemaran tadi, ini Bu perlu penegasan dari kementerian Ibu karena lingkungan ini kalau sebenar-benarnya dilakukan dengan baik, saya rasa dampaknya untuk kita sendiri, tapi saya minta penegasan tadi kepada semua dirjen saya minta melakukan proses kerjanya dengan baik karena di sini saya melihat anggarannya cukup besar satu dirjen ada yang hampir 1,8 hampir 2 trilyun ya, tapi saya minta perinciannya setelah terperinci terutama .....membuat bahan-bahannya harus jelas dan tegas, saya bisa membaca dan mengerti tentang bahan ini, tapi dengan kondisi ini kita tidak mengerti bahan ini apa rincian di dalamnya.Kasus Lingkungan HidupPencemaran 7
MUHAMMAD NASIR 28 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin saya interaktif minta dijawab Bu Menteri dan yang satu satu lagi mungkin tadi yang Ibu bilang bisa turun langsung mengenai pencemaran, nah pencemaran tadi juga harus segera Bu, diselesaikan jawabannya juga harus diselesaikan dan diserahkan ke Komisi VII, mungkin masalah tata ruang tadi Bu karena saya di setiap pertemuan di Dapil yang dipertanyakan ini terus.Kasus Lingkungan HidupPencemaran 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ini bisa Ibu Menteri kunjungi karena ada mereka disana begitu Bu dan Pak Sekjen sudah mengunjungi lokasi itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan yang lain mungkin saya kembali ke gakum. Saya kunjungan dengan Pak Dirjen itu ada salah satu perkebunan yang itu sudah kita kelilingi dengan Pak Dirjen, tapi saya mohon perusahaan ini untuk ditindak karena Pak Dirjen sudah mendengar sendiri Bu keluhan masyarakat seperti apa. Tanah mereka yang habis terguras dengan longsor yang dirusak oleh perkebunana ini dan jalan umum juga beberapa titik sudah mulai erosi dan tanggapan perusahaan tidak ada Bu.Kasus Lingkungan Hidup Perkebunan 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ini bisa Ibu Menteri kunjungi karena ada mereka disana begitu Bu dan Pak Sekjen sudah mengunjungi lokasi itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan yang lain mungkin saya kembali ke gakum. Saya kunjungan dengan Pak Dirjen itu ada salah satu perkebunan yang itu sudah kita kelilingi dengan Pak Dirjen, tapi saya mohon perusahaan ini untuk ditindak karena Pak Dirjen sudah mendengar sendiri Bu keluhan masyarakat seperti apa. Tanah mereka yang habis terguras dengan longsor yang dirusak oleh perkebunana ini dan jalan umum juga beberapa titik sudah mulai erosi dan tanggapan perusahaan tidak ada Bu.Kasus Lingkungan Hidup Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi saya minta ditindak tegas Ibu Menteri, saya minta Pak Irjen mengawal proses ini supaya perusahaan yang seperti ini diberikan sanksi dan konsultasikan kepada mereka. Kalau mereka harus didenda, berikan denda supaya mereka menyetorkan kepada negara hasil merusak lingkungan ini begitu. karena seluruhnya Bu ada dua atau tiga kecamatan yang sekelilingnya semua mereka gali dan sekarang itu galianya sudah mencapai 7 sampai 8 meter. Itu Ibu Direktur pada waktu itu MASIH belum menjadi dirjen ya? kita kesana barengan, nah jadi saya dengan Pak Dirjen sudah ke lokasi, mohon Bu supaya ditindak Bu perusahaan ini karena sedikit saja sih permintaan masyarakat itu pun mereka tidak tolerir maksud saya. Jadi saya minta perusahaan ini diberikan sanksi hukum Bu yang menurut peraturan Dirjen Gakum bagaimana supaya ditindak begitu. Jadi mungkin itu Bu Menteri.Kasus Lingkungan Hidup Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang di Dumai juga Pak Dirjen. Ini kita didampingi saya juga dengan Gakum, itu ada perusahaan yang menampung limbah-limbah industri dan tidak memiliki izin bu, nah itu saya minta ditutup Bu sampai dia memiliki izin. Nah pada waktu kunjungan kemarin ke CEFRON saya sudah menyampaikan juga dengan Pak staf ahli Ibu yang waktu itu disitu, nah ini segera Pak dilakukan penutupan dan sekarang dilakukan kerja sama lagi katanya untuk gambut dengan Pemerintah Kota, tapi menurut saya limbah ini tidak bisa kemana-mana sebelum dia dinyatakan nyaman. Lembaga mana yang menyatakan nyaman maksud saya harus ada begitu dan saya minta kepada Kapolda untuk menindak dinas-dinas yang mengeluarkan izin-izin ini begitu. Nah mungkin itu Bu penegasan saya dan saya minta kepada Pak Irjen untuk memantau proses ini Pak karena Bapak sebagai Irjen. Itu mungkin dulu Pimpinan sementara. Saya sudahi. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kasus Lingkungan Hidup Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Saya lihat Bu harus ada ketegasan, keberanian untuk membenahi ini, kalau nggak uang APBN ini habis nanti untuk kita pemerintah membenahi tapi perusahaan ini mengambil keuntungan cukup besar tapi tidak ada feedback-nya gitu. Saya minta Ibu mungkin bisa berkonsultasi kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian ini, memberikan sanksi denda untuk diberikan setorannya kepada negara, memberikan masukan PNBP yang sangat besar kepada negara. Ini jauh lebih baik Bu Menteri, karena perusahaan ini besar juga, per hari dia jutaan, ribuan kubik meleburkan kayu itu tapi kan dampak kimianya sekarang masyarakat ada yang kena kanker payudara, begini, itu semua dampaknya dari situ Bu setelah tanya teman-teman, orang-orang susah yang banyak kena gitu. Saya minta ketegaasan Bu, ketegasan hukumnya dulu, hukum, bahwa hukum di Kementerian Lingkungan ini kuat menurut saya. Saya sudah beberapa kali turun dengan Anggota Pak Dirjen ini dan saya minnta segel saja perusahaan kalau dia nggak bener, segel saja, matiin saja, kalau dia nggak mau, dia tiap hari mungkin mengambil keuntungan 100-200 juta tapi hanya membenahi kawasan lingkungan limbahnya tidak mau, ya kita tutup saja, nanti kalau dia sudah benerin baru dibuka berikan izinnya. Kalau ada pemda-pemda yang memberikan izin seperti .....atas kuda ya berapa biayany, berapa hari selesai, ini di daerah seperti ini Bu. Ini saya minta kepada Pak Dirjen laporkan saja ke kepolisian ya inpansing seperti itu, jadi kan nanti kita perlu kajian Pak, mengeluarkan satu izin kan ada kajian, ada kajian bahwa potensi air ini begini baru bisa dibuang. Nah kalau airnya siap produksi berjalan dibuangin terus ya rusak ini, ikan-ikan pun yang selama ini ditangkap masyarakat mati semua karena kimia, sisa kimia itu dibuang. Itu cukup banyak, di Riau cukup banyak Pak, pabrik .....itu cukup banyak di sana tapi tidak ada tindak lanjut hukum. Saya minta sebenarnya saya ada sample 3-4 tempat saya dengan Anggota Pak Dirjen, saya bilang tutup saja kalau nggak mau karena harus ada sanksi hukum kerugiannya bagaimana seperti yang saya tunjukkan Ibu juga, gambar ada perusahana yang membuat tapal batas tanah. Sekarang tapal batas tanah itu sudah menjadi masalah, sudah mengeluarkan anggaran APBN Sumatera Utara 100 milyar tapi tidak ada sanksi hukum dan sampai sekarang perusahaan ini masih eksis, saya nggak mau Bu begini. Saya maunya di mana hukum kita ini gitu baru lingkungan ini bisa terjaga, kalau Ibu benahi juga danau Toba Bu, masyarakatnya seperti itu non sense Bu. Jadi nggak bisa, Ibu harus tegakkan satu lembaga hukum di sana, motong satu kayu berapa dendanya, yang membuang limbah tidak dengan aturan berapa dendanya itu bunyi Bu entah bentuknya Permen terserah, entah dipayungi oleh PP terserah, yang penting ada Bu sanksi hukum di kawasan ini. Kalau tidak, ini nggak akan bisa Ibu wujudkan, padahal Ibu tadi dalam penyampaian Ibu tadi ujung-ujungnya butuh anggaran karena ini perlu anggaran saya lihat. Jadi anggaran ini kalau dijalankan kalau tidak di back up dengan proses yang baik ya percuma saja macam buang garam di laut saja mneurut saya begitu.Kasus Lingkungan HidupPerusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang di Dumai juga Pak Dirjen. Ini kita didampingi saya juga dengan Gakum, itu ada perusahaan yang menampung limbah-limbah industri dan tidak memiliki izin bu, nah itu saya minta ditutup Bu sampai dia memiliki izin. Nah pada waktu kunjungan kemarin ke CEFRON saya sudah menyampaikan juga dengan Pak staf ahli Ibu yang waktu itu disitu, nah ini segera Pak dilakukan penutupan dan sekarang dilakukan kerja sama lagi katanya untuk gambut dengan Pemerintah Kota, tapi menurut saya limbah ini tidak bisa kemana-mana sebelum dia dinyatakan nyaman. Lembaga mana yang menyatakan nyaman maksud saya harus ada begitu dan saya minta kepada Kapolda untuk menindak dinas-dinas yang mengeluarkan izin-izin ini begitu. Nah mungkin itu Bu penegasan saya dan saya minta kepada Pak Irjen untuk memantau proses ini Pak karena Bapak sebagai Irjen. Itu mungkin dulu Pimpinan sementara. Saya sudahi. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kasus Lingkungan Hidup Perusahaan tampung limbah industri tanpa izin 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi saya minta ditindak tegas Ibu Menteri, saya minta Pak Irjen mengawal proses ini supaya perusahaan yang seperti ini diberikan sanksi dan konsultasikan kepada mereka. Kalau mereka harus didenda, berikan denda supaya mereka menyetorkan kepada negara hasil merusak lingkungan ini begitu. karena seluruhnya Bu ada dua atau tiga kecamatan yang sekelilingnya semua mereka gali dan sekarang itu galianya sudah mencapai 7 sampai 8 meter. Itu Ibu Direktur pada waktu itu MASIH belum menjadi dirjen ya? kita kesana barengan, nah jadi saya dengan Pak Dirjen sudah ke lokasi, mohon Bu supaya ditindak Bu perusahaan ini karena sedikit saja sih permintaan masyarakat itu pun mereka tidak tolerir maksud saya. Jadi saya minta perusahaan ini diberikan sanksi hukum Bu yang menurut peraturan Dirjen Gakum bagaimana supaya ditindak begitu. Jadi mungkin itu Bu Menteri.Kasus Lingkungan Hidup Perusahaan yang kena Sanksi 7
MUHAMMAD NASIR 34 Demokrat Riau II Laki-laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti.Kasus Lingkungan HidupRAPP 7
MUHAMMAD NASIR 35 Demokrat Riau II Laki-laki Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Kasus Lingkungan HidupRAPP 7
MUHAMMAD NASIR 17 Demokrat Riau II Laki-laki Menambahkan sedikit Pimpinan dari pertanyaan saya tadi. ini Ibu Menteri masalah tata ruang Riau Bu. Nah ini saya mendapati ada tiga desa sekarang setelah jadi Pansus DPR provinsi itu menjadi kawasan kebun. Nah mungkin ini saya menyampaikan kepada Ibu Menteri hati-hati dengan usulan Riau itu karena menurut saya pansusnya tidak jelas Bu karena banyak bupati-bupati kemarin kita ketemu itu protes. Ada tiga desa yang di Tapung Hulu Bu itu bupatinya complain ke saya bahwa tiga desa itu menjadi kawasan perkebunan sekarang dan banyak kebun-kebun yang diluar izin mungkin menanami lahan-lahan yang belum jelas statusnya. Ini mungkin masukan Ibu Menteri. Jadi jangan gampang untuk menyetujui, tapi dilihat kembali bagaimana kondisi yang sebenarnya.Kasus Lingkungan Hidup Tata Ruang 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Pak Gatot itu yang Bapak kasih belum lengkap, seperti Jambi itu beberapa hal yang dipertanyakan, itu belum lengkap. Jadi itu yang kita sampaikan tadi, termasuk tadi yang RUPTL pembangkit tadi. Nah dari 2014-2019 yang direncanakan, yang sudah dikerjakan pakai anggaran mana atau investornya yang mengerjakan, nah kita perlu tahu yang kita awasin seperti apa. Inikan nggak ada datanya sama kita sekarang.Kebijakan RUPTL 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Tadi saya sudah sampaikan sebelum bapak mengakhiri penyampaian bapak masalah pembangkit. Di sini ada disampaikan mungkin jaman permintaan Pak Joko ini punya program untuk mencapai 35 ribu tadi. RUPTL-nya tolong pak dibagikan karena tadi saya minta supaya segera kita tahu di mana lokasi pembangunanpembangunan sampai 2019, bahan bakunya apa, lokasinya di mana, siapa yang berinvestasi, menggunakan anggaran apa. Nah ini perlu pak, ini sangat-sangat perlu nah kalau enggak ada datanya, tolong disiapkan karena kita sekarang membahas itu. Jadi saya ingin mendalami permasalahan RUPTL ini. Yang lain pak, ini mungkin nanti akan saya tanya lagi di sesi berikutnya karena kalau yang mau saya tanya itu karena saya ingin mendalami data-data tersebut.Kebijakan RUPTL 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak ini PLN BB ini dia kegiatan apa? izin Pak Dirut.Kegiatan Kegiatan 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Bukannya mengambil VV kalau ada yang supply ke PLN itu?Kegiatan Kegiatan 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi yang saya sampaikan kegiatan-kegiatan semua IPP ini menurut saya bobotnya juga perlu kita tinjau ulang karena menurut saya juga ada kegiatan-kegiatan IPP ini banyak yang harus dilihat dan penunjukkannya karena kedekatan saja. Jadi takutnya nanti bobotnya disampaikan disini sama dilapangan beda. Jadi mungkin dijadwal Panja Listrik nanti bisa menjadwalkan atau dirapat rutin bisa membuat kunjungan spesifik untuk melihat kondisi pembangkit-pembangkit ini Ketua untuk yang IPP-IPP maupun dana-dana PLN juga.Kegiatan Kegiatan 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit mungkin Pak Dirut. Saya ini pertanyaan titipan ini tetapi saya sampaikan. Bagaimana logikanya Pak Dirut karena Bapak seorang bangkir, mantan seorang bangkit, aset sebesar Rp400 triliun profitnya cuma Rp5 triliun begitu. Ini logikanya rugi atau untung begitu? Nah ini kita ceritanya harus berbisnis Pak Dirut karena ini anak perusahaan kan disuruh bisnis ini. Nah kalau dia Rp400 trilun, kalau profitnya cuma Rp5 triliun ini bangkrut Pak. Nah ini sama saja Bapak buang garam ke laut. Habis ini dana PLN ini kalau begini caranya. Jadi ini perlu dievaluasi Pak Dirut. Ini juga kita minta nanti kinerjanya diaudit karena penyakit ini kalau Bapak biarkan saja nyedotin induknya lama-lama PLN-nya yang bangkrut nanti terakhir karena logikanya tidak ketemu. Ini pertanyaan titipan ini. Ini dari Pak Tjatur ini Pak. Saya oh benar juga saya fikir tadikan logikanya masuk diakal begitu. Kita juga orang bisnis kan kalau Rp400Triliun tidak cuma 1% profitnya ini bagaikan ayam tidak ketemu air ini Pak, sesak-sesak dia. Tolong dievaluasi Pak Dirut ini sebagai catatan penting. Mungkin kita di Panja Listrik nanti minta auditnya ini Pak, audit anak perusahaan ini dan buat penyegaran Pak supaya kalau bisa dicabut suruh jalan cepat kalau tidak ya sudah istirahatin saja begitu. Kalau tidak ya sudah masukin kotak saja perusahaannya, timbang banyak biaya operasional kan sayang juga PLN begitu profit yang lain tersedot nanti. Mungkin itu Pak masukan saja ini Pak Dirut, tapi kita butuh auditnya nanti untuk di bahas di Panja Listrik, itu satu.Kelistrikan Kerugian 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua ini Pak, masalah tadi kerugian anak perusahaan ya harus ada yang bertanggungjawab. Seperti tadi kita bingung juga logikanya ada sumber yang jelas untuk penjualan batubara ke PLN, ada anak Perusahaan yang disuruh join dengan Perusahaan Tambang, tapi tidak mendapat profit juga begitu, nah ini seperti apa pertanggungjawabannya? Harus jelas. Mungkin di Pak Dirut sekarang dapat profit, yang dulu tidak dapat profit. Ini ada apa disini begitu? ada kepentingan siapa? atau apa penyebabnya? Karena penjualannya jelas Pak Dirut. Kalau kita ini konsumennya sudah jelas sudah gampang begitu. Cari konsumen yang agak repot begituKelistrikan Kerugian 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Selanjutnya yang kedua, data yang saya minta pada waktu Panja Listrik itu data lelang yang dilakukan sampai lelang itu batal juga sekarang anggaranya tidak bermanfaat. Itu satu perusahaan bisa 6 paket menang bagaimana caranya? Bagaimana menyusun tenaga ahlinya itu datanya mana? Itu sudah kita minta itu dan swasta juga bisa menang tiga paket, bagaimana itu data perusahaannya? Jangan-jangan bodong semua itu data perusahaannya. Ah itu saya minta diserahkan semuanya pada waktu raker besok sebab saya juga minta pertanggungjawaban menteri dari hasil penyelenggaraan itu. mungkin itu saja Pimpinan masukannya. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKelistrikan Panja Listrik 7



MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Kerjasamanya bagaimana?Kerjasama Kerjasama 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Supply modal atau?Kerjasama Kerjasama 7
Muhammad Nasir 14 Demokrat Riau II Laki-Laki Enggak, waktu itu bapak rapat dengan kita bapak akan meminta PP untuk melakukan pekerjaan ini. sorry, Permen ya, bukan ada keputusan karena ada permasalahan ini, ada harga bertambah, Bapak minta keputusan itu kan. Tapi angka sekarang kalau untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ada Bapak sampaikan tadi proyek ini sudah berkarat, sudah tidak bisa dikerjakan. Nah berapa kerugian ini, berapa yang akan ditimbulkan, kita harus, saya tanya ini pak berapa angkanya karena uang negara ini kita hutang pak dan kita harus meletakkan uang ini azaz manfaatnya di mana. Bermanfaat uang ini dan bisa difungsikan kembali untuk memulihkan uang ini dan berapa kerugian negara yang terjadi di sini.Ketenagalistrikan Data Kerugian 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin yang kedua, baik dari kementerian Dirjen Kelistrikan maupun Dirut PLN saya menanyakan beberapa hal. Yang pertama masalah pemasokan listrik di pulau-pulau terdepan, ini tadi saya lihat ada Selat Panjang. Selat Panjang inikan satu permasalahan yang jadi masalah sekarang di Riau itu masuknya narkoba Pak, karena kondisi lokasi ini terpencil dan memang jauh dari kondisi kebutuhan maupun penerangan yang cukup ya. Jadi daerah-daerah yang cukup terpencil tapi tidak terbantukan dengan penerangan-penerangan yang cukup. Nah tadi ada saya lihat Selat Panjang, mungkin saya mohon izin dengan pimpinan untuk interaktif kepada Pak Dirut, maupun yang mewakili Dirjen Kelistrikan. Bagaimana kondisi pembangkit yang di Selat Panjang ini kondisinya mangkrak atau ada proyek-proyek lain yang dilakukan di sana.Ketenagalistrikan Kasus Pulau Panjang Riau 7
Muhammad Nasir 6 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan. Sedikit mungkin Pak Dirut, selama Pak Dirut jadi dirut mungkin belum pernah ya melihat laporan kondisi Selat Panjang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini mungkin bisa menjadi potensi pak karena memang dibutuhkan. Saya juga sudah ketemu dengan kepala daerahnya dan sampai sekarang memang tidak ada tanggapan kementerian maupun PLN. Ini karena memang bukan Dapil saya tapi memang daerah Riau karena bupatinya sudah menyampaikan ke saya Dapilnya Pak Saudara saya tadi yang dari Demokrat juga. Ini harus diperhatikan pak karena memang kondisi ini sangat-sangat dibutuhkan, memang kondisi ini sangat terisolir dan perbatasan dengan Malaysia. Nah ini programnya Pak Jokowi pada waktu itu kan, ingin membangun pulau-pulau terdepan dan pintu-pintu masuk yang masuk ke Indonesia. Ini perlu menjadi catatan penting buat Pak Dirjen atau yang mewakili atau Pak Direktur PLN, ini menjadi potensi pak, yang paling yang penting kapan ini akan bisa dilaksanakan. Itu yang saya ingin jawaban dari Pak Dirut.Ketenagalistrikan Kasus Pulau Panjang Riau 7
Muhammad Nasir 15 Demokrat Riau II Laki-Laki Yang kedua, ada laporan ke kita Pak, kita kan sudah subsidi jaringan sebesar 24 trilyun. Tapi ada beberapa developer yang melapor ke kita itu PLN minta dana untuk memasang jaringan ke mereka, dikenakan dana incharge 2 milyar, nanti datanya saya siapin biar nanti ke Pak Dirut biar lebih jelas. Terima kasih.Ketenagalistrikan Laporan 7
Muhammad Nasir 15 Demokrat Riau II Laki-Laki Sedikit Pimpinan, terima kasih. Tadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Harry, ada anak perusahaan yang ikut lelang. Berarti kalau di PLN ini anak perusahaan itu harus ikut lelang Pak ya, setiap mengambil pekerjaan, nggak ya. Walaupun proyek multi years 5 tahun kaya gitu, bisa ditunjuk langsung. Saya tanya dulu sama Pak Dirut nanti datanya saya siapin, ada proyek multi years jasa-jasa dan konstruksi gitu ya, tapi katanya di anak perusahaan di PL kan gitu. makanya nanti itu yang satu.Ketenagalistrikan Lelang 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin yang kedua, baik dari kementerian Dirjen Kelistrikan maupun Dirut PLN saya menanyakan beberapa hal. Yang pertama masalah pemasokan listrik di pulau-pulau terdepan, ini tadi saya lihat ada Selat Panjang. Selat Panjang inikan satu permasalahan yang jadi masalah sekarang di Riau itu masuknya narkoba Pak, karena kondisi lokasi ini terpencil dan memang jauh dari kondisi kebutuhan maupun penerangan yang cukup ya. Jadi daerah-daerah yang cukup terpencil tapi tidak terbantukan dengan penerangan-penerangan yang cukup. Nah tadi ada saya lihat Selat Panjang, mungkin saya mohon izin dengan pimpinan untuk interaktif kepada Pak Dirut, maupun yang mewakili Dirjen Kelistrikan. Bagaimana kondisi pembangkit yang di Selat Panjang ini kondisinya mangkrak atau ada proyek-proyek lain yang dilakukan di sana.Ketenagalistrikan Pemasokan listrik di pulau terdepan 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi sedikit Pimpinan, terima kasih. Maksud kita gini Pak Dirut, Pak Dirut masuk mungkin di awal 2014, 2015 ya. Nah tidak semua tahu Pak Dirut kondisi seperti ini, mungkin dilapori para direktur. Pak Dirut juga mungkin benar, ada yang bener ada yang nggak laporinnya. Nah saya minta Pimpinan, izin Pimpinan, kita juga Komisi VII minta dalam kasus-kasus PLN ini kita bentuk Panja, membantu Pak Dirut supaya kita juga ikut mengawal proses-proses kondisi kasus-kasus seperti ini. Nah jadi supaya kita juga lihat kondisi Pak Dirut menjelaskan ada yang mempunyai kontrak, tapi tidak melaksanakan pekerjaan. Terus pekerjaan ini kalau kita lihat 34 yang mangkrak, nah 34 ini apa saja. Nah kita kan sudah jelaskan 21 di sini, yang lain apa, nilainya berapa, kita biar tahu juga di sini, kan ini yang kita pertanyakan dalam kesimpulan kemarin.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Menindaklanjuti yang disampaikan Pak Harry tadi, untuk kita mendalami proyek-proyek mangkrak tadi, kalau saya lihak kan semuanya juga belum lengkap ya pak datanya, karena belum ada semua saya lihat tadi hanya penjelasan, tapi nilai-nilainya tidak tahu berapa, ditambah berapa, selesainya kapan, apa yang akan terjadi. Untuk melakukan peninjauan itu saya rasa saran teman-teman Komisi VII tadi untuk dilakukan pembentukan Panja pimpinan, supaya lebih fokus kita menangani kasus-kasus proyek mangkrak ini maupun proyek-proyek yang sudah berjalan, mungkin dari 2014 sampai sekarang, supaya kita tahu apa yang dikerjakan di daerah, apa yang dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, ada masalah atau tidak, nah Panja ini nanti akan mengikuti dan membantu Dirut PLN karena tidak semua, mungkin yang dilaporkan ke Pak Dirut benar dan apa adanya, tapi nanti kita akan melihat perkembangan Panja ini bagaimana menjelaskan dan melihat dan memantau penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah maupun yang akan diselesaikan ataupun yang ada solusinya. Mungkin saran pertama izin Pimpinan, jadi Anggota Komisi VII meminta supaya di PLN ini kita bentuk Panja untuk melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah maupun mangkrak, maupun yang terlaksana.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Muhammad Nasir 12 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, izin Pimpinan. Maksud saya Pak Dirut, pertanyaan Pak Harry tadi perlu dijawab supaya kita jelas. Makanya saya mendesak Komisi VII ini harus membentuk Panja karena kita ingin tahu apa yang terjadi di dalam permasalahan ini. Itu yang saya desak, makanya Komisi VII hari ini kita minta membentuk Panja dan Panja ini kita sama-sama mengawal untuk pelaksanaan ini, kalau mana ada permasalahan tadi kemudian tanah, kita bingung juga pak. Kita, ini apa, ini uangnya sudah keluar, uangnya berantakan, terus saya tanya nilainya enggak keluar-keluar dari tadi. Saya bingung gitu, ini apa gitu kok saya nanya kok enggak dijawab dari tadi itu. Nilainya saja sampai sekarang pak enggak keluar ini angkanya. Bapak bilang lagi di audit, lagi begini, angkanya pak, angkanya itu ada di bapak sekarang. Terterain di sini berapa angkanya, berapa angkanya sekarang Pak, di cantumin di sini jadi kita tahu berapa angka permasalahan ini dan siapa yang membuat masalah ini, timbulnya dari mana masalah ini, itu pak. Jadi kita bingung ini apa maunya ini, kita diajak ngomong, kita undang rapat udah 2 kali konsepnya enggak keluar gitu, tujuannya mau ke mana gitu. Padahal kita ingin PLN ini pulih gitu loh, dari tadi kita tanya, saya tanya mana ini proyek yang 34 nih, berapa nilainya, sebentar kita break kita skors, enggak keluar juga angkanya. Nah sekarang Pak Harry nanya itu Bapak jawab, nah kalau nggak bapak jawab nanti bapak kita pikir pak sofyan ada di mana ini. Terima kasih Pimpinan.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Muhammad Nasir 14 Demokrat Riau II Laki-Laki Itu yang kita tanya dan tadi pertanyaan Pak Harry juga jelas itu, apa yang harus bapak jelaskan di situ kita minta dijelaskan. Makanya saya minta ke depan Panja ini sudah terbentuk ini yang akan mengawal bagaimana. Ijin pimpinan mungkin masalah Panja tadi mungkin kita sepakatin apakah bisa Panja di Komisi VII untuk masalah proyek-proyek mangkrak ini ataupun kegiatan-kegiatan lain kita bentuk dalam wadah Panja untuk melakukan fungsi pengawasan mungkin itu Pimpinan, setuju ya pak, oke. Mungkin yang teman-teman yang lain. Terima kasih.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi sedikit Pimpinan, terima kasih. Maksud kita gini Pak Dirut, Pak Dirut masuk mungkin di awal 2014, 2015 ya. Nah tidak semua tahu Pak Dirut kondisi seperti ini, mungkin dilapori para direktur. Pak Dirut juga mungkin benar, ada yang bener ada yang nggak laporinnya. Nah saya minta Pimpinan, izin Pimpinan, kita juga Komisi VII minta dalam kasus-kasus PLN ini kita bentuk Panja, membantu Pak Dirut supaya kita juga ikut mengawal proses-proses kondisi kasus-kasus seperti ini. Nah jadi supaya kita juga lihat kondisi Pak Dirut menjelaskan ada yang mempunyai kontrak, tapi tidak melaksanakan pekerjaan. Terus pekerjaan ini kalau kita lihat 34 yang mangkrak, nah 34 ini apa saja. Nah kita kan sudah jelaskan 21 di sini, yang lain apa, nilainya berapa, kita biar tahu juga di sini, kan ini yang kita pertanyakan dalam kesimpulan kemarin.Ketenagalistrikan Pengawalan kasus 7
Muhammad Nasir 12 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, izin Pimpinan. Maksud saya Pak Dirut, pertanyaan Pak Harry tadi perlu dijawab supaya kita jelas. Makanya saya mendesak Komisi VII ini harus membentuk Panja karena kita ingin tahu apa yang terjadi di dalam permasalahan ini. Itu yang saya desak, makanya Komisi VII hari ini kita minta membentuk Panja dan Panja ini kita sama-sama mengawal untuk pelaksanaan ini, kalau mana ada permasalahan tadi kemudian tanah, kita bingung juga pak. Kita, ini apa, ini uangnya sudah keluar, uangnya berantakan, terus saya tanya nilainya enggak keluar-keluar dari tadi. Saya bingung gitu, ini apa gitu kok saya nanya kok enggak dijawab dari tadi itu. Nilainya saja sampai sekarang pak enggak keluar ini angkanya. Bapak bilang lagi di audit, lagi begini, angkanya pak, angkanya itu ada di bapak sekarang. Terterain di sini berapa angkanya, berapa angkanya sekarang Pak, di cantumin di sini jadi kita tahu berapa angka permasalahan ini dan siapa yang membuat masalah ini, timbulnya dari mana masalah ini, itu pak. Jadi kita bingung ini apa maunya ini, kita diajak ngomong, kita undang rapat udah 2 kali konsepnya enggak keluar gitu, tujuannya mau ke mana gitu. Padahal kita ingin PLN ini pulih gitu loh, dari tadi kita tanya, saya tanya mana ini proyek yang 34 nih, berapa nilainya, sebentar kita break kita skors, enggak keluar juga angkanya. Nah sekarang Pak Harry nanya itu Bapak jawab, nah kalau nggak bapak jawab nanti bapak kita pikir pak sofyan ada di mana ini. Terima kasih Pimpinan.Ketenagalistrikan Pengawalan kasus 7
Muhammad Nasir 11 Demokrat Riau II Laki-Laki Nah mungkin itu masukan saya tapi yang paling penting, kita minta mohon izin Pimpinan untuk rapat berikutnya, saya minta seluruh GM pembangkit maupun teknis-teknis yang lain nanti bisa dihadirkan untuk daerah-daerah yang kita lihat perlu kita awasi bagaimana pembangunan-pembangunan pembangkit-pembangkit yang dilakukan maupun jaringan-jaringan yang selama ini bermasalah tapi mungkin dilaporkan kepada Pak Dirut baik-baik saja. Mungkin itu yang ingin saya dalamin dan seluruh teman-teman kan tadi mohon izin mungkin di rapat berikutnya Panja ini sudah bisa terbentuk untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjadi acuan kita untuk mengawasi PLN ini supaya lebih baik dan membantu pak dirut, supaya PLN ini bisa terwujud dengan baik.Ketenagalistrikan Pengawasan pembangunan pembangkit 7
Muhammad Nasir 2 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, izin Pimpinan. Maksud saya begini Pimpinan, kita kan ingin lihat perencanaannya nggak sampai 2026 ya, perencanaan yang kita ingin tahu kalau Ibu mau menyampaikan di sini perencanaan, mungkin 2017 saja dulu yang akan kita jalani atau 2018 atau sampai 2019 terakhir. Jadi kita tahu berapa sih perkembangan PLN ini sampai 2019, kalau Ibu sampaikan 2026 wah barangnya nanti nggak jelas kita nanti bacanya sudah. Kita ingin 2019 saja Bu, kalaupun Ibu sampai 2019. Nah terus saya di sini kan kesimpulan kita itu minta penjelasan tentang proyek-proyek terminasi ini mana datanya, di mana lokasinya, berapa nilainya, apa yang sudah dilakukan untuk merupakan satu langkah yang untuk membenahi proyek-proyek yang mangkrak ini.Ketenagalistrikan Perencanaan 7
Muhammad Nasir 2 Demokrat Riau II Laki-Laki Ada kesimpulan kita Pak, tanggal 25 Oktober atau diperbaiki datanya ada yang salah, iya tapi itu saja Pak kita fokus dulu ke situ, bagaimana nanti memecahkan permasalahan itu terus kalau, adapun pengembangan perencanaan BNPB 2019 jelaskan kita, jadi kita berarti berapa anggaran setiap tahun yang dikeluarkan PLN untuk membangun perencanaan yang Beliau sampaikan tadi Direktur Perencanaan tadi. Kalau sampai 2026 jauh sekali Pak.Ketenagalistrikan Perencanaan 7
Muhammad Nasir 14 Demokrat Riau II Laki-Laki Enggak, waktu itu bapak rapat dengan kita bapak akan meminta PP untuk melakukan pekerjaan ini. sorry, Permen ya, bukan ada keputusan karena ada permasalahan ini, ada harga bertambah, Bapak minta keputusan itu kan. Tapi angka sekarang kalau untuk menyelesaikan pekerjaan ini, ada Bapak sampaikan tadi proyek ini sudah berkarat, sudah tidak bisa dikerjakan. Nah berapa kerugian ini, berapa yang akan ditimbulkan, kita harus, saya tanya ini pak berapa angkanya karena uang negara ini kita hutang pak dan kita harus meletakkan uang ini azaz manfaatnya di mana. Bermanfaat uang ini dan bisa difungsikan kembali untuk memulihkan uang ini dan berapa kerugian negara yang terjadi di sini.Ketenagalistrikan Permen untuk kebijakan 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Nah jadi proses ini yang ingin kita lihat, saya lihat Pak Dirut baru, ada beberapa juga yang baru, ada direktur lama, nah ingin kita minta kejelasan dari proses ini. pak Dirut juga udah sampaikan ini diproses rapat kita kemarin sama yang bapak sampaikan, sudah bapak sampaikan, tapi di data ini dia belum lengkap. Nah kita ingin melihat seperti apa sih strukturnya, terus seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi apa yang ke depan harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini karena kerugiannya pasti sangat besar. Ini pak yang perlu nah makanya Komisi VII bagaimana sistem mengawal ini dan meninjau kondisi proyek mangkrak ini, sampai sejauhmana nah kita saran saya kita membentuk Panja Komisi VII untuk mengawal proyek-proyek mangkrak di Komisi VII ini.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Menindaklanjuti yang disampaikan Pak Harry tadi, untuk kita mendalami proyek-proyek mangkrak tadi, kalau saya lihak kan semuanya juga belum lengkap ya pak datanya, karena belum ada semua saya lihat tadi hanya penjelasan, tapi nilai-nilainya tidak tahu berapa, ditambah berapa, selesainya kapan, apa yang akan terjadi. Untuk melakukan peninjauan itu saya rasa saran teman-teman Komisi VII tadi untuk dilakukan pembentukan Panja pimpinan, supaya lebih fokus kita menangani kasus-kasus proyek mangkrak ini maupun proyek-proyek yang sudah berjalan, mungkin dari 2014 sampai sekarang, supaya kita tahu apa yang dikerjakan di daerah, apa yang dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, ada masalah atau tidak, nah Panja ini nanti akan mengikuti dan membantu Dirut PLN karena tidak semua, mungkin yang dilaporkan ke Pak Dirut benar dan apa adanya, tapi nanti kita akan melihat perkembangan Panja ini bagaimana menjelaskan dan melihat dan memantau penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah maupun yang akan diselesaikan ataupun yang ada solusinya. Mungkin saran pertama izin Pimpinan, jadi Anggota Komisi VII meminta supaya di PLN ini kita bentuk Panja untuk melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah maupun mangkrak, maupun yang terlaksana.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Muhammad Nasir 14 Demokrat Riau II Laki-Laki Itu yang kita tanya dan tadi pertanyaan Pak Harry juga jelas itu, apa yang harus bapak jelaskan di situ kita minta dijelaskan. Makanya saya minta ke depan Panja ini sudah terbentuk ini yang akan mengawal bagaimana. Ijin pimpinan mungkin masalah Panja tadi mungkin kita sepakatin apakah bisa Panja di Komisi VII untuk masalah proyek-proyek mangkrak ini ataupun kegiatan-kegiatan lain kita bentuk dalam wadah Panja untuk melakukan fungsi pengawasan mungkin itu Pimpinan, setuju ya pak, oke. Mungkin yang teman-teman yang lain. Terima kasih.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Muhammad Nasir 11 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin nanti bisa saya sampaikan, yang Pak Indra mungkin saya sampaikan lagi di sini untuk revisi RUU PTL ini, saya lihat kan dari 2016 sampai 2025. Nah ini mungkin perlu pengkajian ulang, menurut saya seperti tadi kajian-kajian yang sudah bapak lakukan mungkin perlu masukan teman-teman dari komisi yang bersangkutan maupunkom VII. Daerah-daerah mungkin sudah masuk dalam RUU PTL bapak tapi ada yang menjadi potensi. Nah ini mungkin nanti ada beberapa daerah yang mungkin kita bisa sampaikan ini bisa menjadi potensi dan sangat dibutuhkan di daerah itu karena memang sumbernya ada dan potensinya baik, tapi mungkin ada kepentingan-kepentingan orang yang membuat RUU PTL ini, mungkin ini lebih baik tapi ada kepentingan. Mungkin kita bisa memberi masukan, bapak bisa bertemu dengan kepala daerahnya supaya ini bisa menjadi potensi daerah itu bisa lebih cepat maju.Ketenagalistrikan Revisi RUU PTL 7
Muhammad Nasir 17 Demokrat Riau II Laki-Laki Itu masalah RUU PTL-nya termasuk merubah dan melihat potensi-potensi yang mendesak untuk didahulukan ya, jadi kita minta ditambah klausulnya merubah atau memasukkan tapi yang sudah masuk di RUU PTL kalau dia memang sangat dibutuhkan untuk diubah lebih cepat dibangun atau di.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin apa nanti Pimpinan, perlu dihadirkan Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi atau BIG untuk, karena takutnya kan anggarannya tumpang tindih, ada anggaran di sana, ada anggaran di sini, tapi iya, mereka sudah memiliki. Tapi kalau menurut mereka Bu Menteri, izin Pimpinan, mereka yang share itu semua. Nah itu yang perlu kita nanti kita luruskan supaya jangan nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan softcopy saja dari mereka, tapi mengeluarkan anggaran yang. Itu yang perlu yang nanti kita perjelas mungkin Pimpinan. Mungkin itu.Koordinasi BIG 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Terus ini yang kedua, kegiatan di PLN saya melihat ini harus dirubah pemasangan kabel-kabel saya lihat banyak yang di PL-PL kan dan anggarannya cukup besar di PLN. Sampai pemasangan penggantian kabel, kabel apa itu dari tiang ke tiang itu? kalau kita tanyakan ini kok ada mati lampu Pak GM? oh ada ganti kabel kecil ke kabel besar. Nah ini yang mengerjakan anak perusahaan semua begitu. Ini kalau begini anak perusahaannya dibina Pak, ini bangkrut ini PLN ini karena profitnya untuk bayarin pegawainya saja. Pegawainya tidak jadi jenius semua nanti jadinya mikirin pasang kabel, ganti kabel kecil ke kabel besar saja. Menurut saya ini anggarannya cukup besar ini ditunjuk langsung lagi Rp3triliun, Rp2Triliun begitu. Menurut saya ini dihapuskan Pak Dirut. Saya mengharapkan ini ada persaingan supaya PLN bisa untung begitu, bisa ada margin yang jelas untuk apa ya PLN itu bisa menghemat biaya begitu, daripada menghidupi yang tidak jelas begitu. Menurut saya ini catatan penting juga nanti kita bahas di Panja. Saya pernah mempertanyakan pada waktu itu ada lampu mati, nah itu langsung saya bilang “berapa anggarannya? Ini Rp2 triliun lebih Pak ini dari Pusat begitu”. Nah itu di Riau Pak waktu itu didapil saya, saya tinjau langsung lokasinya, itu jadi dari kabel kecil pindah ke kabel besar. Nah ini banyak saya lihat sekarang kegiatannya. Nah saya berharap ini bisa dilakukan kegiatan baru yang tidak memboros-boroskan uang PLN begitu. Jadi anak perusahaan ini kita suruh profesionallah. Nah kalau bisa, kalau tidak ya ditutup saja karena tadi dari modal asset Rp400 triliun itu jadi profit Rp5 triliun sudah tidak ketemu dia begitu.Lampu Lampu 7
MUHAMMAD NASIR 23 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang berikutnya tadi mungkin masalah hukum saya minta perincian secara detil seperti yang disampaikan teman saya tadi, per triwulan mungkin per masa reses kita sudah diberikan hasil kinerja seperti kita kalau di Komisi XI dulu tri wulan laporan bank itu kita terima, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana pergerakan bank yang ada di Indonesia ini. saya berharap kementerian lingkungan ini dan kehutanan bisa melaporkan seperti yang disampaikan Ketua tadi, seperti yang dibuat Kementerian ESDM itu kita di forward Bu, apa kejadian yang, dia melaporkan ke kita kondisi-kondisi energi yang ada di republik kita ini.Laporan Laporan 7
Muhammad Nasir 17 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.Lingkungan Hidup Amdal 7
Muhammad Nasir 21 Demokrat Riau II Laki-Laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Lingkungan Hidup Amdal 7
Muhammad Nasir 22 Demokrat Riau II Laki-Laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti. Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Lingkungan Hidup Amdal 7
Muhammad Nasir 4 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin apa nanti Pimpinan, perlu dihadirkan Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi atau BIG untuk, karena takutnya kan anggarannya tumpang tindih, ada anggaran di sana, ada anggaran di sini, tapi iya, mereka sudah memiliki. Tapi kalau menurut mereka Bu Menteri, izin Pimpinan, mereka yang share itu semua. Nah itu yang perlu kita nanti kita luruskan supaya jangan nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan softcopy saja dari mereka, tapi mengeluarkan anggaran yang. Itu yang perlu yang nanti kita perjelas mungkin Pimpinan. Mungkin itu.Lingkungan Hidup Anggaran 7
Muhammad Nasir 15 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih. Mungkin yang lainnya Bu, tadi menindaklanjuti penyampaian teman saya, dari jawaban tertulis yang sudah disampaikan Bu Menteri pada waktu Rapat Kerja yang sebelumnya, bahwa saya menanyakan pada waktu itu ada bibit durian. Tadi Ibu menyampaikan di sini, bahwa dalam, hasil kesimpulan rapat kemarin bahwa disepakati untuk 70% itu dilakukan bibit buah-buahan. Di jawaban itu saya mendapatkan jawabannya, berarti kan ada ekonomi yang akan tumbuh di sana sebenarnya, tapi jawaban itu saya melihat kita bukan nyari buahnya, tapi nyari kayunya. Saya ingin mempertegas Bu, bahwa anggaran ini dipergunakan untuk sebaik-baiknya, jadi pake 2 kualitas dong, kualitas yang baik saya sudah memberikan masukan ada kultur-kultur jaringan yang baik. Nah ini bisa di sharing dengan kementerian, supaya hasil anggaran itu bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk masyarakat karenakan bibit-bibit ini kami dari Komisi VII bisa ikut membagikan di Dapil-dapil kami dan ini sangat bermanfaat untuk ekonomi masyarakat, karena kalau sudah pakai kultur jaringan di situ pasti kualitasnya lebih baik, bisa menjadikan tumbuh ekonomi yang baik dan nanti kalau sudah tua puluhan tahun kayunya bisa dimanfaatkan oleh kehutanan.Lingkungan Hidup Anggaran Pembibitan 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Melanjutin Ipal tadi, ini timbulnya dari mana Bu, dia kan Ibu mau membuat Ipal kebutuhan Ipal, limbahnya dari mana dia datangnya.Lingkungan Hidup Ipal 7
Muhammad Nasir 9 Demokrat Riau II Laki-Laki Saya ingin Bu minta jawaban Ibu sebagai menteri dan bertanggung jawab tentang kasus ini. ini sudah hampir 2 tahun kita kunjungan resmi Bu ke perusahaan tersebut dan kita sudah ambil airnya, kita coba ikan hidup di situ, ikan itu tidak beberapa lama ikan itu mati, berarti kan memang mengandung zat-zat yang tidak baik pada limbah tersebut dan itu sudah dilepas itungan detik puluhan ribu mungkin per jam ya, nah itu setiap hari dan itu saya sudah berangkat dengan dirjen dan rombongan, tapi tidak ada hasilnya sampai ini hari. Saya juga minta di kampung halaman saya sendiri, ada satu pabrik yang saya bilang tolong ini ditindak. Kalau dia bisa memperbaiki silakan, tapi kalau tidak memperbaiki tutup pabrik ini. itu juga nanti kita bina dulu Pak, sementara masyarakat saya dia sudah mengambil area DAS yang cukup besar karena kalau tumpah limbah dia itu langsung ke sungai karena areal DAS yang dipakainya, tapi tidak ada tindakan hukum yang jelas. Jadi seperti main-main saja saya lihat, dirjen ini pergi, pulang abisin anggaran, seminar-seminar, tidak jelas.Lingkungan Hidup Kasus-kasus perusahaan 7
Muhammad Nasir 9 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin yang kedua Pimpinan, ini catatan penting pada waktu Rapat Dengar Pendapat besok jawaban ini sudah saya minta. Silakan Bu Menteri sampaikan mau dalam bentuk tertulis boleh, silakan, kalau tidak nanti di Rapat Kerja berikutnya saya minta sudah ada tindak lanjut tentang ketegasan kementerian dari perusahaan- perusahaan tersebut. Saya mohon izin Bu Menteri, ini penegasan Ibu sebagai menteri supaya Ibu punya kinerja yang baik dalam kementerian ini. jadi punya ketegasan jangan ada ya kalau memang dirjennya bisa dipakai, dipakai, kalau tidak bisa dipakai diganti saja, masih banyak dirjen yang lain yang bisa jadi dirjen. Mungkin menurut saya itu Bu, yang lebih bagik gitu, jadi nggak seperti ini, mungkin negosiasi. Ini 2 hektar ditangkep di bawa ke Mabes Polri, saya pernah ngadep Bu Menteri, Bu tolong lepaskan masyarakat ini, itu di Bangka Belitung karena teman saya Ketua DPD di sana dan ketepatan Anggota Komisi VII. Waktu itu saya pegang juga di HP-nya, saya bilang Bu ini 2 hektar. Nah dengan kebijakan Bu Menteri memang dilihat kasusnya, saya bilang gelar Bu. Kalau memang kasus ini benar- benar perusahaan tolong, saya di depan untuk membela kementerian. Tapi kalau ini masyarakat dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan karena dia masyarakat, dia butuh hidup.Lingkungan Hidup Ketegasan internal 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Menteri, mungkin interaktif, tapi tadi pertanyaan saya Pak Tjatur saya ingin mempertanyakan juga tadi Dirjen Hukumnya kok tidak datang karena poin yang kita tanyakan poin 4 itu kita ingin mendalami proses-proses hukum yang kita sampaikan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ada beberapa kasus yang saya sampaikan juga kepada Pak Roy dan kunjungan kita, kunjungan spesifik juga pada waktu itu yang beberapa kali kita lakukan, itu juga tidak ada kejelasan proses hukumnya. Nah ini bagaimana kira- kira Bu Menteri, kita kan ingin minta jawaban ini, kepastian hukum di Dirjen Ibu ini seperti apa kan harus tegas dan jelas, bagaimana menindak perusahaan- perusahaan yang cukup merusak lingkungan, terutama yang pada waktu itu kita sudah 2 kali kunjungan ke Riau, yaitu perusahana kayu yang cukup besar, yang sudah merusak lingkungan yang cukup besar dan merambah hutan yang cukup besar, tapi proses hukumnya sampai sekarang tidak jelas. Saya juga sudah melakukian kunjungan spesifik, ini bagaimana bu pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terutama kepada Dirjen yang bersangkutan dan dirjen tersebut juga ikut pada waktu kunjungan tersebut.Lingkungan Hidup Ketidakjelasan proses hukum 7



Muhammad Nasir 9 Demokrat Riau II Laki-Laki Yang kedua juga saya minta kunjungan pada waktu itu oleh Dirjen Hukum, ada salah satu di Sumatera Utara itu juga tidak ada kejelasan yang merusak hutan kurang lebih 3 ribu hektar di kabupaten Simalumun, itu juga tidak ada kepastian hukumnya sampai ini hari. Padahal saya sudah minta kepada dirjen untuk melakukan proses hukum, siapapun saya minta dilakukan proses hukum yang jelas, tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa yang dilakukan kementerian tersebut, tapi biayanya terus keluar. Saya minta pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan-perusahana tersebut, dcabut nggak izinnya, dipidanakan perusahaan tersebut, nah itu harusnya ada proses. Saya sangat ibu Bu, saya pernah dateng ke Ibu dengan proses masyarakat menggarap 2 hektar saja dilakukan penahanan oleh dirjen tersebut, tapi dengan perusahaan sebesar itu tidak ada sentuhan sedikit pun kepada kementerian. Nah saya tanda tanya ada apa di kementerian ini, pada waktu itu saya ngadep kepada Ibu minta dilepaskan masyarakat yang Ibu tangkap melalui dirjen yang ditahan sampai ke Mabes Polri hanya gara-gara lahan 2 hektar yang bahasanya merusak lingkungan, tapi ini perusahaan yang cukup besar raksasa tidak tersentuh dengan proses hukum, tapi masyarakat Riau Bu ngeluh dengan kondisi ini apa yang bisa dilakukan karena rusak semua alamnya dan melakukan perambahan lahan sawit 6 ribu hektar yang sudah ditanam masyarakat dengan kekuasaan-kekuasaan perusahaan ini menumbang 6 ribu lahan kebun sawit masyarakat, yang memang di kawasan hutan lindung. Tapi harusnya ada kebijakan menteri yang dilakukan di sana, tapi lebih kuat perusahaan ini dengan oknum aparat, dikawal aparat menumbang 6 ribu hektar kawasan yang sudah ditanam masyarakat, yang sudah tumbuh ekonomi di sana untuk kehidupan masyarakat tersebut. Tapi perusahaan ini tetap dilindungi, nah ada apa dengan perusahaan ini.Lingkungan Hidup Ketidakjelasan proses hukum 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Melanjutin Ipal tadi, ini timbulnya dari mana Bu, dia kan Ibu mau membuat Ipal kebutuhan Ipal, limbahnya dari mana dia datangnya.Lingkungan Hidup Limbah 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Sedikit Pimpinan, mungkin mempertegas saja karena lokasi yang akan dibagi inikan kita ingin tahu juga, apakah lokasi yang sudah siap untuk dikelola masyarakat atau yang akan mau dikelola Bu Menteri, itu yang perlu kita tahu juga gitu. jadi lokasi ini lokasi yang hutan, memang hutan atau yang memang lokasi yang sudah perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang mungkin lahannya sudah ditarik oleh pemerintah diserahkan, mungkin ada sebagian itu, nah itu yang perlu kita fahami, di mana-mana saja lokasi ini dan berapa luas di setiap lokasi, nah ini yang perlu kita tahu Bu Menteri. Terima kasih.Lingkungan Hidup Lokasi yg ditentukan 7
Muhammad Nasir 17 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.Lingkungan Hidup Masalah tata ruang daerah Riau 7
Muhammad Nasir 21 Demokrat Riau II Laki-Laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Lingkungan Hidup Masalah tata ruang daerah Riau 7
Muhammad Nasir 22 Demokrat Riau II Laki-Laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti. Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Lingkungan Hidup Masalah tata ruang daerah Riau 7
Muhammad Nasir 17 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin saya interaktif minta dijawab Bu Menteri dan yang satu satu lagi mungkin tadi yang Ibu bilang bisa turun langsung mengenai pencemaran, nah pencemaran tadi juga harus segera Bu, diselesaikan jawabannya juga harus diselesaikan dan diserahkan ke Komisi VII, mungkin masalah tata ruang tadi Bu karena saya di setiap pertemuan di Dapil yang dipertanyakan ini terus.Lingkungan Hidup Pencemaran 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Dalam poin rapat ini kita membahas masalah kawasan penanganan danau Toba, mungkin awal Bu ingin izin Pimpinan, mungkin interaktif dengan Bu Menteri. Bu danau Toba ini tempat saya lahir di Simalungun, jadi sedikit yang saya mau tanya Bu. Bagaimana kita mau penannganan danau Toba ini kalau perusahaan-perusahaan yang merusak ini dibiarkan mengelola danau Toba itu, mungkin interaktif dengan Ibu, bagaimana penanganan perusahaan-perusahaan ini. Satu contoh habisnya kayu di sekitar bukit barisan yang ada di danau Toba itu karena ada perusahaan besar kayu yang berdiri di sana, itu yang menghabiskan kayu tersebut. Apa sanksi perusahaan ini, apakah sudah ditanam kembali, bagaimana proses penanganannya, apa sanksi hukum yanng diberikan kepada perusahaan. Mungkin nanti ini izin Pimpinan, kita juga kalau bisa kunjungan spesifik ke sana ke danau Toba bagaimana kita melihat nanti sisi-sisi yang disampaikan di poin ini. Ini nggak akan terbenahi kalau perusahaan ini tetap memproses kondisi ini, jadi kalau Ibu saya harap buat apa deh aturannya terserah, siapa yang motong kayu satu pohon, dendanya berapa di kawasan itu, radius berapa, siapa yang motong kau siapa yang bisa, siapkan Satgas di sana khusus menangani penangangan danau Toba ini, jadi jelas, jangan dirjen Ibu tinggal terima setoran nanti dari perusahaan ini mengeluarkan izin terus, ini nggak jelas. Saya minta bagaimana penanganan proses perusahana yang merusak kawasan danau Toba ini, saya minta laporannya mau Ibu sampaikan tertulis monggo, mau Ibu sampaikan nanti dalam bentuk jawaban di forum ini silakan, tapi saya minta bagaimana proses hukum tentang perusahaan yang merusak kawasan danau Toba ini.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
Muhammad Nasir 15 Demokrat Riau II Laki-Laki Terus masalah tadi pengendalian pencemaran tadi, ini Bu perlu penegasan dari kementerian Ibu karena lingkungan ini kalau sebenar-benarnya dilakukan dengan baik, saya rasa dampaknya untuk kita sendiri, tapi saya minta penegasan tadi kepada semua dirjen saya minta melakukan proses kerjanya dengan baik karena di sini saya melihat anggarannya cukup besar satu dirjen ada yang hampir 1,8 hampir 2 trilyun ya, tapi saya minta perinciannya setelah terperinci terutama .....membuat bahan-bahannya harus jelas dan tegas, saya bisa membaca dan mengerti tentang bahan ini, tapi dengan kondisi ini kita tidak mengerti bahan ini apa rincian di dalamnya.Lingkungan Hidup Pengendalian pencemaran 7
Muhammad Nasir 2 Demokrat Riau II Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Mungkin itu yang tadi saya minta dirjen yang bersangkutan menyiapkan data yang tersebut supaya kita tahu di mana saja lokasi-lokasi tersebut, berapa penyerapan anggaran yang akan dilakukan di sana. Nah itu perlu, jadi secara detil kita minta, mungkin itu Pimpinan, supaya dipersiapkan. Terima kasih Pimpinan.Lingkungan Hidup Penyerapan Anggaran 7
Muhammad Nasir 15 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin yang berikutnya tadi mungkin masalah hukum saya minta perincian secara detil seperti yang disampaikan teman saya tadi, per triwulan mungkin per masa reses kita sudah diberikan hasil kinerja seperti kita kalau di Komisi XI dulu tri wulan laporan bank itu kita terima, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana pergerakan bank yang ada di Indonesia ini. saya berharap kementerian lingkungan ini dan kehutanan bisa melaporkan seperti yang disampaikan Ketua tadi, seperti yang dibuat Kementerian ESDM itu kita di forward Bu, apa kejadian yang, dia melaporkan ke kita kondisi-kondisi energi yang ada di republik kita ini.Lingkungan Hidup Persoalan hukum 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Ini mungkin saya izin Pimpinan, mungkin interaktif pada Bu Menteri untuk minta jawaban dari kunjungan kita yang sampai sekarang itu belum ada hasilnya, apa tindakan hukum yang dilakukan kepada perusahaan tersebut. Pada waktu itu kita secara lisan sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen, apa sanksi perusahaan ini dari yang kita lakukan peninjauan sekarang, saya bilang pada waktu itu dengan Pak Dirjen. Ada 2 jawaban yang diberikan kepada Pak Dirjen, perusahaan ini ditutup sementara atau dilakukan proses pidana, tapi sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan secara tertulis maupun di dalam Rapat Kerja dengan Ibu Menteri ini maupun Rapat Dengar Pendapat. Mungkin mohon izin Pimpinan, interaktif dengan Bu Menteri untuk memintha jawaban dari hasil kunjungan spesifik yang kita lakukan pada perusahaan-perusahaan tersebut.Lingkungan Hidup Proses hukum 7
Muhammad Nasir 9 Demokrat Riau II Laki-Laki Kalau Ibu sebagai menteri juga sudah 2 tahun, seharusnya Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang kita lakukan selama setahun lebih sudah melakukan kunjungan ini karena sampai sekarang saya jadi bertanya sendiri, kenapa perusahaan ini tidak tersentuh dengan proses hukum yang dilakukan dari lingkungan maupun pihak-pihak lain gitu. Nah ini yang kami sangat kecewa karena perusahaan ini cukup besar, apakah perusahaan ini punya kekuatan yang besar, nah untuk melobi para-para menteri atau para-para dirjen atau para-para hukum yang lain, ini adalah perusahaan .....yang cukup besar dan 2 kali waktu itu dipimpin oleh Pimpinan juga, kita kunjungan spesifik ke sana tapi haislnya hampir ini hari tidak ada Bu. Nah Ibu jawab kapan ini akan kita dapat putusan hasil yang Ibu putuskan dari kementerian Ibu, apakah Ibu sudah memanggil perusahaan tersebut, apa yang sudah dilakukan dengan kementerian tersebut dari perusahan tersebut yang sudah kita lakukan peninjauan di lapangannya karena mereka mengambil kayu yang katanya dari areal Kalimantan, pada waktu itu kayu hutan, itu juga tidak ada jawabannya dan keputusan bagaimana keputusan hukumnya tidak ada dan proses limbah yang merusak sungai Siak itu sudah cukup parah dan sampai sekarang juga tidak ada keputusan hukumnya. Nah ini yang kita inginkan apa keputusan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kunjungan terakhir dengan Pamk Satya ke luar negeri itu studi banding, saya melihat proses hukum yang dilakukan negara itu jelas, kalau salah ya salah, kalau ditutup ya ditutup gitu. saya tidak tahu apakah ini ada negosiasi, ada kepentingan atau ada apa. Nah sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini tidak ada kepastian hukum yang dilakukan oleh kementerian gitu. saya minta kapan Ibu berikan jawaban ini untuk Komisi VII karena kita sudah mengeluarkan anggaran untuk kunjungan spesifik ke daerah tersebut dan hasil kunjungan itu sudah ada dari Komisi VII-nya, tapi jawaban yang untuk tindak lanjut penindakan tentang perusahaan tersebut tidak dilakukan sampai ini hari.Lingkungan Hidup Proses hukum 7
Muhammad Nasir 21 Demokrat Riau II Laki-Laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Lingkungan Hidup Regulasi 7
Muhammad Nasir 22 Demokrat Riau II Laki-Laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti. Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Lingkungan Hidup Regulasi 7
Muhammad Nasir 18 Demokrat Riau II Laki-Laki Begini Bu maksud saya Pansus itukan nggak satu penyelesaian yang bisa menyelesaikan kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan karena di bawah struktur Ibu. Saya waktu itu disampein oleh Pak Dirjen Hukum, ada beberapa permasalahan yang, ada lahan-lahan perkebunan yang masukin kawasan-kawasan tersebut. Nah ini mau dimasukkan dalam tata ruang tersebut, nah kalau ini menyalahi aturan atau memang ini ada titipan, nah ini segera dirapikan diselesaikan tapi harus selesai Bu karena Riau itu perlu pembangunan dan saya sampaikan juga dengan Pak Dirjen, saya bilang ya sesuai aturan saja, harus selesai, tapi Ibu harus kasih jangka waktu kapan akan selesai, ini sudah mau 5 tahun periode gubernur kasus ini, tata ruang ini. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan 5 tahun kan, yang kena dampak imbasnya kan Provinsi Riau gitu, bagi ibu yang bertanggung jawab, kita minta pertanggungjawabannya kapan akan selesai gitu.Lingkungan Hidup Regulasi tata ruang daerah Riau 7
Muhammad Nasir 9 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin yang kedua Pimpinan, dari penyampaian bahan-bahan ini saya minta nanti bahan-bahan berikutnya disampaikan secara detil supaya kita tahu di mana fungsi anggaran ini diletakkan, di mana-mana lokasinya, berapa jumlah pemakaiannya. Mungkin kalimat target ini bisa lebih terinci, nah mungkin bisa dibuat di Rapat Dengar Pendapat tapi kita minta secara terinci dan secara terperinci, semua kita tahu dan kita sebagai Anggota DPR RI ini harus tahu bagaimana kegiatan ini dilaksanakan sampai tidak dilaksanakan oleh kementerian, disitulah fungsi kami sebagai Anggota DPR RI dan kami ingin melihat bahwa ini sampai tidak gitu karena kalau dilihat dari angka-angka yang cukup besar ini, pemanfaatan kayu- kayu yang cukup besar nah saya tidak tahu juga perusahaan mana yang memanfaatkan kayu ini, dimanfaatkan ke mana perusahaan ini kayunya, apakah di ekspor ataukah digunakan sendiri ataukah ini benar atau tidak, ini kami ingin lihat kondisinya dan ini mungkin tindak lanjut yang paling penting Bu tadi Dirjen Hukum Ibu harus menjelaskan proses hukum yang sudah dilakukan.Lingkungan Hidup Rincian anggaran 7
Muhammad Nasir 18 Demokrat Riau II Laki-Laki Nah kalau perlu kita, saya minta nanti rapat bareng gubernur dengan menteri di Komisi VII ini untuk mencari titik temu dari masalah ini. Mungkin itu Bu karena sudah 3 tahun ini proses ini terhambat, mungkin itu Bu Menteri.Lingkungan Hidup Usulan rapat 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Ini tadikan kita minta izin Pimpinan, tadikan kita minta rekomendasi. Ini bukan rekomendasi Pak Dirjen. Ini yang menandatangani pun bukan BPK, yang menandatangani itu sekjen disini. Jadi yang kita minta itu kop surat yang BPK mana? Nah jadi disitukan pasti ada kerugian negara berapa, nah ini ada begitu loh. Nah ini tidak mengerti kita apa bahan yang dikasih ini. Saya dua kali ini Pak Dirjen, nanti saya keluarin anda dari ruangan ini kalau saya sudah pusing. Saya kemarin minta juga proses lelang yang satu perusahaan itu menang 6 paket itu bagaimana tenaga ahlinya itu juga sampai sekarang belum ada datanya, yang swastanya menang tiga paket itu juga belum ada datanya. Itu waktu di Panja Listrik itu minta. Nah ini jangan begini acaranya. Anda ditanyain ngelak kanan, geser kiri begitu, jadi saya bingung begitu loh. Ini semuakan uang negara yang dikelola. Jadi kita tidak mengerti.Listrik Data 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Mungkin begini Pak Menteri, karena aturan inikan ada 125 perak ini dihitung per kubik. Nah tiba-tiba hilang daerah ini mempertanyakan, setiap Pimpinan yang disampaikan tadi Pak Herman setiap satu perusahaan yang melakukan pengeboran mungkin diwajibkan untuk menghitung air tersebut. Sekarang mulai tahun 2014 ini tidak terhitung, terutama daerah penghasil inikan Riau. Ini tidak dibayar, mereka sampaikan ke kita, kalau ada perubahan-perubahan ataupun hitungan-hitungan yang bisa dihitung kepada pemerintah daerah itu provinsi Riau, ini segera dibicarakan karena mereka mempertanyakan hal ini dan gubernur sudah juga mengirimkan surat ke Pak Menteri, mereka minta pengajuannya kan per kubik itu 4 ribu tapi kan tidak disetujui oleh Kementerian ESDM pada waktu itu. Mungkin itu pembicaraan itu kita minta ditindaklanjuti Pak Menteri, supaya ada titik temu dari perhitungan air yang terpakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.Nilai Perolehan Air Nilai Perolehan Air 7
MUHAMMAD NASIR 33 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan. Menurut saya gini Pimpinan, karena kita kan membahas di sini masalah PT Freeport saja tapi kan karena di sana berdirinya di negeri Papua, oh Provinsi Papua maka kita libatkan masyarakat Papua di situ, cukup di situ saja menurut saya karena kepentingan Chevron kan juga pernah kita bahas di sini, kita kan hanya mementingkan kepentingan daerah. Sebenarnya poin itu sudah cukup kan nggak ada perbedaan antara Freeport dengan Chevron sebenarnya karena menurut saya sih yang penting melibatkan kalau memang bahasa Papuanya mau dimasukkan ya melibatkan Papuanya dimasukkan, tapi kalau menurut saya sih lebih bagus mementingkan kepentingan daerah. Jadi daeah yang bersangkutan karena produksinya di sana maka harus melibatkan kepentingan daerah atau mementingkan kepentingan daerah gitu di poin 2.Otonomi Khusus Papua 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi BPK minta kepada Menteri ESDM itu untuk memberikan sanksi, nah itu juga nanti saya minta pertanggungjawaban menteri hasil rekomendasi dan pertanyaan saya tadi minta bahannya besok sudah ada yang saya minta tadi karena yang Bapak sampaikan itu tidak sama dengan yang kami miliki. Jadi.Pembangkit Listrik Hasil Rekomendasi 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Saya ingin rekomendasi Pak yang ingin saya tanyakan. Rekomendasi BPK dari satu koma sekian triliun tadi. Ini ada rekomendasinya Pak. tidak mungkin BPK menjeplak-jeplak saja dia, tidak mungkin dan kita biasa itu Freeport itu jelas yang dikirimkan kesekretariat hasil rekomendasinya jelas sekian, hasil temuannya Rp185 triliun itu ada. Dijelaskan disitu penyebabnya apa, bagaimana bisa menghitung Rp185 triliun kita tanya bisa mereka menjelaskan.Pembangkit Listrik Rekomendasi BPK 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Setuju Pimpinan, nanti kalau mau mengundang Menteri Keuangan atau Bappenas tapi Komisi VII prinsipnya mendukung untuk pengembangan anggaran, pengembangan danau-danau tadi dan sistem pengawasan monitoring tadi yang sistem pengawasan hukum tadi itu lingkungan itu harus ditambah juga anggarannya supaya lebih kuat.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Menteri, mungkin interaktif, tapi tadi pertanyaan saya Pak Tjatur saya ingin mempertanyakan juga tadi Dirjen Hukumnya kok tidak datang karena poin yang kita tanyakan poin 4 itu kita ingin mendalami proses-proses hukum yang kita sampaikan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ada beberapa kasus yang saya sampaikan juga kepada Pak Roy dan kunjungan kita, kunjungan spesifik juga pada waktu itu yang beberapa kali kita lakukan, itu juga tidak ada kejelasan proses hukumnya. Nah ini bagaimana kirakira Bu Menteri, kita kan ingin minta jawaban ini, kepastian hukum di Dirjen Ibu ini seperti apa kan harus tegas dan jelas, bagaimana menindak perusahaanperusahaan yang cukup merusak lingkungan, terutama yang pada waktu itu kita sudah 2 kali kunjungan ke Riau, yaitu perusahana kayu yang cukup besar, yang sudah merusak lingkungan yang cukup besar dan merambah hutan yang cukup besar, tapi proses hukumnya sampai sekarang tidak jelas. Saya juga sudah melakukian kunjungan spesifik, ini bagaimana bu pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terutama kepada Dirjen yang bersangkutan dan dirjen tersebut juga ikut pada waktu kunjungan tersebut.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua juga saya minta kunjungan pada waktu itu oleh Dirjen Hukum, ada salah satu di Sumatera Utara itu juga tidak ada kejelasan yang merusak hutan kurang lebih 3 ribu hektar di kabupaten Simalumun, itu juga tidak ada kepastian hukumnya sampai ini hari. Padahal saya sudah minta kepada dirjen untuk melakukan proses hukum, siapapun saya minta dilakukan proses hukum yang jelas, tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa yang dilakukan kementerian tersebut, tapi biayanya terus keluar. Saya minta pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan-perusahana tersebut, dcabut nggak izinnya, dipidanakan perusahaan tersebut, nah itu harusnya ada proses. Saya sangat ibu Bu, saya pernah dateng ke Ibu dengan proses masyarakat menggarap 2 hektar saja dilakukan penahanan oleh dirjen tersebut, tapi dengan perusahaan sebesar itu tidak ada sentuhan sedikit pun kepada kementerian. Nah saya tanda tanya ada apa di kementerian ini, pada waktu itu saya ngadep kepada Ibu minta dilepaskan masyarakat yang Ibu tangkap melalui dirjen yang ditahan sampai ke Mabes Polri hanya gara-gara lahan 2 hektar yang bahasanya merusak lingkungan, tapi ini perusahaan yang cukup besar raksasa tidak tersentuh dengan proses hukum, tapi masyarakat Riau Bu ngeluh dengan kondisi ini apa yang bisa dilakukan karena rusak semua alamnya dan melakukan perambahan lahan sawit 6 ribu hektar yang sudah ditanam masyarakat dengan kekuasaan-kekuasaan perusahaan ini menumbang 6 ribu lahan kebun sawit masyarakat, yang memang di kawasan hutan lindung. Tapi harusnya ada kebijakan menteri yang dilakukan di sana, tapi lebih kuat perusahaan ini dengan oknum aparat, dikawal aparat menumbang 6 ribu hektar kawasan yang sudah ditanam masyarakat, yang sudah tumbuh ekonomi di sana untuk kehidupan masyarakat tersebut. Tapi perusahaan ini tetap dilindungi, nah ada apa dengan perusahaan ini.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang kedua Pimpinan, ini catatan penting pada waktu Rapat Dengar Pendapat besok jawaban ini sudah saya minta. Silakan Bu Menteri sampaikan mau dalam bentuk tertulis boleh, silakan, kalau tidak nanti di Rapat Kerja berikutnya saya minta sudah ada tindak lanjut tentang ketegasan kementerian dari perusahaanperusahaan tersebut. Saya mohon izin Bu Menteri, ini penegasan Ibu sebagai menteri supaya Ibu punya kinerja yang baik dalam kementerian ini. jadi punya ketegasan jangan ada ya kalau memang dirjennya bisa dipakai, dipakai, kalau tidak bisa dipakai diganti saja, masih banyak dirjen yang lain yang bisa jadi dirjen. Mungkin menurut saya itu Bu, yang lebih bagik gitu, jadi nggak seperti ini, mungkin negosiasi. Ini 2 hektar ditangkep di bawa ke Mabes Polri, saya pernah ngadep Bu Menteri, Bu tolong lepaskan masyarakat ini, itu di Bangka Belitung karena teman saya Ketua DPD di sana dan ketepatan Anggota Komisi VII. Waktu itu saya pegang juga di HP-nya, saya bilang Bu ini 2 hektar. Nah dengan kebijakan Bu Menteri memang dilihat kasusnya, saya bilang gelar Bu. Kalau memang kasus ini benarbenar perusahaan tolong, saya di depan untuk membela kementerian. Tapi kalau ini masyarakat dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan karena dia masyarakat, dia butuh hidup.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 18 Demokrat Riau II Laki-laki Peralawan Bu, kita sudah kunjungan spesifik, Pak Dirjen sendiri yang mendampingi kita waktu itu.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 19 Demokrat Riau II Laki-laki Bukan, yang di kecamatan Dolo Ayam 3 ribu hektar Bu.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Saya lihat Bu harus ada ketegasan, keberanian untuk membenahi ini, kalau nggak uang APBN ini habis nanti untuk kita pemerintah membenahi tapi perusahaan ini mengambil keuntungan cukup besar tapi tidak ada feedback-nya gitu. Saya minta Ibu mungkin bisa berkonsultasi kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian ini, memberikan sanksi denda untuk diberikan setorannya kepada negara, memberikan masukan PNBP yang sangat besar kepada negara. Ini jauh lebih baik Bu Menteri, karena perusahaan ini besar juga, per hari dia jutaan, ribuan kubik meleburkan kayu itu tapi kan dampak kimianya sekarang masyarakat ada yang kena kanker payudara, begini, itu semua dampaknya dari situ Bu setelah tanya teman-teman, orang-orang susah yang banyak kena gitu. Saya minta ketegaasan Bu, ketegasan hukumnya dulu, hukum, bahwa hukum di Kementerian Lingkungan ini kuat menurut saya. Saya sudah beberapa kali turun dengan Anggota Pak Dirjen ini dan saya minnta segel saja perusahaan kalau dia nggak bener, segel saja, matiin saja, kalau dia nggak mau, dia tiap hari mungkin mengambil keuntungan 100-200 juta tapi hanya membenahi kawasan lingkungan limbahnya tidak mau, ya kita tutup saja, nanti kalau dia sudah benerin baru dibuka berikan izinnya. Kalau ada pemda-pemda yang memberikan izin seperti .....atas kuda ya berapa biayany, berapa hari selesai, ini di daerah seperti ini Bu. Ini saya minta kepada Pak Dirjen laporkan saja ke kepolisian ya inpansing seperti itu, jadi kan nanti kita perlu kajian Pak, mengeluarkan satu izin kan ada kajian, ada kajian bahwa potensi air ini begini baru bisa dibuang. Nah kalau airnya siap produksi berjalan dibuangin terus ya rusak ini, ikan-ikan pun yang selama ini ditangkap masyarakat mati semua karena kimia, sisa kimia itu dibuang. Itu cukup banyak, di Riau cukup banyak Pak, pabrik .....itu cukup banyak di sana tapi tidak ada tindak lanjut hukum. Saya minta sebenarnya saya ada sample 3-4 tempat saya dengan Anggota Pak Dirjen, saya bilang tutup saja kalau nggak mau karena harus ada sanksi hukum kerugiannya bagaimana seperti yang saya tunjukkan Ibu juga, gambar ada perusahana yang membuat tapal batas tanah. Sekarang tapal batas tanah itu sudah menjadi masalah, sudah mengeluarkan anggaran APBN Sumatera Utara 100 milyar tapi tidak ada sanksi hukum dan sampai sekarang perusahaan ini masih eksis, saya nggak mau Bu begini. Saya maunya di mana hukum kita ini gitu baru lingkungan ini bisa terjaga, kalau Ibu benahi juga danau Toba Bu, masyarakatnya seperti itu non sense Bu. Jadi nggak bisa, Ibu harus tegakkan satu lembaga hukum di sana, motong satu kayu berapa dendanya, yang membuang limbah tidak dengan aturan berapa dendanya itu bunyi Bu entah bentuknya Permen terserah, entah dipayungi oleh PP terserah, yang penting ada Bu sanksi hukum di kawasan ini. Kalau tidak, ini nggak akan bisa Ibu wujudkan, padahal Ibu tadi dalam penyampaian Ibu tadi ujung-ujungnya butuh anggaran karena ini perlu anggaran saya lihat. Jadi anggaran ini kalau dijalankan kalau tidak di back up dengan proses yang baik ya percuma saja macam buang garam di laut saja mneurut saya begitu.Penegakan Hukum Sanksi Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi dia sebagai pemilik tambang atau?Pertambangan Pemilik Tambang 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Dengan pemilik tambang?Pertambangan Pemilik Tambang 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Yang terakhir mungkin pembangkit mulut tambang ini kita minta harus ada kepastian stok bahan baku Pak Dirut supaya jangan sampai kita bilang dilakukan study tapi kita berharap study-nya ini harus benar-benar karena stok bahan bakunya inikan kenapa dibangun dimulut tambang karena kita yakin bahwa stok bahan bakunya ini ada begitu. Nah itu saja mungkin kepastian, tapi kita minta jawabannya bagaimana study mana yang menghitung dan berapa besar ketahanan pembangkit mulut tambang tadi? jangka waktunya berapa lama dia bisa aktif? Dari kenapa kita bisa menentukan project itu harus dijadikan mulut tambang karena stok bahan baku pasti yang utama. Nah itu perlu kepastian siapa yang menghitung, kajian mana yang membuat itu. nah itu perlu pendalaman menurut saya dan kita juga perlu minta kajian itu.Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pertambangan Pengusaha 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Yang terakhir mungkin pembangkit mulut tambang ini kita minta harus ada kepastian stok bahan baku Pak Dirut supaya jangan sampai kita bilang dilakukan study tapi kita berharap study-nya ini harus benar-benar karena stok bahan bakunya inikan kenapa dibangun dimulut tambang karena kita yakin bahwa stok bahan bakunya ini ada begitu. Nah itu saja mungkin kepastian, tapi kita minta jawabannya bagaimana study mana yang menghitung dan berapa besar ketahanan pembangkit mulut tambang tadi? jangka waktunya berapa lama dia bisa aktif? Dari kenapa kita bisa menentukan project itu harus dijadikan mulut tambang karena stok bahan baku pasti yang utama. Nah itu perlu kepastian siapa yang menghitung, kajian mana yang membuat itu. nah itu perlu pendalaman menurut saya dan kita juga perlu minta kajian itu.Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pertambangan Tambang 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Terus yang kedua, mungkin tadi pak menanggapi yang masalah Freeport. Kalau Freeport ini terlalu banyak tingkahnya, putuskan saja pak. Jadi saya tersinggung juga dengan bahasa Pak Menteri tadi menganggap Indonesia ini belum mampu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tambang kita ini sudah cukup mampu untuk membuat tambang bawah tanah atau pun proses penambangan. Jadi langkah itu harus cepat pak jangan diberikan suatu pertimbangan yang tidak masuk akal tapi pertimbangan yang jelas-jelas saja karena rakyat menunggu kepastian ini, ambil alih atau teruskan. Nah ini juga nanti termasuk Chevron pak yang di Riau ini juga enggak ada kontribusinya. Jadi mohon Bapak sebagai Menteri ESDM bisa mengambil kebijakan untuk menguntungkan bangsa ini karena ini dicatat dalam catatan sejarah nanti kan gitu bahwa menteri satu-satunya yang berani mengambil keputusan ini Pak Jonan gitu. Itu mungkin masalah yang Freeport Pak.Pertambangan Tambang 7



MUHAMMAD NASIR 34 Demokrat Riau II Laki-laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti.Perundangan Keputusan 7
MUHAMMAD NASIR 35 Demokrat Riau II Laki-laki Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Perundangan Keputusan 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Kalau Ibu sebagai menteri juga sudah 2 tahun, seharusnya Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang kita lakukan selama setahun lebih sudah melakukan kunjungan ini karena sampai sekarang saya jadi bertanya sendiri, kenapa perusahaan ini tidak tersentuh dengan proses hukum yang dilakukan dari lingkungan maupun pihak-pihak lain gitu. Nah ini yang kami sangat kecewa karena perusahaan ini cukup besar, apakah perusahaan ini punya kekuatan yang besar, nah untuk melobi para-para menteri atau para-para dirjen atau para-para hukum yang lain, ini adalah perusahaan .....yang cukup besar dan 2 kali waktu itu dipimpin oleh Pimpinan juga, kita kunjungan spesifik ke sana tapi haislnya hampir ini hari tidak ada Bu. Nah Ibu jawab kapan ini akan kita dapat putusan hasil yang Ibu putuskan dari kementerian Ibu, apakah Ibu sudah memanggil perusahaan tersebut, apa yang sudah dilakukan dengan kementerian tersebut dari perusahan tersebut yang sudah kita lakukan peninjauan di lapangannya karena mereka mengambil kayu yang katanya dari areal Kalimantan, pada waktu itu kayu hutan, itu juga tidak ada jawabannya dan keputusan bagaimana keputusan hukumnya tidak ada dan proses limbah yang merusak sungai Siak itu sudah cukup parah dan sampai sekarang juga tidak ada keputusan hukumnya. Nah ini yang kita inginkan apa keputusan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kunjungan terakhir dengan Pamk Satya ke luar negeri itu studi banding, saya melihat proses hukum yang dilakukan negara itu jelas, kalau salah ya salah, kalau ditutup ya ditutup gitu. saya tidak tahu apakah ini ada negosiasi, ada kepentingan atau ada apa. Nah sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini tidak ada kepastian hukum yang dilakukan oleh kementerian gitu. saya minta kapan Ibu berikan jawaban ini untuk Komisi VII karena kita sudah mengeluarkan anggaran untuk kunjungan spesifik ke daerah tersebut dan hasil kunjungan itu sudah ada dari Komisi VII-nya, tapi jawaban yang untuk tindak lanjut penindakan tentang perusahaan tersebut tidak dilakukan sampai ini hari.Perundangan Keputusan Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 34 Demokrat Riau II Laki-laki Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga nanti.Perundangan Payung Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 35 Demokrat Riau II Laki-laki Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu ya terima kasih.Perundangan Payung Hukum 7
MUHAMMAD NASIR 24 Demokrat Riau II Laki-laki Terus masalah tadi pengendalian pencemaran tadi, ini Bu perlu penegasan dari kementerian Ibu karena lingkungan ini kalau sebenar-benarnya dilakukan dengan baik, saya rasa dampaknya untuk kita sendiri, tapi saya minta penegasan tadi kepada semua dirjen saya minta melakukan proses kerjanya dengan baik karena di sini saya melihat anggarannya cukup besar satu dirjen ada yang hampir 1,8 hampir 2 trilyun ya, tapi saya minta perinciannya setelah terperinci terutama .....membuat bahan-bahannya harus jelas dan tegas, saya bisa membaca dan mengerti tentang bahan ini, tapi dengan kondisi ini kita tidak mengerti bahan ini apa rincian di dalamnya.Perundangan Pengendalian 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki PT Newmont ini bagus juga karena bisa kerja sama gitu Pak.Perundangan PT Newmont 7
MUHAMMAD NASIR 32 Demokrat Riau II Laki-laki Pimpinan, ditambah saja di poin lain untuk membunyikan otonomi khusus itu. Tapi poin pertama ini sesuai dengan Undang-undang saja gitu.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MUHAMMAD NASIR 34 Demokrat Riau II Laki-laki Di poin 1 cukup, poinnya sudah bagus itu menurut saya tapi poin 2-nya karena permintaan karena ada yang membawa Dapil. Menurut saya karena saya juga punya penghasil ya kita melibatkan dan mengikutsertakan daerah dan mengutamakan kepentingan daerah, menurut saya itu. Terima kasih Pimpinan.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin menanggapi penyampaian yang disampaikan Pak Menteri tadi, ada sedikit masalah gas Pak Menteri, mungkin yang masalah Sumut karena saya juga lahirnya di Sumut karena rasa terpanggil saja. Jadi menurut saya gas itu kan jaringannya sudah sampai Riau Pak, di Chevron. Nah jaringan kereta itu kan sudah sampai Rantau Prapat, nah dari dulu rancangan itu kan sudah dibangun sampai Dumai Pak. Kalau itu dibangun sebenarnya itulah jauh lebih ringan biayanya dibanding mendatangkan gas dari mana tadi Bapak sampaikan tadi. Mungkin izin Pimpinan, dari Lhokseumawe atau yang lainnya itu. Nah ini jauh lebih ringan saya rasa Pak biayanya dan sekarang kan Bapak perintahkan Pertamina dan PGN itu untuk membangun ke Dumai. Saya rasa tinggal sedikit Pak, ini bisa membangun jaringan gas dan mungkin Komisi VII bisa mendorong potensi ini supaya menjadi, mendorong jaringan ini supaya dianggarkan untuk menjadi potensi, mendorong ke Sumut tadi. Penelitian itu yang perlu segera dilakukan waktu bapak juga masih Menteri Perhubungan saya rasa sudah ada rancangan itu di jalur kereta Pak, menurut saya karena kereta itu harusnya sudah sampai ke Dumai. Kalau disambungkan lagi ke Duri mungkin sampai Chevron mungkin itu jauh lebih baik gitu. Mungkin itu pak masukan dari saya masalah penanganan gas supaya lebih cepat, efektif.Perusahaan Chevron 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Terus yang kedua, mungkin tadi pak menanggapi yang masalah Freeport. Kalau Freeport ini terlalu banyak tingkahnya, putuskan saja pak. Jadi saya tersinggung juga dengan bahasa Pak Menteri tadi menganggap Indonesia ini belum mampu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tambang kita ini sudah cukup mampu untuk membuat tambang bawah tanah atau pun proses penambangan. Jadi langkah itu harus cepat pak jangan diberikan suatu pertimbangan yang tidak masuk akal tapi pertimbangan yang jelas-jelas saja karena rakyat menunggu kepastian ini, ambil alih atau teruskan. Nah ini juga nanti termasuk Chevron pak yang di Riau ini juga enggak ada kontribusinya. Jadi mohon Bapak sebagai Menteri ESDM bisa mengambil kebijakan untuk menguntungkan bangsa ini karena ini dicatat dalam catatan sejarah nanti kan gitu bahwa menteri satu-satunya yang berani mengambil keputusan ini Pak Jonan gitu. Itu mungkin masalah yang Freeport Pak.Perusahaan Chevron 7
MUHAMMAD NASIR 35 Demokrat Riau II Laki-laki Sempet masuk.Perusahaan Chevron 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Saya ingin Bu minta jawaban Ibu sebagai menteri dan bertanggung jawab tentang kasus ini. ini sudah hampir 2 tahun kita kunjungan resmi Bu ke perusahaan tersebut dan kita sudah ambil airnya, kita coba ikan hidup di situ, ikan itu tidak beberapa lama ikan itu mati, berarti kan memang mengandung zat-zat yang tidak baik pada limbah tersebut dan itu sudah dilepas itungan detik puluhan ribu mungkin per jam ya, nah itu setiap hari dan itu saya sudah berangkat dengan dirjen dan rombongan, tapi tidak ada hasilnya sampai ini hari. Saya juga minta di kampung halaman saya sendiri, ada satu pabrik yang saya bilang tolong ini ditindak. Kalau dia bisa memperbaiki silakan, tapi kalau tidak memperbaiki tutup pabrik ini. itu juga nanti kita bina dulu Pak, sementara masyarakat saya dia sudah mengambil area DAS yang cukup besar karena kalau tumpah limbah dia itu langsung ke sungai karena areal DAS yang dipakainya, tapi tidak ada tindakan hukum yang jelas. Jadi seperti main-main saja saya lihat, dirjen ini pergi, pulang abisin anggaran, seminar-seminar, tidak jelas.Perusahaan Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Kalau Ibu sebagai menteri juga sudah 2 tahun, seharusnya Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang kita lakukan selama setahun lebih sudah melakukan kunjungan ini karena sampai sekarang saya jadi bertanya sendiri, kenapa perusahaan ini tidak tersentuh dengan proses hukum yang dilakukan dari lingkungan maupun pihak-pihak lain gitu. Nah ini yang kami sangat kecewa karena perusahaan ini cukup besar, apakah perusahaan ini punya kekuatan yang besar, nah untuk melobi para-para menteri atau para-para dirjen atau para-para hukum yang lain, ini adalah perusahaan .....yang cukup besar dan 2 kali waktu itu dipimpin oleh Pimpinan juga, kita kunjungan spesifik ke sana tapi haislnya hampir ini hari tidak ada Bu. Nah Ibu jawab kapan ini akan kita dapat putusan hasil yang Ibu putuskan dari kementerian Ibu, apakah Ibu sudah memanggil perusahaan tersebut, apa yang sudah dilakukan dengan kementerian tersebut dari perusahan tersebut yang sudah kita lakukan peninjauan di lapangannya karena mereka mengambil kayu yang katanya dari areal Kalimantan, pada waktu itu kayu hutan, itu juga tidak ada jawabannya dan keputusan bagaimana keputusan hukumnya tidak ada dan proses limbah yang merusak sungai Siak itu sudah cukup parah dan sampai sekarang juga tidak ada keputusan hukumnya. Nah ini yang kita inginkan apa keputusan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kunjungan terakhir dengan Pamk Satya ke luar negeri itu studi banding, saya melihat proses hukum yang dilakukan negara itu jelas, kalau salah ya salah, kalau ditutup ya ditutup gitu. saya tidak tahu apakah ini ada negosiasi, ada kepentingan atau ada apa. Nah sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini tidak ada kepastian hukum yang dilakukan oleh kementerian gitu. saya minta kapan Ibu berikan jawaban ini untuk Komisi VII karena kita sudah mengeluarkan anggaran untuk kunjungan spesifik ke daerah tersebut dan hasil kunjungan itu sudah ada dari Komisi VII-nya, tapi jawaban yang untuk tindak lanjut penindakan tentang perusahaan tersebut tidak dilakukan sampai ini hari.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua juga saya minta kunjungan pada waktu itu oleh Dirjen Hukum, ada salah satu di Sumatera Utara itu juga tidak ada kejelasan yang merusak hutan kurang lebih 3 ribu hektar di kabupaten Simalumun, itu juga tidak ada kepastian hukumnya sampai ini hari. Padahal saya sudah minta kepada dirjen untuk melakukan proses hukum, siapapun saya minta dilakukan proses hukum yang jelas, tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa yang dilakukan kementerian tersebut, tapi biayanya terus keluar. Saya minta pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan-perusahana tersebut, dcabut nggak izinnya, dipidanakan perusahaan tersebut, nah itu harusnya ada proses. Saya sangat ibu Bu, saya pernah dateng ke Ibu dengan proses masyarakat menggarap 2 hektar saja dilakukan penahanan oleh dirjen tersebut, tapi dengan perusahaan sebesar itu tidak ada sentuhan sedikit pun kepada kementerian. Nah saya tanda tanya ada apa di kementerian ini, pada waktu itu saya ngadep kepada Ibu minta dilepaskan masyarakat yang Ibu tangkap melalui dirjen yang ditahan sampai ke Mabes Polri hanya gara-gara lahan 2 hektar yang bahasanya merusak lingkungan, tapi ini perusahaan yang cukup besar raksasa tidak tersentuh dengan proses hukum, tapi masyarakat Riau Bu ngeluh dengan kondisi ini apa yang bisa dilakukan karena rusak semua alamnya dan melakukan perambahan lahan sawit 6 ribu hektar yang sudah ditanam masyarakat dengan kekuasaan-kekuasaan perusahaan ini menumbang 6 ribu lahan kebun sawit masyarakat, yang memang di kawasan hutan lindung. Tapi harusnya ada kebijakan menteri yang dilakukan di sana, tapi lebih kuat perusahaan ini dengan oknum aparat, dikawal aparat menumbang 6 ribu hektar kawasan yang sudah ditanam masyarakat, yang sudah tumbuh ekonomi di sana untuk kehidupan masyarakat tersebut. Tapi perusahaan ini tetap dilindungi, nah ada apa dengan perusahaan ini.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang kedua Pimpinan, ini catatan penting pada waktu Rapat Dengar Pendapat besok jawaban ini sudah saya minta. Silakan Bu Menteri sampaikan mau dalam bentuk tertulis boleh, silakan, kalau tidak nanti di Rapat Kerja berikutnya saya minta sudah ada tindak lanjut tentang ketegasan kementerian dari perusahaanperusahaan tersebut. Saya mohon izin Bu Menteri, ini penegasan Ibu sebagai menteri supaya Ibu punya kinerja yang baik dalam kementerian ini. jadi punya ketegasan jangan ada ya kalau memang dirjennya bisa dipakai, dipakai, kalau tidak bisa dipakai diganti saja, masih banyak dirjen yang lain yang bisa jadi dirjen. Mungkin menurut saya itu Bu, yang lebih bagik gitu, jadi nggak seperti ini, mungkin negosiasi. Ini 2 hektar ditangkep di bawa ke Mabes Polri, saya pernah ngadep Bu Menteri, Bu tolong lepaskan masyarakat ini, itu di Bangka Belitung karena teman saya Ketua DPD di sana dan ketepatan Anggota Komisi VII. Waktu itu saya pegang juga di HP-nya, saya bilang Bu ini 2 hektar. Nah dengan kebijakan Bu Menteri memang dilihat kasusnya, saya bilang gelar Bu. Kalau memang kasus ini benarbenar perusahaan tolong, saya di depan untuk membela kementerian. Tapi kalau ini masyarakat dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan karena dia masyarakat, dia butuh hidup.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 18 Demokrat Riau II Laki-laki Peralawan Bu, kita sudah kunjungan spesifik, Pak Dirjen sendiri yang mendampingi kita waktu itu.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 19 Demokrat Riau II Laki-laki Bukan, yang di kecamatan Dolo Ayam 3 ribu hektar Bu.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Ini mungkin saya izin Pimpinan, mungkin interaktif pada Bu Menteri untuk minta jawaban dari kunjungan kita yang sampai sekarang itu belum ada hasilnya, apa tindakan hukum yang dilakukan kepada perusahaan tersebut. Pada waktu itu kita secara lisan sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen, apa sanksi perusahaan ini dari yang kita lakukan peninjauan sekarang, saya bilang pada waktu itu dengan Pak Dirjen. Ada 2 jawaban yang diberikan kepada Pak Dirjen, perusahaan ini ditutup sementara atau dilakukan proses pidana, tapi sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan secara tertulis maupun di dalam Rapat Kerja dengan Ibu Menteri ini maupun Rapat Dengar Pendapat. Mungkin mohon izin Pimpinan, interaktif dengan Bu Menteri untuk memintha jawaban dari hasil kunjungan spesifik yang kita lakukan pada perusahaan-perusahaan tersebut.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MUHAMMAD NASIR 26 Demokrat Riau II Laki-laki Iya Pak Sekjen, Pak Sekjen harus mendukung ini, Pak Sekjen banyak datanya ini Pimpinan, Cuma disimpen-simpen katanya, lagi biar kita panggil juga perusahaan-perusahaan ini. Terima kasih.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
Muhammad Nasir 4 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Sedikit tadi pertanyaan saya tentang Tenayan tadi, Pak Dirut, menurut penjelasan teman saya tadi pembayaran kontrak pertama itu kan 1,7 T, yang kedua ditambah lagi tidak tahu tambahannya sepertinya apa bisa keluar lagi 500 milyar nah menjadi 2,3. Ada penjelasan tadi yang saya lihat agak ganjal kok bisa kontrak PLN itu dibayar dollar. Memang ada aturannya Pak? Ada ya? Kontrak di kita ini ada pembayaran dollar? Terbunyi dikontraknya? Terbunyi Rupiah atau dollar? Setahu saya kalau yang bayar dollar itu perusahaan luar. Chevron itu dollar. Dan kenapa PLN ini memilih perusahaan Cina yang sampai sekarang menurut kontrak kan itu ada konsorsium nah kenapa konsorsiumnya Cina tidak memberikan satu rupiah pun Cina tidak memberikan konsorsium itu, nah kenapa bisa PLN yang 100 persen membayarnya jadinya, siapa yang mengambil kebijakan.PLN Aspirasi dari wilayah Tenayan 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Untung berapa Pak 2016 ini?PLN Keuntungan 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan. Interaktif Pak. Di dalam kontrak itu kan konsorsium Cina berapa, Rekind berapa, PLN berapa. Karena saya sudah baca kontraknya. Dan PLN sendiri yang ada di sana kebingungan dengan kontrak ini Pak. Dan mereka tidak ada tanggung jawabnya. Karena di bawah Sumut, Pimpronya juga dari Sumut, dan Pimpronya sekarang sudah diganti lagi, kenapa proyek itu bermasalah. Baru saya waktu reses kemarin itu saya gelar rapatnya dan saya meninjau lokasinya. Jadi saya minta Pak, siapa yang memberikan izin pembayaran sampai 92 persen, karena proyek itu belum sampai 92 persen. Nah terus kenapa bisa 100 persen PLN yang membayar, Cina tidak memberikan konsorsiumnya terus Rekind tidak memberikan konsorsiumnya, tapi 100 persen dibayar oleh PLN. Nah siapa yang memerintah ini Pak?PLN Konsorsium 7
Muhammad Nasir 6 Demokrat Riau II Laki-Laki Izin Pimpinan. Yang saya tanya begini Pak, konsorsium tadi kan dikontrak itu terbunyi karena yang menjelaskan saya itu GM sana Pak konsorsiumnya Cina berapa, Rekind berapa, PLN berapa. Itu yang saya tanya. Kenapa itu tidak tidak mengalir, kenapa Cina tidak menaruh dananya, Rekind tidak menaruh dananya, 100 persen dibayar PLN. Siapa yang memerintah ini dibayar? Itu yang saya tanya Pak.PLN Konsorsium 7
Muhammad Nasir 7 Demokrat Riau II Laki-Laki Bukan, GM ini yang menyampaikan Pak, ke saya. Dia sendiri bingung ini konsorsiumnya Pak, tidak turun-turun dibayar 100% sama PLN. Oh iya. Ya sudah kita ke sana. Makanya saya minta mengecek lokasi itu karena penjelasan itu saya lihat aneh. Jadi saya kira kita berpegangan pada penjelasan penjelasan waktu kita meninjau di lapangan.PLN Konsorsium 7
Muhammad Nasir 5 Demokrat Riau II Laki-Laki Nah, saya minta nanti yang bertanggung jawab siapa, nah apakah Dirut yang lama atau Dirut yang sebelumnya atau yang Direktur bersangkutan, karena kontraknya diubah Pak. Kenapa bisa keluar lagi menjadi 2,3 dari 1,7, karena diubah kontrak. Jadi tidak mengubah hal lain. Saya bertanya lagi sampai kapan selesai sampai 2016, baru selesai proyek ini. Itupun kalau selesai. Dan saya khawatir ini tidak selesai. Karena saya tanya Rekind berulang-ulang karena kontruksinya beliau, teknisnya Cina dan mereka tidak nyambung teknis dengan Cina tadi. Karena saya sudah rapat di lapangan dengan PLN Riau dan Walikota Pekan Baru, tapi mereka mempermasalahkan soal jalan. Saya bilang kalau proyeknya belum jelas ngapain dibangun di sana. Ini kan jadi masalah jadinya, dan sampai sekarang jalan itu tidak ada masalah. Saya minta siapa yang memberikan izin untuk membayar 92 persen.PLN Kontrak 7
MUHAMMAD NASIR 9 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit interupsi. Mungkin satu tadi saya melihat dari hasil temuan BPK yang ada disekretariat disini dijelaskan hasil temuan BPK itu merekomendasikan Menteri ESDM untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran siapa Pak? izin Pimpinan.PLN Kuasa Pengguna Anggaran 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Ses dirjennya? PLN Kuasa Pengguna Anggaran 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Dan saya melalui Pimpinan, izin untuk kunjungan kita besok Pak Dirut kita minta hadir di sana. Ini banyak Pak, kontrak-kontrak yang baru 20 persen sudah dibayar 80 persen. Nah, ini saya minta ini Pak Dirut yang baru ini bisa melakukan gebrakan, bahwa isinya PLN ini sudah bobrok. Kalau begini negara yang rugi. Mungkin ada yang menentukan di PLN ini Pak, apa maunya dan bagaimana maunya bisa dibuat. Ada salah satu di lokasi yang harus dipasang mesin Mercy tapi dipasang mesin Cina dan mesin Cina ini sekarang akan diganti lagi. Setelah setahun mau digantu lagi baru dengan proyek yang baru. Ini saya minta nanti ya kalau bisa kita buat laporan BPK-nya kita menyurati BPK supaya diaudit dulu PLN ini, karena isinya sudah bobrok menurut saya. Karena saya membaca laporannya saja sudah geleng-geleng kepala lihat laporan dari temuan-temuan teman-teman yang memberikan laporan ke kita. Dan saya sudah mengecek salah satunya PLTU Tenayan Raya ini, karena di Dapil saya sendiri, dan bahan bakunya itu batubara akan diganti lagi dengan BBM untuk menghidupkan mesin itu, itu mau dipakai BBM Pak, sementara spek-nya itu batubara. Nah ini siapa yang menciptakan proyek ini? Nah, ini tolong Pak Dirut ungkap kasus ini, nah kita dukung Pak Dirut.PLN Laporan dan Temuan 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Mungkin di sini sedikit saya mau menyampaikan bahwa PLN ini perusahaan negara yang memberikan kontribusi banyak untuk rakyat, jadi saya berharap kerusakan PLN ini bisa dibenahi dengan datangnya Dirut yang baru ini. Tapi Saya meminta kepada Pak Dirut lihat dulu kerusakan-kerusakan PLN yang selama ini, karena saya melihat PLN ini dalamnya rusak semua, cuman rumahnya saja masih PLN gitu. Nah saya minta ketegasan Pak Dirut karena saya lihat basic Pak Dirut juga kan Mantan Dirut BRI ya saya berharap harus melihatlah kondisi keuangan, harus melihat bagaimana proyek-proyek yang ada di PLN ini yang sangat kacau balau saya lihat, tidak beraturan, suka-sukanya sendiri. Jadi satu contoh hal yang kecil saja kontrak-kontrak genset yang ada di PLN ini saya minta laporannya Pak Dirut. Ini semua saya lihat bermasalah.PLN Manajemen Internal 7
Muhammad Nasir 3 Demokrat Riau II Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut, mungkin nanti ada beberapa catatan dari masyarakat yang kita terima tentang penyakit-penyakit PLN sebelumnya. Itu harus Bapak bersihkan dan Bapak benahi. Nah kalau bisa buatlah kesehatan pada PLN ini Pak. Karena sekarang sudah tidak sehat ini PLN ini. Jadi banyak yang harus diubah di PLN ini supaya di bawah kepemimpinan Bapak, PLN bisa lebih baik dari sekarang. Nanti ada data yang saya akan serahkan dan akan saya pertanyakan ini yang saya serahkan ke Bapak.PLN Masalah Internal PLN 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Terus ini yang kedua, kegiatan di PLN saya melihat ini harus dirubah pemasangan kabel-kabel saya lihat banyak yang di PL-PL kan dan anggarannya cukup besar di PLN. Sampai pemasangan penggantian kabel, kabel apa itu dari tiang ke tiang itu? kalau kita tanyakan ini kok ada mati lampu Pak GM? oh ada ganti kabel kecil ke kabel besar. Nah ini yang mengerjakan anak perusahaan semua begitu. Ini kalau begini anak perusahaannya dibina Pak, ini bangkrut ini PLN ini karena profitnya untuk bayarin pegawainya saja. Pegawainya tidak jadi jenius semua nanti jadinya mikirin pasang kabel, ganti kabel kecil ke kabel besar saja. Menurut saya ini anggarannya cukup besar ini ditunjuk langsung lagi Rp3triliun, Rp2Triliun begitu. Menurut saya ini dihapuskan Pak Dirut. Saya mengharapkan ini ada persaingan supaya PLN bisa untung begitu, bisa ada margin yang jelas untuk apa ya PLN itu bisa menghemat biaya begitu, daripada menghidupi yang tidak jelas begitu. Menurut saya ini catatan penting juga nanti kita bahas di Panja. Saya pernah mempertanyakan pada waktu itu ada lampu mati, nah itu langsung saya bilang “berapa anggarannya? Ini Rp2 triliun lebih Pak ini dari Pusat begitu”. Nah itu di Riau Pak waktu itu didapil saya, saya tinjau langsung lokasinya, itu jadi dari kabel kecil pindah ke kabel besar. Nah ini banyak saya lihat sekarang kegiatannya. Nah saya berharap ini bisa dilakukan kegiatan baru yang tidak memboros-boroskan uang PLN begitu. Jadi anak perusahaan ini kita suruh profesionallah. Nah kalau bisa, kalau tidak ya ditutup saja karena tadi dari modal asset Rp400 triliun itu jadi profit Rp5 triliun sudah tidak ketemu dia begitu.PLN Modal Aset 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Nah, ini kalau bisa melalui Pimpinan, izin Pimpinan, kalau memang perlu kita bentuknya Panjanya, bentuk panjanya, kalau perlu ya kita laporkan dulu ke BPK untuk mengaudit. Karena memang sangat besar permasalahan di situ, Pak Dirut. Karena anggaran satu provinsi saja sudah hampir 4 T, tapi mesti rugi juga PLN ini saya tidak mengerti juga gitu. Dan suka-sukanya gitu, main tunjuk-tunjuk saja, atur-atur saja, tapi rugi terus gitu. Macam mana negara ini tidak hancur nanti kalau begini. Saya minta ya Pak Dirut ini jangan soft copy dari Dirut yang lama, saya minta ada gebrakan baru yang Pak Dirut lakukan untuk mengganti stuktur-struktur yang bermasalah ini.PLN Panja 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Nah yang kedua masalah investasi. Nah investasi ini perlu dilihat dan ditinjau ulang tentang investasi. Saya melihat perusahaan PLN Batam ini. Nah ini saya melihat ini ada apa ya seperti pindah tempat saja begitu, pindah tempat PLN butuh pembangkit disini kurang. Nah ini PLN Batam “oh iya saya bisa Pak investasi genset, nah tapi gensetnya juga menimbulkan masalah, bahan bakarnya BBM lagi begitu, nah ini masalah menurut saya. Tidak butuh investasi ini kalau menambahkan biaya juga ya hanya cong-congan saja begitu. Kita cong saja deh katanya bahasanya ini tukar dulu saja ini, nah begitu. Ini perlu diperhatikan Pak. Menurut saya kalau bisa dihilangkan begitu. Kalau dia butuh gas, nah mungkin besok kita rapat dengan Pak Yonan. Nah kita masukan itu dimana saja lokasi yang perlu depo gas supaya membantu kebutuhan PLN begitu, tapi ini harus segera Pak karena ini costnya saya lihat cukup besar. Nah tadi yang seperti dibilang Pak Satya masih enak minum BBM daripada minum gas begitu karena terasa kalau minum BBM ini. Kalau gas kan angin saja yang lewat. Nah ini yang mungkin harus segera Pak. Segera menurut saya juga harus diprofesionalkan Perusahaan ini supaya jangan saya lihat ini apa anak perusahaan PLN ini di loloin saja bahasanya. Kalau dia cari sendiri, profesional, dapat kerja ditempat lain bagus begitu, tapi kalau mengerjakan kerjaannya PLN sendiri ya menurut saya tidak profesional, percuma ya diserahkan saja sama perusahaan-perusahaan yang profesional, dilelang terbuka untuk menjadi persaingan yang bebas begitu, tapi kalau dia di lolo saja begitu rugi lagi, kan ribet juga. Sudah di lolo rugi lagi, Ini biayanya pegawainya kan sayang ini. Ini kalau dimasukkan ke PLN bisa jadi modal kerja Pak. Ini mungkin menurut saya penting Pak Dirut.PLN PLN 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak ini PLN BB ini dia kegiatan apa? izin Pak Dirut.PLN PLN BB 7



MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Bukannya mengambil VV kalau ada yang supply ke PLN itu?PLN PLN BB 7
Muhammad Nasir 1 Demokrat Riau II Laki-Laki Contoh satu Pak Dirut, ini ada PLTU yang di Dapil saya PLTU Tenayan Raya 2 x 10 megawatt ini kontraknya 1,7 trilyun, dikontrak tahun 2011, akhir kontraknya 2013, nah tiba-tiba anggaran itu 2013 bertambah lagi jadi 500 milyar ditambah menjadi 2,3 trilyun, dan pembayarannya sudah dilakukan 93 persen, tapi fisiknya masih 70 persen. Ini siapa yang melakukan.PLN PLTU di Dapil 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi kalau soal profit ini saya rasa pasti ketemu begitu karena sumbernya sudah jelas begitu tinggal sistem pengelolaannya sajakan bagaimana dibuat sistem yang lebih baik, manajemen yang lebih baik, saya rasa itu profitnya keluar begitu. Nah kita melihat kenapa dibiarkan bertahun-tahun apa masalahnya juga kita minta pertanggungjawaban disini. Jadi itu yang paling penting Pak sebagai anak catatan anak perusahaan ini begitu.PLN Sistem 7
MUHAMMAD NASIR 10 Demokrat Riau II Laki-laki Yang kedua ini Pak, masalah tadi kerugian anak perusahaan ya harus ada yang bertanggungjawab. Seperti tadi kita bingung juga logikanya ada sumber yang jelas untuk penjualan batubara ke PLN, ada anak Perusahaan yang disuruh join dengan Perusahaan Tambang, tapi tidak mendapat profit juga begitu, nah ini seperti apa pertanggungjawabannya? Harus jelas. Mungkin di Pak Dirut sekarang dapat profit, yang dulu tidak dapat profit. Ini ada apa disini begitu? ada kepentingan siapa? atau apa penyebabnya? Karena penjualannya jelas Pak Dirut. Kalau kita ini konsumennya sudah jelas sudah gampang begitu. Cari konsumen yang agak repot begituPLN Tanggungjawab 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Sedikit Pimpinan, mungkin mempertegas saja karena lokasi yang akan dibagi inikan kita ingin tahu juga, apakah lokasi yang sudah siap untuk dikelola masyarakat atau yang akan mau dikelola Bu Menteri, itu yang perlu kita tahu juga gitu. jadi lokasi ini lokasi yang hutan, memang hutan atau yang memang lokasi yang sudah perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang mungkin lahannya sudah ditarik oleh pemerintah diserahkan, mungkin ada sebagian itu, nah itu yang perlu kita fahami, di mana-mana saja lokasi ini dan berapa luas di setiap lokasi, nah ini yang perlu kita tahu Bu Menteri. Terima kasih.Program Lahan 7
MUHAMMAD NASIR 21 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih. Mungkin yang lainnya Bu, tadi menindaklanjuti penyampaian teman saya, dari jawaban tertulis yang sudah disampaikan Bu Menteri pada waktu Rapat Kerja yang sebelumnya, bahwa saya menanyakan pada waktu itu ada bibit durian. Tadi Ibu menyampaikan di sini, bahwa dalam, hasil kesimpulan rapat kemarin bahwa disepakati untuk 70% itu dilakukan bibit buah-buahan. Di jawaban itu saya mendapatkan jawabannya, berarti kan ada ekonomi yang akan tumbuh di sana sebenarnya, tapi jawaban itu saya melihat kita bukan nyari buahnya, tapi nyari kayunya. Saya ingin mempertegas Bu, bahwa anggaran ini dipergunakan untuk sebaik-baiknya, jadi pake 2 kualitas dong, kualitas yang baik saya sudah memberikan masukan ada kultur-kultur jaringan yang baik. Nah ini bisa di sharing dengan kementerian, supaya hasil anggaran itu bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk masyarakat karenakan bibit-bibit ini kami dari Komisi VII bisa ikut membagikan di Dapil-dapil kami dan ini sangat bermanfaat untuk ekonomi masyarakat, karena kalau sudah pakai kultur jaringan di situ pasti kualitasnya lebih baik, bisa menjadikan tumbuh ekonomi yang baik dan nanti kalau sudah tua puluhan tahun kayunya bisa dimanfaatkan oleh kehutanan.Program Penanaman Bibit 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta Sekjen juga kalau enggak bisa nggak usah di ruangan ini suruh keluar dulu ngelengkapi data itu. Jadi jelas program ini, jadi bahannya mana, saya tanya bahannya dari kemarin ini, dari rapat-rapat sebelumnya sampai sekarang belum dikasih. Saya minta Pak Menteri, izin Pimpinan interaktif ini.Program Program 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Kualitasnya apa ini katanya bolanya lebih bagus, bola ini hidup sendiri, mati sendiri, sekarang bola ini putus semua, siapa yang bertanggung jawab bola ini dan siapa yang merumuskan program ini. Saya juga nggak ngerti, ini pakai anggaran APBN, siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran APBN ini. APBN itu digunakan ada azaz manfaatnya, ada feedback-nya, PNBP-nya masuk lagi kembali ke negara melalui PLN. Dan masih banyak tadi Pak Menteri sampaikan masih 2500 sekian desa yang belum ada listriknya, kenapa tidak dibuat program itu saja. Dan saya minta Pak Menteri anggaran 2017 tidak ada penggantian bola, tidak ada solar cell itu hanya bisa dipakai bagian Timur saja yang memang tidak tersentuh jaringannya karena kondisi alamnya. Tapi kalau dengan kondisi daerah yang sudah bisa masuk jaringan, jaringannya ditambah.Program Program 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta diubah pak, jadi enggak benar ini kalau begini programnya. Ini bukan uang dilempar ke laut gitu, ini uang yang akan dipergunakan untuk rakyat yang azaz manfaatnya bisa feedback-nya balik ke negara PNBP-nya masuk. Kalau kita swasta Pak, dikasih 1 trilyun tahun depan bisa 5 triliun, kalau dikasih 4 triliun habis besok minta lagi 4 triliun, hancur negara ini. Saya minta berapa lama Bapak siapkan data ini, berapa lama Pak.Program Program 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Mana datanya Pak, ini data kita tanya ini dari setiap rapat kita tanya ini mana datanya. Saya sudah tanya ini dari kemarin-kemarin mana datanya, ini bola lampu pak, bola lampu di katanya begini, begini, sekarang putus siapa yang bertanggung jawab tentang dan panggil ini pak yang laksanakan ini, kita mau dalam panja nanti kita tanya ini pak. Siapa melaksanakan ini, barang dari mana ini, siapa bertanggung jawab tentang ini dan ini akan kita laporkan Kabareskrim, ke KPK. Saya minta datanya ini pak, berapa lama bapak siapkan data ini. Mohon izin pimpinan interaktif.Program Program 7
MUHAMMAD NASIR 30 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak, yang saya minta tadi kan data yang sudah dikerjakan dari 2014 program Jokowi sampai 2019 yang sudah masuk RUPTL, nah itukan tidak ada terlampir sampai sekarang.Program Proker 2014-2019 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin ini Bu, kemarin saya dengan Pak Sekjen itu ada kunjungan ke Danau Toba, ah disini saya melihat dipoint 27 ini bentuk dan pembinaan masyarakat peduli api atau lingkungan ya menurut saya. nah ini konsepnya seperti apa Bu? Karena banyak masyarakat yang kami temui disana ini sangat peduli dengan lingkungan. Ini Pak Sekjen juga. Saya sampai jatuh tiga kali nih bu lihat lokasinya. Jadi mereka melestarikan sumur-sumur Bu. Menurut saya sumur-sumur yang dari pegunungan itu ah mereka buat menjadi penampungan air-penampungan air yang airnya ini dibagikan ke masyarakat Bu. Ini sampai ribuan, nah ini menurut saya perlu dibina Bu. Nah ini saya sudah dengan Pak Sekjen kelapangan dan ada bahasa Pak Sekjen yang mereka ambil juga menjemput mata air katanya begitu. Jadi ini bagus kolamnya dan cara menanam pohonnya juga mungkin mereka bisa, tapi tidak bisa kita serahkan pohon saja, tapi harus memberikan tanggung jawab kepada mereka, nah mereka ingin bisa memakai seragam kehutanan ini sebagai tanggung jawab mereka begitu.Program Lingkungan Hidup Pelestarian Sumur Pegunungan 7
MUHAMMAD NASIR 17 Demokrat Riau II Laki-laki Menambahkan sedikit Pimpinan dari pertanyaan saya tadi. ini Ibu Menteri masalah tata ruang Riau Bu. Nah ini saya mendapati ada tiga desa sekarang setelah jadi Pansus DPR provinsi itu menjadi kawasan kebun. Nah mungkin ini saya menyampaikan kepada Ibu Menteri hati-hati dengan usulan Riau itu karena menurut saya pansusnya tidak jelas Bu karena banyak bupati-bupati kemarin kita ketemu itu protes. Ada tiga desa yang di Tapung Hulu Bu itu bupatinya complain ke saya bahwa tiga desa itu menjadi kawasan perkebunan sekarang dan banyak kebun-kebun yang diluar izin mungkin menanami lahan-lahan yang belum jelas statusnya. Ini mungkin masukan Ibu Menteri. Jadi jangan gampang untuk menyetujui, tapi dilihat kembali bagaimana kondisi yang sebenarnya.Program Lingkungan Hidup Perizinan 7
MUHAMMAD NASIR 6 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan. Termasuk dikawasan wisata Bu? Maksudnya begitu Bu? Inikan ada wisata ini.Program Lingkungan Hidup Program Pariwisata 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Berarti Taman Nasional ini bisa dikunjungi maupun diberikan fasilitas didalamnya untuk fasilitas.Program Lingkungan Hidup Program Pariwisata 7
MUHAMMAD NASIR 8 Demokrat Riau II Laki-laki Seperti TN-TN ya Bu misalnya ya Bu? Itu tidak bisa ya?Program Lingkungan Hidup Program Pariwisata 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Mohon izin Pimpinan, mungkin mau interaktif dengan Ibu Menteri. Sedikit Ibu Menteri minta penjelasan. Ini ada program prioritas nasional menurut saya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja. Mungkin saya perlu dijelaskan karena ini kalau kita bisa ikut disini mengawal program ini menurut saya bisa dan teman-teman juga bisa ikut begitu. Mohon penjelasannya Ibu Menteri sebentar. Izin Pimpinan.Program Lingkungan Hidup Program Prioritas Nasional 7
MUHAMMAD NASIR 3 Demokrat Riau II Laki-laki Halaman 12 Ibu Menteri.Program Lingkungan Hidup Program Prioritas Nasional 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin nanti tolong disampaikan.Program Lingkungan Hidup Program Prioritas Nasional 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Begini Bu, mungkin ini banyak bermanfaat untuk masyarakat. Kalau saya lihat dari program yang Ibu sampaikan ini, nah kitakan bisa menggunakan ini untuk kegiatan kita didapil atau pun mencari masyarakat-masyarakat yang memang benar-benar ingin menjadi wirausaha. Jadi sasaranya tepat begitu Bu, anggarannya bisa bermanfaat menurut saya. Terus mungkin yang kedua, mohon izin Pimpinan. Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata. Nah ini juga kita minta penjelasan seperti apa programnya yang halaman 16 Bu karena baru-baru ini saja jalan dengan Pak Sekjen mengelilingi Danau Toba Bu. Nah ini saya ingin tahu program apa yang ada disini yang Ibu sampaikan dihalaman 16 ini. Nah ini banyak kita lihat di Danau Toba itu kita mulai naik dari kemarin bandaranya terus kita muter itu 3 jam lebih itu dengan Pak Sekjen itu gundul semua dan bagaimana menumbuhkan penumbuhan inovasi tadi produk dan kapasitas daya tarik wisata tadi. nah apa ini Bu? Menurut saya butuh penjelasan. Mohon izin Pimpinan.Program Lingkungan Hidup Program Wirausaha 7
MUHAMMAD NASIR 37 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan. Data-data yang kita minta untuk 35 ribu itu masukkan nanti di situ, kan ada data-data yang kita minta tadi. Kan dari 2014 ke 2019 ini ada tadi.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
MUHAMMAD NASIR 38 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak masukkan saja nanti lupa.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Pisah saja mungkin yang minerba sendiri, yang pembangkit 35 ribu dari 2014 ke 2019.Program Listrik 35 Ribu Megawatt 7
MUHAMMAD NASIR 5 Demokrat Riau II Laki-laki Mungkin yang disampaikan Pak Menteri terakhir masalah pembangkit ini. Kita ingin data-datanya diminta kalau bisa dilengkapi Pak Menteri, untuk program 35 ribu tadi yang termasuk di dalam RUPTL tadi sampai 2019 saja Pak Menteri, yang 90,5 tadi, nah itu targetnya di mana, apa-apa saja atau yang dari 2014 ke 2019 gitu. Nah kita tahu perkembangan 35 ribu ini apa saja gitu karena kan kita datanya enggak ada ini dan kita mau tahu di mana saja dan menggunakannya pakai anggaran apa saja. Mungkin itu segera dilengkapi sebelum ini karena ini yang mau kita tanya, supaya kita juga kalau bisa dibagikan data-data ini untuk menjadi fungsi pengawasan kita. Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.Program Listrik Program 35 Ribu Megawatt 7
MUHAMMAD NASIR 2 Demokrat Riau II Laki-laki Nggak maksud saya itu dijelaskan juga posisinya. Terima kasih.Prosedur Posisi 7
MUHAMMAD NASIR 1 Demokrat Riau II Laki-laki Sebentar Pak, saya ingin ngoreksi sebentar, maksudnya bukan ngoreksi. Ini karena bisnis to bisnis Pak, sehingga yang Benoa, kebetulan kita baru saja Kunker ke sana itu betul-betul karena bisnis to bisnis, sehingga muncul harga lebih tinggi. Itu kalau diatur pemerintah. Jadi paling ujung itu seharusnya diatur pemerintah sampai ke customer. Saya pikir akan.Proyek Bisnis to Bisnis 7
MUHAMMAD NASIR 11 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta Sekjen juga kalau enggak bisa nggak usah di ruangan ini suruh keluar dulu ngelengkapi data itu. Jadi jelas program ini, jadi bahannya mana, saya tanya bahannya dari kemarin ini, dari rapat-rapat sebelumnya sampai sekarang belum dikasih. Saya minta Pak Menteri, izin Pimpinan interaktif ini.Proyek Bola Lampu 7
MUHAMMAD NASIR 12 Demokrat Riau II Laki-laki Mana datanya Pak, ini data kita tanya ini dari setiap rapat kita tanya ini mana datanya. Saya sudah tanya ini dari kemarin-kemarin mana datanya, ini bola lampu pak, bola lampu di katanya begini, begini, sekarang putus siapa yang bertanggung jawab tentang dan panggil ini pak yang laksanakan ini, kita mau dalam panja nanti kita tanya ini pak. Siapa melaksanakan ini, barang dari mana ini, siapa bertanggung jawab tentang ini dan ini akan kita laporkan Kabareskrim, ke KPK. Saya minta datanya ini pak, berapa lama bapak siapkan data ini. Mohon izin pimpinan interaktif.Proyek Bola Lampu 7
MUHAMMAD NASIR 13 Demokrat Riau II Laki-laki Kualitasnya apa ini katanya bolanya lebih bagus, bola ini hidup sendiri, mati sendiri, sekarang bola ini putus semua, siapa yang bertanggung jawab bola ini dan siapa yang merumuskan program ini. Saya juga nggak ngerti, ini pakai anggaran APBN, siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran APBN ini. APBN itu digunakan ada azaz manfaatnya, ada feedback-nya, PNBP-nya masuk lagi kembali ke negara melalui PLN. Dan masih banyak tadi Pak Menteri sampaikan masih 2500 sekian desa yang belum ada listriknya, kenapa tidak dibuat program itu saja. Dan saya minta Pak Menteri anggaran 2017 tidak ada penggantian bola, tidak ada solar cell itu hanya bisa dipakai bagian Timur saja yang memang tidak tersentuh jaringannya karena kondisi alamnya. Tapi kalau dengan kondisi daerah yang sudah bisa masuk jaringan, jaringannya ditambah.Proyek Bola Lampu 7
MUHAMMAD NASIR 14 Demokrat Riau II Laki-laki Saya minta diubah pak, jadi enggak benar ini kalau begini programnya. Ini bukan uang dilempar ke laut gitu, ini uang yang akan dipergunakan untuk rakyat yang azaz manfaatnya bisa feedback-nya balik ke negara PNBP-nya masuk. Kalau kita swasta Pak, dikasih 1 trilyun tahun depan bisa 5 triliun, kalau dikasih 4 triliun habis besok minta lagi 4 triliun, hancur negara ini. Saya minta berapa lama Bapak siapkan data ini, berapa lama Pak.Proyek Bola Lampu 7
MUHAMMAD NASIR 7 Demokrat Riau II Laki-laki Saya pernah di Komisi III DPR, sudah tersangka anda karena tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. saya tadi diskusi dengan Mas Tjatur, saya bilang kalau di Komisi III sudah ada tersangkanya ini. wong barangnya sudah diselenggarakan kok, bermasalah tidak ada yang jadi tersangka. Ini bagaimana? Ini saya kasih ke LSM untuk ngasih ke Polda, ke Mabes Polri jadi tersangka loh, diusut Kejaksaan. Jampidsus saya serahkan data ini, ini besok saya serahkan data ini. Saya minta Jampidsus untuk mengusut semua proyek-proyek ini. Tidak bisa ini uang negara. Anggaran itu azas manfaat yang kita lihat, bukan taruh sana-taruh sana, ini rusak Pak, ini hilang wah enak sekali dong. Mana tanggungjawabnya seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, jadi kalau rusak tidak tahu kemana kontrak personnya. Ngapain dia buat pengadaan ini kalau barang itu cuma diletak, siap itu tidak ditanggungjawabin. Saya mohon izin Pimpinan. Jadi saya minta ini waktu raker besok data yang saya minta tolong Pak Dirjen catat hasil rekomendasi yang pakai kop surat BPK Pak yang ditunjukan ke Menteri ESDM. Itu yang saya minta. Mungkin itu Pimpinan saya mohon izin bisa menyurati ke BPK juga supaya dikirimkan juga lampirannya ke kita.Proyek Proyek 7
MUHAMMAD NASIR 15 Demokrat Riau II Laki-laki Yang terakhir mungkin pembangkit mulut tambang ini kita minta harus ada kepastian stok bahan baku Pak Dirut supaya jangan sampai kita bilang dilakukan study tapi kita berharap study-nya ini harus benar-benar karena stok bahan bakunya inikan kenapa dibangun dimulut tambang karena kita yakin bahwa stok bahan bakunya ini ada begitu. Nah itu saja mungkin kepastian, tapi kita minta jawabannya bagaimana study mana yang menghitung dan berapa besar ketahanan pembangkit mulut tambang tadi? jangka waktunya berapa lama dia bisa aktif? Dari kenapa kita bisa menentukan project itu harus dijadikan mulut tambang karena stok bahan baku pasti yang utama. Nah itu perlu kepastian siapa yang menghitung, kajian mana yang membuat itu. nah itu perlu pendalaman menurut saya dan kita juga perlu minta kajian itu.Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Proyek Stok bahan baku 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Sama saja dengan yang Ristek kemarin kan minggu depan ya.Rapat Jadwal Rapat 7
MUHAMMAD NASIR 4 Demokrat Riau II Laki-laki Izin Pimpinan, itu rapatnya kapanRapat Rapat Tertutup 7
MUHAMMAD NASIR 26 Demokrat Riau II Laki-laki Interupsi Pimpinan, terima kasih Pimpinan. Pak Wamen begini, kan disampaikan pak pimpinan tadi bagaimana menurunkan harga gas di Sumatera Utara. Ini kita enggak butuh materi Pak Wamen, kita sekarang hanya memutuskan yang bisa memutuskan hargagas ini, satu bagaimana membangun jaringan untuk supaya harga gas tadi turun, berapa anggaran yang diperlukan. Itu bapak sampaikan di sini. Nah kita akan berjuang ke Badan Anggaran untuk memberikan biaya untuk pembangunan jaringan itu. Nah terus siapa yang memutuskan ini? berapa menteri? kita panggil di sini untuk menurunkan harga gas ini. Kita enggak butuh ini Pak, kita, bapak cuma menyampaikan ke kita berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan ke Sumatera Utara itu, mana paling dekat station yang bisa membangun ke sana, berapa anggarannya. Ini Pak Wamen yang perlu sampaikan ya, jadi kita bukan membahas seperti ini. Kita butuh untuk menurunkan harga gas di Sumatera Utara ini, berapa anggaran yang diperlukan, bapak sampaikan di forum ini. Nah ini ada Anggota Badan Anggaran Pak, Anggota Badan Anggaran ini yang memperjuangkan nanti di sana untuk anggaran yang Bapak perlukan dari optimalisasi yang ada, begitu Pak Wamen.Tata Kelola Migas Jaringan Gas 7



MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi kita, siapa nanti yang memutuskan supaya harga gas ini turun, menteri yang bersangkutan akan kita undang di sini, menteri terkait. Nah itu Pak, itu yang bapak jelaskan tata niaga harga gas tadi supaya bagaimana turun jaringannya, berapa yang diperlukan anggaran untuk membangun jaringan supaya harga gas itu bisa sama dengan daerah lain, jaringan Pak yang dibutuhkan. Terus apa kendalakendalanya, Permen kah yang diperlukan, Perpu kah yang diperlukan itu kita bahas di sini. Kebijakan politik inilah yang akan menjalankan ini. Terima kasih Pimpinan.Tata Kelola Migas Jaringan Gas 7
MUHAMMAD NASIR 27 Demokrat Riau II Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.Tata Ruang Tata Ruang 7
MUHAMMAD NASIR 29 Demokrat Riau II Laki-laki Begini Bu maksud saya Pansus itukan nggak satu penyelesaian yang bisa menyelesaikan kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan karena di bawah struktur Ibu. Saya waktu itu disampein oleh Pak Dirjen Hukum, ada beberapa permasalahan yang, ada lahan-lahan perkebunan yang masukin kawasan-kawasan tersebut. Nah ini mau dimasukkan dalam tata ruang tersebut, nah kalau ini menyalahi aturan atau memang ini ada titipan, nah ini segera dirapikan diselesaikan tapi harus selesai Bu karena Riau itu perlu pembangunan dan saya sampaikan juga dengan Pak Dirjen, saya bilang ya sesuai aturan saja, harus selesai, tapi Ibu harus kasih jangka waktu kapan akan selesai, ini sudah mau 5 tahun periode gubernur kasus ini, tata ruang ini. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan 5 tahun kan, yang kena dampak imbasnya kan Provinsi Riau gitu, bagi ibu yang bertanggung jawab, kita minta pertanggungjawabannya kapan akan selesai gitu.Tata Ruang Tata Ruang 7
MUHAMMAD NASIR 30 Demokrat Riau II Laki-laki Nah kalau perlu kita, saya minta nanti rapat bareng gubernur dengan menteri di Komisi VII ini untuk mencari titik temu dari masalah ini. Mungkin itu Bu karena sudah 3 tahun ini proses ini terhambat, mungkin itu Bu Menteri.Tata Ruang Tata Ruang 7
MUHAMMAD NASIR 31 Demokrat Riau II Laki-laki Jadi pengeluarannya bertahapTata Ruang Tata Ruang 7
MUHAMMAD NASIR 33 Demokrat Riau II Laki-laki Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.Tata Ruang Tata Ruang 7
MUKHTAR TOMPO 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pimpinan, saya kira diberikan saja kesempatan kepada Pak Menteri atau jajarannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu.Data Data 7
MUKHTAR TOMPO 5 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Iya, mohon maaf tadi ada yang terlewatkan Pak. Jadi, yang pertama dikasih butut. Saya singkat saja Pak, kepada Pak Wamen. Kemarin kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Dirjen Minerba terkait surat permohonan perpanjangan ekspor dari PT Freeport Pak, tadi Pak Menteri Jonan juga sudah menyampaikan. Cuma ini ada 2 pernyataan yang saya anggap ada sisi kesamaan juga dan kontra pak. Kemudian saya umumkan dari sisi pemberitaan, kemudian pengamatan saya juga lewat sosmed, juga informasi dari LSM-LSM. Saya mengusulkan pak lewat rapat ini untuk kebaikan bersama agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Ini kita sudah tahu bersama bahwa di awal Februari sudah ada ribu-ribut antara Freeport dengan pemerintah pak. Versi pemerintah pada saat keluar SK itu, maka otomatis Freeport sudah berubah dari KK ke IUPK. Ternyata kan tidak, dia tidak terima pak dengan berat beberapa persyaratan disyaratkan oleh pemerintah. Artinya apa? tidak jelas sampai sekarang posisi Freeport ini apakah KK, IUPK. Kemudian ada pembatas 120 hari, apakah akan melanjutkan …..atau tidak, sekarang tinggal 40 hari lebih pak.Ekspor-Impor Ekspor 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Ini ada surat yang mereka mohonkan tanggal 16, kemudian langsung dijawab tanggal 17. Keluarlah surat rekomendasi perpanjangan izin ekspor dari Kementerian ESDM lewat Dirjen Minerba. Karena tidak jelas statusnya, maka saya pikir Pak, mending surat ini dicabut aja dulu karena dia juga mungkin tidak bisa gunakan. Ini dari surat ini Pak, kan bisa multitafsir bisa menimbulkan persoalan di masa yang akan datang karena saya mendapatkan informasi dari LSM-LSM di sana mereka pernah mengalami 2 bulan terakhir sebelum izinnya berakhir itu Pak, mereka over produksi, gara-gara itulah seluruh gudang-gudang itu penuh. Kita khawatir dalam bernegosiasi ini mereka lakukan enak eksplorasi aja terus tanpa sepengetahuan pemerintah. Ini yang kita khawatir, walaupun dikatakan sudah tidak mungkin tapi kan ini bisa debatable. Makanya Pak, niat baik pemerintah dalam merespons kurang dari 1 hari ini saya pikir Pak Wamen dan Pak Menteri bisa dengan bijak untuk menarik aja dulu ini Pak yang rekomendasi …… ekspor untuk Freeport Indonesia.Ekspor-Impor Ekspor 7
Mukhtar Tompo 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-Laki Pimpinan, saya hanya ingin menyampaikan lewat rapat ini sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Bu Menteri, terkait dengan dana Norway. Saya inghin mengulang pernyataan saya pada rapat-rapat yang lalu bahwa saya pernah berkunjung ke Norway pada hari Rabu 7 September 2016, saya catat Pak Pimpinan. Saya bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Norway, kemudian di situ juga saya mendapatkan penjelasan utuh tentang komitmen Norway sejak 2008, di mana Norway ini adalah negara pendonor terbesar untuk menghentikan deforestasi di hutan-hutan tropis di Indonesia. Ini terkait dengan ancaman global warming karena Norway ini adalah negara paling kutub utara, negara yang paling terancam apabila tidak melakukan upaya- upaya kepada Indonesia dalam menghentikan deforestasi itu. Tapi dampak dari pada ini Indonesia ini harus kehilangan 40% bahkan mungkin lebih dari 110 hektar luas lahan atau hutan yang tidak bisa dikelola masyarakat Pak, karena terjadi pewilayahan-pewilayahan hutan akibat dari ini. Kita tahu bahwa ada hutan lindung, konservasi dan ada juga hutan produksi terbatas.Emisi Global Komitmen Norway 7
Mukhtar Tompo 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-Laki Kemudian kita tidak bisa membangun infrastruktur di area ini, juga tidak bisa membangun areal pertanian dan mengembangkan perkebunan dan lain-lain, semua sebuah dana komitmen yang tidak jelas dan tidak pasti. Saya mendapatkan angka yang cukup besar pada pertemuan Bu dan mohon diklarifikasi karena jauh beda dengan besaran dana yang disampaikan Ibu tadi. Besaran dana komitmen itu yang saya catat adalah 522 juta USD per tahun atau setara dengan 6,7 triliun per tahun dan ini komitemen sejak tahun 2008 gitu. Jadi lewat kesempatan ini saya mengapresiasi kepada pemerintah, lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya yang telah membuat inisiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Saya kira itu pak dan saya membutuhkan klarifikasi tentang besaran dana itu Bu. Terima kasih banyak.Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhEmisi Global Konsekuensi program 7
MUKHTAR TOMPO 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan Pak biar Bapak-bapak jajaran Dewan Direksi, Dewan Komisaris PT Freeport yang dengan dari peristiwa itu sesungguhnya akhirnya terjadilah rapat pada malam ini dan ternyata menjadi sejarah bagi perjalanan PT Freeport di Indonesia, sudah 48 tahun sejak tahun ‘67. Supaya bisa terang-benderang Pak karena selama ini kan yang didengarkan oleh Bapak dari Pak Chepy dan Pak Chepy juga betul, apa yang disampaikan Pak Adian tadi tidak bisa menyederhanakan persoalan ini karena kejadian itu terjadi tanggal 9 Februari di ruangan ini dalam posisi saya sebagai mitra, saya sebagai Anggota DPR RI. Kemudian Beliau adalah Presiden Direktur dan saya jadi ragu Pak, dari pernyataan-pernyataan dari Bapak-bapak semua ini karena ketika saya memberikan komentar itu dulu, ya sesungguhnya saya minta jawaban, saya hanya memberikan komentar saya karena itu cara saya sebenarnya itu untuk membantu pemerintah, untuk membantu Freeport karena dalam pikiran saya ketika itu Pak Ketua, Freeport ini sama dengan pemerintah, itu dalam pikiran saya. Sehingga saya menyebutkan bahwa saya dalam posisi partai pengusung pemerintah, itu sinyal sebenarnya yang saya berikan kepada Freeport, untuk mengakhiri rapat karena kalau tidak selesai rapat itu pada waktu itu kalau saya tidak mendapat stressing, melakukan interupsi dan lain-lain karena kalau Pak Ramson sudah bicara kan, untung-untung kalau Beliau sadar, kalau tidak sadar sampai malam tidak selesai dan argumentasinya benar. Sehingga pada waktu itu saya mengatakan bahwa Pimpinan, jika memang sudah terjawab maka seharusnya dihentikan saja rapat ini, kalau ada yang lebih teknis seharusnya kita nanti undang khusus PT Freeport bersama dengan Menteri ESDM, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak dalam kapasitas PT Freeport menjawabnya. Seperti PP Nomor 1 Tahun 2017 yang tiba-tiba lahir setelah Komisi VII melakukan rapat berkali-kali yang kemudian menyimpulkan, kita waktu itu dengan Dirjen Minerba tanggal 7 Desember 2016, ada kesimpulan rapat Komisi VII meminta karena 5 hari lagi akan berakhir izin Freeport. Sehingga kesimpulan Rapat Kerja pada waktu itu meminta kepada pemerintah lewat Dirjen Minerba untuk tidak lagi memperpanjang izin ekspor karena tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter mengacu pada Undang-Undang Minerba Tahun 2004.Freeport Hakim Chepy 7
MUKHTAR TOMPO 2 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sehingga setelah itu berbagai kejadian-kejadian dilakukan sehingga saya meminta pada waktu itu supaya diundang tersendiri dan kemudian diterima, kemudian saya menyampaikan Pak, tolong kepada Freeport saya tidak mengatakan kepada Pak Chepy secara pribadi karena yang kita bahas ini adalah persoalan klasik. Selain itu kalaupun menjadi masalah maka itu bukan persoalan Pak Chepy secara personal. Sehingga saya mengatakan pada waktu, saya minta kepada Freeport untuk apa, kalau memberikan jawaban kiranya bisa konsisten saja jangan bias. Yang ada dalam kepala saya pada waktu itu cukup Freeport mengatakan bahwa kami akan commit membangun smelter, sudah jangan dikembangkan, apalagi memberikan pernyataan deadline waktu, segala macam. Saya mengatakan bahwa ini kan sudah terlalu panjang rapat kita dari beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, sudah banyak jawaban-jawaban, jadi jangan bias gitu. Itu yang saya dan saya itu pernyataan saya tidak harus dijawab. Dan sudah rapat ditutup, setelah itu Pak, walaupun berbagai pimpinan perusahaan tambang, ada 12 perusahaan termasuk PT FI dan lain-lain pada waktu itu. Walaupun mau jabat tangan dengan saya, saya dari jauh begini Pak dan saya langsung mendatangi Pak Chepy. Saya dari sini duduk Pak, saya langsung datang, Assalammu'alaikum Pak Jenderal, langsung ditangkis saya punya tangan, ditunjuk-tunjuk kaya gitu. makanya sampai sekarang terus terang kalau media bertanya termasuk Metro kemarin, CNN wawancara dengan saya, apa kira-kira tidak ada yang bisa saya jawab Pak, kecuali mungkin pada waktu itu Pak Chepy memiliki masalah psikologis itu karena bukannya saya diberikan apresiasi, terima kasih banyak Pak gitu karena tidak berhenti rapat pada waktu itu dan pimpinan perusahana yang lain pun PT PAL dan lain-lain, PT Mineral Batubara dan lain-lain mengucapkan terima kasih gitu Pak.Freeport Hakim Chepy 7
MUKHTAR TOMPO 5 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Iya, mohon maaf tadi ada yang terlewatkan Pak. Jadi, yang pertama dikasih butut. Saya singkat saja Pak, kepada Pak Wamen. Kemarin kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Dirjen Minerba terkait surat permohonan perpanjangan ekspor dari PT Freeport Pak, tadi Pak Menteri Jonan juga sudah menyampaikan. Cuma ini ada 2 pernyataan yang saya anggap ada sisi kesamaan juga dan kontra pak. Kemudian saya umumkan dari sisi pemberitaan, kemudian pengamatan saya juga lewat sosmed, juga informasi dari LSM-LSM. Saya mengusulkan pak lewat rapat ini untuk kebaikan bersama agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Ini kita sudah tahu bersama bahwa di awal Februari sudah ada ribu-ribut antara Freeport dengan pemerintah pak. Versi pemerintah pada saat keluar SK itu, maka otomatis Freeport sudah berubah dari KK ke IUPK. Ternyata kan tidak, dia tidak terima pak dengan berat beberapa persyaratan disyaratkan oleh pemerintah. Artinya apa? tidak jelas sampai sekarang posisi Freeport ini apakah KK, IUPK. Kemudian ada pembatas 120 hari, apakah akan melanjutkan …..atau tidak, sekarang tinggal 40 hari lebih pak.Freeport IUPK 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Ini ada surat yang mereka mohonkan tanggal 16, kemudian langsung dijawab tanggal 17. Keluarlah surat rekomendasi perpanjangan izin ekspor dari Kementerian ESDM lewat Dirjen Minerba. Karena tidak jelas statusnya, maka saya pikir Pak, mending surat ini dicabut aja dulu karena dia juga mungkin tidak bisa gunakan. Ini dari surat ini Pak, kan bisa multitafsir bisa menimbulkan persoalan di masa yang akan datang karena saya mendapatkan informasi dari LSM-LSM di sana mereka pernah mengalami 2 bulan terakhir sebelum izinnya berakhir itu Pak, mereka over produksi, gara-gara itulah seluruh gudang-gudang itu penuh. Kita khawatir dalam bernegosiasi ini mereka lakukan enak eksplorasi aja terus tanpa sepengetahuan pemerintah. Ini yang kita khawatir, walaupun dikatakan sudah tidak mungkin tapi kan ini bisa debatable. Makanya Pak, niat baik pemerintah dalam merespons kurang dari 1 hari ini saya pikir Pak Wamen dan Pak Menteri bisa dengan bijak untuk menarik aja dulu ini Pak yang rekomendasi …… ekspor untuk Freeport Indonesia.Freeport IUPK 7
MUKHTAR TOMPO 15 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Baik kami tarik peranan pemerintah, tetapi sesuai yang tadi Pak Ketua. Barangkali ini bisa sebagai pengganti dari poin yang sebelumnya yaitu sambil menunggu realisasi poin 4 PT Freeport diwajibkan atau diminta untuk melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan kepada Komisi, termasuk kemungkinan PHK terhadap karyawan PT Freeport Indonesia dan langkah-langkah untuk mengatasinya.Freeport Karyawan 7
MUKHTAR TOMPO 13 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pimpinan, saya rapat kita ini sudah lama dan saya menemukan ada niat baik dari pemerintah dan juga dari Freeport. Saya mencoba memahami ini, makanya tidak sering kita membuat kesimpulan pak dengan bahasa ini, sekedar meminta malah biasanya mendesak gitu. jadi jangan ini Pak, saya punya niat baik makanya saya meminta penjelasan itu secara tertulis karena nanti kita pasti rapat internal dan kita juga akan lihat sejauhmana keseriusan dari Menteri ESDM, nanti saya mau lihat pak siapa yang mempermainkan ini masalah gitu. kalau dalam posisi Freeport dengan niat baiknya ini makanya kita membutuhkan poin 5 ini sebagai bukti keseriusan kita bahwa kita punya niat baik ini dan ini juga merespon dari Bapakbapak semua yang mewakili tanah Papua Pak, mewakili aspirasi masyarakat Papua. Ini respon saya Pak, saya bukan orang Papua, saya bukan dari sana Pak, bukan, tapi saya berbicara ini atas nama semangat nasionalisme, apanya yang, coba Pak, inikan kita batin suara hati Bapak kan sudah dikeluarkan tadi ini. saya hanya mencoba ini merangkai dengan sebuah kalimat dalam bentuk poin 5 ini. memang apanya kira-kira ini, kalau tidak masuk ini berarti saya meragukan niat itu Pak.Freeport Kebijakan 7
MUKHTAR TOMPO 14 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya kira ini tidak akan berlangsung lama Pak, percayalah dengan menghadirkan Komisi VII di sini dengan kita patuh dengan Undang-undang Minerba yang Pasal 5 ayat (1) tadi Pak, yang Bapak Dirjen juga ya mungkin keliru di situ, tidak melibatkan kita sehingga mengambil keputusan sendiri akhirnya dua-duanya terjebak dengan sebuah masalah baru kita ini. Jadi kalau bukan kita mengambil sikap seperti ini Pak, kasihan masyarakat Papua juga, malam ini juga akan menunggu ini kesimpulan kita.Freeport Keputusan 7
MUKHTAR TOMPO 15 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Baik kami tarik peranan pemerintah, tetapi sesuai yang tadi Pak Ketua. Barangkali ini bisa sebagai pengganti dari poin yang sebelumnya yaitu sambil menunggu realisasi poin 4 PT Freeport diwajibkan atau diminta untuk melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan kepada Komisi, termasuk kemungkinan PHK terhadap karyawan PT Freeport Indonesia dan langkah-langkah untuk mengatasinya.Freeport Kondisi 7
MUKHTAR TOMPO 15 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Baik kami tarik peranan pemerintah, tetapi sesuai yang tadi Pak Ketua. Barangkali ini bisa sebagai pengganti dari poin yang sebelumnya yaitu sambil menunggu realisasi poin 4 PT Freeport diwajibkan atau diminta untuk melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan kepada Komisi, termasuk kemungkinan PHK terhadap karyawan PT Freeport Indonesia dan langkah-langkah untuk mengatasinya.Freeport Laporan 7
MUKHTAR TOMPO 5 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Iya, mohon maaf tadi ada yang terlewatkan Pak. Jadi, yang pertama dikasih butut. Saya singkat saja Pak, kepada Pak Wamen. Kemarin kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Dirjen Minerba terkait surat permohonan perpanjangan ekspor dari PT Freeport Pak, tadi Pak Menteri Jonan juga sudah menyampaikan. Cuma ini ada 2 pernyataan yang saya anggap ada sisi kesamaan juga dan kontra pak. Kemudian saya umumkan dari sisi pemberitaan, kemudian pengamatan saya juga lewat sosmed, juga informasi dari LSM-LSM. Saya mengusulkan pak lewat rapat ini untuk kebaikan bersama agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Ini kita sudah tahu bersama bahwa di awal Februari sudah ada ribu-ribut antara Freeport dengan pemerintah pak. Versi pemerintah pada saat keluar SK itu, maka otomatis Freeport sudah berubah dari KK ke IUPK. Ternyata kan tidak, dia tidak terima pak dengan berat beberapa persyaratan disyaratkan oleh pemerintah. Artinya apa? tidak jelas sampai sekarang posisi Freeport ini apakah KK, IUPK. Kemudian ada pembatas 120 hari, apakah akan melanjutkan …..atau tidak, sekarang tinggal 40 hari lebih pak.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Ini ada surat yang mereka mohonkan tanggal 16, kemudian langsung dijawab tanggal 17. Keluarlah surat rekomendasi perpanjangan izin ekspor dari Kementerian ESDM lewat Dirjen Minerba. Karena tidak jelas statusnya, maka saya pikir Pak, mending surat ini dicabut aja dulu karena dia juga mungkin tidak bisa gunakan. Ini dari surat ini Pak, kan bisa multitafsir bisa menimbulkan persoalan di masa yang akan datang karena saya mendapatkan informasi dari LSM-LSM di sana mereka pernah mengalami 2 bulan terakhir sebelum izinnya berakhir itu Pak, mereka over produksi, gara-gara itulah seluruh gudang-gudang itu penuh. Kita khawatir dalam bernegosiasi ini mereka lakukan enak eksplorasi aja terus tanpa sepengetahuan pemerintah. Ini yang kita khawatir, walaupun dikatakan sudah tidak mungkin tapi kan ini bisa debatable. Makanya Pak, niat baik pemerintah dalam merespons kurang dari 1 hari ini saya pikir Pak Wamen dan Pak Menteri bisa dengan bijak untuk menarik aja dulu ini Pak yang rekomendasi …… ekspor untuk Freeport Indonesia.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan Pak biar Bapak-bapak jajaran Dewan Direksi, Dewan Komisaris PT Freeport yang dengan dari peristiwa itu sesungguhnya akhirnya terjadilah rapat pada malam ini dan ternyata menjadi sejarah bagi perjalanan PT Freeport di Indonesia, sudah 48 tahun sejak tahun ‘67. Supaya bisa terang-benderang Pak karena selama ini kan yang didengarkan oleh Bapak dari Pak Chepy dan Pak Chepy juga betul, apa yang disampaikan Pak Adian tadi tidak bisa menyederhanakan persoalan ini karena kejadian itu terjadi tanggal 9 Februari di ruangan ini dalam posisi saya sebagai mitra, saya sebagai Anggota DPR RI. Kemudian Beliau adalah Presiden Direktur dan saya jadi ragu Pak, dari pernyataan-pernyataan dari Bapak-bapak semua ini karena ketika saya memberikan komentar itu dulu, ya sesungguhnya saya minta jawaban, saya hanya memberikan komentar saya karena itu cara saya sebenarnya itu untuk membantu pemerintah, untuk membantu Freeport karena dalam pikiran saya ketika itu Pak Ketua, Freeport ini sama dengan pemerintah, itu dalam pikiran saya. Sehingga saya menyebutkan bahwa saya dalam posisi partai pengusung pemerintah, itu sinyal sebenarnya yang saya berikan kepada Freeport, untuk mengakhiri rapat karena kalau tidak selesai rapat itu pada waktu itu kalau saya tidak mendapat stressing, melakukan interupsi dan lain-lain karena kalau Pak Ramson sudah bicara kan, untung-untung kalau Beliau sadar, kalau tidak sadar sampai malam tidak selesai dan argumentasinya benar. Sehingga pada waktu itu saya mengatakan bahwa Pimpinan, jika memang sudah terjawab maka seharusnya dihentikan saja rapat ini, kalau ada yang lebih teknis seharusnya kita nanti undang khusus PT Freeport bersama dengan Menteri ESDM, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak dalam kapasitas PT Freeport menjawabnya. Seperti PP Nomor 1 Tahun 2017 yang tiba-tiba lahir setelah Komisi VII melakukan rapat berkali-kali yang kemudian menyimpulkan, kita waktu itu dengan Dirjen Minerba tanggal 7 Desember 2016, ada kesimpulan rapat Komisi VII meminta karena 5 hari lagi akan berakhir izin Freeport. Sehingga kesimpulan Rapat Kerja pada waktu itu meminta kepada pemerintah lewat Dirjen Minerba untuk tidak lagi memperpanjang izin ekspor karena tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter mengacu pada Undang-Undang Minerba Tahun 2004.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 2 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sehingga setelah itu berbagai kejadian-kejadian dilakukan sehingga saya meminta pada waktu itu supaya diundang tersendiri dan kemudian diterima, kemudian saya menyampaikan Pak, tolong kepada Freeport saya tidak mengatakan kepada Pak Chepy secara pribadi karena yang kita bahas ini adalah persoalan klasik. Selain itu kalaupun menjadi masalah maka itu bukan persoalan Pak Chepy secara personal. Sehingga saya mengatakan pada waktu, saya minta kepada Freeport untuk apa, kalau memberikan jawaban kiranya bisa konsisten saja jangan bias. Yang ada dalam kepala saya pada waktu itu cukup Freeport mengatakan bahwa kami akan commit membangun smelter, sudah jangan dikembangkan, apalagi memberikan pernyataan deadline waktu, segala macam. Saya mengatakan bahwa ini kan sudah terlalu panjang rapat kita dari beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, sudah banyak jawaban-jawaban, jadi jangan bias gitu. Itu yang saya dan saya itu pernyataan saya tidak harus dijawab. Dan sudah rapat ditutup, setelah itu Pak, walaupun berbagai pimpinan perusahaan tambang, ada 12 perusahaan termasuk PT FI dan lain-lain pada waktu itu. Walaupun mau jabat tangan dengan saya, saya dari jauh begini Pak dan saya langsung mendatangi Pak Chepy. Saya dari sini duduk Pak, saya langsung datang, Assalammu'alaikum Pak Jenderal, langsung ditangkis saya punya tangan, ditunjuk-tunjuk kaya gitu. makanya sampai sekarang terus terang kalau media bertanya termasuk Metro kemarin, CNN wawancara dengan saya, apa kira-kira tidak ada yang bisa saya jawab Pak, kecuali mungkin pada waktu itu Pak Chepy memiliki masalah psikologis itu karena bukannya saya diberikan apresiasi, terima kasih banyak Pak gitu karena tidak berhenti rapat pada waktu itu dan pimpinan perusahana yang lain pun PT PAL dan lain-lain, PT Mineral Batubara dan lain-lain mengucapkan terima kasih gitu Pak.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Terkait ini karena ini berpolemik, kemudian saya menilai bahwa dua-duanya melakukan manuver. Saya sangat membutuhkan klarifikasi tertulis dari PT Freeport terkait persoalan ini, bukan masalah yang saya dengan Pak Cepi ya, masalah ini Pak karena ini menarik, penkelasan-penjelasan dari Freeport ini baru saya dengarkan Pak. Mungkin ini juga hikmah kita rapat terbuka begini dan saya juga meminta kepada Dirjen Minerba untuk diberikan via sekretariat tentunya, surat tanggal 26 Januari itu, kemudian surat tanggal 16 Februari, kemudian segala suratmenyurat antara pemerintah, Menteri ESDM lewat Dirjen Minerba ke Freeport dan Freeport ke pemerintah. Ini untuk kepentingan Rapat Internal kita dalam waktu dekat Pak Ketua, dan saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah juga melakukan satu kesalahan langsung mengambil keputusan yang sangat strategik yang menimbulkan polemik yang besar ini dengan melanggar undang-undang yang sama, UndangUndang Minerba Tahun 2004 di Pasal 5 ayat (1) mengambil kebijakan strategis dengan alasan nasional untuk kepentingan bangsa tetapi tidak melibatkan DPR. Bisa dibaca Pak Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 Pasal 5 ayat (1), pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan nasional setelah berkonsultasi dengan DPR.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 10 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sambil menunggu realisasi dari poin ketiga di atas, Komisi VII meminta PT Freeport Indonesia untuk tetap melaksanakan produksi dan tidak melakukan PHK terhadap karyawan.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 11 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya kira itu entry poinnya Pak, yang ditunggunya oleh masyarakat Papua dan juga oleh kita semua. Jangan itu juga dijadikan sebagai alat tekan secara politis gitu, kalau tidak masuk itu maka sia-sia kita rapat Pak, untuk apa. Segenap masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua menunggu penumpang keputusan Komisi VII pada malam ini dan semua pasti memonitor Pak gitu. Tetap saja melakukan produksi dulu, jadi itu juga menjadi alat pekan secara batin kita semua ya, dua-duanya antara pemerintah dan PT Freeport untuk jangan bermainmain di area itu dan tetap lah, kecuali kalau pemerintah dengan sepihak merubah melakukan egonya ataukah atau Freeport juga maunya sendiri ya itukan tidak ketemu. Inikan ada niat baik ini, mari kita sambut niat baik itu untuk tetap melakukan dulu itu.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 13 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pimpinan, saya rapat kita ini sudah lama dan saya menemukan ada niat baik dari pemerintah dan juga dari Freeport. Saya mencoba memahami ini, makanya tidak sering kita membuat kesimpulan pak dengan bahasa ini, sekedar meminta malah biasanya mendesak gitu. jadi jangan ini Pak, saya punya niat baik makanya saya meminta penjelasan itu secara tertulis karena nanti kita pasti rapat internal dan kita juga akan lihat sejauhmana keseriusan dari Menteri ESDM, nanti saya mau lihat pak siapa yang mempermainkan ini masalah gitu. kalau dalam posisi Freeport dengan niat baiknya ini makanya kita membutuhkan poin 5 ini sebagai bukti keseriusan kita bahwa kita punya niat baik ini dan ini juga merespon dari Bapakbapak semua yang mewakili tanah Papua Pak, mewakili aspirasi masyarakat Papua. Ini respon saya Pak, saya bukan orang Papua, saya bukan dari sana Pak, bukan, tapi saya berbicara ini atas nama semangat nasionalisme, apanya yang, coba Pak, inikan kita batin suara hati Bapak kan sudah dikeluarkan tadi ini. saya hanya mencoba ini merangkai dengan sebuah kalimat dalam bentuk poin 5 ini. memang apanya kira-kira ini, kalau tidak masuk ini berarti saya meragukan niat itu Pak.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 15 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Baik kami tarik peranan pemerintah, tetapi sesuai yang tadi Pak Ketua. Barangkali ini bisa sebagai pengganti dari poin yang sebelumnya yaitu sambil menunggu realisasi poin 4 PT Freeport diwajibkan atau diminta untuk melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan kepada Komisi, termasuk kemungkinan PHK terhadap karyawan PT Freeport Indonesia dan langkah-langkah untuk mengatasinya.Freeport Negosiasi 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Terkait ini karena ini berpolemik, kemudian saya menilai bahwa dua-duanya melakukan manuver. Saya sangat membutuhkan klarifikasi tertulis dari PT Freeport terkait persoalan ini, bukan masalah yang saya dengan Pak Cepi ya, masalah ini Pak karena ini menarik, penkelasan-penjelasan dari Freeport ini baru saya dengarkan Pak. Mungkin ini juga hikmah kita rapat terbuka begini dan saya juga meminta kepada Dirjen Minerba untuk diberikan via sekretariat tentunya, surat tanggal 26 Januari itu, kemudian surat tanggal 16 Februari, kemudian segala suratmenyurat antara pemerintah, Menteri ESDM lewat Dirjen Minerba ke Freeport dan Freeport ke pemerintah. Ini untuk kepentingan Rapat Internal kita dalam waktu dekat Pak Ketua, dan saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah juga melakukan satu kesalahan langsung mengambil keputusan yang sangat strategik yang menimbulkan polemik yang besar ini dengan melanggar undang-undang yang sama, UndangUndang Minerba Tahun 2004 di Pasal 5 ayat (1) mengambil kebijakan strategis dengan alasan nasional untuk kepentingan bangsa tetapi tidak melibatkan DPR. Bisa dibaca Pak Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 Pasal 5 ayat (1), pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan nasional setelah berkonsultasi dengan DPR.Freeport Pemerintah 7
MUKHTAR TOMPO 13 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pimpinan, saya rapat kita ini sudah lama dan saya menemukan ada niat baik dari pemerintah dan juga dari Freeport. Saya mencoba memahami ini, makanya tidak sering kita membuat kesimpulan pak dengan bahasa ini, sekedar meminta malah biasanya mendesak gitu. jadi jangan ini Pak, saya punya niat baik makanya saya meminta penjelasan itu secara tertulis karena nanti kita pasti rapat internal dan kita juga akan lihat sejauhmana keseriusan dari Menteri ESDM, nanti saya mau lihat pak siapa yang mempermainkan ini masalah gitu. kalau dalam posisi Freeport dengan niat baiknya ini makanya kita membutuhkan poin 5 ini sebagai bukti keseriusan kita bahwa kita punya niat baik ini dan ini juga merespon dari Bapakbapak semua yang mewakili tanah Papua Pak, mewakili aspirasi masyarakat Papua. Ini respon saya Pak, saya bukan orang Papua, saya bukan dari sana Pak, bukan, tapi saya berbicara ini atas nama semangat nasionalisme, apanya yang, coba Pak, inikan kita batin suara hati Bapak kan sudah dikeluarkan tadi ini. saya hanya mencoba ini merangkai dengan sebuah kalimat dalam bentuk poin 5 ini. memang apanya kira-kira ini, kalau tidak masuk ini berarti saya meragukan niat itu Pak.Freeport Penjelasan 7
MUKHTAR TOMPO 10 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sambil menunggu realisasi dari poin ketiga di atas, Komisi VII meminta PT Freeport Indonesia untuk tetap melaksanakan produksi dan tidak melakukan PHK terhadap karyawan.Freeport PHK 7
MUKHTAR TOMPO 11 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya kira itu entry poinnya Pak, yang ditunggunya oleh masyarakat Papua dan juga oleh kita semua. Jangan itu juga dijadikan sebagai alat tekan secara politis gitu, kalau tidak masuk itu maka sia-sia kita rapat Pak, untuk apa. Segenap masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua menunggu penumpang keputusan Komisi VII pada malam ini dan semua pasti memonitor Pak gitu. Tetap saja melakukan produksi dulu, jadi itu juga menjadi alat pekan secara batin kita semua ya, dua-duanya antara pemerintah dan PT Freeport untuk jangan bermainmain di area itu dan tetap lah, kecuali kalau pemerintah dengan sepihak merubah melakukan egonya ataukah atau Freeport juga maunya sendiri ya itukan tidak ketemu. Inikan ada niat baik ini, mari kita sambut niat baik itu untuk tetap melakukan dulu itu.Freeport PHK 7
MUKHTAR TOMPO 1 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan Pak biar Bapak-bapak jajaran Dewan Direksi, Dewan Komisaris PT Freeport yang dengan dari peristiwa itu sesungguhnya akhirnya terjadilah rapat pada malam ini dan ternyata menjadi sejarah bagi perjalanan PT Freeport di Indonesia, sudah 48 tahun sejak tahun ‘67. Supaya bisa terang-benderang Pak karena selama ini kan yang didengarkan oleh Bapak dari Pak Chepy dan Pak Chepy juga betul, apa yang disampaikan Pak Adian tadi tidak bisa menyederhanakan persoalan ini karena kejadian itu terjadi tanggal 9 Februari di ruangan ini dalam posisi saya sebagai mitra, saya sebagai Anggota DPR RI. Kemudian Beliau adalah Presiden Direktur dan saya jadi ragu Pak, dari pernyataan-pernyataan dari Bapak-bapak semua ini karena ketika saya memberikan komentar itu dulu, ya sesungguhnya saya minta jawaban, saya hanya memberikan komentar saya karena itu cara saya sebenarnya itu untuk membantu pemerintah, untuk membantu Freeport karena dalam pikiran saya ketika itu Pak Ketua, Freeport ini sama dengan pemerintah, itu dalam pikiran saya. Sehingga saya menyebutkan bahwa saya dalam posisi partai pengusung pemerintah, itu sinyal sebenarnya yang saya berikan kepada Freeport, untuk mengakhiri rapat karena kalau tidak selesai rapat itu pada waktu itu kalau saya tidak mendapat stressing, melakukan interupsi dan lain-lain karena kalau Pak Ramson sudah bicara kan, untung-untung kalau Beliau sadar, kalau tidak sadar sampai malam tidak selesai dan argumentasinya benar. Sehingga pada waktu itu saya mengatakan bahwa Pimpinan, jika memang sudah terjawab maka seharusnya dihentikan saja rapat ini, kalau ada yang lebih teknis seharusnya kita nanti undang khusus PT Freeport bersama dengan Menteri ESDM, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak dalam kapasitas PT Freeport menjawabnya. Seperti PP Nomor 1 Tahun 2017 yang tiba-tiba lahir setelah Komisi VII melakukan rapat berkali-kali yang kemudian menyimpulkan, kita waktu itu dengan Dirjen Minerba tanggal 7 Desember 2016, ada kesimpulan rapat Komisi VII meminta karena 5 hari lagi akan berakhir izin Freeport. Sehingga kesimpulan Rapat Kerja pada waktu itu meminta kepada pemerintah lewat Dirjen Minerba untuk tidak lagi memperpanjang izin ekspor karena tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter mengacu pada Undang-Undang Minerba Tahun 2004.Freeport Smelter 7
MUKHTAR TOMPO 2 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sehingga setelah itu berbagai kejadian-kejadian dilakukan sehingga saya meminta pada waktu itu supaya diundang tersendiri dan kemudian diterima, kemudian saya menyampaikan Pak, tolong kepada Freeport saya tidak mengatakan kepada Pak Chepy secara pribadi karena yang kita bahas ini adalah persoalan klasik. Selain itu kalaupun menjadi masalah maka itu bukan persoalan Pak Chepy secara personal. Sehingga saya mengatakan pada waktu, saya minta kepada Freeport untuk apa, kalau memberikan jawaban kiranya bisa konsisten saja jangan bias. Yang ada dalam kepala saya pada waktu itu cukup Freeport mengatakan bahwa kami akan commit membangun smelter, sudah jangan dikembangkan, apalagi memberikan pernyataan deadline waktu, segala macam. Saya mengatakan bahwa ini kan sudah terlalu panjang rapat kita dari beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, sudah banyak jawaban-jawaban, jadi jangan bias gitu. Itu yang saya dan saya itu pernyataan saya tidak harus dijawab. Dan sudah rapat ditutup, setelah itu Pak, walaupun berbagai pimpinan perusahaan tambang, ada 12 perusahaan termasuk PT FI dan lain-lain pada waktu itu. Walaupun mau jabat tangan dengan saya, saya dari jauh begini Pak dan saya langsung mendatangi Pak Chepy. Saya dari sini duduk Pak, saya langsung datang, Assalammu'alaikum Pak Jenderal, langsung ditangkis saya punya tangan, ditunjuk-tunjuk kaya gitu. makanya sampai sekarang terus terang kalau media bertanya termasuk Metro kemarin, CNN wawancara dengan saya, apa kira-kira tidak ada yang bisa saya jawab Pak, kecuali mungkin pada waktu itu Pak Chepy memiliki masalah psikologis itu karena bukannya saya diberikan apresiasi, terima kasih banyak Pak gitu karena tidak berhenti rapat pada waktu itu dan pimpinan perusahana yang lain pun PT PAL dan lain-lain, PT Mineral Batubara dan lain-lain mengucapkan terima kasih gitu Pak.Freeport Smelter 7



MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Terkait ini karena ini berpolemik, kemudian saya menilai bahwa dua-duanya melakukan manuver. Saya sangat membutuhkan klarifikasi tertulis dari PT Freeport terkait persoalan ini, bukan masalah yang saya dengan Pak Cepi ya, masalah ini Pak karena ini menarik, penkelasan-penjelasan dari Freeport ini baru saya dengarkan Pak. Mungkin ini juga hikmah kita rapat terbuka begini dan saya juga meminta kepada Dirjen Minerba untuk diberikan via sekretariat tentunya, surat tanggal 26 Januari itu, kemudian surat tanggal 16 Februari, kemudian segala suratmenyurat antara pemerintah, Menteri ESDM lewat Dirjen Minerba ke Freeport dan Freeport ke pemerintah. Ini untuk kepentingan Rapat Internal kita dalam waktu dekat Pak Ketua, dan saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah juga melakukan satu kesalahan langsung mengambil keputusan yang sangat strategik yang menimbulkan polemik yang besar ini dengan melanggar undang-undang yang sama, UndangUndang Minerba Tahun 2004 di Pasal 5 ayat (1) mengambil kebijakan strategis dengan alasan nasional untuk kepentingan bangsa tetapi tidak melibatkan DPR. Bisa dibaca Pak Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 Pasal 5 ayat (1), pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan nasional setelah berkonsultasi dengan DPR.Freeport Surat 7
MUKHTAR TOMPO 10 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Sambil menunggu realisasi dari poin ketiga di atas, Komisi VII meminta PT Freeport Indonesia untuk tetap melaksanakan produksi dan tidak melakukan PHK terhadap karyawan.Freeport Tenaga Kerja 7
MUKHTAR TOMPO 11 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya kira itu entry poinnya Pak, yang ditunggunya oleh masyarakat Papua dan juga oleh kita semua. Jangan itu juga dijadikan sebagai alat tekan secara politis gitu, kalau tidak masuk itu maka sia-sia kita rapat Pak, untuk apa. Segenap masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua menunggu penumpang keputusan Komisi VII pada malam ini dan semua pasti memonitor Pak gitu. Tetap saja melakukan produksi dulu, jadi itu juga menjadi alat pekan secara batin kita semua ya, dua-duanya antara pemerintah dan PT Freeport untuk jangan bermainmain di area itu dan tetap lah, kecuali kalau pemerintah dengan sepihak merubah melakukan egonya ataukah atau Freeport juga maunya sendiri ya itukan tidak ketemu. Inikan ada niat baik ini, mari kita sambut niat baik itu untuk tetap melakukan dulu itu.Freeport Tenaga Kerja 7
MUKHTAR TOMPO 4 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati. Saya baru-baru saja pulang kampung Pak di Dapil saya dan bupati saya di kabupaten Jeneponto, Pak Wamen yang saya hormati. Pak Bupati Jeneponto ini, Jeneponto adalah salah satunya daerah tertinggal di Sulawesi Selatan Pak. Beliau meminta salam tolong sampaikan ke Pak Menteri, tidak apa-apa mati lampu saja kalau malam karena sudah efek program penerangan lampu jalan Pak yang PLTS. Dia malah menantang Pak, nggak apa-apa kalau malam mati lampu. Dan saya diberikan amanat Pak untuk menyampaikan ini saya teruskan kepada Bapak dan dengan ini saya serahkan Pak, izin Pimpinan.Kelistrikan Penerangan Lampu Jalan 7
MUKHTAR TOMPO 6 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Terkait ini karena ini berpolemik, kemudian saya menilai bahwa dua-duanya melakukan manuver. Saya sangat membutuhkan klarifikasi tertulis dari PT Freeport terkait persoalan ini, bukan masalah yang saya dengan Pak Cepi ya, masalah ini Pak karena ini menarik, penkelasan-penjelasan dari Freeport ini baru saya dengarkan Pak. Mungkin ini juga hikmah kita rapat terbuka begini dan saya juga meminta kepada Dirjen Minerba untuk diberikan via sekretariat tentunya, surat tanggal 26 Januari itu, kemudian surat tanggal 16 Februari, kemudian segala suratmenyurat antara pemerintah, Menteri ESDM lewat Dirjen Minerba ke Freeport dan Freeport ke pemerintah. Ini untuk kepentingan Rapat Internal kita dalam waktu dekat Pak Ketua, dan saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah juga melakukan satu kesalahan langsung mengambil keputusan yang sangat strategik yang menimbulkan polemik yang besar ini dengan melanggar undang-undang yang sama, UndangUndang Minerba Tahun 2004 di Pasal 5 ayat (1) mengambil kebijakan strategis dengan alasan nasional untuk kepentingan bangsa tetapi tidak melibatkan DPR. Bisa dibaca Pak Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 Pasal 5 ayat (1), pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan nasional setelah berkonsultasi dengan DPR.Perundangan UU minerba 7
MUKHTAR TOMPO 14 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Saya kira ini tidak akan berlangsung lama Pak, percayalah dengan menghadirkan Komisi VII di sini dengan kita patuh dengan Undang-undang Minerba yang Pasal 5 ayat (1) tadi Pak, yang Bapak Dirjen juga ya mungkin keliru di situ, tidak melibatkan kita sehingga mengambil keputusan sendiri akhirnya dua-duanya terjebak dengan sebuah masalah baru kita ini. Jadi kalau bukan kita mengambil sikap seperti ini Pak, kasihan masyarakat Papua juga, malam ini juga akan menunggu ini kesimpulan kita.Perundangan UU Minerban 7
MUKHTAR TOMPO 4 Hanura Sulawesi Selatan I Laki-laki Pak Menteri yang saya hormati. Saya baru-baru saja pulang kampung Pak di Dapil saya dan bupati saya di kabupaten Jeneponto, Pak Wamen yang saya hormati. Pak Bupati Jeneponto ini, Jeneponto adalah salah satunya daerah tertinggal di Sulawesi Selatan Pak. Beliau meminta salam tolong sampaikan ke Pak Menteri, tidak apa-apa mati lampu saja kalau malam karena sudah efek program penerangan lampu jalan Pak yang PLTS. Dia malah menantang Pak, nggak apa-apa kalau malam mati lampu. Dan saya diberikan amanat Pak untuk menyampaikan ini saya teruskan kepada Bapak dan dengan ini saya serahkan Pak, izin Pimpinan.Program Program 7
MULYADI 107 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Enggak perlu sehingga Pak karena, kalau sehingga kan ada kalimat sebelumnya.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 6 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Pada tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rp. 6,772 trilyun termasuk anggaran badan restorasi gambut. Adapun program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 diarahkan untuk melaksanakan 4 program prioritas nasional dan pelaksanaan program percepatan tahun 2017 yang meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peningkatan akses kelola hutan oleh masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas lembaga dan permodalan, tiga pemanfaatan potensi wisata dan energi untuk mendukung pembangunan wilayah.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 69 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nanti kalau mau ditambahkan di atas, kita agendakan khusus saja, masuk genda saja ya, masuk kesimpulan apa agenda.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 98 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Coba turun ke bawah, itu realisasi anggaran, realisasi anggaran tanpa anggaran BRG.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 99 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Ini kok sama dengan yang di atas ya, di atas 9,38, coba lihat yang di atas tadi. Jadi berarti di bawah nggak usah lagi 9,8 dibawahnya jadi 11 saja, turun ke bawah.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 100 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak Bu, yang diatasnya kan tetap Bu, diatasnya kan dari total seluruhnya.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 101 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi karena anggarannya ada di Ibu, tetap disebutkan dua-duanya Bu. Jadi yang total adanya BRG 9,38 tanpa BRG 11 koma, jadi supaya terlihat Bu. Kalau hanya 11 saja seakan-akan, iya di atas saja, terus yang ada BRG-nya di mana 6,77 ini tanpa anggaran BRG ini Bu. Nah makanya nggak nyambung Bu, makanya harusnya di footnote-nya Bu. Harusnya yang disebutkan di atas 9,8 kita kan bicara APBN resmi nih Bu, kan di nota keuangan itu kan memang di Kementerian Lingkungan Hidup Bu masuknya. Enggak bisa kita ubah kecuali Kementerian Keuangan-nya merubah. Jadi kalau bahwa catatan itu boleh Ibu ubah, Ibu sampaikan jadi kembali lagi 9,8 di atasnya balik 9,8, tapi di catatan bawah tanpa BRG dia 11 koma sekian Bu. Jadi dibawahnya yang perlu diberi catatan karena struktur anggarannya BRG ini masuk ke Kementerian Lingkungan HIdup Bu di nota keuangan Presiden itu. Makanya nanti bisa saja Ibu 2018 mengusulkan supaya nggak mengganggu kinerja kementerian, turun di bawah, di catatan bawah, nah ini baru 11 ya. Realisasi anggaran tanpa anggaran BRG 9,8-nya hilangin 11,09 langsung.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 105 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi inikan hanya memberikan informasi saja ini Bu, sebetulnya tanpa BRG itu 11,09, tapi secara struktur anggaran itu karena memang dititipkan, itu kan soal menjelaskan saja Bu itu, tapi saya nggak tahu 2018 bisa nggak dikeluarkan gitu.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 106 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sudah Pak catatannya, di catatan saja. Realisasi anggaran tanpa.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 108 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sudah, ini hanya memberi informasi saja Pak Tjatur. Inikan memang karena nasibnya dititipkan Bu, nasibnya kurang baik Bu, tapi yang ngerjainnya, kinerjanya masih 0 Bu ya.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 113 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nomor urut, nomor itu, nomor 13 yang 0,93 itukan, itu memperjelas, kalau nggak hilangin aja nomor 13-nya hilangin aja supaya nggak, sudah jelas. Lanjut nomor 4 Bu.Anggaran Anggaran 7
MULYADI 111 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi begini realisasi anggaran KLHK tanpa anggaran BRG pada nomor 13 ya, dalam kurung BRG nomor 13. BRG dalam kurung biar kita tahu bahwa yang BRG itu 13 sebesar 11,09%. Itu cukup kan Bu karena yang penting 11 komanya.Anggaran Anggaran KLHK 7
MULYADI 137 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi nomenklatur APBN perlu saya terangkan, APBN itu tidak mengenal namanya Eselon I, yang dia kenal itu namanya program. Kalau kita membahas BBM, satu Eselon I itu ada yang punya 2 program, ada punya 1 program jadi begitu Bu. Jadi yang dibahas itu di program, kalau dulu kan waktu DPR masih belum di Mahkamah Konstitusi menyetujuinya sampai kegiatan satuan III, kalau enggak lagi cuma per program saja.Anggaran APBN 7
MULYADI 52 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tadi saya ada melihat di sini ada programnya yang apa ya limpahan minyak di mana ya saya melihat sepintas, kok menjadi beban anggaran Lingkungan Hidup. Ini jadi yang berbuat salah siapa, kok yang membersihkan lautnya kok Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sedikit Bu, sebelum masuk saya interaktif saja Bu, oh pengawasan, soalnya di sini judulnya bukan pembersihannya Bu ya, jangan Bu, jangan sampai orang yang melakukan perusakan tapi yang menanggung biayanya Lingkungan Hidup ini enggak boleh Bu, ini APBN.Anggaran Beban Anggaran 7
MULYADI 6 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Yang pertama mungkin ini terkait dengan masalah pengalihan anggaran, Pak Wamen mungkin khususnya di Dirjen Migas saya melihat ada surat ini mungkin agak kurang pas ini Pak, bahwa dari Sekretaris Direktorat Jenderal selaku kuasa pengguna anggaran Dirjen Migas Pak. Apalagi di sini disebutkan dipindahkan kegiatannya ke Kementerian BUMN, enggak ada kaitannya dengan kita Pak. Jadi mohon Pak, biasanya kalau sesuatu yang sudah kita ketok di APBN 2017, apabila itu ada pemindahan program, pemindahan misalnya dari tangki atau berpindah kemana, diusulkan kembali oleh kementerian ke Komisi VII. Nanti Komisi VII akan membahas, menanggapi dan diketok lagi pak. Jadi tidak serta-merta kecuali kalau kegiatan kecil Pak, ini kan kegiatan besar apa program Tangki sebesar 368 miliar di beberapa lokasi atau di 10 lokasi, kecuali kalau kegiatan misalnya tadi misalnya pemasangan JPU kabupaten ini di lokasi ini pindah ke lokasi ini, itukan kegiatan kecil-kecil itu enggak perlu pak karena kegiatan yang sangat detil yang kecil, kaau inikan sudah program gelondongan besar ini pak. Nanti kalau memang dibatalkan kita batalkan, nanti kita mau arahkan ke mana kita bahas bersama, mana yang paling bermanfaat menurut kita bersama Pak, oleh pemerintah tentu yang mengusulkan, bukan DPR, DPR memberikan masukan-masukan pak. Kalau misalnya tadi di katakan oleh Pak Menteri menambah converter kit enggak ada masalah, apakah semuanya 368 itu di sana 380 ya, 4 milyar itu masuk sana atau sebagian. Ini harus menjadi pembahasan bersama Pak, karena pada saat waktu kita menetapkan kan bersama-sama dengan DPR.Anggaran Pengalihan Anggaran 7
MULYADI 97 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Realisasi fisik tanpa BRG sebesar.Anggaran Realisasi 7
MULYADI 66 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi demikian sehingga kita sudah masuk pada tahap kesimpulan rapat, coba ditayangkan. Biasanya kalau sudah memasuki kesimpulan rapat Pak Totok sudah datang biasanya, ada nggak Pak Totok, Beliau ini Pimpinan Badan Legislasi soalnya. 1. Komisi VII DPR RI telah menerima penjelasan serapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari per 31 Maret 2017 sebesar Rp. 665.713.165.498,- atau 9,68% dari pagu anggaran Rp. 6.775.397.102.000.Anggaran Serapan Anggaran 7
MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang pertama saya komentari supaya segera saja pak dibuat surat diajukan nanti akan kita bahas terpisah untuk mendukung program yang dirasakan diperlukan oleh kementerian, sementara bagaimana programnya tangki itu harusnya dibangun, tangki apa, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan elpiji itu, apakah betul sudah komit Pertamina. Kami kemarin waktu ketemu di Jogja ya saya kebetulan, Panja Migas ya saya tanyakan ada Pak Ali Nurdin hadir mewakili Pak Dirjen, mereka bilang belum ini katanyaa, belum, belum menyatakan sanggup dan lain sebagainya. Ini kan kalau ada memang pengalihan dan kesediaan itupun melalui rapat diketok Pak, sehingga itu mengikat pak. Mengikat ke Pertaminanya, mengikat ke Dirjen Migasnya pada saat seperti waktu kita membatalkan yang 48 Pak, dengan Pak Bambang. Pak Bambang komit waktu itu mewakili Dirut dan dialihkan ke EBTKA kan itu diubah di melalui mekanisme rapat resmi dan itu mempunyai kekuatan hukum. Ini yang perlu digarisbawahi dan segera diusulkan ke DPR pak kalau ada perubahan.BBM BBM 7
MULYADI 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya bukan dibatalkan pak. Pertamina bersedia membangun dengan uang Pertamina, itu yang saya minta komitmennya itu harus resmi Pak, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong itu, ketemu menteri ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina punya komitmen untuk membangun sendiri diketok melalui rapat dan itu mengikat Pak, kalau dia tidak laksanakan dia salah dan berarti ada uang di Dirjen Migas Kementerian ESDM yang harus kita bicarakan dengan DPR, itu intinya Pak. Tapi kalau Pertamina enggak mau, enggak mau enggak mau seperti kata Pak Harry harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan dan dibahas berbulan-bulan di DPR dengan pemerintah Pak, karena pengawasan sesuatu itu bukan satu hari ketok, diusulkan oleh pemerintah, dirapatkan dengan DPR, diraatkan lagi, diusulkan lagi. Jadi melalui proses yang panjang Pak, jadi nggak bisa proses yang panjang artinya dibatalkan dalam waktu 1 menit kalau ada wacana-wacana atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang sifatnya sangat tiba-tiba itu pendapat saya dan itu memang sesuai dengan apa mekanisme pembahasan anggaran yang ada di DPR RI.BBM BBM 7
Mulyadi 5 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Pertanyaan saya yang berikutnya Pak, kalau memang seperti ini sepertinya akan kita lepas ke harga pasar. Pertanyaan saya masyarakat jangan sampai di dininabobokan atau dibohongi Pak, pada saat harga minyak mentah dunia turun ini tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Sekarang harga minyak mentah turun terus Pak, tapi Bapak coba bikin asumsi pada saat harga minyak mentah nanti naik sampai di atas 100 US Dollar harga minyaknya akan dilepas sampai 150, misalnya terjadi saya mau bertanya apa pemerintah juga akan menggunakan harga pasar? Nah ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Karena saya mendengar menterinya mengatakan akan melepas ke harga pasar, itu bisa menjadi 15.000 Pak per liter. Ini jelas melanggar konstitusi Pak. Karena pasal yang berkaitan dengan harga pasar itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi di sana harus diperlukan kehadiran negara Pak, untuk melindungi rakyat. Kalau cuma dibiarkan berdasarkan harga pasar tidak ada negara pun, semua juga bisa Pak, tidak pemerintah pun bisa Pak. Di sinilah peran dari negara dan pemerintah melindungi rakyatnya. Nah ini persoalannya adalah sekarang harga minyak mentahnya turun, tidak ada masalah, kita mau bermain makin lama makin turun bisa turun terus. Tapi lihat pada suatu saat konsistensi dari pemerintah saya mau lihat apakah akan menggunakan juga harga pasar, itu pertanyaan mendasar saya. Kalau tidak, bilang tidak, kalau iya bilang iya. Nah, karena ini akan menjadi persoalan yang menurut pendapat ahli hukum termasuk Pak Yusril saya baca itu melanggar konstitusi Pak, kalau kita lepas, tapi sekarang kan tidak ada masalah Pak, karena harga minyak lagi turun Pak. Tidak masalah, tapi nanti masalahnya akan timbul pada saat harga minyak mentah itu naik Pak. Mahal. Beberapa tahun kemudian saya tidak tahu Pak, saya tidak ahli analisis perminyakan.BBM dan Migas Asumsi Harga Kedepan 7
Mulyadi 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi sebetulnya banyak persoalan yang mungkin kami menerima informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung Pak perbaikan Pak, itu saja. Selama itu tujuannya untuk melakukan perbaikan kami sebagai wakil rakyat, sebagai wakil rakyat tentu akan mendukung, karena ini Pertamina ini adalah perusahaan yang sudah begitu lama dan kita harapkan memang harus mampu bersaing dengan perusahaan minyak dunia di negara-negara lain, dan ini menjadi andalan kita. Jadi ke depan mohon kiranya ini adalah merupakan rapat pertama kita, ke depan tentu akan kita lakukan hal-hal yang lebih mendalam lagi Pak. Ini kan walaupun sifatnya perkenalan, tapi juga sudah mulai agak mendalam ya, perkenalan tapi agak mendalam Pak. Saya mau mengingatkan ke Pak Dirut Pak, saya hanya mengingatkan hati-hati jadi Dirut Pertamina itu cuma enaknya 6 bulan katanya Pak, sisa enak sekali Pak katanya. Nah ini yang saya beri tahu Pak, hati-hati Pak, enak sekalinya itu Pak. Mohon kiranya ini menjadi perhatian, enak sekalinya mudah- mudahan nanti ke depannya lebih bagus, lebih baik ya. Kita terjemahkan dalam artian positif sajalah Pak. Jadi kepada Dirut dan Direksi yang baru beserta seluruh jajarannya saya baik secara pribadi maupun sebagai Pimpinan Komisi VII berharap ada sesuatu terobosan yang bisa dicatat oleh masyarakat, apa bedanya yang sekarang dengan yang dulu, tentu gampang dilihat dari parameter- parameter tertentu yang memang bisa kita ukur ini nanti Pak. Jadi zaman sekarang kan semuanya sudah transparan ya. Ya Pak Ari ya? Pak Ari ini saya lihat karena 30 tahun manggut-manggut terus, 30 tahun di sana jadi beliau hafal betul Pak. Kalau yang Pak Ari itu sudah kebagian yang enak sekalinya Pak. Apalagi dulu Pak. Sekalinya 2 kali katanya. Enak sekali-sekali. Jadi mudah-mudahan ke depan berapa hal yang menjadi isu-isu strategis Pak termasuk hal-hal yang menjadi sorotan Komisi VII selama ini saya punya catatan-catatan Pak di rapat-rapat sebelumnya walaupun saya dulu di Komisi V, tapi kan saya banyak, saya diberi oleh Sekretariat kesimpulan rapat dengan Pertamina pada rapat-rapat 5 tahun menjadi mitra kerja Komisi VII. Mohon kiranya itu juga menjadi perhatian Pak, apa persoalan-persoalan itu Pak. Tolong Direksi yang baru beserta seluruh jajarannya menjawab tantangan itu. Dan kita selalu akan mendorong Pak, men-support kalau ada persoalan-persoalan atau handicap yang Bapak hadapi selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, sudah kita akan sama-sama Pak.BBM dan Migas Dukungan untuk Pertamina 7
Mulyadi 5 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terima kasih. Saya langsung saja Pak, Pak Dwi. Saya sudah melihat tadi hitungan pertama, kami terima kasih Pak, karena ini adalah salah satu perdebatan ya, Pak Ramson, sekarang pemerintah sudah membuat hitung-hitungannya yang selama ini kita tanya walaupun ada beberapa hal memang masih menjadi pertanyaan Pak. Pertanyaan saya adalah waktu 8.500 itu hitungannya bagaimana Pak? Waktu pemerintah pertama kali menaikan 8.500, hitung-hitungannya seperti ini tidak? Konsisten tidak seperti ini? Atau itu hanya berdasarkan perkiraan. Saya minta tolong dibikin hitungan seperti ininya Pak. Waktu MOPs-nya satu bulan terakhirmya seperti apa, kalau tidak, saya melihat Bapak sudah geleng kepala berarti tidak, berapa keuntungan pemerintah yang belum pernah dilaporkan ke DPR akibat kenaikan yang 8.500 itu? Karena saya yakin Pak waktu menaikan 8.500 waktu itu rata-ratanya sekitar 80 ya Pak ya. 80 US Dollar ya harga ICP-nya ya maupun Brand dan WTI-nya kurang lebih segitu. Begitu juga kalau kita hitung dari Mobs Singapur. Tolong itu kita diberi Pak, dibantu, walaupun mungkin Pertamina tidak dilibatkan, kira-kira bagaimana hitungannya. Itu nanti akan menjadi pertanyaan kita kepada menteri Pak. Begitu juga kalau yang kemarin 7.000 berapa, penurunan pertama sudah Pak ya, sudah seperti ini? Kalau sudah saya percaya saja Pak, tolong diberi saja hitungannya, itu MOPs-nya menggunakan rata-rata satu bulan seperti yang ini Pak ya.BBM dan Migas Hitungan Harga 7
Mulyadi 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi begini Pak, kita dalam fungsi pengawasan kita jangan sampai rapat itu bersifat normatif dan seakan-akan kita tidak ada waktu Pak. Ini suatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya Pak. Saya tidak tahu ya, Ada berapa yang sangat, menurut saya tidak perlu ditunda-tunda Pak, saya ingin hari hitungan itu, pertanyaan saya dijawab, dan disampaikan. Tidak perlu menunggu-nunggu tertulis, Pak. Hitungan masalah 6.700 kan sederhana saja, saya nanya tadi koreksinya, koreksinya bagaimana Pak, di sini belum ada koreksi Pak. Saya setiap hari ditanya oleh wartawan hitungan 6.600 dan 6.700 itu menurut Pak Mulyadi itu betul atau salah. Jadi saya rasa tidak pelu kita menunda-nunda sampai satu minggu hanya persoalan hitungan minyak ini, saya rasa hari ini juga bisa Pak Dwi, kalau, tidak harus Bapak, Bapak bisa meminta salah satu Direktur Bapak untuk menyampaikan. Jadi tolong Pak, saya bertanya tadi, karena ini Pak, kalau kita menggunakan mekanisme hitungan yang lama, Mops plus Alpha itu kan murah itu plus pajak, tidak sampai 6.000 itu Pak, Apa lagi kalau kita bikin koreksi. Di sini belum ada Pak, Koreksi Pak. Bagaimana Bapak menggunakan formula koreksi, saya mau tanya Pak, ini masih Mops, yang 4.400 kan masih Mops Pak. Belum ada koreksi.BBM dan Migas Hitungan Harga 7
Mulyadi 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian juga menyangkut hutang Pertamina Pak, saya tidak tahu berapa utang Pertamina sekarang Pak. Berapa Pak? Berapa ratus trilyun Pak? Itu bagaimana mekanisme penyelesaiannya tolong tolong kita juga nanti diberikan Pak ilustrasi Pak ya terkait dengan utang Pertamina ini Pak. Mohon jadi, iya Bapak, tidak apa-apa Pak, nanti tolong diberikan informasi dan bagaimana pola penyelesaiannya ke depan.BBM dan Migas Hutang Pertamina 7
Mulyadi 12 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Karena setahu saya kan banyak orang yang mengatakan Ron 88 itu bukan keluar dari kilang, itu kan hanya blending antara HOMC dengan nafta. Jadi tolong, kalau memang ada koreksi tolong Pak karena saya tidak melihat ada koreksi di sini. Terus value of stock ini, apa maksudnya ini, biaya penyimpanan atau apa ini Pak? Stok ini kenapa 350 ini? Jadi supaya waktu kita melihatkan yang detail ini kepada orang lain kita juga mengerti Pak. Kita sebagai wakil rakyat juga mengerti, jangan sampai kita ditanya kita juga tidak tahu Pak. Mohon ini dijelaskan Pak supaya pengertian kita itu betul-betul detail dan kita punya persepsi yang sama di Komisi VII ini pada saat menjelaskan kepada orang lain. Nah itu saja tambahan, terima kasih.BBM dan Migas Koreksi MOPS Singapore 7
Mulyadi 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terus yang kedua apakah juga kalau hasil penghilangan pita juga kita mengacu kepada Mops Singapur itu, yang keluar dari kilang Pertamina itu Pak? Apa juga Bapak mengacu ke harga Mops Singapur yang disampaikan di sini. Ini pertanyaan saya Pak. Karena itu Ron 92. Dan setahu saya menurut ahli yang menyampaikan ke kita ... (terpotong interupsi).BBM dan Migas MOPS Singapore 7
Mulyadi 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terus kemudian ini Pak saya mendukung Pak sebetulnya dan memberikan dukungan kepada Direksi yang baru untuk melakukan efisiensi dan efektivitas Pak terhadap perusahaan Pertamina. Dan saya juga pernah mendengar ada perusahaan, anak perusahaan Pertamina yang namanya PDSI Pak, ada tidak Pak? Kerjanya waktu itu beli rig ya Pak. Pertamina Drilling Service. Ada keluhan-keluhan katanya itu membeli, ada masukan membeli apa, membeli rig-nya terus menerus dengan harga yang mahal dan menyewakan dengan harga yang murah, sehingga orang berinvestasi di-rig itu tidak mampu bersaing katanya. Nah ini tolong kewajaran harganya juga Pak, tolong dilihat. Jangan sampai modal Pertamina malah digunakan untuk membeli-beli rig ya dengan harga yang tidak kompetitif Pak ya. Apalagi ada titipan-titipan.BBM dan Migas PDSI 7
Mulyadi 6 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan Pak. Boleh digantikan Pak. Silakan. Menjadi 1,6 juta Pak. Ini saya pernah beberapa kali membaca di media cetak. Pemerintahan sekarang akan meningkatkan menjadi 1,6 juta, saya tidak tahu sekarang berapa Pak, saya gunakan interaktif sebentar, sekarang berapa kilang kita yang mengolah Pak, pengolahan minyak keluar menjadi minyak yang sudah jadi berapa Pak? Berapa? 850.000. Kalau kebutuhan satu, kan diperkirakan 1,6 juta ya sekarang Pak. Tidak, kebutuhan ini, kebutuhan minyak minyak yang sudah jadi yang dipakai masyarakat berapa Pak per hari?BBM dan Migas Pengolahan Minyak 7



Mulyadi 5 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian ini yang menjadi pertanyaan yang sering ditanya oleh konsituen saya Pak, itu menghitung LPG itu bagaimana caranya Pak, saya sendiri belum tahu juga Pak. Kalau ini kan jelas ini Pak. Hitung-hitungnya jelas sehingga akhirnya muncul 6.700 untuk di Jawa, Madura dan Bali, kalau yang di ini 6.600, yang LPG tolong Pak, bagaimana hitung-hitungannya, karena sering ditanya juga Pak, cara menghitung bagaimana. Kenapa itu sudah naik, dinaikan, diturunkan lagi, bagaimana menghitungnya dan berapa penurunannya. Karena juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kenaikan LPG waktu itu yang sempat dinaikkan hanya mengalihkan semakin banyak memakai yang 3 kilogram. Terus juga pemerintah sering menyampaikan bahwa peningkatan pengolahan di kilang kita ...(terpotong interupsi).BBM dan Migas Perhitungan Harga LPG 7
Mulyadi 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Apapun itu yang paling penting pertanyaan mendasar saya bagaimana Pak, perencanaan dari Pertamina terkait rencana pemerintah yang akan menaikan menjadi 1,6 juta itu Pak, saya pernah baca pernyataan presiden atau menteri ya.BBM dan Migas Rencana Pertamina 7
Mulyadi 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya ada tertinggal sedikit Pak, tadi kan saya menanyakan masalah hitungan ini Pak, sebelum Pak Dwi datang, kan ini menggunakan bagaikan Mops Singapur, yang kita beli dari beli dari Singapur ya acauannya, itu kan Ron-nya 92 kan, yang dijual sekarang kan masih 88 kan Pak ya? Nah di mana koreksinya Pak. Nah ini kan tidak fair Pak, kita mengacu kepada Mops Singapur dengan Ron 92 tapi dengan hitung-hitungan yang tidak ada koreksi sama sekali ini supaya kita jadi yang 88. Nah ini perlu penjelasan Pak.BBM dan Migas Ron 92 7
Mulyadi 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi begini Pak, kita dalam fungsi pengawasan kita jangan sampai rapat itu bersifat normatif dan seakan-akan kita tidak ada waktu Pak. Ini suatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya Pak. Saya tidak tahu ya, Ada berapa yang sangat, menurut saya tidak perlu ditunda-tunda Pak, saya ingin hari hitungan itu, pertanyaan saya dijawab, dan disampaikan. Tidak perlu menunggu-nunggu tertulis, Pak. Hitungan masalah 6.700 kan sederhana saja, saya nanya tadi koreksinya, koreksinya bagaimana Pak, di sini belum ada koreksi Pak. Saya setiap hari ditanya oleh wartawan hitungan 6.600 dan 6.700 itu menurut Pak Mulyadi itu betul atau salah. Jadi saya rasa tidak pelu kita menunda-nunda sampai satu minggu hanya persoalan hitungan minyak ini, saya rasa hari ini juga bisa Pak Dwi, kalau, tidak harus Bapak, Bapak bisa meminta salah satu Direktur Bapak untuk menyampaikan. Jadi tolong Pak, saya bertanya tadi, karena ini Pak, kalau kita menggunakan mekanisme hitungan yang lama, Mops plus Alpha itu kan murah itu plus pajak, tidak sampai 6.000 itu Pak, Apa lagi kalau kita bikin koreksi. Di sini belum ada Pak, Koreksi Pak. Bagaimana Bapak menggunakan formula koreksi, saya mau tanya Pak, ini masih Mops, yang 4.400 kan masih Mops Pak. Belum ada koreksi.BBM dan Migas Update Harga 7
MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang pertama saya komentari supaya segera saja pak dibuat surat diajukan nanti akan kita bahas terpisah untuk mendukung program yang dirasakan diperlukan oleh kementerian, sementara bagaimana programnya tangki itu harusnya dibangun, tangki apa, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan elpiji itu, apakah betul sudah komit Pertamina. Kami kemarin waktu ketemu di Jogja ya saya kebetulan, Panja Migas ya saya tanyakan ada Pak Ali Nurdin hadir mewakili Pak Dirjen, mereka bilang belum ini katanyaa, belum, belum menyatakan sanggup dan lain sebagainya. Ini kan kalau ada memang pengalihan dan kesediaan itupun melalui rapat diketok Pak, sehingga itu mengikat pak. Mengikat ke Pertaminanya, mengikat ke Dirjen Migasnya pada saat seperti waktu kita membatalkan yang 48 Pak, dengan Pak Bambang. Pak Bambang komit waktu itu mewakili Dirut dan dialihkan ke EBTKA kan itu diubah di melalui mekanisme rapat resmi dan itu mempunyai kekuatan hukum. Ini yang perlu digarisbawahi dan segera diusulkan ke DPR pak kalau ada perubahan.BUMN Pertamina 7
MULYADI 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya bukan dibatalkan pak. Pertamina bersedia membangun dengan uang Pertamina, itu yang saya minta komitmennya itu harus resmi Pak, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong itu, ketemu menteri ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina punya komitmen untuk membangun sendiri diketok melalui rapat dan itu mengikat Pak, kalau dia tidak laksanakan dia salah dan berarti ada uang di Dirjen Migas Kementerian ESDM yang harus kita bicarakan dengan DPR, itu intinya Pak. Tapi kalau Pertamina enggak mau, enggak mau enggak mau seperti kata Pak Harry harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan dan dibahas berbulan-bulan di DPR dengan pemerintah Pak, karena pengawasan sesuatu itu bukan satu hari ketok, diusulkan oleh pemerintah, dirapatkan dengan DPR, diraatkan lagi, diusulkan lagi. Jadi melalui proses yang panjang Pak, jadi nggak bisa proses yang panjang artinya dibatalkan dalam waktu 1 menit kalau ada wacana-wacana atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang sifatnya sangat tiba-tiba itu pendapat saya dan itu memang sesuai dengan apa mekanisme pembahasan anggaran yang ada di DPR RI.BUMN Pertamina 7
MULYADI 18 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya memperjelas sedikit Pak Wamen, yang saya maksud tadi leadership itu bukan, selain dirjen lihat di lapangan. Yang diperlukan adalah pada saat sudah ada keputusan rapat DPR RI dengan menteri itu namanya raker atau rapat DPR RI dengan dirjen itu namanya Rapat Dengar Pendapat. Pada saat itu pelaksanaan implementasi di lapangan jangan sekali-kali Eselon II, Eselon III mempertanyakan lagi, oh soalnya begini, soalnya begini. Saya nggak mau dengar lagi misalnya pada saat, apalagi yang terkait dengan program aspirasi sampai bertanya oh ini soalnya begini, soalnya begini, saya nggak mau dengar lagi Pak soal itu. Itu keputusan politik yang sudah diambil karena yag mewakili pemerintah itu hanya boleh 2 Pak, menteri bisa mewakilkan menteri dan dirjen, itu namanya raker, kalau dengan dirjen namanya Rapat Dengar Pendapat. Kalau sekarang saya nggak tahu ini, masih raker atau Rapat Dengar Pendapat. Jadi itu adalah keputusan yang diatur dalam Undang- undang-undang, jadi seennggaknya Eselon II ke bawah itu hanya pelaksana Pak. Jadi itu yang kadang-kadang miskomunikasi itu jangan sampai terjadi lagi Pak. Jangan sampai terjadi dan itu akan menghilangkan wibawanya dirjennya, kalau sampai anak buahnya mempertanyakan keputusan yang sudah diambil dengan DPR RI. Saya sering itu Pak, anda kan nggak tahu rapatnya, apalagi Eselon III kan nggak ikut rapat kok malah bertanya keputusan rapat. Pak kayanya bukan begitu Pak, begini ya, ini jangan sampai terjadi Pak. Ini yang maksud saya leadership-nya Pak, yang begitu bisa ditegor dirjennya kalau perlu dipindahkan Pak.Capaian Kerja Aspirasi dari lapangan 7
MULYADI 19 Demokrat Sumatera barat II Laki-laki Ini yang maksud saya agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan implementasi di lapangan. Selain juga melihat masalah di lapangan itu tentu disesuaikan waktu Eselon I untuk bisa datang ke daerah-daerah untuk disesuaikan lah. Bagi saya yang paling penting itu Pak, hierarkinya itu. Hierarki hukum, keputusan rapat yang sudah dibuat di lembaga DPR RI bersama pemerintah. Terima kasih.Capaian Kerja Aspirasi dari lapangan 7
MULYADI 18 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya memperjelas sedikit Pak Wamen, yang saya maksud tadi leadership itu bukan, selain dirjen lihat di lapangan. Yang diperlukan adalah pada saat sudah ada keputusan rapat DPR RI dengan menteri itu namanya raker atau rapat DPR RI dengan dirjen itu namanya Rapat Dengar Pendapat. Pada saat itu pelaksanaan implementasi di lapangan jangan sekali-kali Eselon II, Eselon III mempertanyakan lagi, oh soalnya begini, soalnya begini. Saya nggak mau dengar lagi misalnya pada saat, apalagi yang terkait dengan program aspirasi sampai bertanya oh ini soalnya begini, soalnya begini, saya nggak mau dengar lagi Pak soal itu. Itu keputusan politik yang sudah diambil karena yag mewakili pemerintah itu hanya boleh 2 Pak, menteri bisa mewakilkan menteri dan dirjen, itu namanya raker, kalau dengan dirjen namanya Rapat Dengar Pendapat. Kalau sekarang saya nggak tahu ini, masih raker atau Rapat Dengar Pendapat. Jadi itu adalah keputusan yang diatur dalam Undang- undang-undang, jadi seennggaknya Eselon II ke bawah itu hanya pelaksana Pak. Jadi itu yang kadang-kadang miskomunikasi itu jangan sampai terjadi lagi Pak. Jangan sampai terjadi dan itu akan menghilangkan wibawanya dirjennya, kalau sampai anak buahnya mempertanyakan keputusan yang sudah diambil dengan DPR RI. Saya sering itu Pak, anda kan nggak tahu rapatnya, apalagi Eselon III kan nggak ikut rapat kok malah bertanya keputusan rapat. Pak kayanya bukan begitu Pak, begini ya, ini jangan sampai terjadi Pak. Ini yang maksud saya leadership-nya Pak, yang begitu bisa ditegor dirjennya kalau perlu dipindahkan Pak.Capaian Kerja Implementasi 7
MULYADI 19 Demokrat Sumatera barat II Laki-laki Ini yang maksud saya agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan implementasi di lapangan. Selain juga melihat masalah di lapangan itu tentu disesuaikan waktu Eselon I untuk bisa datang ke daerah-daerah untuk disesuaikan lah. Bagi saya yang paling penting itu Pak, hierarkinya itu. Hierarki hukum, keputusan rapat yang sudah dibuat di lembaga DPR RI bersama pemerintah. Terima kasih.Capaian Kerja Implementasi 7
MULYADI 4 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu dari awal saya sudah pengalaman di Komisi V Pak, dengan Pak Jonan, dengan Menteri PU, Beliau itu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu karena kalau Bapak harus mensyaratkan harus walikota bupati yang ngusulin kalau enggak ada usulan bupati walikota, usulan DPR tidak berlaku, kita tidak bisa masuk ke DPR tidak bisa, itu yang jadi persoalan tersendiri pak, ini belum masuk kualitas pak, ini baru masalah pola perencanaannya pak. Saya rasa juga di Riau mungkin pasti mungkin terjadi hal begitu ya, saya tidak tahu persis. Yang kedua memang kalau ada yang mati atau kualitasnya tidak baik itu harusnya minimal 3 bulan Pak, 3 bulan pertama operasional itu harus dijamin dulu Pak. Ini karena disampaikan tadi saya ingin meluruskan itu, saya kalau program ini adalah kebutuhan kita. Saya itu jalan ke mesjid Pak tahun 2016 dipasang itu, tiap hari sekarang ibu-ibu yang selama ini gelap ke Masjid tiap hari berdoa, di doakan terus. Pak Mul saya doakan Bapak terus selama ini kami gelap ke mesjid Pak, sekarang sudah terang-benderang. Nah ini dari sisi program Pak, mungkin yang dikritik itu sisi lain. Ini saya perlu luruskan karena tadi juga saya coba tanya ke Pak Nasir, memang itu yang perlu dikritisi Pak. Terima kasih.Capaian Kerja Kualitas 7
MULYADI 49 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tadi dari Anggota sudah cukup lengkap Bu Menteri, hanya beberapa penekanan saja yang perlu kami sampaikan sedikit dari meja pimpinan. Tadi kami ingin menekankan terkait dengan inventarisasi data itu nanti Bu Menteri. Misalnya kalau Sumatera Barat itu dari berapa tadi 255 ribu hektar ya yang masuk wilayah pelepasan hutan itu, berapa yang dimanfaatkan untuk permukiman, berapa untuk pertanian, berapa untuk perkebunan, berapa untuk pariwisata, Pasos, Fasum, pertambangan per kabupatennya itu kita mengetahui. Sehingga pada saat data itu kita terima, kami juga bisa memberikan masukan. Bahwa pemerintah sudah punya data memang seharusnya begitu, tapi tanpa juga mengenyampingkan kami yang mewakili rakyat ini juga punya hak untuk menyampaikan masukan-masukan, sehingga program retribusi lahan dan reforma agraria ini bisa berjalan pptimal sesuai dengan harapan kita semua.Capaian Kerja Pelepasan Hutan 7
MULYADI 13 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Pak Nasir. Jadi sebagai contoh di Sumatera Barat ada 122.501 hektar ya, kalau saya lihat yang Tora ini. tentu yang untuk pelepasan .... untuk pertanian, perkebunan, permukiman, Fasos, Fasum dan juga pariwisata. Salah satunya di sini sebagai contoh adalah eko wisata Bu Menteri, jadi saya pernah mengatakan Padang Pariaman itu diperlukan pelepasan hutan itu untuk kepentingan eko wisata di daerah Padang Pariaman, apakah itu juga sudah masuk. Kalau untuk wilayah tambang seperti apa, jadi di inventaris bukan hanya berdasarkan provinsi juga tapi berdasarkan fungsi atau kegiatan karena di sini ada untuk wilayah tambang, pertanian, perhubungan, permukiman, Fasol, fasum dan lain-lain. Kita bisa lihat kita cek di daerah kita ada yang tertinggal nggak, kita uji apakah yang masuk daftar ini lebih prioritas dibandingkan misalnya ada kita temukan data lain karena kami yakin Bu, dalam prakteknya jangankan kementerian dari pusat Pak, provinsi saja kadangkadang lebih tahu kita karena kita sehari-hari itu kalau di dapil 9 hari minimal itu pasti muter-muter masuk ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Ada juga untuk kepentingan infrastruktur jalan, sebetulnya hutannya udah nggak ada tapi dia dianggap masih hutan. Waktu itu kita mau bikin jalan nggak bisa karena dianggap masih belum dilepaskan sebagai wilayah hutan, padahal nggak hutan di sana. Ini juga apakah sudah dimasukkan, inilah kalau fungsi pengawasan kita di masingmasing Dapil kita lakukan ini Bu, masalah ini ada koordinasi dengan berbagai komisi dan kementerian ini kita ikut saja, yang paling penting kita adalah pengawasan kita bisa kita lakukan dalam program ini.Capaian Kerja Pelepasan Hutan 7
MULYADI 12 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya sampaikan sekalian yang hal-hal yang terkait dengan masalah pertambangan, juga Pak Wamen, kepada Dirjen juga Pak, mumpung sekarang pemerintahan Presiden Jokowi-JK sedang mencanangkan 9,1 juta hektar legalisasi dan retribusi tanah pak. Kebetulan saya kemarin rapat dengan pimpinan DPR, kemarin hadir dari Menteri Pertanahan, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Pertanian lengkap semua jajaran pemerintah, ini karena program prioritas RKP 2017 dari pemerintah Presiden Jokowi-JK. Saya menyampaikan supaya sekaligus kita bersifat komprehensif maksud saya dengan persoalan-persoalan tanah-tanah, ini tambang, hutan lindung karena hutan-hutan juga mau ada yang di lepas ada beberapa, yang misalnya selama ini bermasalah yang terkait dengan energy, migas saya sampaikan kemarin pada rapat koordinasi dengan pemerintah melalui rapat dengan Pimpinan DPR Pak. Jadi tolong mumpung ini momentumnya pas Pak, tolong disampaikan pak sekaligus karena ini sudah menjadi prioritasnya pemerintah pak 9,1 juta hektar retribusi aset pelepasan dan di dalamnya ada 4,1 miliar hutan pelepasan wilayah hutan. Ini perlu juga pengawasan dari DPR, perlu masukan juga mungkin yang di hutan itu ada yang tambang, ada yang apa, migas dan lain sebagainya buat rakyat saja di lepas Pak, ini tujuan akhirnya untuk kepentingan ekonomi pak disampaikan oleh pemerintah kepentingan ekonomi. Artinya sekaligus juga Kementerian ESDM bisa mengusulkan Pak, yang terkait hambatan-hambatan dari misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ini bisa ikut sertakan dalam program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi-JK ini.Capaian Kerja Pengawasan 7
MULYADI 114 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi yang nomor 3 kan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup da Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus-kasus terkait data, terkait kerusakan ini, penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti.Capaian Kerja Penyelesaian Kasus 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian nanti kalau di sini nggak memungkinkan data yang terkait dengan Tora ini Bu, reformasi agraria ini dan retribusi aset atau tanah, kan ini per provinsi sudah ada, tapi mohon kiranya itu di breakdown secara detil dan mohon kiranhya juga bersifat partisipatif Bu, jangan data sepihak oleh masyarakat, nanti kita juga memberikan masukan, kan bisa kita verifikasi di lapangan gitu, mana yang lebih akurat karena ini menyangkut 4,1 juta hektar ini, mungkin kalau masukan, saya yakin kalau kementerian mungkin melakukan itu pasti masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak luput juga Bu dari kepentingan-kepentingan, jadi mohon kiranya ini 4,1 juta hektar ini. Silakan Pak.Capaian Kerja Reforma Agraria 7
MULYADI 64 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Puasnya nanti kalau pemecah gelombangnya jadi, baru puas, kalau belum jadi pemecah gelombangnya nggak puas-puas ini Bu Arsitek. Saya rasa demikian ya, tadi sudah disampaikan. Terkait dengan reforma agraria kita akan lakukan konsinyering khusus membahas yang 4,1 juta hektar nanti, sehingga detail, dilakukan konsinyering Pak khusus. Jadi yang 4,1 itu nggak bisa kayanya sambil-sambilan itu. Jadi saya sudah sampaikan sekretariat kita akan jadwalkan konsinyering.Capaian Kerja Reforma Agraria 7
MULYADI 70 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kita selesaikan dulu 6, habis itu kita tambahin yang disampaikan Pak Nasir tadi. Jadi redistribusi aset dan reforma agraria termasuk kriteria dan fungsi pemanfaatannya pertanian, perkebunan, permukiman, fasilitas sosial, umum dan lain-lain. 5. Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memperjuangkan kembali adanya, yang dari Pak Tjatur Pak ya, DAK, lingkungan hidup dan kehutanan.Capaian Kerja Reforma Agraria 7
MULYADI 50 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang perlu penekanan dari kami terkait dengan reforma agraria ini karena ini termasuk program yang strategis Pak. Strategis apabila ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat karena saya sampaikan ada waktu itu kita, waktu saya di Komisi V membangun jalan dari daerah Agam itu ke Maninjau itu masuk ke wilayah hutan, padahal kami langsung lihat itu sudah nggak ada hutannya, itu sudah kaya jalan, jalan tanah gitu ya dan di sana enggak ada hutan. Tapi karena statusnya masih seperti itu, sehingga anggarannya sudah dialokasikan enggak bisa dilaksanakan karena tentu prosesnya panjang lagi. Nah dengan adanya program ini, kami minta ke Bu Menteri kami jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan Dapil kita Bu. Kalau dulu mungkin perlu, perlu dengan jalan yang sedikit berliku, sekarang sudah ada jalan tolnya disiapkan pemerintah. Kalau bisa ini kami ikut memanfaatkan dalam rangka untuk pembangunan kemajuan di daerah pemilihan kami. Jadi pada prinsipnya kami mendukung programnya.Capaian Kerja Reforma Agraria 7
MULYADI 25 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini menurut saya masalah sistem Bu, kami usulkan supaya sistem ini bisa dibikin lebih ini bisa nanti kita semua bisa memonitor.Capaian Kerja Sistem 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian nanti kalau di sini nggak memungkinkan data yang terkait dengan Tora ini Bu, reformasi agraria ini dan retribusi aset atau tanah, kan ini per provinsi sudah ada, tapi mohon kiranya itu di breakdown secara detil dan mohon kiranhya juga bersifat partisipatif Bu, jangan data sepihak oleh masyarakat, nanti kita juga memberikan masukan, kan bisa kita verifikasi di lapangan gitu, mana yang lebih akurat karena ini menyangkut 4,1 juta hektar ini, mungkin kalau masukan, saya yakin kalau kementerian mungkin melakukan itu pasti masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak luput juga Bu dari kepentingan-kepentingan, jadi mohon kiranya ini 4,1 juta hektar ini. Silakan Pak.Capaian Kerja Tora 7
MULYADI 89 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau saya, menurut saya itu kan enggak banyak itu Pak, tadi aja cuma 200. Kalau menurut saya ini kan aspek keterbukaan saja, jangan sampai orang yang melaporkan itu ditanya, dia nanya itu enggak penting padahal setelah diperiksa penting. Jadi menurut saya sih hanya laporan karena website ini, ini bukan terus apa bukan, website yang ada. jadi kalau menurut saya sih enggak apa-apa Pak Totok, yang penting laporin, nanti tinggal, kadang-kadang bagi seseorang di Dapilnya yang kecil itu lebih penting dari pada Freeport Pak, kerusakan longsor saja.Capaian Kerja Website 7
MULYADI 120 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini dulu Bu Mercy, nanti dimasukka itu. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI membuat website khusus yang membuat laporan pengaduan dan perkembangan penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan titik ya, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti ya, tidak usah, titik aja ya. Silakan Pak Hadi.Capaian Kerja Website 7
MULYADI 107 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Enggak perlu sehingga Pak karena, kalau sehingga kan ada kalimat sebelumnya.Catatan Catatan 7
MULYADI 28 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih. Mungkin begini Bu Menteri, mungkin Pak Roy nggak hadir, tapi mungkinkan kan Eselon II-nya ada yang hadir. Jadi nanti dia, mungkin tidak harus sekarang menyiapkan catatannya secara lengkap babu nanti diberikan kan sambil Ibu tanya kan biasanya yang di belakang tuh menyiapkan jawaban yang terkait dengan, itu kebetulan saya sendiri yang mimpin ke Indah Kiat itu, dibuat apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya nanti baru dikasihkan ke Bu Menteri gitu, karena selain Pak Roy juga Eselon II-nya pasti menindaklanjuti ya. Yang menjadi pertanyaan kita ini Bu Menteri, sejauhmana perusahaan-perusahaan besar itu bisa ditindak ya dan saya sendiri mungkin kurang informasi. Maka dari itu mohon kiranya sistemnya Bu, saya nggak tahu perusahaan besar mana yang sudah pernah ditindak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah ditutup. Itu yang mungkin yang ditanya oleh Pak Nasir itu, silakan untuk interupsi nanti kita ..... Silakan.Data Data 7
MULYADI 67 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Turun terus ini detilnya, saya arsa itu sudah ngambil dari datanya kementerian, tolong di cek Pak Dirjen takut angkanya ada yang salah. Saya rasa itu ambil dari persentasenya Bu Menteri. 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membuat website khusus yang membuat data lengkap laporan perusahaan perusak dan pencemar lingkungan, di antaranya nama perusahaan, indikasi pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan, proses yang sedang berjalan, apakah itu baru pada saat sidang, saat penuntutan atau verifikasi atau sudah putus pengadilan di sana terlihat. Kalau sudah putus pengadilan sudah keluar sanksinya dan lain-lain yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan ini atau sekaligus saja ya karena nggak banyak kesimpulan cuma 6. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar seluruh data informasi geospasial tematik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan harus mengacu pada informasi geospasial dasar untuk mendukung kebijakan 1 peta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kalau ada koreksi tolong dikoreksi.Data Data 7
MULYADI 68 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan data terperinci per provinsi dan kabupaten dari 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dalam program retribusi aset dan reforma agraria. Distribusi dan reforma agraria. Jadi nanti ini, data ini buat modal kita untuk rapat nanti Bu, dilengkapi dengan data nanti kita konsinyering nanti.Data Data 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian nanti kalau di sini nggak memungkinkan data yang terkait dengan Tora ini Bu, reformasi agraria ini dan retribusi aset atau tanah, kan ini per provinsi sudah ada, tapi mohon kiranya itu di breakdown secara detil dan mohon kiranhya juga bersifat partisipatif Bu, jangan data sepihak oleh masyarakat, nanti kita juga memberikan masukan, kan bisa kita verifikasi di lapangan gitu, mana yang lebih akurat karena ini menyangkut 4,1 juta hektar ini, mungkin kalau masukan, saya yakin kalau kementerian mungkin melakukan itu pasti masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak luput juga Bu dari kepentingan-kepentingan, jadi mohon kiranya ini 4,1 juta hektar ini. Silakan Pak.Data Data 7
MULYADI 72 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Termasuk progress dan hambatan dalam pelaksanaannya, nanti kita agendakan soal, nggak perlu kita simpulkan, itu sudah menjadi. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data kepada Komisi VII, kepada Komisi VII DPR RI, setelah pelaksanaan itu, kepada Komisi VII paling lambat tanggal, berapa Pak, Pak tanggal paling lambat data terperinci itu.Data Data 7
MULYADI 86 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak, persoalan penting nggak pentingnya menjadi subjektif nanti. Silakan Pak.Data Data 7
MULYADI 114 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi yang nomor 3 kan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup da Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus-kasus terkait data, terkait kerusakan ini, penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti.Data Data 7
MULYADI 130 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya mau merujuk karena Pak Tjatur pernah di Komisi III Bu, kita aja Anggota DPR RI dilaporkan itu tersebar di ini, tersebar di media cetak itu tidak padahal belum bersalah apa, enggak ada masalah Bu. Kan hukum itu kami yakin nggak bersalah atau tidak dibuktikan pengadilan. Sekarang Anggota DPR ada yang indikasinya baru di ini, beritanya di mana-mana, enggak ada yang melanggar tuh Bu. Namanya indikasi tapi kalau sudah di sana di vonis, perusahaan ini dinyatakan melanggar itu yang namanya indikasi kan, tapi kalau nama perusahaan yang dilaporkan oun dirahasiakan ini menurut saya aneh juga ya Bu.Data Data 7
MULYADI 131 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak Tjatur Komisi III pernah, memangnya kalau orang dilaporkan terus atau perusahaan dilaporkan itu ke publikasi itu enggak boleh Pak, bukan dinyatakan bersalah Pak.Data Data 7
MULYADI 132 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak yang saya maksud Bu Menteri nggak mau menyebutkan nama, ini yang bagi saya itu.Data Data 7
MULYADI 133 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Indikasi pelaku saja, nanti pelakunya ada perusahaan, ada orang, boleh nggak ada masalah. Terus juga indikasi pencemaran, jadi semuanya enggak ada yang final Bu, semuanya baru yang namanya orang dilaporin itu itu belum tentu bersalah gitu, jadi nanti pengadilan yang membuktikan. Saya rasa cukup ya.Data Data 7



MULYADI 13 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya rasa itu Pak, saya nggak terlalu banyak, yang umum-umum saja karena kita Raker ya, kalau yang detil nanti pada saat kita kalau ada RDP dan lain sebagainya baru kita sampaikan secara lebih ini. Jadi itu Pak Gatot Pak, sedikit supaya lebih ini komprehensif kenapa pak sampai sekarang belum dikirim juga Pak, sudah 6 bulan pak.Data Data 7
MULYADI 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya khawatir Pak, jangan-jangan semuanya enggak ada yang cadangan pak data itu pak. Jadi kalau Bapak menunggu cadangan nggak akan pernah dikirim. Jadi bagaimana Pak, gini pak kita kan harus mencari terobosan Pak Gatot melalui Pak Wamen ya Pak. Kalau kita terjebak dengan suatu persoalan yang sampai tahunan, sampai 5 tahun ke depan juga itu persoalannya itu, ini kan enggak diproses. Sementara proses ilegal kalau berjalan terus, keluarlah uang pendapatan ratusan miliar yang tidak tahu pihak mana yang menikmati. Ini sudah disampaikan sana Pak, banyak pihak yang menikmati, ada backing ini, backing ini macam-macamlah sampai Pemdanya pun takut ngomong Pak, kepala dinas saja nggak berani ngomong Pak, saya takut Pak, Anggota DPR aja jadi tahu sendiri Pak, pasti tahu katanya.Data Data 7
MULYADI 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak Dirjen saya itu melihat, saya nggak ikut rapat kemarin tetapi saya dengar cukup ramai rapatnya sampai sore, memang datanya yang dimintakan itu belum ada, seperti PKP2P itu berapa, yang wilayahnya berapa, terus rencana penciutannya seberapa besar, lokasinya di mana, mana yang bermasalah, terus baik permasalahan lingkungan maupun permasalahan royalti, kapan berakhir kontrak karya. Itu belum ada Pak, saya punya presentasi Bapak yang Cuma berapa lembar itu kemarin. Saya sengaja membikin di undangan itu sejelas mungkin Pak, nama perusahaan apa, supaya tidak terjadi mispersepsi. Tapi kenapa yang disampaikan kok Cuma seperti itu, apa memang belum ada data atau sengaja datanya belum dikirim-kirim gitu. padahal teorinya Pak, padahal itu 2 hari sebelum rapat itu haus dikirim data itu Pak.Data Data 7
MULYADI 28 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sedikit saya tambahkan Pak Wamen, Pak Dirjen Minerba kapan data itu disampaikan, kalau yang tadi juga kan baru satu buku Pak. Jadi belum dapat semua yang data yang data pencabutan sama data apa tadi Pak Yudha, yang dicabut sama yang diterminasi sama PKP2B, itu kapan Pak diserahkan Pak, nggak yang Bapak kirim itu juga baru satu buku yang diterima saat, yang dikirim, jangan itunya Pak hardcopy-nya kan itu Cuma segini aja Pak, Cuma dikasih semua Anggota dan Anggota menanyakan Pak kok Pimpinannya dikasih. Saya bilang Pimpinan juga Cuma satu, tolong dong Pak, soal data ini kok kelihatannya saya nggak ngerti Pak, soal nge-print nge-print aja kok kelihatannya sulit banget, apa memang lagi melakukan efisiensi besar-besaran Pak, kementerian Pak kalau soal Cuma buku, Cuma buku segini aja Pak, ini satu komisi Cuma dikasih satu, kita disalahin terus sama Anggota Pak, ini kan berkali-kali Pak kejadian ini Pak, Cuma buku segini aja Pak, dikasih Cuma satu, Pimpinan aja nggak dapat, Pimpinan itu ada 5. Ini tolong Pak, dikirim sesuai jumlah Anggota terus yang kedua lengkapi dengan PKP2B kapan itu Pak, Senin ya. Terima kasih.Data Data 7
MULYADI 49 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tadi dari Anggota sudah cukup lengkap Bu Menteri, hanya beberapa penekanan saja yang perlu kami sampaikan sedikit dari meja pimpinan. Tadi kami ingin menekankan terkait dengan inventarisasi data itu nanti Bu Menteri. Misalnya kalau Sumatera Barat itu dari berapa tadi 255 ribu hektar ya yang masuk wilayah pelepasan hutan itu, berapa yang dimanfaatkan untuk permukiman, berapa untuk pertanian, berapa untuk perkebunan, berapa untuk pariwisata, Pasos, Fasum, pertambangan per kabupatennya itu kita mengetahui. Sehingga pada saat data itu kita terima, kami juga bisa memberikan masukan. Bahwa pemerintah sudah punya data memang seharusnya begitu, tapi tanpa juga mengenyampingkan kami yang mewakili rakyat ini juga punya hak untuk menyampaikan masukan-masukan, sehingga program retribusi lahan dan reforma agraria ini bisa berjalan pptimal sesuai dengan harapan kita semua.Data Inventaris Data 7
MULYADI 93 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sekarang dia belum ada rapat-rapat di DPR RI BuDPR Rapat DPR 7
MULYADI 94 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Oh sudah ada berarti.DPR Rapat DPR 7
MULYADI 95 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Oh dia sendiri ya.DPR Rapat DPR 7
MULYADI 91 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki termasuk di rapat kabinet Bu ya.DPR Rapat Kabinet 7
MULYADI 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal 2017, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan agenda: 1. Perkembangan pelaksanaan APBN 2017. 2. Pelestarian lingkungan hidup dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Laporan permasalah lingkungan hidup di lokasi pertambangan, industri dan lain-lain. 4. Konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungna hidup, perusahaan-perusahaan mana saja yang telah diperiksa dan telah diberikan sanksi atau pinalti. 5. Lain-lain.DPR Rapat Kerja 7
MULYADI 3 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Perlu juga kami informasikan pada seluruh Anggota pada kesempatan ini, waktu itu Pimpinan di undang oleh Pimpinan DPR RI untuk rapat koordinasi dengan pemerintah. Salah satu agendanya adalah yang terkait dengan retribusi lahan atau tanah dan reforma agraria, di mana didalamnya ada sekitar 4,1 juta hektar wlayah hutan yang akan dilepaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu bisa juga disinggung nanti di nomor 5 Bu Menteri terkait dengan rencana pemerintah tersebut karena kita juga semua Anggota DPR RI di daerah pemilihannya sangat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah pada saat rapat koordinasi tersebut.DPR Rapat Kerja 7
Mulyadi 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Ketua, ini kan kita telah sepakati ditunda ya di postphone ini memang perlu menjadi catatan kita Pak ini mohon maaf Pak ya biasanya tidak' nyaris selama 5 tahun saya tidak pernah Dirjen minta tunda Pak ya karena tidak siap. Tadi Bapak bertanya apa yang harus saya jawab, ini menunjukkan bahwa Bapak memang betul- betul baru saya lihat Pak.ESDM Penundaan 7
Mulyadi 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi yang namanya evaluasi dan rencana program itu Pak seperti Dirjen Minerba kemarin dia paparkan Pak dia paparkan persoalan Minerba yang terjadi selama ini apa, ada persoalannya apa, handycapnya apa, saran dia apa, benang kusutnya itu dia urai Pak, itu tugasnya Dirjen Pak. Dirjen Minerba di bidang Minerba, Dirjen Migas di bidang Migas, Dirjen Energi di bidang energi, nanti baru menteri secara menyeluruh Pak. Semua sektor. Jadi tolong Bapak betul-betul persiapkan Pak. Jadi jangan sampai datang ke DPR tapi dengan bekal yang sangat sedikit nanti pertama itu tidak memberi manfaat yang optimal bagi kita Pak. Ini kan kita bicara untuk kepentingan rakyat semua. Apalagi di bidang Bapak itu persoalan itu minyak dan gas ini persoalan yang sangat strategis yang semua rakyat sekarang mau mendengar ini termasuk minyak naik turun-naik turun ini dan bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya. Ini kan kita menunggu dari pemerintah Pak biar kita juga bisa menyampaikan kepada rakyat tapi kalau pemerintahnya sendiri tidak mengerti, apa yang mau kita sampaikan Pak? Jadi itu mohon kiranya Bapak cermati walaupun Bapak baru menjadi Dirjen tapi itu tidak bisa menjadi excuse Pak untuk mengatakan Bapak baru begitu menteri menunjuk kami menganggap Bapak adalah orang yang paling tepat dan paling kompeten di bidang Migas kata menteri menujuk Bapak jadi Dirjen walaupun Plt ya Pak ya? Terima kasih.ESDM Persiapan Bahan Rapat 7
MULYADI 96 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Dibikin saja. Footnote Footnote 7
MULYADI 102 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Bagaimana footnote-nya bagaimana.Footnote Footnote 7
MULYADI 103 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi masuk di 13 gitu, yang di bawah tabel itu udah betul itu Bu, mengatakan, 13 itu kalau mau dikasih bintang dikasih 13 itu pake bintang 13 di nomor 13 itu.Footnote Footnote 7
MULYADI 104 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Dikasih bintang supaya terlihat, coba 13 dikasih bintang, oh sudah ada ya.Footnote Footnote 7
Mulyadi 13 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Maaf berapa biji yang diproduksi itu?Freeport Biji Produksi 7
Mulyadi 71 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Yang masalah Panja nanti kita putuskan di rapat internal Pak. Saya rasa pertanyaan sudah selesai Pak ya mungkin ke meja Pipinan silakan Pak.Freeport Kemungkinan membuat Panja 7
Mulyadi 75 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi itu Pak, rezimnya sudah diubah Pak dari kontrak karya ke izin usaha penambangan khusus Pak. Silakan Pak.Freeport Kontrak Karya 7
Mulyadi 68 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Selanjutnya silakan Pak Bowo.Freeport Koordinasi 7
Mulyadi 17 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Oke, nanti laporan keuangan dan juga bentuk yang lebih simple-nya Pak yang ditanyakan tadi penghasilan dari penjualan konsentrat berapa, penjualan yang dari smelter berapa, jadi total penerimaan berapa, operasional tadi saya dengar 2 milyar dollar ya, 2.04 milyar. Terus kemudian ditambah lagi administrasi jadi keuntungannya berapa baru dibagikan pajak. Saya rasa itu cukup clear nanti tolong datanya silakan diteruskan Pak.Freeport Laporan Keuangan 7
Mulyadi 85 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi saya rasa kita masih ada rapat disepakati tadi lanjutan yang lebih komprehensif lagi dengan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Papua, karena sebentar lagi kita akan rapat lagi dengan Menteri ESDM. Jadi semua tahapan sudah kita lalui, walaupun ada rapat lanjutan tetap ada kesimpulan, tolong kesimpulannya. Tolong ditayangkan kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama Komisi VII DPR RI meminta PT. Freeport Indonesia yang serius dan sungguh-sungguh membangun pabrik dan smelter pengolahan dan pemurnian mineral dalam 6 bulan ke depan, serta menyampaikan secara detil dan komprehensif grand design, roadmap,tahapan-tahapan pembangunan untuk disampaikan secara berkala kepada Komisi VII DPR RI. Ini normatif, karena masih banyak hal-hal detil yang tadi saya minta sebetulnya bagian dari yang tahapan-tahapan yang harus disampaikan sebelumnya. Setuju ya?Freeport Pelanggaran 7
Mulyadi 67 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Selanjutnya silakan Pak Harry tidak ada, Pak Iskan Lubis, siap-siap Pak BowoFreeport Pembangunan Smelter 7
Mulyadi 65 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mau interaktif biar langsung dijawab, tanahnya itu menurut Pak Dirut ada punya Petrokimia, coba di ini Pak.Freeport Pembangunan Smelter di Gresik 7
Mulyadi 69 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terima kasih Pak Bowo. Kelihatannya luar biasa semangatnya hari ini, saya rasa tadi malam tidurnya cukup Pak, biasa pulangnya malam terus, semalam agak cepat, karena tidak kelihatan rapat jam 11 sudah tidak ada. Selanjutnya yang terakhir silakan anggota Banggar kita mau menyampaikan kesimpulan Banggar atau apa ini, mau bertanya silakan Pak.Freeport Pembangunan Smelter di Gresik 7
Mulyadi 68 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Selanjutnya silakan Pak Bowo.Freeport Pengambilalihan Saham 7
Mulyadi 26 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Prosentasenya Pak, bukan uangnya Pak.Freeport Persentase Royalti 7
Mulyadi 67 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Selanjutnya silakan Pak Harry tidak ada, Pak Iskan Lubis, siap-siap Pak BowoFreeport Persentase Saham 7
Mulyadi 84 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan. Freeport Regulasi Ekspor 7
Mulyadi 85 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi saya rasa kita masih ada rapat disepakati tadi lanjutan yang lebih komprehensif lagi dengan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Papua, karena sebentar lagi kita akan rapat lagi dengan Menteri ESDM. Jadi semua tahapan sudah kita lalui, walaupun ada rapat lanjutan tetap ada kesimpulan, tolong kesimpulannya. Tolong ditayangkan kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama Komisi VII DPR RI meminta PT. Freeport Indonesia yang serius dan sungguh-sungguh membangun pabrik dan smelter pengolahan dan pemurnian mineral dalam 6 bulan ke depan, serta menyampaikan secara detil dan komprehensif grand design, roadmap,tahapan-tahapan pembangunan untuk disampaikan secara berkala kepada Komisi VII DPR RI. Ini normatif, karena masih banyak hal-hal detil yang tadi saya minta sebetulnya bagian dari yang tahapan-tahapan yang harus disampaikan sebelumnya. Setuju ya?Freeport Regulasi Ekspor 7
Mulyadi 75 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi itu Pak, rezimnya sudah diubah Pak dari kontrak karya ke izin usaha penambangan khusus Pak. Silakan Pak.Freeport Royalti Pemerintah 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Tadi sebelum kita masuk ke anggota Pak, ini banyak pertanyaan Pak, royaltinya PT. Freeport ke pemerintah itu berapa Pak, apakah dibagi misalnya tembaga berapa, emas berapa dan lain-lain, saat ini berapa Pak?Freeport Royalti yang diterima Pemerintah 7
Mulyadi 72 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan kalau Pak Satya ada. Ini setelah Pak Satya saya perpanjang Pak walaupun sudah kelewatan silakan Pak.Freeport Smelter 7
Mulyadi 79 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi terukur Pak, jadi kita tidak bicara dalam konteks kualitatif Pak, jadi jelas gitu Pak. Apapun yang akan diambil keputusan nanti apakah di Gersik atau Papua, itu dengan pertimbangan yang betul-betul indikator dan parameternya bisa diterima semua pihak Pak, tidak hanya bilang wah ini lebih bagus di sini, di sini kurang bagus, ini kan semua kualitatif Pak bisa berdebat panjang lebar dan tidak akan selesai, tapi kalau Bapak lakukan secara komprehensif, detil, orang bisa melihat dan bahkan mungkin bisa menerima juga Pak. Saya rasa itu ya kita hadirkan Menteri ESDM, PT. Freeport dan Gubernur Papua. Saya rasa itu Pak Kurtubi setuju Pak ya? dan itu sebetulnya sudah masuk agenda kita Pak waktu di rapat internal dan Newmont terpisah Pak, terpisah ada lagi PT. Newmont, Menteri ESDM sama Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa ya.Freeport Smelter 7



MULYADI 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tapi bagi saya mau bisnis to bisnis ya masuk akal gitu, mana ada bisnis to bisnis yang nggak masuk akal juga, gitu aja Pak. Bapak koreksi yang nggak masukmasuk akal itu.Harga Gas Harga Gas 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang ……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI, jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sanasini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara, negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal, bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak, sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.Hutan Hutan 7
MULYADI 50 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang perlu penekanan dari kami terkait dengan reforma agraria ini karena ini termasuk program yang strategis Pak. Strategis apabila ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat karena saya sampaikan ada waktu itu kita, waktu saya di Komisi V membangun jalan dari daerah Agam itu ke Maninjau itu masuk ke wilayah hutan, padahal kami langsung lihat itu sudah nggak ada hutannya, itu sudah kaya jalan, jalan tanah gitu ya dan di sana enggak ada hutan. Tapi karena statusnya masih seperti itu, sehingga anggarannya sudah dialokasikan enggak bisa dilaksanakan karena tentu prosesnya panjang lagi. Nah dengan adanya program ini, kami minta ke Bu Menteri kami jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan Dapil kita Bu. Kalau dulu mungkin perlu, perlu dengan jalan yang sedikit berliku, sekarang sudah ada jalan tolnya disiapkan pemerintah. Kalau bisa ini kami ikut memanfaatkan dalam rangka untuk pembangunan kemajuan di daerah pemilihan kami. Jadi pada prinsipnya kami mendukung programnya.Infrastruktur Infrastruktur 7
MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang pertama saya komentari supaya segera saja pak dibuat surat diajukan nanti akan kita bahas terpisah untuk mendukung program yang dirasakan diperlukan oleh kementerian, sementara bagaimana programnya tangki itu harusnya dibangun, tangki apa, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan elpiji itu, apakah betul sudah komit Pertamina. Kami kemarin waktu ketemu di Jogja ya saya kebetulan, Panja Migas ya saya tanyakan ada Pak Ali Nurdin hadir mewakili Pak Dirjen, mereka bilang belum ini katanyaa, belum, belum menyatakan sanggup dan lain sebagainya. Ini kan kalau ada memang pengalihan dan kesediaan itupun melalui rapat diketok Pak, sehingga itu mengikat pak. Mengikat ke Pertaminanya, mengikat ke Dirjen Migasnya pada saat seperti waktu kita membatalkan yang 48 Pak, dengan Pak Bambang. Pak Bambang komit waktu itu mewakili Dirut dan dialihkan ke EBTKA kan itu diubah di melalui mekanisme rapat resmi dan itu mempunyai kekuatan hukum. Ini yang perlu digarisbawahi dan segera diusulkan ke DPR pak kalau ada perubahan.Infrastruktur Migas Tangki Penyimpanan 7
MULYADI 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya bukan dibatalkan pak. Pertamina bersedia membangun dengan uang Pertamina, itu yang saya minta komitmennya itu harus resmi Pak, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong itu, ketemu menteri ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina punya komitmen untuk membangun sendiri diketok melalui rapat dan itu mengikat Pak, kalau dia tidak laksanakan dia salah dan berarti ada uang di Dirjen Migas Kementerian ESDM yang harus kita bicarakan dengan DPR, itu intinya Pak. Tapi kalau Pertamina enggak mau, enggak mau enggak mau seperti kata Pak Harry harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan dan dibahas berbulan-bulan di DPR dengan pemerintah Pak, karena pengawasan sesuatu itu bukan satu hari ketok, diusulkan oleh pemerintah, dirapatkan dengan DPR, diraatkan lagi, diusulkan lagi. Jadi melalui proses yang panjang Pak, jadi nggak bisa proses yang panjang artinya dibatalkan dalam waktu 1 menit kalau ada wacana-wacana atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang sifatnya sangat tiba-tiba itu pendapat saya dan itu memang sesuai dengan apa mekanisme pembahasan anggaran yang ada di DPR RI.Infrastruktur Migas Tangki Penyimpanan 7
MULYADI 128 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu di objeknya Bu, indikasi pencemaran.Kasus Lingkungan HidupIndikasi Pencemaran 7
MULYADI 83 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itukan kasus. Kasus Lingkungan HidupKasus 7
MULYADI 84 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu kasus Pak. Kasus Lingkungan HidupKasus 7
MULYADI 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Bu Menteri. Mungkin sedikit Bu, sebelum kita lanjutkan ke fase pendalaman, ada beberapa hal yang mungkin perlu agak sedikit diberikan gambaran termasuk ini program yang dicanangkan di daerah pemilihan kita masing-maisng Ibu. Kelihatannya sampai saat ini kita belum dengar, apa masih dipersiapkan atau bagaimana, sampai saat ini belum ada koordinasi sama sekali terkait dengan program yang berbasis untuk kepentingan rakyat. Saya ggak tahu kalau ada yang di, kalau saya sendiri saya belum dengar sebagai Pimpinan.Kasus Lingkungan HidupKepentingan Rakyat 7
MULYADI 135 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak sebetulnya itu lingkungannya kan yang besarnya, di dalam lingkungan itu kalau kerusakan hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan masuk ke kita, pasti itu.Kasus Lingkungan HidupKerusakan 7
MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam salah satu sektor yang berkontribusi dalam menimbulkan kerusakan lingkungan adalah sektor pertambangan. Saat ini data Maret 2017 terdapat sekitar 8.620 perusahaan IUP, 6.058 UV CNC dan 2.562 UV non CNC. 34 perusahan pemegang kontrak karya dan 74 perusahaan TKP2B yang melaksanakan aktivitas pertambangan Indonesia, belum lagi industri ....food manufactur yang semakin meningkat jumlahnya tentunya memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga upaya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan industri tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan peraturan pelaku usaha di bidang lingkungan hidupKasus Lingkungan HidupKerusakan Lingkungan 7
MULYADI 52 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tadi saya ada melihat di sini ada programnya yang apa ya limpahan minyak di mana ya saya melihat sepintas, kok menjadi beban anggaran Lingkungan Hidup. Ini jadi yang berbuat salah siapa, kok yang membersihkan lautnya kok Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sedikit Bu, sebelum masuk saya interaktif saja Bu, oh pengawasan, soalnya di sini judulnya bukan pembersihannya Bu ya, jangan Bu, jangan sampai orang yang melakukan perusakan tapi yang menanggung biayanya Lingkungan Hidup ini enggak boleh Bu, ini APBN.Kasus Lingkungan HidupLimpahan Minyak 7
MULYADI 67 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Turun terus ini detilnya, saya arsa itu sudah ngambil dari datanya kementerian, tolong di cek Pak Dirjen takut angkanya ada yang salah. Saya rasa itu ambil dari persentasenya Bu Menteri. 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membuat website khusus yang membuat data lengkap laporan perusahaan perusak dan pencemar lingkungan, di antaranya nama perusahaan, indikasi pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan, proses yang sedang berjalan, apakah itu baru pada saat sidang, saat penuntutan atau verifikasi atau sudah putus pengadilan di sana terlihat. Kalau sudah putus pengadilan sudah keluar sanksinya dan lain-lain yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan ini atau sekaligus saja ya karena nggak banyak kesimpulan cuma 6. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar seluruh data informasi geospasial tematik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan harus mengacu pada informasi geospasial dasar untuk mendukung kebijakan 1 peta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kalau ada koreksi tolong dikoreksi.Kasus Lingkungan HidupPerusahaan Perusakaan 7
MULYADI 114 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi yang nomor 3 kan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup da Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus-kasus terkait data, terkait kerusakan ini, penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti.Kasus Lingkungan HidupPerusakan 7
MULYADI 130 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya mau merujuk karena Pak Tjatur pernah di Komisi III Bu, kita aja Anggota DPR RI dilaporkan itu tersebar di ini, tersebar di media cetak itu tidak padahal belum bersalah apa, enggak ada masalah Bu. Kan hukum itu kami yakin nggak bersalah atau tidak dibuktikan pengadilan. Sekarang Anggota DPR ada yang indikasinya baru di ini, beritanya di mana-mana, enggak ada yang melanggar tuh Bu. Namanya indikasi tapi kalau sudah di sana di vonis, perusahaan ini dinyatakan melanggar itu yang namanya indikasi kan, tapi kalau nama perusahaan yang dilaporkan oun dirahasiakan ini menurut saya aneh juga ya Bu.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 131 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak Tjatur Komisi III pernah, memangnya kalau orang dilaporkan terus atau perusahaan dilaporkan itu ke publikasi itu enggak boleh Pak, bukan dinyatakan bersalah Pak.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 132 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak yang saya maksud Bu Menteri nggak mau menyebutkan nama, ini yang bagi saya itu.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 133 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Indikasi pelaku saja, nanti pelakunya ada perusahaan, ada orang, boleh nggak ada masalah. Terus juga indikasi pencemaran, jadi semuanya enggak ada yang final Bu, semuanya baru yang namanya orang dilaporin itu itu belum tentu bersalah gitu, jadi nanti pengadilan yang membuktikan. Saya rasa cukup ya.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terus yang berikutnya juga perusak lingkungan ini kelihatannya perlu diumumkan Bu karena saya lihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering kalah di pengadilan, perlu diumumkan karena biasanya itu lebih menakutkan karena bisa-bisa produknya di. Ini yang juga strateginya ini yang sebetulnya kami lakukan karena berdasarkan fakta dan yang terjadi itukan kelihatannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering kalah di pengadilan. Tentu harus ada strategi baru supaya proses pencemaran atau perusakan lingkungan ini nggak berjalan terus.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 75 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Perusak ditambah menjadi perusakan, perusakan. Apa bedanya perusakan dengan pencemaran Bu, sama, beda ya.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 76 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau yang tadi itu, itu meminta yang paling banyak nama-nama perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan, yang mencemarkan lingkungan dan merusak, nama-nama perusahaannya sebetulnya arah rapat kita tadi.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 77 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Bagaimana kira-kira kalimat perbaikannya, tolong dibantu. Tapi di sana juga yang laporan juga diberi Pak, supaya terlihat kalau ada laporan yang tidak di dia terbuka, laporan yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak cukup bukti juga disampaikan terbuka, supaya yang melapor juga bisa melakukan, misalnya kalau dia yakin dia bisa menyampaikan data yang lebih ini, kalau dia nggak puas gitu. ini yang sifatnya itu adalah keterbukaan begitu. Kalau yang ditangani saja takutnya dianggap tidak memenuhi syarat tidak tangani gitu. Ini semuanya disampaikan informasinya, baik yang laporan yang ditangani maupun laporan yang nggak ditangani akibat dianggap tidak memenuhi syarat, masyarakat juga jangan sampai tidak ditahan itu mereka punya persepsi wah ini ada backing di belakangnya, tapi karena betul-betul tidak menurut syarat dari aspek hukum dan lain sebagainya lah. Jadi terinformasi dengan lengkap gitu.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 79 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kasus perusakan dan.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 80 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Lingkungan itu koma, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti beserta alasannya, supaya yang melapor itu, supaya ini sifatnya terbuka saja.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 85 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kasus kerusakan lingkungan, perusakan dan pencemaran lingkungan Pak. Kalau kasus itu ada yang dilaporin maupun yang ditemukan sendiri oleh kementerian ya, dalam kurungnya masih perlu, perlu ya, oke. Saya rasa cukup ya, silakan Bu, tadi sudah gilirannya Bu Menteri untuk memperbaiki mulai nomor 1, kalau setuju saya ketok, memperbaiki.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 125 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak, ini tadi Pak Hadi meminta kalau kalimatnya berhenti di lingkungan takut konten di dalam website-nya itu nggak pasti. Makanya kita tekankan di dalam website itu harus ada nama perusahaannya, yang merusak itu apa terus indikasi apa yang dilakukan terkait perusakan itu. Indikasi perusakannya apa, terus prosesnya darimana, apakah prosesnya verifikasi, proses di pengadilan atau proses putusan pengadilan atau legal standing-nya tadi disampaikan di sana dan lain-lain gitu lah.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
MULYADI 13 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya rasa itu Pak, saya nggak terlalu banyak, yang umum-umum saja karena kita Raker ya, kalau yang detil nanti pada saat kita kalau ada RDP dan lain sebagainya baru kita sampaikan secara lebih ini. Jadi itu Pak Gatot Pak, sedikit supaya lebih ini komprehensif kenapa pak sampai sekarang belum dikirim juga Pak, sudah 6 bulan pak.Kebijakan Cadangan 7
MULYADI 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya khawatir Pak, jangan-jangan semuanya enggak ada yang cadangan pak data itu pak. Jadi kalau Bapak menunggu cadangan nggak akan pernah dikirim. Jadi bagaimana Pak, gini pak kita kan harus mencari terobosan Pak Gatot melalui Pak Wamen ya Pak. Kalau kita terjebak dengan suatu persoalan yang sampai tahunan, sampai 5 tahun ke depan juga itu persoalannya itu, ini kan enggak diproses. Sementara proses ilegal kalau berjalan terus, keluarlah uang pendapatan ratusan miliar yang tidak tahu pihak mana yang menikmati. Ini sudah disampaikan sana Pak, banyak pihak yang menikmati, ada backing ini, backing ini macam-macamlah sampai Pemdanya pun takut ngomong Pak, kepala dinas saja nggak berani ngomong Pak, saya takut Pak, Anggota DPR aja jadi tahu sendiri Pak, pasti tahu katanya.Kebijakan Cadangan 7
MULYADI 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kedua untuk 2017 mohon kiranya LO-nya khususnya yang terkait dengan program pemberdaya masyarakat yang terkait kepentingan masyarakat pak Dapil ya. Tadi kan mungkin tadi Pak Nasir kan menyampaikan kritiknya, saya enggak tahu apakah yang diusulkan itu sudah sesuai dengan yang saya lihat di sini ada datanya di Riau 200 PGU, apa itu sudah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai nanti itu diusulkan yang diusulin apa yang keluar belum, ini yang mohon, untuk yang 2017 ini LO-nya Pak, begitu juga dengan Pak Dirjen Migas Pak, kemarin saya kasih ulang ke Pak Ali NUrdin tolong koordinasi dengan LO-LO kita di lapangan kabupaten-kabupaten yang kita tunjuk karena dari awal sudah kita sampaikan seperti coverter kit itu kan seperti Dapil saya sudah 2 tahun tahun lewat Pak, jadi tahun sekarang jangan sampai terlewat lagi dan koordinasi untuk 3 kabupaten. Begitu juga Pak Rida dan program-program yang lainnya mohon Pak, karena ini sifatnya adalah program untuk kepentingan rakyat langsung Pak, beda dengan program-program besar ya, kalau kita dulu saya di Komisi V dulu ada program rumah tidak layak huni sampai 10 ribu pak kita bantu memperbaiki rumah tidak layak huni. Ada program PPIP infrastruktur perdesaan, yang begini-begini sangat dirasakan kalau di sini mungkin listrik desa, PJU, petrofi, terus converter kit, sumur bor yang lain-lain itu yang saya sebut tadi itu sangat bermanfaat Pak, karena itulah yang bisa kita perjuangkan karena masyarakat bertanya, Pak Bapak Anggota DPR, iya, apa yang bisa Bapak bantu untuk rakyat. Itu yang ditanya itu, di rakyat itu nggak ada cerita ICP, nggak ada cerita lifting Pak, itu kita-kita saja saja itu Pak, kalau urusan lifting dan urusan yang lain-lainnya itu karena mereka apa yang bisa Pak, dibantu di sini masih gelap, di sini sulit air tolong dibantu sumur bor itu kan ……Kebijakan PJU 7
MULYADI 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kedua untuk 2017 mohon kiranya LO-nya khususnya yang terkait dengan program pemberdaya masyarakat yang terkait kepentingan masyarakat pak Dapil ya. Tadi kan mungkin tadi Pak Nasir kan menyampaikan kritiknya, saya enggak tahu apakah yang diusulkan itu sudah sesuai dengan yang saya lihat di sini ada datanya di Riau 200 PGU, apa itu sudah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai nanti itu diusulkan yang diusulin apa yang keluar belum, ini yang mohon, untuk yang 2017 ini LO-nya Pak, begitu juga dengan Pak Dirjen Migas Pak, kemarin saya kasih ulang ke Pak Ali NUrdin tolong koordinasi dengan LO-LO kita di lapangan kabupaten-kabupaten yang kita tunjuk karena dari awal sudah kita sampaikan seperti coverter kit itu kan seperti Dapil saya sudah 2 tahun tahun lewat Pak, jadi tahun sekarang jangan sampai terlewat lagi dan koordinasi untuk 3 kabupaten. Begitu juga Pak Rida dan program-program yang lainnya mohon Pak, karena ini sifatnya adalah program untuk kepentingan rakyat langsung Pak, beda dengan program-program besar ya, kalau kita dulu saya di Komisi V dulu ada program rumah tidak layak huni sampai 10 ribu pak kita bantu memperbaiki rumah tidak layak huni. Ada program PPIP infrastruktur perdesaan, yang begini-begini sangat dirasakan kalau di sini mungkin listrik desa, PJU, petrofi, terus converter kit, sumur bor yang lain-lain itu yang saya sebut tadi itu sangat bermanfaat Pak, karena itulah yang bisa kita perjuangkan karena masyarakat bertanya, Pak Bapak Anggota DPR, iya, apa yang bisa Bapak bantu untuk rakyat. Itu yang ditanya itu, di rakyat itu nggak ada cerita ICP, nggak ada cerita lifting Pak, itu kita-kita saja saja itu Pak, kalau urusan lifting dan urusan yang lain-lainnya itu karena mereka apa yang bisa Pak, dibantu di sini masih gelap, di sini sulit air tolong dibantu sumur bor itu kan ……Kebijakan PPIP 7
MULYADI 135 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak sebetulnya itu lingkungannya kan yang besarnya, di dalam lingkungan itu kalau kerusakan hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan masuk ke kita, pasti itu.Kehutanan Kehutanan 7
MULYADI 134 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kehutanan bukan bidang kita Bu, Komisi X Bu, bukan kita.Kehutanan Kehutanan 7
MULYADI 3 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sedikit ini, interupsi sedikit. Tadikan saya sedikit meluruskan Pak. Saya menangkap apa yang sampaikan Pak Muhammad Nasir tadi sebetulnya bukan program Pak karena kalau program kan itu sudah melalui pembahasan panjang dan sudah diketok dan kebetulan saya sendiri yang memimpin. Dan saya yakin Pak Nasir tidak akan mempersoalkan program yang sudah dibahas bersama. Yang dipersoalkan mungkin kualitas dan kedua pada saat 2016 kan banyak hampir seluruh anggota memberikan masukan. Cuma dalam prakteknya maka itu harus bupati walikota yang mengusulkan, banyak terjadi begini, Anggota memberikan masukan di sini yang perlu dibantu, oh PJU Bupati mengusulkan tempat lain karena sama-sama punya kepentingan politik. Itu yang dari awal saya sampaikan Pak Rida, kalau bapak menerapkan itu, itu enggak akan pernah bisa sama maunya. Bupati atau walikota pasti mengusulkan di tempat yang dia menang Pak. Memang sama-sama gelap, sama-sama memerlukan listrik, kan 1 kabupaten nggak mungkin Bapak penuhi seluruhnya. Itulah fungsi dari DPR dia harusnya yang didahulukan yang diusulkan oleh DPR dulu pak. Mungkin kalau bupati walikotanya itu masih teman kita, Kader kita itu enggak ada masalah, tapi kalau itu berbeda kepentingan politik, Anggota DPR mengusulkan titiknya di jalan A, gelap juga, masyarakatnya banyak, perlu penerangan, bupati mengusulkan bawa ke jalan B, yang dipasang di jalan B, apa nggak marah Anggota DPR RI-nya Pak.Kelistrikan Listrik 7
MULYADI 4 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu dari awal saya sudah pengalaman di Komisi V Pak, dengan Pak Jonan, dengan Menteri PU, Beliau itu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu karena kalau Bapak harus mensyaratkan harus walikota bupati yang ngusulin kalau enggak ada usulan bupati walikota, usulan DPR tidak berlaku, kita tidak bisa masuk ke DPR tidak bisa, itu yang jadi persoalan tersendiri pak, ini belum masuk kualitas pak, ini baru masalah pola perencanaannya pak. Saya rasa juga di Riau mungkin pasti mungkin terjadi hal begitu ya, saya tidak tahu persis. Yang kedua memang kalau ada yang mati atau kualitasnya tidak baik itu harusnya minimal 3 bulan Pak, 3 bulan pertama operasional itu harus dijamin dulu Pak. Ini karena disampaikan tadi saya ingin meluruskan itu, saya kalau program ini adalah kebutuhan kita. Saya itu jalan ke mesjid Pak tahun 2016 dipasang itu, tiap hari sekarang ibu-ibu yang selama ini gelap ke Masjid tiap hari berdoa, di doakan terus. Pak Mul saya doakan Bapak terus selama ini kami gelap ke mesjid Pak, sekarang sudah terang-benderang. Nah ini dari sisi program Pak, mungkin yang dikritik itu sisi lain. Ini saya perlu luruskan karena tadi juga saya coba tanya ke Pak Nasir, memang itu yang perlu dikritisi Pak. Terima kasih.Kelistrikan Listrik 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi sebetulnya ada 4 yang menjadi utama pembahasan kita pada hari ini ditambah 1 rencana RUU PTL. Sehingga kita harapkan pada rapat malam hari ini kita bisa memberi input dan juga Pak Dirut dan kementerian bisa menyampaikan progresnya secara terukur, sehingga program yang sudah dicanangkan pemerintah itu betul-betul masih dalam on the track sesuai dengan schedule yang sudah dibuat.Ketenagalistrikan Agenda pembahasan utama 7



Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Pada rapat terdahulu telah disimpulkan beberapa hal, pertama adalah untuk daftar pembangkit yang PPA-nya sudah terminasi, seperti tabel 1 mungkin kesimpulannya dipegang oleh Pak Dirut. Untuk segera melakukan proses administrasi mengganti pengembang paling lambat 25 November 2016. Jadi sudah kurang lebih November, Desember, Januari, 2 bulan Pak ya. Di sini ada 21 waktu itu disampaikan yang sudah determinasi, ada yang 2x10, 2x7, 2x3, 2x25, ada yang 2x100, ada yang 55. Nomor 21 itu Tangkuban Perahu ya, tugu termal, tentu PLN apalagi dalam rangka program 35 ribu megawatt tentu harus segera melakukan penggantian dari pengembangnya. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh PLN itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.Ketenagalistrikan Daftar pembangkit 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian nomor 2 untuk daftar pembangkit yang PPA-nya dalam proses terminasi, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN untuk memproses, mempercepat proses terminasi paling lambat 25 November juga, harusnya sudah ada statusnya saat ini apa dia sudah terminasi atau tidak. Sehingga PLN dapat segera memproses penggantian pengembang. Jadi ada 7 waktu itu di tabel 2, Pak Dirut pegang Pak ya ininya kesimpulan rapatnya, 7, yang besar itu ada 2 Kaltim FTV 2, Graha Power Kaltim, Kalsel FTV 2 2x100PT Tanjung Power Indonesia. Ini waktu itu dalam proses terminasi, 21 yang sudah terminasi, 7 dalam proses terminasi.Ketenagalistrikan Daftar pembangkit 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Untuk pembangkit yang PPA-nya tidak terminasi dan tidak dalam proses terminasi agar disampaikan proses, prosentase progres fisiknya paling lambat tanggal 16 November. Mungkin kita enggak sempat iya menerima atau mempelajari. Jadi pada kesempatan ini kan langsung saja presentasikan atau disampaikan.Ketenagalistrikan Daftar pembangkit 7
Mulyadi 62 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Nuklir di Undang-undang ada ya, betul Pak ya, di Undang-undang ada ya.Ketenagalistrikan Energi Nuklir 7
Mulyadi 18 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki GI Tapaktuan 30 maksudnya apa itu pak, yang nomor 17 itu. Pengganti dibangun GI, GI itu maksudnya apa itu pak, gardu induk ya Pak.Ketenagalistrikan Gardu Induk 7
Mulyadi 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mungkin saya perjelas, mungkin begini sedikit ........ Jadi sebetulnya begini Pak Duirut waktu itu ada, tidak hanya sekedar setelah dia gagal tidak mampu bahwa setelah PPA-nya diberi 1 tahun atau 1,5 tahun dia tidak ada pembangkitnya 0% progress fisiknya, kan keputusan diganti. Jadi teman-teman melihatnya bukan hanya sekedar diganti, dia harus mengganti potensial loss yang ada akibat tidak munculnya, tidak keluarnya listrik. Itu yang diminta teman-teman, diharapkan PLN bisa nggak menghitung akibat sebuah perusahaan yang harusnya membangun tahun, misalnya 2016 atau 2017 sudah menjadi pembangkit tapi itu pasti tidak laksana, sudah terlambat teman-teman mengatakan berapa potensi kerugian akibat dia tidak jadi membangun itu, bukan hanya sekedar enak dia, sudah nggak mampu sudah tinggal diganti yang baru. Jadi kesannya dulu dikasih kepercayaan, terus kepercayaan itu tidak dia lakukan dan tidak laksanakan ya sudah tinggal ganti saja yang baru. Itu sebetulnya yang salah satu Bu ya yang dipertanyakan.Ketenagalistrikan Kegagalan membangun 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Keempat dalam rangka mewujudkan program 35 ribu megawatt, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN untuk segera merealisasikan PLT milik tambang di Pulau Kalimantan, waktu itu juga disebutkan juga Sumatera ya, sebagian Sumatera yang kaya dengan tambang. Khususnya untuk mengganti pembangkit-pembangkit yang tidak berjalan selama ini.Ketenagalistrikan Mendesak realisasi 7
Mulyadi 20 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Di lanjut yang ketiga agenda kita pak, untuk pembangkit yang PPA-nya tidak terminasi dan tidak dalam proses terminasi disampaikan progres fisiknya. Mungkin itu, mungkin ya saya nggak tahu mungkin ada kaitan dengan yang ditanyakan oleh Bu Ari tadi, kalau enggak atau mungkin yang di luar itu, mungkin itu di lanjut pak.Ketenagalistrikan Pembangkit PPA tidak terminasi 7
Mulyadi 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mungkin sebelum Pak Dirut sebenarnya begini, saya sampaikan saja karena saya jadi pimpinan dari awal sampai saat ini pak paling lama ya. Jadi sebetulnya Panja ini sudah lama Pak, kesimpulan rapat komisi ini sudah lama sekali, sudah lebih 1 tahun yang lalu bahwa ada kesimpulan rapat komisi yang membentuk Panja, tapi waktu itu sama Pak Dirut belum perlu diaktifkan karena masih banyak Panja-panja lain yang harus dilakukan. Jadi saya bantu tema-teman, waktu itu saya sampaikan di Rapat Internal itu Panja itu kita hidupkan kalau memang kita perlukan dan kita juga dan PLN juga merasa perlu. Jadi supaya juga dalam hal ini kan tujuannya membantu, kalau sifatnya membantu menginventarisir yang mangkrak itu. Sehingga apa yang disampaikan pak dirut, bagaimana sasaran itu bisa terlaksana kan gitu ya Pak Dirut ya, supaya masyarakat tidak lagi menunggu tanpa mencari siapa yang salah dan lain sebagainya. Jadi tergantung di internal kita saja sebetulnya tidak perlu lagi kita minta persetujuan di rapat ini, sebetulnya di rapat kita sudah ada, tinggal internal kita apakah akan kita mulai aktifkan, Pimpinan siapa yang akan memimpin dan lain sebagainya.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Mulyadi 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya rasa memang saya pernah, Pak Dirut pernah menyampaikan yang 34 proyek mangkrak itu. Saya juga pernah punya datanya, cuma waktu itu kan memang tidak sangat detil sekali persoalan-persoalan apa di sini, nggak memang, ini kalau untuk mendalami itu enggak mungkin di Rapat Dengar Pendapat karena itu kasus, memang di Panja. Saya lihat kalau sudah segitu kan forumnya bukan RDP. Kalau untuk mendalami permasalahan mangkrak per proyek misalnya ada 34, yang parahnya berapa itu dului dulu kalau memang itu tujuannya. Artinya tidak ....... sebetulnya dulu sudah ada, cuma belum diaktifkan karena ada .....jadi tinggal kita saja.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Mulyadi 31 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Bukan laksanakan waktu itukan Panja ada beebrapa kan, Panja Freeport, Panja Minerba, Panja Migas, Panja Undang-Undang 2. Jadi waktu itu, ini dulu setelah ini ada sudah running well baru nanti ini. Kalau memang ini momentum pas ya segera kita aktifkan gitu saja.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Mulyadi 48 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Schedule di kesimpulan nomor 2 itu Pak, schedule itukan rencana sepihaknya PLN Pak. Jadi kalau ini tidak mengikat ke ini, tidak mengikat bahwa sudah ada penggantinya. Jadi bapak itu sepihak itu kalau yang nomor 2 ini, kalau yang nomor 1 itu 2 pihak ya, Bapak harus memunculkan PPA, pengganti PPA-nya siapa. Kalau nomor 2 sih jadwal saja kan, melaporkan pengerjaan pengembang pengganti. Jadi misalnya Bapak merencanakan PPA-nya mulai tanggal awal Maret, beroperasinya 2018, itu Bapak saja yang nyusun, walaupun namanya belum tahu. Itu yang nomor 2 nggak ada masalah pasti, yang nomor 1 Bapak pasti agak masalah karena harus menyebutkan nama ininya, itu maksudnya Pak. Kalimatnya bagaimana kira-kira, agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII, itu saja, nggak, tapi kalau namanya itu belum Pak karena itu saja, akan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII, lelang, karena kalau yang ini mulut tambang bisa langsung, cepat, tapi kalau yang bukan mulut tambang atau yang lain kan harus lelang Pak, nggak berhenti di Komisi VII saja, coba. Kalau mau ini khusus untuk mulut tambang, coba dan yang di luar mulut tambang paling lambat berapa 2 bulan, tentu ada juga Pak, khusus untuk, jangan pakai dan lagi, mulut tambang paling lambat tanggal 17 Februari di luar tersebut paling lambat, jadi ada 2 Pak, kasusnya ada yang cepat ada yang nggak, Bapak paling aman saja berapa Pak, 3 Februari di luar dan yang lainnya paling lambat mau 3 bulan, mau berapa terserah Bapak, mau 6 bulan karena tender, paling lambat 6 bulan kemudian. 6 bulan itu bulan apa Pak dari sekarang, awal Juli Pak ya, ya sudah paling lambat tanggal 1 Juli 2017, supaya ...bukan 1, 3 Juli .....tapi Bapak yang menentukan begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak sudah merasa nyaman inikan 6 bulan, kita tetapkan 6 bulan, setuju ya.Ketenagalistrikan Pengganti PPA 7
Mulyadi 48 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Schedule di kesimpulan nomor 2 itu Pak, schedule itukan rencana sepihaknya PLN Pak. Jadi kalau ini tidak mengikat ke ini, tidak mengikat bahwa sudah ada penggantinya. Jadi bapak itu sepihak itu kalau yang nomor 2 ini, kalau yang nomor 1 itu 2 pihak ya, Bapak harus memunculkan PPA, pengganti PPA-nya siapa. Kalau nomor 2 sih jadwal saja kan, melaporkan pengerjaan pengembang pengganti. Jadi misalnya Bapak merencanakan PPA-nya mulai tanggal awal Maret, beroperasinya 2018, itu Bapak saja yang nyusun, walaupun namanya belum tahu. Itu yang nomor 2 nggak ada masalah pasti, yang nomor 1 Bapak pasti agak masalah karena harus menyebutkan nama ininya, itu maksudnya Pak. Kalimatnya bagaimana kira-kira, agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII, itu saja, nggak, tapi kalau namanya itu belum Pak karena itu saja, akan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII, lelang, karena kalau yang ini mulut tambang bisa langsung, cepat, tapi kalau yang bukan mulut tambang atau yang lain kan harus lelang Pak, nggak berhenti di Komisi VII saja, coba. Kalau mau ini khusus untuk mulut tambang, coba dan yang di luar mulut tambang paling lambat berapa 2 bulan, tentu ada juga Pak, khusus untuk, jangan pakai dan lagi, mulut tambang paling lambat tanggal 17 Februari di luar tersebut paling lambat, jadi ada 2 Pak, kasusnya ada yang cepat ada yang nggak, Bapak paling aman saja berapa Pak, 3 Februari di luar dan yang lainnya paling lambat mau 3 bulan, mau berapa terserah Bapak, mau 6 bulan karena tender, paling lambat 6 bulan kemudian. 6 bulan itu bulan apa Pak dari sekarang, awal Juli Pak ya, ya sudah paling lambat tanggal 1 Juli 2017, supaya ...bukan 1, 3 Juli .....tapi Bapak yang menentukan begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak sudah merasa nyaman inikan 6 bulan, kita tetapkan 6 bulan, setuju ya.Ketenagalistrikan Perencanaan Jadwal 7
Mulyadi 73 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan meminta Direktur Jenderal benar ini kewenangan pemerintah bukan PLN kalau RUU PTL ini karena yang mengesahkan menteri, karena yang menetapkan RUU PTL itu menteri Pak, menteri yang tanda tangan Pak ya, Pak Dirut menteri tanda tangan RUU PTL gitu Pak. Jadi kuncinya, saya rasa cukup lah ya, udah habis waktu kita, sudah apalagi.Ketenagalistrikan PLN 7
Mulyadi 19 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Oke, teruskan saja Pak. Saya tadi enggak begini, terus yang 2x5,5 ini dilanjut, dilanjut, dibangun PLT 30 berarti dia naik ya jadi 30. Oke ini yang ini yang IPP sudah cukup jelas, tinggal yang dilanjut saja yang 7 itu pak.yang 7, yang proses mungkin masih ada yang apa dilakukan proses, tidak semua bisa diputuskan ya sampaikan saja pak, dalam proses terminasi itu pak.Ketenagalistrikan PLT 30 7
Mulyadi 42 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kalau saya lihat di sini kan sudah hampirnya sudah semua ini Pak Dirut. Nomor 1, pengganti PLTG Bengkalis direncanakan ......berarti kan sudah ada penggantinya, pengganti-pengganti yang belum itu ada, Cuma 2 kan yang proses pengadilan, pengadilan kan nggak bisa kita percepat. Kedua yang ....... bukan PPA ini Pak, ininya rencana, bukan PPA, finalisasi ya. Jadi berapa Pak Dirut, tanggal atau yang di bawahnya, coba tanggal yang di bawah 17 Februari. Kalau 17 Februari itu tadi kita maunya jadwal seperti di nomor inikan sebenarnya sudah ada seperti contohnya pergantian.Ketenagalistrikan PLTG Bengkalis 7
Mulyadi 63 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Nggak soalnya tanda tangan bersama Pak ya. Jadi kalau begini gini, dengan mempertimbangkan saja Pak, karena ini harus menjadi kesepakatan bersama Pak karena kita Rapat Dengar Pendapat kan. Jadi sebagai bagian berbagai aspek dengan mempertimbangkan pembangkit listrik tenaga PLTN diantaranya dengan mempertimbangkan, diantaranya coba,l jangan memasukkan, memasukkannya dihapus, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sudah bener ya, diantaranya ya sudah yang tadi sudah bener, balik lagi ke awal, diantaranya tadi rencana tadi memasukkan itu diganti dengan diantaranya rencana, memasukkan ganti, diantaranya yang memasukkan rencana ya, namanya rencana ini Pak, bapak nggak usah keberatan.Ketenagalistrikan PLTN 7
Mulyadi 68 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Iya mungkin itu Pak mempertimbangkan mungkin tidak terlalu keras Pak karena ini nanti waktu dengan menteri baru kita minta, tapi bawahan menteri sudah kita kasih, you kasih pertimbangan yang bener ke Pak Menteri supaya menteri punya pikiran yang jernih terhadap PLTN ini, mungkin begitu. Silakan Pak Dirut, pertimbangan itukan sebetulnya kan ada parameternya, ada kajiannya, ya coba mempertimbangkan ganti lagi.Ketenagalistrikan PLTN 7
Mulyadi 17 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kalau ini, kalau bisa gini kita mulai dulu yang belum ada fisik, ini kan belum ada fisik, ini masih ada PPA, setelah ini bau masuk kita yang persoalan mangkrak fisik ini, ini sudah ada fisik ya. Jadi kita urut dulu nanti masuk ke sana Bu, karena kita baru masih cara yang PPA yang belum terlaksana. Mau konfirmasi pak, ini yang Tebo ini kan tadinya PLTU 2x7, ini menjadi 60 itu maksudnya menjadi 60 ya Pak, jadi meningkat. Hanya konfirmasi pak, 2x7 menjadi 30 Mpa maksudnya apa ini.Ketenagalistrikan PPA 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Pada rapat terdahulu telah disimpulkan beberapa hal, pertama adalah untuk daftar pembangkit yang PPA-nya sudah terminasi, seperti tabel 1 mungkin kesimpulannya dipegang oleh Pak Dirut. Untuk segera melakukan proses administrasi mengganti pengembang paling lambat 25 November 2016. Jadi sudah kurang lebih November, Desember, Januari, 2 bulan Pak ya. Di sini ada 21 waktu itu disampaikan yang sudah determinasi, ada yang 2x10, 2x7, 2x3, 2x25, ada yang 2x100, ada yang 55. Nomor 21 itu Tangkuban Perahu ya, tugu termal, tentu PLN apalagi dalam rangka program 35 ribu megawatt tentu harus segera melakukan penggantian dari pengembangnya. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh PLN itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.Ketenagalistrikan PPA terminasi 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian nomor 2 untuk daftar pembangkit yang PPA-nya dalam proses terminasi, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN untuk memproses, mempercepat proses terminasi paling lambat 25 November juga, harusnya sudah ada statusnya saat ini apa dia sudah terminasi atau tidak. Sehingga PLN dapat segera memproses penggantian pengembang. Jadi ada 7 waktu itu di tabel 2, Pak Dirut pegang Pak ya ininya kesimpulan rapatnya, 7, yang besar itu ada 2 Kaltim FTV 2, Graha Power Kaltim, Kalsel FTV 2 2x100PT Tanjung Power Indonesia. Ini waktu itu dalam proses terminasi, 21 yang sudah terminasi, 7 dalam proses terminasi.Ketenagalistrikan PPA terminasi 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Untuk pembangkit yang PPA-nya tidak terminasi dan tidak dalam proses terminasi agar disampaikan proses, prosentase progres fisiknya paling lambat tanggal 16 November. Mungkin kita enggak sempat iya menerima atau mempelajari. Jadi pada kesempatan ini kan langsung saja presentasikan atau disampaikan.Ketenagalistrikan PPA terminasi 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Keempat dalam rangka mewujudkan program 35 ribu megawatt, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN untuk segera merealisasikan PLT milik tambang di Pulau Kalimantan, waktu itu juga disebutkan juga Sumatera ya, sebagian Sumatera yang kaya dengan tambang. Khususnya untuk mengganti pembangkit-pembangkit yang tidak berjalan selama ini.Ketenagalistrikan Program 35 ribu watt 7
Mulyadi 4 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi memang kita fokus pada yang terminasi, saya garisbawahi lagi Pak, yang proses terminasi ini statusnya sudah terminasi ya sekarang karena itu paling lambat 16 November waktu itu, sudah terminasi kan.Ketenagalistrikan Proses Terminasi 7
Mulyadi 21 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Sebetulnya ini bukan mangkrak Pak, yang tidak di terminasi kira-kira arahnya, apakah arahnya memang tetap lanjut atau ada juga potensi arah mau di terminasi itu sebetulnya arah rapatnya pak. Jadi maka dari itu kemarin indikatornya sebetulnya di sini kesimpulan nomor 3 itu. Melihat bahwa progres fisiknya gitu, tapi kalau progres fisiknya kelihatannya enggak ada kemajuan sama sekali tentu PLN tidak mau juga melihat itu, apa berlarut-larut tidak ada kemajuan tentu akan evaluasi, akan dilakukan terminasi. Tapi kalau ada progres fisik tentu itu akan lanjut, itu sebetulnya tujuannya pak. Silakan Pak.Ketenagalistrikan Proses Terminasi 7
Mulyadi 21 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Sebetulnya ini bukan mangkrak Pak, yang tidak di terminasi kira-kira arahnya, apakah arahnya memang tetap lanjut atau ada juga potensi arah mau di terminasi itu sebetulnya arah rapatnya pak. Jadi maka dari itu kemarin indikatornya sebetulnya di sini kesimpulan nomor 3 itu. Melihat bahwa progres fisiknya gitu, tapi kalau progres fisiknya kelihatannya enggak ada kemajuan sama sekali tentu PLN tidak mau juga melihat itu, apa berlarut-larut tidak ada kemajuan tentu akan evaluasi, akan dilakukan terminasi. Tapi kalau ada progres fisik tentu itu akan lanjut, itu sebetulnya tujuannya pak. Silakan Pak.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Mulyadi 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mungkin sebelum Pak Dirut sebenarnya begini, saya sampaikan saja karena saya jadi pimpinan dari awal sampai saat ini pak paling lama ya. Jadi sebetulnya Panja ini sudah lama Pak, kesimpulan rapat komisi ini sudah lama sekali, sudah lebih 1 tahun yang lalu bahwa ada kesimpulan rapat komisi yang membentuk Panja, tapi waktu itu sama Pak Dirut belum perlu diaktifkan karena masih banyak Panja-panja lain yang harus dilakukan. Jadi saya bantu tema-teman, waktu itu saya sampaikan di Rapat Internal itu Panja itu kita hidupkan kalau memang kita perlukan dan kita juga dan PLN juga merasa perlu. Jadi supaya juga dalam hal ini kan tujuannya membantu, kalau sifatnya membantu menginventarisir yang mangkrak itu. Sehingga apa yang disampaikan pak dirut, bagaimana sasaran itu bisa terlaksana kan gitu ya Pak Dirut ya, supaya masyarakat tidak lagi menunggu tanpa mencari siapa yang salah dan lain sebagainya. Jadi tergantung di internal kita saja sebetulnya tidak perlu lagi kita minta persetujuan di rapat ini, sebetulnya di rapat kita sudah ada, tinggal internal kita apakah akan kita mulai aktifkan, Pimpinan siapa yang akan memimpin dan lain sebagainya.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Mulyadi 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya rasa memang saya pernah, Pak Dirut pernah menyampaikan yang 34 proyek mangkrak itu. Saya juga pernah punya datanya, cuma waktu itu kan memang tidak sangat detil sekali persoalan-persoalan apa di sini, nggak memang, ini kalau untuk mendalami itu enggak mungkin di Rapat Dengar Pendapat karena itu kasus, memang di Panja. Saya lihat kalau sudah segitu kan forumnya bukan RDP. Kalau untuk mendalami permasalahan mangkrak per proyek misalnya ada 34, yang parahnya berapa itu dului dulu kalau memang itu tujuannya. Artinya tidak ....... sebetulnya dulu sudah ada, cuma belum diaktifkan karena ada .....jadi tinggal kita saja.Ketenagalistrikan Proyek Mangkrak 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Makanya di kesimpulan rapat saya ini nanti kita lihat, kita sudah minta jadwalnya Pak. Jadi seperti konsorsium I kan masih dicari, masih difinalisasi. Kemudian kita minta jadwal mulai dari PPA sampai koperasinya, jadi kapan fisiknya, kapan ininya jadi tidak hanya sampai ini Pak Dirut. Kalau di sinikan penggantinya sedang dibuatkan penggantinya 50 mkega watt misalnya, tapi jadwalnya belum ada. Jadi mungkin nanti PLN akan menyiapkan jadwalnya, kapan fisik ininya, kapan finalisasi closing-nya, kalau koperasinya mungkin itu. Jadi tidak hanya ditarget oh nanti di tahun 2018 koperasi, itukan sulit kalau Cuma begitu ininya. Jadi itu ada jadwal yang rinci terkait rencana pengembang pengganti ini Pak. Jadi betul-betul dalam aspek pengawasan Bapak, maupun kita membantu mengawasi Bapak karena kalau hanya penggantinya nanti akan siap selesai 2018, takutnya mangkrak lagi gitu, dia nggak commit lagi. Jadi jadwalnya itu betul-betul di publish, jadi Bapak melakukan pengawasan, DPR RI juga melakukan pengawasan karena ini terkait listrik ini di tunggu oleh rakyat sebetulnya. Walaupun kaya TV kan duitnya duit dia tapi kan nggak bisa dilihat dari sisi itu, begitu dia nggak commit yang rugi itu memang secara finansial nggak ada kerugian negara, tapi ada, masyarakat jadi belum menikmati listrik yang seharusnya sudah dinikmati. Karena itu aspek pengawasan perlu kita lakukan, makanya ini kesimpulan nanti kita perkuat.Ketenagalistrikan Rincian jadwal program 7
Mulyadi 71 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Sebentar kalau RPJM itu saya terangkan dulu Pak, RPJM itu sebetulnya penjabaran dari visi-misi presiden terpilih ya. Visi-misi dari presiden terpilih turunannya Renstra kalau dulu ya, saya nggak tahu sekarang, dari RPJMN turun ke Renstra per masing-masing kementerian. Visi-misi dulu waktu jamannya Pak SBY-Boediono turun visi-misi SBY-Boediono turun namanya RPJMN, nanti visi-misi Jokowi-JK turun RPJMN. Saya tanya turunan dari visi-misi Jokowi-JK di RPJMn ini ada Pak, itu yang saya tanya dulu ada nggak.Ketenagalistrikan RPJM 7
Mulyadi 36 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Pak Kurtubi mungkin sebelum lanjut, kalau inikan sebetulnya, kalau merubah sampai ke tatanan nuklir ini kita dengan menteri itu Pak, bukan kapasitasnya dirjen Pak. Kalau kita mau memasukkan itu pada saat kira Rapat Kerja dengan menteri Pak, kalau nggak, nggak ada ininya di sini. Makanya di sini Pak, sebentar Pak, kesimpulan 4 ini Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PLN untuk melakukan kajian komprehansif terhadap perubahan RUU PTL dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu aspek kan yang bapak sampaikan, serta disampaikan Komisi VII DPR RI sehingga selanjutnya dapat dijadwalkan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Pak. Jadi kewenangannya di menteri pak, kalau di sini mungkin tidak mengikat.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Mulyadi 73 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan meminta Direktur Jenderal benar ini kewenangan pemerintah bukan PLN kalau RUU PTL ini karena yang mengesahkan menteri, karena yang menetapkan RUU PTL itu menteri Pak, menteri yang tanda tangan Pak ya, Pak Dirut menteri tanda tangan RUU PTL gitu Pak. Jadi kuncinya, saya rasa cukup lah ya, udah habis waktu kita, sudah apalagi.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Mulyadi 75 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Misalnya begini, dia itu tidak masuk dalam RUU PTL tapi setelah dikaji itu sangat mendesak.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Mulyadi 78 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Keterbatasan sumber daya, keterbatasan energi, sumber dayanya. Jadi misalnya di sana misalnya harus, misalnya Jambi banyak sekali batu bara tapi misalnya nggak ada RUU PTL untuk batu bara kan sayang potensi batu bara yang ada di Jambi dibiarin begitu saja. Inikan aspek lainnya, aspek potensi yang ada di daerah.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Mulyadi 43 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Tapi inikan Cuma 1, 2 Pak kan bisa langsung, ini nggak masuk yang lain ini Pak, yang sudah terminasi, bukan yang proses terminasi Pak.Ketenagalistrikan Terminasi 7



Mulyadi 57 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Yang telah Pak, tindak lanjut yang selama ini misalnya tindak lanjutnya yang mungkin sudah dengan Kejaksaan, sudah ini, itukan tindak lanjut sebetulnya Pak, kan tidak semuanya juga dengan kejaksaan mungkin pak, kita nggak tahu juga. Semua Pak ya, tindak lanjut yang telah, sedang, berarti sedang inikan sekarang kan berlangsung dan akan. Jadi ada 3 ini ceritanya Pak, jadi kalau bahasa Inggrisnya kan pasten, present tense sama future. Sudah kalau gitu, bagaimana Pak Dirut? Bisa atau diperbaiki, nggak, 17 Pak ya.Ketenagalistrikan Tindak lanjut di Kejaksaan 7
Mulyadi 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya tambahkan, terakhir rapat kita sudah ada ya Pak, yang kita bahas flow chart perizinan waktu yang maksimal 2 bulan itukan juga sudah ada, mohon kiranya itu yang saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Syaikhul supaya diterapkan, supaya sistem itu berjalan sesuai dengan peraturan yang dibikin oleh Pertamina sendiri Pak, yang disampaikan kepada Komisi VII. Terima kasih.Kinerja Pertamina Cashflow 7
Mulyadi 6 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Sudah mau ditutup ya, oh diskors. Saya sedikit saja sebelum diskors, saya mengingatkan pak Direktur Hulu ya Pak Syamsul. Dulu kan kita ada keputusan yang blok yang dibawah 1000 itu supaya dikelola oleh di-KSO-kan kalau 500 ke bawah malah udah waktu itu kesimpulannya sudah harus kan, yang 1000 mungkin diinventaris, di bawah seribu, itu mohon kiranya di kalau nggak salah sudah 1 tahun yang lalu ya kesimpulan rapatnya. Kalau bisa dipercepat Pak, supaya apa Pertamina lebih konsen kepada yang besar-besar itu waktu itu, waktu kita rapat karena saya yang pimpin rapat jadi saya ingat Pak, kesimpulannya. Jadi mohon dioptimalkan pak melalui dan juga Plt. Dirut Pak Syamsul. Saya rasa itu saja saya nggak terlalu banyak.Kinerja Pertamina Pengelolaan blok migas 7
Mulyadi 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Kan sebetulnya juga ada kesimpulan Panja kita yang melaporkan itu juga belum mungkin yang terakhir kelayakan yang agen seluruh Indonesia itu juga belum Pak, sekaligus nanti kita ineventarisir di seluruh Indonesia, nanti bagaimana solusi menyelesaikan terkait dengan hal-hal yang masih belum memenuhi standar itu Pak, yang hasil temuan di lapangan itu. Jadi tidak hanya satu permasalahan dari seluruh permasalahan.Kinerja Pertamina Temuan lapangan 7
MULYADI 6 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih. Bapak-ibu yang kami hormati. Pada tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rp. 6,772 trilyun termasuk anggaran badan restorasi gambut. Adapun program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 diarahkan untuk melaksanakan 4 program prioritas nasional dan pelaksanaan program percepatan tahun 2017 yang meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peningkatan akses kelola hutan oleh masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas lembaga dan permodalan, tiga pemanfaatan potensi wisata dan energi untuk mendukung pembangunan wilayah.KLHK Proker Kemen LHK 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang ……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI, jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sanasini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara, negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal, bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak, sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.Koordinasi Jambi 7
MULYADI 15 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi jangan permasalahan yang status quo ini yang dinikmati oleh, negara tidak dapat apa, pemerintah nggak dapat apa-apa, hanya oknum. Ini harus cari terobosan pak karena kita tanya Pak, sanggup nggak pusat mengawasi, pusat bilang ke daerah, daerah bilang itu pusat. Jadi seakan-akan memang dibiarin aja. Waktu itu yang mewakilin kan Pak Agung ya, itu Pak Mul itu daerah yang ngawasi kita nggak sanggup, daerah bilang kita enggak sanggup, pusat saja itu berjalan terus. Carilah terobosan nggak mungkin kita terjebak atau disandera hanya oleh persoalan itu, kirim ke DPR, kita proses, kita bagaimana cara melegalkan. Saya rasa bukan satu ini saja Pak, kita sudah dengar Pak, banyak sekali tambang-tambang yang, artinya itu yang bermasalah. Bahkan saya dengar itu Ketua KPK bilang ada lagi nih permasalahan pertambangan lebih yang permasalahannya, korupsinya lebih besar dari KTP katanya, bentar lagi tunggu saya akan sampai sekarang kita nggak tahu apa. Saya baca di media online sama hal. Jadi saya melihat praktek-praktek yang seperti ini bukan hanya di satu tempat pak. Ini yang menurut hemat kami tolong Pak, jangan dibiarkan status quo ini karena yang menikmati pasti oknum Pak, negara nggak dapat apa-apa, enggak mungkin kita bilang karena masalah ini kita nggak urus-urus, berarti negara dirugikan terus pak kalau cuma alasan itu pak.Korupsi Korupsi 7
MULYADI 9 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kedua untuk 2017 mohon kiranya LO-nya khususnya yang terkait dengan program pemberdaya masyarakat yang terkait kepentingan masyarakat pak Dapil ya. Tadi kan mungkin tadi Pak Nasir kan menyampaikan kritiknya, saya enggak tahu apakah yang diusulkan itu sudah sesuai dengan yang saya lihat di sini ada datanya di Riau 200 PGU, apa itu sudah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai nanti itu diusulkan yang diusulin apa yang keluar belum, ini yang mohon, untuk yang 2017 ini LO-nya Pak, begitu juga dengan Pak Dirjen Migas Pak, kemarin saya kasih ulang ke Pak Ali NUrdin tolong koordinasi dengan LO-LO kita di lapangan kabupaten-kabupaten yang kita tunjuk karena dari awal sudah kita sampaikan seperti coverter kit itu kan seperti Dapil saya sudah 2 tahun tahun lewat Pak, jadi tahun sekarang jangan sampai terlewat lagi dan koordinasi untuk 3 kabupaten. Begitu juga Pak Rida dan program-program yang lainnya mohon Pak, karena ini sifatnya adalah program untuk kepentingan rakyat langsung Pak, beda dengan program-program besar ya, kalau kita dulu saya di Komisi V dulu ada program rumah tidak layak huni sampai 10 ribu pak kita bantu memperbaiki rumah tidak layak huni. Ada program PPIP infrastruktur perdesaan, yang begini-begini sangat dirasakan kalau di sini mungkin listrik desa, PJU, petrofi, terus converter kit, sumur bor yang lain-lain itu yang saya sebut tadi itu sangat bermanfaat Pak, karena itulah yang bisa kita perjuangkan karena masyarakat bertanya, Pak Bapak Anggota DPR, iya, apa yang bisa Bapak bantu untuk rakyat. Itu yang ditanya itu, di rakyat itu nggak ada cerita ICP, nggak ada cerita lifting Pak, itu kita-kita saja saja itu Pak, kalau urusan lifting dan urusan yang lain-lainnya itu karena mereka apa yang bisa Pak, dibantu di sini masih gelap, di sini sulit air tolong dibantu sumur bor itu kan ……Kunjungan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 7
MULYADI 67 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Turun terus ini detilnya, saya arsa itu sudah ngambil dari datanya kementerian, tolong di cek Pak Dirjen takut angkanya ada yang salah. Saya rasa itu ambil dari persentasenya Bu Menteri. 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membuat website khusus yang membuat data lengkap laporan perusahaan perusak dan pencemar lingkungan, di antaranya nama perusahaan, indikasi pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan, proses yang sedang berjalan, apakah itu baru pada saat sidang, saat penuntutan atau verifikasi atau sudah putus pengadilan di sana terlihat. Kalau sudah putus pengadilan sudah keluar sanksinya dan lain-lain yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan ini atau sekaligus saja ya karena nggak banyak kesimpulan cuma 6. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar seluruh data informasi geospasial tematik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan harus mengacu pada informasi geospasial dasar untuk mendukung kebijakan 1 peta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kalau ada koreksi tolong dikoreksi.Laporan Laporan 7
MULYADI 86 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak, persoalan penting nggak pentingnya menjadi subjektif nanti. Silakan Pak.Laporan Laporan 7
MULYADI 124 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu ada di dalam kurung Pak, proses yang sedang berjalan Pak, itu dalam kurung nama perusahaan dikasih pencemaran, perusakan lingkungan yang dilakukan, proses yang sedang berjalan dan lain-lain. Memang kalau mau kita muat banyak sekali ini.Laporan Laporan 7
MULYADI 130 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya mau merujuk karena Pak Tjatur pernah di Komisi III Bu, kita aja Anggota DPR RI dilaporkan itu tersebar di ini, tersebar di media cetak itu tidak padahal belum bersalah apa, enggak ada masalah Bu. Kan hukum itu kami yakin nggak bersalah atau tidak dibuktikan pengadilan. Sekarang Anggota DPR ada yang indikasinya baru di ini, beritanya di mana-mana, enggak ada yang melanggar tuh Bu. Namanya indikasi tapi kalau sudah di sana di vonis, perusahaan ini dinyatakan melanggar itu yang namanya indikasi kan, tapi kalau nama perusahaan yang dilaporkan oun dirahasiakan ini menurut saya aneh juga ya Bu.Laporan Laporan 7
MULYADI 131 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak Tjatur Komisi III pernah, memangnya kalau orang dilaporkan terus atau perusahaan dilaporkan itu ke publikasi itu enggak boleh Pak, bukan dinyatakan bersalah Pak.Laporan Laporan 7
MULYADI 132 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak yang saya maksud Bu Menteri nggak mau menyebutkan nama, ini yang bagi saya itu.Laporan Laporan 7
MULYADI 133 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Indikasi pelaku saja, nanti pelakunya ada perusahaan, ada orang, boleh nggak ada masalah. Terus juga indikasi pencemaran, jadi semuanya enggak ada yang final Bu, semuanya baru yang namanya orang dilaporin itu itu belum tentu bersalah gitu, jadi nanti pengadilan yang membuktikan. Saya rasa cukup ya.Laporan Laporan 7
MULYADI 81 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Seluruh yang melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimasukin.Laporan Laporan 7
MULYADI 89 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau saya, menurut saya itu kan enggak banyak itu Pak, tadi aja cuma 200. Kalau menurut saya ini kan aspek keterbukaan saja, jangan sampai orang yang melaporkan itu ditanya, dia nanya itu enggak penting padahal setelah diperiksa penting. Jadi menurut saya sih hanya laporan karena website ini, ini bukan terus apa bukan, website yang ada. jadi kalau menurut saya sih enggak apa-apa Pak Totok, yang penting laporin, nanti tinggal, kadang-kadang bagi seseorang di Dapilnya yang kecil itu lebih penting dari pada Freeport Pak, kerusakan longsor saja.Laporan Laporan 7
MULYADI 115 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau masalah laporannya Bu, kalau menurut saya boleh saya apakah itu boleh atau tidak, kalau menurut saya boleh saja Bu, kan di sana kan tidak disampaikan dia bersalah atau tidak bersalah, kan progressnya dia dalam verifikasi, dalam proses penuntutan, dalam proses pengadilan. Jadi informasinya tidak ada yang kita langgar, maksudnya laporan itu kita ingin mengetahui yang dikerjakan lingkungan hidup itu sudah sampai mana. Kalau enggak disampaikan, prosesnya sampai mana nanti kita enggak bisa melihat. Misalnya orang sudah lapor setahun yang lalu, di informasinya hanya mengatakan ada pelapor tapi nggak sudah sampai di mana. Itu yang sebetulnya diperlukan oleh DPR dan sampai mana, di sana tidak dikatakan, begitu lapor sudah dinyatakan bersalah, tidak begitu Bu. Begitu dilaporkan statusnya sedang di verifikasi, sedang diteliti sesudah itu ternyata terbukti sedang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan, terus sudah putusan pengadilan, jadi enggak ada yang dilanggar Bu. Jangan sampai nanti informasinya itu kita enggak tahu kapan ngadunya, terus sudah sampai mana prosesnya, itu yang kita maksud penekanan ini Bu. Jadi tidak ada hak-hak yang terlapor.Laporan Laporan 7
MULYADI 117 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini yang disampaikan Pak Tjatur tadi ini, Pak Totok ya, ini tidak hanya laporan pengaduan Bu. Ada juga hasil dari tadi, dari kementerian misalnya melalui peta geospasial. Dengan melalui peta geospasial kan sebetulnya kementerian bisa melihat yang katanya di sini hutan.Laporan Laporan 7
MULYADI 120 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini dulu Bu Mercy, nanti dimasukka itu. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI membuat website khusus yang membuat laporan pengaduan dan perkembangan penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan titik ya, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti ya, tidak usah, titik aja ya. Silakan Pak Hadi.Laporan Laporan 7
MULYADI 97 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Realisasi fisik tanpa BRG sebesar.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 98 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Coba turun ke bawah, itu realisasi anggaran, realisasi anggaran tanpa anggaran BRG.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 99 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Ini kok sama dengan yang di atas ya, di atas 9,38, coba lihat yang di atas tadi. Jadi berarti di bawah nggak usah lagi 9,8 dibawahnya jadi 11 saja, turun ke bawah.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 100 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Nggak Bu, yang diatasnya kan tetap Bu, diatasnya kan dari total seluruhnya.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 101 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi karena anggarannya ada di Ibu, tetap disebutkan dua-duanya Bu. Jadi yang total adanya BRG 9,38 tanpa BRG 11 koma, jadi supaya terlihat Bu. Kalau hanya 11 saja seakan-akan, iya di atas saja, terus yang ada BRG-nya di mana 6,77 ini tanpa anggaran BRG ini Bu. Nah makanya nggak nyambung Bu, makanya harusnya di footnote-nya Bu. Harusnya yang disebutkan di atas 9,8 kita kan bicara APBN resmi nih Bu, kan di nota keuangan itu kan memang di Kementerian Lingkungan Hidup Bu masuknya. Enggak bisa kita ubah kecuali Kementerian Keuangan-nya merubah. Jadi kalau bahwa catatan itu boleh Ibu ubah, Ibu sampaikan jadi kembali lagi 9,8 di atasnya balik 9,8, tapi di catatan bawah tanpa BRG dia 11 koma sekian Bu. Jadi dibawahnya yang perlu diberi catatan karena struktur anggarannya BRG ini masuk ke Kementerian Lingkungan HIdup Bu di nota keuangan Presiden itu. Makanya nanti bisa saja Ibu 2018 mengusulkan supaya nggak mengganggu kinerja kementerian, turun di bawah, di catatan bawah, nah ini baru 11 ya. Realisasi anggaran tanpa anggaran BRG 9,8-nya hilangin 11,09 langsung.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 105 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi inikan hanya memberikan informasi saja ini Bu, sebetulnya tanpa BRG itu 11,09, tapi secara struktur anggaran itu karena memang dititipkan, itu kan soal menjelaskan saja Bu itu, tapi saya nggak tahu 2018 bisa nggak dikeluarkan gitu.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 106 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sudah Pak catatannya, di catatan saja. Realisasi anggaran tanpa.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 92 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Ini sudah ada badannya, mitra kerjanya siapa.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 93 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sekarang dia belum ada rapat-rapat di DPR RI BuLembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 94 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Oh sudah ada berarti.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 95 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Oh dia sendiri ya.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
MULYADI 111 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi begini realisasi anggaran KLHK tanpa anggaran BRG pada nomor 13 ya, dalam kurung BRG nomor 13. BRG dalam kurung biar kita tahu bahwa yang BRG itu 13 sebesar 11,09%. Itu cukup kan Bu karena yang penting 11 komanya.Lembaga/Badan NegaraBRG 7
MULYADI 110 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki BRG itu di nomor berapa Bu, dalam kurung nomor 9 ya.Lembaga/Badan NegaraBRG 7
MULYADI 117 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini yang disampaikan Pak Tjatur tadi ini, Pak Totok ya, ini tidak hanya laporan pengaduan Bu. Ada juga hasil dari tadi, dari kementerian misalnya melalui peta geospasial. Dengan melalui peta geospasial kan sebetulnya kementerian bisa melihat yang katanya di sini hutan.Lembaga/Badan NegaraGeospasial 7
Mulyadi 74 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi karena anggarannya ada di Ibu, tetap disebutkan dua-duanya Bu. Jadi yang total adanya BRG 9,38 tanpa BRG 11 koma, jadi supaya terlihat Bu. Kalau hanya 11 saja seakan-akan, iya di atas saja, terus yang ada BRG-nya di mana 6,77 ini tanpa anggaran BRG ini Bu. Nah makanya nggak nyambung Bu, makanya harusnya di footnote-nya Bu. Harusnya yang disebutkan di atas 9,8 kita kan bicara APBN resmi nih Bu, kan di nota keuangan itu kan memang di Kementerian Lingkungan Hidup Bu masuknya. Enggak bisa kita ubah kecuali Kementerian Keuangan-nya merubah. Jadi kalau bahwa catatan itu boleh Ibu ubah, Ibu sampaikan jadi kembali lagi 9,8 di atasnya balik 9,8, tapi di catatan bawah tanpa BRG dia 11 koma sekian Bu. Jadi dibawahnya yang perlu diberi catatan karena struktur anggarannya BRG ini masuk ke Kementerian Lingkungan HIdup Bu di nota keuangan Presiden itu. Makanya nanti bisa saja Ibu 2018 mengusulkan supaya nggak mengganggu kinerja kementerian, turun di bawah, di catatan bawah, nah ini baru 11 ya. Realisasi anggaran tanpa anggaran BRG 9,8-nya hilangin 11,09 langsung.Lingkungan Hidup BRG 7



Mulyadi 78 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi inikan hanya memberikan informasi saja ini Bu, sebetulnya tanpa BRG itu 11,09, tapi secara struktur anggaran itu karena memang dititipkan, itu kan soal menjelaskan saja Bu itu, tapi saya nggak tahu 2018 bisa nggak dikeluarkan gitu.Lingkungan Hidup BRG 7
Mulyadi 83 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki BRG itu di nomor berapa Bu, dalam kurung nomor 9 ya.Lingkungan Hidup BRG 7
Mulyadi 84 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi begini realisasi anggaran KLHK tanpa anggaran BRG pada nomor 13 ya, dalam kurung BRG nomor 13. BRG dalam kurung biar kita tahu bahwa yang BRG itu 13 sebesar 11,09%. Itu cukup kan Bu karena yang penting 11 komanya.Lingkungan Hidup BRG 7
Mulyadi 3 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian nanti kalau di sini nggak memungkinkan data yang terkait dengan Tora ini Bu, reformasi agraria ini dan retribusi aset atau tanah, kan ini per provinsi sudah ada, tapi mohon kiranya itu di breakdown secara detil dan mohon kiranhya juga bersifat partisipatif Bu, jangan data sepihak oleh masyarakat, nanti kita juga memberikan masukan, kan bisa kita verifikasi di lapangan gitu, mana yang lebih akurat karena ini menyangkut 4,1 juta hektar ini, mungkin kalau masukan, saya yakin kalau kementerian mungkin melakukan itu pasti masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak luput juga Bu dari kepentingan-kepentingan, jadi mohon kiranya ini 4,1 juta hektar ini.Lingkungan Hidup Data 4,1 jt hektar 7
Mulyadi 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Pada tahun 2016 berdasarkan capaian kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan terdapat 150 kasus P21 yang telah diselesaikan dan 145 perusahaan mendapatkan sanksi administrasi, walaupun 150 kasus berkasnya sudah P21 namun dalam proses persidangan kasusnya sebagian besar dimenangkan oleh perusak lingkungan. Sehingga diperlukan startegi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak dan memberikan efek jera bagi perusak lingkungan tersebut.Lingkungan Hidup Data Ditjen Penegakan Lingkungan Hidup 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Tadi dari Anggota sudah cukup lengkap Bu Menteri, hanya beberapa penekanan saja yang perlu kami sampaikan sedikit dari meja pimpinan. Tadi kami ingin menekankan terkait dengan inventarisasi data itu nanti Bu Menteri. Misalnya kalau Sumatera Barat itu dari berapa tadi 255 ribu hektar ya yang masuk wilayah pelepasan hutan itu, berapa yang dimanfaatkan untuk permukiman, berapa untuk pertanian, berapa untuk perkebunan, berapa untuk pariwisata, Pasos, Fasum, pertambangan per kabupatennya itu kita mengetahui. Sehingga pada saat data itu kita terima, kami juga bisa memberikan masukan. Bahwa pemerintah sudah punya data memang seharusnya begitu, tapi tanpa juga mengenyampingkan kami yang mewakili rakyat ini juga punya hak untuk menyampaikan masukan-masukan, sehingga program retribusi lahan dan reforma agraria ini bisa berjalan pptimal sesuai dengan harapan kita semua.Lingkungan Hidup Inventarisasi data 7
Mulyadi 17 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Iya Bu Mercy, oke. Jadi Bu Menteri pasti menangkap pertanyaan Anggota hampir sama lah informasi Bu sebetulnya, informasi yang sebetulnya nggak sampai gitu, apalagi ke masyarakat, Anggota DPR RI saja tidak dapat informasi. Jadi artinya dari 200 itu apakah ada yang besar-besar itu juga yang kita nggak tahu. Jadi kita berharap memang jangan tajamnya ke bawah Bu, tumpul ke atas itu yang sebetulnya. Yang kita harapkan sebetulnya Anggota DPR RI mendorong Bu, secara politik Bu. Ibu untuk melakukan siapapun yang ada di belakangnya, ya kalau melakukan kerusakan ya kalau istilahnya Mat Nasir hajar.Lingkungan Hidup Kasus-kasus perusahaan 7
Mulyadi 52 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Bagaimana kira-kira kalimat perbaikannya, tolong dibantu. Tapi di sana juga yang laporan juga diberi Pak, supaya terlihat kalau ada laporan yang tidak di dia terbuka, laporan yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak cukup bukti juga disampaikan terbuka, supaya yang melapor juga bisa melakukan, misalnya kalau dia yakin dia bisa menyampaikan data yang lebih ini, kalau dia nggak puas gitu. ini yang sifatnya itu adalah keterbukaan begitu. Kalau yang ditangani saja takutnya dianggap tidak memenuhi syarat tidak tangani gitu. Ini semuanya disampaikan informasinya, baik yang laporan yang ditangani maupun laporan yang nggak ditangani akibat dianggap tidak memenuhi syarat, masyarakat juga jangan sampai tidak ditahan itu mereka punya persepsi wah ini ada backing di belakangnya, tapi karena betul-betul tidak menurut syarat dari aspek hukum dan lain sebagainya lah. Jadi terinformasi dengan lengkap gitu.Lingkungan Hidup Keterbukaan laporan 7
Mulyadi 45 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terus terkait program yang 2017 itu masih penanggungjawabnya masih Pak Ade sama Pak, dulu Pak Dirman Pak, Pak Ade ya. Jadi biar koordinasinya masalah mengundang staf ahli, segala macam itu kan sangat teknis pak. Yang paling penting dulu ininya prinsip-prinsip dasarnya dulu, bukan mengundang tenaga ahlinya Pak. Jadi kita koordinasikan dengan Pak Ade supaya apa sinkron dengan maunya anggota seperti apa gitu karena yang tahu persis Dapil itu anggota, staf ahli itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Anggota.Lingkungan Hidup Koordinasi 7
Mulyadi 5 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terima kasih Pak Nasir. Jadi sebagai contoh di Sumatera Barat ada 122.501 hektar ya, kalau saya lihat yang Tora ini. tentu yang untuk pelepasan .... untuk pertanian, perkebunan, permukiman, Fasos, Fasum dan juga pariwisata. Salah satunya di sini sebagai contoh adalah eko wisata Bu Menteri, jadi saya pernah mengatakan Padang Pariaman itu diperlukan pelepasan hutan itu untuk kepentingan eko wisata di daerah Padang Pariaman, apakah itu juga sudah masuk. Kalau untuk wilayah tambang seperti apa, jadi di inventaris bukan hanya berdasarkan provinsi juga tapi berdasarkan fungsi atau kegiatan karena di sini ada untuk wilayah tambang, pertanian, perhubungan, permukiman, Fasol, fasum dan lain-lain. Kita bisa lihat kita cek di daerah kita ada yang tertinggal nggak, kita uji apakah yang masuk daftar ini lebih prioritas dibandingkan misalnya ada kita temukan data lain karena kami yakin Bu, dalam prakteknya jangankan kementerian dari pusat Pak, provinsi saja kadang- kadang lebih tahu kita karena kita sehari-hari itu kalau di dapil 9 hari minimal itu pasti muter-muter masuk ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Ada juga untuk kepentingan infrastruktur jalan, sebetulnya hutannya udah nggak ada tapi dia dianggap masih hutan. Waktu itu kita mau bikin jalan nggak bisa karena dianggap masih belum dilepaskan sebagai wilayah hutan, padahal nggak hutan di sana. Ini juga apakah sudah dimasukkan, inilah kalau fungsi pengawasan kita di masing- masing Dapil kita lakukan ini Bu, masalah ini ada koordinasi dengan berbagai komisi dan kementerian ini kita ikut saja, yang paling penting kita adalah pengawasan kita bisa kita lakukan dalam program ini.Lingkungan Hidup Luas tanah di Sumatera Barat 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Tadi saya ada melihat di sini ada programnya yang apa ya limpahan minyak di mana ya saya melihat sepintas, kok menjadi beban anggaran Lingkungan Hidup. Ini jadi yang berbuat salah siapa, kok yang membersihkan lautnya kok Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sedikit Bu, sebelum masuk saya interaktif saja Bu, oh pengawasan, soalnya di sini judulnya bukan pembersihannya Bu ya, jangan Bu, jangan sampai orang yang melakukan perusakan tapi yang menanggung biayanya Lingkungan Hidup ini enggak boleh Bu, ini APBN.Lingkungan Hidup Minyak tumpah di laut 7
Mulyadi 110 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi nomenklatur APBN perlu saya terangkan, APBN itu tidak mengenal namanya Eselon I, yang dia kenal itu namanya program. Kalau kita membahas BBM, satu Eselon I itu ada yang punya 2 program, ada punya 1 program jadi begitu Bu. Jadi yang dibahas itu di program, kalau dulu kan waktu DPR masih belum di Mahkamah Konstitusi menyetujuinya sampai kegiatan satuan III, kalau enggak lagi cuma per program saja.Lingkungan Hidup Nomenklatur APBN 7
Mulyadi 103 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya mau merujuk karena Pak Tjatur pernah di Komisi III Bu, kita aja Anggota DPR RI dilaporkan itu tersebar di ini, tersebar di media cetak itu tidak padahal belum bersalah apa, enggak ada masalah Bu. Kan hukum itu kami yakin nggak bersalah atau tidak dibuktikan pengadilan. Sekarang Anggota DPR ada yang indikasinya baru di ini, beritanya di mana-mana, enggak ada yang melanggar tuh Bu. Namanya indikasi tapi kalau sudah di sana di vonis, perusahaan ini dinyatakan melanggar itu yang namanya indikasi kan, tapi kalau nama perusahaan yang dilaporkan oun dirahasiakan ini menurut saya aneh juga ya Bu.Lingkungan Hidup Pelanggaran 7
Mulyadi 45 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Puasnya nanti kalau pemecah gelombangnya jadi, baru puas, kalau belum jadi pemecah gelombangnya nggak puas-puas ini Bu Arsitek. Saya rasa demikian ya, tadi sudah disampaikan. Terkait dengan reforma agraria kita akan lakukan konsinyering khusus membahas yang 4,1 juta hektar nanti, sehingga detail, dilakukan konsinyering Pak khusus. Jadi yang 4,1 itu nggak bisa kayanya sambil-sambilan itu. Jadi saya sudah sampaikan sekretariat kita akan jadwalkan konsinyering.Lingkungan Hidup Penjadwalan Konsinyering 7
Mulyadi 88 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kalau masalah laporannya Bu, kalau menurut saya boleh saya apakah itu boleh atau tidak, kalau menurut saya boleh saja Bu, kan di sana kan tidak disampaikan dia bersalah atau tidak bersalah, kan progressnya dia dalam verifikasi, dalam proses penuntutan, dalam proses pengadilan. Jadi informasinya tidak ada yang kita langgar, maksudnya laporan itu kita ingin mengetahui yang dikerjakan lingkungan hidup itu sudah sampai mana. Kalau enggak disampaikan, prosesnya sampai mana nanti kita enggak bisa melihat. Misalnya orang sudah lapor setahun yang lalu, di informasinya hanya mengatakan ada pelapor tapi nggak sudah sampai di mana. Itu yang sebetulnya diperlukan oleh DPR dan sampai mana, di sana tidak dikatakan, begitu lapor sudah dinyatakan bersalah, tidak begitu Bu. Begitu dilaporkan statusnya sedang di verifikasi, sedang diteliti sesudah itu ternyata terbukti sedang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan, terus sudah putusan pengadilan, jadi enggak ada yang dilanggar Bu. Jangan sampai nanti informasinya itu kita enggak tahu kapan ngadunya, terus sudah sampai mana prosesnya, itu yang kita maksud penekanan ini Bu. Jadi tidak ada hak-hak yang terlapor.Lingkungan Hidup Persoalan laporan 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terkait dengan penegakan hukum tadi sudah sampaikan itu di, supaya enggak setiap rapat menanyakan Bu Menteri data detil seperti itu, lebih bagus ibu siapkan website dan kami di sini tinggal menyuruh sekretariat untuk setiap rapat mengakses dan mem-print-nya. Jadi sehingga data itu pada saat kita rapat tinggal menanyakan saja karena memang penegakan hukum ini termasuk yang paling sering ditanyakan oleh anggota karena persoalan lingkungan inikan sudah menjadi persoalan klasik di mana-mana Bu. Jadi kita harapkan dari sisi penegakan hukum ini pemerintah tidak ragu-ragu, supaya ada efek jera. Kalau nggak kualitas lingkungan dari tahun ke tahun saya yakin menurun terus ya Pak Tjatur ya, saya rasa Pak Tjatur sebagai dari teknik lingkungan ya Pak dulu, Beliau mengamati terus permasalahan lingkungan hidup ini. Sementara beban bumi ini semakin berat, lingkungan semakin menurun, sehingga kualitas hidup juga semakin menurun. Sementara tadi Pak Gus bilang sama saya kita ingin hidup lebih lama ya Pak Gus ya, harus di dukung oleh kualitas lingkungan yang bagus katanya, udaranya bagus, suasananya bagus. Jadi mohon kiranya masalah lingkungan ini betul-betul diperhatikan, terutama penegakan ini Bu, ada beberapa kunjungan-kunjungan itu tentu menjadi perhatian khusus Bu, yang dikunjungi khusus oleh Komisi VII.Lingkungan Hidup Persoalan penegakan hukum 7
Mulyadi 5 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terus yang berikutnya juga perusak lingkungan ini kelihatannya perlu diumumkan Bu karena saya lihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering kalah di pengadilan, perlu diumumkan karena biasanya itu lebih menakutkan karena bisa-bisa produknya di. Ini yang juga strateginya ini yang sebetulnya kami lakukan karena berdasarkan fakta dan yang terjadi itukan kelihatannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering kalah di pengadilan. Tentu harus ada strategi baru supaya proses pencemaran atau perusakan lingkungan ini nggak berjalan terus.Lingkungan Hidup Perusak lingkungan hidup 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terus yang terakhir itu yang program daerah pemilihannya Bu yang paling penting lagi yang seperti disampaikan Pak Idham ini. Kalau dulu kita bisa apa, ada namanya becak motor dan mesin pencacah sampah dan khusus untuk mesin pencacah sampah Bu, tolong itu supaya itu bermanfaat, apakah sudah dilakukan pelatihannya melalui Bu Menteri, Ibu Tuty ini juga tolong dimasukkan, jangan sampai mereka diberi mesin pencacah tapi di situ mereka bingung bagaimana tata caranya, bagaimana supaya mereka mengerti karena itu yang mengelola masyarakat. Apakah yang 2015 itu sudah mereka di training, itu dulu pertanyaan saya Bu khusus untuk mesin pencacah sampah. Khusus untuk program 2017 mohon kiranya segera dikonsolidasikan karena kita ini setiap ke Dapil sudah disampaikan tadi nanya lagi, apa lagi nih yang perlu kita sampaikan. Kemarin kan hanya sebagian kota saja yang bisa kita bantu karena Dapil kita banyak, diantara kita ini kan ada yang Dapilnya 8 kabupaten kota, ada yang 6, saya 8. Saya 8 kabupaten kota itu semua minta semua, tapi enggak mungkin kita beri semua karena jumlah yang diberikan juga terbatas. Untuk 2016, eh 2017 ini mohon kiranya direspon, sehingga persiapan ke depan lebih baik lagi dari pada yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2016 yang lalu.Lingkungan Hidup Program di Dapil 7
Mulyadi 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Mungkn sebelum diinterupsi begini, saran Bu Menteri inikan pertanyaan Pak Nasir juga mungkin ada juga pertanyaan dan teman yang lain mungkin Pka Nasir. Kalau bisa mungkin sistemnya Bu Menteri diubah, bagaimana sistemnya sifatnya lebih terbuka. Misalnya kita akan website tertentu yang dibuka oleh Bu Menteri misalnya, perusahaan ini dilaporkan, ininya apa statusnya, nama perusahaannya apa, dilaporkan, terus prosesnya sedang apa, investigasi atau apa. Jadi dengan adanya satu website tertentu kita setiap saat bisa memonitor, karena kmi melihat perusak lingkungan inikan memang faktanya di lapangan mereka itukan ya kalau istilahnya Pak Muh. Nasir tadi banyak juga yang kuat-kuat ya, kuat-kuat mungkin ada backing-nya dan sebagainya. Dengan adanya transparansi itu akan memudahkan semua pihak melakukan monitoring Bu, sifatnya hanya monitoring BU yang diperlukan. Jadi sifanya pengawasan itu prinsipnya yang paling mendasar adalah begitu terbuka dan transparan itu nggak ada celah. Jadi kalau Cuma yang tahu saja hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu belum transparan. Jadi begitu dibuka dan kita bisa mengakses secara online, up date, kapan saja kita bisa tahu oh sekarang ini, ini dan begitu masyarakat melapor, langsung juga ada tindak lanjutnya, dianggap laporannya setelah diverifikasi tidak terbukti disampaikan tidak terbukti apa yang dilaporkan. Jadi kalau pelapor tidak puas, dia bisa membawa data lain misalnya.Lingkungan Hidup Proses penegakan hukum 7
Mulyadi 35 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Itu yang perlu penekanan dari kami terkait dengan reforma agraria ini karena ini termasuk program yang strategis Pak. Strategis apabila ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat karena saya sampaikan ada waktu itu kita, waktu saya di Komisi V membangun jalan dari daerah Agam itu ke Maninjau itu masuk ke wilayah hutan, padahal kami langsung lihat itu sudah nggak ada hutannya, itu sudah kaya jalan, jalan tanah gitu ya dan di sana enggak ada hutan. Tapi karena statusnya masih seperti itu, sehingga anggarannya sudah dialokasikan enggak bisa dilaksanakan karena tentu prosesnya panjang lagi. Nah dengan adanya program ini, kami minta ke Bu Menteri kami jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan Dapil kita Bu. Kalau dulu mungkin perlu, perlu dengan jalan yang sedikit berliku, sekarang sudah ada jalan tolnya disiapkan pemerintah. Kalau bisa ini kami ikut memanfaatkan dalam rangka untuk pembangunan kemajuan di daerah pemilihan kami. Jadi pada prinsipnya kami mendukung programnya.Lingkungan Hidup Reformasi Agraria 7
Mulyadi 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam salah satu sektor yang berkontribusi dalam menimbulkan kerusakan lingkungan adalah sektor pertambangan. Saat ini data Maret 2017 terdapat sekitar 8.620 perusahaan IUP, 6.058 UV CNC dan 2.562 UV non CNC. 34 perusahan pemegang kontrak karya dan 74 perusahaan TKP2B yang melaksanakan aktivitas pertambangan Indonesia, belum lagi industri ....food manufactur yang semakin meningkat jumlahnya tentunya memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga upaya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan industri tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan peraturan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup.Lingkungan Hidup Sektor pada kerusakan alam 7
Mulyadi 14 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi ini menurut saya masalah sistem Bu, kami usulkan supaya sistem ini bisa dibikin lebih ini bisa nanti kita semua bisa memonitor. Silakan Pak Mat Nasir interupsi ya, sebelum masuk yang lainLingkungan Hidup Sistem 7
Mulyadi 87 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi yang nomor 3 kan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup da Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus-kasus terkait data, terkait kerusakan ini, penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti.Lingkungan Hidup Website khusus pengaduan 7
Mulyadi 93 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi ini dulu Bu Mercy, nanti dimasukka itu. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI membuat website khusus yang membuat laporan pengaduan dan perkembangan penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan titik ya, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti ya, tidak usah, titik aja ya. Silakan Pak Hadi.Lingkungan Hidup Website khusus pengaduan 7
Mulyadi 98 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Nggak, ini tadi Pak Hadi meminta kalau kalimatnya berhenti di lingkungan takut konten di dalam website-nya itu nggak pasti. Makanya kita tekankan di dalam website itu harus ada nama perusahaannya, yang merusak itu apa terus indikasi apa yang dilakukan terkait perusakan itu. Indikasi perusakannya apa, terus prosesnya darimana, apakah prosesnya verifikasi, proses di pengadilan atau proses putusan pengadilan atau legal standing-nya tadi disampaikan di sana dan lain-lain gitu lah.Lingkungan Hidup Website khusus pengaduan 7
MULYADI 48 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Beda-beda tipis lah.Negara Tropis Negara Tropis 7
MULYADI 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pada tahun 2016 berdasarkan capaian kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan terdapat 150 kasus P21 yang telah diselesaikan dan 145 perusahaan mendapatkan sanksi administrasi, walaupun 150 kasus berkasnya sudah P21 namun dalam proses persidangan kasusnya sebagian besar dimenangkan oleh perusak lingkungan. Sehingga diperlukan startegi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak dan memberikan efek jera bagi perusak lingkungan tersebut.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MULYADI 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Mungkn sebelum diinterupsi begini, saran Bu Menteri inikan pertanyaan Pak Nasir juga mungkin ada juga pertanyaan dan teman yang lain mungkin Pka Nasir. Kalau bisa mungkin sistemnya Bu Menteri diubah, bagaimana sistemnya sifatnya lebih terbuka. Misalnya kita akan website tertentu yang dibuka oleh Bu Menteri misalnya, perusahaan ini dilaporkan, ininya apa statusnya, nama perusahaannya apa, dilaporkan, terus prosesnya sedang apa, investigasi atau apa. Jadi dengan adanya satu website tertentu kita setiap saat bisa memonitor, karena kmi melihat perusak lingkungan inikan memang faktanya di lapangan mereka itukan ya kalau istilahnya Pak Muh. Nasir tadi banyak juga yang kuat-kuat ya, kuat-kuat mungkin ada backing-nya dan sebagainya. Dengan adanya transparansi itu akan memudahkan semua pihak melakukan monitoring Bu, sifatnya hanya monitoring BU yang diperlukan. Jadi sifanya pengawasan itu prinsipnya yang paling mendasar adalah begitu terbuka dan transparan itu nggak ada celah. Jadi kalau Cuma yang tahu saja hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu belum transparan. Jadi begitu dibuka dan kita bisa mengakses secara online, up date, kapan saja kita bisa tahu oh sekarang ini, ini dan begitu masyarakat melapor, langsung juga ada tindak lanjutnya, dianggap laporannya setelah diverifikasi tidak terbukti disampaikan tidak terbukti apa yang dilaporkan. Jadi kalau pelapor tidak puas, dia bisa membawa data lain misalnya.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MULYADI 51 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terkait dengan penegakan hukum tadi sudah sampaikan itu di, supaya enggak setiap rapat menanyakan Bu Menteri data detil seperti itu, lebih bagus ibu siapkan website dan kami di sini tinggal menyuruh sekretariat untuk setiap rapat mengakses dan mem-print-nya. Jadi sehingga data itu pada saat kita rapat tinggal menanyakan saja karena memang penegakan hukum ini termasuk yang paling sering ditanyakan oleh anggota karena persoalan lingkungan inikan sudah menjadi persoalan klasik di mana-mana Bu. Jadi kita harapkan dari sisi penegakan hukum ini pemerintah tidak ragu-ragu, supaya ada efek jera. Kalau nggak kualitas lingkungan dari tahun ke tahun saya yakin menurun terus ya Pak Tjatur ya, saya rasa Pak Tjatur sebagai dari teknik lingkungan ya Pak dulu, Beliau mengamati terus permasalahan lingkungan hidup ini. Sementara beban bumi ini semakin berat, lingkungan semakin menurun, sehingga kualitas hidup juga semakin menurun. Sementara tadi Pak Gus bilang sama saya kita ingin hidup lebih lama ya Pak Gus ya, harus di dukung oleh kualitas lingkungan yang bagus katanya, udaranya bagus, suasananya bagus. Jadi mohon kiranya masalah lingkungan ini betul-betul diperhatikan, terutama penegakan ini Bu, ada beberapa kunjungan-kunjungan itu tentu menjadi perhatian khusus Bu, yang dikunjungi khusus oleh Komisi VII.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
MULYADI 117 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini yang disampaikan Pak Tjatur tadi ini, Pak Totok ya, ini tidak hanya laporan pengaduan Bu. Ada juga hasil dari tadi, dari kementerian misalnya melalui peta geospasial. Dengan melalui peta geospasial kan sebetulnya kementerian bisa melihat yang katanya di sini hutan.Pengaduan Pengaduan 7
MULYADI 124 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu ada di dalam kurung Pak, proses yang sedang berjalan Pak, itu dalam kurung nama perusahaan dikasih pencemaran, perusakan lingkungan yang dilakukan, proses yang sedang berjalan dan lain-lain. Memang kalau mau kita muat banyak sekali ini.Pengaduan Pengaduan 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang ……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI, jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sanasini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara, negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal, bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak, sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.Pertambangan Legalisasi 7
MULYADI 16 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Ya Pak Wamen, Pak Gatot tolong lah Pak, karena kalau ini sudah diformalkan dengan proses apapun ya bapak kan pemerintah, bisalah membuat melegalisasi tanah 9,1 juta hektar saja bisa Pak, masa masalah ini nggak bisa. Yang penting pemerintah diuntungkan, rakyat juga diuntungkan tidak terjadi lagi praktek-praktek yang selama ini ya sudah menjadi rahasia umum Pak, rahasia tapi umum tahu Pak. Rahasia umum kan dia rahasia tapi umum sudah tahu. Jadi mohon kiranya ini segera ditindaklanjuti pak. Saya rasa itu, terima kasih.Pertambangan Legalisasi Tanah 7
MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam salah satu sektor yang berkontribusi dalam menimbulkan kerusakan lingkungan adalah sektor pertambangan. Saat ini data Maret 2017 terdapat sekitar 8.620 perusahaan IUP, 6.058 UV CNC dan 2.562 UV non CNC. 34 perusahan pemegang kontrak karya dan 74 perusahaan TKP2B yang melaksanakan aktivitas pertambangan Indonesia, belum lagi industri ....food manufactur yang semakin meningkat jumlahnya tentunya memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga upaya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan industri tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan peraturan pelaku usaha di bidang lingkungan hidupPertambangan Pertambangan 7
MULYADI 12 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya sampaikan sekalian yang hal-hal yang terkait dengan masalah pertambangan, juga Pak Wamen, kepada Dirjen juga Pak, mumpung sekarang pemerintahan Presiden Jokowi-JK sedang mencanangkan 9,1 juta hektar legalisasi dan retribusi tanah pak. Kebetulan saya kemarin rapat dengan pimpinan DPR, kemarin hadir dari Menteri Pertanahan, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Pertanian lengkap semua jajaran pemerintah, ini karena program prioritas RKP 2017 dari pemerintah Presiden Jokowi-JK. Saya menyampaikan supaya sekaligus kita bersifat komprehensif maksud saya dengan persoalan-persoalan tanah-tanah, ini tambang, hutan lindung karena hutan-hutan juga mau ada yang di lepas ada beberapa, yang misalnya selama ini bermasalah yang terkait dengan energy, migas saya sampaikan kemarin pada rapat koordinasi dengan pemerintah melalui rapat dengan Pimpinan DPR Pak. Jadi tolong mumpung ini momentumnya pas Pak, tolong disampaikan pak sekaligus karena ini sudah menjadi prioritasnya pemerintah pak 9,1 juta hektar retribusi aset pelepasan dan di dalamnya ada 4,1 miliar hutan pelepasan wilayah hutan. Ini perlu juga pengawasan dari DPR, perlu masukan juga mungkin yang di hutan itu ada yang tambang, ada yang apa, migas dan lain sebagainya buat rakyat saja di lepas Pak, ini tujuan akhirnya untuk kepentingan ekonomi pak disampaikan oleh pemerintah kepentingan ekonomi. Artinya sekaligus juga Kementerian ESDM bisa mengusulkan Pak, yang terkait hambatan-hambatan dari misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ini bisa ikut sertakan dalam program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi-JK ini.Pertambangan Pertambangan 7



MULYADI 28 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Sedikit saya tambahkan Pak Wamen, Pak Dirjen Minerba kapan data itu disampaikan, kalau yang tadi juga kan baru satu buku Pak. Jadi belum dapat semua yang data yang data pencabutan sama data apa tadi Pak Yudha, yang dicabut sama yang diterminasi sama PKP2B, itu kapan Pak diserahkan Pak, nggak yang Bapak kirim itu juga baru satu buku yang diterima saat, yang dikirim, jangan itunya Pak hardcopy-nya kan itu Cuma segini aja Pak, Cuma dikasih semua Anggota dan Anggota menanyakan Pak kok Pimpinannya dikasih. Saya bilang Pimpinan juga Cuma satu, tolong dong Pak, soal data ini kok kelihatannya saya nggak ngerti Pak, soal nge-print nge-print aja kok kelihatannya sulit banget, apa memang lagi melakukan efisiensi besar-besaran Pak, kementerian Pak kalau soal Cuma buku, Cuma buku segini aja Pak, ini satu komisi Cuma dikasih satu, kita disalahin terus sama Anggota Pak, ini kan berkali-kali Pak kejadian ini Pak, Cuma buku segini aja Pak, dikasih Cuma satu, Pimpinan aja nggak dapat, Pimpinan itu ada 5. Ini tolong Pak, dikirim sesuai jumlah Anggota terus yang kedua lengkapi dengan PKP2B kapan itu Pak, Senin ya. Terima kasih.Pertambangan PKP2B 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang ……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI, jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sanasini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara, negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal, bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak, sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.Pertambangan PKP2B 7
MULYADI 25 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Permasalahan miskomunikasi kita Pak Wamen selalu data Pak, Bapak pernah mengikuti waktu kita rapat dengan SKK juga data. Jadi persoalan kita di DPR RI Pak, saya sebelumnya juga Pimpinan Komisi, paling sering terjadi, sering mensepelekan data yang diminta oleh DPR RI Pak. Ini mohon maaf Pak, saya menyampaikan apa adanya. Mitra kerja itu sering kadang-kadang rapat sering mensepelekan apa nyang diminta oleh DPR RI. Oleh karena itulah saya kalau saya memimpin rapat atau saya yang mimpin rapat internaln kalau ada Anggota usul apa yang mau diminta, saya minta sedetil mungkin, jangan sampai nanti pada saat rapat karena terallu umum tidak bisa disajikan. Maka dengan kemarin rapat denganh Minerba kita minta data yang lengkap, nah itu nggak keluar kemarin, nggak keluar yang kemarin Pak, nggak Bapak sampaikan, padahal di undangannya sudah sangat jelas Pak detilnya. Sekarang pun yang disampaikan saya sudah lihat, hanya yang dicabut sama yang diterminasi Pak, PKP2B saya nggak lihat Pak. Saya heran Pak, PKP2B ini yang paling saya cari sekali datanya, paling sulit sekali saya nyarinya, luas wilayahnya, masalahnya, berakhirnjya kontrak karya, kontrak karya, persoalan lingkungan, persoalan royalti dan segala macam yang katanya banyak juga yang nunggak. Ini mohon kita DPR RI ini diberi data yang selengkapnya Pak, kita bahas bersama, kita cari solusi bersama. Kalau Bapak tidak berikan kami data yang lengkap, informasi yang akurat, kami akan menerka-nerka Pak itu prinsipnya, teori yang sederhana. Kalau tidak diberi data yang lengkap akan masing-masing Anggota ini akan punya persepsi yang berbeda-beda Pak, apa yang ada di kepalanya itu akan muncul sendiri-sendiri, tapi kalau Bapak sajikan data yang lengkap, tinggal kita hanya membahas bagaimana menyelesaian masalah gitu. Terima kasih Pak.Pertambangan PKP2B 7
MULYADI 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Pak Dirjen saya itu melihat, saya nggak ikut rapat kemarin tetapi saya dengar cukup ramai rapatnya sampai sore, memang datanya yang dimintakan itu belum ada, seperti PKP2P itu berapa, yang wilayahnya berapa, terus rencana penciutannya seberapa besar, lokasinya di mana, mana yang bermasalah, terus baik permasalahan lingkungan maupun permasalahan royalti, kapan berakhir kontrak karya. Itu belum ada Pak, saya punya presentasi Bapak yang Cuma berapa lembar itu kemarin. Saya sengaja membikin di undangan itu sejelas mungkin Pak, nama perusahaan apa, supaya tidak terjadi mispersepsi. Tapi kenapa yang disampaikan kok Cuma seperti itu, apa memang belum ada data atau sengaja datanya belum dikirim-kirim gitu. padahal teorinya Pak, padahal itu 2 hari sebelum rapat itu haus dikirim data itu Pak.Pertambangan PKP2P 7
MULYADI 11 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang ……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI, jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sanasini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara, negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal, bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak, sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.Pertambangan Tambang PKP2B 7
MULYADI 25 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini menurut saya masalah sistem Bu, kami usulkan supaya sistem ini bisa dibikin lebih ini bisa nanti kita semua bisa memonitor.Perundangan Pengawasan 7
MULYADI 20 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalimat Pak Ramson tadi mengambil langkah-langkah.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MULYADI 21 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Langkah-langkah yang tepat Pak.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MULYADI 22 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu kalau upaya itu jangan mengambil Pak, melakukan.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MULYADI 23 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau nggak mengambil langkah-langkah, kalau upaya melakukan upaya, kalau nggak mengambil langkah-langkah.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
MULYADI 25 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi ini menurut saya masalah sistem Bu, kami usulkan supaya sistem ini bisa dibikin lebih ini bisa nanti kita semua bisa memonitor.Perusahaan Perusahaan 7
MULYADI 129 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi perusahaannya dirahasiakanPerusahaan Perusahaan 7
MULYADI 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Mungkn sebelum diinterupsi begini, saran Bu Menteri inikan pertanyaan Pak Nasir juga mungkin ada juga pertanyaan dan teman yang lain mungkin Pka Nasir. Kalau bisa mungkin sistemnya Bu Menteri diubah, bagaimana sistemnya sifatnya lebih terbuka. Misalnya kita akan website tertentu yang dibuka oleh Bu Menteri misalnya, perusahaan ini dilaporkan, ininya apa statusnya, nama perusahaannya apa, dilaporkan, terus prosesnya sedang apa, investigasi atau apa. Jadi dengan adanya satu website tertentu kita setiap saat bisa memonitor, karena kmi melihat perusak lingkungan inikan memang faktanya di lapangan mereka itukan ya kalau istilahnya Pak Muh. Nasir tadi banyak juga yang kuat-kuat ya, kuat-kuat mungkin ada backing-nya dan sebagainya. Dengan adanya transparansi itu akan memudahkan semua pihak melakukan monitoring Bu, sifatnya hanya monitoring BU yang diperlukan. Jadi sifanya pengawasan itu prinsipnya yang paling mendasar adalah begitu terbuka dan transparan itu nggak ada celah. Jadi kalau Cuma yang tahu saja hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu belum transparan. Jadi begitu dibuka dan kita bisa mengakses secara online, up date, kapan saja kita bisa tahu oh sekarang ini, ini dan begitu masyarakat melapor, langsung juga ada tindak lanjutnya, dianggap laporannya setelah diverifikasi tidak terbukti disampaikan tidak terbukti apa yang dilaporkan. Jadi kalau pelapor tidak puas, dia bisa membawa data lain misalnya.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MULYADI 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Iya Bu Mercy, oke. Jadi Bu Menteri pasti menangkap pertanyaan Anggota hampir sama lah informasi Bu sebetulnya, informasi yang sebetulnya nggak sampai gitu, apalagi ke masyarakat, Anggota DPR RI saja tidak dapat informasi. Jadi artinya dari 200 itu apakah ada yang besar-besar itu juga yang kita nggak tahu. Jadi kita berharap memang jangan tajamnya ke bawah Bu, tumpul ke atas itu yang sebetulnya. Yang kita harapkan sebetulnya Anggota DPR RI mendorong Bu, secara politik Bu. Ibu untuk melakukan siapapun yang ada di belakangnya, ya kalau melakukan kerusakan ya kalau istilahnya Mat Nasir hajar.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
MULYADI 31 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi itu Bu ya secara prinsip saya yakin Bu Menteri sudah menangkap, kami secara politik mendukung Bu, jangan ragu. Saya rasa pemerintah juga harusnya juga kuat, pemerintah sekarang kan sangat kuat kami melihat, jadi masa nggak bisa sama yang besar-besar itu.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
Mulyadi 19 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terima kasih Pak Nasir. Sebagai informasi Pak Dirut, kita tanggal 16 itu akan ke Riau alangkah baiknya sesekali Pak Dirut lakukan uji petik Pak. Uji petiknya ada penawaran dari Pak Nasir yang disampaikan informasi uji petik langsung di lapangan dan langsung ambil keputusan Pak, di lapangan. Karena kalau ada Dirut pasti bisa langsung mengambil keputusan melihat langsung kondisinya. Jadi tanggal 16 Pak Dirut, harapan tadi, Pak Nasir, hadir, kita akan melakukan kunjungan spesifik dan salah satunya adalah masalah itu juga akan kita lihat langsung di lapangan.PLN Kunjungan ke Riau 7
MULYADI 136 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Memang iya. Program 13 Program 7
MULYADI 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Bu Menteri. Mungkin sedikit Bu, sebelum kita lanjutkan ke fase pendalaman, ada beberapa hal yang mungkin perlu agak sedikit diberikan gambaran termasuk ini program yang dicanangkan di daerah pemilihan kita masing-maisng Ibu. Kelihatannya sampai saat ini kita belum dengar, apa masih dipersiapkan atau bagaimana, sampai saat ini belum ada koordinasi sama sekali terkait dengan program yang berbasis untuk kepentingan rakyat. Saya ggak tahu kalau ada yang di, kalau saya sendiri saya belum dengar sebagai Pimpinan.Program Program 7
MULYADI 52 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tadi saya ada melihat di sini ada programnya yang apa ya limpahan minyak di mana ya saya melihat sepintas, kok menjadi beban anggaran Lingkungan Hidup. Ini jadi yang berbuat salah siapa, kok yang membersihkan lautnya kok Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sedikit Bu, sebelum masuk saya interaktif saja Bu, oh pengawasan, soalnya di sini judulnya bukan pembersihannya Bu ya, jangan Bu, jangan sampai orang yang melakukan perusakan tapi yang menanggung biayanya Lingkungan Hidup ini enggak boleh Bu, ini APBN.Program Program 7
MULYADI 18 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya memperjelas sedikit Pak Wamen, yang saya maksud tadi leadership itu bukan, selain dirjen lihat di lapangan. Yang diperlukan adalah pada saat sudah ada keputusan rapat DPR RI dengan menteri itu namanya raker atau rapat DPR RI dengan dirjen itu namanya Rapat Dengar Pendapat. Pada saat itu pelaksanaan implementasi di lapangan jangan sekali-kali Eselon II, Eselon III mempertanyakan lagi, oh soalnya begini, soalnya begini. Saya nggak mau dengar lagi misalnya pada saat, apalagi yang terkait dengan program aspirasi sampai bertanya oh ini soalnya begini, soalnya begini, saya nggak mau dengar lagi Pak soal itu. Itu keputusan politik yang sudah diambil karena yag mewakili pemerintah itu hanya boleh 2 Pak, menteri bisa mewakilkan menteri dan dirjen, itu namanya raker, kalau dengan dirjen namanya Rapat Dengar Pendapat. Kalau sekarang saya nggak tahu ini, masih raker atau Rapat Dengar Pendapat. Jadi itu adalah keputusan yang diatur dalam Undang- undang-undang, jadi seennggaknya Eselon II ke bawah itu hanya pelaksana Pak. Jadi itu yang kadang-kadang miskomunikasi itu jangan sampai terjadi lagi Pak. Jangan sampai terjadi dan itu akan menghilangkan wibawanya dirjennya, kalau sampai anak buahnya mempertanyakan keputusan yang sudah diambil dengan DPR RI. Saya sering itu Pak, anda kan nggak tahu rapatnya, apalagi Eselon III kan nggak ikut rapat kok malah bertanya keputusan rapat. Pak kayanya bukan begitu Pak, begini ya, ini jangan sampai terjadi Pak. Ini yang maksud saya leadership-nya Pak, yang begitu bisa ditegor dirjennya kalau perlu dipindahkan Pak.Program Program Kerja 7
MULYADI 19 Demokrat Sumatera barat II Laki-laki Ini yang maksud saya agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan implementasi di lapangan. Selain juga melihat masalah di lapangan itu tentu disesuaikan waktu Eselon I untuk bisa datang ke daerah-daerah untuk disesuaikan lah. Bagi saya yang paling penting itu Pak, hierarkinya itu. Hierarki hukum, keputusan rapat yang sudah dibuat di lembaga DPR RI bersama pemerintah. Terima kasih.Program Program Kerja 7
MULYADI 10 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Ini ada 2 pendekatan Pak, yang program-program yang terkait dengan kepentingan masyarakat kecil ini mohon kiranya betul-betul diseriusi Pak, oleh terutama oleh bawahannya Pak Dirjen ini Pak, jangan sampai miskomunikasi yang menyebabkan timbulnya persepsi yang salah di antara kita Pak, karena kepentingan kita hanya satu yaitu bagaimana masyarakat merasa dibantu oleh wakilnya karena kita ini wakil rakyat, bertanggung jawabnya ke rakyat Pak dan pada saat kita disumpah, ucapan pertama yang kita sebutkan waktu disumpah jadi anggota DPR RI saya bersumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihan saya Pak, ini bersumpah Pak, berjanji ke Tuhan Pak, nggak main-main pak itu ucapan seorang anggota DPR RI pada saat dia dilantik pak. Saya bersumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihan saya. Jadi ini mohon kiranya yang terkait dengan masalah Dapil ini betulbetul jangan sampai miskomunikasi dengan apa yang diinginkan atau yang diperjuangkan oleh rakyat, oleh masyarakat kepada wakilnya.Program Proker 7
MULYADI 68 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan data terperinci per provinsi dan kabupaten dari 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dalam program retribusi aset dan reforma agraria. Distribusi dan reforma agraria. Jadi nanti ini, data ini buat modal kita untuk rapat nanti Bu, dilengkapi dengan data nanti kita konsinyering nanti.Program Retribusi Aset 7
MULYADI 70 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kita selesaikan dulu 6, habis itu kita tambahin yang disampaikan Pak Nasir tadi. Jadi redistribusi aset dan reforma agraria termasuk kriteria dan fungsi pemanfaatannya pertanian, perkebunan, permukiman, fasilitas sosial, umum dan lain-lain. 5. Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memperjuangkan kembali adanya, yang dari Pak Tjatur Pak ya, DAK, lingkungan hidup dan kehutanan.Program Retribusi Aset 7
MULYADI 17 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya interupsi sedikit saja Pak Wamen. Mungkin messege yang disampaikan tadi Pak, supaya Eselon I-nya seringsering ke lapangan Pak, mungkin itu Pak, jangan hanya percayakan di bawah saja, mungkin. Saya juga menemui beberapa hal pada tataran Eselon I semuanya beres gitu, tapi dilapangkan nggak beres Pak karena lain ngomong dirjen, lain direktur, lain Kasubdit, saya khawatirnya itu Pak dan itu pernah saa temukan. Ini sebagai auto kritik buat kementerian, mohon kiranya saya dari dulu Pak, saya sampaikan bahwa leadership Pak. Saya katakan Pak, leadership Eselon I itu perlu ditingkatkan pak. Terima kasih.Program Listrik Cek Lapangan 7
MULYADI 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tapi bagi saya mau bisnis to bisnis ya masuk akal gitu, mana ada bisnis to bisnis yang nggak masuk akal juga, gitu aja Pak. Bapak koreksi yang nggak masukmasuk akal itu.Proyek Bisnis to Bisnis 7
MULYADI 15 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi jangan permasalahan yang status quo ini yang dinikmati oleh, negara tidak dapat apa, pemerintah nggak dapat apa-apa, hanya oknum. Ini harus cari terobosan pak karena kita tanya Pak, sanggup nggak pusat mengawasi, pusat bilang ke daerah, daerah bilang itu pusat. Jadi seakan-akan memang dibiarin aja. Waktu itu yang mewakilin kan Pak Agung ya, itu Pak Mul itu daerah yang ngawasi kita nggak sanggup, daerah bilang kita enggak sanggup, pusat saja itu berjalan terus. Carilah terobosan nggak mungkin kita terjebak atau disandera hanya oleh persoalan itu, kirim ke DPR, kita proses, kita bagaimana cara melegalkan. Saya rasa bukan satu ini saja Pak, kita sudah dengar Pak, banyak sekali tambang-tambang yang, artinya itu yang bermasalah. Bahkan saya dengar itu Ketua KPK bilang ada lagi nih permasalahan pertambangan lebih yang permasalahannya, korupsinya lebih besar dari KTP katanya, bentar lagi tunggu saya akan sampai sekarang kita nggak tahu apa. Saya baca di media online sama hal. Jadi saya melihat praktek-praktek yang seperti ini bukan hanya di satu tempat pak. Ini yang menurut hemat kami tolong Pak, jangan dibiarkan status quo ini karena yang menikmati pasti oknum Pak, negara nggak dapat apa-apa, enggak mungkin kita bilang karena masalah ini kita nggak urus-urus, berarti negara dirugikan terus pak kalau cuma alasan itu pak.Proyek Proyek Tambang 7
MULYADI 71 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tapi harus dari pemerintah dulu, kan polanya penganggaran APBN kan dari pemerintah, baru DPR RI mendukung secara politik. 6. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII paling lambat. Kemudian yang atas tadi masukan dari Pak ini, setelah coba ke nomor 1 di bawah tabel itu nomor, mungkin pengganti nomor 2, nomor 2 menjadi nomor 3. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terperinci 13 program tersebut di atas termasuk progres dan hambatannya, termasuk progres dan hambatan dalam pelaksanaan.Rapat Jawaban Tertulis 7
MULYADI 4 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Iya mungkin sambil berjalannya rapat bisa diinformasikan, dipersiapkan oleh stafnya kementerian. Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir adalah 6 Fraksi, sehingga sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim izinkan saya membuka rapat Komisi VII DPR RI.Rapat Membuka Rapat 7
MULYADI [9] 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Mungkin sebelum Pak Bara, sedikit saja saya interupsi. Pak Menteri ini terkait dengan kebijakan energi nasional ini, itu RUU PTL kita itu evaluasinya setiap berapa jangka waktu ini Pak, kan nanti kan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional harus diterjemahkan dalam RUU PTL yang dibuat oleh, itu kan Pak Menteri baru serahkan tahun 2015 ya, 2016 ya.Regulasi RUU PTL 7
MULYADI 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Oh tiap tahun. Regulasi RUU PTL 7
MULYADI 3 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Tiap tahun bisa dilakukan evaluasi Pak ya, oke. Terima kasih Pak.Regulasi RUU PTL 7
Mulyadi 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya interupsi sedikit sebelum lanjut Pak. Pak, Bapak kan sudah menyampaikan RKA/KL ke Kementerian Keuangan kan? Seluruh kementerian sudah menyampaikan kan? Kenapa ke DPR belum disampaikan. ini kita tidak bicara menyusun Pak. ini adalah fungsi pengawasan seperti Kementerian lain Pak. RKA/KL rinci di Pasal 227 itu baik di Tatib. Jangankan DPR Pak, di undang-undang itu, masyarakat pun boleh mengakses Pak. Ini aspek keterbukaan informasi terhadap apa yang disusun pemerintah Pak. Karena DPR tidak lagi ikut-ikutan menyusun. Tapi dalam fungsi pengawasan DPR harus tahu, Bapak melakukan apa, kegiatannya di mana, duitnya berapa apa, itu benar bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat dan tidak kita anggap itu ada hal-hal unsur yang kita anggap mencurigakan, jika perlu kita laporkan Pak. Terima kasih.Riset & Teknologi Penundaan Rapat 7
Mulyadi 2 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Saya interupsi sedikit sebelum lanjut Pak. Pak, Bapak kan sudah menyampaikan RKA/KL ke Kementerian Keuangan kan? Seluruh kementerian sudah menyampaikan kan? Kenapa ke DPR belum disampaikan. ini kita tidak bicara menyusun Pak. ini adalah fungsi pengawasan seperti Kementerian lain Pak. RKA/KL rinci di Pasal 227 itu baik di Tatib. Jangankan DPR Pak, di undang-undang itu, masyarakat pun boleh mengakses Pak. Ini aspek keterbukaan informasi terhadap apa yang disusun pemerintah Pak. Karena DPR tidak lagi ikut-ikutan menyusun. Tapi dalam fungsi pengawasan DPR harus tahu, Bapak melakukan apa, kegiatannya di mana, duitnya berapa apa, itu benar bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat dan tidak kita anggap itu ada hal-hal unsur yang kita anggap mencurigakan, jika perlu kita laporkan Pak. Terima kasih.Riset & Teknologi RKA/KL tidak siap 7
Mulyadi 1 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Kalau nggak kita skors saja rapat kita suruh dulu Bapak mempersiapkan Bapak ini baru juga ya? Saya baru melihat Bapak sebagai Sekjen ini kok. Baru kok sepertinya enggak ada koordinasi gitu.Riset & Teknologi Skorsing Rapat 7



MULYADI 7 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Itu yang pertama saya komentari supaya segera saja pak dibuat surat diajukan nanti akan kita bahas terpisah untuk mendukung program yang dirasakan diperlukan oleh kementerian, sementara bagaimana programnya tangki itu harusnya dibangun, tangki apa, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan elpiji itu, apakah betul sudah komit Pertamina. Kami kemarin waktu ketemu di Jogja ya saya kebetulan, Panja Migas ya saya tanyakan ada Pak Ali Nurdin hadir mewakili Pak Dirjen, mereka bilang belum ini katanyaa, belum, belum menyatakan sanggup dan lain sebagainya. Ini kan kalau ada memang pengalihan dan kesediaan itupun melalui rapat diketok Pak, sehingga itu mengikat pak. Mengikat ke Pertaminanya, mengikat ke Dirjen Migasnya pada saat seperti waktu kita membatalkan yang 48 Pak, dengan Pak Bambang. Pak Bambang komit waktu itu mewakili Dirut dan dialihkan ke EBTKA kan itu diubah di melalui mekanisme rapat resmi dan itu mempunyai kekuatan hukum. Ini yang perlu digarisbawahi dan segera diusulkan ke DPR pak kalau ada perubahan.Tata Kelola Migas Elpiji 7
MULYADI 8 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya bukan dibatalkan pak. Pertamina bersedia membangun dengan uang Pertamina, itu yang saya minta komitmennya itu harus resmi Pak, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong itu, ketemu menteri ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina punya komitmen untuk membangun sendiri diketok melalui rapat dan itu mengikat Pak, kalau dia tidak laksanakan dia salah dan berarti ada uang di Dirjen Migas Kementerian ESDM yang harus kita bicarakan dengan DPR, itu intinya Pak. Tapi kalau Pertamina enggak mau, enggak mau enggak mau seperti kata Pak Harry harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan dan dibahas berbulan-bulan di DPR dengan pemerintah Pak, karena pengawasan sesuatu itu bukan satu hari ketok, diusulkan oleh pemerintah, dirapatkan dengan DPR, diraatkan lagi, diusulkan lagi. Jadi melalui proses yang panjang Pak, jadi nggak bisa proses yang panjang artinya dibatalkan dalam waktu 1 menit kalau ada wacana-wacana atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang sifatnya sangat tiba-tiba itu pendapat saya dan itu memang sesuai dengan apa mekanisme pembahasan anggaran yang ada di DPR RI.Tata Kelola Migas Elpiji 7
MULYADI 64 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Puasnya nanti kalau pemecah gelombangnya jadi, baru puas, kalau belum jadi pemecah gelombangnya nggak puas-puas ini Bu Arsitek. Saya rasa demikian ya, tadi sudah disampaikan. Terkait dengan reforma agraria kita akan lakukan konsinyering khusus membahas yang 4,1 juta hektar nanti, sehingga detail, dilakukan konsinyering Pak khusus. Jadi yang 4,1 itu nggak bisa kayanya sambil-sambilan itu. Jadi saya sudah sampaikan sekretariat kita akan jadwalkan konsinyering.Teknologi Alat Pemecah Gelombang 7
MULYADI 53 Demokrat Sumatera Barat II Laki-laki Terus yang terakhir itu yang program daerah pemilihannya Bu yang paling penting lagi yang seperti disampaikan Pak Idham ini. Kalau dulu kita bisa apa, ada namanya becak motor dan mesin pencacah sampah dan khusus untuk mesin pencacah sampah Bu, tolong itu supaya itu bermanfaat, apakah sudah dilakukan pelatihannya melalui Bu Menteri, Ibu Tuty ini juga tolong dimasukkan, jangan sampai mereka diberi mesin pencacah tapi di situ mereka bingung bagaimana tata caranya, bagaimana supaya mereka mengerti karena itu yang mengelola masyarakat. Apakah yang 2015 itu sudah mereka di training, itu dulu pertanyaan saya Bu khusus untuk mesin pencacah sampah. Khusus untuk program 2017 mohon kiranya segera dikonsolidasikan karena kita ini setiap ke Dapil sudah disampaikan tadi nanya lagi, apa lagi nih yang perlu kita sampaikan. Kemarin kan hanya sebagian kota saja yang bisa kita bantu karena Dapil kita banyak, diantara kita ini kan ada yang Dapilnya 8 kabupaten kota, ada yang 6, saya 8. Saya 8 kabupaten kota itu semua minta semua, tapi enggak mungkin kita beri semua karena jumlah yang diberikan juga terbatas. Untuk 2016, eh 2017 ini mohon kiranya direspon, sehingga persiapan ke depan lebih baik lagi dari pada yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2016 yang lalu.Teknologi Mesin Pencacah Sampah 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan. Terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Dirjen tadi mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan Pak Dirjen, walaupun ini catatan periode yang lalu, tapi ini masih 2014 ini ada Panja Minerba ya. Saya sampaikan supaya diingat kembali dan juga diketahui oleh kita semua kesepakatannya. Pertama adalah Dirjen Minerba untuk mengoptimalkan target PNBP Tahun 2014 yang disebutkan tadi Rp.39.665.000.000.000. Yang tadi disampaikan oleh Pak Airlangga baru tercapai 35 Pak ya. Ini sudah kesepakatan dengan pemerintah. Kemudian juga mendesak Dirjen Minerba untuk menyampaikan potensi produksi, pajak dan PNBP dari sektor Minerba tahun 2015 dan optimalisasi target yang bisa dicapai untuk peningkatan penerimaan negara dari sektor Minerba. Dan juga meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pertambangan di daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya Dirjen Minerba untuk mengambil tindakan tegas kepada perusahaan IUP, CNC, kontrak karya, dan PKP2B yang belum menyelesaikan kewajiban PNBP. Kemudian juga meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dan penindakan tegas pertambangan illegal di daerah. Selanjutnya juga melaporkan rencana WPN dan WUPK hasil penciutan wilayah KK, kontrak kerja, dan PKP2B sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VII DPR RI.UU Minerba Catatan periode lalu 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Ini saya sengaja bacakan Pak, tolong juga nanti dilaporkan terkait dengan kesepakatan ini. Kemudian juga ada juga di 2014, 1 September rencana wilayah pencadangan untuk mendapat persetujuan DPR sesuai amanat Pasal 27, 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Progres secara komprehensif peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan permurnian mineral dan/atau batubara di dalam negeri sesuai amant Pasal 102, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian potensi pendapatan negara dan daerah sesuai amanat Pasal 128, 129,130, 131,132 , 133, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian proyeksi mengutamakan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai amanat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Progres divestasi sesuai amanat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK sesuai amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Karena ini salah satunya adalah evaluasi terhadap undang- undang makanya saya sampaikan ini Pak Dirjen, supaya selain apa yang sampaikan oleh teman-teman tadi juga ini dilaporkan kepada Komisi VII terkait apa yang sudah disepakati dan sekaligus ini merupakan bagian dari agenda kita mengevaluasi Undang-Undang Minerba yang berlaku saat ini.UU Minerba Catatan periode lalu 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Begitu juga tadi disampaikan bahwa dari 10.000 itu ya, 10.000 berapa tadi Pak Dirjen, 10.653 IUP, kemudian yang CNC-nya 5.999, nah ini prosesnya apa betul-betul sudah transparan dengan meloloskan 5.999 ini, apakah tidak ada aspek- aspek lain yang menyebabkan yang 5.999 ini lolos, yang 4.694 ini tidak lolos. Ini perlu Pak, perlu kami mendapatkan datanya, supaya kita juga bisa melakukan fungsi pengawasan. Jangan sampai terjadi ada aspek-aspek lain yang bisa menyebabkan satu lolos, yang lainnya tidak lolos atau kalau tadi informasi dari teman-teman kalau diterapkan betul-betul CNC-nya secara ketat apakah betul bisa lolos sebesar itu sampai 5.999.UU Minerba CNC, IUP 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi memang tadi sudah cukup lengkap Pak Dirjen, mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja, ada informasi bahwa ekspor pertambangan kita yang tercatat itu dengan realisasi riilnya katanya itu berbeda, lebih besar yang riilnya, sehingga ini kan menimbulkan potensi kerugian negara. Tentu itu salah satu yang harus dibangun adalah kerja sama yang intens dengan aparat hukum, Pak. Karena memang kalau ada yang ilegal tentu dia tidak membayar pajak dan lain sebagainya karena memang negara-negara lain memberi informasi lebih besar dari yang yang tercatat kita ekspor. Itu ada salah satu satu catatan yang disampaikan.UU Minerba Ekspor Pertambangan 7
Mulyadi 39 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Saya rasa persoalan ini kan ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan kita, apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Sebetulnya memang itu memang kewenangan pemerintah ya membuat peraturan apa tadi, menteri ya, permen ya, permen itu kewenangan pemerintah. Sebenarnya tanpa dikonsultasikan kita pun itu kewenangan pemerintah, tetapi kalau itu melanggar itu juga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti yang disampaikan Pak Dito tadi, tidak bisa dikatakan bahwa DPR ikut menyetujui. Kalau kita meragukan setahu saya kalau tingkatan Permen itu harusnya konsultasinya ke Mahkamah Agung ya, Ya kalau tidak salah. Kecuali kalau undang-undang baru ke Mahkamah Konstitusi.UU Minerba Ketidaksinkronan Aturan 7
Mulyadi 30 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Silakan. Karena yang dulu, ini sebentar, jadi perlu kita klarifikasi tadi ada ucapan Pak Dirjenmenyatakan bahwa di DPR waktu itu kita sepakat melanggar undang-undang, makanya saya tanya Pak Satya yang, mungkin Pak Dito juga kan sebagai incumbent yang di Komisi VII apakah betul ini Pak, banyak yang lain-lain ya. Ini Pak Satya dulu.UU Minerba Melanggar UU 7
Mulyadi 24 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Kemudian untuk memudahkan kita, kita ingin tahu Pak Dirjen, tolong dibikinkan petanya, pertambangan nasional kita itu seperti apa eksistingnya dan potensi-potensi yang sudah di dicatat itu yang berpotensi untuk di eksplorasi dan lain sebagianya, mohon kira diinformasikan Pak secara tertulis, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari terutama bagi kita-kita yang tidak bersentuhan langsung dengan pertambangan ini supaya kita bisa menganalisanya lebih komprehensif ya.UU Minerba Pemetaan Potensi Pertambangan 7
Mulyadi 39 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Jadi nanti mungkin bisa kita dalami, tapi yang menjadi pertanyaan teman- teman kemarin memang ada beberapa yang dianggap diberi privilege Pak, seperti Freeprot dan Newmont, ini kalau tidak salah, asosiasi apa yang mengatakan kemarin, Asosiasi Bauksit ya, kenapa Freeport dan Newmont diberi privilege tertentu, tidak diberlakukan sama. Kalau memang ada aspek politik tentu penjelasannya kan akan berbeda Pak, kita tidak bisa bicara normatif, bicara masalah hukum di sini. Jadi mohon kiranya nanti karena beliau Dirjen, sedangkan yang mengeluarkan adalah menteri memang nanti harus pada rapat dengan menteri bisa baru bisa dituntaskan Pak, supaya tidak terlalu panjang ya perdebatan kita.UU Minerba Permen melanggar UU 7
Mulyadi 54 Demokrat Sumatera Barat II Laki-Laki Ini jadi catatan, Pak. Ini pekerjaan pemerintah dalam rangka mengawasi ini supaya smelter itu jangan sampai tidak selesai, Pak. Oleh karena itu, laporan tiap 6 bulan itu memuat persoalan-persoalan yang menghambat, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita tidak ada laporan kita tidak tahu apa persoalannya. Dari laporan itu tentu kita bisa mengambil sebuah tindakan mengadakan rapat, dan lain sebagainya. Jadi, sekarang ke nomor 3, apa ini,UU Minerba Smelter, Laporan 7
Mustofa Assegaf 2 PPP Jawa Timur II Laki-Laki Pak Dwi, terutama anggota jajaran Pak Dwi ini seperti yang disampaikan di sini 5, Five Mind Strategic Bisnis For 2015 ini kita minta Pak tolong lain kali untuk presentasi seperti ini kita diberikan breakdown-nya yang lebih jelas Pak, misalnya mengambil blok yang sudah habis masa kontraknya itu mana-mana saja blok yang sedang dinegosiasikan dengan Pertamina, mana yang sudah habis, mana yang akan habis, itu perlu disampaikan Pak, supaya kita tahu. Kemudian juga alasan- alasan atau reasoning kenapa harus mengambil alih blok ini, kenapa tidak blok itu, itu juga mohon dapat disampaikan kepada kita.BBM dan Migas Alasan ekspansi 7
Mustofa Assegaf 2 PPP Jawa Timur II Laki-Laki Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya Pak Dwi, mohon Ibu Yeni tadi saya tulis namanya untuk energi terbarukan kita barangkali sudah harus mulai fokus ke sana Pak Dirut, ke depan ini kita harus mulai fokus untuk mengembangkan energi terbarukan, karena kita tahu bahwa source kita untuk panas bumi itu luar biasa kita ini masuk mungkin the big five ya untuk cadangan panas bumi dunia. Mohon itu itu bisa direncanakan untuk dikembangkan ke depan Pak supaya kenapa, harga-harga listrik, infrastruktur yang paling utama itu adalah listrik, ketika kita bisa menekan biaya listrik, harga listrik bisa murah, ekonomi rakyat semuanya akan bergerak Pak, akan berkembang ke atas dan investor pun akan dengan mudahnya masuk ke semua lini, ketika semua infrastruktur kita siapkan dan kita sediakan dengan harga yang murah. Jadi mohon juga nanti pada pertemuan berikutnya Pak Dwi kita mohon rencana juga untuk pengembangan energi terbarukan seperti apa.BBM dan Migas Energi terbarukan 7
Mustofa Assegaf 2 PPP Jawa Timur II Laki-Laki Selanjutnya apa-apa seperti yang disampaikan di sini memperpendek rantai bisnis itu upaya-upaya sudah yang dilakukan seperti apa efektifitasnya bagaimana karena kita saat ini melakukan kajian atau evaluasi terhadap kinerja tahun 2014, sehingga kalau kita tidak tahu apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa, bagaimana kita melakukan evaluasi. Kemudian juga sentralisasi procurement kita mungkin juga perlu di-upadate lagi apa dan bagaimana, kenapa kita perlu semua ini dilakukan lebih detail lagi karena di dalam Komisi VII DPR RI saat ini banyak ahli-ahli perminyakan, sehingga ketika Bapak- bapak nanti menyampaikan detail rencana kerja tahun 2015 mungkin di sini ada perbaikan-perbaikan yang penting untuk kemajuan Pertamina ke depan seperti Pak Harry sudah menguasai betul masalah perminyakan, Pak Kardaya Pimpinan kita, Pak Kurtubi, banyak sekali Pak, ini source atau aset-aset dari Komisi VII DPR RI yang Bapak-bapak bisa manfaatkan untuk perbaikan kinerja Pertamina ke depan.BBM dan Migas Evaluasi Kinerja 2014 7
Mustofa Assegaf 2 PPP Jawa Timur II Laki-Laki Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya Pak Dwi, mohon Ibu Yeni tadi saya tulis namanya untuk energi terbarukan kita barangkali sudah harus mulai fokus ke sana Pak Dirut, ke depan ini kita harus mulai fokus untuk mengembangkan energi terbarukan, karena kita tahu bahwa source kita untuk panas bumi itu luar biasa kita ini masuk mungkin the big five ya untuk cadangan panas bumi dunia. Mohon itu itu bisa direncanakan untuk dikembangkan ke depan Pak supaya kenapa, harga-harga listrik, infrastruktur yang paling utama itu adalah listrik, ketika kita bisa menekan biaya listrik, harga listrik bisa murah, ekonomi rakyat semuanya akan bergerak Pak, akan berkembang ke atas dan investor pun akan dengan mudahnya masuk ke semua lini, ketika semua infrastruktur kita siapkan dan kita sediakan dengan harga yang murah. Jadi mohon juga nanti pada pertemuan berikutnya Pak Dwi kita mohon rencana juga untuk pengembangan energi terbarukan seperti apa.BBM dan Migas panas bumi 7
Mustofa Assegaf 2 PPP Jawa Timur II Laki-Laki Selanjutnya apa-apa seperti yang disampaikan di sini memperpendek rantai bisnis itu upaya-upaya sudah yang dilakukan seperti apa efektifitasnya bagaimana karena kita saat ini melakukan kajian atau evaluasi terhadap kinerja tahun 2014, sehingga kalau kita tidak tahu apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa, bagaimana kita melakukan evaluasi. Kemudian juga sentralisasi procurement kita mungkin juga perlu di-upadate lagi apa dan bagaimana, kenapa kita perlu semua ini dilakukan lebih detail lagi karena di dalam Komisi VII DPR RI saat ini banyak ahli-ahli perminyakan, sehingga ketika Bapak- bapak nanti menyampaikan detail rencana kerja tahun 2015 mungkin di sini ada perbaikan-perbaikan yang penting untuk kemajuan Pertamina ke depan seperti Pak Harry sudah menguasai betul masalah perminyakan, Pak Kardaya Pimpinan kita, Pak Kurtubi, banyak sekali Pak, ini source atau aset-aset dari Komisi VII DPR RI yang Bapak-bapak bisa manfaatkan untuk perbaikan kinerja Pertamina ke depan.BBM dan Migas Sentralisasi Procurement 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Yang ketiga Pak soal Blok Mahakam, sedikit saya juga ingin menanyakan, memang untuk meningkatkan produksi migas, bahkan Pertamina ingin sekali menyamai atau melebihi Petronas maka mencoba menguasai apa itu, kilang kilang minyak yang sudah ada yang kontraknya sebentar lagi habis termasuk Mahakam. Ada pertanyaan besar untuk benar-benar menjaga kesiapan tersebut diperlukan biaya yang besar Pak Dirut ya, kemudian juga diperlukan kemampuan teknologi yang memadai, juga kemampuan mengelola risiko, kalau itu memang Pertamina memang benar siap, katakan siap, jadi jangan sampai kita juga masih mempernyatakan kesiapan dari Pertamina.BBM dan Migas Kesiapan menyaingi Petronas 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Terima kasih juga kepada Dirut Pertamina yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam penuh dengan kesucian karena putih semua. Ada beberapa pertanyaan dari saya Pak Dwi Sucipto, karena waktu juga sudah semakin larut mungkin saya sederhana saja menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kurtubi, Ibu, terus juga Pak Ramson soal kilang ya yang kita punya kilang itu di Indonesia itu kan baru 6 dan produksinya pun jiga baru separuh dari kebutuhan kita makanya 50 persennya kita kan masih impor. Harus ada solusi konkrit kalau kita investasi membangun kilang itu salah satu solusi konkrit yang bagus, tapi tentunya juga membutuhkan banyak hal yang harus dipertimbangkan, apakah Pertamina juga melirik yang di Tuban ya, untuk lebih dikembangkan kembali. Itu satu.BBM dan Migas Pembangunan Kilang 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Yang kedua premium yang kita hasilkan itu kan kualitasnya masih sangat rendah ya Ron 70, pertanyaan saya sederhana saja Pertamina untuk mensiasatinya kualitas minyak kita ini supaya lebih bagus apakah masih mencampur dengan HOMC ya High Octan Mogas Component.BBM dan Migas Siasat Mencampur Minyak 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Saya ingin mempernyatakan dan menanyakan sederhana saja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba memang masih menemukan banyak kendala di lapangan, tadi Bapak sudah menyampaikan sudah ada 25 smelter ya Pak ya, dan 2015 ditambah 12 lagi ya. Tapi kendala hilirisasi ini memang cukup besar, kendala tentang power plant, kendala tentang rumitnya perizinan dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana saja apakah pemerintah sudah memberikan solusi konkrit untuk mengantisipasi hal ini. Kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan pertambangan skala kecil, kemudian juga salah satu solusi dari pemerintah adalah bergabung mendirikan smelter di situ juga masih banyak konflik internalnya. Itu satu.UU Minerba Kendala di Lapangan 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Yang kedua Pak, Pak Dirjen saya ingin menanyakan juga dengan adanya amanat Undang-Undang ini memang tujuan kita ini baik, tujuan kita ke depannya ini sangat sempurna tapi nyatanya juga bahwa penerimaan pajak atas mineral kita pastinya akan turun. Terkait yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi dari 25 smelter tersebut beroperasinya dan apakah juga sudah memberikan kontribusi untuk sektor pajak.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Nasyirul Falah Amru 2 PDIP Jawa Timur X Laki-Laki Yang kedua Pak, Pak Dirjen saya ingin menanyakan juga dengan adanya amanat Undang-Undang ini memang tujuan kita ini baik, tujuan kita ke depannya ini sangat sempurna tapi nyatanya juga bahwa penerimaan pajak atas mineral kita pastinya akan turun. Terkait yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi dari 25 smelter tersebut beroperasinya dan apakah juga sudah memberikan kontribusi untuk sektor pajak.UU Minerba Penerimaan Pajak 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Alhamdulillah kalau kemarin sama-sama tidak sedetail ini ya, tapi sekarang lebih detail ada kelebihannya ya. terima kasih Pak Ketua, jadiBPPT ini dikhususkan begitu ya, jadi hikmahnya luar biasa ini. baik Pak KepalaBPPT, saya melihat anggaran Tahun 2017 itu ya kalau sebelumnya Tahun 2016 WTP, in syaa Allah WTP juga ya Pak? sebab realisasinya 95% iu mudah-mudahan bisa mencapai WTP lagi, jadi berturut-turut nanti. Nah yang kedua, saya bandingkan dengan pagu 2018. Kenapa ini turun Pak? turunnya hampir berapa ya? ya sekian ratus juta begitu Rp250 miliar ya? Rp210 miliar ini kekurangan. Kenapa dikurangi begitu ya, padahalBPPT dilihat programnya itu harus membutuhkan dana yang luar biasa Pak. Kenapa diturunkan kami ingin tahu.Anggaran Anggaran 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Tadi sudah disampaikan ya sampai Pak Aryo membayangkan angka Rp82 miliar itu hanya 2 bulan katanya. Kenapa? Saya sebenarnya mendampingi Pak Ketua akhir Bulan Desember melihat yang acara istilahnya apa kita melihat kedalam kita naik keatas, cuma ada kekurangan katanya Rp82 miliar waktu itu. saya ingin dapat repotnya sekarang ini masih Rp82 miliar juga belum, istilahnya belum apa-apa ini Pak Aryo. Waktu itu sudah sebulan yang lalu kesana melihat. Pak Aryokan 2 tahun yang lalu. Saya mendampingi Pak Ketua pulang Cirebon karena kita sasaran Jawa Barat, waktu itu kita lihat pesawat yang rancang bangun ini adalah waktu itu sudah kekurangan Rp82 miliar, tapi selama 1 bulan ini reportnya masih ini juga Pak. Ini juga yang harus menjadi tantangan bagi kita sekalian ya. disatu sisi saya bangga karena Bangsa Indonesia ternyata akan mampu memproduksi sampai 36 unit itu Tahun 2022. Kalau ini sampai berhasil kan luar biasa, kalau dari sisi bisnis tentunya akan menguntungkan yang luar biasa. Nah ini saya akan tanya Pak yang Tahun 2018 ini yang kalau dengan Rp82 miliar diberikan oleh pemerintah katakanlah oleh APBN itu berapa lama bisa selesai? Ini yang ingin kami tahu begitu artinya disini baru satu pesawat yang akan kita buat.Anggaran Anggaran 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian kekuatan pesawat inikan ada satu hal yang sangat spesifik yak arena mungkin melihat daerah kita yang dekat pegunungan dan sebagainya hanya mempunyai lapangan pacu 400-500 meter itu ya, tidak satu kilo. Ini memang luar biasa, kalau ini memang terjadi, tapi orang harus lihat dulu hasilnya begitu. Jadi saya ingin melihat dulu yang nilai Rp82 miliar ini kapan bisa selesai. Ini yang ingin tahu, tapi apa nanti yang beres Tahun 2019 baru selesai. Ini mohon penjelasan. Nah nanti kita masuk ke Tahun 2019 itu sudah diperkirakan akan membuat 6 unit, kemudian Tahun 2020 14 unit, 2021 32 unit, kemudian 2036 36 unit. Nah ini diujinya sekarang saja dulu Pak yang kaitan dengan satu pesawat dulu dengan tadi sudah digambarkan bahwa pesawat ini bisa menggunakan waktu operasi yang sangat singkat, kemudian fasilitas Bandar terbatas katakanlah dia kalau di jalan tol saja bisa berhenti mungkin begitu ya kira-kira gambarannya baik take off maupun landing pada landasan yang pendek, cuaca yang sulit diprediksi, kondisi geografis dan ekstrim, pegunungan itu bisa dilakukan.Anggaran Anggaran 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Ini suatu kebanggaan bagi kita, hanya pertanyaan saya uji coba yang ini dilakukan dan sudah dikasih nama oleh presiden harus berapa lama lagi itu selesai begitu ya Pak Ketua. Kitakan lihat sudah dipetakan sama kita sebulan yang lalu kekurangan Rp82 miliar. Ini baru dibawa ke DPR sekarang, nah kapan mau selesainya. Itu saja dari saya. intinya kami bangga Pak dari Ristek Dikti dan LAPAN, meskipun LAPAN juga kemarin dibilangin anggarannya sangat paling kecil Pak ya, in syaa Allah kalau ini berhasil kita dukung LAPAN juga karenakan awalnya dari LAPAN dari Menristek Dikti. Inlah yang kami akan mendapat informasi dan terima kasih kepada rekan-rekan tadi Pak Aryo, Pak Harry sudah mendalam apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Rejkan-rekan Anggota Komisi VII, Bapak-bapak para narasumber yang sudah menyempatkan waktu bersama kami Komisi VII untuk membahas mengenai RUU Ratifikasi Konvensi Minamata dan ini langkah yang luar biasa dan saya apresiasi khususnya kepada Pangdam Pak Mayor Jenderal Doni yang sudah berupaya yang sangat besar bagi bagaimana menyelamatkan manusia karena kalau diawali dengan langkah TNI itu beda dengan diawali oke, mungkin masyarakat secara biasa, mereka akan lebih turut dan patuh karena kan ada hal-hal yang tidak dipunyai oleh masyarakat biasa, termasuk pemerintah. Jadi kami terima kasih dan apresiasi kepada Pangdam Pattimura yang sudah mengambil langkah yang sangat konkrit di lapangan.Capaian Kerja Apresiasi 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Ibu Menteri yang sudah memaparkan highlight dengan program khususnya yang dilaksanakan Tahun 2017 membuat kami sebenarnya agak tercengang hebat sekali dengan laporan yang seluas ini Ibu sudah bisa memaparkan secara highlight secara keseluruhan. Yang pertama, akan mencetak generasi muda yang berwawasan lingkungan. Itu harus didengungkan Bu. Saya setuju didengungkan saja sudah dari kementerian program itu. saya menyambut baik itu. kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang. Itu yang pertama Bu.Capaian Kerja  Generasi Berwawasan Lingkungan 7
NAWAFIE SALEH 10 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang selanjutnya, saya menyoroti kaitan dengan asap itu Bu. Asap ya disinikan jumlah hari asap yang melintasi negara. Kan ada Singapura, ada Malaysia itu biasanya menjadi perhatian sekali. Nah langkah-langkah yang terakhir Alhamdulillah Tahun 2017 kan kita tidak kebakaran Bu ya, tidak ada kebakaran hutan. Nah ini langkah selanjutnya apa yang kita lakukan supaya tidak ada kebakaran lagi di hutan. Apakah mereka yang sudah ketahuan ada itu dilakukan mengenai penindakan yang tegas dalam pelaksanaan hukum. Itu karena bagaimana pun ini terkait dengan negaranegara kita diluar. Saya ingat masih ke Malaysia waktu itu ya memang gelap waktu itu Tahun 2015 yang sampai 21 hari saya masih ingat itu kesana masih dalam keadaan gelap akibat asap. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhCapaian Kerja  Penegakan Hukum 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian juga yang ini saya berharap, jadi hasilBPPT temuan-temuan ini yang saya kira lihat banyak tadi Pak. Apakah ini disosialisasikan kepada dinas-dinas tidak ditingkat kabupaten? Karena merekakan pelaksana dikabupaten dan semua ada. Nah ini apakah hanya penemuan saja tidak… yang paling dekat sosialisasi dengan Pak Ketua itu yaitu 51 Anggota Dewan khususnya yang ada di Komisi VII DPR ya itu bisa dimanfaatkan. Itu kita sosialisasi Pak. jadi ini mungkin kalau anggaran tadi tidak dikurangi sebaiknya itu diberikan kepada sosialisasi lewat dapil-dapil. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Capaian Kerja Sosialisasi 7
NAWAFIE SALEH 9 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi kalau Gunung Wayang ini dijadikan tempat untuk bendungan disamping untuk kepentingan pertanian dan juga untuk kepentingan listrik PLTA. Mungkin kalau untuk digunakan itu mungkin Bandung tidak akan sebesar ini karena Bandung ini sudah ketutup airnya dengan Saguling, jadi setiap hujan besar itu kaitannya akhirnya banjir terus-terusan setiap tahun dan ini belum bisa diselesaikan sampai sekarang bertahuntahun dan parahnya tadi yang dikatakan oleh Ibu memang industri semua keluarnya ke Kali Citarum. 1500 industri yang ada di Bandung itu membuat limbahnya ke Sungai Citarum dan dibuangnya pada waktu malam. Mereka tidak berani kalau siang. Mereka membuangnya waktu malam. Itu saja yang khususnya di Jawa Barat Bu yang tingkat yang kaitannya lingkungan hidup yang betul-betul menjadi ancaman kita semua kalau kita tidak selamatkan. DAS Ciliwung  1500 Industri di Bandung 7
NAWAFIE SALEH 7 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang keempat mengenai aliran Sungai Citarum. Kalau saya tinggal di Bogor, tapi kelahiran Karawang agak hapal Pak. citarum itu jaman Belanda sudah ada bendungan, bendungan namanya Walahar. Itu mengairi sawah yang kiri-kanan, eh hanya sebelah kiri artinya kesebelah timur. Terus waktu jaman mulai pemerintahan kita waktu itu Presiden Soekarno membuat yang namanya Proyek Jatiluhur dan dibawah Jatiluhur itu ada yang disebut namanya pembangunan Irigasi yang untuk Tarum Timur dan Tarum Barat. Nah Tarum Timur dan Tarum Barat inilah yang digunakan oleh masyarakat Karawang yang jumlahnya petaninya, areal sawahnya mencapai hampir 2 juta hektar, eh 2 juta hektar lupa lagi saya, takut salah saya. DAS Ciliwung  Aliran Sungai Citarum 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Sudah lama begitu ya. pokoknya stok nasional Karawang pernah menjadi lumbung padi Jawa Barat dan mungkin stok padi nasional. Nah sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat karena kalau masyarakat tanaman itu menggunakan itu Pak, menggunakan air yang sudah ditentukan oleh otorita Jatiluhur. Nah waktu saya aktif menjadi wartawan waktu itu, Ir Sutami mengatakan bahwa Jatiluhur itu salah satu proyek yang pertama yang dibuat untuk kaitan dengan Sungai Citarum. Ir Sutami mengatakan Jatiluhur ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sampai 9 DAM, 9 bendungan. Jadi kalau saya hitung sekarang yang pertama yang dibawah jaman Belanda Walahar, yang kedua, Curug, yang ketiga, Jatiluhur, yang keempat adalah Cirata, yang kelima adalah Saguling yang dari Kabupaten Bandung. Kalau kita untuk menyelamatkan Kabupaten Bandung dan terus-terus mengenai banjir, saya melihat bahwa hulu dari atas gunung itu dari Gunung Wayang itu bisa digunakan untuk dibendung. Pak Sutami waktu itu melihatnya kesana ke Gunung Wayang Bu. DAS Ciliwung  Bendungan Jatiluhur 7



NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang ketiga, kaitan dengan DAS Ciliwung. Untuk Gakum ini saya melihat Pak kalau DAS itukan 15 meter ya dari bibir sungai. Bapak lihat kalau namanya di Bogor itu apa disebut bangunan-bangunan Jambu 2, kalau disinikan di Jakarta ada Mangga 2, kalau di Bogor Jambu 2 itu bangunan langsung ke sungai. Apa memang dibenarkan itu biarkan saja begitu? ini maksudnya. Jadi kalau saya melihat bahwa itu kalau memang dia melanggar kenapa tidak ditertibkan akhirnya kalau kita menertibkan itu ada contoh begitu. Jadi siapapun yang melanggar itu harus ditertibkan. Itu yang kaitan dengan Ciliwung ya. saya melihatnya itu saja. DAS Ciliwung  DAS Ciliwung 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Sudah lama begitu ya. pokoknya stok nasional Karawang pernah menjadi lumbung padi Jawa Barat dan mungkin stok padi nasional. Nah sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat karena kalau masyarakat tanaman itu menggunakan itu Pak, menggunakan air yang sudah ditentukan oleh otorita Jatiluhur. Nah waktu saya aktif menjadi wartawan waktu itu, Ir Sutami mengatakan bahwa Jatiluhur itu salah satu proyek yang pertama yang dibuat untuk kaitan dengan Sungai Citarum. Ir Sutami mengatakan Jatiluhur ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sampai 9 DAM, 9 bendungan. Jadi kalau saya hitung sekarang yang pertama yang dibawah jaman Belanda Walahar, yang kedua, Curug, yang ketiga, Jatiluhur, yang keempat adalah Cirata, yang kelima adalah Saguling yang dari Kabupaten Bandung. Kalau kita untuk menyelamatkan Kabupaten Bandung dan terus-terus mengenai banjir, saya melihat bahwa hulu dari atas gunung itu dari Gunung Wayang itu bisa digunakan untuk dibendung. Pak Sutami waktu itu melihatnya kesana ke Gunung Wayang Bu. DAS Ciliwung  Jatilihur 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi pertama saya bertanya kepada Ibu Menteri apakah nanti ke depan data-data danau itu dari yang besar sudah terlihat datanya kami sampaikan, apakah yang kecil-kecil ini catatan saya 113 saja di kabupaten Bogor danau, nanti tinggal koordinasikan, apakah betul ada 113 sekarang, masih ada atau belum. Kemudian daerah-daerah lain di Jawa Barat juga sama masih banyak danau-danau termasuk di daerah Bandung kabupaten Bandung, kemudian kabupaten Purwakarta, bahkan di Purwakarta ada danau yang di tenngah-tengah kota itukan bagus sekali. Nah ini artinya tidak terselamatkan karena tidak bisa dibangun secara baik karena menurut mereka tidak ada anggaran dan tidak ada kewenangan khusus untuk menangani danau itu.Data Danau 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi saya memberikan gambaran mungkin wawasan bagaimana kita memanfaatkan supaya pembangkit tenaga listrik air ini dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini harus kita gunakan. Sudah ada rencana semacam itu belum? nah ini saya ingin tanya sudah ada rencana kesana? Dari pada kita bertumpuk kepada batubara ya sudah kembali kepada PLTA saja betul tidak? Yang kedua yang saya sampaikan potensi yang luar biasa di Indonesia itu adalah geotermal. Panas bumi itu baik di Sumatera maupun di Jawa terutama Jawa Barat itu saya mengikut hasil seminar di ITB itu terbesar itu adalah yang ada di Gunung Pangrango Pak, Gunung Gede Pangrango yang ada di Kabupaten Bogor.Energi Terbarukan Geotermal 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Sampai sekarang belum dimanfaatkan, hanya sebelah saja Gunung Salak yang digunakan oleh Cevron Pak. Kan Bapak beli dari Cevron. Berapa itu setahun beli pembangkit listrik dari Cevron? belum yang dari Garut yang Kamojang. Betul Bapak. Nah ini kenapa tidak Bapak manfaatkan oleh juga kaitannya dengan karena belum ada yang mau menggarap, tidak mungkin mungkin kalau Pertamina bisa mengambil itu lebih baik PLN yang sesuai membeli kaitannya dengan gas panasnya itu. Nah ini saya ingin bertanya apakah geotermal akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? karena ini luar biasa kaitan dengan geotermal yang ada di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat.Energi Terbarukan Geotermal 7
NAWAFIE SALEH 7 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang ketiga yang geotermal. Nah saya menyarankan kepada Bapak kalau memang dari batu bara sulit lebih baik geotermal manfaatkan dan PLTA dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kami percaya karena kaitan PLN ini BUMN yang kredibel yang sudah mempunyai keuntungan. Yang tahun kemarin Pertamina periode sekarang ini kwartal awalnya ini Pertamina ke labanya turun 27% Pak, 27%, tetapi PLN tidak ya belum turun ya? belum turun mudah-mudahan naik ya kalau PLN mudah-mudahan naik labanya karena tadi anak perusahaan Pertamina kan 24 kemudian cucunya 132 itu Pertamina sebagai informasi saja kepada bapakbapak. Apakah PLN juga mau punya banyak begitu tidak? apakah dari perusahaanperusahaan yang 11 ini juga ada anak-anaknya? berarti cucu-cucu dari Bapakbapak. Kan cucu Bapak-bapak. Mudah-mudahan tidak seperti Pertamina.Energi Terbarukan Geotermal 7
NAWAFIE SALEH 1 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Pimpinan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR yang kami hormati; Pak Dirjen, Pak BPH Migas, Pak SKK MIgas dan juga dari PGN, Saya ingin tertuju sedikit saja. Saya ingin menanyakan tadikan sudah mendapat masukan dan penjelasan bahwa pembangunan jargas ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan badan usaha, jadi kedua-duanya sudah melaksanakan. Kami berharap harga jual jargas segera ditetapkan. Ditetapkannya untuk satu harga, jadi tidak bedabeda harganya seperti halnya BBM. Itu yang ingin mendapat respon dari Pak Dirjen dan BPH Migas.Harga Energi di MasyarakatHarga Gas 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian Pak Dirjen, saya dapat masukan dari para pengusaha LPG 3 kilo ini ada pengaturan tata niaga dari Pertamina yang unit 3 khususnya Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Jadi tata niaga ini yang biasanya satu dilapangan itu pangkalan biasa perhari mendapat Rp200, sekarang menjadi 70. Jauh sekali turunnya. Jadi mereka mengeluh disamping informasi kaitannya yang kita juga rasakan kaitan dengan kelangkaan yang 3 kilo, sekarang malah diberikan kontribusi surat dari Pertamina ini hanya 70. Kalaulah turunnya 50% umpamanya 100 kata mereka mungkin tidak akan terlalu mengganggu. Ini terlalu jauh Pak dibawah 50%. Itu saja Pak Ketua yang dapat kami sampaikan karena mengingat waktu. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Harga Energi di MasyarakatPenurunan Harga Gas 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Yang kedua, saya melihat dalam peningkatan produksi pangan Pak ya? saya ingat waktu jadi wartawan Angkatan Bersenjata Pak Ketua Tahun 1979 saya ikut panen raya di Karawang. Langsung waktu itu Pak Harto bisa 11 ton Pak perhektar, 11 ton perhektar. Waktu itu kita menyaksikan sendiri dihitung waktu panen di Karawang di daerah Telaga Sari. Saya masih ingat saya menulis waktu itu, nah kenapa sekarang tidak mencapai 10 juta sampai? Saya masih terakhir pada Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat saya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menanyakan kepada Dinas Pertanian berapa sekarang produksi padi perhektar? Dia mengatakan hanya 7 ton perhektar. Saya tanya apa bisa meningkat tidak? Karena kalau dibandingkan dengan Tahun 1979 itu saja sudah mencapai 11 ton, kenapa sekarang malah 7 ton begitu? ini saya ingin tahu mungkin bagaimana pengembangan dariBPPT kaitannya dengan pangan ini khususnya beras ya? kalau Kerawang sekarang kena musim gagal panen dampaknya akhirnya impor beras Pak Ketua ya? ya Pak Ketua apalah di Komisi IV. Saya dulu selalu memang dibidang pangan ini saya selalu soroti waktu jadi wartawan Pak karena ingat waktu Karawang waktu itu gagal panen dua kali Pak sampai rakyat itu makan apa? Makan daun apa eceng gondok dan pohon pisang. Itu waktu Tahun 1978 Pak, Tahun 1979 itu melonjak lagi Tahun 1979. Nah ini merupakan suatu langkah mungkin saya berharapBPPT menemukan, sehingga para petani, para petani ini bisa dengan hasilKajian dan inovatif dariBPPT bisa mencapai seperti minimal 10 saja Pak bisa tidak kira-kira? Nah kalau bisaBPPT 10 bisa dikembangkan kepada dinas-dinas yang lain. Itu mungkin pemikiran saya disitu Pak Ketua.Industri Produksi Pangan 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya orang Jawa Barat karena saya daerah pemilihan Bogor. Jatiluhur Pak saya ingat Prof. dr.Sutami, dr. Sutami itu mengatakan “itu yang ada kali Citarum yang membentang dari Bandung sampai Purwakarta ke Karawang itu bisa nanti dibangun 8 sampai 9 bendungan”. Betul sekarang, yang zaman Belanda di Walahara ada satu kemudian di Curug satu untuk pengairan sawah, ada yang Jatiluhur yang luar biasa untuk pembangkit listrik. Ada Cirata untuk listrik, ada Saguling untuk listrik. Kenapa Bapak tidak bisa sekarang membuat lebih atas lagi Pak? kan dengar-dengar gunung wayang bisa dibangun lagi untuk kepentingan pembangkit listrik. Itu Citarum saja belum kalau lihat Bapak mau ke Banten itu ada kali namanya Cijujung. Kalau Bapak manfaatkan itu luar biasa Pak dan itu Bapak tidak akan tergantung kepada batu bara Pak PLTA atau PLTA banyak yang kita kaitannya dengan aliran-aliran sungai yang kecil contoh di Bogor ada yang namanya Cikaniki. Itu sudah dibangun dulu zaman Belanda Pak. D atasnya PLN juga sudah membangun oleh PT apa berantas. Kenapa ini tidak dikembangkan banyak itu kalikali semacam itu.Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
NAWAFIE SALEH 1 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih Pimpinan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR yang kami hormati; Pak Dirjen, Pak BPH Migas, Pak SKK MIgas dan juga dari PGN, Saya ingin tertuju sedikit saja. Saya ingin menanyakan tadikan sudah mendapat masukan dan penjelasan bahwa pembangunan jargas ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan badan usaha, jadi kedua-duanya sudah melaksanakan. Kami berharap harga jual jargas segera ditetapkan. Ditetapkannya untuk satu harga, jadi tidak bedabeda harganya seperti halnya BBM. Itu yang ingin mendapat respon dari Pak Dirjen dan BPH Migas.Instrastruktur Distribusi Gas BumiJaringan Gas 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang di Bogor Bu, ini mohon maaf ini mungkin masalah ini sudah lama ya, itu dulu ada yang di Gunung Salak Endah, proyek Gunung Salak Endah itu luasnya 562 hektar. Dulu diajukan oleh Yayasan Hankam namanya Purnaloka, nah tanah ini sebenarnya sudah dikuasai. Waktu mau diizinkan ditukar. Tukar guling apa namanya rislah ya? itu katanya akan dilakukan rislah, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah dilapangan ini semuanya sudah menjadi vila-vila, hotel dan sebagainya. Ada yang mengaku bahwa tanah ini adalah tanah Yayasan Purnaloka. Nah saya melihat ini untuk kaitan dengan penertiban dilapangan, apakah sudah ada rencana dari kehutanan untuk menertibkan ini karena kalau ditertibkan kemarin saya dapat masukan dari Kepolisian karena orang itu ada seorang yang mengaku dia mendapat tugas, yang seorang lagi dia mengakui. Akhirnya hampir berantem fisik dilapangan akhirnya polisi segera mengambil alih akhirnya orang itu diperiksa di Kantor Kepolisian. Yang intinya tanah itu bukan tanah mereka, tapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Nah ini kalau saya sarankan daripada nanti menjadi konflik lebih besar dilapangan Ibu Menteri, mungkin ini terkait dengan Gakum ya atau bagaimana? Saya belum tahu ini ya. ini harusnya kita mengambil langkah saja. Dulu pernahkan mauditutup, mau dibongkar ya. bangunan- bangunan yang ada di Gunung Salak Endah itu mau dibongkar, tapi hanya sebentar saja sudah hilang lagi begitulah. Itu yang kaitan dengan areal perhutanan yang sosial Bu.Kasus Lingkungan Hidup Gunung Salah Endah 7
NAWAFIE SALEH 10 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang selanjutnya, saya menyoroti kaitan dengan asap itu Bu. Asap ya disinikan jumlah hari asap yang melintasi negara. Kan ada Singapura, ada Malaysia itu biasanya menjadi perhatian sekali. Nah langkah-langkah yang terakhir Alhamdulillah Tahun 2017 kan kita tidak kebakaran Bu ya, tidak ada kebakaran hutan. Nah ini langkah selanjutnya apa yang kita lakukan supaya tidak ada kebakaran lagi di hutan. Apakah mereka yang sudah ketahuan ada itu dilakukan mengenai penindakan yang tegas dalam pelaksanaan hukum. Itu karena bagaimana pun ini terkait dengan negaranegara kita diluar. Saya ingat masih ke Malaysia waktu itu ya memang gelap waktu itu Tahun 2015 yang sampai 21 hari saya masih ingat itu kesana masih dalam keadaan gelap akibat asap. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKasus Lingkungan Hidup Kebakaran Hutan 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang di Bogor Bu, ini mohon maaf ini mungkin masalah ini sudah lama ya, itu dulu ada yang di Gunung Salak Endah, proyek Gunung Salak Endah itu luasnya 562 hektar. Dulu diajukan oleh Yayasan Hankam namanya Purnaloka, nah tanah ini sebenarnya sudah dikuasai. Waktu mau diizinkan ditukar. Tukar guling apa namanya rislah ya? itu katanya akan dilakukan rislah, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah dilapangan ini semuanya sudah menjadi vila-vila, hotel dan sebagainya. Ada yang mengaku bahwa tanah ini adalah tanah Yayasan Purnaloka. Nah saya melihat ini untuk kaitan dengan penertiban dilapangan, apakah sudah ada rencana dari kehutanan untuk menertibkan ini karena kalau ditertibkan kemarin saya dapat masukan dari Kepolisian karena orang itu ada seorang yang mengaku dia mendapat tugas, yang seorang lagi dia mengakui. Akhirnya hampir berantem fisik dilapangan akhirnya polisi segera mengambil alih akhirnya orang itu diperiksa di Kantor Kepolisian. Yang intinya tanah itu bukan tanah mereka, tapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Nah ini kalau saya sarankan daripada nanti menjadi konflik lebih besar dilapangan Ibu Menteri, mungkin ini terkait dengan Gakum ya atau bagaimana? Saya belum tahu ini ya. ini harusnya kita mengambil langkah saja. Dulu pernahkan mauditutup, mau dibongkar ya. bangunan- bangunan yang ada di Gunung Salak Endah itu mau dibongkar, tapi hanya sebentar saja sudah hilang lagi begitulah. Itu yang kaitan dengan areal perhutanan yang sosial Bu.Kasus Lingkungan Hidup Sengketa Lahan 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang di Bogor Bu, ini mohon maaf ini mungkin masalah ini sudah lama ya, itu dulu ada yang di Gunung Salak Endah, proyek Gunung Salak Endah itu luasnya 562 hektar. Dulu diajukan oleh Yayasan Hankam namanya Purnaloka, nah tanah ini sebenarnya sudah dikuasai. Waktu mau diizinkan ditukar. Tukar guling apa namanya rislah ya? itu katanya akan dilakukan rislah, tapi sampai sekarang tidak ada. Nah dilapangan ini semuanya sudah menjadi vila-vila, hotel dan sebagainya. Ada yang mengaku bahwa tanah ini adalah tanah Yayasan Purnaloka. Nah saya melihat ini untuk kaitan dengan penertiban dilapangan, apakah sudah ada rencana dari kehutanan untuk menertibkan ini karena kalau ditertibkan kemarin saya dapat masukan dari Kepolisian karena orang itu ada seorang yang mengaku dia mendapat tugas, yang seorang lagi dia mengakui. Akhirnya hampir berantem fisik dilapangan akhirnya polisi segera mengambil alih akhirnya orang itu diperiksa di Kantor Kepolisian. Yang intinya tanah itu bukan tanah mereka, tapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Nah ini kalau saya sarankan daripada nanti menjadi konflik lebih besar dilapangan Ibu Menteri, mungkin ini terkait dengan Gakum ya atau bagaimana? Saya belum tahu ini ya. ini harusnya kita mengambil langkah saja. Dulu pernahkan mauditutup, mau dibongkar ya. bangunan- bangunan yang ada di Gunung Salak Endah itu mau dibongkar, tapi hanya sebentar saja sudah hilang lagi begitulah. Itu yang kaitan dengan areal perhutanan yang sosial Bu.Kasus Lingkungan Hidup Yayasan Hankam 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah ini yang menjadi catatan saya dan sekaarang bersyukur karena Ibu Menteri sekarang akan menangani ini, kalau dulu kan hanya berkoordinasi kepada PSDA. PSDA juga tidak membangun, tidak menyelamatkan, contoh kalau Ibu masuk jalan tol itu lewat jalan yang gunung putri di sebelah kiri itu ada 25 hektar danau gunung putri, itu penuh sama eceng gondok, nggak kelihatan danau Bu, padahal itu kalau diselamatkan kalau dikelola dulu ada pihak-pihak ketiga akan berusaha istilahnnya apa minta dikelola kepada pemerintah daerah kabupaten Bogor, kabupaten Bogor tidak mempunyai kewenangan, ke provinsi juga nggak dikasih. Nah ini ke mana masyarakat ini, artinya masyarakat sekarang ini udah tahu danau itu adalah pemerintah Jawa Barat yang itu PSDA tapi sampai sekarang elum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.Koordinasi PSDA 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Ini suatu kebanggaan bagi kita, hanya pertanyaan saya uji coba yang ini dilakukan dan sudah dikasih nama oleh presiden harus berapa lama lagi itu selesai begitu ya Pak Ketua. Kitakan lihat sudah dipetakan sama kita sebulan yang lalu kekurangan Rp82 miliar. Ini baru dibawa ke DPR sekarang, nah kapan mau selesainya. Itu saja dari saya. intinya kami bangga Pak dari Ristek Dikti dan LAPAN, meskipun LAPAN juga kemarin dibilangin anggarannya sangat paling kecil Pak ya, in syaa Allah kalau ini berhasil kita dukung LAPAN juga karenakan awalnya dari LAPAN dari Menristek Dikti. Inlah yang kami akan mendapat informasi dan terima kasih kepada rekan-rekan tadi Pak Aryo, Pak Harry sudah mendalam apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhLembaga/Badan NegaraLAPAN 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Yang menjadi pertanyaan kami apakah akan didata semua ini danau-danau yang hilang, termasuk yang hilang ini, yang sudah jadi rumah. Ini mungkin harus menjadi tugas Ibu Menteri yang sekaarang dan untuk menyelamatkan dilihat dari grand desain dalam penyelamatan danau dari ekosistem, kemudian dari segi, dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi satu lagi adalah sosial dan budaya. Ini harus menjadi perhatian kita, saya sarankan Pak Ketua, Pak Pimpinan, jadi kalau gini harus ada departemen yang khusus menangani. Tadi Ibu bilang katanya ada beberapa kementerian yang menangani, saya sarankan saja sekarang kementerian Ibu yang menangani langsung. Itu mungkin yang saya harapkan supaya masyarakat di bawah, pemerintah daerah yang tidak punya kewenangan itu bisa melaksanakannya lebih mudah, ini kalau kita sependapat semua. Nah ini yang pertama untuk penyelamatan danau, saya kasihan ini kalau Jakarta kalau danaunya habis di Bogor ini banjirnya akan lebih besar, akan lebioh besar karena dengan danau-danau itu yang akan bisa menyelamatkan, hannya yang saya bagus, saya lihat itu hanya danau Tonjong yang ada di kecamatan Bojong gede. Itu masih bagus itu dirawat pinggirnya udah diberikan tanda-tanda dan sebagainya.Lingkungan Hidup Ekosistem Danau 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Yang menjadi pertanyaan kami apakah akan didata semua ini danau-danau yang hilang, termasuk yang hilang ini, yang sudah jadi rumah. Ini mungkin harus menjadi tugas Ibu Menteri yang sekaarang dan untuk menyelamatkan dilihat dari grand desain dalam penyelamatan danau dari ekosistem, kemudian dari segi, dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi satu lagi adalah sosial dan budaya. Ini harus menjadi perhatian kita, saya sarankan Pak Ketua, Pak Pimpinan, jadi kalau gini harus ada departemen yang khusus menangani. Tadi Ibu bilang katanya ada beberapa kementerian yang menangani, saya sarankan saja sekarang kementerian Ibu yang menangani langsung. Itu mungkin yang saya harapkan supaya masyarakat di bawah, pemerintah daerah yang tidak punya kewenangan itu bisa melaksanakannya lebih mudah, ini kalau kita sependapat semua. Nah ini yang pertama untuk penyelamatan danau, saya kasihan ini kalau Jakarta kalau danaunya habis di Bogor ini banjirnya akan lebih besar, akan lebioh besar karena dengan danau-danau itu yang akan bisa menyelamatkan, hannya yang saya bagus, saya lihat itu hanya danau Tonjong yang ada di kecamatan Bojong gede. Itu masih bagus itu dirawat pinggirnya udah diberikan tanda-tanda dan sebagainya.Lingkungan Hidup Penyelamatan 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kami melihat komplit alhamdulillah Bu, bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita berbicara untuk menyelamatkan kaitannya dengan lingkungan kita. Mohon Ibu kalau saya berbicara tidak danau yang besar karena Dapil saya di kabupaten Bogor, Dapil V Jawa Barat. Saya masih ingat kabupaten itu masih bergabung dengan kota Depok, tercatat ada 113 danau. Memang danaunya paling besar ukuran 25 hektar, tapi ternyata sudah 3 danau yang hilang jadi perumahan, itu lucu. Itu tahun 1996 saya masih aktif menulis di media, saya pernah mneulis menngenai hilangnnya 3 danau di kabupaten Bogor padahal itu adalah fungsi resapan air yang juga menyelamatkan Jakarta. Yang hilang itu di Depok, satu di kecamatan Pancoran Emas, dua di kecamatan Cimanggis. Caranya mereka tinggal di pinggir danau, kemudian danau itu buanng sampah itu di situ dan sengaja ditutup, makin besar, makin besar dijadikan rumah dan akhirnya semuanya hilang.Lingkungan Hidup Resapan Air 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kami melihat komplit alhamdulillah Bu, bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita berbicara untuk menyelamatkan kaitannya dengan lingkungan kita. Mohon Ibu kalau saya berbicara tidak danau yang besar karena Dapil saya di kabupaten Bogor, Dapil V Jawa Barat. Saya masih ingat kabupaten itu masih bergabung dengan kota Depok, tercatat ada 113 danau. Memang danaunya paling besar ukuran 25 hektar, tapi ternyata sudah 3 danau yang hilang jadi perumahan, itu lucu. Itu tahun 1996 saya masih aktif menulis di media, saya pernah mneulis menngenai hilangnnya 3 danau di kabupaten Bogor padahal itu adalah fungsi resapan air yang juga menyelamatkan Jakarta. Yang hilang itu di Depok, satu di kecamatan Pancoran Emas, dua di kecamatan Cimanggis. Caranya mereka tinggal di pinggir danau, kemudian danau itu buanng sampah itu di situ dan sengaja ditutup, makin besar, makin besar dijadikan rumah dan akhirnya semuanya hilang.Lingkungan Hidup Sampah 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi mohon maaf dari Bapak dari Dinas ini Pak Ketua, orang lain ini dari Maluku saja sudah larinya 1.000 meter, Bapak ini belum tahu, tidak mengerti saya. Tadi disana dari penjelasan dari Pangdam Patimura itu katanya kirim yang Merkuri yang hasil dari Maluku ini dikirim ke Sukabumi. Itu sampai 600 drum bayangi. Itu dari sana Pak. Nah kenapa Bapak tidak tahu itu misalnya itu, kenapa Bapak tidak koordinasi dengan Kabupaten. Kalau Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah waktu 22 itu Tahun 1999, itu memang dulu kewenangan kabupaten, tetapi lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu pindah ke provinsi. Berarti kan wewenang Bapak di provinsi izin ini. Ya Bapak mengeluarkan izin harus tahu dong di lapangannya bagaimana kondisinya. Ini yang luar biasa. Hasil penelitian ITB, Bapak kan bahas ITB ya. Itu yang Sungai Cikaniki yang masuk ke Tangerang, itukan ada Ciliwung, ada Cisadane, itu sudah tercemar Pak merkuri. Nah belum lagi Bapak di Bandung itu di Jalan Otto Iskandardinata itu berapa puluh pemilik toko emas, semua itu mereka menggunakan merkuri dan di rumah-rumahnya. Ini yang harus kita basmi, harus kita tunjukan kepada mereka itu bahwa ini adalah berbahaya. Nah ini makanya kita yang tahu ini diperkirakan dari SDM Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak tahu, Bapak kan bingung kita. Itu Bapak dari Pertambangan. Nah ini yang harus menjadi catatan kita bersama tetapi yang terakhir tadi rekan kita mengatakan ya sudah sekarang nanti kalau Undang-Undangnya lahir mungkin jadi pedoman bagi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tahu yang namanya itu Gurandil Pak. Kalau Peti itu di daerah lain, kalau di Bogom itu namanya Gurandil, mereka masuk memakai lobang sendiri kayak tikus begitu, sampai ketemu di tempat yang digunakan oleh Antam, Antam kan pakai alat masuk ke Gunung itu namanya Gunung Pogor. Di tengah-tengah itu ketemu itu lucu itu, makanya sekarang sudah ditutup. Itu sudah 5 bulan yang lalu ditutup oleh Polda Jabar sekarang ini. Nah yang harus kita harus perhatikan Bapak kan mengenai perizinan, harusnya masyarakat Pak yang sekarang mereka mendapat penghasilan yang luar biasa dari Guranil ini, harus bagaimana warga Bogor ini diupayakan supaya pindah profesi, siapkan lapangan kerja yang baru. Itu yang inginnya tadinya. Sudah ada langkah-langkah kesana? Belum kan ya? Bapak baru tahu sekarang. Itu di Sukabumi, saya tahu juga di Cisewu, di Garut Selatan itu ada juga penambangan semacam ini, tetapi yang ada izin itu yang penambangan emas itu hanya yang ada di Pongkor di Kabupaten Bogor. Itu hasilnya sekarang sudah 6 ton emas per tahun Pak dan ini akan terus berjalan mungkin 100 tahun yang akan datang. Nah kalau begitu memang Pak Ketua kita harus mengundang Antam harusnya ya, karena mereka yang paling tahun mengenai kaitan dengan ini.Merkuri Merkuri 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi ini saya komentar dulu. Jadi mohon maaf nanti sampaikan ke Pimpinan, jadi Bapak kalau menugaskan itu orang yang tahulah, kasihan dia dari Pangandaran langsung kesini tetapi dia tidak mengetahui. Nah ini yang akan kaitannya, sudah dikasih undangannya itu berarti membahas RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri, apa jawabannya disana. Bukan merkuri kalau di masyarakat, di Jawa Barat itu namanya air raksa, dibelinya gampang, datang ke toko kimia juga beli kan, betul tidak? Betul kan? Namanya air raksa. Itu yang berbahaya. Nah ini yang harus Bapak selamatkan warga Jawa Barat. Ini hampir 50 juta Pak bayangkan. Itu tetangga kita Malaysia penduduknya hanya 36 juta, Jawa Barat itu sudah 46 juta, bayangi luar biasa kalau dengan merkuri ini. Jangankan manusia, hewan saja sampai harimau saja mati kok disana, buaya juga mati. Tadi saya tercengang disampaikan oleh Bintang 2 Jenderal Doni yang Kepala Pangdam Patimura. Ini laporannya mereka sangat luar biasa dan ini juga ada produknya disana Pak, dikirimnya ke Sukabumi. Bayangkan bagaimana nasibnya masyarakat Jawa Barat yang penduduknya luar biasa ini.Merkuri Merkuri 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Pada kesempatan ini saya sendiri tahu di lapangan ya karena saya di Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat di sana juga ada pertambangan yang disebut gunung Pongkor Pak. Di gunung Pongkor ini bisa yang disebutnya dari istilah PT Antam gitu adalah kaitan dengan unit pengelola bisnis emas. Jadi PT Aneka Tambang yang menghasilkan emas sekarang sudah 6 ton per tahun, 6 tahun emas kemudian ada perak, ada tembaga tapi di sekitar itu ada yang disebut ....kalau di sana disebut Gurandil Pak. Gurandil itu yang luar biasa, mungkin kalau di sana 16 ribu, mungkin di sana lebih banyak Pak karena di areal 400 hektar ini yang lebih banyak dikuasai justru tempat-tempat yang kaitannya itu diambil oleh para penambang liar itu yang disebut Gurandil. Dan mereka cara membuat emas itu melahirkan emas itu dengan cara yang sederhana, kalau di sana mereka namanya bukan merkuri Pak Ketua, tapi air raksa dan air raksa ini mudah dijual. Jadi kalau mereka ada yang perorangan, ada juga yang kelompok, ada juga yang sebagai pengusaha begitu. Itu yang pengusaha kita ada yang menghasilkan satu bulan bisa 1 kilogram emas, bayangkan mereka jadi kaya raya. Ada yang masuk ke dalam itu pakai seperti tikus masuk gunung ke dalam dan mereka juga kalau ambruk di dalam mungkin 10 orang, 30 orang bisa meninggal akibat itu.Merkuri Merkuri 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah ini yang sekarang ini sama seperti yang langkah Pak Panglima, di sini juga sudah mulai ditutup tapi mereka masih terus kejar-kejaran karena mereka tahu hari-hari kan ada di hutan, petugas nggak setiap hari ada di hutan, ini yang jadi sulit ya, tetap mereka akan melakukan itu dan ini tetap menggunakan yang namanya air raksa atau merkuri. Nah merkuri ini yang telah diketahui kalau di gunung Pongkor Pak, lewatnya masuk ke kali Cisadane, Cisadane kan mengalir di daerah Jakarta dan termasuk Tangerang. Ini hasil penelitian itu juga sudah diduga tercemar Pak, padahal ada beberapa pengusaha yang penambang yang disebut tadi Gurandil itu ada yang saya lihat ada yang setengah hektar dia tiap hari, tiap malam itu mau, tapi dia membuang itu mungkin sudah ada yang tahu gitu, ada reservoir dulu baru masuk ke kali, padahal kalau yang sudah apa profesional itu dilakukan seperti itu. Nah sekarang kan semua sudah tidak ada, tapi yang paling penting kita ini mohon maaf kepada Rekan-rekan para narasumber upaya kita apa setelah mereka ini yang tadinya mendapat penghasilan yang luar biasa dari emas, ini yang kabut pemikiran-pemikiran kita yang cocok untuk mereka. Tadi ada dari Pangdam ya Pak Jenderal mengatakan itu di sana pakai dengan penghijauan, itu mungkin secara umum tapi ini bagaimana mengalihkan pendapatan dia yang diraih, yang selama ini meraih dari itu sekarang pindah ke tempat yang lain, yang khususnya warga dari situ, kalau warganya bukan dari situ enak ya tinggal dibuang aja. Kemudian ternyata saya baru tahu sekarang bahwa penghasil dari kaitan merkuri itu di daerah Bapak di sana ya, jadi mungkin yang datang sampai ke Sukabumi tadi digambarkan dan itu juga Bapak-bapak harus mengetahui itu yang namanya toko-toko emas, mereka itu menggunakan itu ada yang sampai 1 liter sehari toko-toko emas yang gede, sudah ada pesanan ini harus dibikin cincin, dibikin ini dari emas itu. Itu menggunakan aiir raksa juga, itu tidak terasa mereka buang dengan begitu saja karena mereka tidak tahu pengetahuan ini. Makanya saya juga mendukung apa yang di Rekan-rekan mengatakan termasuk dari tadi dari narasumber untuk mengatakan darurat ya, darurat merkuri ini harus segera kita umumkan.Merkuri Merkuri 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi saya memberikan gambaran mungkin wawasan bagaimana kita memanfaatkan supaya pembangkit tenaga listrik air ini dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini harus kita gunakan. Sudah ada rencana semacam itu belum? nah ini saya ingin tanya sudah ada rencana kesana? Dari pada kita bertumpuk kepada batubara ya sudah kembali kepada PLTA saja betul tidak? Yang kedua yang saya sampaikan potensi yang luar biasa di Indonesia itu adalah geotermal. Panas bumi itu baik di Sumatera maupun di Jawa terutama Jawa Barat itu saya mengikut hasil seminar di ITB itu terbesar itu adalah yang ada di Gunung Pangrango Pak, Gunung Gede Pangrango yang ada di Kabupaten Bogor.Pembangkit Listrik PLTA 7
NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian kalau tadi diketahui bahwa geotermal itukan yang Bapak sekarang gunakan berarti PLTU ya (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang ini yang kita bicarakan dari awal sampai akhir sampai sini, batu bara yang jadi kendala. Yang mengenai PLTA (Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air) ini oleh Bapak tidak disentuh betul tidak? nah ini mencari Pak.Pembangkit Listrik PLTA 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih pada sore hari ini kita mendiskusikan yang sangat luar biasa khususnya mengenai batubara Pak ya. Saya melihat didalam hambatan akuisisi cadangan batu bara belum memenuhi kebutuhan PLTU selama beroperasi 25 tahun plus 20%, artinya ini akuisisi ini belum ditandatangani karena ini hambatankah dan apalagi dalam kurun waktu 25 tahun yang kan datang. Nah ini kenapa sampai terjadi hal ini? dan karena tadi ketergantungan batubara. Kalau kasarnya mah kalau PLN punya duit sudah saja beli sahamnya, tetapikan bukan seperti itu karena semua ada porsi-porsi di negara kita yang BUMN-BUMN yang sudah mendapat kesempatan. Saling kita membantu saling ini, tetapi yang penting ada koordinasi, komunikasi apa yang dibeli oleh kita itu mungkin sudah ada kita ada pendekaran dulu dengan pihak mereka begitu. Mungkin harga pasar juga menjadi patokan sebenarnya harga pasar begitu. Nah saya ingin bertanya Pak Dirut kenapa tidak diperbanyak juga mengenai PLTA? Kan selama ini waktu kita rasakan dari kecil itu pertama itu kita punya PLTA Jati Luhur ya.Pembangkit Listrik PLTA Jati Luhur 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih pada sore hari ini kita mendiskusikan yang sangat luar biasa khususnya mengenai batubara Pak ya. Saya melihat didalam hambatan akuisisi cadangan batu bara belum memenuhi kebutuhan PLTU selama beroperasi 25 tahun plus 20%, artinya ini akuisisi ini belum ditandatangani karena ini hambatankah dan apalagi dalam kurun waktu 25 tahun yang kan datang. Nah ini kenapa sampai terjadi hal ini? dan karena tadi ketergantungan batubara. Kalau kasarnya mah kalau PLN punya duit sudah saja beli sahamnya, tetapikan bukan seperti itu karena semua ada porsi-porsi di negara kita yang BUMN-BUMN yang sudah mendapat kesempatan. Saling kita membantu saling ini, tetapi yang penting ada koordinasi, komunikasi apa yang dibeli oleh kita itu mungkin sudah ada kita ada pendekaran dulu dengan pihak mereka begitu. Mungkin harga pasar juga menjadi patokan sebenarnya harga pasar begitu. Nah saya ingin bertanya Pak Dirut kenapa tidak diperbanyak juga mengenai PLTA? Kan selama ini waktu kita rasakan dari kecil itu pertama itu kita punya PLTA Jati Luhur ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian kalau tadi diketahui bahwa geotermal itukan yang Bapak sekarang gunakan berarti PLTU ya (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang ini yang kita bicarakan dari awal sampai akhir sampai sini, batu bara yang jadi kendala. Yang mengenai PLTA (Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air) ini oleh Bapak tidak disentuh betul tidak? nah ini mencari Pak.Pembangkit Listrik PLTU 7
NAWAFIE SALEH 1 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi saya masukan saja. Pertama, terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan komisi, kemudian dari BATAN dan BAPETEN dan senior-senior kita para ahli. Saya teringat di Kabupaten Bogor waktu itu Profesor Samir dari ITB melakukan penelitian. Ada sebuah gunung kecamatannya, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor itu di Gunung Menir namanya. Hasil penelitian luar biasa itu mengandung uranium yang luar besarnya. Apakah dari pihak BATAN sudah mengkaji Prof Jarot? Nah ini sebagai informasi saja karena yang lain itu sudah cukup tadi saya menganggap kami mendukung apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. ini-ini informasi ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak salah Prof Samirnya sudah tidak ada sekarang, tapi masukan bagi kita itu sangat luar biasa. Di Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan, kemudian dengan disebutnya Gunung Menir itu jarak sekitar 50 kilometer menjalur sampai kedaerah perbatasan Banten yaitu di Kabupaten Lebak. Gunung itu katanya mengandung uranium. Itu saja Pimpinan karena terbatas waktu. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPembangkit Listrik Uranium 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Ya betul ya. Jadi akan tercemar itu kan diakibatkan.Pencemaran Pencemaran 7
NAWAFIE SALEH 1 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi saya masukan saja. Pertama, terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan komisi, kemudian dari BATAN dan BAPETEN dan senior-senior kita para ahli. Saya teringat di Kabupaten Bogor waktu itu Profesor Samir dari ITB melakukan penelitian. Ada sebuah gunung kecamatannya, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor itu di Gunung Menir namanya. Hasil penelitian luar biasa itu mengandung uranium yang luar besarnya. Apakah dari pihak BATAN sudah mengkaji Prof Jarot? Nah ini sebagai informasi saja karena yang lain itu sudah cukup tadi saya menganggap kami mendukung apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. ini-ini informasi ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak salah Prof Samirnya sudah tidak ada sekarang, tapi masukan bagi kita itu sangat luar biasa. Di Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan, kemudian dengan disebutnya Gunung Menir itu jarak sekitar 50 kilometer menjalur sampai kedaerah perbatasan Banten yaitu di Kabupaten Lebak. Gunung itu katanya mengandung uranium. Itu saja Pimpinan karena terbatas waktu. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPenelitian Penelitian 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Pada kesempatan ini saya sendiri tahu di lapangan ya karena saya di Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat di sana juga ada pertambangan yang disebut gunung Pongkor Pak. Di gunung Pongkor ini bisa yang disebutnya dari istilah PT Antam gitu adalah kaitan dengan unit pengelola bisnis emas. Jadi PT Aneka Tambang yang menghasilkan emas sekarang sudah 6 ton per tahun, 6 tahun emas kemudian ada perak, ada tembaga tapi di sekitar itu ada yang disebut ....kalau di sana disebut Gurandil Pak. Gurandil itu yang luar biasa, mungkin kalau di sana 16 ribu, mungkin di sana lebih banyak Pak karena di areal 400 hektar ini yang lebih banyak dikuasai justru tempat-tempat yang kaitannya itu diambil oleh para penambang liar itu yang disebut Gurandil. Dan mereka cara membuat emas itu melahirkan emas itu dengan cara yang sederhana, kalau di sana mereka namanya bukan merkuri Pak Ketua, tapi air raksa dan air raksa ini mudah dijual. Jadi kalau mereka ada yang perorangan, ada juga yang kelompok, ada juga yang sebagai pengusaha begitu. Itu yang pengusaha kita ada yang menghasilkan satu bulan bisa 1 kilogram emas, bayangkan mereka jadi kaya raya. Ada yang masuk ke dalam itu pakai seperti tikus masuk gunung ke dalam dan mereka juga kalau ambruk di dalam mungkin 10 orang, 30 orang bisa meninggal akibat itu.Pertambangan Air Raksa 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah ini yang sekarang ini sama seperti yang langkah Pak Panglima, di sini juga sudah mulai ditutup tapi mereka masih terus kejar-kejaran karena mereka tahu hari-hari kan ada di hutan, petugas nggak setiap hari ada di hutan, ini yang jadi sulit ya, tetap mereka akan melakukan itu dan ini tetap menggunakan yang namanya air raksa atau merkuri. Nah merkuri ini yang telah diketahui kalau di gunung Pongkor Pak, lewatnya masuk ke kali Cisadane, Cisadane kan mengalir di daerah Jakarta dan termasuk Tangerang. Ini hasil penelitian itu juga sudah diduga tercemar Pak, padahal ada beberapa pengusaha yang penambang yang disebut tadi Gurandil itu ada yang saya lihat ada yang setengah hektar dia tiap hari, tiap malam itu mau, tapi dia membuang itu mungkin sudah ada yang tahu gitu, ada reservoir dulu baru masuk ke kali, padahal kalau yang sudah apa profesional itu dilakukan seperti itu. Nah sekarang kan semua sudah tidak ada, tapi yang paling penting kita ini mohon maaf kepada Rekan-rekan para narasumber upaya kita apa setelah mereka ini yang tadinya mendapat penghasilan yang luar biasa dari emas, ini yang kabut pemikiran-pemikiran kita yang cocok untuk mereka. Tadi ada dari Pangdam ya Pak Jenderal mengatakan itu di sana pakai dengan penghijauan, itu mungkin secara umum tapi ini bagaimana mengalihkan pendapatan dia yang diraih, yang selama ini meraih dari itu sekarang pindah ke tempat yang lain, yang khususnya warga dari situ, kalau warganya bukan dari situ enak ya tinggal dibuang aja. Kemudian ternyata saya baru tahu sekarang bahwa penghasil dari kaitan merkuri itu di daerah Bapak di sana ya, jadi mungkin yang datang sampai ke Sukabumi tadi digambarkan dan itu juga Bapak-bapak harus mengetahui itu yang namanya toko-toko emas, mereka itu menggunakan itu ada yang sampai 1 liter sehari toko-toko emas yang gede, sudah ada pesanan ini harus dibikin cincin, dibikin ini dari emas itu. Itu menggunakan aiir raksa juga, itu tidak terasa mereka buang dengan begitu saja karena mereka tidak tahu pengetahuan ini. Makanya saya juga mendukung apa yang di Rekan-rekan mengatakan termasuk dari tadi dari narasumber untuk mengatakan darurat ya, darurat merkuri ini harus segera kita umumkan.Pertambangan Air Raksa 7



NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Pada kesempatan ini saya sendiri tahu di lapangan ya karena saya di Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat di sana juga ada pertambangan yang disebut gunung Pongkor Pak. Di gunung Pongkor ini bisa yang disebutnya dari istilah PT Antam gitu adalah kaitan dengan unit pengelola bisnis emas. Jadi PT Aneka Tambang yang menghasilkan emas sekarang sudah 6 ton per tahun, 6 tahun emas kemudian ada perak, ada tembaga tapi di sekitar itu ada yang disebut ....kalau di sana disebut Gurandil Pak. Gurandil itu yang luar biasa, mungkin kalau di sana 16 ribu, mungkin di sana lebih banyak Pak karena di areal 400 hektar ini yang lebih banyak dikuasai justru tempat-tempat yang kaitannya itu diambil oleh para penambang liar itu yang disebut Gurandil. Dan mereka cara membuat emas itu melahirkan emas itu dengan cara yang sederhana, kalau di sana mereka namanya bukan merkuri Pak Ketua, tapi air raksa dan air raksa ini mudah dijual. Jadi kalau mereka ada yang perorangan, ada juga yang kelompok, ada juga yang sebagai pengusaha begitu. Itu yang pengusaha kita ada yang menghasilkan satu bulan bisa 1 kilogram emas, bayangkan mereka jadi kaya raya. Ada yang masuk ke dalam itu pakai seperti tikus masuk gunung ke dalam dan mereka juga kalau ambruk di dalam mungkin 10 orang, 30 orang bisa meninggal akibat itu.Pertambangan Gunung Pongkor 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah ini yang sekarang ini sama seperti yang langkah Pak Panglima, di sini juga sudah mulai ditutup tapi mereka masih terus kejar-kejaran karena mereka tahu hari-hari kan ada di hutan, petugas nggak setiap hari ada di hutan, ini yang jadi sulit ya, tetap mereka akan melakukan itu dan ini tetap menggunakan yang namanya air raksa atau merkuri. Nah merkuri ini yang telah diketahui kalau di gunung Pongkor Pak, lewatnya masuk ke kali Cisadane, Cisadane kan mengalir di daerah Jakarta dan termasuk Tangerang. Ini hasil penelitian itu juga sudah diduga tercemar Pak, padahal ada beberapa pengusaha yang penambang yang disebut tadi Gurandil itu ada yang saya lihat ada yang setengah hektar dia tiap hari, tiap malam itu mau, tapi dia membuang itu mungkin sudah ada yang tahu gitu, ada reservoir dulu baru masuk ke kali, padahal kalau yang sudah apa profesional itu dilakukan seperti itu. Nah sekarang kan semua sudah tidak ada, tapi yang paling penting kita ini mohon maaf kepada Rekan-rekan para narasumber upaya kita apa setelah mereka ini yang tadinya mendapat penghasilan yang luar biasa dari emas, ini yang kabut pemikiran-pemikiran kita yang cocok untuk mereka. Tadi ada dari Pangdam ya Pak Jenderal mengatakan itu di sana pakai dengan penghijauan, itu mungkin secara umum tapi ini bagaimana mengalihkan pendapatan dia yang diraih, yang selama ini meraih dari itu sekarang pindah ke tempat yang lain, yang khususnya warga dari situ, kalau warganya bukan dari situ enak ya tinggal dibuang aja. Kemudian ternyata saya baru tahu sekarang bahwa penghasil dari kaitan merkuri itu di daerah Bapak di sana ya, jadi mungkin yang datang sampai ke Sukabumi tadi digambarkan dan itu juga Bapak-bapak harus mengetahui itu yang namanya toko-toko emas, mereka itu menggunakan itu ada yang sampai 1 liter sehari toko-toko emas yang gede, sudah ada pesanan ini harus dibikin cincin, dibikin ini dari emas itu. Itu menggunakan aiir raksa juga, itu tidak terasa mereka buang dengan begitu saja karena mereka tidak tahu pengetahuan ini. Makanya saya juga mendukung apa yang di Rekan-rekan mengatakan termasuk dari tadi dari narasumber untuk mengatakan darurat ya, darurat merkuri ini harus segera kita umumkan.Pertambangan Gunung Pongkor 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya Orang Jawa Barat, Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat dan saya 2 periode di Jawa Barat. Saya tahu kerjaan Bapak kalau begini ya kan, tadi yang ditanyakan oleh saudara kita. Jadi mohon maaf dari Pak Ketua dan Rekan-rekan khususnya Narasumber dari BPPT menyampaikan, saya agak kecewa penjelasan dari Bapak sekarang karena kita ini waktu membahas pertama RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri ini bahayanya luar biasa. Ini Konvensi Internasional, sekarang kita menjadi Undang-Undang di kita dan sudah dibahas di Komisi VII ini seminggu yang lalu. Saya merekomendasikan justru yang tahu itu adalah ESDM Jawa Barat, ternyata sekarang kan Bapak tidak ke lapangan. Bapak tahu yang namanya Gunung Pokor, UPBE dari Antam (Aneka Tambang). Itu berdiri Tahun 1990 dan sekarang hasilnya sudah 6 ton emas per tahun. Dia punya luas izinnya itu 4 ribu hektar, tetapi di pinggiran dia ada beberapa kampung, ada Cihilis, ada kampung apa lagi, itu yang namanya Dinangung dan Kecamatan Sukajaya, itu mereka ambil sendiri secara diam-diam itu bersama-sama dengan Antam dan mereka olah itu menggunakan Merkuri. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama.Pertambangan Merkuri 7
NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Maaf Professor sebentar. Jadi itu akibat mereka karena di Bogor ditutup yang Guranil itu, yang di Pongkor ya pindah ke Sumbawa sekarang, ke daerah Bapak.Pertambangan Penambang Liar 7
NAWAFIE SALEH 7 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Pak Pimpinan, Jadi tadi sudah dijelaskan penambangan itu ada di Bogor. Dari Bogor itukan airnya kemana? Ke Jakarta begituPertambangan Penambangan 7
NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Itu saja Pak Ketua, jadi saya ingin pendalamannya kepada kaitan bagaimana kita mendalami supaya masyarakat yang sekarang alih profesi itu supaya mereka juga dilakukan, langkah-langkah ini tentunya konsep dari pada narasumber yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau saya sedikit menyitir kepada apa disebut sinyalemen Allah dalam Al Quran itu Allah berfirman “dzoharol fasadu fil ardhi wa fissama’ bima kasabat aidinnaas”, kerusakan di bumi dan langit itu karena ulah manusia. Nah ini yang harus kita, harus perjuangkan itu manusia itu jangan seperti itu kita harus memberikan informasi, sosialisasi dan sebagainya, jangan merusak lingkungan, jangan merusak kehidupan gitu kan, jadi kita ini berarti Bapak-Ibu selaku melaksanakan ibadah kepada Allah SWT karena berjuang untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan kehidupan di alam dunia ini. Terima kasih Pak Ketua. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pertambangan Pengrusakan Lingkungan 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Pada kesempatan ini saya sendiri tahu di lapangan ya karena saya di Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat di sana juga ada pertambangan yang disebut gunung Pongkor Pak. Di gunung Pongkor ini bisa yang disebutnya dari istilah PT Antam gitu adalah kaitan dengan unit pengelola bisnis emas. Jadi PT Aneka Tambang yang menghasilkan emas sekarang sudah 6 ton per tahun, 6 tahun emas kemudian ada perak, ada tembaga tapi di sekitar itu ada yang disebut ....kalau di sana disebut Gurandil Pak. Gurandil itu yang luar biasa, mungkin kalau di sana 16 ribu, mungkin di sana lebih banyak Pak karena di areal 400 hektar ini yang lebih banyak dikuasai justru tempat-tempat yang kaitannya itu diambil oleh para penambang liar itu yang disebut Gurandil. Dan mereka cara membuat emas itu melahirkan emas itu dengan cara yang sederhana, kalau di sana mereka namanya bukan merkuri Pak Ketua, tapi air raksa dan air raksa ini mudah dijual. Jadi kalau mereka ada yang perorangan, ada juga yang kelompok, ada juga yang sebagai pengusaha begitu. Itu yang pengusaha kita ada yang menghasilkan satu bulan bisa 1 kilogram emas, bayangkan mereka jadi kaya raya. Ada yang masuk ke dalam itu pakai seperti tikus masuk gunung ke dalam dan mereka juga kalau ambruk di dalam mungkin 10 orang, 30 orang bisa meninggal akibat itu.Pertambangan Tambang Emas 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah ini yang sekarang ini sama seperti yang langkah Pak Panglima, di sini juga sudah mulai ditutup tapi mereka masih terus kejar-kejaran karena mereka tahu hari-hari kan ada di hutan, petugas nggak setiap hari ada di hutan, ini yang jadi sulit ya, tetap mereka akan melakukan itu dan ini tetap menggunakan yang namanya air raksa atau merkuri. Nah merkuri ini yang telah diketahui kalau di gunung Pongkor Pak, lewatnya masuk ke kali Cisadane, Cisadane kan mengalir di daerah Jakarta dan termasuk Tangerang. Ini hasil penelitian itu juga sudah diduga tercemar Pak, padahal ada beberapa pengusaha yang penambang yang disebut tadi Gurandil itu ada yang saya lihat ada yang setengah hektar dia tiap hari, tiap malam itu mau, tapi dia membuang itu mungkin sudah ada yang tahu gitu, ada reservoir dulu baru masuk ke kali, padahal kalau yang sudah apa profesional itu dilakukan seperti itu. Nah sekarang kan semua sudah tidak ada, tapi yang paling penting kita ini mohon maaf kepada Rekan-rekan para narasumber upaya kita apa setelah mereka ini yang tadinya mendapat penghasilan yang luar biasa dari emas, ini yang kabut pemikiran-pemikiran kita yang cocok untuk mereka. Tadi ada dari Pangdam ya Pak Jenderal mengatakan itu di sana pakai dengan penghijauan, itu mungkin secara umum tapi ini bagaimana mengalihkan pendapatan dia yang diraih, yang selama ini meraih dari itu sekarang pindah ke tempat yang lain, yang khususnya warga dari situ, kalau warganya bukan dari situ enak ya tinggal dibuang aja. Kemudian ternyata saya baru tahu sekarang bahwa penghasil dari kaitan merkuri itu di daerah Bapak di sana ya, jadi mungkin yang datang sampai ke Sukabumi tadi digambarkan dan itu juga Bapak-bapak harus mengetahui itu yang namanya toko-toko emas, mereka itu menggunakan itu ada yang sampai 1 liter sehari toko-toko emas yang gede, sudah ada pesanan ini harus dibikin cincin, dibikin ini dari emas itu. Itu menggunakan aiir raksa juga, itu tidak terasa mereka buang dengan begitu saja karena mereka tidak tahu pengetahuan ini. Makanya saya juga mendukung apa yang di Rekan-rekan mengatakan termasuk dari tadi dari narasumber untuk mengatakan darurat ya, darurat merkuri ini harus segera kita umumkan.Pertambangan Tambang Emas 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya Orang Jawa Barat, Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat dan saya 2 periode di Jawa Barat. Saya tahu kerjaan Bapak kalau begini ya kan, tadi yang ditanyakan oleh saudara kita. Jadi mohon maaf dari Pak Ketua dan Rekan-rekan khususnya Narasumber dari BPPT menyampaikan, saya agak kecewa penjelasan dari Bapak sekarang karena kita ini waktu membahas pertama RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri ini bahayanya luar biasa. Ini Konvensi Internasional, sekarang kita menjadi Undang-Undang di kita dan sudah dibahas di Komisi VII ini seminggu yang lalu. Saya merekomendasikan justru yang tahu itu adalah ESDM Jawa Barat, ternyata sekarang kan Bapak tidak ke lapangan. Bapak tahu yang namanya Gunung Pokor, UPBE dari Antam (Aneka Tambang). Itu berdiri Tahun 1990 dan sekarang hasilnya sudah 6 ton emas per tahun. Dia punya luas izinnya itu 4 ribu hektar, tetapi di pinggiran dia ada beberapa kampung, ada Cihilis, ada kampung apa lagi, itu yang namanya Dinangung dan Kecamatan Sukajaya, itu mereka ambil sendiri secara diam-diam itu bersama-sama dengan Antam dan mereka olah itu menggunakan Merkuri. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama.Perundangan Ratifikasi 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi ini saya komentar dulu. Jadi mohon maaf nanti sampaikan ke Pimpinan, jadi Bapak kalau menugaskan itu orang yang tahulah, kasihan dia dari Pangandaran langsung kesini tetapi dia tidak mengetahui. Nah ini yang akan kaitannya, sudah dikasih undangannya itu berarti membahas RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri, apa jawabannya disana. Bukan merkuri kalau di masyarakat, di Jawa Barat itu namanya air raksa, dibelinya gampang, datang ke toko kimia juga beli kan, betul tidak? Betul kan? Namanya air raksa. Itu yang berbahaya. Nah ini yang harus Bapak selamatkan warga Jawa Barat. Ini hampir 50 juta Pak bayangkan. Itu tetangga kita Malaysia penduduknya hanya 36 juta, Jawa Barat itu sudah 46 juta, bayangi luar biasa kalau dengan merkuri ini. Jangankan manusia, hewan saja sampai harimau saja mati kok disana, buaya juga mati. Tadi saya tercengang disampaikan oleh Bintang 2 Jenderal Doni yang Kepala Pangdam Patimura. Ini laporannya mereka sangat luar biasa dan ini juga ada produknya disana Pak, dikirimnya ke Sukabumi. Bayangkan bagaimana nasibnya masyarakat Jawa Barat yang penduduknya luar biasa ini.Perundangan Ratifikasi 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya Orang Jawa Barat, Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat dan saya 2 periode di Jawa Barat. Saya tahu kerjaan Bapak kalau begini ya kan, tadi yang ditanyakan oleh saudara kita. Jadi mohon maaf dari Pak Ketua dan Rekan-rekan khususnya Narasumber dari BPPT menyampaikan, saya agak kecewa penjelasan dari Bapak sekarang karena kita ini waktu membahas pertama RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri ini bahayanya luar biasa. Ini Konvensi Internasional, sekarang kita menjadi Undang-Undang di kita dan sudah dibahas di Komisi VII ini seminggu yang lalu. Saya merekomendasikan justru yang tahu itu adalah ESDM Jawa Barat, ternyata sekarang kan Bapak tidak ke lapangan. Bapak tahu yang namanya Gunung Pokor, UPBE dari Antam (Aneka Tambang). Itu berdiri Tahun 1990 dan sekarang hasilnya sudah 6 ton emas per tahun. Dia punya luas izinnya itu 4 ribu hektar, tetapi di pinggiran dia ada beberapa kampung, ada Cihilis, ada kampung apa lagi, itu yang namanya Dinangung dan Kecamatan Sukajaya, itu mereka ambil sendiri secara diam-diam itu bersama-sama dengan Antam dan mereka olah itu menggunakan Merkuri. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama.Perundangan RUU 7
NAWAFIE SALEH 5 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya komentar saja Pak Ketua tetapi kepada BPPT tadi langkah yang mungkin tradisional oleh masyarakat kalaupun ada seperti di Gunung Sewu di Garut mungkin dia akan mengadakan pengolahan itu tetapi dengan tidak menggunakan air raksa merkuri ini bagaimana. Saya ingin mendapatkan informasi kalau dari sana. Kalau dari pemerintahan, saya kira tidak sewajarnya Bapak berbicara semacam ini. Jadi kita jauh yang diharapkan oleh kita. Kita lagi membahas RUU ini. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Perundangan RUU 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi mohon maaf dari Bapak dari Dinas ini Pak Ketua, orang lain ini dari Maluku saja sudah larinya 1.000 meter, Bapak ini belum tahu, tidak mengerti saya. Tadi disana dari penjelasan dari Pangdam Patimura itu katanya kirim yang Merkuri yang hasil dari Maluku ini dikirim ke Sukabumi. Itu sampai 600 drum bayangi. Itu dari sana Pak. Nah kenapa Bapak tidak tahu itu misalnya itu, kenapa Bapak tidak koordinasi dengan Kabupaten. Kalau Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah waktu 22 itu Tahun 1999, itu memang dulu kewenangan kabupaten, tetapi lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu pindah ke provinsi. Berarti kan wewenang Bapak di provinsi izin ini. Ya Bapak mengeluarkan izin harus tahu dong di lapangannya bagaimana kondisinya. Ini yang luar biasa. Hasil penelitian ITB, Bapak kan bahas ITB ya. Itu yang Sungai Cikaniki yang masuk ke Tangerang, itukan ada Ciliwung, ada Cisadane, itu sudah tercemar Pak merkuri. Nah belum lagi Bapak di Bandung itu di Jalan Otto Iskandardinata itu berapa puluh pemilik toko emas, semua itu mereka menggunakan merkuri dan di rumah-rumahnya. Ini yang harus kita basmi, harus kita tunjukan kepada mereka itu bahwa ini adalah berbahaya. Nah ini makanya kita yang tahu ini diperkirakan dari SDM Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak tahu, Bapak kan bingung kita. Itu Bapak dari Pertambangan. Nah ini yang harus menjadi catatan kita bersama tetapi yang terakhir tadi rekan kita mengatakan ya sudah sekarang nanti kalau Undang-Undangnya lahir mungkin jadi pedoman bagi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tahu yang namanya itu Gurandil Pak. Kalau Peti itu di daerah lain, kalau di Bogom itu namanya Gurandil, mereka masuk memakai lobang sendiri kayak tikus begitu, sampai ketemu di tempat yang digunakan oleh Antam, Antam kan pakai alat masuk ke Gunung itu namanya Gunung Pogor. Di tengah-tengah itu ketemu itu lucu itu, makanya sekarang sudah ditutup. Itu sudah 5 bulan yang lalu ditutup oleh Polda Jabar sekarang ini. Nah yang harus kita harus perhatikan Bapak kan mengenai perizinan, harusnya masyarakat Pak yang sekarang mereka mendapat penghasilan yang luar biasa dari Guranil ini, harus bagaimana warga Bogor ini diupayakan supaya pindah profesi, siapkan lapangan kerja yang baru. Itu yang inginnya tadinya. Sudah ada langkah-langkah kesana? Belum kan ya? Bapak baru tahu sekarang. Itu di Sukabumi, saya tahu juga di Cisewu, di Garut Selatan itu ada juga penambangan semacam ini, tetapi yang ada izin itu yang penambangan emas itu hanya yang ada di Pongkor di Kabupaten Bogor. Itu hasilnya sekarang sudah 6 ton emas per tahun Pak dan ini akan terus berjalan mungkin 100 tahun yang akan datang. Nah kalau begitu memang Pak Ketua kita harus mengundang Antam harusnya ya, karena mereka yang paling tahun mengenai kaitan dengan ini.Perundangan Undang-Undang 7
NAWAFIE SALEH 7 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang ketiga yang geotermal. Nah saya menyarankan kepada Bapak kalau memang dari batu bara sulit lebih baik geotermal manfaatkan dan PLTA dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kami percaya karena kaitan PLN ini BUMN yang kredibel yang sudah mempunyai keuntungan. Yang tahun kemarin Pertamina periode sekarang ini kwartal awalnya ini Pertamina ke labanya turun 27% Pak, 27%, tetapi PLN tidak ya belum turun ya? belum turun mudah-mudahan naik ya kalau PLN mudah-mudahan naik labanya karena tadi anak perusahaan Pertamina kan 24 kemudian cucunya 132 itu Pertamina sebagai informasi saja kepada bapakbapak. Apakah PLN juga mau punya banyak begitu tidak? apakah dari perusahaanperusahaan yang 11 ini juga ada anak-anaknya? berarti cucu-cucu dari Bapakbapak. Kan cucu Bapak-bapak. Mudah-mudahan tidak seperti Pertamina.PLN PLN 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah kaitan dengan kontribusi kepada kepentingan masyarakat ini Pak ya? mohon di lapangan itu menjadi perhatian Pak. Yang namanya orang disebut mendapat subisdi yang 450 sampai 800 itu yang menikmati bukan orang yang tidak berduit, eh bukan orang yang kecil, bukan orang miskin, tetapi orang yang dekat dengan lingkungan orang PLN mohon maaf begitu. Ini harus menjadi perhatian catatan orang PLN kan tidak punya petugas dilapangan, dia mengangkat petugas dilapangan kongkalikong dengan orang yang punya duit. Dia dimasukan kepada orang yang dapat subsidi. Kasihan Pak. Kalau benar-benar orang yang harusnya mendapat subsidi malah tidak menang. Terjadi waktu uang diberikan langsung di Bogor dulu waktu ingat periode yang lalu ya, periode waktu Pak Pemerintahan Pak SBY itu ada uang yang diberikan langsung. Yang diberikan langsung itu harusnya kepada orang miskin, diberikannya kepada saudaranya Kepala Desa. Dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumahnya bagus ko dapat bantuan semacam itu. Akhirnya si RT marah dan dia bawa pisau dia tusuk sampai meninggal. Nah itu kejadian semacam itu. Bagaimanapun jadi kita itu harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat dilapangan Pak.PLN PLN 7
NAWAFIE SALEH 9 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi artinya saya menyarankan ini kepada Pak Dirut kalau ada informasi dari bawah ini jangan ditelan enak-enak Pak, ternyata pahit Pak begitu. Pahit kalau memang sebenarnya disampaikannya enak, tetapi sebenarnya isinya pahit itu, jadi Bapak harus cek ke lapangan cek and ricek sampai keminimal ke daerah cabang ditingkat rayuan mungkin sampai itu. Sampai tahu bahwa apa yang kita subsidi itu betul-betul diberikan kepada orang-orang yang betul-betul harus dia memanfaatkan. Demikian saya daerah pemilihan Bogor dari Fraksi Golkar. Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhPLN PLN 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Nah kaitan dengan kontribusi kepada kepentingan masyarakat ini Pak ya? mohon di lapangan itu menjadi perhatian Pak. Yang namanya orang disebut mendapat subisdi yang 450 sampai 800 itu yang menikmati bukan orang yang tidak berduit, eh bukan orang yang kecil, bukan orang miskin, tetapi orang yang dekat dengan lingkungan orang PLN mohon maaf begitu. Ini harus menjadi perhatian catatan orang PLN kan tidak punya petugas dilapangan, dia mengangkat petugas dilapangan kongkalikong dengan orang yang punya duit. Dia dimasukan kepada orang yang dapat subsidi. Kasihan Pak. Kalau benar-benar orang yang harusnya mendapat subsidi malah tidak menang. Terjadi waktu uang diberikan langsung di Bogor dulu waktu ingat periode yang lalu ya, periode waktu Pak Pemerintahan Pak SBY itu ada uang yang diberikan langsung. Yang diberikan langsung itu harusnya kepada orang miskin, diberikannya kepada saudaranya Kepala Desa. Dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumahnya bagus ko dapat bantuan semacam itu. Akhirnya si RT marah dan dia bawa pisau dia tusuk sampai meninggal. Nah itu kejadian semacam itu. Bagaimanapun jadi kita itu harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat dilapangan Pak.PLN Subsidi 7
NAWAFIE SALEH 9 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi artinya saya menyarankan ini kepada Pak Dirut kalau ada informasi dari bawah ini jangan ditelan enak-enak Pak, ternyata pahit Pak begitu. Pahit kalau memang sebenarnya disampaikannya enak, tetapi sebenarnya isinya pahit itu, jadi Bapak harus cek ke lapangan cek and ricek sampai keminimal ke daerah cabang ditingkat rayuan mungkin sampai itu. Sampai tahu bahwa apa yang kita subsidi itu betul-betul diberikan kepada orang-orang yang betul-betul harus dia memanfaatkan. Demikian saya daerah pemilihan Bogor dari Fraksi Golkar. Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhPLN Subsidi 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian untuk Pulau Jawa dalam penyiapan tenaga kerja seluas 46.000 hektar tersedia dari 48 titik di 30 kabupaten. Yang akan menjadi pertanyaan saya apakah ini ada termasuk Jawa Barat atau khususnya Kabupaten Bogor yang ada di 30 ini kemudian 8 titik dari 30 kabupaten dimana saja yang memang menjadi kaitannya dengan areal yang diminta tadi yang jumlahnya 70.000 hektar. Itu yang kaitan dengan hutan sosial karena banyak sekali kebetulan masyarakat saya didapil Kabupaten Bogor ada kaitan dengan Taman Nasional Halimun, kemudian Taman Nasional Gunung Salak itu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan hutan ini. Mereka sudah berjuang juga ingin melihat dan memanfaatkan untuk membantu kehutanan, tapi mereka tidak mau caranya bagaimana. Nah ini mungkin dibantu nanti oleh para petugas yang dilapangan ya terutama yang berkaitan dengan kehutanan.Program Lingkungan Hidup Lapangan Kerja 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian yang kedua, saya menyoroti tentang areal kehutanan sosial. Di daerah ini banyak diminta oleh masyarakat karena mereka langsung ada dilingkungan hutan sosial itu. Program inikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian lingkungan. Betul itu Ibu ya? nah menurut catatan saya terima sampai dengan Tahun 2017 ini perhutanan sudah mencapai 700.378 tertera didalam halaman 4 Bu yang secara highlight ini ada.Program Lingkungan Hidup Program Kerja 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi ini saya komentar dulu. Jadi mohon maaf nanti sampaikan ke Pimpinan, jadi Bapak kalau menugaskan itu orang yang tahulah, kasihan dia dari Pangandaran langsung kesini tetapi dia tidak mengetahui. Nah ini yang akan kaitannya, sudah dikasih undangannya itu berarti membahas RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri, apa jawabannya disana. Bukan merkuri kalau di masyarakat, di Jawa Barat itu namanya air raksa, dibelinya gampang, datang ke toko kimia juga beli kan, betul tidak? Betul kan? Namanya air raksa. Itu yang berbahaya. Nah ini yang harus Bapak selamatkan warga Jawa Barat. Ini hampir 50 juta Pak bayangkan. Itu tetangga kita Malaysia penduduknya hanya 36 juta, Jawa Barat itu sudah 46 juta, bayangi luar biasa kalau dengan merkuri ini. Jangankan manusia, hewan saja sampai harimau saja mati kok disana, buaya juga mati. Tadi saya tercengang disampaikan oleh Bintang 2 Jenderal Doni yang Kepala Pangdam Patimura. Ini laporannya mereka sangat luar biasa dan ini juga ada produknya disana Pak, dikirimnya ke Sukabumi. Bayangkan bagaimana nasibnya masyarakat Jawa Barat yang penduduknya luar biasa ini.Ratifikasi Konvensi MinamataAir Raksa 7
NAWAFIE SALEH 8 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Ya betul ya. Jadi akan tercemar itu kan diakibatkan.Ratifikasi Konvensi MinamataAir Sungai 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Saya Orang Jawa Barat, Dapil Bogor, Dapil V Jawa Barat dan saya 2 periode di Jawa Barat. Saya tahu kerjaan Bapak kalau begini ya kan, tadi yang ditanyakan oleh saudara kita. Jadi mohon maaf dari Pak Ketua dan Rekan-rekan khususnya Narasumber dari BPPT menyampaikan, saya agak kecewa penjelasan dari Bapak sekarang karena kita ini waktu membahas pertama RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri ini bahayanya luar biasa. Ini Konvensi Internasional, sekarang kita menjadi Undang-Undang di kita dan sudah dibahas di Komisi VII ini seminggu yang lalu. Saya merekomendasikan justru yang tahu itu adalah ESDM Jawa Barat, ternyata sekarang kan Bapak tidak ke lapangan. Bapak tahu yang namanya Gunung Pokor, UPBE dari Antam (Aneka Tambang). Itu berdiri Tahun 1990 dan sekarang hasilnya sudah 6 ton emas per tahun. Dia punya luas izinnya itu 4 ribu hektar, tetapi di pinggiran dia ada beberapa kampung, ada Cihilis, ada kampung apa lagi, itu yang namanya Dinangung dan Kecamatan Sukajaya, itu mereka ambil sendiri secara diam-diam itu bersama-sama dengan Antam dan mereka olah itu menggunakan Merkuri. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama.Ratifikasi Konvensi MinamataKonvensi Minimata 7
NAWAFIE SALEH 4 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Jadi ini saya komentar dulu. Jadi mohon maaf nanti sampaikan ke Pimpinan, jadi Bapak kalau menugaskan itu orang yang tahulah, kasihan dia dari Pangandaran langsung kesini tetapi dia tidak mengetahui. Nah ini yang akan kaitannya, sudah dikasih undangannya itu berarti membahas RUU Ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri, apa jawabannya disana. Bukan merkuri kalau di masyarakat, di Jawa Barat itu namanya air raksa, dibelinya gampang, datang ke toko kimia juga beli kan, betul tidak? Betul kan? Namanya air raksa. Itu yang berbahaya. Nah ini yang harus Bapak selamatkan warga Jawa Barat. Ini hampir 50 juta Pak bayangkan. Itu tetangga kita Malaysia penduduknya hanya 36 juta, Jawa Barat itu sudah 46 juta, bayangi luar biasa kalau dengan merkuri ini. Jangankan manusia, hewan saja sampai harimau saja mati kok disana, buaya juga mati. Tadi saya tercengang disampaikan oleh Bintang 2 Jenderal Doni yang Kepala Pangdam Patimura. Ini laporannya mereka sangat luar biasa dan ini juga ada produknya disana Pak, dikirimnya ke Sukabumi. Bayangkan bagaimana nasibnya masyarakat Jawa Barat yang penduduknya luar biasa ini.Ratifikasi Konvensi MinamataKonvensi Minimata 7
NAWAFIE SALEH 2 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Terima kasih pada sore hari ini kita mendiskusikan yang sangat luar biasa khususnya mengenai batubara Pak ya. Saya melihat didalam hambatan akuisisi cadangan batu bara belum memenuhi kebutuhan PLTU selama beroperasi 25 tahun plus 20%, artinya ini akuisisi ini belum ditandatangani karena ini hambatankah dan apalagi dalam kurun waktu 25 tahun yang kan datang. Nah ini kenapa sampai terjadi hal ini? dan karena tadi ketergantungan batubara. Kalau kasarnya mah kalau PLN punya duit sudah saja beli sahamnya, tetapikan bukan seperti itu karena semua ada porsi-porsi di negara kita yang BUMN-BUMN yang sudah mendapat kesempatan. Saling kita membantu saling ini, tetapi yang penting ada koordinasi, komunikasi apa yang dibeli oleh kita itu mungkin sudah ada kita ada pendekaran dulu dengan pihak mereka begitu. Mungkin harga pasar juga menjadi patokan sebenarnya harga pasar begitu. Nah saya ingin bertanya Pak Dirut kenapa tidak diperbanyak juga mengenai PLTA? Kan selama ini waktu kita rasakan dari kecil itu pertama itu kita punya PLTA Jati Luhur ya.Tambang Batubara Akuisisi 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian dalam skala nasional, saya melihat tadi yang kaitan dengan udang galah. Lobster sudah tidak lagi. lobster udang galah ini harusnya menjadi perhatian kita bersama sebab biasanya udang yang bagus itu yang payau ya? payau yang airnya air laut dan air darat. Justru diBogor banyak airnya air tawar, nah perlu kami ada udang galah ini. Bagaimana perkembangannya begitu? disini saja produksi benih udang galah monoseks jantan. Ini dimana lokasinya ini? apakah didaerah-daerah yang air tawar ini bisa bagus, bisa mencapai angkanya berapa bisa satu kilo dalam jangka setahun umpamanya begitulah lobsternya begitu. ini yang harus menjadi perhatian kita bersama karena membutuhkan. Saya kira, saya melihat Jawa Barat jarang itu yang menanam udang, udang galah itu, tapi dipikir-pikir pantainya ya sudah biasa itu panen udang itu, udang air payau apa namanya begitu ya?Tata kelola budidaya Lobster 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Kemudian dalam skala nasional, saya melihat tadi yang kaitan dengan udang galah. Lobster sudah tidak lagi. lobster udang galah ini harusnya menjadi perhatian kita bersama sebab biasanya udang yang bagus itu yang payau ya? payau yang airnya air laut dan air darat. Justru diBogor banyak airnya air tawar, nah perlu kami ada udang galah ini. Bagaimana perkembangannya begitu? disini saja produksi benih udang galah monoseks jantan. Ini dimana lokasinya ini? apakah didaerah-daerah yang air tawar ini bisa bagus, bisa mencapai angkanya berapa bisa satu kilo dalam jangka setahun umpamanya begitulah lobsternya begitu. ini yang harus menjadi perhatian kita bersama karena membutuhkan. Saya kira, saya melihat Jawa Barat jarang itu yang menanam udang, udang galah itu, tapi dipikir-pikir pantainya ya sudah biasa itu panen udang itu, udang air payau apa namanya begitu ya?Tata kelola budidaya Udang Galah 7
NAWAFIE SALEH 6 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Ketua izin melanjutkan pertanyaan saya kaitan dengan udang galah. Udang galah itukan hidupnya di air tawar. Air tawar itu banyak daerah-daerah seperti yang di Jogja ada, kemudian dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat juga banyak. Itu dikembangkan bagus, hanya memang belum mencapai titik yang lebih besar hasilnya. Bagaimana ini? tadikan digambarkan udang galah itu yang cukup baik juga ya. kami ingin tahu dibeberapa daerah lagi yang bisa dikembangkan udang galah ini. saya pernah kerja sama dengan LIPI Pak dulu Tahun 1989 kalau tidak salah, eh 1989. 1990 itu bisa dari mulai kecil larva ya? larva 6 bulan kok bisa sampai sebesar begini ini nih. Itu 6 bulan, nah inikan artinya cocok apa ya? ya ini artinya kalau dikembangkan kepada masyarakat, memang yang jadi masalah itu pasarnya tidak ada. Jadi produksi bisa, pasar tidak ada, nah ini. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih ya.Tata kelola budidaya Udang Galah 7
NAWAFIE SALEH 3 Golkar Jawa Barat V Laki-laki Rejkan-rekan Anggota Komisi VII, Bapak-bapak para narasumber yang sudah menyempatkan waktu bersama kami Komisi VII untuk membahas mengenai RUU Ratifikasi Konvensi Minamata dan ini langkah yang luar biasa dan saya apresiasi khususnya kepada Pangdam Pak Mayor Jenderal Doni yang sudah berupaya yang sangat besar bagi bagaimana menyelamatkan manusia karena kalau diawali dengan langkah TNI itu beda dengan diawali oke, mungkin masyarakat secara biasa, mereka akan lebih turut dan patuh karena kan ada hal-hal yang tidak dipunyai oleh masyarakat biasa, termasuk pemerintah. Jadi kami terima kasih dan apresiasi kepada Pangdam Pattimura yang sudah mengambil langkah yang sangat konkrit di lapangan.TNI TNI 7
NAZARUDIN KIEMAS 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN, daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas. Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Kementerian Perhubungan........barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.Aset Negara Arjuna Sakti 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Pak Menteri, barang Arjuna inikan statusnya kapal, kapal kan Pak ya.....tanpa awak kapal. Apakah itu statusnya barang milik negara lagi......kelautan, apabila.......atau kapla laut tidak bertuan. Ini harus hati-hati loh SKK Migas, ini barang sudah berapa tahun tidak ada awak kapal dan tidak terdaftar, apakah masih pemerintah mengakui itu barang ....... saya ada buktinya loh barang itu terluntanglantung berapa tahun. Ini supaya Pak Menteri supaya tahu ada hukum laut di Indonesia ya, nggak maksud saya buat di kemudian hari ini hati-hati, apabila ada kapal di tengah laut tidak dilaporkan, tidak ada awak kapal yang menunggu sekian lama itu barang tidak bertuan, siapapun yang mengakui boleh menariknya ke pinggir. Saya rasa itu Pak supaya Pak Menteri dan jajarannya mengerti.Aset Negara Arjuna Sakti 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Pak Menteri, barang Arjuna inikan statusnya kapal, kapal kan Pak ya.....tanpa awak kapal. Apakah itu statusnya barang milik negara lagi......kelautan, apabila.......atau kapla laut tidak bertuan. Ini harus hati-hati loh SKK Migas, ini barang sudah berapa tahun tidak ada awak kapal dan tidak terdaftar, apakah masih pemerintah mengakui itu barang ....... saya ada buktinya loh barang itu terluntanglantung berapa tahun. Ini supaya Pak Menteri supaya tahu ada hukum laut di Indonesia ya, nggak maksud saya buat di kemudian hari ini hati-hati, apabila ada kapal di tengah laut tidak dilaporkan, tidak ada awak kapal yang menunggu sekian lama itu barang tidak bertuan, siapapun yang mengakui boleh menariknya ke pinggir. Saya rasa itu Pak supaya Pak Menteri dan jajarannya mengerti.Aset Negara Barang Milik Negara 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian briket batu bara, PT BA ini sekarang tidak dikembangkan lagi ya briket batu bara. Untuk dicatat Pak Dirut baru bahwa briket batu bara di Tanjung Enim itu dulu bantuannya dari Komisi VII, anggarannya dari Komisi VII. Nah sejauh mana ini apakah dikembangkan atau dijalankan lagi atau tidak, kalau tidak dikembangkan lagi kenapa? Rugi, kalau sebab akhir-akhir ini banyak sekali yang minta briket batu bara. Meskipun sporadis ya terutama banyak apa sebab LPG itu sendiri tidak mencukupi gitu ya. Kalau angkutan batu bara memang agak sulit bicaranya agak panjang.Batu Bara Batu Bara 7
NAZARUDIN KIEMAS 7 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai Antam Pak Ketua, ya aneh Antam ini rugi. PT batu bara PT BA tadi melaporkan ada anak perusahaan, Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan. Sejauh mana Pak Ketua, ini tolong Pak Ketua, ini ruginya apakah di induknya apa di anak perusahaan. Nah ini laporan yang saya terima itu yang bikin rugi itu anak perusahaan Pak. Jadi anak perusahaan di Antam itu terlalu banyak dicekoki, sehingga merugikan induk. Ini tolong ini nggak tahu harus di Komisi berapa ini, kalau di Komisi VII mungkin tidak ya. Tapi kami dapat laporannya kalau dia yang merugi itu karena anak perusahaan. Jadi anak perusahaan ini yang menggerogoti perusahaan induk. Nah kenapa ini, kalau ini merugikan kenapa nggak ditutup aja gitu. Kalau hanya untuk menampung bekas direksi di situ jadi komisaris gitu ya buat apa. Kalau menampung orang penggangguran, menampung orang yang akan merugikan perusahaan induk, lebih baik ditutup saja anak perusahaan. Nah ini tidak ada laporan ini, tadi PT BA lapor ada anak perusahaan, Antam tidak ya. Saya dari tadi dengar anak, PT Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan, ini kelihatan disembunyikan.BUMN Anak Perusahaan 7
NAZARUDIN KIEMAS 7 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai Antam Pak Ketua, ya aneh Antam ini rugi. PT batu bara PT BA tadi melaporkan ada anak perusahaan, Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan. Sejauh mana Pak Ketua, ini tolong Pak Ketua, ini ruginya apakah di induknya apa di anak perusahaan. Nah ini laporan yang saya terima itu yang bikin rugi itu anak perusahaan Pak. Jadi anak perusahaan di Antam itu terlalu banyak dicekoki, sehingga merugikan induk. Ini tolong ini nggak tahu harus di Komisi berapa ini, kalau di Komisi VII mungkin tidak ya. Tapi kami dapat laporannya kalau dia yang merugi itu karena anak perusahaan. Jadi anak perusahaan ini yang menggerogoti perusahaan induk. Nah kenapa ini, kalau ini merugikan kenapa nggak ditutup aja gitu. Kalau hanya untuk menampung bekas direksi di situ jadi komisaris gitu ya buat apa. Kalau menampung orang penggangguran, menampung orang yang akan merugikan perusahaan induk, lebih baik ditutup saja anak perusahaan. Nah ini tidak ada laporan ini, tadi PT BA lapor ada anak perusahaan, Antam tidak ya. Saya dari tadi dengar anak, PT Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan, ini kelihatan disembunyikan.BUMN Antam 7



NAZARUDIN KIEMAS 8 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Ini tolong Pak Satya, Pimpinan coba kita cek lebih jauh lah mengenai anak perusahaan PT Antam ini, kerugian 1 triliun untuk luar biasa loh, malu kita sama TKI yang bisa ngasih 144 triliun per tahun. Antam rugi 1 triliun, ini kan aneh gitu TKI itu 144 triliun loh Pak, ngasih devisa ke negara per tahun. Kalau Antam merugikan 1 triliun aneh Pak, masa kalah sama TKI. Kemudian, sejauh mana PT Antam ini nanti dapat menampung tambang bauksit yang ada di Sumatera. Apakah PT Antam mau menerima smelter-smelter ini sebab banyak penambang-penambang dari Riau itu, dari Riau, dari ya Kepulauan Riau yang paling banyak itu menanyakan kalau kami menambang, apakah bisa memakai smelternya PT Antam Pak Ketua, kalau itu boleh dimasukkan ke PT Antam, apakah mereka, jadi mereka tidak usah harus izin smelter gitu, nah ini bagaimana mekanismenya jadi tambang-tambang kecil itu menyetor hasilnya ke Antam. Jadi Antam itu sebagai induk smelter. Ini tolong di Pak Ketua, ini permintaan dari masyarakat tambang bauksit di Kepuluan Riau Pak. Saya rasa itu saja, terima kasih.BUMN Antam 7
NAZARUDIN KIEMAS 7 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai Antam Pak Ketua, ya aneh Antam ini rugi. PT batu bara PT BA tadi melaporkan ada anak perusahaan, Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan. Sejauh mana Pak Ketua, ini tolong Pak Ketua, ini ruginya apakah di induknya apa di anak perusahaan. Nah ini laporan yang saya terima itu yang bikin rugi itu anak perusahaan Pak. Jadi anak perusahaan di Antam itu terlalu banyak dicekoki, sehingga merugikan induk. Ini tolong ini nggak tahu harus di Komisi berapa ini, kalau di Komisi VII mungkin tidak ya. Tapi kami dapat laporannya kalau dia yang merugi itu karena anak perusahaan. Jadi anak perusahaan ini yang menggerogoti perusahaan induk. Nah kenapa ini, kalau ini merugikan kenapa nggak ditutup aja gitu. Kalau hanya untuk menampung bekas direksi di situ jadi komisaris gitu ya buat apa. Kalau menampung orang penggangguran, menampung orang yang akan merugikan perusahaan induk, lebih baik ditutup saja anak perusahaan. Nah ini tidak ada laporan ini, tadi PT BA lapor ada anak perusahaan, Antam tidak ya. Saya dari tadi dengar anak, PT Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan, ini kelihatan disembunyikan.BUMN Bukti Asam 7
NAZARUDIN KIEMAS 5 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian PT BA tadi karena sudah disinggung mengenai CSR, saya minta CSR-nya Pak ya, inikan Sumsel. Kalau saya minta di rumah ini gambang Pak, Cuma kan harus resmi ke PT BA dulu nih suka temen main nih Pak Satya. Jadi kalau minta duit sama dia gampang-gampang saja ini, ya Pak Alvian ya. Nah itu untuk Paud ya, sebab Paud di Sumatera Selatan itu setelah kami keliling Paud itu tidak ada yang memperhatikan. Kalau SD itu ada Pemda, tapi Paud itu tidak ada Pak, kasihan Paud di desa-desa itu yang sudah jalan tapi sedikitpun tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah. Nanti kami minta sebagian dari CSR-nya untuk PAUD.BUMN CSR 7
NAZARUDIN KIEMAS 5 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian PT BA tadi karena sudah disinggung mengenai CSR, saya minta CSR-nya Pak ya, inikan Sumsel. Kalau saya minta di rumah ini gambang Pak, Cuma kan harus resmi ke PT BA dulu nih suka temen main nih Pak Satya. Jadi kalau minta duit sama dia gampang-gampang saja ini, ya Pak Alvian ya. Nah itu untuk Paud ya, sebab Paud di Sumatera Selatan itu setelah kami keliling Paud itu tidak ada yang memperhatikan. Kalau SD itu ada Pemda, tapi Paud itu tidak ada Pak, kasihan Paud di desa-desa itu yang sudah jalan tapi sedikitpun tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah. Nanti kami minta sebagian dari CSR-nya untuk PAUD.BUMN CSR PAUD 7
NAZARUDIN KIEMAS 4 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai saya beralihlah lagi ke PT Timah, PT Timah Pak Reza ya. PT Timah ini waktu kami tahun lalu ke sana itu sudah membuat suatu site produk itu LGT, program LPG, logam tanah jarang. Ini kok tidak ada laporan ya LPG ini, sedangkan LPG ini jauh lebih menguntungkan daripada jual Timah sendiri dan LPG ini sangat kita butuhkan Pak, untuk juga Aneka Tambang yang lain itu, LPG ini logam tanah jarang, tolonglah sisakan, sisihkan dana kalian sebagian untuk melakukan penelitian untuk prosesing LPG logam tanah jarang, sebab logam tanah jarang ini di kemudian hari ini suatu program yang sangat mahal. Nah tolong di, saya hanya menganjurkan LPG itu coba diperhatikan jangan lihat core-nya saja, bauksit, nikel, tapi LPG-nya ke mana ini, jangan sampai terbuang ini. Itu saya minta supaya ada perhatian ke LPG.BUMN LGT 7
NAZARUDIN KIEMAS 4 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai saya beralihlah lagi ke PT Timah, PT Timah Pak Reza ya. PT Timah ini waktu kami tahun lalu ke sana itu sudah membuat suatu site produk itu LGT, program LPG, logam tanah jarang. Ini kok tidak ada laporan ya LPG ini, sedangkan LPG ini jauh lebih menguntungkan daripada jual Timah sendiri dan LPG ini sangat kita butuhkan Pak, untuk juga Aneka Tambang yang lain itu, LPG ini logam tanah jarang, tolonglah sisakan, sisihkan dana kalian sebagian untuk melakukan penelitian untuk prosesing LPG logam tanah jarang, sebab logam tanah jarang ini di kemudian hari ini suatu program yang sangat mahal. Nah tolong di, saya hanya menganjurkan LPG itu coba diperhatikan jangan lihat core-nya saja, bauksit, nikel, tapi LPG-nya ke mana ini, jangan sampai terbuang ini. Itu saya minta supaya ada perhatian ke LPG.BUMN PT Timah 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian briket batu bara, PT BA ini sekarang tidak dikembangkan lagi ya briket batu bara. Untuk dicatat Pak Dirut baru bahwa briket batu bara di Tanjung Enim itu dulu bantuannya dari Komisi VII, anggarannya dari Komisi VII. Nah sejauh mana ini apakah dikembangkan atau dijalankan lagi atau tidak, kalau tidak dikembangkan lagi kenapa? Rugi, kalau sebab akhir-akhir ini banyak sekali yang minta briket batu bara. Meskipun sporadis ya terutama banyak apa sebab LPG itu sendiri tidak mencukupi gitu ya. Kalau angkutan batu bara memang agak sulit bicaranya agak panjang.Capaian Kerja Briket 7
NAZARUDIN KIEMAS 7 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai Antam Pak Ketua, ya aneh Antam ini rugi. PT batu bara PT BA tadi melaporkan ada anak perusahaan, Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan. Sejauh mana Pak Ketua, ini tolong Pak Ketua, ini ruginya apakah di induknya apa di anak perusahaan. Nah ini laporan yang saya terima itu yang bikin rugi itu anak perusahaan Pak. Jadi anak perusahaan di Antam itu terlalu banyak dicekoki, sehingga merugikan induk. Ini tolong ini nggak tahu harus di Komisi berapa ini, kalau di Komisi VII mungkin tidak ya. Tapi kami dapat laporannya kalau dia yang merugi itu karena anak perusahaan. Jadi anak perusahaan ini yang menggerogoti perusahaan induk. Nah kenapa ini, kalau ini merugikan kenapa nggak ditutup aja gitu. Kalau hanya untuk menampung bekas direksi di situ jadi komisaris gitu ya buat apa. Kalau menampung orang penggangguran, menampung orang yang akan merugikan perusahaan induk, lebih baik ditutup saja anak perusahaan. Nah ini tidak ada laporan ini, tadi PT BA lapor ada anak perusahaan, Antam tidak ya. Saya dari tadi dengar anak, PT Antam tidak melaporkan adanya anak perusahaan, ini kelihatan disembunyikan.Capaian Kerja Kerugian 7
NAZARUDIN KIEMAS 8 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Ini tolong Pak Satya, Pimpinan coba kita cek lebih jauh lah mengenai anak perusahaan PT Antam ini, kerugian 1 triliun untuk luar biasa loh, malu kita sama TKI yang bisa ngasih 144 triliun per tahun. Antam rugi 1 triliun, ini kan aneh gitu TKI itu 144 triliun loh Pak, ngasih devisa ke negara per tahun. Kalau Antam merugikan 1 triliun aneh Pak, masa kalah sama TKI. Kemudian, sejauh mana PT Antam ini nanti dapat menampung tambang bauksit yang ada di Sumatera. Apakah PT Antam mau menerima smelter-smelter ini sebab banyak penambang-penambang dari Riau itu, dari Riau, dari ya Kepulauan Riau yang paling banyak itu menanyakan kalau kami menambang, apakah bisa memakai smelternya PT Antam Pak Ketua, kalau itu boleh dimasukkan ke PT Antam, apakah mereka, jadi mereka tidak usah harus izin smelter gitu, nah ini bagaimana mekanismenya jadi tambang-tambang kecil itu menyetor hasilnya ke Antam. Jadi Antam itu sebagai induk smelter. Ini tolong di Pak Ketua, ini permintaan dari masyarakat tambang bauksit di Kepuluan Riau Pak. Saya rasa itu saja, terima kasih.Capaian Kerja Kerugian 7
Nazarudin Kiemas 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN, daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas. Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Kementerian Perhubungan ........ barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
Nazarudin Kiemas 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Jadi Pak Menteri, mneurut saya itu barang-baarang tengah laut ini tolong lah diinventarisasi yang baik ya dan ke siapa harus barang ini, pemilik siapa dan harusnya dilelang, dilelang sama siapa sebab baru sekarang ini saya dengar bahwa lelang itu di atas 100 milyar disetujui oleh DPR RI, dulu itu nggak ada Pak, baru saya dengar ini. Periode yang lalu tidak ada, saya sudah 4 periode di sini sebab waktu itu kalau mau dilelang kenapa tidak dilelang dari dulu, baru sekarang Dirjen Kekayaan Negara mengatakan bahwa di atas angka 100 milyar harus menteri. Jadi ini ada kemajuan bagus lah Pak, jadi kalau kita DPR RI ini tidak tahu memang tidak tahu, saya juga baru dengar ini Pak. Jadi periode yang lalu kita sudah tahu kita bahwa biaya standar 7 milyar, sudah kita lihat ke sana. Kita juga tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengajukan untuk dilelang 2016, ini baru dengar ini Pak Menteri, sebelumnya saya belum pernah dengar ini bahwa itu bisa, pengajuan lelang sudah ke DPR RI dan DPR RI ini komisi berapa, kalau di Komisi VII tidak pernah kami terima surat itu, apakah itu di Komisi VI atau XI, barang itu ke siapa, surat itu, yang lelang itu nanti siapa, ini juga mesti jelas Pak Ketua. Apakah ..... Komisi VII, apakah komisi berapa, BUMN ya, ini juga harus jelas gitu Pak.Divestasi Freeport Inventarisasi Barang 7
Nazarudin Kiemas 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN, daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas. Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Kementerian Perhubungan ........ barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.Divestasi Freeport Ketidakjelasan 7
Nazarudin Kiemas 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN, daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas. Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Kementerian Perhubungan ........ barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.Divestasi Freeport Pajak 7
Nazarudin Kiemas 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Jadi Pak Menteri, mneurut saya itu barang-baarang tengah laut ini tolong lah diinventarisasi yang baik ya dan ke siapa harus barang ini, pemilik siapa dan harusnya dilelang, dilelang sama siapa sebab baru sekarang ini saya dengar bahwa lelang itu di atas 100 milyar disetujui oleh DPR RI, dulu itu nggak ada Pak, baru saya dengar ini. Periode yang lalu tidak ada, saya sudah 4 periode di sini sebab waktu itu kalau mau dilelang kenapa tidak dilelang dari dulu, baru sekarang Dirjen Kekayaan Negara mengatakan bahwa di atas angka 100 milyar harus menteri. Jadi ini ada kemajuan bagus lah Pak, jadi kalau kita DPR RI ini tidak tahu memang tidak tahu, saya juga baru dengar ini Pak. Jadi periode yang lalu kita sudah tahu kita bahwa biaya standar 7 milyar, sudah kita lihat ke sana. Kita juga tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengajukan untuk dilelang 2016, ini baru dengar ini Pak Menteri, sebelumnya saya belum pernah dengar ini bahwa itu bisa, pengajuan lelang sudah ke DPR RI dan DPR RI ini komisi berapa, kalau di Komisi VII tidak pernah kami terima surat itu, apakah itu di Komisi VI atau XI, barang itu ke siapa, surat itu, yang lelang itu nanti siapa, ini juga mesti jelas Pak Ketua. Apakah ..... Komisi VII, apakah komisi berapa, BUMN ya, ini juga harus jelas gitu Pak.Divestasi Freeport Pengajuan Lelang 7
Nazarudin Kiemas 2 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Ini buka agenda lama ini Pak Ketua, masalah ini sudah 10 tahun yang lalu Pak. Kita sudah pernah meninjau ke sana tapi kan masalahnya kan sederhana ya, dilelang oleh siapa, apakah oleh SKK Migas. Ini Pak Menteri ya, ini barang ini terkatung-katunng di pantai timur Kalimantan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada inisiatif seseorang menarik itu ke daerah pantai Cigading, setelah sampai di pantai Ciggaading di klaim lah oleh pemerintah itu barang kami, barang pemerintah. Padahal terkatung-katung di Kalimantan Timur itu sudah berapa tahun, jadi begitu barang itu sampai semuanya mengklaim, SKK waktu itu SKK Migas, Pertamina atau siapa itu mengklaim itu barang dia, akhirnya barang itu ditinggalkan, terkatung- katung lagi siapa pemiliknya. Waktu 10 tahun yang lalu nggak tahu Pak siapa pemiliknya Pak.Divestasi Freeport Saling klaim 7
Nazarudin Kiemas 5 PDIP Sumatera Selatan I Laki-Laki Pak Menteri, barang Arjuna inikan statusnya kapal, kapal kan Pak ya.....tanpa awak kapal. Apakah itu statusnya barang milik negara lagi......kelautan, apabila.......atau kapla laut tidak bertuan. Ini harus hati-hati loh SKK Migas, ini barang sudah berapa tahun tidak ada awak kapal dan tidak terdaftar, apakah masih pemerintah mengakui itu barang ....... saya ada buktinya loh barang itu terluntang- lantung berapa tahun. Ini supaya Pak Menteri supaya tahu ada hukum laut di Indonesia ya, nggak maksud saya buat di kemudian hari ini hati-hati, apabila ada kapal di tengah laut tidak dilaporkan, tidak ada awak kapal yang menunggu sekian lama itu barang tidak bertuan, siapapun yang mengakui boleh menariknya ke pinggir. Saya rasa itu Pak supaya Pak Menteri dan jajarannya mengerti.Divestasi Freeport Status Arjuna Sakti 7
NAZARUDIN KIEMAS 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Winardi, apakah sejauh ini sampai hari ini tidak ada kesulitan atau kekurangan listrik untuk Inalum. Mengingat danau Toba itu menurun, permukaan airnya menurun. Apakah tidak ada keinginan untuk membangun pembangkit listrik. Jadi kalau Inalum membangun di situ untuk kebutuhan dirinya sendiri dan bisa untuk kebutuhan lain karena di bawah itu kan nanti ada pelabuhan Tanjung, Koala Tanjung. Koala Tanjung itu juga butuh listrik, kota Medan juga butuh listrik. Nah kalau kesulitan itu karena Inalum ini Pak Ketua, karena sebetulnya kan kita komisi kalo bicara Inalumnya ini kan mereka masih masuk di komisi, perindustrian, tapi kalau kita bicara listriknya ya ke kita. Jadi Pak Winardi Dirut Inalum nggak usah khawatir kalau bicara listrik ya di Komisi VI, kalau hilirisasi bukan ke kita loh. Bapak mau bangun apa tadi, apa tadi, bukan ke kami, tapi hilirisasi itu bukan ke kami, tapi kalau pembangkit listrik seperti di Kalimantan Utara, pembangkit listrik mau dibangun lagi di Inalum, bicarakan sama kami Komisi VII, jadi nggak usah ragu ya. Kemarin saya dengar ada ragu laporan dari Bupati di batu bara itu katanya pihak Inalum ragu untuk membangun pembangkit listrik di sana. Itu Inalum jadi nggak usah ragu Pak ya.Freeport Inalum 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Pak Menteri, barang Arjuna inikan statusnya kapal, kapal kan Pak ya.....tanpa awak kapal. Apakah itu statusnya barang milik negara lagi......kelautan, apabila.......atau kapla laut tidak bertuan. Ini harus hati-hati loh SKK Migas, ini barang sudah berapa tahun tidak ada awak kapal dan tidak terdaftar, apakah masih pemerintah mengakui itu barang ....... saya ada buktinya loh barang itu terluntanglantung berapa tahun. Ini supaya Pak Menteri supaya tahu ada hukum laut di Indonesia ya, nggak maksud saya buat di kemudian hari ini hati-hati, apabila ada kapal di tengah laut tidak dilaporkan, tidak ada awak kapal yang menunggu sekian lama itu barang tidak bertuan, siapapun yang mengakui boleh menariknya ke pinggir. Saya rasa itu Pak supaya Pak Menteri dan jajarannya mengerti.Kapal Kapal 7
NAZARUDIN KIEMAS 4 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian mengenai saya beralihlah lagi ke PT Timah, PT Timah Pak Reza ya. PT Timah ini waktu kami tahun lalu ke sana itu sudah membuat suatu site produk itu LGT, program LPG, logam tanah jarang. Ini kok tidak ada laporan ya LPG ini, sedangkan LPG ini jauh lebih menguntungkan daripada jual Timah sendiri dan LPG ini sangat kita butuhkan Pak, untuk juga Aneka Tambang yang lain itu, LPG ini logam tanah jarang, tolonglah sisakan, sisihkan dana kalian sebagian untuk melakukan penelitian untuk prosesing LPG logam tanah jarang, sebab logam tanah jarang ini di kemudian hari ini suatu program yang sangat mahal. Nah tolong di, saya hanya menganjurkan LPG itu coba diperhatikan jangan lihat core-nya saja, bauksit, nikel, tapi LPG-nya ke mana ini, jangan sampai terbuang ini. Itu saya minta supaya ada perhatian ke LPG.Kebijakan LPG 7
NAZARUDIN KIEMAS 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Winardi, apakah sejauh ini sampai hari ini tidak ada kesulitan atau kekurangan listrik untuk Inalum. Mengingat danau Toba itu menurun, permukaan airnya menurun. Apakah tidak ada keinginan untuk membangun pembangkit listrik. Jadi kalau Inalum membangun di situ untuk kebutuhan dirinya sendiri dan bisa untuk kebutuhan lain karena di bawah itu kan nanti ada pelabuhan Tanjung, Koala Tanjung. Koala Tanjung itu juga butuh listrik, kota Medan juga butuh listrik. Nah kalau kesulitan itu karena Inalum ini Pak Ketua, karena sebetulnya kan kita komisi kalo bicara Inalumnya ini kan mereka masih masuk di komisi, perindustrian, tapi kalau kita bicara listriknya ya ke kita. Jadi Pak Winardi Dirut Inalum nggak usah khawatir kalau bicara listrik ya di Komisi VI, kalau hilirisasi bukan ke kita loh. Bapak mau bangun apa tadi, apa tadi, bukan ke kami, tapi hilirisasi itu bukan ke kami, tapi kalau pembangkit listrik seperti di Kalimantan Utara, pembangkit listrik mau dibangun lagi di Inalum, bicarakan sama kami Komisi VII, jadi nggak usah ragu ya. Kemarin saya dengar ada ragu laporan dari Bupati di batu bara itu katanya pihak Inalum ragu untuk membangun pembangkit listrik di sana. Itu Inalum jadi nggak usah ragu Pak ya.Kelistrikan Listrik 7
NAZARUDIN KIEMAS 3 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN, daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas. Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Kementerian Perhubungan........barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.Lelang Lelang 7
NAZARUDIN KIEMAS 2 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Ini buka agenda lama ini Pak Ketua, masalah ini sudah 10 tahun yang lalu Pak. Kita sudah pernah meninjau ke sana tapi kan masalahnya kan sederhana ya, dilelang oleh siapa, apakah oleh SKK Migas. Ini Pak Menteri ya, ini barang ini terkatung-katunng di pantai timur Kalimantan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada inisiatif seseorang menarik itu ke daerah pantai Cigading, setelah sampai di pantai Ciggaading di klaim lah oleh pemerintah itu barang kami, barang pemerintah. Padahal terkatung-katung di Kalimantan Timur itu sudah berapa tahun, jadi begitu barang itu sampai semuanya mengklaim, SKK waktu itu SKK Migas, Pertamina atau siapa itu mengklaim itu barang dia, akhirnya barang itu ditinggalkan, terkatungkatung lagi siapa pemiliknya. Waktu 10 tahun yang lalu nggak tahu Pak siapa pemiliknya Pak.Lelang Lelang 7
NAZARUDIN KIEMAS 4 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Jadi Pak Menteri, mneurut saya itu barang-baarang tengah laut ini tolong lah diinventarisasi yang baik ya dan ke siapa harus barang ini, pemilik siapa dan harusnya dilelang, dilelang sama siapa sebab baru sekarang ini saya dengar bahwa lelang itu di atas 100 milyar disetujui oleh DPR RI, dulu itu nggak ada Pak, baru saya dengar ini. Periode yang lalu tidak ada, saya sudah 4 periode di sini sebab waktu itu kalau mau dilelang kenapa tidak dilelang dari dulu, baru sekarang Dirjen Kekayaan Negara mengatakan bahwa di atas angka 100 milyar harus menteri. Jadi ini ada kemajuan bagus lah Pak, jadi kalau kita DPR RI ini tidak tahu memang tidak tahu, saya juga baru dengar ini Pak. Jadi periode yang lalu kita sudah tahu kita bahwa biaya standar 7 milyar, sudah kita lihat ke sana. Kita juga tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengajukan untuk dilelang 2016, ini baru dengar ini Pak Menteri, sebelumnya saya belum pernah dengar ini bahwa itu bisa, pengajuan lelang sudah ke DPR RI dan DPR RI ini komisi berapa, kalau di Komisi VII tidak pernah kami terima surat itu, apakah itu di Komisi VI atau XI, barang itu ke siapa, surat itu, yang lelang itu nanti siapa, ini juga mesti jelas Pak Ketua. Apakah ..... Komisi VII, apakah komisi berapa, BUMN ya, ini juga harus jelas gitu Pak. Terima kasih Pak.Lelang Lelang 7
NAZARUDIN KIEMAS 8 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Ini tolong Pak Satya, Pimpinan coba kita cek lebih jauh lah mengenai anak perusahaan PT Antam ini, kerugian 1 triliun untuk luar biasa loh, malu kita sama TKI yang bisa ngasih 144 triliun per tahun. Antam rugi 1 triliun, ini kan aneh gitu TKI itu 144 triliun loh Pak, ngasih devisa ke negara per tahun. Kalau Antam merugikan 1 triliun aneh Pak, masa kalah sama TKI. Kemudian, sejauh mana PT Antam ini nanti dapat menampung tambang bauksit yang ada di Sumatera. Apakah PT Antam mau menerima smelter-smelter ini sebab banyak penambang-penambang dari Riau itu, dari Riau, dari ya Kepulauan Riau yang paling banyak itu menanyakan kalau kami menambang, apakah bisa memakai smelternya PT Antam Pak Ketua, kalau itu boleh dimasukkan ke PT Antam, apakah mereka, jadi mereka tidak usah harus izin smelter gitu, nah ini bagaimana mekanismenya jadi tambang-tambang kecil itu menyetor hasilnya ke Antam. Jadi Antam itu sebagai induk smelter. Ini tolong di Pak Ketua, ini permintaan dari masyarakat tambang bauksit di Kepuluan Riau Pak. Saya rasa itu saja, terima kasih.Pertambangan Tambang 7
NAZARUDIN KIEMAS 6 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Kemudian briket batu bara, PT BA ini sekarang tidak dikembangkan lagi ya briket batu bara. Untuk dicatat Pak Dirut baru bahwa briket batu bara di Tanjung Enim itu dulu bantuannya dari Komisi VII, anggarannya dari Komisi VII. Nah sejauh mana ini apakah dikembangkan atau dijalankan lagi atau tidak, kalau tidak dikembangkan lagi kenapa? Rugi, kalau sebab akhir-akhir ini banyak sekali yang minta briket batu bara. Meskipun sporadis ya terutama banyak apa sebab LPG itu sendiri tidak mencukupi gitu ya. Kalau angkutan batu bara memang agak sulit bicaranya agak panjang.Pertambangan Tanjung Enim 7
NAZARUDIN KIEMAS 8 PDIP Sumatera Selatan I Laki-laki Ini tolong Pak Satya, Pimpinan coba kita cek lebih jauh lah mengenai anak perusahaan PT Antam ini, kerugian 1 triliun untuk luar biasa loh, malu kita sama TKI yang bisa ngasih 144 triliun per tahun. Antam rugi 1 triliun, ini kan aneh gitu TKI itu 144 triliun loh Pak, ngasih devisa ke negara per tahun. Kalau Antam merugikan 1 triliun aneh Pak, masa kalah sama TKI. Kemudian, sejauh mana PT Antam ini nanti dapat menampung tambang bauksit yang ada di Sumatera. Apakah PT Antam mau menerima smelter-smelter ini sebab banyak penambang-penambang dari Riau itu, dari Riau, dari ya Kepulauan Riau yang paling banyak itu menanyakan kalau kami menambang, apakah bisa memakai smelternya PT Antam Pak Ketua, kalau itu boleh dimasukkan ke PT Antam, apakah mereka, jadi mereka tidak usah harus izin smelter gitu, nah ini bagaimana mekanismenya jadi tambang-tambang kecil itu menyetor hasilnya ke Antam. Jadi Antam itu sebagai induk smelter. Ini tolong di Pak Ketua, ini permintaan dari masyarakat tambang bauksit di Kepuluan Riau Pak. Saya rasa itu saja, terima kasih.Smelter Smelter 7
Neni Moerniaeni 4 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Kemudian yang untuk Blok Mahakam kebetulan saya dari pemilihan Kalimantan Timur mewakili Bontang, 14 kabupaten/kota, kontraknya akan habis 2017, Pertamina katanya siap akan beroperasi di sana tetapi tidak lagi menggandeng Total, menggandeng perusahaan lain yang saya baca. Informasi yang saya terima, kira-kira siapa perusahaan yang lain itu ya. Mohon kejelasannya.BBM dan Migas Blok Mahakam 7
Neni Moerniaeni 4 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Yang kedua kita bicarakan dari tadi adalah energi yang sifatnya unrenewable resources, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Pertanyaan saya aksi Pertamina di 2015 untuk energi baru terbaru, saya tidak melihat di sini kira-kira apa.BBM dan Migas Energi terbarukan 7
Neni Moerniaeni 2 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Izin Pak Ketua. Jadi harga keekonomian itu berapa sebetulnya Pak. singkat saja.BBM dan Migas Harga Keekonomian 7
Neni Moerniaeni 4 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Terima kasih. Dan saya tambahkan lagi Pak, saya sama dengan Ibu Dewie, banyak sekali konsituen datang kepada saya, Bu Neni tolong dong bantu saya bikin SPBU susah sekali izinnya sudah 3 tahun. ada lagi depot minta saja agen LPG bertahun-tahun kasian sudah habis uang banyak, tidak sedikit Pak, dari meja ke meja katanya, harus ada ini, ini, tidak sesuai dengan revolusi mental. Orang ingin berinvestasi kok dibikin susah. Tolong diubah paradigma ini kalau memang betul itu, tolong diubah ini.BBM dan Migas Izin Pembangunan SPBU 7
Neni Moerniaeni 4 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua. Menindaklanjuti pertanyaan Pak Aryo tadi, adindaku, kira-kira tahun 2015 ini ada berapa SPBG yang akan dibangun oleh Pertamina. Karena ke depan tentu lebih banyak yang kita menggunakan gas.BBM dan Migas SPBG 7
Neni Moerniaeni 4 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Kemudian mengenai TPPI yang mempunyai hutang kepada Pertamina 377 milyar dolar, sebesar 4 trilyun, ini mungkin salah satu sehingga penghasilan Pertamina tahun ini berkurang begitu. Tadi Pak Kurtubi mengatakan mengapa tidak di – take over saja TPPPI oleh Pertamina. Kalau saya tidak salah TPPPI yang punyanya itu mengunakan dana Century, jadi perlu hati-hati ini. Jadi perlu hati-hati untuk kita memikirkan take over, jangan sampai gegabah nanti temuan KPK ya, tetapi bagaimana kita mengambil uang kita yang 4 trilyun tersebut. Kemudian Pertal, kita tahu Petral adalah anak perusahaan Pertamina, yang katanya mafia-mafia gas di situ atau mafia-mafia segala macam ada di situ, yang alhamdulillah tadi Bapak Dirut mengatakan akan segera dihapus dan digantikan dengan ISC, kapan itu, dan mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja pertanyan dari saya.BBM dan Migas TPPI 7
Neni Moerniaeni 2 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Pak Ketua, sebelum perkenalan mungkin saya ingin memberikan komentar kalau saya melihat kekuatannya yang sangat lengkap, sangat mustahil kalau Dirjen Migas tidak bisa memberikan atau menjawab apa yang dinginkan oleh lembaga DPR ini. Menurut saya ada yang mungkin ingin ditutup-tutupi kepada kita sehingga begini hasilnya. Oleh karena itu apa yang ditanyakan oleh Pak Habib, apakah Bapak punya bahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPR? Jangan-jangan bahan yang lain iya kan itu Bib ya? Jangan ada dusta di antara kita. Itu dari saya, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.ESDM Materi Rapat 7
Neni Moerniaeni 2 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Terima kasih. Neni, A-308, dari Fraksi Partai Golkar. Yang disampaikan oleh teman saya betul Pak, bahwa kami cukup dikejutkan dengan adanya menurut keterangan dari Bapak Menteri bahwa bukan perpanjangan kontrak tapi MoU, tapi tadi Bapak mengatakan dalam penjelasan adalah perpanjangan kontrak. Itu yang pertama.Freeport Perpanjangan Kontrak 7
Neni Moerniaeni 2 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Kemudian saya mencatat disini bahwa point pokok dari isi renegosiasi tersebut bahwa PT Free Port bersedia membangun smelter dan memberikan uang jaminan 115 juta US dollar, apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian mungkin itu cukup. Saya ingin mencermati halaman 8 Pak, saya berpikir karena saya sebelumnya adalah Dokter Kandungan, sekarang saya membidangi kandungan bumi, dipercayakan oleh Partai Golkar untuk di Komisi VII, saya kira sama saja, yang satu kandungan bayi, yang satu kandungan bumi, kandungan alam, saya ingin mencermati disini Pak, saya berpikir bahwa benefit atau kepemilikan saham kita itu tinggi, tetapi ternyata setelah saya melihat kabel ini hanya 9,36%. Kita mempunyai saham hanya 9,36%, saya lihat disini supaya hasilnya itu berimbang antara Pemerintah Indonesia dengan apalagi pihak swasta dalam hal ini tentunya make currens ya, saya lihat disini dalam laporan tahun 2007 sampai tahun 2013 mengapa export duty-nya itu nol, apakah tidak mengekspor atau bagaimana. Apakah ini ingin disejajarkan dengan apalagi deviden untuk apa lah ini currens. Jadi ini mohon penjelasanya. Saya tercengang-cengang ternyata kepemilkan saham Pemerintah Indonesia itu dibawah 10%, hanya 9,36% setelah saya melihat tabel 8.Freeport Persentase Kepemilikan Saham 7



Neni Moerniaeni 2 Golkar Kalimantan Timur Perempuan Yang kedua, dari pertemuan kemarin, DPR mengusulkan untuk membatalkan MoU kalau toh itu harus dijalankan kita buat Perpu, pemerintah membuat Perpu. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa ada 6 poin renegosiasi dalam MoU tersebut, yang pertama luas lahan menjadi berkurang 90.000 hektar dari 200.000 hektar, kemudian pembangunan unit pengolahan, smelter, kemudian kenaikan royalti untuk penerimaan negara dan lain sebagainya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa untuk tembaga naik menjadi 4 persen. Yang saya ingin tanyakan di sini, tadi Bapak menjelaskan, bahwa Freeport akan membangun smelter di Gresik, bukan di Papua, tolong jelaskan. Berarti Bapak atau PT. Freeport ini ingkar janji di dalam kesepakatan tersebut. Kemudian, saya kalau bisa MoU itu bisa tidak dilihatkan kepada kami, kalau bisa karena kami adalah fungsi daripada DPR itu adalah fungsi pengawasan. Apakah perpanjangan MoU ataukah perpanjangan kontrak, tolong jelaskan kepada kita dan berikan itu kepada kami.Freeport Poin renegoisasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, terkait pemerintah. Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin 4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana itu Pak.Ekspor-Impor Ekspor 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 5 PKB Papua Perempuan Dan saya mau menyampaikan lagi bahwa di sini saya melihat ada divestasi saham 51% yang akan diberikan oleh pemerintah. Saya tidak yakin pemerintah bisa memberikan kesejahteraan itu melalui 51% saham PT Freeport ini kepada pemerintah. Saya tidak jamin pemerintah bisa memberikan fasilitas dan kenyamanan seperti Freeport berikan kepada orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di Freeport, saya tidak jamin pemerintah bisa memperhatikan dan mensejahterakan orang Papua dan karyawan PT Freeport yang ada bekerja di situ, sama seperti karya Freeport memberikan jaminan dan kenyamanan kepada karyawan sekarang ini, saya tidak jamin itu Pak. Kalau Luhut bisa memotong telinganya karena Agus menang, Bapak saya sampaikan kepada Bapak, pemerintah ini Bapak potong saya punya jari sahabat ini kalau pemerintah bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk orang Papua karena otonomi khusus tidak mensejahterakan orang Papua. Jadi jangan Bapak datang membawa UPK gula-gula beracun itu untuk kami orang Papua dengan tidak menjamin tunjangan-tunjangan yang selama ini diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport karena dari 4 ribu karyawan itu, selain karyawannya keluarganya dari istri dan anaknya juga mendapat jaminan itu dari Freeport.Freeport Divestasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 6 PKB Papua Perempuan Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan memberikan tunjangan hari raya 100% gaji, tapi Freeport memberikan 200% gaji untuk karyawan, khusus untuk orang Papua. Jadi saya minta Pak Dirjen, jangan terlalu lama-lama bernegosiasi dengan PT Freeport. Sekarang ini karyawan orang Papua dan seluruh karyawan orang Papua dan orang Papua sendiri Timika, kabupaten Timika yang sekarang ini APBD-nya belum disahkan oleh pemerintah sudah menjadi kota mati, tidak ada lagi aktivitas di sana Pak. Kalau Bapak berlama-lama, itu Bapak membunuh kami orang Papua, tidak punya hati untuk orang Papua.Freeport Gaji di Freeport 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 11 PKB Papua Perempuan Mohon maaf Pak, jangan sebut Irian Jaya karena Irian Jaya Bapak tahu tidak artinya Irian Jaya.Freeport Irian Jaya 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 12 PKB Papua Perempuan Sebelum Bapak tahu, sebelum pindah ke Irian Jaya, sebelum Irian ini berubah menjadi Papua, Bapak harus tahu dulu Irian Jaya. Jadi jangan Bapak, jadi jangan sampai Bapak tidak tahu itu artinya Irian Jaya akhirnya Bapak menyebut Irian Jaya, jadi kita sudah berubah menjadi Papua, Gus Dur yang mengembalikan itu dari Irian Jaya menjadi Papua dan itu artinya besar sekali.Freeport Irian Jaya 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, terkait pemerintah. Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin 4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana itu Pak.Freeport Izin 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431 karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport. Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahanperubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di PT Freeport.Freeport Kesejahteraan 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Kalau kontrak karya kedua itu tidak ada otonomi khusus, kontrak karya yang sekarang harus melibatkan dimasukkan Undang-undang Otonomi Khusus dan orang Papua diberikan hak untuk berbicara.Freeport Kontrak Karya 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 1 PKB Papua Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua. Dirjen Minerba beserta para Dewan Komisaris PT Freeport. Yang di sini saya mau menanyakan saya tidak menanyakan mengenai Undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah Bapak tadi sampaikan. Tetapi di sini saya mau menanyakan sampai berapa lama negosiasi antara PT Freeport dengan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya menjadi UPK ini. Saya melihat tadi Bapak sudah katakan bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi pembicaraan selama 120 hari ya, begitu Pak mohon interaksi, 120 hari.Freeport Kontrak Karya 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Di sini saya mau katakan bahwa perintah Undang-undang Otonomi Khusus itu harus dibicarakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus bahwa pembagian hasil tambang ada dibagi semua ada tertulis di dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh dan pemerintah harus serius mengurus Papua dengan tambang ini karena akibat dari pada dikeluarkannya IUPK ini oleh pemerintah akibatnya pemerintah sudah membuat terkotak-kotaknya dan membuat kaum radikal yang selama ini tertidur, mereka terbangun, mereka terusik dengan IUPK dan mereka semua dan beberapa waktu lalu datang ke sini demo dan ada beberapa kaum radikal itu minta merdeka. Jangan salahkan kami orang Papua, tetapi itu kembali kepada pemerintah yang harus serius menangani Papua dan mengurus Papua itu dengan baik. Sejak Freeport ada di Papua terhitung 50 tahun, baru 20 tahun kami menikmati hasil tambang itu, kenapa harus 20 tahun? karena begitu terjadi tahun ‘94 itu ada penyanderaan di …….waktu itu Pak Prabowo masih ada dia yang mengurusi sampai 1996 dana 1% itu baru bisa diberikan kepada dua suku ini yang ada di kabupaten Mimika. 2001 dana otonomi khusus itu baru ada, jadi jangan bilang bahwa sejak 50, sudah 50 tahun Freeport ada di Papua, Orang Papua masih miskin. Kami baru menikmati itu 20 tahun Pak, sejak ada ’94, ‘96 ada dana 1% dan 2001 ada dana, Undang-undang Otonomi Khusus ini, hasilnya dikeluarkan oleh DPR RI dan ini dirancang di gedung yang terhormat ini.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Oleh karena itu pemerintah pusat harus menghargai hak-hak dasar dari pada kami orang Papua yang ada tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus ini. Saya melihat selama ini dengan dikeluarkannya IUPK ini, tadi Pak Menteri mengatakan hanya 29 orang dan itu tidak ada tidak terjadi gejolak dan itu biasabiasa saja. Pak saya mau katakan pemerintahan sekarang ini pemerintahan blusukan, saya mengundang Pak Menteri dengan jajarannya datang blusukan ke Timika, jangan datang cuma blusukan ke pasar-pasar. Kami di Papua harga cabe mau naik, harga beras mau naik kami tidak demo dan kami tidak berteriak-berteriak itu, tetapi bapak datang ke sana dan melihat perekonomian Timika lumpuh 50% diakibatkan karena dikeluarkannya IUPK ini. Bapak bisa, Pak Menteri bisa mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja, iya Bapak biasa-biasa saja karena Bapak mengeluarkan Undang-undang itu, Bapak bisa ketawa, Bapak bisa tidur enak di sini, tetapi perekonomian Timika lumpuh 50%. Saya mengundang bapak ke sana dan bapak melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan bicara saja di sini tapi datang dan lihat di sana dan apa yang terjadi di sana seperti itu dan saya berharap penuh kepada bapak-bapak di kementerian agar pembicaraan dengan pemerintah daerah dan pemangku jabatan di sana dan pemangku adat di sana harus dilibatkan karena harus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, jangan melihat kami bangsa orang Papua sebagai bangsa kelas dua di republik ini, tetapi libatkan kami. Tahun ‘91 kontrak karya kedua belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, tetapi setelah sekarang ini bapak harus memakai Undang-undang Otonomi Khusus, supaya undang-undang ini tidak ompong. Kami orang Papua dihargai dengan undang-undang ini karena ini buatan pemerintah dan di buat di gedung yang terhormat ini seperti itu. Itu saja penyampaian saya, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 1 PKB Papua Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua. Dirjen Minerba beserta para Dewan Komisaris PT Freeport. Yang di sini saya mau menanyakan saya tidak menanyakan mengenai Undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah Bapak tadi sampaikan. Tetapi di sini saya mau menanyakan sampai berapa lama negosiasi antara PT Freeport dengan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya menjadi UPK ini. Saya melihat tadi Bapak sudah katakan bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi pembicaraan selama 120 hari ya, begitu Pak mohon interaksi, 120 hari.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Baik, ada 856 karyawan yang sudah di PHK. Kemarin hari Senin 12 karyawan permanen di Freeport Jakarta ini sudah dirumahkan, Bapak pasti sudah tahu pada tanggal 13 kemarin itu karyawan perusahaan PT Freeport, orang Papua itu kemarin sudah demo. Sebentar selesai acara ini saya mau menyerahkan aspirasi mereka yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Saya memberikan kepada Pak Dirjen dan Ketua Komisi VII. Saya berharap Pak Dirjen, agar negosiasi yang Bapak sudah sementara lakukan ini jangan terlalu lama karena Freeport sangat bermanfaat pada orang Papua, terutama karyawan dan kota Timika di mana Freeport itu beroperasi, Pak Dirjen harus tahu itu.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431 karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport. Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahanperubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di PT Freeport.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 5 PKB Papua Perempuan Dan saya mau menyampaikan lagi bahwa di sini saya melihat ada divestasi saham 51% yang akan diberikan oleh pemerintah. Saya tidak yakin pemerintah bisa memberikan kesejahteraan itu melalui 51% saham PT Freeport ini kepada pemerintah. Saya tidak jamin pemerintah bisa memberikan fasilitas dan kenyamanan seperti Freeport berikan kepada orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di Freeport, saya tidak jamin pemerintah bisa memperhatikan dan mensejahterakan orang Papua dan karyawan PT Freeport yang ada bekerja di situ, sama seperti karya Freeport memberikan jaminan dan kenyamanan kepada karyawan sekarang ini, saya tidak jamin itu Pak. Kalau Luhut bisa memotong telinganya karena Agus menang, Bapak saya sampaikan kepada Bapak, pemerintah ini Bapak potong saya punya jari sahabat ini kalau pemerintah bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk orang Papua karena otonomi khusus tidak mensejahterakan orang Papua. Jadi jangan Bapak datang membawa UPK gula-gula beracun itu untuk kami orang Papua dengan tidak menjamin tunjangan-tunjangan yang selama ini diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport karena dari 4 ribu karyawan itu, selain karyawannya keluarganya dari istri dan anaknya juga mendapat jaminan itu dari Freeport.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, terkait pemerintah. Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin 4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana itu Pak.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431 karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport. Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahanperubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di PT Freeport.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 6 PKB Papua Perempuan Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan memberikan tunjangan hari raya 100% gaji, tapi Freeport memberikan 200% gaji untuk karyawan, khusus untuk orang Papua. Jadi saya minta Pak Dirjen, jangan terlalu lama-lama bernegosiasi dengan PT Freeport. Sekarang ini karyawan orang Papua dan seluruh karyawan orang Papua dan orang Papua sendiri Timika, kabupaten Timika yang sekarang ini APBD-nya belum disahkan oleh pemerintah sudah menjadi kota mati, tidak ada lagi aktivitas di sana Pak. Kalau Bapak berlama-lama, itu Bapak membunuh kami orang Papua, tidak punya hati untuk orang Papua.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 1 PKB Papua Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua. Dirjen Minerba beserta para Dewan Komisaris PT Freeport. Yang di sini saya mau menanyakan saya tidak menanyakan mengenai Undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah Bapak tadi sampaikan. Tetapi di sini saya mau menanyakan sampai berapa lama negosiasi antara PT Freeport dengan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya menjadi UPK ini. Saya melihat tadi Bapak sudah katakan bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi pembicaraan selama 120 hari ya, begitu Pak mohon interaksi, 120 hari.Freeport Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 6 PKB Papua Perempuan Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan memberikan tunjangan hari raya 100% gaji, tapi Freeport memberikan 200% gaji untuk karyawan, khusus untuk orang Papua. Jadi saya minta Pak Dirjen, jangan terlalu lama-lama bernegosiasi dengan PT Freeport. Sekarang ini karyawan orang Papua dan seluruh karyawan orang Papua dan orang Papua sendiri Timika, kabupaten Timika yang sekarang ini APBD-nya belum disahkan oleh pemerintah sudah menjadi kota mati, tidak ada lagi aktivitas di sana Pak. Kalau Bapak berlama-lama, itu Bapak membunuh kami orang Papua, tidak punya hati untuk orang Papua.Freeport Orang Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 7 PKB Papua Perempuan Otonomi khusus itu sekarang ini ibaratnya seperti anak kecil yang diberikan uang 100 ribu, dia tidak tahu membelanjakan uangnya itu seperti apa. Sementara KPK dengan 1000 aturannya sudah berdiri di depan dia. Jadi Bapak jangan membawa UPK ini lagi menyengsarakan kami orang Papua, negosiasilah baik-baiok dengan Freeport karena orang Papua lebih menginginkan tambang itu dikerjakan oleh Freeport Nick Moran. Saya tidak tahu ada kepentingan-kepentingan lain di sini, tetapi orang Papua saya mewakili Dapil Papua, saya mewakili masyarakat Papua, KTP saya Timika Pak, saya bukan dari Dapil lain yang memakai suara orang Papua, saya 2 periode DPR RI pakai suara orang Timika, tanya Pak .......dan Pak Napoleon, KTP saya Timika, sebentar saya tunjukan sama Bapak.Freeport Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Jadi saya mau sedikit penambahan bahwa tidak ada perusahaan tambang di Indonesia ini yang memperkerjakan orang buta huruf. Di Papua tua itu, di Freeport itu karyawan Papua yang pintar, yang S1 sampai sampai s berapa itu, ada sampai buta huruf yang tadi mana Pak Silas sudah bilang. Yang buta huruf pun orang Papua itu Freeport terima dan dia kasih pintar mereka di dalam. Saya mau tanya dulu sama Pak Dirjen Minerba, di Pertamina itu ada berapa orang, orang Papua yang duduk di jajaran direktur atau apa saja, saya tidak tahu di sana susunan direktur dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada berapa orang Papua yang ada di sana, di Pertamina itu.Freeport Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Berapa, saya mendapat laporan itu cuma ada 50 orang Papua yang ada di Pertamina, itupun juga bukan di atas, mereka punya posisi-posisinya itu bukan di atas tapi di bawah. Itu perusahaan plat merah Republik Indonesia, cuma Freeport yang menempatkan orang-orang Papua pada posisi-posisi seperti Pak Leon. Freeport menghargai orang Papua, dia memberikan posisi-posisi, tetapi Pertamina saya tidak pernah lihat kalau kalau mereka datang mendudukkan orang Papua duduk di depan. Itu saja masukannya Pak.Freeport Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Saya ingin luruskan di sini sesuai yang tadi disampaikan dari Pak Menteri, bahwa retribusi daerah itu akan dibicarakan dengan Pemerintah daerah, pemangku adat, dan tokoh masyarakat yang ada di daerah. Saya cuma perlu perkuat di sini kepada pemerintah bahwa mau meluruskan kepada pemerintah bahwa itu satu kewajiban dari pemerintah pusat untuk membicarakan itu dengan pemerintah daerah dan pemangku adat, karena daerah lain tidak mempunyai otonomi khusus. Cuma ada 3 otonomi khusus, 4 otonomi khusus di Republik Indonesia ini, Papua, Papua Barat, Aceh, DIY, DKI Jakarta dan itu tertuang di dalam Undang-undang otonomi khusus. Tadi Pak Menteri tidak menyampaikan bahwa perintah Undang-undang otonomi khusus harus melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat.Freeport Pemerintah Adat 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 8 PKB Papua Perempuan Jadi saya berbicara ini agar Bapak mempercepat pembicaraan negosiasi itu dengan Pfreeport agar karyawan dan orang Papua yang selama ini mendapat tunjangan baik dari Freeport itu bisa dirasakan kembali karena setiap tahun Freeport memberikan 20 beasiswa kepada anak karyawan-karyawannya ke luar negeri dan masih banyak lagi tunjangan-tunjangan lain yang tidak ada lagi di Indonesia ini perusahaan tambang itu memberikan sebesar apa yang diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport. Jadi 32 ribu karyawan yang ada di Freeport itu sudah mewakili bangsa Indonesia ini bahwa Freeport tetap bekerja dengan baik di kabupaten Timika khususnya, di Indonesia khususnya di Papua dan lebih khusus lagi di kabupaten Timika seperti itu. Jadi tolong diselesaikan negosiasi ini secepatnya agar kesengsaraan orang Papua yang ada di Timika itu tidak berlanjut Pak. Ada 8 ribu penambang emas yang mengambil dari hasil limbah PT Freeport. Itu akan menjadi beban pemerintah daerah, Bapak harus ingat selama ini Freeport beroperasi saja masih ada pembunuhan di sana, ke sana kemari pencurian dan tingkat kejahatan paling tinggi, apalagi ini petambang ini sudah kemarin sudah dihentikan dan 8 ribu penambang emas ini yang ada di pembuangan itu mereka akan lari ke mana. Mereka akan buat kacau di Timika Pak, Bapak di sini bisa saja bicara begini-begini, Bapak kan tidur di sini, Bapak tidak rasa apa yang terjadi di sana. Saya baru 2 hari pulang dari sana, saya merasakan betul bahwa apa yang sudah terjadi ini membuat Timika lesu. Timika itu sudah tidak rame seperti dulu lagi, perekonomiannya itu terhambat, sudah mundur.Freeport Percepat Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 9 PKB Papua Perempuan Jadi saya minta kepada pemerintah dan Freeport cepat negosiasi ini, cepat diselesaikan agar perusahaan itu bisa kembali lagi beroperasi, tidak ada lagi perpanjangan-perpanjangan PHK dan lain-lain sebagainya itu segera diselesaikan agar mereka bisa kerja lagi. Operasi itu bisa kerja lagi dan ada 2 lembaga Lemhasa dan Lemasco yang selama ini mendapat dana 1%. Dana 1% yang diberikan oleh PT Freeport kepada 2 lembaga ini setahun itu dilihat dari tingkat pembelian dari konsentrat itu, emas yang dijual itu setiap tahun itu 800 miliar untuk kedua lembaga ini. Kalau sampai terhenti bagaimana nasib 2 masyarakat ini, 2 lembaga ini Lemasa dan Lemasco, Bapak harus berpikir itu, jangan korbankan kami lagi orang Papua, sudah ada otonomi khusus, ada lagi UPK jangan korbankan kami, kami sudah bosan ditipu. Jadi cepat selesaikan negosiasi itu agar perusahaan ini bisa berjalan kembali, masyarakat bisa merasakan apa yang selama ini sudah Freeport berikan kepada masyarakat dari kedua lembaga ini dan saya minta kepada Dirjen Minerba, pemerintah dan PT Freeport agar pada negosiasi ini melibatkan orang Papua. Sementara ini Freeport hanya memberikan tempat kepada orang Papua yang ada di dalam management itu di atas dan bawah, sedangkan yang di tengah-tengah itu dari luar. Negosiasi ini harus merubah itu, jangan cuma diberikan tempat di atas vice president sama yang di bawah itu, underground dan segala macam itu orang-orang Papua semua, sedangkan yang di tengah-tengah itu tidak ada. Saya mau itu semua sama rata, jangan yang di tengah-tengah itu dikuasai oleh orang-orang pendatang. Orang Timika bilang Oyame, jangan dikasih sama oyame, orang Papua juga sudah mampu Pak, seperti itu.Freeport Percepat Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 10 PKB Papua Perempuan Jadi saya minta Bapak cepat selesaikan supaya kesejahteraan mereka bisa berjalan kembali. Saya ini bicara bagaimana perutnya mereka bisa kenyang, dapur r mereka bisa berasap. Itu saja Ketua, terima kasih. Pak Ketua, sebelumnya saya mau serahkan aspirasi dari karyawan kemarin kepada Pak Dirjen dengan Pak Ketua.Freeport Percepat Negosiasi 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Baik, ada 856 karyawan yang sudah di PHK. Kemarin hari Senin 12 karyawan permanen di Freeport Jakarta ini sudah dirumahkan, Bapak pasti sudah tahu pada tanggal 13 kemarin itu karyawan perusahaan PT Freeport, orang Papua itu kemarin sudah demo. Sebentar selesai acara ini saya mau menyerahkan aspirasi mereka yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Saya memberikan kepada Pak Dirjen dan Ketua Komisi VII. Saya berharap Pak Dirjen, agar negosiasi yang Bapak sudah sementara lakukan ini jangan terlalu lama karena Freeport sangat bermanfaat pada orang Papua, terutama karyawan dan kota Timika di mana Freeport itu beroperasi, Pak Dirjen harus tahu itu.Freeport PHK 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, terkait pemerintah. Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin 4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana itu Pak.Freeport PHK 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Iya baik, jadi selama 6 bulan itu produksi di PT Freeport itu akan terhenti begitu Pak.Freeport Produksi Freeport 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431 karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport. Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahanperubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di PT Freeport.Freeport Rakyat Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 5 PKB Papua Perempuan Dan saya mau menyampaikan lagi bahwa di sini saya melihat ada divestasi saham 51% yang akan diberikan oleh pemerintah. Saya tidak yakin pemerintah bisa memberikan kesejahteraan itu melalui 51% saham PT Freeport ini kepada pemerintah. Saya tidak jamin pemerintah bisa memberikan fasilitas dan kenyamanan seperti Freeport berikan kepada orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di Freeport, saya tidak jamin pemerintah bisa memperhatikan dan mensejahterakan orang Papua dan karyawan PT Freeport yang ada bekerja di situ, sama seperti karya Freeport memberikan jaminan dan kenyamanan kepada karyawan sekarang ini, saya tidak jamin itu Pak. Kalau Luhut bisa memotong telinganya karena Agus menang, Bapak saya sampaikan kepada Bapak, pemerintah ini Bapak potong saya punya jari sahabat ini kalau pemerintah bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk orang Papua karena otonomi khusus tidak mensejahterakan orang Papua. Jadi jangan Bapak datang membawa UPK gula-gula beracun itu untuk kami orang Papua dengan tidak menjamin tunjangan-tunjangan yang selama ini diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport karena dari 4 ribu karyawan itu, selain karyawannya keluarganya dari istri dan anaknya juga mendapat jaminan itu dari Freeport.Freeport Saham 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 17 PKB Papua Perempuan Setuju. Freeport Setuju 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 8 PKB Papua Perempuan Jadi saya berbicara ini agar Bapak mempercepat pembicaraan negosiasi itu dengan Pfreeport agar karyawan dan orang Papua yang selama ini mendapat tunjangan baik dari Freeport itu bisa dirasakan kembali karena setiap tahun Freeport memberikan 20 beasiswa kepada anak karyawan-karyawannya ke luar negeri dan masih banyak lagi tunjangan-tunjangan lain yang tidak ada lagi di Indonesia ini perusahaan tambang itu memberikan sebesar apa yang diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport. Jadi 32 ribu karyawan yang ada di Freeport itu sudah mewakili bangsa Indonesia ini bahwa Freeport tetap bekerja dengan baik di kabupaten Timika khususnya, di Indonesia khususnya di Papua dan lebih khusus lagi di kabupaten Timika seperti itu. Jadi tolong diselesaikan negosiasi ini secepatnya agar kesengsaraan orang Papua yang ada di Timika itu tidak berlanjut Pak. Ada 8 ribu penambang emas yang mengambil dari hasil limbah PT Freeport. Itu akan menjadi beban pemerintah daerah, Bapak harus ingat selama ini Freeport beroperasi saja masih ada pembunuhan di sana, ke sana kemari pencurian dan tingkat kejahatan paling tinggi, apalagi ini petambang ini sudah kemarin sudah dihentikan dan 8 ribu penambang emas ini yang ada di pembuangan itu mereka akan lari ke mana. Mereka akan buat kacau di Timika Pak, Bapak di sini bisa saja bicara begini-begini, Bapak kan tidur di sini, Bapak tidak rasa apa yang terjadi di sana. Saya baru 2 hari pulang dari sana, saya merasakan betul bahwa apa yang sudah terjadi ini membuat Timika lesu. Timika itu sudah tidak rame seperti dulu lagi, perekonomiannya itu terhambat, sudah mundur.Freeport Tenaga Kerja 7



PEGGI PATRICIA PATTIPI 9 PKB Papua Perempuan Jadi saya minta kepada pemerintah dan Freeport cepat negosiasi ini, cepat diselesaikan agar perusahaan itu bisa kembali lagi beroperasi, tidak ada lagi perpanjangan-perpanjangan PHK dan lain-lain sebagainya itu segera diselesaikan agar mereka bisa kerja lagi. Operasi itu bisa kerja lagi dan ada 2 lembaga Lemhasa dan Lemasco yang selama ini mendapat dana 1%. Dana 1% yang diberikan oleh PT Freeport kepada 2 lembaga ini setahun itu dilihat dari tingkat pembelian dari konsentrat itu, emas yang dijual itu setiap tahun itu 800 miliar untuk kedua lembaga ini. Kalau sampai terhenti bagaimana nasib 2 masyarakat ini, 2 lembaga ini Lemasa dan Lemasco, Bapak harus berpikir itu, jangan korbankan kami lagi orang Papua, sudah ada otonomi khusus, ada lagi UPK jangan korbankan kami, kami sudah bosan ditipu. Jadi cepat selesaikan negosiasi itu agar perusahaan ini bisa berjalan kembali, masyarakat bisa merasakan apa yang selama ini sudah Freeport berikan kepada masyarakat dari kedua lembaga ini dan saya minta kepada Dirjen Minerba, pemerintah dan PT Freeport agar pada negosiasi ini melibatkan orang Papua. Sementara ini Freeport hanya memberikan tempat kepada orang Papua yang ada di dalam management itu di atas dan bawah, sedangkan yang di tengah-tengah itu dari luar. Negosiasi ini harus merubah itu, jangan cuma diberikan tempat di atas vice president sama yang di bawah itu, underground dan segala macam itu orang-orang Papua semua, sedangkan yang di tengah-tengah itu tidak ada. Saya mau itu semua sama rata, jangan yang di tengah-tengah itu dikuasai oleh orang-orang pendatang. Orang Timika bilang Oyame, jangan dikasih sama oyame, orang Papua juga sudah mampu Pak, seperti itu.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 10 PKB Papua Perempuan Jadi saya minta Bapak cepat selesaikan supaya kesejahteraan mereka bisa berjalan kembali. Saya ini bicara bagaimana perutnya mereka bisa kenyang, dapur r mereka bisa berasap. Itu saja Ketua, terima kasih. Pak Ketua, sebelumnya saya mau serahkan aspirasi dari karyawan kemarin kepada Pak Dirjen dengan Pak Ketua.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, terkait pemerintah. Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin 4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana itu Pak.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Baik, ada 856 karyawan yang sudah di PHK. Kemarin hari Senin 12 karyawan permanen di Freeport Jakarta ini sudah dirumahkan, Bapak pasti sudah tahu pada tanggal 13 kemarin itu karyawan perusahaan PT Freeport, orang Papua itu kemarin sudah demo. Sebentar selesai acara ini saya mau menyerahkan aspirasi mereka yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Saya memberikan kepada Pak Dirjen dan Ketua Komisi VII. Saya berharap Pak Dirjen, agar negosiasi yang Bapak sudah sementara lakukan ini jangan terlalu lama karena Freeport sangat bermanfaat pada orang Papua, terutama karyawan dan kota Timika di mana Freeport itu beroperasi, Pak Dirjen harus tahu itu.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431 karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport. Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahanperubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di PT Freeport.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Jadi saya mau sedikit penambahan bahwa tidak ada perusahaan tambang di Indonesia ini yang memperkerjakan orang buta huruf. Di Papua tua itu, di Freeport itu karyawan Papua yang pintar, yang S1 sampai sampai s berapa itu, ada sampai buta huruf yang tadi mana Pak Silas sudah bilang. Yang buta huruf pun orang Papua itu Freeport terima dan dia kasih pintar mereka di dalam. Saya mau tanya dulu sama Pak Dirjen Minerba, di Pertamina itu ada berapa orang, orang Papua yang duduk di jajaran direktur atau apa saja, saya tidak tahu di sana susunan direktur dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada berapa orang Papua yang ada di sana, di Pertamina itu.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Berapa, saya mendapat laporan itu cuma ada 50 orang Papua yang ada di Pertamina, itupun juga bukan di atas, mereka punya posisi-posisinya itu bukan di atas tapi di bawah. Itu perusahaan plat merah Republik Indonesia, cuma Freeport yang menempatkan orang-orang Papua pada posisi-posisi seperti Pak Leon. Freeport menghargai orang Papua, dia memberikan posisi-posisi, tetapi Pertamina saya tidak pernah lihat kalau kalau mereka datang mendudukkan orang Papua duduk di depan. Itu saja masukannya Pak.Freeport Tenaga Kerja 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Pak Menteri, di sini saya mau nanya progres kegiatan penyusunan RUED yang ada di sini saya lihat Papua Barat dan Papua. Mungkin Pak Menteri, perlu saya kasih informasi bahwa salah satu kabupaten di Papua yaitu di kabupaten Asmat itu selama dia memakai motor listrik. Oleh karena itu saya lihat di sini progresnya itu masuk di dalam persiapan, oleh karena itu saya mendorong kepada Pak Menteri agar progres ini agar Papua ini bisa menjadi salah satu tujuan daripada kegiatan penyusunan RUED ini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.Inovasi Motor Listrik 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Yang kedua karena di beberapa media memberitakan bahwa kajian lingkungan hidup strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kok bisa berbeda ya dengan Kementerian ESDM dari Badan Geologi. Padahal kita tahu bahwa Badan Geologi itu isinya itu orang-orang profesional seperti itu Bu Menteri. Dan yang ketiga, kami berharap agar kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional. Itu pertanyaan aspirasi dari Fraksi kami yang saya minta dijawab secara tertulis.Kajian Kajian 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Kedua, pertanyaan dari saya, saya melihat di halaman 54 ini tadi dalam kasus dan tindak lanjut dari pengrusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar ya Ibu, sudah sampai sejauhmana langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pemilik kapal, itu satu Bu. Dan yang kedua, apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi kerusakan terumbu karang ini. itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ketua.Kasus Lingkungan HidupPerusakan 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Sebelum saya membacakan, menyampaikan aspirasi ini saya mau interaktif dulu kepada Bu Menteri bahwa 3 pertanyaan ini saya minta untuk dijawab secara tertulis karena ini aspirasi dari Fraksi saya. Dari 3 pertanyaan ini Ibu, salah satunya sama seperti Ibu Ari sudah menanyakan tentang izin lingkungan yang Ibu berikan kepada pabrik semen di Rembang tadi, apakah izin ini sudah sesuai atau bagaimana.Kasus Lingkungan HidupRembang 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Kedua, pertanyaan dari saya, saya melihat di halaman 54 ini tadi dalam kasus dan tindak lanjut dari pengrusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar ya Ibu, sudah sampai sejauhmana langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pemilik kapal, itu satu Bu. Dan yang kedua, apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi kerusakan terumbu karang ini. itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ketua.Kasus Lingkungan HidupTerumbu Karang 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Sebelum saya membacakan, menyampaikan aspirasi ini saya mau interaktif dulu kepada Bu Menteri bahwa 3 pertanyaan ini saya minta untuk dijawab secara tertulis karena ini aspirasi dari Fraksi saya. Dari 3 pertanyaan ini Ibu, salah satunya sama seperti Ibu Ari sudah menanyakan tentang izin lingkungan yang Ibu berikan kepada pabrik semen di Rembang tadi, apakah izin ini sudah sesuai atau bagaimana.Kebijakan Pabrik Semen 7
Peggi Patricia Pattipi 1 PKB Papua Perempuan Sebelum saya membacakan, menyampaikan aspirasi ini saya mau interaktif dulu kepada Bu Menteri bahwa 3 pertanyaan ini saya minta untuk dijawab secara tertulis karena ini aspirasi dari Fraksi saya. Dari 3 pertanyaan ini Ibu, salah satunya sama seperti Ibu Ari sudah menanyakan tentang izin lingkungan yang Ibu berikan kepada pabrik semen di Rembang tadi, apakah izin ini sudah sesuai atau bagaimana.Lingkungan Hidup Izin lingkungan 7
Peggi Patricia Pattipi 1 PKB Papua Perempuan Kedua, pertanyaan dari saya, saya melihat di halaman 54 ini tadi dalam kasus dan tindak lanjut dari pengrusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar ya Ibu, sudah sampai sejauhmana langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pemilik kapal, itu satu Bu. Dan yang kedua, apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi kerusakan terumbu karang ini.Lingkungan Hidup Kerusakan terumbu karang 7
Peggi Patricia Pattipi 1 PKB Papua Perempuan Yang kedua karena di beberapa media memberitakan bahwa kajian lingkungan hidup strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kok bisa berbeda ya dengan Kementerian ESDM dari Badan Geologi. Padahal kita tahu bahwa Badan Geologi itu isinya itu orang-orang profesional seperti itu Bu Menteri. Dan yang ketiga, kami berharap agar kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional. Itu pertanyaan aspirasi dari Fraksi kami yang saya minta dijawab secara tertulis.Lingkungan Hidup Perbedaan kajian 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 12 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi untuk apa Undang-undang Otonomi Khusus ini dibuat di parlemen ini kalau kita nggak memakai ini karena kontrak karya yang kedua tidak ada otonomi khusus. Itu belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, setelah kontrak karya ini berlaku ini mencantumkan ada tertulis di sini bahwa pemerintah harus membicarakan ini dengan pemerintah daerah dan yang mempunyai hak ulayat atas tambang ini. jadi saya meminta ini untuk dimasukkan itu karena ini dibuat oleh DPR RI dan disahkan di gedung ini dan itu berkaitan dengan ada Undang-undang itu ada cantolannya dengan Undang-undang Otonomi Khusus ini ada cantolannya daripada Undang-undang yang sementara ......Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 13 PKB Papua Perempuan Iya, jadi begini Pak Ketua, kenapa saya harus masukkan ini. kami untuk mendapatkan Undang-undang Otonomi Khusus ini kami harus berkorban dan kami harus berdarah-darah dan nyawa kami pun dipertaruhkan untuk otonomi khusus ini, untuk Undang-undang ini. jadi apa salahnya tulisan itu dimasukkan ke dalam ini. kami untuk, untuk apa Pak Ketua saya minta ini karena sekarang ini kepercayaan orang Papua unbangsa ini sudah tidak ada. Jadi saya meminta supaya ini dimasukkan ke dalam poin pertama.Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi tidak ada spesialis untuk Papua, tetapi untuk apa ada tim pemantau Otsus Papua di DPR RI yang diparipurnakan dan disahkan oleh Undangundang, bukan kaukus Papua tapi ada tim pemantau otonomi khusus di DPR RI yang ketuanya Pak Fadli Zon, Anggotanya seluruh Fraksi yang ada di DPR RI karena ada apa, karena ada Undang-undang Otonomi Khusus untuk 5 daerah di Republik ini, makanya saya meminta untuk dimasukkan itu karena cantolan Undangundang dari otonomi khusus. Otonomi khusus itu cantolannya adalah Undangundang di Republik ini, saya tidak merasa bahwa itu dipisahkan antara Undangundang dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu beda dan akmi orang Papua itu dipisahkan atau dianaktirikan atau di apa, tidak saya tidak menganggap itu, tapi ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik ini karena ini disahkan oleh gedung DPR RI yang terhormat ini 2001.Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Kalau kontrak karya kedua itu tidak ada otonomi khusus, kontrak karya yang sekarang harus melibatkan dimasukkan Undang-undang Otonomi Khusus dan orang Papua diberikan hak untuk berbicara.Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 20 PKB Papua Perempuan Itu betul Pak, itu betul, tetapi Undang-undang itu lebih mengikat. Kita melibatkan masyarakat tetapi kalau tidak tertulis tidak mengikat, jadi di sini harus ditulis Pak, harus tertulis karena tercantum di dalam Undang-undang Otonomi Khusus.Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 23 PKB Papua Perempuan Tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan akan membicarakan ini dengan pemerintah daerah seperti itu.Otonomi Khusus Papua 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 19 PKB Papua Perempuan Tim pemantau otonomi khusus Papua, Papua Barat, DIY, Aceh itu dibuat berdasarkan Undang-undang ini Pak dan diparipurnakan.Otonomi Khusus Tim Pemantau 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Di sini saya mau katakan bahwa perintah Undang-undang Otonomi Khusus itu harus dibicarakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus bahwa pembagian hasil tambang ada dibagi semua ada tertulis di dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh dan pemerintah harus serius mengurus Papua dengan tambang ini karena akibat dari pada dikeluarkannya IUPK ini oleh pemerintah akibatnya pemerintah sudah membuat terkotak-kotaknya dan membuat kaum radikal yang selama ini tertidur, mereka terbangun, mereka terusik dengan IUPK dan mereka semua dan beberapa waktu lalu datang ke sini demo dan ada beberapa kaum radikal itu minta merdeka. Jangan salahkan kami orang Papua, tetapi itu kembali kepada pemerintah yang harus serius menangani Papua dan mengurus Papua itu dengan baik. Sejak Freeport ada di Papua terhitung 50 tahun, baru 20 tahun kami menikmati hasil tambang itu, kenapa harus 20 tahun? karena begitu terjadi tahun ‘94 itu ada penyanderaan di …….waktu itu Pak Prabowo masih ada dia yang mengurusi sampai 1996 dana 1% itu baru bisa diberikan kepada dua suku ini yang ada di kabupaten Mimika. 2001 dana otonomi khusus itu baru ada, jadi jangan bilang bahwa sejak 50, sudah 50 tahun Freeport ada di Papua, Orang Papua masih miskin. Kami baru menikmati itu 20 tahun Pak, sejak ada ’94, ‘96 ada dana 1% dan 2001 ada dana, Undang-undang Otonomi Khusus ini, hasilnya dikeluarkan oleh DPR RI dan ini dirancang di gedung yang terhormat ini.Pertambangan Hasil Tambang 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Oleh karena itu pemerintah pusat harus menghargai hak-hak dasar dari pada kami orang Papua yang ada tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus ini. Saya melihat selama ini dengan dikeluarkannya IUPK ini, tadi Pak Menteri mengatakan hanya 29 orang dan itu tidak ada tidak terjadi gejolak dan itu biasabiasa saja. Pak saya mau katakan pemerintahan sekarang ini pemerintahan blusukan, saya mengundang Pak Menteri dengan jajarannya datang blusukan ke Timika, jangan datang cuma blusukan ke pasar-pasar. Kami di Papua harga cabe mau naik, harga beras mau naik kami tidak demo dan kami tidak berteriak-berteriak itu, tetapi bapak datang ke sana dan melihat perekonomian Timika lumpuh 50% diakibatkan karena dikeluarkannya IUPK ini. Bapak bisa, Pak Menteri bisa mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja, iya Bapak biasa-biasa saja karena Bapak mengeluarkan Undang-undang itu, Bapak bisa ketawa, Bapak bisa tidur enak di sini, tetapi perekonomian Timika lumpuh 50%. Saya mengundang bapak ke sana dan bapak melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan bicara saja di sini tapi datang dan lihat di sana dan apa yang terjadi di sana seperti itu dan saya berharap penuh kepada bapak-bapak di kementerian agar pembicaraan dengan pemerintah daerah dan pemangku jabatan di sana dan pemangku adat di sana harus dilibatkan karena harus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, jangan melihat kami bangsa orang Papua sebagai bangsa kelas dua di republik ini, tetapi libatkan kami. Tahun ‘91 kontrak karya kedua belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, tetapi setelah sekarang ini bapak harus memakai Undang-undang Otonomi Khusus, supaya undang-undang ini tidak ompong. Kami orang Papua dihargai dengan undang-undang ini karena ini buatan pemerintah dan di buat di gedung yang terhormat ini seperti itu. Itu saja penyampaian saya, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pertambangan Hasil Tambang 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Jadi saya mau sedikit penambahan bahwa tidak ada perusahaan tambang di Indonesia ini yang memperkerjakan orang buta huruf. Di Papua tua itu, di Freeport itu karyawan Papua yang pintar, yang S1 sampai sampai s berapa itu, ada sampai buta huruf yang tadi mana Pak Silas sudah bilang. Yang buta huruf pun orang Papua itu Freeport terima dan dia kasih pintar mereka di dalam. Saya mau tanya dulu sama Pak Dirjen Minerba, di Pertamina itu ada berapa orang, orang Papua yang duduk di jajaran direktur atau apa saja, saya tidak tahu di sana susunan direktur dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada berapa orang Papua yang ada di sana, di Pertamina itu.Pertambangan Pertamina 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Berapa, saya mendapat laporan itu cuma ada 50 orang Papua yang ada di Pertamina, itupun juga bukan di atas, mereka punya posisi-posisinya itu bukan di atas tapi di bawah. Itu perusahaan plat merah Republik Indonesia, cuma Freeport yang menempatkan orang-orang Papua pada posisi-posisi seperti Pak Leon. Freeport menghargai orang Papua, dia memberikan posisi-posisi, tetapi Pertamina saya tidak pernah lihat kalau kalau mereka datang mendudukkan orang Papua duduk di depan. Itu saja masukannya Pak.Pertambangan Pertamina 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Saya ingin luruskan di sini sesuai yang tadi disampaikan dari Pak Menteri, bahwa retribusi daerah itu akan dibicarakan dengan Pemerintah daerah, pemangku adat, dan tokoh masyarakat yang ada di daerah. Saya cuma perlu perkuat di sini kepada pemerintah bahwa mau meluruskan kepada pemerintah bahwa itu satu kewajiban dari pemerintah pusat untuk membicarakan itu dengan pemerintah daerah dan pemangku adat, karena daerah lain tidak mempunyai otonomi khusus. Cuma ada 3 otonomi khusus, 4 otonomi khusus di Republik Indonesia ini, Papua, Papua Barat, Aceh, DIY, DKI Jakarta dan itu tertuang di dalam Undang-undang otonomi khusus. Tadi Pak Menteri tidak menyampaikan bahwa perintah Undang-undang otonomi khusus harus melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Di sini saya mau katakan bahwa perintah Undang-undang Otonomi Khusus itu harus dibicarakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus bahwa pembagian hasil tambang ada dibagi semua ada tertulis di dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh dan pemerintah harus serius mengurus Papua dengan tambang ini karena akibat dari pada dikeluarkannya IUPK ini oleh pemerintah akibatnya pemerintah sudah membuat terkotak-kotaknya dan membuat kaum radikal yang selama ini tertidur, mereka terbangun, mereka terusik dengan IUPK dan mereka semua dan beberapa waktu lalu datang ke sini demo dan ada beberapa kaum radikal itu minta merdeka. Jangan salahkan kami orang Papua, tetapi itu kembali kepada pemerintah yang harus serius menangani Papua dan mengurus Papua itu dengan baik. Sejak Freeport ada di Papua terhitung 50 tahun, baru 20 tahun kami menikmati hasil tambang itu, kenapa harus 20 tahun? karena begitu terjadi tahun ‘94 itu ada penyanderaan di …….waktu itu Pak Prabowo masih ada dia yang mengurusi sampai 1996 dana 1% itu baru bisa diberikan kepada dua suku ini yang ada di kabupaten Mimika. 2001 dana otonomi khusus itu baru ada, jadi jangan bilang bahwa sejak 50, sudah 50 tahun Freeport ada di Papua, Orang Papua masih miskin. Kami baru menikmati itu 20 tahun Pak, sejak ada ’94, ‘96 ada dana 1% dan 2001 ada dana, Undang-undang Otonomi Khusus ini, hasilnya dikeluarkan oleh DPR RI dan ini dirancang di gedung yang terhormat ini.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Oleh karena itu pemerintah pusat harus menghargai hak-hak dasar dari pada kami orang Papua yang ada tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus ini. Saya melihat selama ini dengan dikeluarkannya IUPK ini, tadi Pak Menteri mengatakan hanya 29 orang dan itu tidak ada tidak terjadi gejolak dan itu biasabiasa saja. Pak saya mau katakan pemerintahan sekarang ini pemerintahan blusukan, saya mengundang Pak Menteri dengan jajarannya datang blusukan ke Timika, jangan datang cuma blusukan ke pasar-pasar. Kami di Papua harga cabe mau naik, harga beras mau naik kami tidak demo dan kami tidak berteriak-berteriak itu, tetapi bapak datang ke sana dan melihat perekonomian Timika lumpuh 50% diakibatkan karena dikeluarkannya IUPK ini. Bapak bisa, Pak Menteri bisa mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja, iya Bapak biasa-biasa saja karena Bapak mengeluarkan Undang-undang itu, Bapak bisa ketawa, Bapak bisa tidur enak di sini, tetapi perekonomian Timika lumpuh 50%. Saya mengundang bapak ke sana dan bapak melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan bicara saja di sini tapi datang dan lihat di sana dan apa yang terjadi di sana seperti itu dan saya berharap penuh kepada bapak-bapak di kementerian agar pembicaraan dengan pemerintah daerah dan pemangku jabatan di sana dan pemangku adat di sana harus dilibatkan karena harus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, jangan melihat kami bangsa orang Papua sebagai bangsa kelas dua di republik ini, tetapi libatkan kami. Tahun ‘91 kontrak karya kedua belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, tetapi setelah sekarang ini bapak harus memakai Undang-undang Otonomi Khusus, supaya undang-undang ini tidak ompong. Kami orang Papua dihargai dengan undang-undang ini karena ini buatan pemerintah dan di buat di gedung yang terhormat ini seperti itu. Itu saja penyampaian saya, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 5 PKB Papua Perempuan Ketua, itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangan lupa juga ada Otonomi Khusus yang mengatur.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 6 PKB Papua Perempuan Karena kalau tidak tertulis itu nanti pemerintah lupa karena Undang-undang Otonomi Khusus itukan dibuat di DPR RI ini.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 7 PKB Papua Perempuan Iya, spesifik termasuk dan Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 8 PKB Papua Perempuan Ditambahkan Pak, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan Otonomi Khusus 7



PEGGI PATRICIA PATTIPI 9 PKB Papua Perempuan
Dan Undang-undang Otonomi Khusus harus masuk.

Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 10 PKB Papua Perempuan Permintaan saya tetap masukkan Undang-undang Otonomi Khusus karena pembahasan ini kontrak karya yang kedua itu tidak ada Undang-undang Otonomi Khusus, setelah itu ada otonomi khusus dan itu harus dimasukkan di dalam perundingan ini.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 13 PKB Papua Perempuan Iya, jadi begini Pak Ketua, kenapa saya harus masukkan ini. kami untuk mendapatkan Undang-undang Otonomi Khusus ini kami harus berkorban dan kami harus berdarah-darah dan nyawa kami pun dipertaruhkan untuk otonomi khusus ini, untuk Undang-undang ini. jadi apa salahnya tulisan itu dimasukkan ke dalam ini. kami untuk, untuk apa Pak Ketua saya minta ini karena sekarang ini kepercayaan orang Papua unbangsa ini sudah tidak ada. Jadi saya meminta supaya ini dimasukkan ke dalam poin pertama.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi tidak ada spesialis untuk Papua, tetapi untuk apa ada tim pemantau Otsus Papua di DPR RI yang diparipurnakan dan disahkan oleh Undangundang, bukan kaukus Papua tapi ada tim pemantau otonomi khusus di DPR RI yang ketuanya Pak Fadli Zon, Anggotanya seluruh Fraksi yang ada di DPR RI karena ada apa, karena ada Undang-undang Otonomi Khusus untuk 5 daerah di Republik ini, makanya saya meminta untuk dimasukkan itu karena cantolan Undangundang dari otonomi khusus. Otonomi khusus itu cantolannya adalah Undangundang di Republik ini, saya tidak merasa bahwa itu dipisahkan antara Undangundang dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu beda dan akmi orang Papua itu dipisahkan atau dianaktirikan atau di apa, tidak saya tidak menganggap itu, tapi ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik ini karena ini disahkan oleh gedung DPR RI yang terhormat ini 2001.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 15 PKB Papua Perempuan Kalau kontrak karya kedua itu tidak ada otonomi khusus, kontrak karya yang sekarang harus melibatkan dimasukkan Undang-undang Otonomi Khusus dan orang Papua diberikan hak untuk berbicara.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 19 PKB Papua Perempuan Tim pemantau otonomi khusus Papua, Papua Barat, DIY, Aceh itu dibuat berdasarkan Undang-undang ini Pak dan diparipurnakan.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 20 PKB Papua Perempuan Itu betul Pak, itu betul, tetapi Undang-undang itu lebih mengikat. Kita melibatkan masyarakat tetapi kalau tidak tertulis tidak mengikat, jadi di sini harus ditulis Pak, harus tertulis karena tercantum di dalam Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 23 PKB Papua Perempuan Tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan akan membicarakan ini dengan pemerintah daerah seperti itu.Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 12 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi untuk apa Undang-undang Otonomi Khusus ini dibuat di parlemen ini kalau kita nggak memakai ini karena kontrak karya yang kedua tidak ada otonomi khusus. Itu belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, setelah kontrak karya ini berlaku ini mencantumkan ada tertulis di sini bahwa pemerintah harus membicarakan ini dengan pemerintah daerah dan yang mempunyai hak ulayat atas tambang ini. jadi saya meminta ini untuk dimasukkan itu karena ini dibuat oleh DPR RI dan disahkan di gedung ini dan itu berkaitan dengan ada Undang-undang itu ada cantolannya dengan Undang-undang Otonomi Khusus ini ada cantolannya daripada Undang-undang yang sementara ......Perundangan Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 24 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa retribusi daerah itu akan melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Itu tertuang semua di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Pak, semua ada tertulis di sini gitu dan akmi pun mau mengambil itu saham dan ada tertulis di sini, apa susahnya sih dimasukkan di sini dan kita mengambil saham itu dari pada Undang-undang IUPK yang sementara ini lagi dibuat. Di situ kita mengakomodir kepentingan daeah yang ada di sini.Perundangan Retribusi Daerah 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 25 PKB Papua Perempuan Yang paling tinggi inikan Undang-undang, Undang-undang Otonomi Khusus itu dibawahnya Undang-undang.Perundangan Strata UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 1 PKB Papua Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua. Dirjen Minerba beserta para Dewan Komisaris PT Freeport. Yang di sini saya mau menanyakan saya tidak menanyakan mengenai Undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah Bapak tadi sampaikan. Tetapi di sini saya mau menanyakan sampai berapa lama negosiasi antara PT Freeport dengan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya menjadi UPK ini. Saya melihat tadi Bapak sudah katakan bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi pembicaraan selama 120 hari ya, begitu Pak mohon interaksi, 120 hari.Perundangan UPK 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 22 PKB Papua Perempuan Iya, dulu sempet masuk tapi sekarang tidak. Kami punya Undang-undang dan Undang-undang itu juga berbicara mengenai sumber daya alam kami yang kita bercantolan kepada Undang-undang Minerba itu. Maka saya meminta untuk itu dimasukkan di dalam Undang-undang, tidak bisa kita menulis bahwa melibatkan masyarakat Papua, itu tidak kuat Pak. Kalau kita mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus semua ada tertulis di dalam sini dan memgikuti itu, mempertimbangkan dan membicarakan itu bersama-sama dengan.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Saya ingin luruskan di sini sesuai yang tadi disampaikan dari Pak Menteri, bahwa retribusi daerah itu akan dibicarakan dengan Pemerintah daerah, pemangku adat, dan tokoh masyarakat yang ada di daerah. Saya cuma perlu perkuat di sini kepada pemerintah bahwa mau meluruskan kepada pemerintah bahwa itu satu kewajiban dari pemerintah pusat untuk membicarakan itu dengan pemerintah daerah dan pemangku adat, karena daerah lain tidak mempunyai otonomi khusus. Cuma ada 3 otonomi khusus, 4 otonomi khusus di Republik Indonesia ini, Papua, Papua Barat, Aceh, DIY, DKI Jakarta dan itu tertuang di dalam Undang-undang otonomi khusus. Tadi Pak Menteri tidak menyampaikan bahwa perintah Undang-undang otonomi khusus harus melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Di sini saya mau katakan bahwa perintah Undang-undang Otonomi Khusus itu harus dibicarakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus bahwa pembagian hasil tambang ada dibagi semua ada tertulis di dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh dan pemerintah harus serius mengurus Papua dengan tambang ini karena akibat dari pada dikeluarkannya IUPK ini oleh pemerintah akibatnya pemerintah sudah membuat terkotak-kotaknya dan membuat kaum radikal yang selama ini tertidur, mereka terbangun, mereka terusik dengan IUPK dan mereka semua dan beberapa waktu lalu datang ke sini demo dan ada beberapa kaum radikal itu minta merdeka. Jangan salahkan kami orang Papua, tetapi itu kembali kepada pemerintah yang harus serius menangani Papua dan mengurus Papua itu dengan baik. Sejak Freeport ada di Papua terhitung 50 tahun, baru 20 tahun kami menikmati hasil tambang itu, kenapa harus 20 tahun? karena begitu terjadi tahun ‘94 itu ada penyanderaan di …….waktu itu Pak Prabowo masih ada dia yang mengurusi sampai 1996 dana 1% itu baru bisa diberikan kepada dua suku ini yang ada di kabupaten Mimika. 2001 dana otonomi khusus itu baru ada, jadi jangan bilang bahwa sejak 50, sudah 50 tahun Freeport ada di Papua, Orang Papua masih miskin. Kami baru menikmati itu 20 tahun Pak, sejak ada ’94, ‘96 ada dana 1% dan 2001 ada dana, Undang-undang Otonomi Khusus ini, hasilnya dikeluarkan oleh DPR RI dan ini dirancang di gedung yang terhormat ini.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 4 PKB Papua Perempuan Oleh karena itu pemerintah pusat harus menghargai hak-hak dasar dari pada kami orang Papua yang ada tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus ini. Saya melihat selama ini dengan dikeluarkannya IUPK ini, tadi Pak Menteri mengatakan hanya 29 orang dan itu tidak ada tidak terjadi gejolak dan itu biasabiasa saja. Pak saya mau katakan pemerintahan sekarang ini pemerintahan blusukan, saya mengundang Pak Menteri dengan jajarannya datang blusukan ke Timika, jangan datang cuma blusukan ke pasar-pasar. Kami di Papua harga cabe mau naik, harga beras mau naik kami tidak demo dan kami tidak berteriak-berteriak itu, tetapi bapak datang ke sana dan melihat perekonomian Timika lumpuh 50% diakibatkan karena dikeluarkannya IUPK ini. Bapak bisa, Pak Menteri bisa mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja, iya Bapak biasa-biasa saja karena Bapak mengeluarkan Undang-undang itu, Bapak bisa ketawa, Bapak bisa tidur enak di sini, tetapi perekonomian Timika lumpuh 50%. Saya mengundang bapak ke sana dan bapak melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan bicara saja di sini tapi datang dan lihat di sana dan apa yang terjadi di sana seperti itu dan saya berharap penuh kepada bapak-bapak di kementerian agar pembicaraan dengan pemerintah daerah dan pemangku jabatan di sana dan pemangku adat di sana harus dilibatkan karena harus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, jangan melihat kami bangsa orang Papua sebagai bangsa kelas dua di republik ini, tetapi libatkan kami. Tahun ‘91 kontrak karya kedua belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, tetapi setelah sekarang ini bapak harus memakai Undang-undang Otonomi Khusus, supaya undang-undang ini tidak ompong. Kami orang Papua dihargai dengan undang-undang ini karena ini buatan pemerintah dan di buat di gedung yang terhormat ini seperti itu. Itu saja penyampaian saya, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 5 PKB Papua Perempuan Ketua, itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangan lupa juga ada Otonomi Khusus yang mengatur.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 6 PKB Papua Perempuan Karena kalau tidak tertulis itu nanti pemerintah lupa karena Undang-undang Otonomi Khusus itukan dibuat di DPR RI ini.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 7 PKB Papua Perempuan Iya, spesifik termasuk dan Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 8 PKB Papua Perempuan Ditambahkan Pak, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan UU 7

PEGGI PATRICIA PATTIPI 9 PKB Papua Perempuan
Dan Undang-undang Otonomi Khusus harus masuk.

Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 10 PKB Papua Perempuan Permintaan saya tetap masukkan Undang-undang Otonomi Khusus karena pembahasan ini kontrak karya yang kedua itu tidak ada Undang-undang Otonomi Khusus, setelah itu ada otonomi khusus dan itu harus dimasukkan di dalam perundingan ini.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 12 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi untuk apa Undang-undang Otonomi Khusus ini dibuat di parlemen ini kalau kita nggak memakai ini karena kontrak karya yang kedua tidak ada otonomi khusus. Itu belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, setelah kontrak karya ini berlaku ini mencantumkan ada tertulis di sini bahwa pemerintah harus membicarakan ini dengan pemerintah daerah dan yang mempunyai hak ulayat atas tambang ini. jadi saya meminta ini untuk dimasukkan itu karena ini dibuat oleh DPR RI dan disahkan di gedung ini dan itu berkaitan dengan ada Undang-undang itu ada cantolannya dengan Undang-undang Otonomi Khusus ini ada cantolannya daripada Undang-undang yang sementara ......Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 13 PKB Papua Perempuan Iya, jadi begini Pak Ketua, kenapa saya harus masukkan ini. kami untuk mendapatkan Undang-undang Otonomi Khusus ini kami harus berkorban dan kami harus berdarah-darah dan nyawa kami pun dipertaruhkan untuk otonomi khusus ini, untuk Undang-undang ini. jadi apa salahnya tulisan itu dimasukkan ke dalam ini. kami untuk, untuk apa Pak Ketua saya minta ini karena sekarang ini kepercayaan orang Papua unbangsa ini sudah tidak ada. Jadi saya meminta supaya ini dimasukkan ke dalam poin pertama.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 14 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, jadi tidak ada spesialis untuk Papua, tetapi untuk apa ada tim pemantau Otsus Papua di DPR RI yang diparipurnakan dan disahkan oleh Undangundang, bukan kaukus Papua tapi ada tim pemantau otonomi khusus di DPR RI yang ketuanya Pak Fadli Zon, Anggotanya seluruh Fraksi yang ada di DPR RI karena ada apa, karena ada Undang-undang Otonomi Khusus untuk 5 daerah di Republik ini, makanya saya meminta untuk dimasukkan itu karena cantolan Undangundang dari otonomi khusus. Otonomi khusus itu cantolannya adalah Undangundang di Republik ini, saya tidak merasa bahwa itu dipisahkan antara Undangundang dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu beda dan akmi orang Papua itu dipisahkan atau dianaktirikan atau di apa, tidak saya tidak menganggap itu, tapi ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik ini karena ini disahkan oleh gedung DPR RI yang terhormat ini 2001.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 20 PKB Papua Perempuan Itu betul Pak, itu betul, tetapi Undang-undang itu lebih mengikat. Kita melibatkan masyarakat tetapi kalau tidak tertulis tidak mengikat, jadi di sini harus ditulis Pak, harus tertulis karena tercantum di dalam Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 23 PKB Papua Perempuan Tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan akan membicarakan ini dengan pemerintah daerah seperti itu.Perundangan UU 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 11 PKB Papua Perempuan Iya, begitu Pak Ketua.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 16 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, tadi saya sudah sampaikan sama Pak Menteri. saya meminta kepada Pak Menteri, saya memperjelas apa yang disampaikan Pak Menteri. tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa akan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat. Pak Menteri harus tahu bahwa itu perintah Undang-undang Otsus bahwa membicarakan kontrak karya itu harus melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi karena yang mempunyai daerah tambang. Oleh karena itu dipertajam lagi di poin pertama, kita memasukkan lagi di poin ke berapa Pak di sini. Sudah jelas sekali di poin pertama itu melibatkan Undang-undang, memasukkan, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 17 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, ini harus dimasukkan.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 18 PKB Papua Perempuan Sudah masuk di nomor 2, pertama itu Undang-undang yang kedua itu otonomi khusus, itu sudah pas masuk itu Pak Ketua.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 24 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa retribusi daerah itu akan melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Itu tertuang semua di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Pak, semua ada tertulis di sini gitu dan akmi pun mau mengambil itu saham dan ada tertulis di sini, apa susahnya sih dimasukkan di sini dan kita mengambil saham itu dari pada Undang-undang IUPK yang sementara ini lagi dibuat. Di situ kita mengakomodir kepentingan daeah yang ada di sini.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 21 PKB Papua Perempuan Pak Ketua, betul Chevron punya perusahaan tidak ada tetapi Chevron bukan bagian dari pada daeah otonomi khusus.Perusahaan Chevron 7



PEGGI PATRICIA PATTIPI 22 PKB Papua Perempuan Iya, dulu sempet masuk tapi sekarang tidak. Kami punya Undang-undang dan Undang-undang itu juga berbicara mengenai sumber daya alam kami yang kita bercantolan kepada Undang-undang Minerba itu. Maka saya meminta untuk itu dimasukkan di dalam Undang-undang, tidak bisa kita menulis bahwa melibatkan masyarakat Papua, itu tidak kuat Pak. Kalau kita mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus semua ada tertulis di dalam sini dan memgikuti itu, mempertimbangkan dan membicarakan itu bersama-sama dengan.Perusahaan Chevron 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Yang kedua karena di beberapa media memberitakan bahwa kajian lingkungan hidup strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kok bisa berbeda ya dengan Kementerian ESDM dari Badan Geologi. Padahal kita tahu bahwa Badan Geologi itu isinya itu orang-orang profesional seperti itu Bu Menteri. Dan yang ketiga, kami berharap agar kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional. Itu pertanyaan aspirasi dari Fraksi kami yang saya minta dijawab secara tertulis.Program LHK 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 3 PKB Papua Perempuan Yang kedua karena di beberapa media memberitakan bahwa kajian lingkungan hidup strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kok bisa berbeda ya dengan Kementerian ESDM dari Badan Geologi. Padahal kita tahu bahwa Badan Geologi itu isinya itu orang-orang profesional seperti itu Bu Menteri. Dan yang ketiga, kami berharap agar kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional. Itu pertanyaan aspirasi dari Fraksi kami yang saya minta dijawab secara tertulis.Program LHS 7
PEGGI PATRICIA PATTIPI 2 PKB Papua Perempuan Pak Menteri, di sini saya mau nanya progres kegiatan penyusunan RUED yang ada di sini saya lihat Papua Barat dan Papua. Mungkin Pak Menteri, perlu saya kasih informasi bahwa salah satu kabupaten di Papua yaitu di kabupaten Asmat itu selama dia memakai motor listrik. Oleh karena itu saya lihat di sini progresnya itu masuk di dalam persiapan, oleh karena itu saya mendorong kepada Pak Menteri agar progres ini agar Papua ini bisa menjadi salah satu tujuan daripada kegiatan penyusunan RUED ini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.Regulasi RUED 7
PRIMUS YUSTISIO 5 PAN Jawa Barat V Laki-laki Baik saya ke substansi pertama, saya tidak banyak-banyak karena undangan hari ini terkait dengan anggaran. Jadi saya langsung anggaran Kementerian KLHK ini adalah 6,7 triliun, itu kalau dibandingkan dengan Komisi VI yang lalu, semua ada 4 kementerian di sana dan jumlahnya cuma 8 triliun. Tetapi penyerapan anggarannya di sana jauh lebih baik dari pada kementerian ibu ini. IIni sudah kuartal pertama dan masih di bawah 10%. Saya tidak tahu bagaimana strategi yang akan diterapkan, apakah sama seperti kebanyakan Pemda-Pemda juga bahwa di kuartal terakhir, artinya di bulan November dan Desember itu dikebut. Apalagi yang paling ya, yang paling berbahaya anggarannya adalah yang poin 13, saya cukup 1 halaman saja halaman 2 Bu di sini. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan itu hampir 1 trilyun, tapi penyerapannya tidak sampai 1%, ini kenapa bu. Padahal nama Ditjen-nya itu sudah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, apakah memang tidak sanggup mengatasi atau mengantisipasi masalah ini. Ini, ini tidak bisa dipandang sebelah mata bu, ini harus dianggap sangat amat serius. Bu, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa target penerimaan pajak kita meleset. Artinya dari 100% target itu cuma terealisasi cuma 80% dan saya seyakin-yakinnya haqul yakin bahwa di APBNP 2017 ini akan ada pemotongan di KL semuanya. Memang sistem anggaran kita seperti itu, apakah ibu …… strategi akan, sebelum dipotong tapi meminta untuk dipotong anggaran ini. Kalau melihat cara penyerapan seperti ini, ini sudah pasti menjadi prioritas Menteri Keuangan untuk dipotong. Padahal kita ketahui betapa pentingnya anggaran ini untuk lingkungan kita.Anggaran Penyerapan Anggaran 7
PRIMUS YUSTISIO 2 PAN Jawa Barat V Laki-laki Mungkin nanti data yang akan diberikan kepada kami dilengkapi, tadi Bu Menteri saya menyimak bahwa ada 200 lebih perusahaan yang sudah ditindak dan saya sangat amat mendukung apabila Bu Menteri memberikan tindakan yang benarbenar tegas. Kan itu bukan menjadi rahasia Bu, apa yang harus tindakan-tindakan yang harus diberikan atau efek jera yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya di seluruh perusahaan yang sudah diberikan sanksi itu, kami ingin dapatkan di dalam data ini sanksinya apa. Kalau Cuma surat peringatan saja itu bukan efek jera namanya, kami ingin tahu juga dan selama ini saya juga belum pernah melihat bahwa dampak yang diberikan kepada kebakaran hutan itu ada beberapa perusahan yang ditutup dan seharusnya pada kejadian itu bahkan presiden sudah turun tangan langsung, nah ini tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekali lagi data yang akan diberikan itu akan harus selengkaplengkapnya, sanksi apa saja yang diberikan terhadap perusahaanperusahaan itu. Itu saja Pimpinan, terima kasih.Data Data 7
PRIMUS YUSTISIO 4 PAN Jawa Barat V Laki-laki Pertama saya ingin memperkenalkan diri nama saya Primus Yustisio saya wajah baru Bu di Komisi VII ini tapi stok lama. Sebelumnya saya di Komisi VI kalau sekarang Komisi VII artinya naik kelas Bu, biasanya yang lain turun kelas saya naik Insya Allah. Saya dari Partai Amanat Nasional, Dapilnya Jawa Barat V cuma satu kabupaten, kabupaten Bogor, luas sekali Ibu. Kalau ditanya bagaimana kondisi hutannya di sana dan bagaimana ekosistem di sana, miris sekali. Saya yakin dulu Jakarta banjir karena arus air dari daerah Bogor itu 5 tahun sekali, sekarangsatu tahun 5 kali Bu. Artinya ada masalah serius ini yang harus segera ditangani dan saya beberapa kali juga ke Dapil terkait hutan-hutan yang ada di sana dan bagaimana mengantisipasi kerusakan yang ada di sana, pencemaran atau apapun itu ternyata kementerian yang ibu pimpin ini belum memberikan dampak yang serius. Terbukti ya dari volume air yang hadir ke ibu kota ini, salah satunya seperti itu.Kasus Lingkungan HidupKerusakan Ekosistem 7
Primus Yustisio 2 PAN Jawa Barat V Laki-Laki Baik saya ke substansi pertama, saya tidak banyak-banyak karena undangan hari ini terkait dengan anggaran. Jadi saya langsung anggaran Kementerian KLHK ini adalah 6,7 triliun, itu kalau dibandingkan dengan Komisi VI yang lalu, semua ada 4 kementerian di sana dan jumlahnya cuma 8 triliun. Tetapi penyerapan anggarannya di sana jauh lebih baik dari pada kementerian ibu ini. IIni sudah kuartal pertama dan masih di bawah 10%. Saya tidak tahu bagaimana strategi yang akan diterapkan, apakah sama seperti kebanyakan Pemda-Pemda juga bahwa di kuartal terakhir, artinya di bulan November dan Desember itu dikebut. Apalagi yang paling ya, yang paling berbahaya anggarannya adalah yang poin 13, saya cukup 1 halaman saja halaman 2 Bu di sini. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan itu hampir 1 trilyun, tapi penyerapannya tidak sampai 1%, ini kenapa bu. Padahal nama Ditjen-nya itu sudah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, apakah memang tidak sanggup mengatasi atau mengantisipasi masalah ini. Ini, ini tidak bisa dipandang sebelah mata bu, ini harus dianggap sangat amat serius. Bu, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa target penerimaan pajak kita meleset. Artinya dari 100% target itu cuma terealisasi cuma 80% dan saya seyakin-yakinnya haqul yakin bahwa di APBNP 2017 ini akan ada pemotongan di KL semuanya. Memang sistem anggaran kita seperti itu, apakah ibu …… strategi akan, sebelum dipotong tapi meminta untuk dipotong anggaran ini. Kalau melihat cara penyerapan seperti ini, ini sudah pasti menjadi prioritas Menteri Keuangan untuk dipotong. Padahal kita ketahui betapa pentingnya anggaran ini untuk lingkungan kita.Lingkungan Hidup Anggaran KLHK 7
Primus Yustisio 2 PAN Jawa Barat V Laki-Laki Pertama saya ingin memperkenalkan diri nama saya Primus Yustisio saya wajah baru Bu di Komisi VII ini tapi stok lama. Sebelumnya saya di Komisi VI kalau sekarang Komisi VII artinya naik kelas Bu, biasanya yang lain turun kelas saya naik Insya Allah. Saya dari Partai Amanat Nasional, Dapilnya Jawa Barat V cuma satu kabupaten, kabupaten Bogor, luas sekali Ibu. Kalau ditanya bagaimana kondisi hutannya di sana dan bagaimana ekosistem di sana, miris sekali. Saya yakin dulu Jakarta banjir karena arus air dari daerah Bogor itu 5 tahun sekali, sekarangsatu tahun 5 kali Bu. Artinya ada masalah serius ini yang harus segera ditangani dan saya beberapa kali juga ke Dapil terkait hutan-hutan yang ada di sana dan bagaimana mengantisipasi kerusakan yang ada di sana, pencemaran atau apapun itu ternyata kementerian yang ibu pimpin ini belum memberikan dampak yang serius. Terbukti ya dari volume air yang hadir ke ibu kota ini, salah satunya seperti itu.Lingkungan Hidup Antisipasi kerusakan bencana 7
Primus Yustisio 1 PAN Jawa Barat V Laki-Laki Mungkin nanti data yang akan diberikan kepada kami dilengkapi, tadi Bu Menteri saya menyimak bahwa ada 200 lebih perusahaan yang sudah ditindak dan saya sangat amat mendukung apabila Bu Menteri memberikan tindakan yang benar- benar tegas. Kan itu bukan menjadi rahasia Bu, apa yang harus tindakan-tindakan yang harus diberikan atau efek jera yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya di seluruh perusahaan yang sudah diberikan sanksi itu, kami ingin dapatkan di dalam data ini sanksinya apa. Kalau Cuma surat peringatan saja itu bukan efek jera namanya, kami ingin tahu juga dan selama ini saya juga belum pernah melihat bahwa dampak yang diberikan kepada kebakaran hutan itu ada beberapa perusahan yang ditutup dan seharusnya pada kejadian itu bahkan presiden sudah turun tangan langsung, nah ini tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekali lagi data yang akan diberikan itu akan harus selengkaplengkapnya, sanksi apa saja yang diberikan terhadap perusahaan- perusahaan itu.Lingkungan Hidup Kasus-kasus perusahaan 7
PRIMUS YUSTISIO 2 PAN Jawa Barat V Laki-laki Mungkin nanti data yang akan diberikan kepada kami dilengkapi, tadi Bu Menteri saya menyimak bahwa ada 200 lebih perusahaan yang sudah ditindak dan saya sangat amat mendukung apabila Bu Menteri memberikan tindakan yang benarbenar tegas. Kan itu bukan menjadi rahasia Bu, apa yang harus tindakan-tindakan yang harus diberikan atau efek jera yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya di seluruh perusahaan yang sudah diberikan sanksi itu, kami ingin dapatkan di dalam data ini sanksinya apa. Kalau Cuma surat peringatan saja itu bukan efek jera namanya, kami ingin tahu juga dan selama ini saya juga belum pernah melihat bahwa dampak yang diberikan kepada kebakaran hutan itu ada beberapa perusahan yang ditutup dan seharusnya pada kejadian itu bahkan presiden sudah turun tangan langsung, nah ini tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekali lagi data yang akan diberikan itu akan harus selengkaplengkapnya, sanksi apa saja yang diberikan terhadap perusahaanperusahaan itu. Itu saja Pimpinan, terima kasih.Perusahaan Sanksi Perusahaan 7
PRIMUS YUSTISIO 6 PAN Jawa Barat V Laki-laki Nah saya ingin mendapatkan jawaban nanti secara komprehensif dari Ibu, mudah-mudahan jawabannya bisa saya terima insya Allah. Itu saja pimpinan terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Rapat Jawaban 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Selanjutnya yang kedua, tadi mengenai beasiswa. Itu juga kalau boleh jangan terlalu ketatlah untuk dapil, apalagi Tahun 2018 ini karenakan lumayan untuk menambah tim pemenangan didapil masing-masing ya itukan namanya, inikan Pak Menterikan sudah levelnya kebijakannya dipengaruhi oleh keputusan politik Pak sepanjang itu sesuai dengan pertanggungjawaban administrasi negara. persoalannya hanya disitu saja sebenarnya. Saya tidak terlalu banyak mengkritisi karena memang prestasi Pak Menteri ini sudah mantab terutama peningkatan nilai-nilai hasil research di masyarakat ilmiah internasional karena saya mendengarkan juga kadang-kadang cek di google, jadi Indonesia sudah makin mantab. Tentunya ini tidak terlepas dari kapasitas kepemimpinan Pak Menteri. Dari sisi itu saya hormat Pak Menteri, tapi dari sisi tadi untuk kepentingan rakyat didapil, jadi supaya ada keseimbangan dengan tetap sesuai dengan prosedur yang ada didalam administrasi negara kita. Sementara itu saja Pak Menteri, Pak Ketua.  Terima kasih.  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhAnggaran Anggaran 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mungkin lebih bagus Pak Ketua dan anggaran untuk studi tapak PLTN di BATAN untuk daerah-daerah yang potensial pembangunan di PLTNAnggaran Anggaran 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Pak Kurtubi melalui Pak Ketua, kalau misalnya di tv lagi dialog langsung teriak saja. Itu maksudnya secara bersama. Tidak harus datang ramai-ramai kan begitu, tapi bicara dikoran bicara lagi bahwa perlu naik anggaran Kementerian Ristek Dikti alasannya ini-ini. Jadi opini pun terbentuk, jadi otaknya Menteri Keuangan berubah juga Pak Presiden kan begitu. Terima kasih Pak Ketua.Anggaran Anggaran 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki …rakyat, tetapi melihat juga bahwa itu upayanya Bung Ramson. Ah jadi begitu Pak Menteri. Ini namanya kalau waktu SD- kan ada pepatah “sekali berlayar dua tiga pulau tercapai begitu Pak. ini yang tidak bisa direalisasikan oleh Dirjen Invasi Unggulan, padahal kita akan fight kalau mau menambah anggaran Kementerian Ristek, tentunya bisa manuver di Badan anggaran artinya tanpa harus mengganggu posisi Pak Menteri kalau sudah ada alokasi yang dibagi-bagi di Istana waktu rapat karena itukan aspirasi dari DPR RI. Nah itu Pak Menteri karena saya melihat disini misalnya produk inovasi unggulan, jadi laporan capaian kinerja 2017. Kalau boleh ini diperinci dimana saja yang sudah dilakukan. Terus untuk Tahun 2018 ini bisa Pak Dirjen bisa dikasih tugas untuk menjelaskan dulu Pak Menteri kemana saja ini yang mau dilakukan karena disini ada rencana kerja 2018 untuk penguatan inovasi. Targetnya 135 tenan itu mau dimana saja mau dilaksanakan? Kalau masih bisa di suit kami mengharapkan bisa dialihakan agar daerah-daerahnya banyak di daerah yang dapil Anggota Komisi VII DPR RI. Apalagi Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Pemalang Pak Menteri. Kabupaten Pekalongan itu bupatinya dari PKB juga Pak Menteri, cs saja juga biarkan saya Gerindra, tapi saya akrab dengan Pak Bupatinya. Jadi kalau saya acara beliau hadir, beliau ada acara saya diundang saya hadir. Jadi kompak Pak Menteri. Itu yang pertama.Anggaran Anggaran 7
RAMSON SIAGIAN 16 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Iya agar secara bersama mengupayakan peningkatan anggaran riset dan teknologi seoptimal mungkin.Anggaran Peningkatan Anggaran 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi soal air sudah jelas, soal kapal sudah jelas Arjuna Sakti saya pikir sudah bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah lah dengan Komisi XI, tinggal dikirim tembusan saja ke Komisi VII hasilnya, kalau masukan dari saya begitu.Aset Negara Arjuna Sakti 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, melalui Pak Menteri ke Pak Dirjen Kekayaan Negara saya lihat ada di sini. Saya mau tanya apa Arjuna Sakti ini sudah dimasukkan nggak sebagai kekayaan negara. Memang secara nilai buku kan ...... ini sudah dimasukkan nggak, kalau sudah dimasukkan seharusnya kalau ada agenda rapat seperti ini harus ada koordinasi Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Jadi konsepnya sudah di bawa ke DPR RI, Pak Dirjen kan tahu ini sama dengan divestasi sebenarnya, jadi privatisasi maksud saya. Jadi misalnya ini saham yang mau dijual ke swasta harus izin Komisi XI, saya kan dulu lama di Komisi XI Pak, dulu Bapak mungkin masih Kasub. Jadi harusnya sudah ada konsep diajukan di sini, jadi bahwa ini sama dengan privatisasi, dijual kekayaan negara ini, ada bentuk saham, ada bentuk aset. Jadi ini kita ribut-ribut ini didengar publik kan nggak, makanya saya diem saja Pak Ketua.Aset Negara Kekayaan Negara 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi itu aja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas harus koordinasi karena memang seperti tadi kata Pak Kurtubi bukan SKK Migas lagi, sejak Undang-undang Migas Tahun 2001 itu udah urusannya SKK Migas bukan Pertamina lagi gitu. Jadi itu nggak perlu dibicarakan lagi terkecuali kita rombak nanti Undang-undang itu. Jadi itu aja Pak Ketua, serahkan saja melalui Pak Menteri segera Dirjen Kekayaan Negara dan SKK Migas rapat koordinasi antar institusi dilaporkan Komisi VII apapun hasilnya. Apakah itu nanti persetujuan DPR RI terus masuk Komisi XI, tetapi kita sebagia sektoralnya sektornya harus tahu juga gitu, harus mengetahui karena inikan menjadi masalah juga di Komisi VII yang disampaikan oleh mitra kita yaitu Kementerian ESDM dan SKK Migas gitu aja Pak Ketua, supaya kita bisa lanjut ke case-case yang lain yang sangat strategis. Terima kasih Pak Ketua.Aset Negara Kekayaan Negara 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki ......point of clarivication ini, berarti seperti tadi saya sampaikan DPR RI oke Pak, tapi Komisi XI karena mereka juga takut melakukan, takut ditangkap KPK, sekarang semua takut. Jadi kalau nanti di Undang-undang itu nilai perolehan, mereka juga ditangkap juga nanti.......semua kan sekarang pada ini juga, artinya mungkin Pak Ketua atau siapapun ngopi di sebelah sana udah ada juga yang dengar-dengarkan gitu, mereka takut-takut juga. Jadi harus kita maklumi. Tetapi itu cukup Komisi XI tetapi diberitahukan perkembangan di Komisi VII melalui mitra kita itu wajar. Jadi itu aja, koordinasi saja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Terima kasih Pak Ketua.Aset Negara Nilai Barang 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Satya melalui Pak Ketua, kalau yang kedua itukan untuk rapat tertutup, kalau yang satu itu prestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.Aset Negara Prestasi 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang nomor 2 itu karena kita ngomongnya juga 51% tapi kalau disempurnakan.Aset Negara Prestasi 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini berarti sangat baik kinerja keuangan PLN, bisa hutang lagi. Mantap juga ini kinerjanya Pak Dirut karena ini sejak dari 2015 sampai 2017 kalau rasio elektrifikasi meningkat terus daya tersambung juga meningkat. Ini yang juga interaktif Pak Ketua, disini ada trend biaya pokok produksi vs harga acuan batubara. Tahun 2015 itu saat itu harga batubara USD 60,1/ton, Tahun 2016 USD 61,8/ton dengan BPP 1.265. Itu BPP-nya secara umum seluruh produksinya listrik yang dijual oleh PLN atau per pembangkitan?Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi, cost yang besar seperti dari BBM dan juga gas bersama-sama dengan batubara. Sekarang yang saya mau tanya dengan Pak Dirut, kalau BPP per pembangkitan yang menggunakan energi primer batubara itu kira-kira berapa Pak Dirut?Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Berarti dengan upaya untuk menekan harga jual listrik bagi PLN lebih baik kalau rasionya pembangkitannya mempunyai energi primer batubara lebih bagus ya Pak ya? Makin banyak makin baik. Kalau sekarang rasionya berapa banyak Pak? artinya pembangkitan yang menggunakan...Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini maksudnya batubara?Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua, soal ini agak menarik. Jadi Pak Dirut hanya karena pengurangan jam kerja sektor pertambangan batu bara di China pak.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Cina kan selama ini memang beli kebanyakan luar kan ekspor.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mereka beli dari luar juga banyak kan.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua. Itu berapa puluh persen pengurangan volumen produksi mereka dengan pengurangan jam kerja itu, kira-kira mungkin BA punya.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Karena ini loncatannya cepat saya lihat ini, tinggi dalam waktu singkat.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus saya lanjutkan, ini batubara nih, ya bisa lah. Ini batu bara tolong dijelaskan PLTU yang sudah jalan, udah berapa ribu megawatt. Terus bagaimana dengan PLN, apakah itu tetap dijual ke PLN atau ada yang langsung, terus di sini saya lihat ada di halaman 15, halaman 14 begitu banyak PLTU yang disuplai oleh Bukit Asam. Nah itu sistem kontrak melalui PLN atau langsung ke PLTU seperti Payton itukan IPP dia bukan PLN punya, kalau nggak salah. Itu kontraknya langsung ke IPP-nya atau melalui PLN. Itu yang pertama, terus yang kedua saya melihat bahwa ini kita studinya Bukit Asam bagus juga bahwa tren penggunaan batu bara sebagai energi primer untuk world electrical capacity ini masih besar sampai 2040 juga masih besar, kalau saya tidak salah baca di halaman 6. Jadi berarti masih diperlukan, artinya batu bara masih diperlukan. Ini bisa bagian dari pada perencanaan strategis batu bara untuk jangka panjang di pasar global, kalau data ini prediksi ini tepat. Terkecuali memang suatu saat ada seorang jenius yang menemukan mentransformasi energi matahari bisa mudah digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masih cost-nya tinggi, tapi suatu saat bisa jalan alat kecil ditaruh di satu rumah bisa masuk, dia menjadi energi listrik oleh seorang jenius, bisa saja, ini kan belum karena memang alam semesta ini penuh dengan energi. Jadi kalau saya dari dulu Pak Ketua, membahas ini saya enggak pernah saya pesimis soal energi, suatu saat minyak habis, gas sudah habis, ada seorang genius nanti mungkin lahir dari Indonesia. Seorang jenius yang bisa mentransformasikan energi yang ada di alam semesta ini, antara lain dari matahari dengan mudah, baik ke mobil, ke kenderaan, ke motor, kemanapun mudah ditransformasikan energi itu. Tapi sepanjang itu belum ada prediksi ini saya pikir artinya referensi untuk perhitungan strategisnya, itu termasuk tadi maksud saya hubungannya dengan kalau mau investasi ikut jadi Freeport. Jadi itu untuk Bukit Asam sangat diperlukan.Batu Bara Batu Bara 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi, cost yang besar seperti dari BBM dan juga gas bersama-sama dengan batubara. Sekarang yang saya mau tanya dengan Pak Dirut, kalau BPP per pembangkitan yang menggunakan energi primer batubara itu kira-kira berapa Pak Dirut?BBM BBM 7
Ramson Siagian 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. Point of clarifiication. Saya tadi berasumsi keuntungannya 3,2 milyar, Tahu- tahu riilnya 1,57 milyar, jadi ada penurunan 50 persen dari RKAP Pertamina. Nah itu nanti tiolong dijelaskan kenapa itu terjadi Pak Dirut. Terima kasih Pak Ketua.BBM dan Migas Asumsi Keuntungan 7



Ramson Siagian 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. kalau Cost 0f Goods Manufacture itu MOPs plus apa saja Pak?BBM dan Migas Cost of Goods Manufacture 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Yang kedua, dari itu nanti tolong dijelaskan Pak Dirut, artinya bagaimana agar paling tidak kita jangan di atas harga negara yang sangat kapitalistik yang pendapatan per kapitanya belasan kali pendapatan perkapita rakyat Indonesia karena saya tentunya Fraksi Partai Gerindra harus membela wong cilik rakyat kecil, begitu Pak Ketua.BBM dan Migas Harga Minyak kedepan 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua, bahwa di sini pendapatan dari Pertamina itu laba bersihnya 3,21 milyar USD, sekitar 35 triliun rupiah, yang mau saya tanyakan untuk kebijakan nanti tahun 2015 apakah Pertamina dibebankan oleh Pemerintah untuk mengkontribusikan deviden untuk Pemerintah untuk pendapatan negara bukan Pajak di APBN Perubahan 2015. Karena tentunya bahwa dari informasi yang berkembang Pertamina mau melakukan refund terhadap 6 refinery yang memerlukan investasi sekitar 10 milyar USD. Sayangnya Pak Kurtubi refund-nya itu yang sudah existing saja, maunya tadi Pak Kurtubi tadi dibangun di NTB, saya maunya dibangun di Pemalang atau Pekalongan sebagaimana perdebatan kami di televisi gitu, saya maunya dibangun lagi yang baru di Pemalang atau di Pekalongan karena daerah saya soalnya. Tetapi ini dari perencanaannya yang refund itu hanya yang sudah ada saja Pak tidak jauh-jauh dari Balikpapan, Pelaju, Dumai, Cilacap, Balongan sama satu lagi, di Cilacap. Nah itu tolong dijelaskan juga mengenai perencanaan itu Pak Dirut kira-kira nanti sumber dananya dari mana dan pengembangan peningkatan kapasitas produksi refinery kita jadi berapa juta barel per hari, artinya BBM.BBM dan Migas Kebijakan Pertamina 2015 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya saya juga apresiasi kalau ini benar bahwa sektor hulu potensial 2015 akan lifting-nya 325.000 barel per hari jadi hampir setara dengan Cevron, Cevron sekarang juga di kepala 3. Sekarang dari laporan atau prognosa yang diajukan oleh Pertamina 252 ribu barel per hari. Mudah-mudahan ini apa yang di kemukakan di sini benar, jadi jangan hanya iming-iming kalau ini terjadi ini Pak Dirut ini, Pak Ketua, jadi kalau di dalam terminologi harga minyak dulu windfall profit, artinya apa namanya, ketimbang untung pas dia masuk sudah ada perencanaan tiba-tiba naik, padahal yang merencanakan bukan beliau tetapi langsung tahun depan dari 252.000 barel per hari menjadi 325.000 barel ini luar biasa ini Pak Dirut, karena saya dulu artinya bermitra dengan Pertamina mulai dari Pak Martiono, Pak Baihaki, Pak Arifi sebagai Dirutnya sampai ke Pak Aris Sumarno, baru ini loncatan yang luar biasa lifting minyak nanti dalam waktu satu tahun 100 ribu barel per hari.BBM dan Migas Kenaikan Potensial Sektor Hulu 7
Ramson Siagian 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Ini kan BBM sama listrik hal yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat, jawaban tertulis Pak Pimpinan jadwalkan, kita dalami yang tertulis itu, kita buat keputusan politik contoh misalnya perusahaan asing itu SPBU nya kalau satu di Jakarta atau di Jawa, satu di Papua gitu atau di Sulawesi, nanti kita buat keputusan politik. Jadi perlu sekali lagi rapat termasuk PLN besok kita perlu dua kali, karena ini masalah listrik juga agak berat untuk rakyat kecil. Khusus dua ini kita betul-betul harus memberikan perhatian yang sepenuhnya Pak, ini untuk kepentingan rakyat. Terima kasih.BBM dan Migas Keputusan Politik 7
Ramson Siagian 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. Kalau losses yang di sektor hulu kebetulan waktu kunjungan kerja ke Sumsel kan sudah jelas bahwa pihak Pertamina menghadapi kesulitan, seharusnya kalau kita memberikan solusi, ada kunjungan spesifik kita minta juga Polda hadir seperti yang kita lakukan di Semarang. Kalau hanya Pertamina sih rada sulit ini kelihatan. Itulah fungsi kita. Atau suatu saat di sini kita gabung dengan Bareskrim dengan seizing Komisi III, harus melibatkan pihak keamanan itu kalau saya lihat masalahnya Pak. Terima kasih Pak.BBM dan Migas Kesulitan Pertamina 7
Ramson Siagian 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. Kalau losses yang di sektor hulu kebetulan waktu kunjungan kerja ke Sumsel kan sudah jelas bahwa pihak Pertamina menghadapi kesulitan, seharusnya kalau kita memberikan solusi, ada kunjungan spesifik kita minta juga Polda hadir seperti yang kita lakukan di Semarang. Kalau hanya Pertamina sih rada sulit ini kelihatan. Itulah fungsi kita. Atau suatu saat di sini kita gabung dengan Bareskrim dengan seizing Komisi III, harus melibatkan pihak keamanan itu kalau saya lihat masalahnya Pak. Terima kasih Pak.BBM dan Migas Kondisi di daerah 7
Ramson Siagian 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi sedikit lagi. Jadi lifting produksi minyak beda dengan impor, jadi bahasanya kita ubah, jangan jadi digabung. Jangan kita sebut impor BBM, lifting schedule menurut saya Pak Kardaya yang bekas Kepala BP Migas. Jadi dibedakan.BBM dan Migas Lifting 7
Ramson Siagian 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. Yang dimaksud llifting schedule apanya sih?BBM dan Migas Lifting Schedule 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Hiswana Migas agak kurang konkrit apa yang diusulkan Pak. Terus yang kedua Pak Ketua, seharunya lain kali kita menyampaikan paling tidak guidence-lah kepada Hiswana Migas apa saja yang diperlukan masukan dari Hiswana Migas, seperti secara teknis misalnya Ron 88 ke Ron 92 apa yang diketahui oleh Hiswana Migas. Hiswana Migas. Itu seharusnya itu yang disampaikan dulu itu isu yang apa namanya yang aktual gitu. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap konsumen kita. Kan Bapak-bapak, Ibu-ibu ini kan tiap hari berkomunikasi dengan konsumen yang membawa kendaraan dan macan lain segalanya. Nah itu disampaikan. Terus benar tidak argumentasi pemerintah bahwa Ron 88 itu sudah sulit di pasar dan cenderung monopoli harus ke Ron 92. Itu tadinya kita perlukan data-data itu, waktu itu saya juga bicara secara informal kepada Pimpinan arahnya ke sana, saya menanyakan apa ini Hiswana Migas mau datang itu soal apa. Jadi jangan hanya kepentingan naikan margin. Kalau naikan margin diajukan juga mau diajukan 20 persen juga Pimpinan tidak apa-apa, toh kita nanti yang membahas di sini, jangan, tidak usah kita proses dulu, asal tampung dulu saja, akhirnya kita minta turun jadi 3 persen itu urusan lain kan. Bukan 3.5 persen malah mungkin bisa kita usulkan ke pemerintah turunkan saja 3 persen. Itu urusan lain. Tapi kita memerlukan data-data teknis yang sekarang lagi up to date. Karena seperti yang tim dipimpin oleh si Faisal Basri cs, pertama kali dia dilantik saya dialog dengan beliau, dengan Pak Kurtubi di Jak TV, dia bicara soal mafia migas, tahu-tahu hasil yang ada pergantian spesifikasi BBM. Ini maksud saya ini yang dijelaskan oleh Hiswana Migas dulu begitu, jangan langsung kepentingannya saja, kepentingan publik dong, rakyat gitu. Itu yang kita sebenarnya sangat perlukan benar tidak itu. Soal liberalisasi baru diusulkan nanti, mungkin itu kita akan concern. Kalau memang sudah keekonomian mungkin kita blok perusahaan minyak asing, itu bisa saja diusulkan. Terus yang lain yang konkrit. Tadi soal elpiji harganya berapa, keekonomian berapa, benar tidak hitungan dari pihak pemerintah keekonomiannya seperti itu. Itu yang disampaikan data keekonomian ke kita. Jadi jangan kuliah lagi soal inflasi, kita hampir semua sudah tahu soal itu Pak. Jadi ini data-data konkrit ini yang kita akan sebagai referensi bagi Komisi VII nanti Pimpinan kita kan akan rapat dengan pihak pemerintah soal kalau BBM itu masih bersubsidi penentuan harga BBM penentuan anggaran subsidi BBM di APBN referensi ini perlu, tapi kalau nanti tidak ada lagi harga BBM bersubsidi, tidak ada lagi subsidi BBM di APBN ini juga menjadi keputusan kita nanti Pak Ketua dengan pihak pemerintah berapa versi pemerintah harga keekonomian gitu. Jangan sampai terlalu tinggi margin, jangan terlalu tinggi pajak, sehingga harga BBM Ron 89 di Michigan jauh lebih mahal dari di Jakarta gitu. Padahal di sini kan masih 88, di sana 89, itu kalau dikurs, dikonversi ke rupiah dengan pajaknya sekitar Rp1.230,- , karena di sana pajaknya bukan prosentase berapa pun harganya crude oil itu pajaknya stabil, yang untuk federal tax sama state tax, negara bagian, itu harganya hanya 5.400 per liter sekarang ini. Kebetulan anak saya 7 tahun tinggal di sana, jadi saya selalu pantau gitu. Itu termasuk yang tinggi harganya, kalau di selatan dekat Texas lebih murah lagi harganya Pak yang dekat- dekat refinery gitu. Itu yang kita perlukan data-data dari Bapak-bapak Hiswana Migas gitu, Hiswana Migas.BBM dan Migas Penundaan Bahas Margin 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Saya to the point saja Pak Dirut bahwa tadi pertama dari sisi yang aktual mengenai harga premium ron 88 masih kalau tidak salah di sini bahwa harga MOPs- nya sekitar Rp.4.417 berarti sekitar 56 USD per barel, harga di pulau Jawa 6.700. Sebagai perbandingan di Amerika serikat 1,9 USD per barel, eh per galon, jadi sekitar 6.280 per liter di Amerika Serikat di SPBU, memang isi sendiri Pak Dirut. Jadi termasuk tinggi harga, itu ron 89 di Amerika Pak 1,9 USD per galon, 1 galon 3,785 liter, jadi mudah saja membaginya, jadi sekitar 6.280 per liter di Amerika yang negaranya sangat kapitalistik, ini sebagai perbandingan saja buat Direksi Pertamina, di kita 6.700 itu yang pertama.BBM dan Migas Perbandingan Harga Ron 88 & 89 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya Pak Dirut, di sini tadi dikemukaan pendapatannya itu 3,2 milyar USD sekitar 35 triliun. Tolong dijelaskan rasionya itu pendapatan dari sektor hulu berapa puluh persen, dari sektor hilir berapa puluh persen, karena bagaimanapun investasi di sektor hilir juga sangat besar apalagi akan mencapai 10 milyar USD, tetapi kalau Pak Direksi Pertamina atau Pak Dirut memaksakan rasio keuntungan dari sektor hilir itu besar, yang korban adalah rakyat Pak Dirut. Jadi itu.BBM dan Migas Rasio Pendapatan Sektor Hulu & Hilir 7
Ramson Siagian 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Ketua. Struktur Cost of Goods Sold-nya dijelaskan saja terperinci apa saja begitu supaya saya catat ini.BBM dan Migas Struktur Cost of Goods Sold 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang satu lagi Pak Dirut, Pak Dirut ini kan ahli management strategic biarpun tadi katanya belum ini di oil and gas kata Pak Dito, saya ingin tahu targetnya direksi sekarang ini apa untuk Pertamina, secara normatif otomatis sudah ada targetnya Pertamina tapi kalau ada pergantian direksi itu ada target. Yang saya mau ingatkan Pak Dirut jangan sampai ada upaya financial enginering sehingga nanti Pertamina go public jadi swasta, kalau itu saya akan habis-habisan Pak Ketua memblok, memblok karena dulu juga pemikiran itu pernah ada di salah satu Dirut Pertamina yang dari luar masuk ke dalam karena selama masa saya dulu ada satu Dirut yang bukan dari dalam, jadi kalau itu akan kita blok Pak Ketua, karena memang ada pemikiran yang kapitalistik bahwa harus go public padahal tidak Pak Dirut, itu kan hanya soal kepemilikan, soal strategi management bagaimana kapasitas Bapak-bapak saja, soal kepemilikan apakah itu milik negara, milik 240 juta rakyat apakah itu jadi milik swasta pribadi-pribadi yang bisa memiliki mayoritas di situ, itu hanya soal kepemilikan. Jadi saya sangat mengharapkan dengan background Pak Dirut yang apa namanya S3-nya management strategic, tolong arahnya jangan rekayasa keuangan, financial enginering sehingga untuk go public, tetapi bagaimana me-manage sumber daya yang ada termasuk yang dimiliki Pertamina dan juga yang dimiliki republik ini tetap itu milik 240 juta rakyat tetapi bisa berkembang seperti nyaperusahaan Malaysia Petronas, yang dulu belajar dari Pertamina tapi sekarang menjadi besar. Maksud saya Pak Dirut, di dalam menyusun strategi kalau memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan silakan kita bicara ke Komisi VII DPR RI, jadi Undang-undangnya bisa diubah jangan seperti maaf saja Menteri ESDM ini sebagai analogi bahwa di situ dilarang 2014 baru dilarang ekspor raw material, 2011 sudah keluar peraturan Menteri melarang ekspor material padahal 2014 keluar peraturan menteri memperbolehkan ekspor yang raw material berarti itu melanggar undang-undang, jadi membuat kebijakan strategi itu tolong di dalam rule, kalau rule-nya mau diubah laporkan ke Komisi VII DPR RI, itulah fungsi kami di sini Pak Dirut, jadi bukan kami hanya bertanya seperti dulu kata Ahok, Pak Ahok Gubernur ah kalau DPR RI itu hanya bertanya 3 menit, bukan. Di DPR RI itu kita berpikir strategi Pak, berpikir strategis, di sinilah diatur semua ini di republic ini antara lain kerjasama dengan Pemerintah, jadi bukan hanya soal bertanya 3 menit karena nanti apa yang akan kita bahas di sini akan kami bahas di rapat internal termasuk dalam pembahasan amandemen RUU Migas yang tadi seperti Pak Kurtubi katakan akan berupaya memindahkan SKK Migas ke BUMN atau ke Pertamina, itu juga salah satu rekayasa, alternatif rekayasa yang perlu dipikirkan oleh Direksi Pertamina andaikata itu yang terjadi nanti, artinya itu perlu. Itu saya bicara karena Bapak kan tadi itu soal management strategy jadi harus sudah ada alternatif strategy-nya soal itu, karena bisa saja nanti di dalam proses amandemen Undang-undang Migas itu terjadi, kalau itu terjadi itu sudah perintah, semua warga negara terikat dalam perintah itu. Itulah kekuatan DPR RI.BBM dan Migas Target Pertamina 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua.BBM dan Migas Update Data 7
Ramson Siagian 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Tadi kembali lagi yang tadi sedikit lupa, soal yang pertama tadi itu harga Rp.4.417 itu MOPS itu, itu BBM atau crude oil, itu tolong dijelaskan. Terus berapa volume crude oil yang diimpor oleh Pertamina, berapa BBM volumenya yang diimpor oleh Pertamina juga, sehingga terstruktur cost-nya seperti ini Pak Dirut. Seperti tadi yang sudah ada digambarkan di sana supaya lebih singkat Pak Ketua.BBM dan Migas Volume Impor 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi setengah menit Pak Ketua. Tadi baru masuk diruangan ini. Pak Menteri didapil saya Tahun 2016 hanya berhasil 9 Pak untuk beasiswa. Tahun 2017 belum karena perifikasi, tetapi yang kami calonkan itu 105 orang Pak Menteri. Mohon perhatiannya untuk Jawa Tengah X Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang Kota Pekalongan, Kabupaten Batang Pak.Beasiswa Beasiswa 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi, cost yang besar seperti dari BBM dan juga gas bersama-sama dengan batubara. Sekarang yang saya mau tanya dengan Pak Dirut, kalau BPP per pembangkitan yang menggunakan energi primer batubara itu kira-kira berapa Pak Dirut?BPP BPP 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Atau kalau sekarang kan 1.283 BPP-nya secara umum berarti kalau sekarang dengan harga batubara USD 82,2/ton, itu berapa itu untuk BPP-nya? Atau yang punya datanya untuk pembanding saja Pak.BPP BPP 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 6 sen? Wah berarti bagus sama dengan Tanjung Jati B Pak ya yang menggunakan batubara? Saya lama ikuti Tanjung Jati B Pak dari zaman dulu. Terima kasih Pak Ketua, Pak Direktur terima kasih. Pak Dirut. Pak Ketua, jadi hal-hal strategis seperti ini saya fikir perlu kita dukung dari sisi kebijakan apalagi temanteman Anggota yang terhormat saya melihat sudah berfikir strategis. Dengan ini yang penting sebenarnya anak perusahaan ini mendukung Core Businessnya PLN artinya tidak jauh menyimpang, jangan bikin hotel lah misalnya. Kalau hotel ya tidak perlu karena swasta juga supaya hidup kalau di daerah-daerah pembangkitan atau misalnya di Batang ada pembangkitan ya jangan dibangun hotel, nanti saya teriakan sama saya punya konsituen karena supaya hotel-hotel kecil disana laku, tetapi sepanjang itu mendukung core business, saya fikir perlu kita dukung juga apa yang dilakukan oleh PLN termasuk juga tadi kalau akuisisinya sepanjang tidak total artinya ada rasionya, sehingga bisa dijaga ke supply batubara, karena itu sekarang yang diandalkan yang menekan cost per kwh karena buktinya Gas saja ada Pak yang teriak dari Medan itu dari Sumatera Utara. Akhirnya apa? dia punya pembangkitan yang menggunakan energi penerimaan Gas tidak laku tidak ini jadi idol capacity. Dia sudah investasi, katanya dia sudah jual, tadinya rumahnya besar di Simprug, dia jual lagi sekarang pindah ke yang lebih kecil karena sekian tahun tidak produksi karena tidak ada PLN. Tidak mau beli karena termasuk diatas BPP. Jadi memang harus berupaya menemukan agar cost atau BPP-nya tetap bisa rendah, jadi terjangkau oleh masyarakat. Disatu sisi tidak terlalu besar belanja subsidi di APBN karena sekarang defisit kita sudah makin berat Pak Ketua. Sementara demikian. Terima kasih Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhBPP BPP 7
RAMSON SIAGIAN 35 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya pikir perlu kita back up Bukit Asam.BUMN Bukit Asam 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus saya lanjutkan, ini batubara nih, ya bisa lah. Ini batu bara tolong dijelaskan PLTU yang sudah jalan, udah berapa ribu megawatt. Terus bagaimana dengan PLN, apakah itu tetap dijual ke PLN atau ada yang langsung, terus di sini saya lihat ada di halaman 15, halaman 14 begitu banyak PLTU yang disuplai oleh Bukit Asam. Nah itu sistem kontrak melalui PLN atau langsung ke PLTU seperti Payton itukan IPP dia bukan PLN punya, kalau nggak salah. Itu kontraknya langsung ke IPP-nya atau melalui PLN. Itu yang pertama, terus yang kedua saya melihat bahwa ini kita studinya Bukit Asam bagus juga bahwa tren penggunaan batu bara sebagai energi primer untuk world electrical capacity ini masih besar sampai 2040 juga masih besar, kalau saya tidak salah baca di halaman 6. Jadi berarti masih diperlukan, artinya batu bara masih diperlukan. Ini bisa bagian dari pada perencanaan strategis batu bara untuk jangka panjang di pasar global, kalau data ini prediksi ini tepat. Terkecuali memang suatu saat ada seorang jenius yang menemukan mentransformasi energi matahari bisa mudah digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masih cost-nya tinggi, tapi suatu saat bisa jalan alat kecil ditaruh di satu rumah bisa masuk, dia menjadi energi listrik oleh seorang jenius, bisa saja, ini kan belum karena memang alam semesta ini penuh dengan energi. Jadi kalau saya dari dulu Pak Ketua, membahas ini saya enggak pernah saya pesimis soal energi, suatu saat minyak habis, gas sudah habis, ada seorang genius nanti mungkin lahir dari Indonesia. Seorang jenius yang bisa mentransformasikan energi yang ada di alam semesta ini, antara lain dari matahari dengan mudah, baik ke mobil, ke kenderaan, ke motor, kemanapun mudah ditransformasikan energi itu. Tapi sepanjang itu belum ada prediksi ini saya pikir artinya referensi untuk perhitungan strategisnya, itu termasuk tadi maksud saya hubungannya dengan kalau mau investasi ikut jadi Freeport. Jadi itu untuk Bukit Asam sangat diperlukan.BUMN Bukit Asam 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua Pak, juga perlu disampaikan secara jujur mengenai PP Nomor 1 Tahun 2017. Apakah itu memberikan benefit ke para industri pertambangan, apakah itu satu solusi yang tepat, apa malah menjadi ini di luar Bukit Asam ya, apakah ini menjadi malah menambah problem. Hal ini kita juga rahasia, apa tidak, tidak usah kuatir lah gitu kan ini jangan kuatir kalau di tegor oleh menteri, ini kita jamin lah. Kita ingin tahu bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apalagi menteri kan tidak semua Pak Presiden menganalisis lebih dalam, ini kan menteri ini kadang-kadang bisa tepat apa, tidak selalu tepat mungkin usulannya bisa saja usulannya tidak tepat karena sekarang malah menimbulkan polemik sekarang ini benturan antara Freeport apalagi tuh bosnya Freeport sudah bawa-bawa pemegang saham mayoritas antara lain staf khususnya Presiden Donald Trump. Bisa saja ini jadi beradu nih, ya kalau buat saya sih nggak ada masalah karena 2019 mungkin pergantian dengan bos saya, jadi Presiden Republik Indonesia, Insya Allah Bapak Prabowi Subianto. Kita akan memberikan kebijakan yang lebih pas lagi, lebih tepat lagiBUMN Bukit Asam 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Untuk Inalum, Inalum ini saya lihat ada CSR-CSR-nya waktu kami kunjungan ke Komisi VII DPR RI, ke Tobasa. Tobasa sangat mengharapkan lebih diperbesar CSR-nya waktu itu. Kebetulan yang memimpin bukan Pak Ketua ya, bukan ya, oh Pak Gus Irawan Beliau Dapilnya memang. Itu saja saya pikir, CSR-nya mereka waktu itu kalau masalah nggak salah minta diperbesar apa itu udah jadi diperbesar, untuk kabupaten Tobasa, waktu itu bupatinya juga hadirBUMN CSR 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua, tadi saya tidak mengusulkan ke Dapil kita. Inalum waktu kita kunjungan komisi Bupati Tobasa itu minta peningkatan CSR. Kalau ke Dapil saya yang saya harapkan adalah CSR dari Antam, dari Timah, Bukit Asam tentunya, kabupaten Pemalang, kabupaten Pekalongan Batang tolong dicatat Bapak-bapak, kalau dari Inalum tidak. Terima kasih Pak Ketua.BUMN CSR 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, sebelum ini setengah menit. Tadi soal CSR itu terutama yang besar-besar, kalau untuk alokasi untuk para anggota Komisi DPR RI itu tepat. Jadi memang itu Fatsun jadi bukan hanya di daerah tambang itu ajah, ada plusnya termasuk di daerah pemilihan Komisi VII yang aktif. Itu aja Pak Ketua, untuk supaya bisa referensi bagi Pimpinan Direksi. Terima kasih Pak Ketua.BUMN CSR 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Saya pikir PT Timah perlu juga sekaligus menjelaskan dasar perhitungan iuran IUP. Ini belum pernah peroleh, jadi saya sebagai .......bertanya tapi sekaligus saja penjelasan ini ada ya.BUMN Perhitungan 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus saya lanjutkan, ini batubara nih, ya bisa lah. Ini batu bara tolong dijelaskan PLTU yang sudah jalan, udah berapa ribu megawatt. Terus bagaimana dengan PLN, apakah itu tetap dijual ke PLN atau ada yang langsung, terus di sini saya lihat ada di halaman 15, halaman 14 begitu banyak PLTU yang disuplai oleh Bukit Asam. Nah itu sistem kontrak melalui PLN atau langsung ke PLTU seperti Payton itukan IPP dia bukan PLN punya, kalau nggak salah. Itu kontraknya langsung ke IPP-nya atau melalui PLN. Itu yang pertama, terus yang kedua saya melihat bahwa ini kita studinya Bukit Asam bagus juga bahwa tren penggunaan batu bara sebagai energi primer untuk world electrical capacity ini masih besar sampai 2040 juga masih besar, kalau saya tidak salah baca di halaman 6. Jadi berarti masih diperlukan, artinya batu bara masih diperlukan. Ini bisa bagian dari pada perencanaan strategis batu bara untuk jangka panjang di pasar global, kalau data ini prediksi ini tepat. Terkecuali memang suatu saat ada seorang jenius yang menemukan mentransformasi energi matahari bisa mudah digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masih cost-nya tinggi, tapi suatu saat bisa jalan alat kecil ditaruh di satu rumah bisa masuk, dia menjadi energi listrik oleh seorang jenius, bisa saja, ini kan belum karena memang alam semesta ini penuh dengan energi. Jadi kalau saya dari dulu Pak Ketua, membahas ini saya enggak pernah saya pesimis soal energi, suatu saat minyak habis, gas sudah habis, ada seorang genius nanti mungkin lahir dari Indonesia. Seorang jenius yang bisa mentransformasikan energi yang ada di alam semesta ini, antara lain dari matahari dengan mudah, baik ke mobil, ke kenderaan, ke motor, kemanapun mudah ditransformasikan energi itu. Tapi sepanjang itu belum ada prediksi ini saya pikir artinya referensi untuk perhitungan strategisnya, itu termasuk tadi maksud saya hubungannya dengan kalau mau investasi ikut jadi Freeport. Jadi itu untuk Bukit Asam sangat diperlukan.BUMN PLN 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga ini Antam, Antam ini agak ada yang unik juga ini Antam, di satu sisi produksinya turun, labanya turun tahun 2015 malah minus 1 triliun 440 tetapi asetnya mennaik jadi 30,36 triliun. Hal ini tolong dijelaskan apakah ini karena penyertaan modal pemerintah atau ada hal lain mungkin, ada reevaluasi aset, tolong diberitahukan karena ini kita perlu tahu ilmunya ini Pak Fadel melalui Pak Ketua iya kan, artinya rugi tapi aset naik coba luar biasa, dari 14,6 triliun menjadi 30,36 triliun. Bisa saja seorang genius iya kan, kita enggak tahu, ilmunya seorang genus kita perlu belajar iya kan. Saya suka belajar Pak, teori kuantum juga saya pelajari biarpun saya bukan dari fisika teknik seperti Beliau, tapi saya dalami dulu itu karena ada hubungannya dengan perekonomian dan juga sistem finansial global. Ini mungkin ada hal yang tersembunyi ilmunya Beliau, nah itu kita perlu dipelajari tolong ini dijelaskan ini halaman 11,12 ini Pak. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi intinya disekitar itu saya sudah lingkari ini, ada pergeseran ekuitas juga dia meningkat, tetapi tidak sebesar pertumbuhan aset padahal di satu sisi rugi dia. Itu yang mau saya lihat di Aneka Tambang, berarti dia juga punya kemampuan kalau seperti yang disarankan oleh Pak Fadel. Pak Fadel tadi bicara strategisnya, saya bicara operasionalnya, jadi Pka Fadel lebih luas melihatnya tadi, iya kombinasi, saya operasionalnya karena saya lihat di sini ada kemampuan, apalagi ada Dirutnya ada genius soal finance, financial engineering gitu, jadi itu perlu.BUMN PT Antam 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ssampai 4 tahun nggak bakal selesai, itu analisis yang salah, Amerika belum ada sejarah seperti itu. Jadi ini juga harus melalui interupsi Pak Ketua, diingatkan Pak Ketua kalau cara rapat kita. Jadi kita itu yang 2 posisi itu, jadi ibarat rapat Pak Ketua, ibarat kita kadang-kadang ada sedikit bunga-bunganya dikit tapi korelatif itu soal tadi itu 2016 mungkin ada pergantian. Itu bunga-bunga yang korelatif yang penting untuk kepentingan bangsa. Sekarang baru saya masuk ke satu persatu BUMN, ini untuk selain 2 points strategis tadi. Ini saya lihat di untuk PT Timah, PT Timah di sini contohnya 2015 team OR production-nya itu 26,361 ribu ton, refind team production-nya 27.431, serve of refind team-nya 30.087.BUMN PT Timah 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang baru dijelaskan tadi Pak Dirut, sebelum ini. ini menteri belum pernah jelaskan Pak Ketua, ini keterlaluan juga.BUMN Saham Timah 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Nanti hari ini juga, masa nggak bisa 1 jam dikerjakan habis waktu sesudah yang lain karena contohnya ada pergeseran 2012 19,74 milyar, 2015 31,35 milyar kok rendah sekali gitu, apa karena BUMN atau semua begitu. Ini Pak Ketua, ini bukan soal untuk PT Timah, ini nanti untuk kebijakan yang mau kita bahas dengan Menteri ESDM. Terima kasih Pak Ketua.BUMN Saham Timah 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Saya pikir PT Timah perlu juga sekaligus menjelaskan dasar perhitungan iuran IUP. Ini belum pernah peroleh, jadi saya sebagai .......bertanya tapi sekaligus saja penjelasan ini ada ya.BUMN Saham Timah 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya hanya ingin nambahkan saja kalau untuk timah itu karena kebetulan saya mimpin rombongan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, yang jadi masalah utama adalah illegal mining-nya itu Pak. Itu kan sudah jelas-jelas di depan mata, terutama pada waktu itu kita dikasih penjelasan bahwa mereka mengambilnya yang offshore. Jadi Presiden katanya waktu itu pernah dibawa ke sana, disampaikan, di persentasikan juga bahwa situasinya memang sangat tipikal sebetulnya kalau saya melihat ya. Sehingga peredaran timah yang ada di sana rata-rata bisa tidak bertuan di luar daripada punyanya PT Timah. Jadi itu mungkin menjadi PR ke depan Pak dan kewenangannya tidak hanya ada pada BUMN tetapi juga pada aparat kepolisian dan juga TNI. Baik Pak, ini tambahan dari saya saja karena kita kemarin ke sana. Silakan Pak, Bukit Asam.BUMN Timah 7



RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau saya sih kurang sependapat langsung mengapresiasi, belum ada hasil. Ini jangan dikit-dikit apresiasi, apresiasi itu tinggi menghargai ada sertifikat itu kalau ada apresiasi.Capaian Kerja Apresiasi 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Apresiasi itu a real appreciate itu udah yang tertinggi.Capaian Kerja Apresiasi 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua Pak, juga perlu disampaikan secara jujur mengenai PP Nomor 1 Tahun 2017. Apakah itu memberikan benefit ke para industri pertambangan, apakah itu satu solusi yang tepat, apa malah menjadi ini di luar Bukit Asam ya, apakah ini menjadi malah menambah problem. Hal ini kita juga rahasia, apa tidak, tidak usah kuatir lah gitu kan ini jangan kuatir kalau di tegor oleh menteri, ini kita jamin lah. Kita ingin tahu bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apalagi menteri kan tidak semua Pak Presiden menganalisis lebih dalam, ini kan menteri ini kadang-kadang bisa tepat apa, tidak selalu tepat mungkin usulannya bisa saja usulannya tidak tepat karena sekarang malah menimbulkan polemik sekarang ini benturan antara Freeport apalagi tuh bosnya Freeport sudah bawa-bawa pemegang saham mayoritas antara lain staf khususnya Presiden Donald Trump. Bisa saja ini jadi beradu nih, ya kalau buat saya sih nggak ada masalah karena 2019 mungkin pergantian dengan bos saya, jadi Presiden Republik Indonesia, Insya Allah Bapak Prabowi Subianto. Kita akan memberikan kebijakan yang lebih pas lagi, lebih tepat lagiCapaian Kerja Benefit 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki …rakyat, tetapi melihat juga bahwa itu upayanya Bung Ramson. Ah jadi begitu Pak Menteri. Ini namanya kalau waktu SD- kan ada pepatah “sekali berlayar dua tiga pulau tercapai begitu Pak. ini yang tidak bisa direalisasikan oleh Dirjen Invasi Unggulan, padahal kita akan fight kalau mau menambah anggaran Kementerian Ristek, tentunya bisa manuver di Badan anggaran artinya tanpa harus mengganggu posisi Pak Menteri kalau sudah ada alokasi yang dibagi-bagi di Istana waktu rapat karena itukan aspirasi dari DPR RI. Nah itu Pak Menteri karena saya melihat disini misalnya produk inovasi unggulan, jadi laporan capaian kinerja 2017. Kalau boleh ini diperinci dimana saja yang sudah dilakukan. Terus untuk Tahun 2018 ini bisa Pak Dirjen bisa dikasih tugas untuk menjelaskan dulu Pak Menteri kemana saja ini yang mau dilakukan karena disini ada rencana kerja 2018 untuk penguatan inovasi. Targetnya 135 tenan itu mau dimana saja mau dilaksanakan? Kalau masih bisa di suit kami mengharapkan bisa dialihakan agar daerah-daerahnya banyak di daerah yang dapil Anggota Komisi VII DPR RI. Apalagi Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Pemalang Pak Menteri. Kabupaten Pekalongan itu bupatinya dari PKB juga Pak Menteri, cs saja juga biarkan saya Gerindra, tapi saya akrab dengan Pak Bupatinya. Jadi kalau saya acara beliau hadir, beliau ada acara saya diundang saya hadir. Jadi kompak Pak Menteri. Itu yang pertama.Capaian Kerja Capaian Kegiatan Program Kerja 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, apalagi Pak Fadel memberikan pesan yang sangat baik. Memang Pak Ketua, kalau boleh jawaban tidak tertulis kita kan perlu mengevaluasi. Pertama perlu para BUMN yang hadir di sini tentunya tidak untuk Inalum, kapasitasnya kalau ikut misalnya terjadi pergeseran kebijakan pemerintah soal Freeport, apakah punya kapasitas untuk ikut serta sebagai instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah. Ini perlu Pak Ketua, karena ini kan kita trendnya lagi membahas ini. Jadi paling tidak secara umum bisa disampaikan di rapat Komisi VII DPR RI ini, rd pemerintah ini.Capaian Kerja Evaluasi 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini belum tepat Pak Ketua, belum bisa implementatif. Jadi yang implementatif yang bisa dilaksanakan bukan hanya teori, bukan kebijakan untuk kebijakan, tapi kebijakan untuk dilaksanakan.Capaian Kerja Implementasi 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ya itu mangkanya. In syaa Allah Bulan Oktober 2019 akan lebih baik karena konsep strateginya lebih jelas dan realistis. Ini Ibu menteri yang menjadi persoalan, Cuma mungkin nanti tidak bisa lagi. kalau keburu dijelaskan kenapa masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. apakah ada koordinasi diantara menteri terkait itu? itu yang pertama dan apakah presiden membahas itu didalam rapat terbatas? Karena sering juga saya dengar ada rapat-rapat terbatas itu. padahal implementasi dilapangan berbeda, sehingga misalnya ada juga yang sudah misalnya apa namanya melakukan investasi, tapi menghadapi problem. Itu yang secara nasional Ibu Menteri.Capaian Kerja  Implementasi Proker 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Saya pikir PT Timah perlu juga sekaligus menjelaskan dasar perhitungan iuran IUP. Ini belum pernah peroleh, jadi saya sebagai .......bertanya tapi sekaligus saja penjelasan ini ada ya.Capaian Kerja Iuran IUP 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Ini bukan deviden, iuran IUP.Capaian Kerja Iuran IUP 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang baru dijelaskan tadi Pak Dirut, sebelum ini. ini menteri belum pernah jelaskan Pak Ketua, ini keterlaluan juga.Capaian Kerja Iuran IUP 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Nanti hari ini juga, masa nggak bisa 1 jam dikerjakan habis waktu sesudah yang lain karena contohnya ada pergeseran 2012 19,74 milyar, 2015 31,35 milyar kok rendah sekali gitu, apa karena BUMN atau semua begitu. Ini Pak Ketua, ini bukan soal untuk PT Timah, ini nanti untuk kebijakan yang mau kita bahas dengan Menteri ESDM. Terima kasih Pak Ketua.Capaian Kerja Iuran IUP 7
RAMSON SIAGIAN 33 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Poin 2 itukan udah koordinasi rapatnya terkait hasil, udah titik itu.Capaian Kerja Koordinasi 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua interupsi. Kita sepakat itu institusi koordinasi, padahal komandannya beliau-beliau ini harus presiden dengan kebijakan energi yang jelas. Itu bagaimana ini?Capaian Kerja Koordinasi antar instansi 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ya itu mangkanya. In syaa Allah Bulan Oktober 2019 akan lebih baik karena konsep strateginya lebih jelas dan realistis. Ini Ibu menteri yang menjadi persoalan, Cuma mungkin nanti tidak bisa lagi. kalau keburu dijelaskan kenapa masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. apakah ada koordinasi diantara menteri terkait itu? itu yang pertama dan apakah presiden membahas itu didalam rapat terbatas? Karena sering juga saya dengar ada rapat-rapat terbatas itu. padahal implementasi dilapangan berbeda, sehingga misalnya ada juga yang sudah misalnya apa namanya melakukan investasi, tapi menghadapi problem. Itu yang secara nasional Ibu Menteri.Capaian Kerja  Koordinasi Kementerian 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kok koordinasinya dengan BPH Migas bagaimana? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa? Karena diantara 18 yang masuk dalam perencanaan BPH Migas baru dua yang potensial jalan. Menurut tadi Kepala BPH Migas. Kenapa bisa terjadi, padahal ini sekitar berapa puluh persen itu hampir 70% menggunakan pipa.Capaian Kerja Koordinasi Kerja BPH Migas 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua interupsi. Itu jangan hanya realisasi, memang digit penguatan. Sebelumnya sudah harus dilaporkan, dibuat bahasanya oleh TACapaian Kerja Laporan 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, bukan hampir tidak jalan. Inikan bahasa ngeri juga “hampir tidak jalan”.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang rencana lelang ruas tranmisi itukan ada Palembang-Tanjung Siapi-api, ada Natuna-Kalbar itu semua dana atau belum Dan?Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan itu apa? aturannya dijelaskan dong Pak Ketua oleh beliau. Kan begitu kita tahu mana yang sudah DAN ini, jangan hanya disebut-sebut rencana lelang mana yang sudah dam.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, maksud saya Pak Kepala BPH yang sudah dan itu yang mana saja, yang lainnya retorika yang dan yang mana. Itu saja Pak kepala karena inikan sekarang dibirokrasi dimana pun ada retorika, ada yang dan ya Pak Kurtubi ya melalui Pak Ketua. Jadi semua banyak bahasa politik sudah semua, tapi sekarang era pencitraan. Semua dibikin-bikin seakan-akan sudah jalan itu barang, padahal belum bergerak kan begitu. Yang aktual saja langsung.Capaian Kerja Lelang Ruas Transmisi 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga ini Antam, Antam ini agak ada yang unik juga ini Antam, di satu sisi produksinya turun, labanya turun tahun 2015 malah minus 1 triliun 440 tetapi asetnya mennaik jadi 30,36 triliun. Hal ini tolong dijelaskan apakah ini karena penyertaan modal pemerintah atau ada hal lain mungkin, ada reevaluasi aset, tolong diberitahukan karena ini kita perlu tahu ilmunya ini Pak Fadel melalui Pak Ketua iya kan, artinya rugi tapi aset naik coba luar biasa, dari 14,6 triliun menjadi 30,36 triliun. Bisa saja seorang genius iya kan, kita enggak tahu, ilmunya seorang genus kita perlu belajar iya kan. Saya suka belajar Pak, teori kuantum juga saya pelajari biarpun saya bukan dari fisika teknik seperti Beliau, tapi saya dalami dulu itu karena ada hubungannya dengan perekonomian dan juga sistem finansial global. Ini mungkin ada hal yang tersembunyi ilmunya Beliau, nah itu kita perlu dipelajari tolong ini dijelaskan ini halaman 11,12 ini Pak. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi intinya disekitar itu saya sudah lingkari ini, ada pergeseran ekuitas juga dia meningkat, tetapi tidak sebesar pertumbuhan aset padahal di satu sisi rugi dia. Itu yang mau saya lihat di Aneka Tambang, berarti dia juga punya kemampuan kalau seperti yang disarankan oleh Pak Fadel. Pak Fadel tadi bicara strategisnya, saya bicara operasionalnya, jadi Pka Fadel lebih luas melihatnya tadi, iya kombinasi, saya operasionalnya karena saya lihat di sini ada kemampuan, apalagi ada Dirutnya ada genius soal finance, financial engineering gitu, jadi itu perlu.Capaian Kerja Modal 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga ini Antam, Antam ini agak ada yang unik juga ini Antam, di satu sisi produksinya turun, labanya turun tahun 2015 malah minus 1 triliun 440 tetapi asetnya mennaik jadi 30,36 triliun. Hal ini tolong dijelaskan apakah ini karena penyertaan modal pemerintah atau ada hal lain mungkin, ada reevaluasi aset, tolong diberitahukan karena ini kita perlu tahu ilmunya ini Pak Fadel melalui Pak Ketua iya kan, artinya rugi tapi aset naik coba luar biasa, dari 14,6 triliun menjadi 30,36 triliun. Bisa saja seorang genius iya kan, kita enggak tahu, ilmunya seorang genus kita perlu belajar iya kan. Saya suka belajar Pak, teori kuantum juga saya pelajari biarpun saya bukan dari fisika teknik seperti Beliau, tapi saya dalami dulu itu karena ada hubungannya dengan perekonomian dan juga sistem finansial global. Ini mungkin ada hal yang tersembunyi ilmunya Beliau, nah itu kita perlu dipelajari tolong ini dijelaskan ini halaman 11,12 ini Pak. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi intinya disekitar itu saya sudah lingkari ini, ada pergeseran ekuitas juga dia meningkat, tetapi tidak sebesar pertumbuhan aset padahal di satu sisi rugi dia. Itu yang mau saya lihat di Aneka Tambang, berarti dia juga punya kemampuan kalau seperti yang disarankan oleh Pak Fadel. Pak Fadel tadi bicara strategisnya, saya bicara operasionalnya, jadi Pka Fadel lebih luas melihatnya tadi, iya kombinasi, saya operasionalnya karena saya lihat di sini ada kemampuan, apalagi ada Dirutnya ada genius soal finance, financial engineering gitu, jadi itu perlu.Capaian Kerja Operasional 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga ini Antam, Antam ini agak ada yang unik juga ini Antam, di satu sisi produksinya turun, labanya turun tahun 2015 malah minus 1 triliun 440 tetapi asetnya mennaik jadi 30,36 triliun. Hal ini tolong dijelaskan apakah ini karena penyertaan modal pemerintah atau ada hal lain mungkin, ada reevaluasi aset, tolong diberitahukan karena ini kita perlu tahu ilmunya ini Pak Fadel melalui Pak Ketua iya kan, artinya rugi tapi aset naik coba luar biasa, dari 14,6 triliun menjadi 30,36 triliun. Bisa saja seorang genius iya kan, kita enggak tahu, ilmunya seorang genus kita perlu belajar iya kan. Saya suka belajar Pak, teori kuantum juga saya pelajari biarpun saya bukan dari fisika teknik seperti Beliau, tapi saya dalami dulu itu karena ada hubungannya dengan perekonomian dan juga sistem finansial global. Ini mungkin ada hal yang tersembunyi ilmunya Beliau, nah itu kita perlu dipelajari tolong ini dijelaskan ini halaman 11,12 ini Pak. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tapi intinya disekitar itu saya sudah lingkari ini, ada pergeseran ekuitas juga dia meningkat, tetapi tidak sebesar pertumbuhan aset padahal di satu sisi rugi dia. Itu yang mau saya lihat di Aneka Tambang, berarti dia juga punya kemampuan kalau seperti yang disarankan oleh Pak Fadel. Pak Fadel tadi bicara strategisnya, saya bicara operasionalnya, jadi Pka Fadel lebih luas melihatnya tadi, iya kombinasi, saya operasionalnya karena saya lihat di sini ada kemampuan, apalagi ada Dirutnya ada genius soal finance, financial engineering gitu, jadi itu perlu.Capaian Kerja Reevaluasi Aset 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua. Ini highlight anak perusahaan 2012-2017 tidak ada didatanya dibuku ya?Data Data 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 800 rupiah, sekarang ini Pak ya? kalau pada saat 2016, sudah datanya tidak bawa Pak ya?Data Data 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Atau kalau sekarang kan 1.283 BPP-nya secara umum berarti kalau sekarang dengan harga batubara USD 82,2/ton, itu berapa itu untuk BPP-nya? Atau yang punya datanya untuk pembanding saja Pak.Data Data 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ada, dengan PLN? Langsung PLN pusat Pak ya? Pak Ketua, hal-hal yang strategis untuk menjaga keseimbangan supply energi listrik ke publik, memang harus disiapkan strateginya Pak karena seperti tadi bahwa demand listrik akan meningkat terutama juga nanti untuk angkutan tetapi disatu sisi harus murah. Teknologi untuk mentransformasikan energi matahari yang murah belum ketemu Pak. saya belum tahu ini kira-kira berapa belas Tahun lagi atau berapa puluh Tahun lagi akan murah Karena kalau memang ada yang canggih sama saja dengan ini. Waktu saya dulu baru punya HP dulu 19juta saya beli Pak dulu, gede lagi seperti ini sambil show juga waktu baru jadi pengusaha waktu itu. Besar dia, jadi kita tentengtenteng, padahal dulu waktu masuk Nokia itu 1juta. jadi artinya kadang-kadang teknologi itu bisa membuat begitu efisien dan murah. Jadi bisa juga suatu saat ketemu kemampuan teknologi yang meningkat, transformasi energi matahari menjadi listrik itu cost-nya menjadi murah, Tapi kalau sekarang kan buktinya masih mahal. Kalau kita lihat tadi dari cost energi terbarukan, kalau yang sekarang menggunakan energi tenaga matahari yang ada tidak datanya Pak berapa cost BPP-nya itu Pak kalau per satu pembangkitan?Data Data 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua, melalui Pak Menteri ke Pak Dirjen Kekayaan Negara saya lihat ada di sini. Saya mau tanya apa Arjuna Sakti ini sudah dimasukkan nggak sebagai kekayaan negara. Memang secara nilai buku kan ...... ini sudah dimasukkan nggak kalau sudah dimasukkan seharusnya kalau ada agenda rapat seperti ini harus ada koordinasi Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Jadi konsepnya sudah di bawa ke DPR RI, Pak Dirjen kan tahu ini sama dengan divestasi sebenarnya, jadi privatisasi maksud saya. Jadi misalnya ini saham yang mau dijual ke swasta harus izin Komisi XI, saya kan dulu lama di Komisi XI Pak, dulu Bapak mungkin masih Kasub. Jadi harusnya sudah ada konsep diajukan di sini, jadi bahwa ini sama dengan privatisasi, dijual kekayaan negara ini, ada bentuk saham, ada bentuk aset. Jadi ini kita ribut-ribut ini didengar publik kan nggak, makanya saya diem saja Pak Ketua.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Tadi soal air sudah jelas, soal kapal sudah jelas Arjuna Sakti saya pikir sudah bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah lah dengan Komisi XI, tinggal dikirim tembusan saja ke Komisi VII hasilnya, kalau masukan dari saya begitu.Divestasi Freeport Arjuna Sakti 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, interupsi. Inikan ujian terhadap keberanian pemerintah substantif, kemarin kan disampaikan oleh presiden 40 tahun baru kali bisa divestasi 51%, kita dengar dong buktinya. Kita DPR RI selalu mendukung mana pernah kita berbeda dengan pemerintah di rapat ini nggak pernah, Cuma kan eksekutornya kan pemerintah, bagaimana? Katanya udah oke 51%, kita udah bangga di sini sebagai DPR RI sudah senang, tahu-tahu nggak jelas juga barang itu kalau kata istilahnya siapa gitu. Jadi kita serahkan pemerintah, kita nggak pernah misalnya berbeda dengan pemerintah, nggak pernah tetapi memang itu sudah tugasnya pemerintah dan pemerintah mengatakan baru 40 tahun baru kali divestasi 51% Freeport berhasil, inikan nilai politik bahasa ini, tapi kalau ini tidak direalisasikan nilai politiknya juga terdegradasi Pak Ketua iya kan.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Itu maksud saya, jadi kita serahkan saja pemerintah Pak, saya kan nggak pernah misalnya bertentangan dengan pemerintah, kita dukung-dukung aja apa yang mau dilakukan pemerintah untuk selanjutnya merealisasi pernyataan Bapak Presiden 40 tahun baru 51% divestasi baru kali ini, ya kita tunggu aja itu betul-betul jalan gitu. Kita apa aja dari sisi DPR RI ya kita dukung, itu aja tapi yang kita minta penjelasan ke publik. Rapat Kerja tertutup itu jarang Pak Menteri, itu terbuka supaya rakyat juga tahu. Ini kemarin-kemarin saya pernah juga ditanya oleh rekan pers saya sudah mengurangi wawancara baik di TV mau di oleh rekan-rekan jurnalis 1,5 tahun belakangan ini, tapi saya ngomong sama satu ini tanya dong apa isinya yang 51%, nilai sahamnya berapa, kewajiban nanti kalau udah pengalihan saham divestasi pemegang saham yang 51% apa kewajibannya untuk investasi sekian puluh mendatang, sanggup nggak merealisasikan pemerintah. Saya minta waktu itu salah satu saya waktu mood saya lagi oke sedikit, saya di telepon muncul mungkin, saya nggak ikuti tuh koran karena saya agak kurang sekarang banyakan di Dapil. Saya leih nikmat di Dapil saja daripada kritik-kritik. Makanya kalau ada staf-stafnya Pak Menteri program di Dapil saya senang banget itu, tadi mau penjelasan-penjelasan apa itu hukum apa itu, biro hukum silakan saja melalui Pak Menteri daripada saya buka lagi semua kelemahan-kelemahan ini. Saya kan dulu bidang saya itu 8 tahun saya berhadapan, 5 tahun lah dengan pemerintah saat itu, saya waktu itu masih ini.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi Pak Ketua, kita tunggu bagaimana itu 51%, saya menunggu, buktikan. Soal misalnya pemerintah berani kita nggak pernah melarang supaya berani.......Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Kita serahkan ke pemerintah, apa hasilnya dikasih tahu kita detil, jangan hanya 51%-nya gitu, tahu-tahu didalamnya seperti gunung es. Terima kasih Pak Ketua.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Satu juga Pak Ketua yang perlu disimpulkan, apa di poin 1 itu sekaligus ya bahwa hasil divestasi 51% yang sudah diumumkan pemerintah agar diumumkan secara detil kepada publik gitu dong, hasil akhirnya hasil yang kemarin kan itu sudah suatu prestasi detilnya supaya diumumkan ke publik, kalau belum sesuai harapan juga kasih tahu aja ke publik gitu Pak Ketua.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua begini Pak Ketua, pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa ada kesepakatan divestasi 51% kedua belah, itu sampai presiden sampai mengumumkan, maksud saya detilnya yang diumumkan ke publik, iya donng, wajar dong rakyat mengetahuinya. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan keinginan rakyat itu, itu aja, mau apapun hasilnya divestasi 51% apa syaratnya dikasih tahu aja ke publik bahwa akhirnya maaf belum bisa ya itu juga disampaikan ke publik dong.Divestasi Freeport Divestasi 7



Ramson Siagian 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, terima kasih Pak. Justru yang kita meminta ke pemerintah melalui menteri ESDM, pemerintah yang harus menjelaskan termasuk Menteri Keuangan, presiden, Menteri BUMN karena yang bicara itu sudah sampai presiden, itu maksud saya, kok malah Menteri ESDM ditinggalkan 1,5 bulan kan. Jadi ke pemerintah melalui Menteri ESDM supaya dijelaskan dong, terbuka gitu, apa hasil divestasi 51% itu, apa itu karena kalau Beliau jadi Menteri ESDM sudah ditinggalkan 1,5 bulan kan yang tahu hasilnya yang lain, tapip juga. Itu yang kita minta di sini supaya publik tahu bahwa Komisi VII DPR RI meminta bahwa kita concern terhadap kepentingan rakyat gitu. Terima kasih Pak Ketua.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Mungkin setengah menit Ketua, klarifikasi. Ini bukan soal senang tidak senang, pernyataan divestasi 51% kan diasumsikan rakyat sudah clear. Kalau belum clear maksud saya dikasih tahu gitu, itu aja. Tadinya kan kalau udah clear ini, ini, tahu-tahu berkembang belakangan ini kan berarti belum clear. Itu maksudnya Pak Ketua. Terima kasih.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, ditambah terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia yang telah dinyatakan oleh pemerintah, itu nggak ada. Itukan persoalannya kan di situ, kalau yang ini bahasa retorika gini kan udah dari sekian tahun yang lalu sudah kita buat seperti itu. Jadi yang konkrit gitu.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi kok takut-takut Pak Satya ini, saya jujur aja kan yang di atas itu divestasi 51% sampai Freeport yang sudah dinyatakan pemerintah, itu yang perlu......saham itu udah dari dulu.Divestasi Freeport Divestasi 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Ini soal poin pertama mengenai divestasi 51%, ini yang tadinya kita sih udah senang saya pikir masyarakat mayoritas senang karena Bapak Presiden Jokowi mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51% sudah 40 tahun. Jadi prestasi luar biasa, kita senang juga mendengarkannya. Hanya sesudah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu isi divestasi 51% ini nggak jelas sampai keluar surat dari bosnya Freeport dari head office dari Amerika sana ke Menteri Keuangan dan bocor lagi. Jadi apanya yang sudah beres, ini yang terus terang aja kadang- kadang dunia pencitraan ini terlalu apa namanya seharusnya apa adanya dikemukakan sebenarnya ke publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51%, isinya belum jelas, harga sahamnya belum jelas, apakah mampu beli, kalau nanti dinilai 51% itu misalnya 7 milyar US dolar apakah siap uang, terus nanti syarat- syarat investasi berikutnya harus ditanggung 51% misalnya kalau investasi 20 tahun butuh 100 trilyun harus di tanggung 51% apa siap, jadi ini belum detil, tahu-tahu .... satu prestasi 40 tahun baru kali ini divestasi 51%. Ini saya heran juga kok bisa Pak Presiden menyampaikan seperti itu, apa kurang masukan dari para stafnya, ini yang saya heran Pak Ketua Rapat. Kalau kita rapat sekarang Pak Satya ya, itu yang saya heran Pak Satya. Kita tentunya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa juga keluhan rakyat kok belum jelas kata rakyat ya, saya hanya menyampaikan saja di sini Pak Ketua, namanya wakil, apa kata rakyat ya wakil juga dengar sampaikan juga di rapat ini dengan mitra kerja.Divestasi Freeport Ketidakjelasan divestasi 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Ini memang kadang-kadang kita perlu yang substansi saja dijelaskan ke publik jadi supaya tahu karna nanti kalau misalnya yang diajukan oleh Freeport itu harga sahamnya terlalu tinggi akhirnya kan nggak jadi di divestasi 51%, mau berani paksa Amerika. Saya mau lihat deh, apalagi Donald Trump inikan mulai anggaran persenjataannya makin besar nih, memang yang makin ditembak ...... main mata dia ke Korea Utara. Jadi ini yang saya heran sesuadah munculnya surat dari Freeport Mc Moran ......and gold corporation yang sekarang mereka punya saham 81,28%. Jadi tolonng dibuka oleh pemerintah apakah itu Menteri ESDM, apakah itu Menteri Keuangan, apakah itu Menteri BUMN, ini supaya rekan-tekan pers tahun juga minta dibuka gitu ke publik, apa sih syarat-syarat yang 51% itu, kalau terlalu berat apa yang mau dibuat oleh pemerintah, tegas nggak, terus kita kan harus logis juga karena di sana kan berfikir bisnis, sekarang harga saham Freeport Mc Moran di Amerika udah naik, dulu sekitar 2016 awal waktu lagi diangkat-angkat waktu itu juga saya ikut dialog di TV One termasuk juga dengan wakilnya Menteri ESDM yang lama, waktu itu masih rendah harganya ini saham, sekarang mungkin udah naik 10 kali lipat karena apa? Udah mau diberikan izin kan. Terus besok Pak Menteri 10 Oktober kalau nggak salah izinnya sementara temporary IUPK yang mau diberikan itu udah .......di situ bagaimana nih, ini nanti tolong dijelaskan oleh Pak Menteri ESDM. Jadi supaya apa yang ada aja yang disampaikan ke publik, jangan yang abu- abu, kita ini udah terlalu banyak abu-abu. Memang berat kalau abu-abu ini, jadi itu Pak Ketua Rapat, kita perlu penjelasan dari pemerintah baik dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan saya mengharapkan Menteri ESDM juga minta informasi dari Menteri Keuangan jangan diem-diem aja mereka hanya disimpan-simpan informasi tidak disampaikan kepada Menteri ESDM, tahu-tahu kalau seperti ini yang dikejar pers Menteri ESDM lagi. Ini Menteri Keuangan jangan informasinya disimpan-simpan harus disampaikan juga.Divestasi Freeport Ketidakjelasan divestasi 7
Ramson Siagian 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi ini sebenarnya Pak Ketua, maksud saya kalau belum jelas divestasi 51% dikasih tahu belum jelas, nanti perjelasnya di rapat tertutup gitu, jadi kita fair dong terbuka, kata rakyat kita ngapain sih.....Divestasi Freeport Ketidakjelasan divestasi 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi itu aja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas harus koordinasi karena memang seperti tadi kata Pak Kurtubi bukan SKK Migas lagi, sejak Undang-undang Migas Tahun 2001 itu udah urusannya SKK Migas bukan Pertamina lagi gitu. Jadi itu nggak perlu dibicarakan lagi terkecuali kita rombak nanti Undang-undang itu. Jadi itu aja Pak Ketua, serahkan saja melalui Pak Menteri segera Dirjen Kekayaan Negara dan SKK Migas rapat koordinasi antar institusi dilaporkan Komisi VII apapun hasilnya. Apakah itu nanti persetujuan DPR RI terus masuk Komisi XI, tetapi kita sebagia sektoralnya sektornya harus tahu juga gitu, harus mengetahui karena inikan menjadi masalah juga di Komisi VII yang disampaikan oleh mitra kita yaitu Kementerian ESDM dan SKK Migas gitu aja Pak Ketua, supaya kita bisa lanjut ke case-case yang lain yang sangat strategis.Divestasi Freeport Koordinasi antarlembaga 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Tadi soal air sudah jelas, soal kapal sudah jelas Arjuna Sakti saya pikir sudah bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah lah dengan Komisi XI, tinggal dikirim tembusan saja ke Komisi VII hasilnya, kalau masukan dari saya begitu.Divestasi Freeport Nilai perolehan air 7
Ramson Siagian 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Satu juga Pak Ketua yang perlu disimpulkan, apa di poin 1 itu sekaligus ya bahwa hasil divestasi 51% yang sudah diumumkan pemerintah agar diumumkan secara detil kepada publik gitu dong, hasil akhirnya hasil yang kemarin kan itu sudah suatu prestasi detilnya supaya diumumkan ke publik, kalau belum sesuai harapan juga kasih tahu aja ke publik gitu Pak Ketua.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Ramson Siagian 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua begini Pak Ketua, pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa ada kesepakatan divestasi 51% kedua belah, itu sampai presiden sampai mengumumkan, maksud saya detilnya yang diumumkan ke publik, iya donng, wajar dong rakyat mengetahuinya. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan keinginan rakyat itu, itu aja, mau apapun hasilnya divestasi 51% apa syaratnya dikasih tahu aja ke publik bahwa akhirnya maaf belum bisa ya itu juga disampaikan ke publik dong.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Ramson Siagian 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, terima kasih Pak. Justru yang kita meminta ke pemerintah melalui menteri ESDM, pemerintah yang harus menjelaskan termasuk Menteri Keuangan, presiden, Menteri BUMN karena yang bicara itu sudah sampai presiden, itu maksud saya, kok malah Menteri ESDM ditinggalkan 1,5 bulan kan. Jadi ke pemerintah melalui Menteri ESDM supaya dijelaskan dong, terbuka gitu, apa hasil divestasi 51% itu, apa itu karena kalau Beliau jadi Menteri ESDM sudah ditinggalkan 1,5 bulan kan yang tahu hasilnya yang lain, tapip juga. Itu yang kita minta di sini supaya publik tahu bahwa Komisi VII DPR RI meminta bahwa kita concern terhadap kepentingan rakyat gitu. Terima kasih Pak Ketua.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Ramson Siagian 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Mungkin setengah menit Ketua, klarifikasi. Ini bukan soal senang tidak senang, pernyataan divestasi 51% kan diasumsikan rakyat sudah clear. Kalau belum clear maksud saya dikasih tahu gitu, itu aja. Tadinya kan kalau udah clear ini, ini, tahu-tahu berkembang belakangan ini kan berarti belum clear. Itu maksudnya Pak Ketua. Terima kasih.Divestasi Freeport Pernyataan ke publik 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, memang di KPS inikan udah nol nilai bukunya tapi semua itu dikembalikan ke negara. Logikanya kalau itu bukan nilai perolehan nggak mungkin di Presiden Jokowi bikin surat ke DPR RI gitu aja. Ini biarpun saya dari Partai Gerindra saya hargai juga gitu logika itu, jadi kita anggap aja itu nilai perolehan gitu, kalau nggak salah dong presiden masa bikin surat ke DPR RI kalau itu pakai nilai buku gitu. Jadi dilanjutkan saja di proses saja ke Komisi XI, kita pakai logika saja Pak Menteri kan udah ada surat ke DPR RI berarti asumsinya di atas 100 milyar, berarti itu nilai perolehan supaya kita bisa lanjut. Terima kasih Pak Ketua.Divestasi Freeport Termin Nilai dalam Regulasi 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi kembali soal ini, di sini tidak ada diatur divestasi itu sebabnya saya usulkan waktu itu Perpu Pak. Perpu kalau sudah kuat dasar hukumnya mau diambil 100% tidak ada masalah, tapi kalau tidak kuat, mereka masuk ke mana pakai referensi hukum kita saja, udah lemah. Padahal Pak Menteri hanya ngomong bahwa sapi gue pikir gajah, padahal sapi, mereka juga tersinggung saya denger-denger Pak. Padahal yang perlu solusi yang substantif, kalau saya di situ saya lebih bagus saya bikin Pak, kalau saya di meja itu Pak. Kalau saya di kursi itu lebih bagus saya bikin, saya jamin itu. Jadi kita juga punya kapasitas, kalau udah DPR RI, udah punya kapasitas menjadi menteri, kalau di Amerika jadi Presiden. Obama baru 1 periode jadi anggota kongres langsung dari Presiden iya nggak Pak Kurtubi melalui Pak Ketum Pak. Jadi ini saya ngomong apa adanya Pak, cuma kan kita the right acting to the right job. Bapak Menteri saya DPR, saya acting sebagai DPR bukannya kita tidak punya kapasitas di situ.DPR Kapasitas DPR 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Laporan itu masuk nggak ke Kementerian ESDMEkspor-Impor Ekspor 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Setiap ada ekspor yaEkspor-Impor Ekspor 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan konsentrat yang diekspor itu semua jelas, masuk ke ESDM. Kalau Dewan Komisaris tahu nggak laporannya juga Pak, sama dengan Dewan Komisaris Pak Ketua.Ekspor-Impor Ekspor 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini pas kebetulan, ini saya minta waktu 2 menit saja Pak Ketua. Ini kan ada Pak Komisaris ini bekas Jaksa Agung RI, bekas menteri, bekas menteri, juga Pak Dirjen Minerba saya pikir ada enggak pengawasan di lapangan, pernah enggak sample saat melakukan ekspor konsentrat di luar 60% yang diolah di smelter yang di Gresik, tolong dijawab supaya karena memang ada opini yang agak tanda tanya soal itu, isinya itu. Dari Dirjen Minerba ada enggak yang ngetes dan juga Dewan Komisaris tahu nggak itu.Ekspor-Impor Ekspor Konsentrat 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Bu Menteri tadi penjelasannya lumayan lengkap, tetapi seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman Anggota yang terhormat. Kita memerlukan formulasi perhitungan kompensasi dan juga realisasi yang dilakukan, program-program yang telah dilaksanakan untuk meng-spend atau mengeluarkan uang kompensasi itu apa saja gitu Bu. Itu yang pertama.Emisi Global Anggaran 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang keempat tadi memang birokrasi mungkin di Kementerian Kehutanan ini masih perlu dibenahi Bu Menteri, tadi ada keluhan dari teman-teman Anggota yang terhormat. Saya juga mengalami Bu Menteri, ada surat dari Bupati, tetapi pengajuan itu sudah lengkap sampai ke tengah di direktur-direkturnya nggak tahu persoalannya. Saya waktu itu bersama staf saya sudah rapat dengan 2 direktur, tetapi nggak tahu kalau ada surat pengajuan yang dari Bupati kabupaten Pekalongan, eh bupati kabupaten Pemalang maaf. Kalau tadi Ketungpriyono di kabupaten Pekalongan, kalau ini di kabupaten Pemalang terkait hutan mangrove yang sudah terjadi erosi besar-besaran. Tadi ada usulan, ini sudah saya sampaikan ke Bu Menteri, sudah 2 kali juga Pak Sekjen, tapi pas rapat dengan direktur, direktur hanya bicara soal bibit produktif, yang semua juga dapat bibit produktif, tetapi justru yang ada surat dari bupati kabupaten Pemalang, direktur-direkturnya tidak faham gitu. Jadi saya ini agak kurang nyambung, ini memang masih kelemahan juga di dalam mengelola anggaran negara ini di banyak-banyak sektor, di Pemda juga kadang-kadang seperti itu ada birokrasi yang memerlukan surat dari kepala dinas ke kementerian, bukan hanya Kementerian KLH tapi juga kementerian lain yang saya juga perjuangkan, saya lihat untuk membuat surat juga bupati sudah perintahkan tapi kepala dinas juga tidak membuat surat juga, nggak nyambung. Jadi ini yang saya lihat kelemahan target reformasi birokrasi yang saya juga ikut menyusun itu waktu saya di Komisi XI Tahun 2007 dulu bersama Menteri Keuangan yang sekarang kembali menjadi Menteri Keuangan.Emisi Global Birokrasi KLHK 7
Ramson Siagian 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, interupsi. Seperti itu kegiatan ke kitanya apa saja itu di Indonesia Bu Menteri, maksud saya NGO yang punya dana 27 juta US dolar itu kegiatannya apa saja.Emisi Global dana dari luar 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Interupsi Pak Ketua. Bu Menteri itu yang ke NGO atau LSM itukan sebagai insentif dari penurunan emisi, ya seharusnya olah pemberi itu harus memberikan laporan informasi ke Menteri KLH karena kita kan itu bisa dilaksanakan karena adanya Undang-undang ini, kenapa DPR RI punya hak konstitusional untuk mengawasi, baik secara reguler karena mengawasi juga pelaksanaan Undang-undang ini. Undang-undang ini yang mensahkan DPR RI bersama pemerintah, jadi seharusnya tadinya Pak Ketua, sebenarnya Undang-undang ini tidak perlu, tidak cukup hanya meratifikasi Paris Agreement, mesti ada lagi bahwa setiap insentif atau kompensasi itu harus dilaporkan siapapun pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia kan gitu. jadi itu terkait terhadap kesimpulan rapat Pak Ketua. Terima kasih.Emisi Global Dana ke NGO & LSM 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Itu saloah satu contoh saya minta ke institusi lain ini bikin terobosan, apa yang bisa saya perjuangkan, saya perjuangkan, supaya memang yang 96 orang ini bisa ada penghasilannya. Itu salah satu contoh, bahwa kelemahan sistem birokrasi di semua hampir institusi itu yang korban rakyat juga biarpun anggaran sudah ribuan trilyun. Ini makanya saya menyampaikan ini bahwa kelemahan di suatu institusi pemerintah, bukan hanya akibatnya di sisi pemerintah itu. Itu akibatnya berdampak secara nasional, memang tidak terasa. Misalnya dulu kelemahan dari lambatnya realisasi konverter BBM ke BBG, itu juga menurunkan tingkat kemampuan kesejahteraan nelayan. Juga yang terkait dengan institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasti ada yang seperti itu juga, termasuk tadi soal tadi hutan mangrove tadi.Emisi Global Kelemahan institusi pemerintah 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, interupsi sedikit. Hanya menekankan saja ke Bu Menteri, bahwa tadi yang diminta oleh rekan-rekan Anggota yang terhormat termasuk saya perhitungan itu dasarnya dari Undang-undang Paris Agreement B1D. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil. Jadi hitung-hitungan itu arahnya ke sana itu tadi yang beberapa menyampaikan itu basisnya Paris Agreement yang poin 1D ini Bu Menteri. itu yang kita perlukan bagaimana realitas di lapangannya, sama metodenya seperti Pak Sayed yang terhormat tadi katakan. Terima kasih Pak Ketua.Emisi Global Pendekatan kebijakan 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang ketiga, Pak Bupati juga kalau boleh di sana dibangun rumah persinggahan di Ketungpriyono itu mungkin Pak Sekjen bisa menganggarkan itu bupati kabupaten Pekalongan menitipkan usulan ke Bu Menteri melalui saya. Jadi karena anggaran dari Pemda itu ada untuk itu, untuk hutan Ketungpriyono di kabupaten Pekalongan.Emisi Global Rumah singgah 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Ini tolong Bu Menteri, diperhatikan karena itu belum masuk ke program yang sudah surat itu disampaikan, malah sebelum Oktober, sebelum APBN 2017 diputuskan. Itu yang saya lihat perlu penjelasan seperti tadi saya sengaja di sini tidak agak keras mengkritisi, cuma memang perlu pembenahan karena manajemen itu kan kita harus lihat goalnya di mana, realisasinya bagaimana. Jadi saya melihat kadang-kadang proses pelaksanaan APBN ataupun belanja negara itu banyak jadi suatu rutinitas, kurang bisa menyesuaikan kalau ada terobosan, jadi bukan ke soal target. Memang itu kelemahan dari sistem penganggaran berbasis kinerja, jadi hanya itu-itu saja. Jadi kalau itu jalan naik 5%, naik 6% padahal kadang-kadang ada terobosan, seperti misalnya bahwa terjadi erosi di satu kabupaten hutan mangrove dan itu juga bisa kalau itu diatasi bisa menjadi destinasi pariwisata yang juga akan bagus untuk tambah lapangan pekerjaan dan juga untuk PAD kabupaten yang bersangkutan. Hal-hal seperti ini yang saya lihat tadi itu masih lemah, saya cek di tengahnya dibawah Bu Menteri di level direktur malah tidak tahu, suratnya pun tidak lihat. Nah itu Bu Menteri untuk tolong diperhatikan termasuk juga nanti ini soal implementasi dari Paris Agreement ini tentunya ini tidak hanya sebagai normative saja dibuat laporan di sini, kalau nanti pada waktunya sebenarnya sudah harus bentuk-bentuk kegiatan yang sudah ada di lapangan gitu. Jadi kalau inikan saya lihat kebanyakan masih bersifat normative, belum langsung apa yang sudah di lapangan, bagaimana realisasinya, angka-angkanya, kuantitatifnya, belum terlihat di sini.Emisi Global Sistem penganggaran 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Sementara itu Pak Ketua, jadi secara periodic perlu karena dari situlah baru kita ketahui bagaimana sebenarnya hasil dari Paris Agreement ini, jalan nggak di lapangan. Itu yang perlu, jangan hanya kita menyetujui suatu Undang-undang tetapi tidak implementatif di lapangan. Kalau kurang implementatif apa yang perlu didukung Komisi VII DPR RI, jadi juga harus sama-sama mencari solusi karena di republic, saya di DPR RI sejak……dulu saya di luar sistem, dulu saya betul-betul mengkritisi pemerintah yang lama dulu sampai pergerakan-pergerakan dulu juga saya di bawah, istilahnya di bawah tanah. Tetapi di dalam saya lihat sulit juga, saya sudah 18 tahun di dalam sistem ini. Jadi masih, saya lihat kemajuan di republic belum sesuai yang diharapkan, padahal hutang sudah makin banyak, bunga hutang kita sudah harus hutang membayar bunga hutang kalau kita dalam struktur APBN. Itu salah satu variable untuk melihat bagaimana kemajuan bangsa ini, kemajuan kompetitif kita juga lemah, kita udah menyetujui Asean Free Trade Area, tetapi kemampuan kompetitif industri kecil itu kita juga lemah. Jadi semua saling terkait termasuk juga soal birokrasi, jadi kalau reformasi birokrasi itu saya lihat juga kurang efektif jalan di lapangan, hanya melihat dari sisi tanggung jawab anggarannya berapa, ada bonus-bonusnya berapa, padahal di lapangan kadang-kadang nggak jalan. Ini terpaksa saya keluarkan Bu Menteri karena saya lihat itu, saya kecewa kok masih seperti itu. Jadi kelemahan ini selalu yang paling merasakan adalah rakyat kecil karena saya baru 2 minggu yang lalu acara di salah satu desa, di desa Belik di kawasan Pemalang, ketemu di salah satu rumah warga 100 orang ketemu dari 100 orang itu 96 orang adalah buruh tani. Jadi bukan Simarhein lagi Bu, kalau Simarhein itu punya alat produk sendiri oleh Bung Karno yang diketemukan di Bandung 1927, tetapi nggak punya alat produksi lagi, mereka memang susah hidupnya. Makanya saya juga menanyakan mereka apa yang bisa produktif di sekitarnya, ada memang disampaikan dan saya mau kerja sama dengan institusi lain bukan Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Emisi Global sistem penganggaran dulu 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Yang kedua, di daerah pemilihan saya kabupaten Pekalongan ada hutan Ketungkriyono. Itu tolong penjelasan Bu Menteri, kira-kira nanti berapa kompensasi yang bisa diperoleh hutan Ketungkriyono karena itu termasuk juga bagian yang akan memperoleh kompensasi.Emisi Global Uang Kompensasi 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi artinya maksud saya ya pasti cari untung juga untuk ke PLN, jadi tidak bisa jaminan bahwa harganya akan sesuai dengan realitas begitu, tidak bisa. Itu jadi kalau saya mungkin ya agak beda juga sama teman-teman Anggota Dewan yang terhormat, ini suatu strategi yang tepat juga artinya paling tidak sekian puluh persen rasio dari kebutuhan energi primer batubara itu bisa dikuasai oleh PLN untuk menjaga agar BPP-nya tidak terlalu tinggi, harga jual ke rakyat tidak terlalu tinggi karena disatu sisi kalau harga jual ke rakyat sesuai dengan mekanisme pasar bakal teriak. Ini harga crude oil kalau naik ini jadi USD 70 terus tidak ada subsidi, pemerintahan sekarang goyang. Kalau dari sisi politik, saya maunya sekarang USD 75/barel Pak Dirut dari sisi politik. Menurut saya peluangnya besar Tahun 2019. Itu memang politik. Kalau dari sisi politik, karena akan menjadi dilema begitu buat Presiden sekarang, jadi ini suatu hal yang bagus. Soal pembangkitan tadi Indonesia Power, itu sekarang kalau Indonesia Power menguasai supply energi listrik untuk didistribusikan oleh PLN itu berapa puluh persen Pak?Energi Energi Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 12%, jadi kalau yang total yang milik PLN itu berapa puluh persen semua Pak?Energi Energi Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ada, dengan PLN? Langsung PLN pusat Pak ya? Pak Ketua, hal-hal yang strategis untuk menjaga keseimbangan supply energi listrik ke publik, memang harus disiapkan strateginya Pak karena seperti tadi bahwa demand listrik akan meningkat terutama juga nanti untuk angkutan tetapi disatu sisi harus murah. Teknologi untuk mentransformasikan energi matahari yang murah belum ketemu Pak. saya belum tahu ini kira-kira berapa belas Tahun lagi atau berapa puluh Tahun lagi akan murah Karena kalau memang ada yang canggih sama saja dengan ini. Waktu saya dulu baru punya HP dulu 19juta saya beli Pak dulu, gede lagi seperti ini sambil show juga waktu baru jadi pengusaha waktu itu. Besar dia, jadi kita tentengtenteng, padahal dulu waktu masuk Nokia itu 1juta. jadi artinya kadang-kadang teknologi itu bisa membuat begitu efisien dan murah. Jadi bisa juga suatu saat ketemu kemampuan teknologi yang meningkat, transformasi energi matahari menjadi listrik itu cost-nya menjadi murah, Tapi kalau sekarang kan buktinya masih mahal. Kalau kita lihat tadi dari cost energi terbarukan, kalau yang sekarang menggunakan energi tenaga matahari yang ada tidak datanya Pak berapa cost BPP-nya itu Pak kalau per satu pembangkitan?Energi Energi Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tertinggi berapa?Energi Harga 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tertinggi dan terendah.Energi Harga 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ada 7 atau 8 energi primer kalau Pak Kurtubi sebut nuklir itu energi nuklir bukan terbarukan. Kita punya energi fosil, kita punya energi terbarukan, kita punya energi nuklir. Ini harus dimanage dengan efektif sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sehingga kita kompetitif Pak Ketua. Bagaimana kompetitif begini? Dari 18 hanya 2 yang jalan. Tadi saja SKK dengan BPH beda versi mengenai Kalija. Maaf seperti nama perempuan kalau dipendekan. Jadi Kalimantan-Jawa saja lebih bagus, cuma Pak Ketua tidak senang disebut-sebut Kalija. Itu yang pertama. Yang sangat memprihatinkan kalau kita lihat dari struktur potensi gas kita dan yang sudah terealisasi 2017. Nah ini yang repot karena ini termasuk bagaimana kita membuat energi yang kompetitif harganya. Kalau kompetitif harga energi berarti produk kita juga kompetitif.Energi Sumber-sumber Energi 7



RAMSON SIAGIAN 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu datanya katanya mau kirim ke saya tidak dikirim juga. Tolong dicatat siapa itu yang si ibu direktur atau si bapak direkturnya itu.Energi Terbarukan Data 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau hijau itu, tapi kurang bertanggungjawab. Langsung ke direkturlah siapa direktur yang bertanggungjawab ini datanya.Energi Terbarukan Data 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua langsung dibacakan saja yang belum dah disitu. Tidak ada masalah kok tidak perlu malu-malu kan itu tidak ada ini. Mohon didata sajaEnergi Terbarukan PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang belum sama yang sudah bolehEnergi Terbarukan PJUTS 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Iya Pak Ketua, soal waktu maaf Pak Ketua, waktu ya tepat itu, kalau boleh karena ini kan kita baru kali ini kita rapat sejak mulai periode ini sebanyak ini langsung saja dicatat dulu pertanyaan yang mau diajukan supaya itu dijelaskan tapi ya to the point-to the point saja seperti pertanyaan saya misalnya katanya ada ekspor gas.ESDM Penentuan Waktu Penundaan 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua, Dirjen ini kan di bawah menteri kalau ini usul aja Pak Ketua, kalau kita mengundang di bawah Pimpinan Lembaga, seperti Pertamina mengundang Direktur Pemasaran kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik bukan roadmap misalnya Direktur Hilir Direktur Hilir itu tidak menjelaskan roadmap, yang menjelaskan roadmap itu adalah Dirut Pertamina, begitu juga Dirjen Migas, kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan kita bombardir ke menterinya, begitu. Jadi bukan mereka menjelaskan roadmap, bukan skupnya biarpun mungkin pangkatnya lebih tinggi dari Dirut Pertamina. Jadi kalau lain kali saja Pak Ketua, minta tolong, kalau kita mengundang bagian dari satu lembaga apakah menteri, apakah Wamen atau apa kasih pertanyaan-pertanyaan yang spesifik supaya mereka bisa jawab karena mereka belum merasa leader di bidangnya di lembaga itu. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih.ESDM Pertanyaan Spesifik 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang nomor 2 itu karena kita ngomongnya juga 51% tapi kalau disempurnakan.Freeport 51% 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, apalagi Pak Fadel memberikan pesan yang sangat baik. Memang Pak Ketua, kalau boleh jawaban tidak tertulis kita kan perlu mengevaluasi. Pertama perlu para BUMN yang hadir di sini tentunya tidak untuk Inalum, kapasitasnya kalau ikut misalnya terjadi pergeseran kebijakan pemerintah soal Freeport, apakah punya kapasitas untuk ikut serta sebagai instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah. Ini perlu Pak Ketua, karena ini kan kita trendnya lagi membahas ini. Jadi paling tidak secara umum bisa disampaikan di rapat Komisi VII DPR RI ini, rd pemerintah ini.Freeport BUMN 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Iya detilnya apa, kasih tahu dong.Freeport Detail 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, terima kasih Pak. Justru yang kita meminta ke pemerintah melalui menteri ESDM, pemerintah yang harus menjelaskan termasuk Menteri Keuangan, presiden, Menteri BUMN karena yang bicara itu sudah sampai presiden, itu maksud saya, kok malah Menteri ESDM ditinggalkan 1,5 bulan kan. Jadi ke pemerintah melalui Menteri ESDM supaya dijelaskan dong, terbuka gitu, apa hasil divestasi 51% itu, apa itu karena kalau Beliau jadi Menteri ESDM sudah ditinggalkan 1,5 bulan kan yang tahu hasilnya yang lain, tapip juga. Itu yang kita minta di sini supaya publik tahu bahwa Komisi VII DPR RI meminta bahwa kita concern terhadap kepentingan rakyat gitu. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Detail 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Ini bukan deviden, iuran IUP.Freeport Deviden 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini memang kadang-kadang kita perlu yang substansi saja dijelaskan ke publik jadi supaya tahu karna nanti kalau misalnya yang diajukan oleh Freeport itu harga sahamnya terlalu tinggi akhirnya kan nggak jadi di divestasi 51%, mau berani paksa Amerika. Saya mau lihat deh, apalagi Donald Trump inikan mulai anggaran persenjataannya makin besar nih, memang yang makin ditembak ...... main mata dia ke Korea Utara. Jadi ini yang saya heran sesuadah munculnya surat dari Freeport Mc Moran ......and gold corporation yang sekarang mereka punya saham 81,28%. Jadi tolonng dibuka oleh pemerintah apakah itu Menteri ESDM, apakah itu Menteri Keuangan, apakah itu Menteri BUMN, ini supaya rekan-tekan pers tahun juga minta dibuka gitu ke publik, apa sih syarat-syarat yang 51% itu, kalau terlalu berat apa yang mau dibuat oleh pemerintah, tegas nggak, terus kita kan harus logis juga karena di sana kan berfikir bisnis, sekarang harga saham Freeport Mc Moran di Amerika udah naik, dulu sekitar 2016 awal waktu lagi diangkat-angkat waktu itu juga saya ikut dialog di TV One termasuk juga dengan wakilnya Menteri ESDM yang lama, waktu itu masih rendah harganya ini saham, sekarang mungkin udah naik 10 kali lipat karena apa? Udah mau diberikan izin kan. Terus besok Pak Menteri 10 Oktober kalau nggak salah izinnya sementara temporary IUPK yang mau diberikan itu udah .......di situ bagaimana nih, ini nanti tolong dijelaskan oleh Pak Menteri ESDM. Jadi supaya apa yang ada aja yang disampaikan ke publik, jangan yang abuabu, kita ini udah terlalu banyak abu-abu. Memang berat kalau abu-abu ini, jadi itu Pak Ketua Rapat, kita perlu penjelasan dari pemerintah baik dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan saya mengharapkan Menteri ESDM juga minta informasi dari Menteri Keuangan jangan diem-diem aja mereka hanya disimpan-simpan informasi tidak disampaikan kepada Menteri ESDM, tahu-tahu kalau seperti ini yang dikejar pers Menteri ESDM lagi. Ini Menteri Keuangan jangan informasinya disimpan-simpan harus disampaikan jugaFreeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini soal poin pertama mengenai divestasi 51%, ini yang tadinya kita sih udah senang saya pikir masyarakat mayoritas senang karena Bapak Presiden Jokowi mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51% sudah 40 tahun. Jadi prestasi luar biasa, kita senang juga mendengarkannya. Hanya sesudah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu isi divestasi 51% ini nggak jelas sampai keluar surat dari bosnya Freeport dari head office dari Amerika sana ke Menteri Keuangan dan bocor lagi. Jadi apanya yang sudah beres, ini yang terus terang aja kadangkadang dunia pencitraan ini terlalu apa namanya seharusnya apa adanya dikemukakan sebenarnya ke publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51%, isinya belum jelas, harga sahamnya belum jelas, apakah mampu beli, kalau nanti dinilai 51% itu misalnya 7 milyar US dolar apakah siap uang, terus nanti syaratsyarat investasi berikutnya harus ditanggung 51% misalnya kalau investasi 20 tahun butuh 100 trilyun harus di tanggung 51% apa siap, jadi ini belum detil, tahu-tahu .... satu prestasi 40 tahun baru kali ini divestasi 51%. Ini saya heran juga kok bisa Pak Presiden menyampaikan seperti itu, apa kurang masukan dari para stafnya, ini yang saya heran Pak Ketua Rapat. Kalau kita rapat sekarang Pak Satya ya, itu yang saya heran Pak Satya. Kita tentunya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa juga keluhan rakyat kok belum jelas kata rakyat ya, saya hanya menyampaikan saja di sini Pak Ketua, namanya wakil, apa kata rakyat ya wakil juga dengar sampaikan juga di rapat ini dengan mitra kerja.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi sebenarnya bukan hanya pemegang kontrak karya karena Pasal 103 pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Jadi kalau di sebut di Pasal 170 ini mereferensi Pasal 103, jadi ruhnya Pasal 103 itu juga ada batas waktunya 5 tahun, jadi bukan hanya kontrak karya. Ini sebenarnya menjadi persoalan makanya sejak Januari 2015 kepada Menteri ESDM yang lama Pak Sudirman, saya sudah kemukakan rapat pertama, kalau dilihat bahwa Komisi VII DPR RI kemungkinan agak lama untuk merevisi undang-undang ini, ada hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden untuk membuat Perpu pengganti undang-undang ini yang lebih detil, lebih implementatif, tetapi tidak dilakukan. Sewaktu Pak Jonan menjadi menteri saya juga sampaikan seperti itu, tetapi tiba-tiba muncul PP Nomor 1/2017 yang saya melihat bukan sebagai solusi yang tepat karena sesudah itu Pak Menteri yang sekarang Pak Jonan berteriak mengenai divestasi. Padahal di dalam karena di undang-undang ini juga belum lengkap bahwa yang divestasi itu adalah pemegang IUP dan IUPK, tidak disebutkan di undang-undang ini bahwa pemegang kontrak karya harus melakukan divestasi. Padahal bagaimana Pak Menteri memaksa Freeport untuk melakukan divestasi kalau mereferensi undang-undang ini. Nah itulah sebabnya waktu itu kalau saya berpikir strategis Pak Menteri, jadi saya itu objektif saja bahwa ada persoalan bangsa, ada solusinya dan itu memang ada diperintahkan oleh konstitusi. Tetapi waktu itu waktu di rapat sebelumnya ini malah mau diagendakan pendalaman PP, waktu itu Pak Menteri malah ngotot-ngotot pendalaman implementasi. Kalau pendalaman implementasi berarti otomatis PP ini sudah, artinya sudah bagus jalannya, hanya implementasi. Padahal maksud saya PP ini bisa didalami kalau memang artinya sangat diperlukan, bisa direkomendasikan supaya Pemerintah mengeluarkan Perpu karena oleh DPR RI Komisi VII untuk memproses revisi undang-undang ini memerlukan waktu yang lama, tetapi malah reaksi dari Pak Menteri sangat saya sesalkan, rada emosional malah nelpon-nelpon Wakil Ketua Umum saya. Iya ada, jadi lain kali saya ingatkan jangan begitu Pak Menteri ya.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi kembali soal ini, di sini tidak ada diatur divestasi itu sebabnya saya usulkan waktu itu Perpu Pak. Perpu kalau sudah kuat dasar hukumnya mau diambil 100% tidak ada masalah, tapi kalau tidak kuat, mereka masuk ke mana pakai referensi hukum kita saja, udah lemah. Padahal Pak Menteri hanya ngomong bahwa sapi gue pikir gajah, padahal sapi, mereka juga tersinggung saya denger-denger Pak. Padahal yang perlu solusi yang substantif, kalau saya di situ saya lebih bagus saya bikin Pak, kalau saya di meja itu Pak. Kalau saya di kursi itu lebih bagus saya bikin, saya jamin itu. Jadi kita juga punya kapasitas, kalau udah DPR RI, udah punya kapasitas menjadi menteri, kalau di Amerika jadi Presiden. Obama baru 1 periode jadi anggota kongres langsung dari Presiden iya nggak Pak Kurtubi melalui Pak Ketum Pak. Jadi ini saya ngomong apa adanya Pak, cuma kan kita the right acting to the right job. Bapak Menteri saya DPR, saya acting sebagai DPR bukannya kita tidak punya kapasitas di situ.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Satya melalui Pak Ketua, kalau yang kedua itukan untuk rapat tertutup, kalau yang satu itu prestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang nomor 2 itu karena kita ngomongnya juga 51% tapi kalau disempurnakan.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 34 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan ke publik diumumkan ke publik, tahapan yang sudah ada sampe terakhir itu.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 35 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi ini sebenarnya Pak Ketua, maksud saya kalau belum jelas divestasi 51% dikasih tahu belum jelas, nanti perjelasnya di rapat tertutup gitu, jadi kita fair dong terbuka, kata rakyat kita ngapain sih.....Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, ditambah terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia yang telah dinyatakan oleh pemerintah, itu nggak ada. Itukan persoalannya kan di situ, kalau yang ini bahasa retorika gini kan udah dari sekian tahun yang lalu sudah kita buat seperti itu. Jadi yang konkrit gitu.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi Pak Ketua, saya ulangi itu aja karena koordinasi kan udah koordinasi di poin 2, selama inikan koordinasi. Jadi hanya diumumkan hasil divestasi 51% yang dicapai itu apa adanya. Jadi supaya jangan berlebih-lebihan begitu faktanya saja, coba dibuat pasalnya oleh TA. Itu aja yang kita inginkan rakyat juga menginginkan begitu.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 36 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya kurang sependapat itu. Jadi poin 2 di sini disebut termasuk divestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, itu dong yang mau kita bahas gimana ini Pak Ketua, aduh.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 37 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tunggu dulu termasuk divestasi saham 51% saham PT Freeport itu termasuk dong yang mau kita bahas.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 38 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Nggak ..... karena itukan yang menjadi substansi pembahasan kan itu.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Publik perlu informasi terbuka dari hasil setiap penjelasan-penjelasan pemerintah gitu, kebuka ke publik supaya rakyat tahu apa aja hasilnya yang 51% itu, tolong dibuat staf ahli, ini tiba-tiba agak gatal ini tenggorokan. Jadi di sini kelihatan keberanian membuat keputusan dari pemerintah, buram lagi ini bagaimana TA kok bisa buram sih.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Satu juga Pak Ketua yang perlu disimpulkan, apa di poin 1 itu sekaligus ya bahwa hasil divestasi 51% yang sudah diumumkan pemerintah agar diumumkan secara detil kepada publik gitu dong, hasil akhirnya hasil yang kemarin kan itu sudah suatu prestasi detilnya supaya diumumkan ke publik, kalau belum sesuai harapan juga kasih tahu aja ke publik gitu Pak Ketua.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Belum diumumkan ke publik, orang udah ....... divestasi sudah dinyatakan 51% oke, detilnya supaya diumumkan ke publik. Itu aja Pimpinan.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 20 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua begini Pak Ketua, pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa ada kesepakatan divestasi 51% kedua belah, itu sampai presiden sampai mengumumkan, maksud saya detilnya yang diumumkan ke publik, iya donng, wajar dong rakyat mengetahuinya. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan keinginan rakyat itu, itu aja, mau apapun hasilnya divestasi 51% apa syaratnya dikasih tahu aja ke publik bahwa akhirnya maaf belum bisa ya itu juga disampaikan ke publik dong.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Iya detilnya apa, kasih tahu dong.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, terima kasih Pak. Justru yang kita meminta ke pemerintah melalui menteri ESDM, pemerintah yang harus menjelaskan termasuk Menteri Keuangan, presiden, Menteri BUMN karena yang bicara itu sudah sampai presiden, itu maksud saya, kok malah Menteri ESDM ditinggalkan 1,5 bulan kan. Jadi ke pemerintah melalui Menteri ESDM supaya dijelaskan dong, terbuka gitu, apa hasil divestasi 51% itu, apa itu karena kalau Beliau jadi Menteri ESDM sudah ditinggalkan 1,5 bulan kan yang tahu hasilnya yang lain, tapip juga. Itu yang kita minta di sini supaya publik tahu bahwa Komisi VII DPR RI meminta bahwa kita concern terhadap kepentingan rakyat gitu. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mungkin setengah menit Ketua, klarifikasi. Ini bukan soal senang tidak senang, pernyataan divestasi 51% kan diasumsikan rakyat sudah clear. Kalau belum clear maksud saya dikasih tahu gitu, itu aja. Tadinya kan kalau udah clear ini, ini, tahu-tahu berkembang belakangan ini kan berarti belum clear. Itu maksudnya Pak Ketua. Terima kasih.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kan 51%, artinya misalnya tahapannya belum sesuai yang dinyatakan sebelumnya ya disampaikan saja itu maksudnya Pak Satya, apa adanya.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, interupsi. Inikan ujian terhadap keberanian pemerintah substantif, kemarin kan disampaikan oleh presiden 40 tahun baru kali bisa divestasi 51%, kita dengar dong buktinya. Kita DPR RI selalu mendukung mana pernah kita berbeda dengan pemerintah di rapat ini nggak pernah, Cuma kan eksekutornya kan pemerintah, bagaimana? Katanya udah oke 51%, kita udah bangga di sini sebagai DPR RI sudah senang, tahu-tahu nggak jelas juga barang itu kalau kata istilahnya siapa gitu. Jadi kita serahkan pemerintah, kita nggak pernah misalnya berbeda dengan pemerintah, nggak pernah tetapi memang itu sudah tugasnya pemerintah dan pemerintah mengatakan baru 40 tahun baru kali divestasi 51% Freeport berhasil, inikan nilai politik bahasa ini, tapi kalau ini tidak direalisasikan nilai politiknya juga terdegradasi Pak Ketua iya kan.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu maksud saya, jadi kita serahkan saja pemerintah Pak, saya kan nggak pernah misalnya bertentangan dengan pemerintah, kita dukung-dukung aja apa yang mau dilakukan pemerintah untuk selanjutnya merealisasi pernyataan Bapak Presiden 40 tahun baru 51% divestasi baru kali ini, ya kita tunggu aja itu betul-betul jalan gitu. Kita apa aja dari sisi DPR RI ya kita dukung, itu aja tapi yang kita minta penjelasan ke publik. Rapat Kerja tertutup itu jarang Pak Menteri, itu terbuka supaya rakyat juga tahu. Ini kemarin-kemarin saya pernah juga ditanya oleh rekan pers saya sudah mengurangi wawancara baik di TV mau di oleh rekan-rekan jurnalis 1,5 tahun belakangan ini, tapi saya ngomong sama satu ini tanya dong apa isinya yang 51%, nilai sahamnya berapa, kewajiban nanti kalau udah pengalihan saham divestasi pemegang saham yang 51% apa kewajibannya untuk investasi sekian puluh mendatang, sanggup nggak merealisasikan pemerintah. Saya minta waktu itu salah satu saya waktu mood saya lagi oke sedikit, saya di telepon muncul mungkin, saya nggak ikuti tuh koran karena saya agak kurang sekarang banyakan di Dapil. Saya leih nikmat di Dapil saja daripada kritik-kritik. Makanya kalau ada staf-stafnya Pak Menteri program di Dapil saya senang banget itu, tadi mau penjelasan-penjelasan apa itu hukum apa itu, biro hukum silakan saja melalui Pak Menteri daripada saya buka lagi semua kelemahan-kelemahan ini. Saya kan dulu bidang saya itu 8 tahun saya berhadapan, 5 tahun lah dengan pemerintah saat itu, saya waktu itu masih ini.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi Pak Ketua, kita tunggu bagaimana itu 51%, saya menunggu, buktikan. Soal misalnya pemerintah berani kita nggak pernah melarang supaya berani.......Freeport Divestasi 7



RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kita serahkan ke pemerintah, apa hasilnya dikasih tahu kita detil, jangan hanya 51%-nya gitu, tahu-tahu didalamnya seperti gunung es. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 27 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi kok takut-takut Pak Satya ini, saya jujur aja kan yang di atas itu divestasi 51% sampai Freeport yang sudah dinyatakan pemerintah, itu yang perlu......saham itu udah dari dulu.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini soal poin pertama mengenai divestasi 51%, ini yang tadinya kita sih udah senang saya pikir masyarakat mayoritas senang karena Bapak Presiden Jokowi mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51% sudah 40 tahun. Jadi prestasi luar biasa, kita senang juga mendengarkannya. Hanya sesudah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu isi divestasi 51% ini nggak jelas sampai keluar surat dari bosnya Freeport dari head office dari Amerika sana ke Menteri Keuangan dan bocor lagi. Jadi apanya yang sudah beres, ini yang terus terang aja kadangkadang dunia pencitraan ini terlalu apa namanya seharusnya apa adanya dikemukakan sebenarnya ke publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51%, isinya belum jelas, harga sahamnya belum jelas, apakah mampu beli, kalau nanti dinilai 51% itu misalnya 7 milyar US dolar apakah siap uang, terus nanti syaratsyarat investasi berikutnya harus ditanggung 51% misalnya kalau investasi 20 tahun butuh 100 trilyun harus di tanggung 51% apa siap, jadi ini belum detil, tahu-tahu .... satu prestasi 40 tahun baru kali ini divestasi 51%. Ini saya heran juga kok bisa Pak Presiden menyampaikan seperti itu, apa kurang masukan dari para stafnya, ini yang saya heran Pak Ketua Rapat. Kalau kita rapat sekarang Pak Satya ya, itu yang saya heran Pak Satya. Kita tentunya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa juga keluhan rakyat kok belum jelas kata rakyat ya, saya hanya menyampaikan saja di sini Pak Ketua, namanya wakil, apa kata rakyat ya wakil juga dengar sampaikan juga di rapat ini dengan mitra kerja.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini memang kadang-kadang kita perlu yang substansi saja dijelaskan ke publik jadi supaya tahu karna nanti kalau misalnya yang diajukan oleh Freeport itu harga sahamnya terlalu tinggi akhirnya kan nggak jadi di divestasi 51%, mau berani paksa Amerika. Saya mau lihat deh, apalagi Donald Trump inikan mulai anggaran persenjataannya makin besar nih, memang yang makin ditembak ...... main mata dia ke Korea Utara. Jadi ini yang saya heran sesuadah munculnya surat dari Freeport Mc Moran ......and gold corporation yang sekarang mereka punya saham 81,28%. Jadi tolonng dibuka oleh pemerintah apakah itu Menteri ESDM, apakah itu Menteri Keuangan, apakah itu Menteri BUMN, ini supaya rekan-tekan pers tahun juga minta dibuka gitu ke publik, apa sih syarat-syarat yang 51% itu, kalau terlalu berat apa yang mau dibuat oleh pemerintah, tegas nggak, terus kita kan harus logis juga karena di sana kan berfikir bisnis, sekarang harga saham Freeport Mc Moran di Amerika udah naik, dulu sekitar 2016 awal waktu lagi diangkat-angkat waktu itu juga saya ikut dialog di TV One termasuk juga dengan wakilnya Menteri ESDM yang lama, waktu itu masih rendah harganya ini saham, sekarang mungkin udah naik 10 kali lipat karena apa? Udah mau diberikan izin kan. Terus besok Pak Menteri 10 Oktober kalau nggak salah izinnya sementara temporary IUPK yang mau diberikan itu udah .......di situ bagaimana nih, ini nanti tolong dijelaskan oleh Pak Menteri ESDM. Jadi supaya apa yang ada aja yang disampaikan ke publik, jangan yang abuabu, kita ini udah terlalu banyak abu-abu. Memang berat kalau abu-abu ini, jadi itu Pak Ketua Rapat, kita perlu penjelasan dari pemerintah baik dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan saya mengharapkan Menteri ESDM juga minta informasi dari Menteri Keuangan jangan diem-diem aja mereka hanya disimpan-simpan informasi tidak disampaikan kepada Menteri ESDM, tahu-tahu kalau seperti ini yang dikejar pers Menteri ESDM lagi. Ini Menteri Keuangan jangan informasinya disimpan-simpan harus disampaikan jugaFreeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Satya melalui Pak Ketua, kalau yang kedua itukan untuk rapat tertutup, kalau yang satu itu prestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.Freeport Divestasi 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Untuk Inalum, Inalum ini saya lihat ada CSR-CSR-nya waktu kami kunjungan ke Komisi VII DPR RI, ke Tobasa. Tobasa sangat mengharapkan lebih diperbesar CSR-nya waktu itu. Kebetulan yang memimpin bukan Pak Ketua ya, bukan ya, oh Pak Gus Irawan Beliau Dapilnya memang. Itu saja saya pikir, CSR-nya mereka waktu itu kalau masalah nggak salah minta diperbesar apa itu udah jadi diperbesar, untuk kabupaten Tobasa, waktu itu bupatinya juga hadirFreeport Inalum 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua, tadi saya tidak mengusulkan ke Dapil kita. Inalum waktu kita kunjungan komisi Bupati Tobasa itu minta peningkatan CSR. Kalau ke Dapil saya yang saya harapkan adalah CSR dari Antam, dari Timah, Bukit Asam tentunya, kabupaten Pemalang, kabupaten Pekalongan Batang tolong dicatat Bapak-bapak, kalau dari Inalum tidak. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Inalum 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Publik perlu informasi terbuka dari hasil setiap penjelasan-penjelasan pemerintah gitu, kebuka ke publik supaya rakyat tahu apa aja hasilnya yang 51% itu, tolong dibuat staf ahli, ini tiba-tiba agak gatal ini tenggorokan. Jadi di sini kelihatan keberanian membuat keputusan dari pemerintah, buram lagi ini bagaimana TA kok bisa buram sih.Freeport Informasi Terbuka 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Satu juga Pak Ketua yang perlu disimpulkan, apa di poin 1 itu sekaligus ya bahwa hasil divestasi 51% yang sudah diumumkan pemerintah agar diumumkan secara detil kepada publik gitu dong, hasil akhirnya hasil yang kemarin kan itu sudah suatu prestasi detilnya supaya diumumkan ke publik, kalau belum sesuai harapan juga kasih tahu aja ke publik gitu Pak Ketua.Freeport Informasi Terbuka 7
RAMSON SIAGIAN 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Belum diumumkan ke publik, orang udah ....... divestasi sudah dinyatakan 51% oke, detilnya supaya diumumkan ke publik. Itu aja Pimpinan.Freeport Informasi Terbuka 7
RAMSON SIAGIAN 20 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua begini Pak Ketua, pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa ada kesepakatan divestasi 51% kedua belah, itu sampai presiden sampai mengumumkan, maksud saya detilnya yang diumumkan ke publik, iya donng, wajar dong rakyat mengetahuinya. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan keinginan rakyat itu, itu aja, mau apapun hasilnya divestasi 51% apa syaratnya dikasih tahu aja ke publik bahwa akhirnya maaf belum bisa ya itu juga disampaikan ke publik dong.Freeport Informasi Terbuka 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mungkin setengah menit Ketua, klarifikasi. Ini bukan soal senang tidak senang, pernyataan divestasi 51% kan diasumsikan rakyat sudah clear. Kalau belum clear maksud saya dikasih tahu gitu, itu aja. Tadinya kan kalau udah clear ini, ini, tahu-tahu berkembang belakangan ini kan berarti belum clear. Itu maksudnya Pak Ketua. Terima kasih.Freeport Informasi Terbuka 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kan 51%, artinya misalnya tahapannya belum sesuai yang dinyatakan sebelumnya ya disampaikan saja itu maksudnya Pak Satya, apa adanya.Freeport Informasi Terbuka 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Kemarin kita sudah Raker dengan Menteri ESDM sebelumnya dengan Dirjen Minerba, sudah kita ingatkan bahwa kita melihat ada Permen ESDM No. 1 tahun 2014 yang memeberikan kesempatan kepada pemegang IUP untuk mengekspor raw material tanpa diolah. Disatu sisi sebelumnya ada Permen ESDM No. 7 tahun 2012. Ini sebenarnya salah, karena tahun 2012 belum boleh dilarang untuk mengekspor raw materialnya karena batasnya sampai 2014, itu salah. Tetapi Permen ESDM No. 1 tahun 2014 memperbolehkan, itu salah, itu yang nanti malam ini akan menjadi keputusan politik Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Menteri ESDM dan itu menjadi hukum. Keputusan politik tertinggi menjadi hukum adalah konstitusi UUD 45. Keputusan politik dibawahnya lagi yang menjadi hukum undang- undang, Undang-undang No. 4 tahun 2009 harus dilaksanakan Presiden sampai rakyat kecil harus melaksanakannya, corporate juga harus melaksanakannya terkecuali ada jalan keluar seperti sudah dikemukakan teman juga sudah dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI adalah jika Pemerintah mengeluarkan Perpu sehingga pasal-pasal tertentu dengan waktu-waktu tertentu bisa dimasukan didalam Perpu itu, tanpa ada itu, semua itu akan melanggar hukum termasuk Permen ESDM No. 1 tahun 2014.Freeport IUP 7
RAMSON SIAGIAN 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi makanya demokrasi politik kita yang dalam Pancasila dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kalau sudah membuat keputusan-keputusan mendasar itu referensinya, artinya harus punya hikmat kebijaksanaan. Jadi ini justru memberikan ruang dari sisi hukum kita saja sudah memberikan ruang. Ini Pak Dirjen, tolong di interaktif tadi, bisa enggak dijawab ini.Freeport Kebijaksanaan 7
RAMSON SIAGIAN 36 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit. Terkait poin 3 saya pikir kan nanti yang membuat keputusan ini pemerintah c.q Menteri ESDM, tetapi kita tidak bisa di sini karena membuat.......meminta Menteri ESDM karena kita rapat di sini Rapat Dengar Pendapat. Jadi ada satu poin Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ri untuk melaporkan secara resmi ke Menteri ESDM agar mengenai poin ketiga itu. Jadi artinya supaya publik juga tahu dan menteri juga terikat dengan keputusan ini, kalau hanya Pak Dirjen nggak bisa untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi perlu ada satu poin, iya, resmi gitu, hasil rapat ini.Freeport Keputusan 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu Pak Ketua, saya sangat mengharapkan agar pemerintah menyampaikan apa adanya saja gitu, apa sih yang dituntut oleh bosnya Freeport Mc Moran yang dari Amerika sana, harus tegas, harus terperinci dan detil supaya publik supaya rakyat tahu.Freeport Ketegasan pemerintah 7
RAMSON SIAGIAN 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Melalui Pak Ketua, Pak TA yang sigkat saja masalah Freeport gitu saja nggak usah yang lain-lain, soal konsentrat ekspor semua biarin tugas pemerintah membuat keputudan yang tepat.Freeport Konsentrat 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi sebenarnya bukan hanya pemegang kontrak karya karena Pasal 103 pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Jadi kalau di sebut di Pasal 170 ini mereferensi Pasal 103, jadi ruhnya Pasal 103 itu juga ada batas waktunya 5 tahun, jadi bukan hanya kontrak karya. Ini sebenarnya menjadi persoalan makanya sejak Januari 2015 kepada Menteri ESDM yang lama Pak Sudirman, saya sudah kemukakan rapat pertama, kalau dilihat bahwa Komisi VII DPR RI kemungkinan agak lama untuk merevisi undang-undang ini, ada hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden untuk membuat Perpu pengganti undang-undang ini yang lebih detil, lebih implementatif, tetapi tidak dilakukan. Sewaktu Pak Jonan menjadi menteri saya juga sampaikan seperti itu, tetapi tiba-tiba muncul PP Nomor 1/2017 yang saya melihat bukan sebagai solusi yang tepat karena sesudah itu Pak Menteri yang sekarang Pak Jonan berteriak mengenai divestasi. Padahal di dalam karena di undang-undang ini juga belum lengkap bahwa yang divestasi itu adalah pemegang IUP dan IUPK, tidak disebutkan di undang-undang ini bahwa pemegang kontrak karya harus melakukan divestasi. Padahal bagaimana Pak Menteri memaksa Freeport untuk melakukan divestasi kalau mereferensi undang-undang ini. Nah itulah sebabnya waktu itu kalau saya berpikir strategis Pak Menteri, jadi saya itu objektif saja bahwa ada persoalan bangsa, ada solusinya dan itu memang ada diperintahkan oleh konstitusi. Tetapi waktu itu waktu di rapat sebelumnya ini malah mau diagendakan pendalaman PP, waktu itu Pak Menteri malah ngotot-ngotot pendalaman implementasi. Kalau pendalaman implementasi berarti otomatis PP ini sudah, artinya sudah bagus jalannya, hanya implementasi. Padahal maksud saya PP ini bisa didalami kalau memang artinya sangat diperlukan, bisa direkomendasikan supaya Pemerintah mengeluarkan Perpu karena oleh DPR RI Komisi VII untuk memproses revisi undang-undang ini memerlukan waktu yang lama, tetapi malah reaksi dari Pak Menteri sangat saya sesalkan, rada emosional malah nelpon-nelpon Wakil Ketua Umum saya. Iya ada, jadi lain kali saya ingatkan jangan begitu Pak Menteri ya.Freeport Kontrak karya 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Laporan itu masuk nggak ke Kementerian ESDMFreeport Laporan 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Setiap ada ekspor yaFreeport Laporan 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan konsentrat yang diekspor itu semua jelas, masuk ke ESDM. Kalau Dewan Komisaris tahu nggak laporannya juga Pak, sama dengan Dewan Komisaris Pak Ketua.Freeport Laporan 7
RAMSON SIAGIAN 36 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit. Terkait poin 3 saya pikir kan nanti yang membuat keputusan ini pemerintah c.q Menteri ESDM, tetapi kita tidak bisa di sini karena membuat.......meminta Menteri ESDM karena kita rapat di sini Rapat Dengar Pendapat. Jadi ada satu poin Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ri untuk melaporkan secara resmi ke Menteri ESDM agar mengenai poin ketiga itu. Jadi artinya supaya publik juga tahu dan menteri juga terikat dengan keputusan ini, kalau hanya Pak Dirjen nggak bisa untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi perlu ada satu poin, iya, resmi gitu, hasil rapat ini.Freeport Laporan 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya lihat antara tin ore production-nya atau OR production-nya itu lebih rendah dari yang diproduksi yang di refined, lebih rendah lagi lebih rendah dari yang share lagi, jadi shares-nya lebih tinggi. Jadi maksud saya ini apakah sumbernya ada dari pertambangan rakyat ya karena yang dijual lebih tinggi, yang di produksi lebih rendah dari pada yang dijual, yang ditambang ya lebih rendah dari pada yang diproduksi. Nah ini tolong dijelaskan kalau menggunakan hasil tambang rakyat mekanismenya bagaimana karena kita ini kan wakil rakyat Pak. Jadi selain juga kebijakan-kebijakan nasional termasuk mendukung BUMN secara penuh seperti tadi kata senior saya Pak Fadel, juga untuk rakyat juga kita perhatikan. Jadi itu ada ekuilibrium keseimbangan karena saya perwakilan Jawa Tengah, Pemalang jadi ibarat wayang itu filosofinya keseimbangan Pak. Saya sering nonton wayang kulit sampai pagi sama rakyat. Jadi filosofinya yang saya pelajari, terus itu tolong nanti dijelaskan PT Timah. Ini belum yang lain ya.Freeport Mekanisme 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini pas kebetulan, ini saya minta waktu 2 menit saja Pak Ketua. Ini kan ada Pak Komisaris ini bekas Jaksa Agung RI, bekas menteri, bekas menteri, juga Pak Dirjen Minerba saya pikir ada enggak pengawasan di lapangan, pernah enggak sample saat melakukan ekspor konsentrat di luar 60% yang diolah di smelter yang di Gresik, tolong dijawab supaya karena memang ada opini yang agak tanda tanya soal itu, isinya itu. Dari Dirjen Minerba ada enggak yang ngetes dan juga Dewan Komisaris tahu nggak itu.Freeport Minerba 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Laporan itu masuk nggak ke Kementerian ESDMFreeport Minerba 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Setiap ada ekspor yaFreeport Minerba 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan konsentrat yang diekspor itu semua jelas, masuk ke ESDM. Kalau Dewan Komisaris tahu nggak laporannya juga Pak, sama dengan Dewan Komisaris Pak Ketua.Freeport Minerba 7
RAMSON SIAGIAN 20 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Menemukan solusi yang tepat terhadap masalah PT Freeport dengan tetap menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua. Itu singkat saja, jadi karena belum ada solusi Pak, masih kongkow-kongkow Pak, kalau bahasa inikan, dia pun disebut negosiasi, negosiasi itukan kongkow-kongkow, belum ada MoU pun belum ada, jadi jangan terus apresiasi, pas berhasil nanti apalagi dia kash apresiasi.Freeport Negosiasi 7
RAMSON SIAGIAN 34 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, begini saya setuju dengan Pak Totok. Ini nomor 2 ini penting, saya pikir 70% waktu yang digunakan, substansi yang dibicarakan terkait masalah yang timbul sekarang ini, itu yang lebih strategis. Biarpun masalah yang pertama juga perlu penjyelesaian, apalagi nanti mungkin kan bertahap ada penyelesaian adat karena kita orang Indonesia kan biasa dengan adat gitu. Jadi nomor 2 tetap perlu Pak Ketua, karena apa? dari pihak PT Freeport sudah menjelaskan begitu panjang, dari kita DPR RI sudah membahas sangat dalam, apalagi Bu Habibah,l Bu Peggi juga sampai menyerahkan tadi substansi yang disampaikan, jadi itu tetap supaya pemerintah betul-betul juga serius, juga PT Freeport serius untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi itu saya usulkan tetap menjadi keputusan rapat kita. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Negosiasi 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini soal poin pertama mengenai divestasi 51%, ini yang tadinya kita sih udah senang saya pikir masyarakat mayoritas senang karena Bapak Presiden Jokowi mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51% sudah 40 tahun. Jadi prestasi luar biasa, kita senang juga mendengarkannya. Hanya sesudah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu isi divestasi 51% ini nggak jelas sampai keluar surat dari bosnya Freeport dari head office dari Amerika sana ke Menteri Keuangan dan bocor lagi. Jadi apanya yang sudah beres, ini yang terus terang aja kadangkadang dunia pencitraan ini terlalu apa namanya seharusnya apa adanya dikemukakan sebenarnya ke publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51%, isinya belum jelas, harga sahamnya belum jelas, apakah mampu beli, kalau nanti dinilai 51% itu misalnya 7 milyar US dolar apakah siap uang, terus nanti syaratsyarat investasi berikutnya harus ditanggung 51% misalnya kalau investasi 20 tahun butuh 100 trilyun harus di tanggung 51% apa siap, jadi ini belum detil, tahu-tahu .... satu prestasi 40 tahun baru kali ini divestasi 51%. Ini saya heran juga kok bisa Pak Presiden menyampaikan seperti itu, apa kurang masukan dari para stafnya, ini yang saya heran Pak Ketua Rapat. Kalau kita rapat sekarang Pak Satya ya, itu yang saya heran Pak Satya. Kita tentunya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa juga keluhan rakyat kok belum jelas kata rakyat ya, saya hanya menyampaikan saja di sini Pak Ketua, namanya wakil, apa kata rakyat ya wakil juga dengar sampaikan juga di rapat ini dengan mitra kerja.Freeport Negosiasi 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, memang di KPS inikan udah nol nilai bukunya tapi semua itu dikembalikan ke negara. Logikanya kalau itu bukan nilai perolehan nggak mungkin di Presiden Jokowi bikin surat ke DPR RI gitu aja. Ini biarpun saya dari Partai Gerindra saya hargai juga gitu logika itu, jadi kita anggap aja itu nilai perolehan gitu, kalau nggak salah dong presiden masa bikin surat ke DPR RI kalau itu pakai nilai buku gitu. Jadi dilanjutkan saja di proses saja ke Komisi XI, kita pakai logika saja Pak Menteri kan udah ada surat ke DPR RI berarti asumsinya di atas 100 milyar, berarti itu nilai perolehan supaya kita bisa lanjut. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Nilai Buku 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Sebelumnya dari 2007 didalam data ini sampai 2013, export duties-nya nol zero tapi 2014 78 juta US dollar. Ini Pimpinan dan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat menjadi catatan berarti ada export duties 78 juta US dollar. Ini kompensasi terhadap melanggar undang-undang, ini harus kita kejar ini pemerintah. 78 juta US Dollar itu ada export duties karena melanggar undang-undang. Diberikan lagi otoritas untuk mengekspor, tapi diberikan pajak eksport, padahal di Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 dilarang sebelum diolah dia. Ini harus dikejar dengan Menteri ESDM nanti dan pemerintah, bila perlu kita panggil juga Menteri Keuangan di sini dengan seizin Komisi XI. Ini tidak boleh melanggar undang-undang. Kita harus taat. FCX owner daripara Freeport mereka juga melanggar, apa, melaksanakan, bukan melanggar, taat terhadap undang-undang yang ada di United State. Itu harus kita contoh. Freeport di sini juga harus mencontoh mereka yang taat terhadap undang-undang di Amerika Serikat. Ini harus kita biasakan. Ini otokritik juga terhadap pemerintah. Dan semua stakeholder yang terkait harus membaca undang- undang itu. Ini juga yang harus ditekankan kepada Menteri ESDM yang baru, harus membaca semua undang-undang, jangan sampai kebijakan-kebijakannya melanggar undang-undang. Ini yang berbahaya bagi negara ini kalau melanggar undang-undang, harus di dalam role undang-undang.Freeport Pajak ekspor 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pimpinan, itu yang pertama, yang penting catatan belum ada memperpanjang kontrak, belum ada perpanjangan MoU hanya perpanjangan pembahasan MoU kira- kira begitu Pak Dirut ya, supaya publik tidak salah mengerti karena ini sangat sensitif dan ini catatan bagi Komisi VII DPR RI karena kita langsung RDPU dengan Free Port jadi hanya perpanjangan 6 bulan untuk membahas MoU, belum kontrak kerja.Freeport Pembahasan MoU 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sudah cukup lah, yang penting ada mendesak lah.Freeport Pemerintah 7



RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah disampaikan hal-hal yang strategis, memang agenda rapat kita juga ada lain-lain. Jadi mungkin fungsi pengawasan bisa masuk kadang-kadang di sini. Di sini pertama tadi saya mereferensi penjelasannya Pak Menteri mengenai Freeport Indonesia, di sini bahwa ada PP 1 Tahun 2014, PP 1 Tahun 2017. Bahwa di PP Nomor 1 Tahun 14 dengan syarat bayar BK, bangun smelter, jaminan kesungguhan. PP Nomor 1/2017 ekspor 5 tahun dengan syarat menjadi IUPK, membangun smelter, bayar BK. Sebenarnya kalau ruhnya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pak Menteri tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saya dulu sekitar 75% masih ikut memproses sebelum saya pindah ke komisi keuangan dari komisi energi ini periode 2004-2009 ruhnya itu hilirisasi. Memang saya lihat di sini yang ditonjolkan adalah yang Pasal 169, 107 bahwa di situ disebut pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.Freeport Pengawasan 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Yang ketiga, didalam laporan ini, halaman 8 bahwa untuk tahun 2014 total untuk penghasilan Pemerintahan Indonesia benefit to goverment of Indonesia itu 484 US dollar. Namanya benefit juga artinya hasil tenaga kerja dari rakyat Indonesia yang bekerja juga dipajak disitu jadi tidak murni kalau yang dari royaltis hanya 119 US dollar.Freeport Penghasilan 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau ini pertama saya mau tanya ke Dirjen ini saya interaktif, ini Pak Dirjen ini PP Nomor 1 Tahun 2017 keluar. Ini saya ingin penjelasan yang detail apakah ini tepat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ini yang dulu seharusnya mau kita dalami mengenai PP ini, tetapi kesimpulan waktu itu mau mendalami implementasinya padahal PP ini masih perlu kita dalami. Terus Permen ini tepat enggak sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada enggak di Undang-undang Nomor 4 Tahun 9 pergeseran dari KK ke UPK diatur. Jadi saya sudah pernah mengusulkan ke Menteri ESDM agar solusi terhadap suatu persoalan itu mendasar dan itu ada diatur konstitusi. Ada hak konsesional Presiden untuk mengeluarkan Perpu dan semangat political will di Komisi VII DPR RI ini kalau ada solusi yang mendasar cenderung mendukung, jadi tidak ada masalah, tetapi itu tidak dijalankan. Kalau seperti ini saya sudah analisis ini Pak, abu-abu Pak, jadi di situ diikin move dikit sama bosnya Freeport, begini keadaan.Freeport Penjabaran 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya ikut memproses Undang-Undang ini sekitar 70% sesudah itu saya pindah ke komisi keuangan. Jadi itu wajib itu dilaksanakan, bukan abu-abu, memang kadang-kadang membuat Undang-undang, saya juga otokritik juga termasuk kepada saya dan teman-teman saya dalam memproses 1 Undang-Undang itu memang butuh keseriusan pada saat Panja dan juga Timsus. Sebenarnya semangatnya hilirisasi, tetapi kalau ini kan tetap hukum adalah hukum, di sini masih abu-abu, PP-nya juga begitu. Makanya saya usulkan Perpou jadi bisa detail di situ, kalau di sini terus terang saja punya ruang kok. Jadi kita enggak bisa, artinya menghadapi seperti ini tidak bisa sok-sok berkuasa lagi Pak, sekarang eranya sudah beda, sama masing-masing punya kekuatan, tapi kita harus siapkan dong hukum yang pas untuk itu dan ada ruang oleh para pendiri bangsa ini sudah disiapkan untuk itu. Ada hak konstitusional, ada bisa Perpu, di Perpu itu detail Undang-undang nanti kalau nanti Pak Marzuki ini, Pak Andi jago hukum di cek di sini bagaimana ini, benar enggak di penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang saya bicara di sini, tapi waktu itu terus membuat kesimpulan Pak Menteri langsung mau membahas implementasi bukan PP-nya yang mau kita bahas karena memang merasa hebat, menteri ini ngomong saja kasih tahu ke Pak Menteri.Freeport Penjabaran 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, interupsi. Saya pikir Pak Dirjen perlu juga menjawab mengenai semua apa yang dijelaskan oleh Bapak Dewan Komisaris di rapat ini, biarpun kita sampai malam, kita tuntas ini kepentingan bangsa ini. Apalagi Bu Peggi sudah betul-betul berjuangkan, harus kita hargai juga. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Penjelasan 7
RAMSON SIAGIAN 34 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, begini saya setuju dengan Pak Totok. Ini nomor 2 ini penting, saya pikir 70% waktu yang digunakan, substansi yang dibicarakan terkait masalah yang timbul sekarang ini, itu yang lebih strategis. Biarpun masalah yang pertama juga perlu penjyelesaian, apalagi nanti mungkin kan bertahap ada penyelesaian adat karena kita orang Indonesia kan biasa dengan adat gitu. Jadi nomor 2 tetap perlu Pak Ketua, karena apa? dari pihak PT Freeport sudah menjelaskan begitu panjang, dari kita DPR RI sudah membahas sangat dalam, apalagi Bu Habibah,l Bu Peggi juga sampai menyerahkan tadi substansi yang disampaikan, jadi itu tetap supaya pemerintah betul-betul juga serius, juga PT Freeport serius untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi itu saya usulkan tetap menjadi keputusan rapat kita. Terima kasih Pak Ketua.Freeport Penyelesaian Adat 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Komisi VII DPR RI mendesak agar Menteri melakukan solusi yang tepat terhadap masalah Freeport, mesti begitu dong, secepat mungkin dan tetap menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi Provinsi Papua, gitu dong. Kita kan DPR RI loh setara presiden yang datang itu pembantu presiden Pak Ketua. Jadi tolong Pak TA di ini, saya pikir teman-teman juga setuju, ini marwahnya DPR RI Komisi VII ini kalau dulu 9 menteri di sini di jejerin Pak, sampai jam 02.00 pagi apalagi soal BBM, sampai Menteri Luar Negeri pun di situ, Menteri Keuangan, Bappenas, semua Menteri ESDM, Perindustrian, Perdagangan. Jadi ada solusi terkenal Komisi VII selalu membuat keputusan solusi terhadap persoalan bangsa. Jadi kita mendesak Menteri ESDM agar segera membuat keputusan yang tepat terhadap masalah Freeport dengan tetap menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan masyarakat Papua di Provinsi Papua, dibuat yang agak bagus Pak TA, melakui Pak Ketua.Freeport Peran pemerintah 7
RAMSON SIAGIAN 36 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit. Terkait poin 3 saya pikir kan nanti yang membuat keputusan ini pemerintah c.q Menteri ESDM, tetapi kita tidak bisa di sini karena membuat.......meminta Menteri ESDM karena kita rapat di sini Rapat Dengar Pendapat. Jadi ada satu poin Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ri untuk melaporkan secara resmi ke Menteri ESDM agar mengenai poin ketiga itu. Jadi artinya supaya publik juga tahu dan menteri juga terikat dengan keputusan ini, kalau hanya Pak Dirjen nggak bisa untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi perlu ada satu poin, iya, resmi gitu, hasil rapat ini.Freeport Peran pemerintah 7
Ramson Siagian 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi belum ada perpanjangan substantif dari kontrak belum ada Pak ya, hanya untuk pembahasan bisa diperpanjang 6 bulan, pembahasan saja Pak ya? Ya itu supaya clear ke publik seakan-akan kontrak sudah diperpanjang, kalau tidak Pemerintah ataupun Menteri ESDM bisa melanggar hukum dia. Jadi itu jelas bahwa proses pembahasa itu diberikan waktu perpanjangan 6 bulan lagi, gitu ya Pak Dirut ya? Itu jelas catatan Pimpinan. Terus yang kedua, itu sudah jelas mengenai terkait kontrak masih mau memabahas 6 bulan lagi soal MoU belum ada perpanjangan, itu yang pertama.Yang kedua, soal eksport.Freeport Perpanjangan Kontrak 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua Pak, juga perlu disampaikan secara jujur mengenai PP Nomor 1 Tahun 2017. Apakah itu memberikan benefit ke para industri pertambangan, apakah itu satu solusi yang tepat, apa malah menjadi ini di luar Bukit Asam ya, apakah ini menjadi malah menambah problem. Hal ini kita juga rahasia, apa tidak, tidak usah kuatir lah gitu kan ini jangan kuatir kalau di tegor oleh menteri, ini kita jamin lah. Kita ingin tahu bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apalagi menteri kan tidak semua Pak Presiden menganalisis lebih dalam, ini kan menteri ini kadang-kadang bisa tepat apa, tidak selalu tepat mungkin usulannya bisa saja usulannya tidak tepat karena sekarang malah menimbulkan polemik sekarang ini benturan antara Freeport apalagi tuh bosnya Freeport sudah bawa-bawa pemegang saham mayoritas antara lain staf khususnya Presiden Donald Trump. Bisa saja ini jadi beradu nih, ya kalau buat saya sih nggak ada masalah karena 2019 mungkin pergantian dengan bos saya, jadi Presiden Republik Indonesia, Insya Allah Bapak Prabowi Subianto. Kita akan memberikan kebijakan yang lebih pas lagi, lebih tepat lagiFreeport PP No. 1 2017 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Soal rapat terbuka, tertutup kita terbuka aja, apa yang kita tutup-tutupi dan waktu ada masalah itupun terbuka dan yang terhormat Anggota Dewan Saudara Tompo juga kan konferensi pers terbuka kalau soal itu. Terus masalah terjadi sekarang perbedaan pendapat antara Freeport dengan pemerintah juga terbuka, jadi kita juga terbuka Pak, jangan tertutup saya usulkan. Terima kasih.Freeport Rapat Tertutup 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau ini pertama saya mau tanya ke Dirjen ini saya interaktif, ini Pak Dirjen ini PP Nomor 1 Tahun 2017 keluar. Ini saya ingin penjelasan yang detail apakah ini tepat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ini yang dulu seharusnya mau kita dalami mengenai PP ini, tetapi kesimpulan waktu itu mau mendalami implementasinya padahal PP ini masih perlu kita dalami. Terus Permen ini tepat enggak sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada enggak di Undang-undang Nomor 4 Tahun 9 pergeseran dari KK ke UPK diatur. Jadi saya sudah pernah mengusulkan ke Menteri ESDM agar solusi terhadap suatu persoalan itu mendasar dan itu ada diatur konstitusi. Ada hak konsesional Presiden untuk mengeluarkan Perpu dan semangat political will di Komisi VII DPR RI ini kalau ada solusi yang mendasar cenderung mendukung, jadi tidak ada masalah, tetapi itu tidak dijalankan. Kalau seperti ini saya sudah analisis ini Pak, abu-abu Pak, jadi di situ diikin move dikit sama bosnya Freeport, begini keadaan.Freeport Regulasi 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya ikut memproses Undang-Undang ini sekitar 70% sesudah itu saya pindah ke komisi keuangan. Jadi itu wajib itu dilaksanakan, bukan abu-abu, memang kadang-kadang membuat Undang-undang, saya juga otokritik juga termasuk kepada saya dan teman-teman saya dalam memproses 1 Undang-Undang itu memang butuh keseriusan pada saat Panja dan juga Timsus. Sebenarnya semangatnya hilirisasi, tetapi kalau ini kan tetap hukum adalah hukum, di sini masih abu-abu, PP-nya juga begitu. Makanya saya usulkan Perpou jadi bisa detail di situ, kalau di sini terus terang saja punya ruang kok. Jadi kita enggak bisa, artinya menghadapi seperti ini tidak bisa sok-sok berkuasa lagi Pak, sekarang eranya sudah beda, sama masing-masing punya kekuatan, tapi kita harus siapkan dong hukum yang pas untuk itu dan ada ruang oleh para pendiri bangsa ini sudah disiapkan untuk itu. Ada hak konstitusional, ada bisa Perpu, di Perpu itu detail Undang-undang nanti kalau nanti Pak Marzuki ini, Pak Andi jago hukum di cek di sini bagaimana ini, benar enggak di penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang saya bicara di sini, tapi waktu itu terus membuat kesimpulan Pak Menteri langsung mau membahas implementasi bukan PP-nya yang mau kita bahas karena memang merasa hebat, menteri ini ngomong saja kasih tahu ke Pak Menteri.Freeport Regulasi 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kita kan untuk, makanya Bapak pendiri bangsa ini untuk yang mengelola negara ini butuh khidmat kebijaksanaan. Memang di Pasal 103 kan disebut ini, pemegang UP dan UPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Tetapi masih ada di sini yang belum diatur pergeseran dari KK ke UPK. Kalau tadinya itu di Perpu kan itu jelas, bisa diatur di undang-undang. Kalau Undang-Undang itu kontrak kerja itu pasti di bawah undang-undang, tapi nanti kalau Dewan Komisaris yang ahli menganalisis ini. Itulah kalau abu-abu Pak, sampaikan ke Pak Menteri. Ini juga didengar pers, jadi kita harus memberikan solusi yang mendasar soal ini, kalau ini kan nanti akan merasa Freeport mentang-mentang berkuasa seenaknya saja kan enggak enak juga. Kita ingin solusi yang bagus, tapi kalau ini kan nanti jadi, ini dari Dewan Komisaris Freeport pemiliknya merasa tersinggung lagi dengan gaya-gaya seperti itu. Itu Pak Ketua, jadi waktu rapat itu saya mengusulkan kesimpulan rapat kita untuk mendalami PP, bukan mendalami implementasinya karena memang butuh kita dalami. PP itu masih bisa dikoreksi anytime oleh Presiden, baru pelaksanaan lagi Permen. Jadi itu Pak Ketua, jadi saya berpikir soal kepentingan bangsa saja. Tapi musti yang bijak ada ekuilibrium, ada keseimbangannya seperti saya sering kalau nonton wayang kulit di Dapil saya Pak Ketua, di Pemalang dan Pekalongan. Filosofinya wayang itu keseimbangan, kalau begini kan sama-sama ini kan repot ini. Datang lagi saya baca Menteri ESDM kita juga mau mengajukan tuntutan katanya coba. Inikan nanti mereka, Beliau-beliau ini masuk dari hukum Indonesia saja nanti itu Pak, sudah repot.Freeport Regulasi 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua, soal ekspor jelas bahwa didalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 sejak diundangkan diberikan waktu 5 tahun kepada semua industri pertambangan mineral untuk mempersiapkan diri karena 5 tahun sesudah itu hanya bisa mengekspor raw material yang telah dimurnikan, yang telah diolah. Itu ada dibeberapa pasal, Pasal 130 sekian dan Pasal 174. Kebetulan saya juga dulu Pak Dirut, ikut memproses RUU itu sekitar 70%. 30% lagi saya pindah ke komisi keuangan itu periode 2004-2009. Memang saya ingat betul itu apa point atau tujuan dari agar 5 tahun diberikan persiapan untuk sesudah itu ada proses pengolahan, ada proses pertambahan ada nilai tambah juga untuk menambah keuntungan atau benefit bagi negara, bagi rakyat dan juga bagi perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak opportunies, sebenarnya itu pointnya. Cuma yang proses pembuatan undang-undang itu ya waktu saya tidak setuju memberikan ijin atau otoritas yang besar kepada Bupati, Kepala Daerah memberikan ijin usaha pertambangan operasinya. Itu yang saya waktu itu tidak sependapat dalam perdebatan tapi saya kalah dalam hal itu. Sehingga IUP itu bisa dikeluarkan oleh Bupati karena waktu itu saya melihat itu terlalu jauh diberikan otoritas itu kepada Bupati tapi itu telah menjadi undang-undang dan namanya undang-undang semua warga negara terikat. Jadi artinya bahwa Bupati bisa memberikan IUP jadi terikat siapapun terpaksa melaksanakan undang-undang itu termasuk Free Port juga harus melaksanakan undang-undang itu bahwa selama 5 tahun harus mempersiapkan smelter untuk memproses refinery dari raw material.Freeport Regulasi Ekspor 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jelas sepanjang masih berlaku Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 harus dicabut, berarti belum bisa eskpor raw material, belum bisa ekspor sepanjang belum diolah, hanya dibangun pun tidak boleh kalau menurut undang-undang ini, kan ini masih mau membangun. Yang boleh diekspor itu kan yang sudah diolah, yang sudah dimurnikan. Kalau misalnya nanti besok mau dibangun smelternya agar bisa mengekspor harus ada undang-undang, harus diamandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 karena itu sudah jelas di situ ada waktunya, malah 2012 masih bisa tidak diperbolehkan.Freeport Regulasi Ekspor 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, ditambah terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia yang telah dinyatakan oleh pemerintah, itu nggak ada. Itukan persoalannya kan di situ, kalau yang ini bahasa retorika gini kan udah dari sekian tahun yang lalu sudah kita buat seperti itu. Jadi yang konkrit gitu.Freeport Saham Freeport 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi itu aja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas harus koordinasi karena memang seperti tadi kata Pak Kurtubi bukan SKK Migas lagi, sejak Undang-undang Migas Tahun 2001 itu udah urusannya SKK Migas bukan Pertamina lagi gitu. Jadi itu nggak perlu dibicarakan lagi terkecuali kita rombak nanti Undang-undang itu. Jadi itu aja Pak Ketua, serahkan saja melalui Pak Menteri segera Dirjen Kekayaan Negara dan SKK Migas rapat koordinasi antar institusi dilaporkan Komisi VII apapun hasilnya. Apakah itu nanti persetujuan DPR RI terus masuk Komisi XI, tetapi kita sebagia sektoralnya sektornya harus tahu juga gitu, harus mengetahui karena inikan menjadi masalah juga di Komisi VII yang disampaikan oleh mitra kita yaitu Kementerian ESDM dan SKK Migas gitu aja Pak Ketua, supaya kita bisa lanjut ke case-case yang lain yang sangat strategis. Terima kasih Pak Ketua.Freeport SKK Migas 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini pas kebetulan, ini saya minta waktu 2 menit saja Pak Ketua. Ini kan ada Pak Komisaris ini bekas Jaksa Agung RI, bekas menteri, bekas menteri, juga Pak Dirjen Minerba saya pikir ada enggak pengawasan di lapangan, pernah enggak sample saat melakukan ekspor konsentrat di luar 60% yang diolah di smelter yang di Gresik, tolong dijawab supaya karena memang ada opini yang agak tanda tanya soal itu, isinya itu. Dari Dirjen Minerba ada enggak yang ngetes dan juga Dewan Komisaris tahu nggak itu.Freeport Smelter 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Laporan itu masuk nggak ke Kementerian ESDMFreeport Smelter 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Setiap ada ekspor yaFreeport Smelter 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan konsentrat yang diekspor itu semua jelas, masuk ke ESDM. Kalau Dewan Komisaris tahu nggak laporannya juga Pak, sama dengan Dewan Komisaris Pak Ketua.Freeport Smelter 7
RAMSON SIAGIAN 20 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Menemukan solusi yang tepat terhadap masalah PT Freeport dengan tetap menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua. Itu singkat saja, jadi karena belum ada solusi Pak, masih kongkow-kongkow Pak, kalau bahasa inikan, dia pun disebut negosiasi, negosiasi itukan kongkow-kongkow, belum ada MoU pun belum ada, jadi jangan terus apresiasi, pas berhasil nanti apalagi dia kash apresiasi.Freeport Solusi 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini memang kadang-kadang kita perlu yang substansi saja dijelaskan ke publik jadi supaya tahu karna nanti kalau misalnya yang diajukan oleh Freeport itu harga sahamnya terlalu tinggi akhirnya kan nggak jadi di divestasi 51%, mau berani paksa Amerika. Saya mau lihat deh, apalagi Donald Trump inikan mulai anggaran persenjataannya makin besar nih, memang yang makin ditembak ...... main mata dia ke Korea Utara. Jadi ini yang saya heran sesuadah munculnya surat dari Freeport Mc Moran ......and gold corporation yang sekarang mereka punya saham 81,28%. Jadi tolonng dibuka oleh pemerintah apakah itu Menteri ESDM, apakah itu Menteri Keuangan, apakah itu Menteri BUMN, ini supaya rekan-tekan pers tahun juga minta dibuka gitu ke publik, apa sih syarat-syarat yang 51% itu, kalau terlalu berat apa yang mau dibuat oleh pemerintah, tegas nggak, terus kita kan harus logis juga karena di sana kan berfikir bisnis, sekarang harga saham Freeport Mc Moran di Amerika udah naik, dulu sekitar 2016 awal waktu lagi diangkat-angkat waktu itu juga saya ikut dialog di TV One termasuk juga dengan wakilnya Menteri ESDM yang lama, waktu itu masih rendah harganya ini saham, sekarang mungkin udah naik 10 kali lipat karena apa? Udah mau diberikan izin kan. Terus besok Pak Menteri 10 Oktober kalau nggak salah izinnya sementara temporary IUPK yang mau diberikan itu udah .......di situ bagaimana nih, ini nanti tolong dijelaskan oleh Pak Menteri ESDM. Jadi supaya apa yang ada aja yang disampaikan ke publik, jangan yang abuabu, kita ini udah terlalu banyak abu-abu. Memang berat kalau abu-abu ini, jadi itu Pak Ketua Rapat, kita perlu penjelasan dari pemerintah baik dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan saya mengharapkan Menteri ESDM juga minta informasi dari Menteri Keuangan jangan diem-diem aja mereka hanya disimpan-simpan informasi tidak disampaikan kepada Menteri ESDM, tahu-tahu kalau seperti ini yang dikejar pers Menteri ESDM lagi. Ini Menteri Keuangan jangan informasinya disimpan-simpan harus disampaikan jugaFreeport Syarat 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi kami berarti termasuk Kalija yang dimaksud Pak Ketua belum sama sekali?Gas Bumi Distribusi Gas Bumi 7
RAMSON SIAGIAN 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang SKK migas. Saya dalami betul ini SKK. Saya ibarat ini tidak mau hanya berenang. Saya kalau sudah masuk menyelam saya. jadi biarkan bidang Bapak-bapak, saya bisa selam. Jadi diantara ini berapa yang pakai pipa dari ekspor gas pipa industri pupuk dan kelistrikan? Kalau LNG trans tidak, LNG domestik tidak pakai pipa. Berapa puluh persen yang pakai pipa?Gas Bumi Gas Pipa 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Berapa puluh persen tadi?Gas Bumi Pasokan Gas 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Berapa? Gas Bumi Pasokan Gas 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Berarti yang 41 idol?Gas Bumi Pasokan Gas 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Nanti dirapat internal Pak Kurtubi saya bisa sampaikan supaya dikeluarkan dari kantong. Terus Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat, disini Pak Dirjen PGS dan semuanya, ini ada struktur dari SKK Migas mengenai struktur pemanfaatan gas bumi Indonesia. Ini sedikit nanti interaktif Pak Ketua ya? bahwa LNG ekspor sekitar 29,3% ekspor gas pipa 12,04%, industri 23%, pupuk 10,4%, kelistrikan 14,9%. Yang potensial pakai pipa kelistrikan ekspor gas pipa, industri dan pupuk. Berapa puluh persen dari pemanfaatan gas bumi ini yang sekarang memakai jalur pipa? Bisa dijawab tidak langsung interaktif. Kan itu distrukturnya bisa dibuka disitu oleh ahli IT-nya realisasi pemanfaatan gas bumi Indonesia 2017. Bisa ditampilkan tidak ya?Gas Bumi Struktur Pemanfaatan Gas Bumi 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Berarti dengan upaya untuk menekan harga jual listrik bagi PLN lebih baik kalau rasionya pembangkitannya mempunyai energi primer batubara lebih bagus ya Pak ya? Makin banyak makin baik. Kalau sekarang rasionya berapa banyak Pak? artinya pembangkitan yang menggunakan...Harga Jual Listrik Harga Jual Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru 55% ya? karena saya dengar di Sumatera Utara di Medan yang energi primernya gas, harga jualnya pun tidak sanggup untuk dibeli oleh PLN, iya artinya dibawah BPP eh diatas BPP ya? Jadi memang saya lihat tadi Pak Ketua, perkembangan anak perusahaan kalau disini ada yang PT PLN Batubara yang sudah men-supply sekitar 5 juta ton batubara atau sekitar 10%. Memang kalau kerja sama dengan Bukit Asam, ya ada plus minus-nya memang Pak Ketua. plusnya sama-sama BUMN, minusnya BUMN-nya, tapi beda dengan PLN. PLN itu 100% masih negara, kalau Bukit asam harus bermain di stock exchange, jadi mempengaruhi image investor supaya harga sahamnya naik. Jadi dia harus untung dinaikkan untungnya juga bila perlu financial engineering. Kebetulan waktu itu saya banyak main disitu Pak di Komisi XI, 5 Tahun di stock exchange. Saya juga mengunjungi New York Stock Exchange Pak Satya dulu, cuma karena Tahun 2010 jatuh ya tidak lagi, sudah ampun dulu.Harga Jual Listrik Harga Jual Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, kalau jatah negara dari gas itu, itu yang menentukan negara harganya bukan si KPS, bukan si K3S. Ya kalau itu bisa kita buat keputusan politik mengusulkan agar negara menjual jatah pemerintah itu ke PLN dengan harga yang seperti diusulkan PLN itu bisa, kalau mau menekan cost energy primer yang dari gas yang tentunya bisa langsung didistrbusikan ke pembangkitan yang milik PLN atau APP itu bisa saja terutama yang PLN ya. Itu bisa, tapi bukan yang jatahnya K3S, nah ini nanti kita bicarakan dengan SKK Migas sama Menteri SDM baru ke pemerintah.Harga Jual Listrik Harga Pasar 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga tadi di sini soal listrik, ini memang saya harus saya hargai bahwa ada penurunan BPP listrik. Tentu ini juga kerjaannya Dirut PLN juga, jadi memang kalau cutting cost seperti yang kata Pak Menteri waktu di gedung Pertamina, HUT Pertamina. Memang Pak Menteri itu mesti ada variabel-variabel dari internal dan variabel-variabel dari eksternal. Variabel-variabel dari eksternal adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Kebijakan moneter memang rada susah untuk menurunkan bunga bank. Variabel internal itulah kerjanya pak dirut sudah kelihatan bisa turun BPP, ini sangat baik karena ini dampaknya bisa menurunkan harga listrik ke konsumen atau paling tidak menurunkan biaya atau belanja subsidi di APBN, jadi itu Pak Menteri. Jadi tidak bisa juga hanya kita membebankan ke korporat, ke internal karena variabel-variabel untuk meng-cut cost itu memang tidak bisa hanya internal karena faktor-faktor luar, karena BUMN artinya eksternal lah tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ini sudah suatu praktek yang bagus bahwa bisa menurunkan BPP berarti ada kerja sama antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan upaya internal, itu kalau teorinya Bung Karno namanya kondisi subjektif dengan situasi objektif. Ini Saudara Dian harus tahu itu, jadi saya objektif saja Pak Menteri, kalau bagus saya katakan bagus, kalau memang agak berbahaya saya katakan berbahaya.Harga Listrik Cutting Cost 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang ketiga tadi di sini soal listrik, ini memang saya harus saya hargai bahwa ada penurunan BPP listrik. Tentu ini juga kerjaannya Dirut PLN juga, jadi memang kalau cutting cost seperti yang kata Pak Menteri waktu di gedung Pertamina, HUT Pertamina. Memang Pak Menteri itu mesti ada variabel-variabel dari internal dan variabel-variabel dari eksternal. Variabel-variabel dari eksternal adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Kebijakan moneter memang rada susah untuk menurunkan bunga bank. Variabel internal itulah kerjanya pak dirut sudah kelihatan bisa turun BPP, ini sangat baik karena ini dampaknya bisa menurunkan harga listrik ke konsumen atau paling tidak menurunkan biaya atau belanja subsidi di APBN, jadi itu Pak Menteri. Jadi tidak bisa juga hanya kita membebankan ke korporat, ke internal karena variabel-variabel untuk meng-cut cost itu memang tidak bisa hanya internal karena faktor-faktor luar, karena BUMN artinya eksternal lah tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ini sudah suatu praktek yang bagus bahwa bisa menurunkan BPP berarti ada kerja sama antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan upaya internal, itu kalau teorinya Bung Karno namanya kondisi subjektif dengan situasi objektif. Ini Saudara Dian harus tahu itu, jadi saya objektif saja Pak Menteri, kalau bagus saya katakan bagus, kalau memang agak berbahaya saya katakan berbahaya.Harga Listrik Harga Listrik 7



RAMSON SIAGIAN 19 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Jadi itu cenderung harga bakal menurun gitu pak.Harga PertambanganHarga Timah 7
RAMSON SIAGIAN 20 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Maaf Pak Ketua, tapi kan tadi analisanya karena penggunaan itu makin sedikit untuk kemampuan teknologi, tapi permintaan berkurang kan.Harga PertambanganHarga Timah 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya lihat antara tin ore production-nya atau OR production-nya itu lebih rendah dari yang diproduksi yang di refined, lebih rendah lagi lebih rendah dari yang share lagi, jadi shares-nya lebih tinggi. Jadi maksud saya ini apakah sumbernya ada dari pertambangan rakyat ya karena yang dijual lebih tinggi, yang di produksi lebih rendah dari pada yang dijual, yang ditambang ya lebih rendah dari pada yang diproduksi. Nah ini tolong dijelaskan kalau menggunakan hasil tambang rakyat mekanismenya bagaimana karena kita ini kan wakil rakyat Pak. Jadi selain juga kebijakan-kebijakan nasional termasuk mendukung BUMN secara penuh seperti tadi kata senior saya Pak Fadel, juga untuk rakyat juga kita perhatikan. Jadi itu ada ekuilibrium keseimbangan karena saya perwakilan Jawa Tengah, Pemalang jadi ibarat wayang itu filosofinya keseimbangan Pak. Saya sering nonton wayang kulit sampai pagi sama rakyat. Jadi filosofinya yang saya pelajari, terus itu tolong nanti dijelaskan PT Timah. Ini belum yang lain ya.Harga PertambanganHasil Tambang 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya hanya ingin nambahkan saja kalau untuk timah itu karena kebetulan saya mimpin rombongan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, yang jadi masalah utama adalah illegal mining-nya itu Pak. Itu kan sudah jelas-jelas di depan mata, terutama pada waktu itu kita dikasih penjelasan bahwa mereka mengambilnya yang offshore. Jadi Presiden katanya waktu itu pernah dibawa ke sana, disampaikan, di persentasikan juga bahwa situasinya memang sangat tipikal sebetulnya kalau saya melihat ya. Sehingga peredaran timah yang ada di sana rata-rata bisa tidak bertuan di luar daripada punyanya PT Timah. Jadi itu mungkin menjadi PR ke depan Pak dan kewenangannya tidak hanya ada pada BUMN tetapi juga pada aparat kepolisian dan juga TNI. Baik Pak, ini tambahan dari saya saja karena kita kemarin ke sana. Silakan Pak, Bukit Asam.Ilegal Mining Ilegal Mining 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Betul. Tiap bulan Pak Ketua kalau untuk Dirjen Penguatan Inovasi tiap bulan. Yang penting Pak Menteri tidak kita buat sibuk.Inovasi & Perkembangan ZamanPenguatan Inovasi 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi kami berarti termasuk Kalija yang dimaksud Pak Ketua belum sama sekali?Instrastruktur Distribusi Gas BumiTransmisi 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Demikian Pak Ketua, itu aja karena kita bagaimana sebenarnya iklim investasi itu berjalan di Indonesia. Jadi jangan di satu sisi kita gertak, di satu sisi ini kurang bagus lah. Artinya bagaimana win-wi solution, mutual benefit gitu Pak Ketua, saling menguntungkan untuk kepentingan negara, kepentingan provinsi Papua, kepentingan masyarakat dan juga tentunya investor. Demikian, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Investasi Iklim Investasi 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 11%, jadi 23% oleh anak perusahaan yang total milik PLN Pak ya? Kalau IPP itu ada yang join tidak, ada yang join venture tidak?Investasi IPP 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, kalau jatah negara dari gas itu, itu yang menentukan negara harganya bukan si KPS, bukan si K3S. Ya kalau itu bisa kita buat keputusan politik mengusulkan agar negara menjual jatah pemerintah itu ke PLN dengan harga yang seperti diusulkan PLN itu bisa, kalau mau menekan cost energy primer yang dari gas yang tentunya bisa langsung didistrbusikan ke pembangkitan yang milik PLN atau APP itu bisa saja terutama yang PLN ya. Itu bisa, tapi bukan yang jatahnya K3S, nah ini nanti kita bicarakan dengan SKK Migas sama Menteri SDM baru ke pemerintah.Investasi K3S 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi soal air sudah jelas, soal kapal sudah jelas Arjuna Sakti saya pikir sudah bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah lah dengan Komisi XI, tinggal dikirim tembusan saja ke Komisi VII hasilnya, kalau masukan dari saya begitu.Kapal Air 7
RAMSON SIAGIAN 16 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu dengan kapasitas yang maksimum berapa ya Pak nanti? Karena itu kan yang sekarang kan masih kecil-kecil kan Pak. Kalau yang misalnya dalam waktu dekat ini bisa kapasitasnya maksimum berapa megawatt?Kapasitas Kapasitas 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, suatu saat kita minta bukti-bukti yang memang udah ada tindakan hukum oleh Kementerian LHK.Kasus Lingkungan HidupBukti 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Untuk tim penanganan kegiatan pengembangan illegal dan melanggar aturan lingkungan hidup. Jadi tim inikan tim penanganan kegiatan penambangan illegal dan melanggar, jadi bukan tim yang melanggar. Jadi yang ditindak itu oleh tim itu yang melanggar Pak Ketua. Itu soal logika saja. Terima kasihKasus Lingkungan Hidup Penambang Ilegal 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua, ada didaerah pencemaran yang 30 industri ke Sungai Citarum. Tadi mungkin ada yang tanya, kalau sudah ada, saya menguatkan saja untuk penjelasan dan apa tindakan-tindakan yang tegas yang dilakukan untuk itu? itu sebagai contoh bahwa Menteri LHK bisa membuat tindakan yang tegas sesuai dengan amanat undang-undang, kalau tidak ada tindakan yang tegas susah. Seperti tadi misalnya banyak cita-cita, apalagi mau menyatukan antara pembangunan bekas hutan disitu mau dibangun industri biomas itu sih saya lihat masih banyak angan-angan saja karena belum siap pemerintah untuk melakukan mensikronisasi. Sebenarnya itu tidak sulit kalau di-manage dengan efektif karena bagaimana membuat perencanaan yang baik, mengkoordinasikan antara pengambil keputusan eksekutif dan juga memberikan suasana yang kondusif terhadap investor, tapi inikan sulit dilaksanakan. Ini secara teori membicarakannya retorika enak saja, tetapi untuk bisa langsung interaktif itu sulit. Sebenarnya tidak sulit, tapi sulit dan saya lihat tidak mungkin dengan suasana seperti ini. In syaa Allah Pak Ketua sesudah Bulan Oktober 2019 hal seperti itu tidak sulit untuk dilaksanakan karena tegas. Pak Prabowo kan tegas. In syaa Allah menjadi Presiden 2019-2024. Itu Ibu Menteri.Kasus Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua, ada didaerah pencemaran yang 30 industri ke Sungai Citarum. Tadi mungkin ada yang tanya, kalau sudah ada, saya menguatkan saja untuk penjelasan dan apa tindakan-tindakan yang tegas yang dilakukan untuk itu? itu sebagai contoh bahwa Menteri LHK bisa membuat tindakan yang tegas sesuai dengan amanat undang-undang, kalau tidak ada tindakan yang tegas susah. Seperti tadi misalnya banyak cita-cita, apalagi mau menyatukan antara pembangunan bekas hutan disitu mau dibangun industri biomas itu sih saya lihat masih banyak angan-angan saja karena belum siap pemerintah untuk melakukan mensikronisasi. Sebenarnya itu tidak sulit kalau di-manage dengan efektif karena bagaimana membuat perencanaan yang baik, mengkoordinasikan antara pengambil keputusan eksekutif dan juga memberikan suasana yang kondusif terhadap investor, tapi inikan sulit dilaksanakan. Ini secara teori membicarakannya retorika enak saja, tetapi untuk bisa langsung interaktif itu sulit. Sebenarnya tidak sulit, tapi sulit dan saya lihat tidak mungkin dengan suasana seperti ini. In syaa Allah Pak Ketua sesudah Bulan Oktober 2019 hal seperti itu tidak sulit untuk dilaksanakan karena tegas. Pak Prabowo kan tegas. In syaa Allah menjadi Presiden 2019-2024. Itu Ibu Menteri.Kasus Lingkungan Hidup Pencemaran oleh Industri 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini belum tepat Pak Ketua, belum bisa implementatif. Jadi yang implementatif yang bisa dilaksanakan bukan hanya teori, bukan kebijakan untuk kebijakan, tapi kebijakan untuk dilaksanakan.Kebijakan Kebijakan 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, apalagi Pak Fadel memberikan pesan yang sangat baik. Memang Pak Ketua, kalau boleh jawaban tidak tertulis kita kan perlu mengevaluasi. Pertama perlu para BUMN yang hadir di sini tentunya tidak untuk Inalum, kapasitasnya kalau ikut misalnya terjadi pergeseran kebijakan pemerintah soal Freeport, apakah punya kapasitas untuk ikut serta sebagai instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah. Ini perlu Pak Ketua, karena ini kan kita trendnya lagi membahas ini. Jadi paling tidak secara umum bisa disampaikan di rapat Komisi VII DPR RI ini, rd pemerintah ini.Kebijakan Kebijakan 7
RAMSON SIAGIAN 16 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ssaya pikir sementara itu aja Pak Ketua, terima kasih untuk perhatiannya semua. Yang penting kalau ada hal-hal yang memang memerlukan solusi dari Komisi VII Bapak-bapak nggak usah segan-segan kita juga bisa marahin menteri kok di sini. Memang kalau menteri ngomong saya tahu kalau di antara Bapak-bapak, Bapak-bapak gini-gini aja, kalau DPR tidak bisa begitu Pak, seperti waktu kita di komisi, di Pertamina Pak, Pak Fadel ada pada waktu itu, Pak Menteri Jonan bicara bahwa di Qatar katanya cost energi terbarukan itu sepertiga dari di PLN. Nah kalau hanya, terus Beliau bicara cutting cost, kalau hanya cutting cost Pak mudah ngomongnya Pak, tapi kebijakan-kebijakan apa yang mau dibuat supaya terjadi cutting cost. Dia harus lihat bahwa apa yang dilakukan PLN sudah optimal, sudah maksimal, artinya sudah kerja maksimal, tapi hasilnya belum optimal, mungkin perlu dari eksternal kebijakan pemerintah, kebijakan Menteri BUMN, kebijakan Menteri ESDM, di situ mainnya tapi kalau bicara sama Bapak-bapak, Bapak-bapak kan pasti seakan-akan semua udah mantap apa yang disampaikan, kalau kita, kita kritik kalau memang tidak pas. Makanya tepat kalau disampaikan ke Komisi VII DPR RI, apalagi ada senior saya Pak Fadel di sini, jadi sudah lebih ini melihatnya karena pernah kepala juga, eksekutif, menteri. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kebijakan Kebijakan 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ini berarti sangat baik kinerja keuangan PLN, bisa hutang lagi. Mantap juga ini kinerjanya Pak Dirut karena ini sejak dari 2015 sampai 2017 kalau rasio elektrifikasi meningkat terus daya tersambung juga meningkat. Ini yang juga interaktif Pak Ketua, disini ada trend biaya pokok produksi vs harga acuan batubara. Tahun 2015 itu saat itu harga batubara USD 60,1/ton, Tahun 2016 USD 61,8/ton dengan BPP 1.265. Itu BPP-nya secara umum seluruh produksinya listrik yang dijual oleh PLN atau per pembangkitan?Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sedikit lagi Pak Ketua, jadi total produksi energi listrik dari PT BA itu PLTU yang milik PT BA sekarang sudah berapa.Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru segitu Pak.Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru sebesar itu ya.Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang di 35 ribu megawatt rencananya pemerintah itu ikut nggak Pak.Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang tahun 2000Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 33 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 2019 nggak bisa selesai jadinya ya.Kelistrikan Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, itu yang Batam itu listrik teritegrasi maksudnya pembangkitan sama distribusi dimanage oleh Batam?Kelistrikan Listrik Terintegrasi 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu yang sudah masuk ya? kok yang jalan 300, kok 221 masih. 350 berarti harus tambah ya?...350.Kelistrikan Titik PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki “Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Ristek & Dikti agar…”, jadi yang melakukan upaya itu bukan hanya Kementerian Ristek Pak Ketua juga DPR RI . itu maksud saya.Kerjasama Kerja sama Menristek dan DPR RI 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Iya dijawab nanti tapi jangan semua tertulis. Terus yang berikutnya ini laporan sektor hulu bahwa di RKP 2017 potensi akan menjadi 334 ribu barrel minyak mentah per hari, kira-kira itu Pak ya. Produksinya itu yang nanti tolong dijelaskan dari blok-blok di dalam negeri berapa, dari blok-blok yang di luar negeri yang sudah ada ekspansi itu berapa banyak, berapa prosentasi atau kuantitatifnya langsung, juga gas karena ada peningkatan dari 2015 ke rencana 2017. Kalau produksi panas bumi ya itu di Indonesia saya pikir itu cukup signifikan juga, jadi terutama minyak mentah dan gas nanti tolong dijelaskan itu dari blok-blok mana saja.Kinerja Pertamina Blok-Blok Produksi 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya mengenai pengelolaan, di sini kita lihat juga prestasinya cukup bagus kalau di compare ke MOKS yang sudah dijelaskan tadi. Jadi semuanya relatif untuk 2016 prestasi Pertamina sangat baik, hanya mengenai keputusan pemerintah atau pemegang saham Ibu Menteri BUMN mengganti dirut dan wakil dirut itu keputusan tersendiri karena memang itu otoritas Menneg BUMN kalau dari sisi Undang-Undang BUMN. Terkecuali nanti suatu saat bahwa Pertamina bagian ataupun sebagai produk dari Undang-Undang Migas yang baru itu lain lagi nanti ceritanya tidak akan seperti itu, tetapi kalau sekarang yang existing sekarang itu memang kapan saja Menneg BUMN bisa melakukan pergantian Direksi Pertamina, jadi itu hak prerogatif dari Meneg BUMN sebagai pemegang saham. Soal latar belakang pertimbangannya itu urusan Meneg BUMN. Tadi mengenai pemasaran ini memang kita lihat ada perkembangan yang signifikan pertalite dalam waktu 1 tahun dari 4,2% menjadi 37% memang ini cukup menarik karena beberapa yang punya kendaraan-kendaraan kecil yang tadinya agak fanatik ke premium belakangan malah ke pertalite gitu. Jadi ini memang suatu hal yang mungkin aspek pemasarannya cukup baik, sehingga peningkatan yang signifikan. Ini juga saya lihat mempengaruhi juga pendapatan ataupun keuntungan Pertamina. Jadi secara umum terus satu lagi ini yang Amako yang dari Thailand ini, di sini ada Shells 50 ribu 616 kilo liter nanti tolong dijawab ini BBM-nya di trading dari sana atau dari Indonesia gitu karena ini kan posisinya di Thailand kalau nggak masalah. Pertamina lubrikan di Thailand nanti itu tolong dijelaskan apa di sana hanya trading, kalau trading bagaimana tadi di sini hanya volume tapi bagaimana apakah untung atau tidak gitu, jangan sampai dia menjadi call center dari profit centre yang lain ditransfer ke Amaco tersebut.Kinerja Pertamina Pemasaran Pertalite 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya, tadi di sini bahwa dari sekitar 9 negara, artinya Pertamina yang yang sudah masuk investasi di 9 negara, itu sudah, 3 negara sudah produksi sekitar 6 negara itu eksplorasi. Nanti tolong dijelaskan yang exploration ini akan produksi kira-kira mulai tahun berapa gitu, jadi potensi peningkatan produksi minyak mentah Pertamina per hari 3 tahun yang akan datang kira-kira berapa banyak. Itu soal hulu Pertamina dan pengembangan hulu Pertamina ini tolong juga dijelaskan dari sisi pembiayaannya itu apakah banyak yang hutang jangka pendek apa jangka panjang gitu karena saya pikir kalau jangka panjang itu tidak ada masalah.Kinerja Pertamina Pembiayaan Hutang 7
Ramson Siagian 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, dari tadi saya lihat belum ada penjelasan mengenai refinery development master plan ini, mungkin apa ada SPV-nya yang bisa menjelaskan perkembangan yang di Balikpapan udah progressnya, kalau nggak salah ada 2 RDMP yang sudah terproses.Kinerja Pertamina RDMP 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya, tadi di sini bahwa dari sekitar 9 negara, artinya Pertamina yang yang sudah masuk investasi di 9 negara, itu sudah, 3 negara sudah produksi sekitar 6 negara itu eksplorasi. Nanti tolong dijelaskan yang exploration ini akan produksi kira-kira mulai tahun berapa gitu, jadi potensi peningkatan produksi minyak mentah Pertamina per hari 3 tahun yang akan datang kira-kira berapa banyak. Itu soal hulu Pertamina dan pengembangan hulu Pertamina ini tolong juga dijelaskan dari sisi pembiayaannya itu apakah banyak yang hutang jangka pendek apa jangka panjang gitu karena saya pikir kalau jangka panjang itu tidak ada masalah.Kinerja Pertamina Rencana Eksplorasi 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Cina bisa masuk menjadi nomor 1 secara ekonomi di dunia 20 tahun mereka menggunakan keunggulan komparatif. Sekarang baru mereka masuk keera keunggulan kompetitif. Mereka memasukan pasar di dunia, sehingga mereka punya uang banyak. Cadangan devisanya besar. Meraka sesudah besar baru masuk keluar memaksa pun mau untuk masuk investasi. Foreign investment. Jadi mereka masuk memaksa, bila perlu caranya bagaimana pun uang mereka tidak boleh numpuk di dalam negeri. Itu memang ada teorinya itu kapitalisme memang begitu. Politiknya mereka memang komunis, tapi ekonomi kapitalistis. Mereka akan tekan semua ini. Uangnya sudah banyak sekali disana, padahal itu dengan keunggulan komparatif kita tidak bisa masuk disitu, padahal kita punya macam-macam Pak termasuk soal energi. Ini saja sudah berbeda disini. Nah komandannya yang harus mantap.Komparasi dengan negara lainKeunggulan komparatif Cina 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Cina bisa masuk menjadi nomor 1 secara ekonomi di dunia 20 tahun mereka menggunakan keunggulan komparatif. Sekarang baru mereka masuk keera keunggulan kompetitif. Mereka memasukan pasar di dunia, sehingga mereka punya uang banyak. Cadangan devisanya besar. Meraka sesudah besar baru masuk keluar memaksa pun mau untuk masuk investasi. Foreign investment. Jadi mereka masuk memaksa, bila perlu caranya bagaimana pun uang mereka tidak boleh numpuk di dalam negeri. Itu memang ada teorinya itu kapitalisme memang begitu. Politiknya mereka memang komunis, tapi ekonomi kapitalistis. Mereka akan tekan semua ini. Uangnya sudah banyak sekali disana, padahal itu dengan keunggulan komparatif kita tidak bisa masuk disitu, padahal kita punya macam-macam Pak termasuk soal energi. Ini saja sudah berbeda disini. Nah komandannya yang harus mantap.Komparasi dengan negara lainPosisi ekonomi Cina 7



RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ketua, catatan saja buat kita, artinya kita memberikan dukungan penuh untuk memprebesar sumber dana dari luar atau kalau terminologi philantropic fund, biarpun itu tetap dikontrol. Kalau yang dari APBN tentu pengawasannya juga harus ketat seperti tadi yang Pak Nasir beritahu kalau di sana juga terlalu besar ikan-ikannya ya menimbulkan inilagi Bu, polusi lagi, jadi tidak jernih lagi itu jadi itu seperti peternakan ikan aja itu di danau Toba. Itu harus ada keputusan yang tegas karena kementerian LHK banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ada sanksi hukumnya. Ini yanng tadinya yang mau ada rapat gabungan termasuk dengan Bareskrim dan Kejaksaan Agung agar mem-back up Kementerian LHK lebih tegas, lebih berani dan menemukan solusi-solusi secara hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Itu Bu Menteri, Pak Ketua, jadi itu bisa di satu sisi kita mendukung sepenuhnya bagaimana malah kalau bisa Komisi VII juga berperanan untuk meningkatkan tadi itu sumber dana dari luar yang bukan dari APBN tetapi pengawasan juga harus lebih efektif kita koordinasikan, kita support Kementerian LHK. Terima kasih Pak KetuaLingkungan Hidup Dukungan 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Iya maksud saya supaya Pak Ketua, tidak dipersulit, memang dari sisi APBN itu hak ada di penerimaan negara yaitu pajak, PNBP dan ggrand. Itu sebenarnya ada tapi tidak harus approve dari komisi-komisi, hanya di approve secara menyeluruh oleh Badan Anggaran. Tapi kita memang jangan sampai mempersulit supaya nanti ada bantuan-bantuan seperti itu tidak terhambat gitu Pak Ketua, itu yang perlu poinnya gitu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Menteri.Lingkungan Hidup Hak 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi pengelolaannya bagaimana Bu, mereka langsung atau diserahkan dikelola oleh pemerintah atau negara.Lingkungan Hidup Pengelolaan Filantropik 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan merakyat, Pak Prabowo Subianto konsisten juga dengan ajaran Bung Karno untuk kepentingan kaum Marhaen, rakyat kecil. Saya kalau diskusi sama Beliau jadi memang pantas Beliau 2019 jadi Presiden RI. Bukan saya mengklarifikasi, jangan dipikir Pak Menteri itu gampang dimain-mainkan, tidak, tegas Beliau cocok jadi Presiden RI 2019, bukan sekarang ya, ntar sekarang dibilang makar lagi. Bukan ini memang back to the point jadi itu Pak Menteri, saya ingatkan itu baru back to the point.Marhaenisme Marhaenisme 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Karena saya baca disini ada soal gas.Migas Gas 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu pembangkit listrik termasuk milik PLN sama IPP ya?Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus saya lanjutkan, ini batubara nih, ya bisa lah. Ini batu bara tolong dijelaskan PLTU yang sudah jalan, udah berapa ribu megawatt. Terus bagaimana dengan PLN, apakah itu tetap dijual ke PLN atau ada yang langsung, terus di sini saya lihat ada di halaman 15, halaman 14 begitu banyak PLTU yang disuplai oleh Bukit Asam. Nah itu sistem kontrak melalui PLN atau langsung ke PLTU seperti Payton itukan IPP dia bukan PLN punya, kalau nggak salah. Itu kontraknya langsung ke IPP-nya atau melalui PLN. Itu yang pertama, terus yang kedua saya melihat bahwa ini kita studinya Bukit Asam bagus juga bahwa tren penggunaan batu bara sebagai energi primer untuk world electrical capacity ini masih besar sampai 2040 juga masih besar, kalau saya tidak salah baca di halaman 6. Jadi berarti masih diperlukan, artinya batu bara masih diperlukan. Ini bisa bagian dari pada perencanaan strategis batu bara untuk jangka panjang di pasar global, kalau data ini prediksi ini tepat. Terkecuali memang suatu saat ada seorang jenius yang menemukan mentransformasi energi matahari bisa mudah digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masih cost-nya tinggi, tapi suatu saat bisa jalan alat kecil ditaruh di satu rumah bisa masuk, dia menjadi energi listrik oleh seorang jenius, bisa saja, ini kan belum karena memang alam semesta ini penuh dengan energi. Jadi kalau saya dari dulu Pak Ketua, membahas ini saya enggak pernah saya pesimis soal energi, suatu saat minyak habis, gas sudah habis, ada seorang genius nanti mungkin lahir dari Indonesia. Seorang jenius yang bisa mentransformasikan energi yang ada di alam semesta ini, antara lain dari matahari dengan mudah, baik ke mobil, ke kenderaan, ke motor, kemanapun mudah ditransformasikan energi itu. Tapi sepanjang itu belum ada prediksi ini saya pikir artinya referensi untuk perhitungan strategisnya, itu termasuk tadi maksud saya hubungannya dengan kalau mau investasi ikut jadi Freeport. Jadi itu untuk Bukit Asam sangat diperlukan.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sedikit lagi Pak Ketua, jadi total produksi energi listrik dari PT BA itu PLTU yang milik PT BA sekarang sudah berapa.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru segitu Pak.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru sebesar itu ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang di 35 ribu megawatt rencananya pemerintah itu ikut nggak Pak.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang tahun 2000Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 33 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 2019 nggak bisa selesai jadinya ya.Pembangkit Listrik PLTU 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus saya lanjutkan, ini batubara nih, ya bisa lah. Ini batu bara tolong dijelaskan PLTU yang sudah jalan, udah berapa ribu megawatt. Terus bagaimana dengan PLN, apakah itu tetap dijual ke PLN atau ada yang langsung, terus di sini saya lihat ada di halaman 15, halaman 14 begitu banyak PLTU yang disuplai oleh Bukit Asam. Nah itu sistem kontrak melalui PLN atau langsung ke PLTU seperti Payton itukan IPP dia bukan PLN punya, kalau nggak salah. Itu kontraknya langsung ke IPP-nya atau melalui PLN. Itu yang pertama, terus yang kedua saya melihat bahwa ini kita studinya Bukit Asam bagus juga bahwa tren penggunaan batu bara sebagai energi primer untuk world electrical capacity ini masih besar sampai 2040 juga masih besar, kalau saya tidak salah baca di halaman 6. Jadi berarti masih diperlukan, artinya batu bara masih diperlukan. Ini bisa bagian dari pada perencanaan strategis batu bara untuk jangka panjang di pasar global, kalau data ini prediksi ini tepat. Terkecuali memang suatu saat ada seorang jenius yang menemukan mentransformasi energi matahari bisa mudah digunakan oleh publik, oleh masyarakat. Kalau sekarang kan masih cost-nya tinggi, tapi suatu saat bisa jalan alat kecil ditaruh di satu rumah bisa masuk, dia menjadi energi listrik oleh seorang jenius, bisa saja, ini kan belum karena memang alam semesta ini penuh dengan energi. Jadi kalau saya dari dulu Pak Ketua, membahas ini saya enggak pernah saya pesimis soal energi, suatu saat minyak habis, gas sudah habis, ada seorang genius nanti mungkin lahir dari Indonesia. Seorang jenius yang bisa mentransformasikan energi yang ada di alam semesta ini, antara lain dari matahari dengan mudah, baik ke mobil, ke kenderaan, ke motor, kemanapun mudah ditransformasikan energi itu. Tapi sepanjang itu belum ada prediksi ini saya pikir artinya referensi untuk perhitungan strategisnya, itu termasuk tadi maksud saya hubungannya dengan kalau mau investasi ikut jadi Freeport. Jadi itu untuk Bukit Asam sangat diperlukan.Pembangkit Listrik Studi 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi kembali soal ini, di sini tidak ada diatur divestasi itu sebabnya saya usulkan waktu itu Perpu Pak. Perpu kalau sudah kuat dasar hukumnya mau diambil 100% tidak ada masalah, tapi kalau tidak kuat, mereka masuk ke mana pakai referensi hukum kita saja, udah lemah. Padahal Pak Menteri hanya ngomong bahwa sapi gue pikir gajah, padahal sapi, mereka juga tersinggung saya denger-denger Pak. Padahal yang perlu solusi yang substantif, kalau saya di situ saya lebih bagus saya bikin Pak, kalau saya di meja itu Pak. Kalau saya di kursi itu lebih bagus saya bikin, saya jamin itu. Jadi kita juga punya kapasitas, kalau udah DPR RI, udah punya kapasitas menjadi menteri, kalau di Amerika jadi Presiden. Obama baru 1 periode jadi anggota kongres langsung dari Presiden iya nggak Pak Kurtubi melalui Pak Ketum Pak. Jadi ini saya ngomong apa adanya Pak, cuma kan kita the right acting to the right job. Bapak Menteri saya DPR, saya acting sebagai DPR bukannya kita tidak punya kapasitas di situ.Pemerintah Kapasitas Menteri 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, tolong melalui Bu Menteri ke Pak Dirjen dikirim datanya ya terus mekanismenya bagaimana karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum terkait lingkungan hidup di Dapil saya juga, jadi menginformasikan bagaimana gitu, jangan kita di Komisi VII nggak tahu mekanismenya. Itu harus diberitahu karena itukan sudah internal dari Kementerian LHK, ada SOP-nya dari sisi Undang-undang, PP, kita tahu, tapi dari sisi internalnya bagaimana untuk melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Terima kasih Pak Ketua.Penegakan Hukum Bukti 7
RAMSON SIAGIAN 21 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya hanya ingin nambahkan saja kalau untuk timah itu karena kebetulan saya mimpin rombongan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, yang jadi masalah utama adalah illegal mining-nya itu Pak. Itu kan sudah jelas-jelas di depan mata, terutama pada waktu itu kita dikasih penjelasan bahwa mereka mengambilnya yang offshore. Jadi Presiden katanya waktu itu pernah dibawa ke sana, disampaikan, di persentasikan juga bahwa situasinya memang sangat tipikal sebetulnya kalau saya melihat ya. Sehingga peredaran timah yang ada di sana rata-rata bisa tidak bertuan di luar daripada punyanya PT Timah. Jadi itu mungkin menjadi PR ke depan Pak dan kewenangannya tidak hanya ada pada BUMN tetapi juga pada aparat kepolisian dan juga TNI. Baik Pak, ini tambahan dari saya saja karena kita kemarin ke sana. Silakan Pak, Bukit Asam.Penegakan Hukum Illegal Minning Bangka Belitung 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit soal ini, bagaimana Kementerian LHK mau melakukan penegakan hukum, selama ini hampir jarang itu terjadi.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sudah 350 Pak Bambang Riyanto juga 350.Penerangan umum Titik PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, Pak Dirjen, tolong dikasih tahu ke direkturnya pembicaraan tadi dengan Pak Harry Poernomo kalau Pak Aryo kan tidak, jadi yang 300, Pak Harry 100, yang lain-lain 50-50 termasuk saya yang itu. Jadi Pak Bambang Riyanto 50 tambahnya.Penerangan umum Titik PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Langsung saja dimainkan dikomputer tim ituPenerangan umum Titik PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Secepat mungkin itu bisa, bisa. Kalau itu sudah lengkap bahannya itu.Penerangan umum Titik PJUTS 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua Pak, juga perlu disampaikan secara jujur mengenai PP Nomor 1 Tahun 2017. Apakah itu memberikan benefit ke para industri pertambangan, apakah itu satu solusi yang tepat, apa malah menjadi ini di luar Bukit Asam ya, apakah ini menjadi malah menambah problem. Hal ini kita juga rahasia, apa tidak, tidak usah kuatir lah gitu kan ini jangan kuatir kalau di tegor oleh menteri, ini kita jamin lah. Kita ingin tahu bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apalagi menteri kan tidak semua Pak Presiden menganalisis lebih dalam, ini kan menteri ini kadang-kadang bisa tepat apa, tidak selalu tepat mungkin usulannya bisa saja usulannya tidak tepat karena sekarang malah menimbulkan polemik sekarang ini benturan antara Freeport apalagi tuh bosnya Freeport sudah bawa-bawa pemegang saham mayoritas antara lain staf khususnya Presiden Donald Trump. Bisa saja ini jadi beradu nih, ya kalau buat saya sih nggak ada masalah karena 2019 mungkin pergantian dengan bos saya, jadi Presiden Republik Indonesia, Insya Allah Bapak Prabowi Subianto. Kita akan memberikan kebijakan yang lebih pas lagi, lebih tepat lagiPertambangan Pertambangan 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua, soal ini agak menarik. Jadi Pak Dirut hanya karena pengurangan jam kerja sektor pertambangan batu bara di China pak.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Cina kan selama ini memang beli kebanyakan luar kan ekspor.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mereka beli dari luar juga banyak kan.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 25 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua. Itu berapa puluh persen pengurangan volumen produksi mereka dengan pengurangan jam kerja itu, kira-kira mungkin BA punya.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 26 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Karena ini loncatannya cepat saya lihat ini, tinggi dalam waktu singkat.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 28 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sedikit lagi Pak Ketua, jadi total produksi energi listrik dari PT BA itu PLTU yang milik PT BA sekarang sudah berapa.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 29 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru segitu Pak.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 30 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru sebesar itu ya.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 31 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang di 35 ribu megawatt rencananya pemerintah itu ikut nggak Pak.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 32 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang tahun 2000Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 33 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 2019 nggak bisa selesai jadinya ya.Pertambangan Produksi 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, sebelum ini setengah menit. Tadi soal CSR itu terutama yang besar-besar, kalau untuk alokasi untuk para anggota Komisi DPR RI itu tepat. Jadi memang itu Fatsun jadi bukan hanya di daerah tambang itu ajah, ada plusnya termasuk di daerah pemilihan Komisi VII yang aktif. Itu aja Pak Ketua, untuk supaya bisa referensi bagi Pimpinan Direksi. Terima kasih Pak Ketua.Pertambangan Tambang 7



RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, kalau boleh hanya tambah sedikit saja “dan yang melanggar aturan lingkungan hidup”.Perundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu “dan melanggar” sajaPerundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Untuk tim penanganan kegiatan pengembangan illegal dan melanggar aturan lingkungan hidup. Jadi tim inikan tim penanganan kegiatan penambangan illegal dan melanggar, jadi bukan tim yang melanggar. Jadi yang ditindak itu oleh tim itu yang melanggar Pak Ketua. Itu soal logika saja. Terima kasihPerundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sepakat Pak Ketua.Perundangan  Aturan Lingkungan Hidup 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, kalau boleh hanya tambah sedikit saja “dan yang melanggar aturan lingkungan hidup”.Perundangan  Pelanggaran 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu “dan melanggar” sajaPerundangan  Pelanggaran 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Untuk tim penanganan kegiatan pengembangan illegal dan melanggar aturan lingkungan hidup. Jadi tim inikan tim penanganan kegiatan penambangan illegal dan melanggar, jadi bukan tim yang melanggar. Jadi yang ditindak itu oleh tim itu yang melanggar Pak Ketua. Itu soal logika saja. Terima kasihPerundangan  Pelanggaran 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Sepakat Pak Ketua.Perundangan  Pelanggaran 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Lebih mantap lagi itu Pak Ketua.Perundangan  Pelanggaran 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat; Pak Dirjen, Sekjen, dirut-dirut Pimpinan semua PGN, Pertamina Gas serta semua jajaran yang kami hormati. Pertama, saya terkejut juga tadi penyampaian Pak Kurtubi terakhir melalui Pak Ketua, kita di DPR RI malah jadi minta Perpu karena kita sedang proses. Saya ada keprihatinan bahwa ada mekanisme yang tidak pas diinternal kita. Apa itu RUU-nya lagi dikantong siapa saja juga tidak tahu. Mungkin lagi dikantong yak an? sehingga tidak terproses sampai minta kita buat dibuat pemerintah perpu. Perundangan Perpu 7
RAMSON SIAGIAN 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi kembali soal ini, di sini tidak ada diatur divestasi itu sebabnya saya usulkan waktu itu Perpu Pak. Perpu kalau sudah kuat dasar hukumnya mau diambil 100% tidak ada masalah, tapi kalau tidak kuat, mereka masuk ke mana pakai referensi hukum kita saja, udah lemah. Padahal Pak Menteri hanya ngomong bahwa sapi gue pikir gajah, padahal sapi, mereka juga tersinggung saya denger-denger Pak. Padahal yang perlu solusi yang substantif, kalau saya di situ saya lebih bagus saya bikin Pak, kalau saya di meja itu Pak. Kalau saya di kursi itu lebih bagus saya bikin, saya jamin itu. Jadi kita juga punya kapasitas, kalau udah DPR RI, udah punya kapasitas menjadi menteri, kalau di Amerika jadi Presiden. Obama baru 1 periode jadi anggota kongres langsung dari Presiden iya nggak Pak Kurtubi melalui Pak Ketum Pak. Jadi ini saya ngomong apa adanya Pak, cuma kan kita the right acting to the right job. Bapak Menteri saya DPR, saya acting sebagai DPR bukannya kita tidak punya kapasitas di situ.Perundangan Perpu 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kita kan untuk, makanya Bapak pendiri bangsa ini untuk yang mengelola negara ini butuh khidmat kebijaksanaan. Memang di Pasal 103 kan disebut ini, pemegang UP dan UPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Tetapi masih ada di sini yang belum diatur pergeseran dari KK ke UPK. Kalau tadinya itu di Perpu kan itu jelas, bisa diatur di undang-undang. Kalau Undang-Undang itu kontrak kerja itu pasti di bawah undang-undang, tapi nanti kalau Dewan Komisaris yang ahli menganalisis ini. Itulah kalau abu-abu Pak, sampaikan ke Pak Menteri. Ini juga didengar pers, jadi kita harus memberikan solusi yang mendasar soal ini, kalau ini kan nanti akan merasa Freeport mentang-mentang berkuasa seenaknya saja kan enggak enak juga. Kita ingin solusi yang bagus, tapi kalau ini kan nanti jadi, ini dari Dewan Komisaris Freeport pemiliknya merasa tersinggung lagi dengan gaya-gaya seperti itu. Itu Pak Ketua, jadi waktu rapat itu saya mengusulkan kesimpulan rapat kita untuk mendalami PP, bukan mendalami implementasinya karena memang butuh kita dalami. PP itu masih bisa dikoreksi anytime oleh Presiden, baru pelaksanaan lagi Permen. Jadi itu Pak Ketua, jadi saya berpikir soal kepentingan bangsa saja. Tapi musti yang bijak ada ekuilibrium, ada keseimbangannya seperti saya sering kalau nonton wayang kulit di Dapil saya Pak Ketua, di Pemalang dan Pekalongan. Filosofinya wayang itu keseimbangan, kalau begini kan sama-sama ini kan repot ini. Datang lagi saya baca Menteri ESDM kita juga mau mengajukan tuntutan katanya coba. Inikan nanti mereka, Beliau-beliau ini masuk dari hukum Indonesia saja nanti itu Pak, sudah repot.Perundangan Perpu 7
RAMSON SIAGIAN 10 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Iya Pak Dirjen, ini seizin Pak Ketua. Itu operasional iya, makanya saya usulkan solusi yang mendasar Perpu karena ini abu-abu, nanti ini keluar juga abu-abu Pak. Makanya saya bilang ruang itu ada di sana, apalagi kalau mentang-mentang lagi waduh dipake lagi analisisnya. Jadi saya sudah sampaikan, tetapi waktu mau membahas PP ini saja, tidak ada lagi ruang diberikan oleh ngotot Pak Menteri di sini, minta ke Pimpinan. Padahal nuansa suasana waktu itu atmosfer untuk mendalami PP, tetapi ini langsung mau mendalami implementasi. Kan bisa lebih detail karena memang ini sudah mau dibahas di DPR kan tapi lama, iya Perpu tadinya pas ada persoalan seperti ini. Jadi hukumnya mesti tegas, jelas, konkrit, detail gitu, tapi ini belum, ini mau ditekan-tekan lagi waduh repot ini bakal terus begini.Perundangan Perpu 7
RAMSON SIAGIAN 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terus yang kedua Pak, juga perlu disampaikan secara jujur mengenai PP Nomor 1 Tahun 2017. Apakah itu memberikan benefit ke para industri pertambangan, apakah itu satu solusi yang tepat, apa malah menjadi ini di luar Bukit Asam ya, apakah ini menjadi malah menambah problem. Hal ini kita juga rahasia, apa tidak, tidak usah kuatir lah gitu kan ini jangan kuatir kalau di tegor oleh menteri, ini kita jamin lah. Kita ingin tahu bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apalagi menteri kan tidak semua Pak Presiden menganalisis lebih dalam, ini kan menteri ini kadang-kadang bisa tepat apa, tidak selalu tepat mungkin usulannya bisa saja usulannya tidak tepat karena sekarang malah menimbulkan polemik sekarang ini benturan antara Freeport apalagi tuh bosnya Freeport sudah bawa-bawa pemegang saham mayoritas antara lain staf khususnya Presiden Donald Trump. Bisa saja ini jadi beradu nih, ya kalau buat saya sih nggak ada masalah karena 2019 mungkin pergantian dengan bos saya, jadi Presiden Republik Indonesia, Insya Allah Bapak Prabowi Subianto. Kita akan memberikan kebijakan yang lebih pas lagi, lebih tepat lagiPerundangan PP 1/2017 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki ......point of clarivication ini, berarti seperti tadi saya sampaikan DPR RI oke Pak, tapi Komisi XI karena mereka juga takut melakukan, takut ditangkap KPK, sekarang semua takut. Jadi kalau nanti di Undang-undang itu nilai perolehan, mereka juga ditangkap juga nanti.......semua kan sekarang pada ini juga, artinya mungkin Pak Ketua atau siapapun ngopi di sebelah sana udah ada juga yang dengar-dengarkan gitu, mereka takut-takut juga. Jadi harus kita maklumi. Tetapi itu cukup Komisi XI tetapi diberitahukan perkembangan di Komisi VII melalui mitra kita itu wajar. Jadi itu aja, koordinasi saja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Terima kasih Pak Ketua.Perundangan Regulasi 7
RAMSON SIAGIAN 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah disampaikan hal-hal yang strategis, memang agenda rapat kita juga ada lain-lain. Jadi mungkin fungsi pengawasan bisa masuk kadang-kadang di sini. Di sini pertama tadi saya mereferensi penjelasannya Pak Menteri mengenai Freeport Indonesia, di sini bahwa ada PP 1 Tahun 2014, PP 1 Tahun 2017. Bahwa di PP Nomor 1 Tahun 14 dengan syarat bayar BK, bangun smelter, jaminan kesungguhan. PP Nomor 1/2017 ekspor 5 tahun dengan syarat menjadi IUPK, membangun smelter, bayar BK. Sebenarnya kalau ruhnya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pak Menteri tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saya dulu sekitar 75% masih ikut memproses sebelum saya pindah ke komisi keuangan dari komisi energi ini periode 2004-2009 ruhnya itu hilirisasi. Memang saya lihat di sini yang ditonjolkan adalah yang Pasal 169, 107 bahwa di situ disebut pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.Perundangan Regulasi 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi sebenarnya bukan hanya pemegang kontrak karya karena Pasal 103 pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Jadi kalau di sebut di Pasal 170 ini mereferensi Pasal 103, jadi ruhnya Pasal 103 itu juga ada batas waktunya 5 tahun, jadi bukan hanya kontrak karya. Ini sebenarnya menjadi persoalan makanya sejak Januari 2015 kepada Menteri ESDM yang lama Pak Sudirman, saya sudah kemukakan rapat pertama, kalau dilihat bahwa Komisi VII DPR RI kemungkinan agak lama untuk merevisi undang-undang ini, ada hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden untuk membuat Perpu pengganti undang-undang ini yang lebih detil, lebih implementatif, tetapi tidak dilakukan. Sewaktu Pak Jonan menjadi menteri saya juga sampaikan seperti itu, tetapi tiba-tiba muncul PP Nomor 1/2017 yang saya melihat bukan sebagai solusi yang tepat karena sesudah itu Pak Menteri yang sekarang Pak Jonan berteriak mengenai divestasi. Padahal di dalam karena di undang-undang ini juga belum lengkap bahwa yang divestasi itu adalah pemegang IUP dan IUPK, tidak disebutkan di undang-undang ini bahwa pemegang kontrak karya harus melakukan divestasi. Padahal bagaimana Pak Menteri memaksa Freeport untuk melakukan divestasi kalau mereferensi undang-undang ini. Nah itulah sebabnya waktu itu kalau saya berpikir strategis Pak Menteri, jadi saya itu objektif saja bahwa ada persoalan bangsa, ada solusinya dan itu memang ada diperintahkan oleh konstitusi. Tetapi waktu itu waktu di rapat sebelumnya ini malah mau diagendakan pendalaman PP, waktu itu Pak Menteri malah ngotot-ngotot pendalaman implementasi. Kalau pendalaman implementasi berarti otomatis PP ini sudah, artinya sudah bagus jalannya, hanya implementasi. Padahal maksud saya PP ini bisa didalami kalau memang artinya sangat diperlukan, bisa direkomendasikan supaya Pemerintah mengeluarkan Perpu karena oleh DPR RI Komisi VII untuk memproses revisi undang-undang ini memerlukan waktu yang lama, tetapi malah reaksi dari Pak Menteri sangat saya sesalkan, rada emosional malah nelpon-nelpon Wakil Ketua Umum saya. Iya ada, jadi lain kali saya ingatkan jangan begitu Pak Menteri ya.Perundangan Revisi UU 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau ini pertama saya mau tanya ke Dirjen ini saya interaktif, ini Pak Dirjen ini PP Nomor 1 Tahun 2017 keluar. Ini saya ingin penjelasan yang detail apakah ini tepat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ini yang dulu seharusnya mau kita dalami mengenai PP ini, tetapi kesimpulan waktu itu mau mendalami implementasinya padahal PP ini masih perlu kita dalami. Terus Permen ini tepat enggak sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada enggak di Undang-undang Nomor 4 Tahun 9 pergeseran dari KK ke UPK diatur. Jadi saya sudah pernah mengusulkan ke Menteri ESDM agar solusi terhadap suatu persoalan itu mendasar dan itu ada diatur konstitusi. Ada hak konsesional Presiden untuk mengeluarkan Perpu dan semangat political will di Komisi VII DPR RI ini kalau ada solusi yang mendasar cenderung mendukung, jadi tidak ada masalah, tetapi itu tidak dijalankan. Kalau seperti ini saya sudah analisis ini Pak, abu-abu Pak, jadi di situ diikin move dikit sama bosnya Freeport, begini keadaan.Perundangan UPK 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya ikut memproses Undang-Undang ini sekitar 70% sesudah itu saya pindah ke komisi keuangan. Jadi itu wajib itu dilaksanakan, bukan abu-abu, memang kadang-kadang membuat Undang-undang, saya juga otokritik juga termasuk kepada saya dan teman-teman saya dalam memproses 1 Undang-Undang itu memang butuh keseriusan pada saat Panja dan juga Timsus. Sebenarnya semangatnya hilirisasi, tetapi kalau ini kan tetap hukum adalah hukum, di sini masih abu-abu, PP-nya juga begitu. Makanya saya usulkan Perpou jadi bisa detail di situ, kalau di sini terus terang saja punya ruang kok. Jadi kita enggak bisa, artinya menghadapi seperti ini tidak bisa sok-sok berkuasa lagi Pak, sekarang eranya sudah beda, sama masing-masing punya kekuatan, tapi kita harus siapkan dong hukum yang pas untuk itu dan ada ruang oleh para pendiri bangsa ini sudah disiapkan untuk itu. Ada hak konstitusional, ada bisa Perpu, di Perpu itu detail Undang-undang nanti kalau nanti Pak Marzuki ini, Pak Andi jago hukum di cek di sini bagaimana ini, benar enggak di penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang saya bicara di sini, tapi waktu itu terus membuat kesimpulan Pak Menteri langsung mau membahas implementasi bukan PP-nya yang mau kita bahas karena memang merasa hebat, menteri ini ngomong saja kasih tahu ke Pak Menteri.Perundangan UPK 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kita kan untuk, makanya Bapak pendiri bangsa ini untuk yang mengelola negara ini butuh khidmat kebijaksanaan. Memang di Pasal 103 kan disebut ini, pemegang UP dan UPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Tetapi masih ada di sini yang belum diatur pergeseran dari KK ke UPK. Kalau tadinya itu di Perpu kan itu jelas, bisa diatur di undang-undang. Kalau Undang-Undang itu kontrak kerja itu pasti di bawah undang-undang, tapi nanti kalau Dewan Komisaris yang ahli menganalisis ini. Itulah kalau abu-abu Pak, sampaikan ke Pak Menteri. Ini juga didengar pers, jadi kita harus memberikan solusi yang mendasar soal ini, kalau ini kan nanti akan merasa Freeport mentang-mentang berkuasa seenaknya saja kan enggak enak juga. Kita ingin solusi yang bagus, tapi kalau ini kan nanti jadi, ini dari Dewan Komisaris Freeport pemiliknya merasa tersinggung lagi dengan gaya-gaya seperti itu. Itu Pak Ketua, jadi waktu rapat itu saya mengusulkan kesimpulan rapat kita untuk mendalami PP, bukan mendalami implementasinya karena memang butuh kita dalami. PP itu masih bisa dikoreksi anytime oleh Presiden, baru pelaksanaan lagi Permen. Jadi itu Pak Ketua, jadi saya berpikir soal kepentingan bangsa saja. Tapi musti yang bijak ada ekuilibrium, ada keseimbangannya seperti saya sering kalau nonton wayang kulit di Dapil saya Pak Ketua, di Pemalang dan Pekalongan. Filosofinya wayang itu keseimbangan, kalau begini kan sama-sama ini kan repot ini. Datang lagi saya baca Menteri ESDM kita juga mau mengajukan tuntutan katanya coba. Inikan nanti mereka, Beliau-beliau ini masuk dari hukum Indonesia saja nanti itu Pak, sudah repot.Perundangan UPK 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya pikir cukup sampai itu karena Undang-undang apapu yang akan digunakan pemerintah silakan, tetapi harus tepat gitu.Perundangan UU 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota yang terhormat; Pak Dirjen, Sekjen, dirut-dirut Pimpinan semua PGN, Pertamina Gas serta semua jajaran yang kami hormati. Pertama, saya terkejut juga tadi penyampaian Pak Kurtubi terakhir melalui Pak Ketua, kita di DPR RI malah jadi minta Perpu karena kita sedang proses. Saya ada keprihatinan bahwa ada mekanisme yang tidak pas diinternal kita. Apa itu RUU-nya lagi dikantong siapa saja juga tidak tahu. Mungkin lagi dikantong yak an? sehingga tidak terproses sampai minta kita buat dibuat pemerintah perpu. Perundangan UU Migas 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau ini pertama saya mau tanya ke Dirjen ini saya interaktif, ini Pak Dirjen ini PP Nomor 1 Tahun 2017 keluar. Ini saya ingin penjelasan yang detail apakah ini tepat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ini yang dulu seharusnya mau kita dalami mengenai PP ini, tetapi kesimpulan waktu itu mau mendalami implementasinya padahal PP ini masih perlu kita dalami. Terus Permen ini tepat enggak sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada enggak di Undang-undang Nomor 4 Tahun 9 pergeseran dari KK ke UPK diatur. Jadi saya sudah pernah mengusulkan ke Menteri ESDM agar solusi terhadap suatu persoalan itu mendasar dan itu ada diatur konstitusi. Ada hak konsesional Presiden untuk mengeluarkan Perpu dan semangat political will di Komisi VII DPR RI ini kalau ada solusi yang mendasar cenderung mendukung, jadi tidak ada masalah, tetapi itu tidak dijalankan. Kalau seperti ini saya sudah analisis ini Pak, abu-abu Pak, jadi di situ diikin move dikit sama bosnya Freeport, begini keadaan.Perundangan UU No 4 Th 2009 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Pak Ketua, saya ikut memproses Undang-Undang ini sekitar 70% sesudah itu saya pindah ke komisi keuangan. Jadi itu wajib itu dilaksanakan, bukan abu-abu, memang kadang-kadang membuat Undang-undang, saya juga otokritik juga termasuk kepada saya dan teman-teman saya dalam memproses 1 Undang-Undang itu memang butuh keseriusan pada saat Panja dan juga Timsus. Sebenarnya semangatnya hilirisasi, tetapi kalau ini kan tetap hukum adalah hukum, di sini masih abu-abu, PP-nya juga begitu. Makanya saya usulkan Perpou jadi bisa detail di situ, kalau di sini terus terang saja punya ruang kok. Jadi kita enggak bisa, artinya menghadapi seperti ini tidak bisa sok-sok berkuasa lagi Pak, sekarang eranya sudah beda, sama masing-masing punya kekuatan, tapi kita harus siapkan dong hukum yang pas untuk itu dan ada ruang oleh para pendiri bangsa ini sudah disiapkan untuk itu. Ada hak konstitusional, ada bisa Perpu, di Perpu itu detail Undang-undang nanti kalau nanti Pak Marzuki ini, Pak Andi jago hukum di cek di sini bagaimana ini, benar enggak di penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang saya bicara di sini, tapi waktu itu terus membuat kesimpulan Pak Menteri langsung mau membahas implementasi bukan PP-nya yang mau kita bahas karena memang merasa hebat, menteri ini ngomong saja kasih tahu ke Pak Menteri.Perundangan UU No 4 Th 2009 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ketua, seperempat detik. Mendesak itu concern Komisi VII DPR RI Pak Wamen, begitu concern-nya Komisi VII DPR RI terhadap persoalan strategis itu, baru kalau lebih bagus saya pikir bukan mengambil langkah-langkah, membuat kebijakan yang tepat, jangan langkahlangkah lagi karena ini ...kebijakan. jadi Menteri ESDM dengan segala perangkatnya yangn didukung presiden harus bisa membuat kebijakan yang tepat dan implementatif atau imperatif gitu, jadi langsung saja, membuat kebijakan yang tepat, jangan mengambil lagi membuat.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
RAMSON SIAGIAN 24 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Belum. Perundangan UU Otonomi Khusus 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi sedikit Pak Ketua. Ini highlight anak perusahaan 2012-2017 tidak ada didatanya dibuku ya?Perusahaan Anak Perusahaan 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 11%, jadi 23% oleh anak perusahaan yang total milik PLN Pak ya? Kalau IPP itu ada yang join tidak, ada yang join venture tidak?Perusahaan Anak Perusahaan 7
RAMSON SIAGIAN 12 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi artinya maksud saya ya pasti cari untung juga untuk ke PLN, jadi tidak bisa jaminan bahwa harganya akan sesuai dengan realitas begitu, tidak bisa. Itu jadi kalau saya mungkin ya agak beda juga sama teman-teman Anggota Dewan yang terhormat, ini suatu strategi yang tepat juga artinya paling tidak sekian puluh persen rasio dari kebutuhan energi primer batubara itu bisa dikuasai oleh PLN untuk menjaga agar BPP-nya tidak terlalu tinggi, harga jual ke rakyat tidak terlalu tinggi karena disatu sisi kalau harga jual ke rakyat sesuai dengan mekanisme pasar bakal teriak. Ini harga crude oil kalau naik ini jadi USD 70 terus tidak ada subsidi, pemerintahan sekarang goyang. Kalau dari sisi politik, saya maunya sekarang USD 75/barel Pak Dirut dari sisi politik. Menurut saya peluangnya besar Tahun 2019. Itu memang politik. Kalau dari sisi politik, karena akan menjadi dilema begitu buat Presiden sekarang, jadi ini suatu hal yang bagus. Soal pembangkitan tadi Indonesia Power, itu sekarang kalau Indonesia Power menguasai supply energi listrik untuk didistribusikan oleh PLN itu berapa puluh persen Pak?Perusahaan Indonesia Power 7
Ramson Siagian 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Tadi kebetulan Pak Dirut soal Batang, memang Pak Dirut banyak masyarakatnya datang ke saya. Saya lihat masalahnya yang tahap pertama harganya rendah yang berikutnya ganti ruginya besar, yang pertama ingin sama dengan yang berikutnya. Saya lihat ini persoalannya rada rumit ini di Batang. Yang mau saya tanyakan Pak Ketua ke Pak Dirut ini apa langkah-langkah yang mau dilakukan oleh PLN dan pemerintah atau developer-nya Itu bakal jalan atau bagaimana Pak, karena di satu sisi yang memerlukan mengharapkan dibangun, tapi di satu sisi yang punya tanah itu sampai yang sudah menerima itu datang ke sana, kalau boleh saya perjuangkan untuk naik, saya tidak respons Pak. Artinya supaya harganya seperti harga yang tahap kedua.PLN Aspirasi dari Batang 7
Ramson Siagian 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Tadi soal Batang itu solusinya bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak Ketua.PLN Aspirasi dari Batang 7
Ramson Siagian 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Ketua, sedikit. Itu memang daerah pemilihan saya Pak Ketua. Jadi memang mesti ada solusinya Pak, yang tegas gitu.PLN Aspirasi dari Batang 7
RAMSON SIAGIAN 15 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ada, dengan PLN? Langsung PLN pusat Pak ya? Pak Ketua, hal-hal yang strategis untuk menjaga keseimbangan supply energi listrik ke publik, memang harus disiapkan strateginya Pak karena seperti tadi bahwa demand listrik akan meningkat terutama juga nanti untuk angkutan tetapi disatu sisi harus murah. Teknologi untuk mentransformasikan energi matahari yang murah belum ketemu Pak. saya belum tahu ini kira-kira berapa belas Tahun lagi atau berapa puluh Tahun lagi akan murah Karena kalau memang ada yang canggih sama saja dengan ini. Waktu saya dulu baru punya HP dulu 19juta saya beli Pak dulu, gede lagi seperti ini sambil show juga waktu baru jadi pengusaha waktu itu. Besar dia, jadi kita tentengtenteng, padahal dulu waktu masuk Nokia itu 1juta. jadi artinya kadang-kadang teknologi itu bisa membuat begitu efisien dan murah. Jadi bisa juga suatu saat ketemu kemampuan teknologi yang meningkat, transformasi energi matahari menjadi listrik itu cost-nya menjadi murah, Tapi kalau sekarang kan buktinya masih mahal. Kalau kita lihat tadi dari cost energi terbarukan, kalau yang sekarang menggunakan energi tenaga matahari yang ada tidak datanya Pak berapa cost BPP-nya itu Pak kalau per satu pembangkitan?PLN Cost 7
RAMSON SIAGIAN 17 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu nanti costnya sekitar USD7, USD8/kwh?PLN Cost 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 6 sen? Wah berarti bagus sama dengan Tanjung Jati B Pak ya yang menggunakan batubara? Saya lama ikuti Tanjung Jati B Pak dari zaman dulu. Terima kasih Pak Ketua, Pak Direktur terima kasih. Pak Dirut. Pak Ketua, jadi hal-hal strategis seperti ini saya fikir perlu kita dukung dari sisi kebijakan apalagi temanteman Anggota yang terhormat saya melihat sudah berfikir strategis. Dengan ini yang penting sebenarnya anak perusahaan ini mendukung Core Businessnya PLN artinya tidak jauh menyimpang, jangan bikin hotel lah misalnya. Kalau hotel ya tidak perlu karena swasta juga supaya hidup kalau di daerah-daerah pembangkitan atau misalnya di Batang ada pembangkitan ya jangan dibangun hotel, nanti saya teriakan sama saya punya konsituen karena supaya hotel-hotel kecil disana laku, tetapi sepanjang itu mendukung core business, saya fikir perlu kita dukung juga apa yang dilakukan oleh PLN termasuk juga tadi kalau akuisisinya sepanjang tidak total artinya ada rasionya, sehingga bisa dijaga ke supply batubara, karena itu sekarang yang diandalkan yang menekan cost per kwh karena buktinya Gas saja ada Pak yang teriak dari Medan itu dari Sumatera Utara. Akhirnya apa? dia punya pembangkitan yang menggunakan energi penerimaan Gas tidak laku tidak ini jadi idol capacity. Dia sudah investasi, katanya dia sudah jual, tadinya rumahnya besar di Simprug, dia jual lagi sekarang pindah ke yang lebih kecil karena sekian tahun tidak produksi karena tidak ada PLN. Tidak mau beli karena termasuk diatas BPP. Jadi memang harus berupaya menemukan agar cost atau BPP-nya tetap bisa rendah, jadi terjangkau oleh masyarakat. Disatu sisi tidak terlalu besar belanja subsidi di APBN karena sekarang defisit kita sudah makin berat Pak Ketua. Sementara demikian. Terima kasih Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhPLN Cost 7



Ramson Siagian 8 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang berikutnya untuk Pak Dirut, lain kali kalau pembebasan tanah tolong sekaligus. Itu ada dana di Kementerian Keuangan Pak. Dulu waktu saya di Banggar itu kami putuskan itu ada dana khusus dan bunganya kecil. Sesudah dibebaskan baru dikembalikan uangnya. Kalau rada bertahap begitu ya memang rada susah Pak, di situ ada yang agak bertahan, karena untuk membujuk dia harga dinaikan, yang lain ingin naik lagi. Jadi lain kali tolong sesudah di tentukan berapa luasnya langsung bayar sekaligus semua gitu Pak, diputuskan.PLN Dana Pembebasan Tanah 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, kalau jatah negara dari gas itu, itu yang menentukan negara harganya bukan si KPS, bukan si K3S. Ya kalau itu bisa kita buat keputusan politik mengusulkan agar negara menjual jatah pemerintah itu ke PLN dengan harga yang seperti diusulkan PLN itu bisa, kalau mau menekan cost energy primer yang dari gas yang tentunya bisa langsung didistrbusikan ke pembangkitan yang milik PLN atau APP itu bisa saja terutama yang PLN ya. Itu bisa, tapi bukan yang jatahnya K3S, nah ini nanti kita bicarakan dengan SKK Migas sama Menteri SDM baru ke pemerintah.PLN DMO 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang rada kurang strategis soal membutuhkan penjelasan dari halaman 7, Pak Dirut. Itu saya lihat di situ pembelian tenaga listrik naik dari 3,4 trilyun menjadi 5 trilyun, apa hanya sebesar itu komposisi listrik swasta yang digunakan atau yang dibeli oleh PLN dari IPP. Atau pertanyaan satu lagi apakah itu yang dibayar ke IPP. Berarti kalau hanya segitu dari semua cost PLN rasionya sangat besar untuk pembangkit listrik yang dari PLN sendiri. Berarti IPP-nya cost per-KHW-nya jauh lebih rendah dari cost per-KWH dari yang dioperasikan pembangkitnya oleh PLN kalau memakai logika yang ada di data-data angka-angka ini Pak Dirut. Karena di sini penyusutannya saja 27,3 trilyun, pemeliharaannya naik juga dari 20 ke 23,9 trilyun. Tadi penyusutan juga naik dari 23 ke 27 kalau penyusutan masih bisa dipakai re-invest ke PLN sendiri.PLN Harga Beli Listrik 7
Ramson Siagian 3 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Ini terkait harga gas Pak Dirut, itu gas bagian pemerintah itu dibeli oleh PLN berapa harganya. Ini interaktif sebentar Pak Ketua.PLN Harga Gas 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Karena kan Pak Dirut dari gas itu ada bagiannya KPPS, ada bagiannya cost recovery baru ada net bagiannya pemerintah. Yang bagian pemerintah itu dijual ke PLN berapa Pak harganya?PLN Harga Gas 7
Ramson Siagian 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Maaf Pak, Pak Dirut, itu yang bagiannya Pertamina atau yang bagian negara? Ini harus jelas ini Pak Ketua, nanti kita dirapatkan. Kan begini, struktur gas atau minyak bumi itu kan ada bagiannya KPPS atau kontraktornya, Pertamina di satu sisi operator, dia punya bagian, di satu sisi ada cost recovery. Pertamina memang bagiannya lebih besar. Terus misalnya Medco dia punya bagian, ada cost recovery, baru ada bagian negara, bagian pemerintah. Yang mau kita pertanyakan bagian negara ini jangan dikasih harga yang besar ke PLN. Ini untuk menekan cost. Jadi ini mesti nanti kita kebut termasuk Menteri Keuangan. Karena bagian negara Pak. Jadi bukan semua mungkin yang dijual Pertamina itu bagiannya Pertamina. Pertamina memproduksi gas, ada bagian Pertamina sendiri, ada yang dia tagih cost recovery dibayar dengan gas ada yang bagian negara. Nah ini kan kita mesti ada upaya- upaya yang inovatif untuk membantu PLN agar menekan energi primer cost-nya gitu Pak Ketua. Jadi itu nanti akan menekan juga harga pokok penjualan listrik per-KWH. Poin kita ke sana. Sehingga bisa memudahkan rakyat. Ujung-ujungnya rakyat, Pak Dirut.PLN Harga Gas 7
Ramson Siagian 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi Pak Ketua, saya ulangi, kan misalnya ada setara misalnya sejuta barel itu ada bagiannya operator, operatornya bisa Pertamina, bisa Medco. Pertamina biasanya bagiannya lebih besar. Ada membayar cost recovery dibayar dari gas itu. Baru ada bagian pemerintah bagian negara termasuk kita di situ. Yang bagian negara kalau boleh jangan dikasih harga tinggi ke PLN. Kalau yang bagian Pertamina boleh, terserah saja, itu kan bisnis ya, bisnis to bisnis. Itu kira-kira gitu Pak Dirut, catatan. Terima kasih Pak Ketua.PLN Harga Gas 7
Ramson Siagian 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Yang kedua, halaman 6, Pak Dirut, itu di situ ada hal-hal yang perlu saya pertanyakan harga gas itu malah direalisasi 2014 dengan revisi RKAP ada kenaikan harga 8,5 US Dolar menjadi 9,7 USD per-bbtu. Di satu sisi harga ICP itu menurun dari 104 ke 60 US Dollar perbarel. Harga batubara juga ada kenaikan seharusnya itu paralel Pak Dirut. Nah ini nanti tolong dijelaskan kenapa dalam RKAP revisi ada kenaikan harga untuk energi primer harga gas dan batubara. Agak rada kurang logis sehingga proyeksi keuntungan akan menurun dan proyeksi harga pokok penjualan listrik per-KWH akan naik. Kalau proyeksinya naik akan menambah proyeksi subsidi listrik yang akan dibayar negara yang disetujui oleh DPR RI di APBN. Karena kadang-kadang Pak Dirut di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah maupun domain- domain yang juga bagian dari pemerintah, sering kesalahan perhitungan diangka mengakibatkan mengganggu kebijakan ekonomi, misalnya kalau ada kesalahan dalam menentukan harga pokok penjualan BBM, harga BBM harus dinaikkan, itu akan menambah cost dari hampir semua sektor dan jasa yang memakai BBM sebagai energi primer. Kalau itu ada kenaikan akan mempengaruhi laju inflasi, akan mempengaruhi kemampuan komparatif atau comparatif advantage industri manufacturing kita, akan mempengaruhi ekspor kita mungkin net ekspor kita akan turun, bisa jadi defisit akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Padahal dimulai dari soal angka gitu. Makanya Pak Dirut, kalau saya dalam perdebatan itu saya kupas betul, ibarat menyelam, berenang, saya tidak mau hanya di atas saya nyelam ke dalam. Begitu, Pak Ketua. Karena kadang-kadang persoalan bangsa itu, itu dari sebenarnya hanya sepele gitu, tapi orang membuat filosofi semua, padahal dari situ saja. Langsung itu korelasinya banyak. Dan langsung mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Yang saya Kunjungi Pak Dirut hampir setiap minggu atau sekali dua minggu karena kebetulan juga ada dananya Pak Dirut, jadi saya kemarin, kemarin dulu juga ketemu rakyat kecil. Indah sekali. Tetapi biarpun mereka ekonominya susah. Kalau itu menurut Bung Karno korban dari sistem. Jadi kalau salah kebijakan mereka korban termasuk soal ini Pak Dirut kalau Direksi salah membuat analisis mengenai harga pokok penjualan listrik per-KWH nanti dampaknya akan luas. Langsung teriak nanti ada pejabat negara uang dibakar-bakar dengan subsidi. Jadi itu yang pertama Pak Dirut, yang strategis.PLN Kenaikan Harga 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Ini sudah langsung kontrak dengan PLN ya?PLN Kontrak 7
Ramson Siagian 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Soal poin 6 saya pikir perlu ditanya PLN sanggup tidak melaksanakan itu. Jadi jangan sampai kita buat keputusan politik tetapi tidak dilaksanakan. Itu kurang elok. Tapi kalau misalnya sanggupnya berapa tahun lagi di kasih tahu lagi juga begitu, Pak Ketua. Karena memang di dalam bisnis 30 tahun lalu saya pengalaman, kalau kapal angkatan laut itu beli cat dari pabrik lebih mahal daripada beli dari saya. Itu saya waktu itu trader, trader cat kapal di Priok. Jadi memang kadang-kadang begitu Pak Dirut jadi dia beli langsung ke pabriknya di Ancol sana lebih mahal, daripada waktu itu kira-kira tahun 80 sekian melalui saya. Jadi bisa saja ada terjadi seperti itu. Tapi kalau memang sanggup membuat tidak boleh melalui trader betul- betul dilaksanakan gitu jangan sampai di sini dibuat keputusan politik tahu-tahu tidak dilaksanakan PLN, itu namanya kurang bagus, Pak, terus terang saja sama Komisi VII.PLN Persoalan Trader 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Ini sudah langsung kontrak dengan PLN ya?PLN PLN 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru 55% ya? karena saya dengar di Sumatera Utara di Medan yang energi primernya gas, harga jualnya pun tidak sanggup untuk dibeli oleh PLN, iya artinya dibawah BPP eh diatas BPP ya? Jadi memang saya lihat tadi Pak Ketua, perkembangan anak perusahaan kalau disini ada yang PT PLN Batubara yang sudah men-supply sekitar 5 juta ton batubara atau sekitar 10%. Memang kalau kerja sama dengan Bukit Asam, ya ada plus minus-nya memang Pak Ketua. plusnya sama-sama BUMN, minusnya BUMN-nya, tapi beda dengan PLN. PLN itu 100% masih negara, kalau Bukit asam harus bermain di stock exchange, jadi mempengaruhi image investor supaya harga sahamnya naik. Jadi dia harus untung dinaikkan untungnya juga bila perlu financial engineering. Kebetulan waktu itu saya banyak main disitu Pak di Komisi XI, 5 Tahun di stock exchange. Saya juga mengunjungi New York Stock Exchange Pak Satya dulu, cuma karena Tahun 2010 jatuh ya tidak lagi, sudah ampun dulu.PLN PLN 7
RAMSON SIAGIAN 14 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 11%, jadi 23% oleh anak perusahaan yang total milik PLN Pak ya? Kalau IPP itu ada yang join tidak, ada yang join venture tidak?PLN PLN 7
RAMSON SIAGIAN 18 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki 6 sen? Wah berarti bagus sama dengan Tanjung Jati B Pak ya yang menggunakan batubara? Saya lama ikuti Tanjung Jati B Pak dari zaman dulu. Terima kasih Pak Ketua, Pak Direktur terima kasih. Pak Dirut. Pak Ketua, jadi hal-hal strategis seperti ini saya fikir perlu kita dukung dari sisi kebijakan apalagi temanteman Anggota yang terhormat saya melihat sudah berfikir strategis. Dengan ini yang penting sebenarnya anak perusahaan ini mendukung Core Businessnya PLN artinya tidak jauh menyimpang, jangan bikin hotel lah misalnya. Kalau hotel ya tidak perlu karena swasta juga supaya hidup kalau di daerah-daerah pembangkitan atau misalnya di Batang ada pembangkitan ya jangan dibangun hotel, nanti saya teriakan sama saya punya konsituen karena supaya hotel-hotel kecil disana laku, tetapi sepanjang itu mendukung core business, saya fikir perlu kita dukung juga apa yang dilakukan oleh PLN termasuk juga tadi kalau akuisisinya sepanjang tidak total artinya ada rasionya, sehingga bisa dijaga ke supply batubara, karena itu sekarang yang diandalkan yang menekan cost per kwh karena buktinya Gas saja ada Pak yang teriak dari Medan itu dari Sumatera Utara. Akhirnya apa? dia punya pembangkitan yang menggunakan energi penerimaan Gas tidak laku tidak ini jadi idol capacity. Dia sudah investasi, katanya dia sudah jual, tadinya rumahnya besar di Simprug, dia jual lagi sekarang pindah ke yang lebih kecil karena sekian tahun tidak produksi karena tidak ada PLN. Tidak mau beli karena termasuk diatas BPP. Jadi memang harus berupaya menemukan agar cost atau BPP-nya tetap bisa rendah, jadi terjangkau oleh masyarakat. Disatu sisi tidak terlalu besar belanja subsidi di APBN karena sekarang defisit kita sudah makin berat Pak Ketua. Sementara demikian. Terima kasih Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhPLN PLN 7
RAMSON SIAGIAN 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah banyak menyampaikan argumentasi yang mantap. Saya menambahkan saja. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, memang urusan listrik ini sangat strategis aapalagi sesuai undang-undang bahwa untuk distribusi tenaga listrik kepada masyarakat Indonesia dilakukan oleh PLN. Yang memproduksi boleh Pak Tjatur, boleh Pak Nasir, tapi kalau ke rakyatnya harus melalui PLN. Ini yang Undang-undang, jadi sangat strategis disatu sisi bahwa perkembangan teknologi nanti untuk energi angkutan atau transportasi seperti tadi Pak Aryo sudah menjelaskan trendnya kesana road shownya makin bakal meningkat berarti makin strategis, jadi PLN lebih strategis daripada Pertamina. Tentunya kelanjutan atau sustainability-nya PLN sangat diperlukan karena masih sebagai monopoli terhadap distribusi, tapi dalam arti kepentingan Negara. Ini tadi disini disampaikan saya lihat kinerjanya bahwa 2014 asset masih Rp540 Triliun, sekarang sudah Rp1.302 Triliun ya Pak Dirut ya? Itu kalau boleh ditunjukkan dilayar. Rasio hutang membaik dari 237% itu rasio kemana itu Pak Dirut kalau boleh interaktif Pak Ketua? 237% dari apa itu rasionya itu? Maksud saya rasio hutang 237% dari perbandingannya kemana Pak? perbandingan.PLN Rasio Hutang 7
RAMSON SIAGIAN 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Yang ketiga, soal daerah. Itu tadi disini ada perencanaan-perencanaan. Ini saya belum lihat ini mana yang tegas-tegas ini untuk Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang Dapil Jawa Tengah 10. Tolong motor angkut sampahnya diperbanyak kedapil Jawa Tengah 10 Ibu Menteri karena mereka sangat mengharapkan dan mereka mendoakan Ibu Menteri sehat karena saya beritahu. Ini saya kerja sama dengan Ibu Menteri LHK, mereka langsung mendoakan. Betul ada foto-fotonya Ibu Menteri, nanti saya tunjukan foto-fotonya langsung itu. Cuma minta lagi kalau bisa katanya tong sampah penampungan sampahnya begitu.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ya bedakan. Inikan rakyat didaerah saya langsung mendoakan. Jadi secara getaran batin itu ada itu. ah itu bedanya. Boleh lihat foto-fotonya langsung. Mereka Pak ustadz, Pak Kiai langsung mendoakan Ibu Menteri supaya sehat wal’afiat katanya, tapi jangan lupa memperbanyak motor angkut sampah katanya. Sama kalau boleh penampungannya Ibu Menteri. Tolong test case dulu project percontohan di Kabupaten Pemalang dan Pekalongan Ibu Menteri artinya yang penampungan itu karena belum ada dibagi-bagi itu. Jadi kalau boleh…Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
RAMSON SIAGIAN 7 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau Tahun 2019 itu kebijakan nasional Pak Ketua itu beda politik nasional, kalau inikan untuk dapil, untuk dapil kapan saja bisa. Toh nantikan kalau presiden berhenti tidak, besar kemungkinan Ibu Menteri bisa jadi menteri lagi Pak Ketua, bisa kita rekomendasikan. Begitu saja Pak Ketua. Ibu Menteri tolong perhatikan yang tadi yang terakhir, yang ketiga ini. ini salah satu yang sangat penting. Terima kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi kalau jatah motor sampah harus lebih tinggi sama hero inu dari semua Pimpinan karena rajin Ibu Menteri.Program Lingkungan Hidup Motor Sampah 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tadi sudah banyak argumentasi penjelasan pertanyaan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat, apalagi pidato Pak Kurtubi terakhir lebih mantab lagi. Cuma mungkin kadang-kadang saya lihat ini Ibu Menterinya hanya senyum-senyum kali. Karena apa? Hampir terlalu banyak yang tidak bisa dilaksanakan oleh eksekutif, oleh Kementerian LHK. Harapan tinggal harapan, jadi ibarat ya bagaimana ya? waktu masih remaja kan masih banyak harapan. Kalau sudah dewasa cepat action. Jadi kalau ini masih style-nya remaja semua ya. kenapa? Soal misalnya reklamasi. Apa yang bisa? Semua harapan tinggal harapan tidak ada sinkronisasi. Sekarang saya baca berita disini online menterinya dipanggil polisi, diperiksa karena soal penentuan NJOP yang kenapa Rp3,1 juta rupiah katanya, sementara KPK juga sedang mau mengembangkan lagi pemeriksaan terhadap kasus reklamasi. Disatu sisi Menko-nya mau menghidupkan kembali, disatu sisi kepala daerah yang punya otoritas untuk itu mau men-stop karena alasan-alasan yang logis, yang logis. Jadi ini bagaimana Pemerintah Jokowi sekarang ini? ini Ibu Menterinyakan bagaian daripada pemerintahan Jokowi, jadi banyak ambivalen begitu abu-abu, jadi tidak kuat referensi oleh rakyat dan juga masyarakat investor, masyarakat industri. Bagaimana kita mau menaikan pertumbuhan ekonomi yang pada saat kampanye 7%, awal-awal 7%, pertumbuhan akan menukik naik keatas seperti spotmik begitu, tetapi masih 5% juga.Program Lingkungan Hidup Reklamasi 7
RAMSON SIAGIAN 5 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Itu datanya katanya mau kirim ke saya tidak dikirim juga. Tolong dicatat siapa itu yang si ibu direktur atau si bapak direkturnya itu.Proyek Harga 7
RAMSON SIAGIAN 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Kalau hijau itu, tapi kurang bertanggungjawab. Langsung ke direkturlah siapa direktur yang bertanggungjawab ini datanya.Proyek Harga 7
RAMSON SIAGIAN 34 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Dan ke publik diumumkan ke publik, tahapan yang sudah ada sampe terakhir itu.Publik Publik 7
RAMSON SIAGIAN 35 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Jadi ini sebenarnya Pak Ketua, maksud saya kalau belum jelas divestasi 51% dikasih tahu belum jelas, nanti perjelasnya di rapat tertutup gitu, jadi kita fair dong terbuka, kata rakyat kita ngapain sih.....Publik Publik 7
RAMSON SIAGIAN 38 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, setengah menit. Untuk mendukung Bukit Asam, persidangan yang akan datang supaya kita jadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Kelistrikan, Dirjen Minerba, PT Bukit Asam dan PLN ya. Jadi kalau bisa lebih cepat direalisasikan itu. Terima kasih.Rapat Rapat Dengar Pendapat 7
RAMSON SIAGIAN 41 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Catatan TA aja, supaya nanti ini draft Rapat Internal dimasukkan, kita untuk mem-back up Bukit Asam, mantap, setuju ya Pak Ketua ya.Rapat Rapat Internal 7
RAMSON SIAGIAN 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Ketua, catatan saja buat kita, artinya kita memberikan dukungan penuh untuk memprebesar sumber dana dari luar atau kalau terminologi philantropic fund, biarpun itu tetap dikontrol. Kalau yang dari APBN tentu pengawasannya juga harus ketat seperti tadi yang Pak Nasir beritahu kalau di sana juga terlalu besar ikan-ikannya ya menimbulkan inilagi Bu, polusi lagi, jadi tidak jernih lagi itu jadi itu seperti peternakan ikan aja itu di danau Toba. Itu harus ada keputusan yang tegas karena kementerian LHK banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ada sanksi hukumnya. Ini yanng tadinya yang mau ada rapat gabungan termasuk dengan Bareskrim dan Kejaksaan Agung agar mem-back up Kementerian LHK lebih tegas, lebih berani dan menemukan solusi-solusi secara hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Itu Bu Menteri, Pak Ketua, jadi itu bisa di satu sisi kita mendukung sepenuhnya bagaimana malah kalau bisa Komisi VII juga berperanan untuk meningkatkan tadi itu sumber dana dari luar yang bukan dari APBN tetapi pengawasan juga harus lebih efektif kita koordinasikan, kita support Kementerian LHK. Terima kasih Pak KetuaRencana Kebijakan Filantropic Fund 7
RAMSON SIAGIAN 13 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mungkin lebih bagus Pak Ketua dan anggaran untuk studi tapak PLTN di BATAN untuk daerah-daerah yang potensial pembangunan di PLTNRiset Studi Tapak 7
RAMSON SIAGIAN 1 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi Pak Ketua, melalui Pak Menteri ke Pak Dirjen Kekayaan Negara saya lihat ada di sini. Saya mau tanya apa Arjuna Sakti ini sudah dimasukkan nggak sebagai kekayaan negara. Memang secara nilai buku kan ...... ini sudah dimasukkan nggak, kalau sudah dimasukkan seharusnya kalau ada agenda rapat seperti ini harus ada koordinasi Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Jadi konsepnya sudah di bawa ke DPR RI, Pak Dirjen kan tahu ini sama dengan divestasi sebenarnya, jadi privatisasi maksud saya. Jadi misalnya ini saham yang mau dijual ke swasta harus izin Komisi XI, saya kan dulu lama di Komisi XI Pak, dulu Bapak mungkin masih Kasub. Jadi harusnya sudah ada konsep diajukan di sini, jadi bahwa ini sama dengan privatisasi, dijual kekayaan negara ini, ada bentuk saham, ada bentuk aset. Jadi ini kita ribut-ribut ini didengar publik kan nggak, makanya saya diem saja Pak Ketua.SKK Migas Arjuna Sakti 7
RAMSON SIAGIAN 40 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Setuju Pak Ketua, karena udah berkembang memang ide originalnya dari Pak Daryatmo, nggak hilir berkembang lagi bukan hanya smelter termasuk sudah memproduk listrik. Terima kasih Pak Ketua.Smelter Smelter 7
RAMSON SIAGIAN 27 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Saya lihat presiden belum mempunyai kebijakan energi yang efektif Pak Ketua yang sekarang. Saya ngomong apa adanya, nanti Pak Probowo akan menyampaikan kebijakan energi kita 5 tahun mendatang. Betul bisa bertarung nanti, debat. Itu siap kita, sudah siap kita karena untuk kepentingan rakyat. Pak Kurtubi kita bukan hanya retorika akan kebijakan-kebijakan yang pro aktif, yang bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada direpublik ini. Banyak orang-orang cerdas seperti Pak Ketua, tapi bagaimana mengkoordinasikannya, resources kita banyak begitu Pak Ketua. Saya sangat prihatin sesudah membaca ini supaya jangan makin prihatin, tidak usah saya lanjutkan lagi. yang penting Bulan Oktober 2019 siap mendukungkan untuk kepentingan bangsakan? Maksud saya rakyatnya begitu, bangsanya mendukung. Demikian Pak Ketua. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhTata Kelola Migas Sistem Pra Bayar Gas 7
RAMSON SIAGIAN 22 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Mohon maaf, jadi versinya SKK Kalija itu up stream atau down stream?Tata Kelola Migas SKK Kalija 7
RAMSON SIAGIAN 23 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Tapi versinya SKK bagaimana?Tata Kelola Migas SKK Kalija 7
RAMSON SIAGIAN 11 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Baru yang kedua, tidak dilihat mata dilihat hati katanya. Yang kedua, yang kedua tadi sudah jelas ya, tata niaga gas. Ini kalau ini soft-soft saja ini, kemarin datang Pemda dari Penajam Paser Utara beserta DPRD dan masyarakatnya. Menginginkan agar blok Migas yang sudah habis kontraknya direalisasikan, dikelola oleh BUMD-nya karena BUMD-nya sudah punya expert 10 tahun. Jadi bisa dilihat itu analoginya setara K3S professional. Ini untuk referensi bagi Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri yang mendalami di sektor hulu, ini Pak Wakil menteri yang mendalami sektor hulu langsung kasih masukan saya lihat ke Pak Menteri. Jadi itu tolong catatan Pak Ketua, nanti Pak Ketua Rapat melalui TA hasil kesimpulan kemarin diserahkan kepada Pak Menteri, bahwa sudah datang ke sini penuh kursi, malah kurang kursinya begitu aspirasi rakyatnya, tetapi kita juga harus melihat secara proporsional bahwa BUMD-nya sudah pengalaman 10 tahun mengelola 1 blok Migas. Itu supaya menjadi referensi dari Pak Menteri ya.Tata Kelola Migas Tata Niaga Gas 7
RAMSON SIAGIAN 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-laki Rata-rata harganya berapa Pak?Transportasi Harga 7



Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirjen dan jajarannya, Ini selamat ini Pak Dirjen, sudah tinggi jabatannya ya. Zaman dulu masih Kabag, sekarang sudah Dirjen. Waktu periode pertama lagi. Jadi makanya saya ucapkan selamat kan gitu.UU Minerba Apresiasi 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua saya juga menyesalkan bahwa pada saat Undang-Undang Minerba ini berlaku akhir 2009, kebetulan saat itu saya mulai pensiun dari DPR RI, memproses RUU itu saya masih ikut sebagian, seharusnya pada saat itu pemerintah, Kementerian ESDM proaktif bahwa ada waktu 5 tahun sesuai perintah undang-undang untuk membangun smelter agar hasil-hasil tambang, mineral ini bisa diolah dulu. Tetapi saya lihat tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah khususnya Kementerian ESDM sehingga pada saat tertentu Menteri ESDM mengeluarkan peraturan menteri yang melarang ekspor terhadap beberapa komoditi dari hasil tambang mineral. Ini, sehingga dampaknya pada saat itu banyak perusahaan-perusaan tambang, mineral yang bangkrut. Terus yang kedua neraca perdagangan kita menjadi defisit. Karena selama ini kita cenderung, artinya surplus kita punya neraca perdagangan bukan karena keunggulan industri manufacturing kita tetapi lebih banyak karena ekspor hasil-hasil tambang, termasuk sebagian juga minyak, biarpun kita impor minyak cukup banyak juga, minyak dan gas. Nah ini yang mengakibatkan mungkin setahun lebih neraca perdagangan kita defisit. Nah itu otomatis juga mempengaruhi dari sisi moneter, rupiah kita melemah. Ini yang waktu itu kelemahan dari Permen yang mendadak membuat keputusan tersebut. Seharusnya dari 2009 sudah ada strategi yang pro aktif menghadapi 2014 bagaimana strateginya agar smelter-smelter tersebut sudah dibangun pada saat perintah undang-undang harus direalisasikan. Ini yang saya sesalkan dari Kementerian ESDM tentunya sebagai bawahannya Kementerian ESDM yang bergerak ataupun yang mengurus masalah-masalah ini, Direktorat Jenderal Minerba seharusnya memberikan masukan-masukan ke Kementerian ESDM. Sehingga sekarang dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional. Di satu sisi kecenderungan para pengusaha-pengusaha sektor pertambangan ini akan melanggar undang-undang ataupun menterinya yang akan melanggar undang- undang, karena dari awal tidak proaktif strateginya. Banyak kita punya sumber daya yang bisa di-manage untuk bisa melaksanakan undang-undang itu kalau itu dimulai dari awal. Artinya sudah proaktif dari saat undang-undang itu mulai direalisasikan 2009, menghadapi 2014, ada waktu 5 tahun. Nah ini tidak ada.UU Minerba Dampak Pelarangan Ekspor 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua tolong juga dijelaskan dari IUP-IUP yang ada sekarang baik mineral, baik batubara itu yang dikeluarkan bupati itu berapa banyak dari sekian banyak 10.653 IUP-IUP mineral dan batubara. Jadi tolong dijelaskan oleh Pak Dirjen untuk sebagai referensi buat Komisi VII untuk pembahasan selanjutnya, karena kita akan membahas nanti RUU ataupun amandemen terhadap Undang-undang Minerba.UU Minerba IUP 7
Ramson Siagian 9 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Maksud saya ini kan laporannya belum jelas ini di mana saja yang dibangun, belum terperinci ini baru secara umum, tapi sejak pertama kali nanti dilaporkan secara terperinci baru per 6 bulan gitu Pak Ketua, itu bahasanya yang pas. Sekretariat bisa main-mainkan laptopnya dulu.UU Minerba Ketidakjelasan laporan 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Dirjen ini kemarin kita diberikan data oleh Asosiasi APB3I Pengusaha Bauksit. Tadi juga sedikit sudah dikemukakan teman saya anggota yang terhormat, itu ada Permen, peraturan menteri yang memberikan otoritas ataupun memberikan peluang ke berapa produk atau ke komoditi untuk bisa di ekspor yaitu tembaga, biji besi, pasir besi, mangan, timbal, dan seng, sementara nikel dan bauksit tidak. Kalau kita lihat di Undang-Undang Miberba bahwa 2014 semua sudah harus diolah. Nah itu tolong dijelaskan oleh Pak Dirjen yang seharusnya ini, nanti kita akan pertanyaan ke Pak Menteri, tetapi tentunya karena ini dalam skopnya Dirjen Minerba, jadi tolong dijelaskan background-nya. Karena ini sebenarnya bertentangan dengan Undang- Undang Minerba, Kalau tanpa diolah itu tidak boleh diekspor. Terkecuali Undang- Undang itu kita amandemen dulu gitu. Ini yang saya heran kok tiba-tiba ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memperbolehkan lima jenis komoditi untuk bisa diekspor sementara yang dua tidak bisa ekspor, padahal sesuai dengan undang-undang itu semua sama.UU Minerba Ketidaksinkronan Aturan 7
Ramson Siagian 4 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Pak Dirjen, saya ulangi lagi tadi, bahwa memang di undang-undang pitu jelas apa yang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang terkait, tetapi seharusnya pemerintah membuat guidance, itulah tugas pemerintah, tugas Kementerian ESDM saat itu, sehingga publik atau pengusaha atau siapa pun yang terkait diarahkan gitu. Dari semua sumber daya yang ada, itu yang tidak ada Pak, sehingga pas di pertengahan jalan keluar Permen, waktu itu Permen yang tidak boleh ekspor raw material. Sekarang sesudah saya masuk Komisi VII, lagi, waktu keluar Permen itu saya lagi pensiun Pak Dirjen. Saya juga baca saya heran kok bisa terjadi, tapi saya pikir teman-teman saya saat itu Anggota Dewan yang terhormat di Komisi VII akan mengkritisi. Sekarang saya lihat sudah ada Permen, dan ini melanggar undang- undang, Pak Ketua. Jadi tolong di dalam, kita kan mau raker dengan Menteri ESDM pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Menteri ESDM, antara lain tolong dijelaskan apa langkah-langkah strategis Kementerian ESDM terhadap pelanggaran undang-undang ini. Jadi mesti jelas dari Kementeriain ESDM apa road map-nya, makanya waktu itu diperlukan antara Oktober ke Desember, Raker dengan setiap menteri bukan apa-apa, kita mau lihat apa sih yang mau dilakukan, biasanya seperti itu. Ini sudah melanggar undang-undang, ini artinya ke publik, kita memalukan juga ini, di sini banyak wartawan ini di belakang ini. Bahwa peraturan-peraturan menteri ESDM terkait tembaga, biji besi, pasir besi, mangan dan timbal, dan seng, itu sudah melanggar undang-undang, apa konsekwensinya? Yang mau kita tanyakan di dalam pertanyaan mau Raker nanti secara tertulis sebelum mulai Raker, kan ini Komisi VII kan mengirimkan pertanyaan, harus dijelaskan oleh menteri apa langkah-langkah untuk solusi terhadap pelanggaran ini. Ini melanggar Pak Dirjen. Soal itu kesepakatan antara pemerintah, Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI, waktu itu kita kurang tahu karena ini kan sudah lewat ini, beda itu, karena sesuai dengan undang-undang tidak bisa berlanjut ini, ibarat undang-undang dalam proses pun langsung berhenti dia, terkecuali ada keputusan politik, kalau keputusan politik itu lain lagi. Itu Pak Ketua, supaya dijelaskan oleh Menteri nantinya, jadi mungkin kita rapat dengan menteri bisa sehari penuh nanti ini, karena banyak masalah, belum masalah BBM lagi. Terima kasih Pak Ketua.UU Minerba Ketidaksinkronan Aturan 7
Ramson Siagian 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi sebenarnya melarang ekspor sebelum 2014 itu melanggar undang- undang, tetapi memperbolehkan ekspor raw material sesudah 2014 sesuai peraturan menteri itu melanggar undang-undang, terkecuali undang-indang ini diamandemen dulu. Ini kan kita semua harus taat hukum, yang membuat undang- undang adalah DPR RI dengan pemerintah, seharusnya proaktif dari pemerintah mengajukan ke DPR RI bisa diamandemen sehingga tidak melanggar undang- undang. Kalau ini kan konsekwensinya jadi repot ini. Kita melanggar undang- undang, jadi kita jangan membiasakan melanggar undang-undang, itu nanti ada konsekwensi hukumnya kepada kementerian yang terkait. Itu Pak Ketua. Jelaskan, kalau yang sekarang diperbolehkan itu melanggar undang undang yang kemarin diblok sebelum 2014 itu melanggar undang-undang. Nah ini nanti akan kita dalami lagi dengan yang lebih tinggi Menteri ESDM. Terima kasih.UU Minerba Pelarangan Ekspor 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Terus yang kedua saya juga menyesalkan bahwa pada saat Undang-Undang Minerba ini berlaku akhir 2009, kebetulan saat itu saya mulai pensiun dari DPR RI, memproses RUU itu saya masih ikut sebagian, seharusnya pada saat itu pemerintah, Kementerian ESDM proaktif bahwa ada waktu 5 tahun sesuai perintah undang-undang untuk membangun smelter agar hasil-hasil tambang, mineral ini bisa diolah dulu. Tetapi saya lihat tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah khususnya Kementerian ESDM sehingga pada saat tertentu Menteri ESDM mengeluarkan peraturan menteri yang melarang ekspor terhadap beberapa komoditi dari hasil tambang mineral. Ini, sehingga dampaknya pada saat itu banyak perusahaan-perusaan tambang, mineral yang bangkrut. Terus yang kedua neraca perdagangan kita menjadi defisit. Karena selama ini kita cenderung, artinya surplus kita punya neraca perdagangan bukan karena keunggulan industri manufacturing kita tetapi lebih banyak karena ekspor hasil-hasil tambang, termasuk sebagian juga minyak, biarpun kita impor minyak cukup banyak juga, minyak dan gas. Nah ini yang mengakibatkan mungkin setahun lebih neraca perdagangan kita defisit. Nah itu otomatis juga mempengaruhi dari sisi moneter, rupiah kita melemah. Ini yang waktu itu kelemahan dari Permen yang mendadak membuat keputusan tersebut. Seharusnya dari 2009 sudah ada strategi yang pro aktif menghadapi 2014 bagaimana strateginya agar smelter-smelter tersebut sudah dibangun pada saat perintah undang-undang harus direalisasikan. Ini yang saya sesalkan dari Kementerian ESDM tentunya sebagai bawahannya Kementerian ESDM yang bergerak ataupun yang mengurus masalah-masalah ini, Direktorat Jenderal Minerba seharusnya memberikan masukan-masukan ke Kementerian ESDM. Sehingga sekarang dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional. Di satu sisi kecenderungan para pengusaha-pengusaha sektor pertambangan ini akan melanggar undang-undang ataupun menterinya yang akan melanggar undang- undang, karena dari awal tidak proaktif strateginya. Banyak kita punya sumber daya yang bisa di-manage untuk bisa melaksanakan undang-undang itu kalau itu dimulai dari awal. Artinya sudah proaktif dari saat undang-undang itu mulai direalisasikan 2009, menghadapi 2014, ada waktu 5 tahun. Nah ini tidak ada.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Ramson Siagian 2 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Sekarang, tadi ini dilaporkan bahwa ada pembangunan smelter menurut Asosiasi Bauksit bahwa baru satu yang dalam proses, kemarin itu. Itupun membutuhkan waktu sampai tahun tahun 17, di sini diberitahukan bahwa ada 37 unit smelter yang sedang dibangun, tolong dijelaskan ini untuk jenis-jenis komoditi yang mana ini, apa ini bersifat umum, karena menurut Asosiasi Bauksit hanya satu yang masih dalam proses. Itu yang ingin saya sampaikan, mohon dijelaskan mengenai smelter tersebut.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Ramson Siagian 6 Gerindra Jawa Tengah X Laki-Laki Jadi sebenarnya melarang ekspor sebelum 2014 itu melanggar undang- undang, tetapi memperbolehkan ekspor raw material sesudah 2014 sesuai peraturan menteri itu melanggar undang-undang, terkecuali undang-indang ini diamandemen dulu. Ini kan kita semua harus taat hukum, yang membuat undang- undang adalah DPR RI dengan pemerintah, seharusnya proaktif dari pemerintah mengajukan ke DPR RI bisa diamandemen sehingga tidak melanggar undang- undang. Kalau ini kan konsekwensinya jadi repot ini. Kita melanggar undang- undang, jadi kita jangan membiasakan melanggar undang-undang, itu nanti ada konsekwensi hukumnya kepada kementerian yang terkait. Itu Pak Ketua. Jelaskan, kalau yang sekarang diperbolehkan itu melanggar undang undang yang kemarin diblok sebelum 2014 itu melanggar undang-undang. Nah ini nanti akan kita dalami lagi dengan yang lebih tinggi Menteri ESDM. Terima kasih.UU Minerba Permen melanggar UU 7
Saiful Bahri Ruray 2 Golkar Maluku Utara Laki-Laki Dari Pak Tony Wardaya, saya mendengar ada 8 komunitas ada disitu yang saya tahu itu ada Komoro dan Dani dan apa Amue itu bisa tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk pemberdayaan mereka. Selama ini adalah suara miring yang didengar oleh berbagai media internasional dan saya bilang ke teman-teman bahwa lebih baik kita mendukung Pak Tony Wardaya daripada bahasa-bahasa ini keluar, mohon maaf, dari misalnya ta’al hamid atau tombeanal, Pak Simon. Ya ini saudara- saudara Pak Simon yang, karena kalau Papua itu bergejolak sedikit, saya kira Pak Dirut sebagai orang mantan petinggi militer itu akan Australia ikut bicara, London ikut bicara dan New York ikut bicara. Eksistensi Papua ini adalah menyangkut kedaulatan Republik Indonesia, ini sudah diperoleh dengan berdarah-darah, orang tua kami adalah sukarelawan, kakek saya adalah juru bicara pengembalian Irian Barat di konstituante hasil Pemilu 55, Pak.Freeport Komunitas Masyarakat Papua 7
Saiful Bahri Ruray 2 Golkar Maluku Utara Laki-Laki Yang berikut adalah tentang orientasi profit yang demikian besar tadi membanggakan kami namun dengan operasi sekian lama dari tahun 67 tahun 73 operasi sampai sekarang, Pak Dirut, mungkin sudah ada saatnya untuk Free Port juga harus berpikir sosial benefit juga. Minimal ada, kami tadi bangga Pak Dirut memperkenalkan bahwa ada 5 anak Papua dalam jajaran direksi, Alhamdulillah, Pak, Pak Simon, abang saya dan kawan-kawan bisa menjadi direksi ini adalah satu kebanggaan bagi kami orang-orang timur. Sosial benefit ini maksudnya keterlibatan Free Port terhadap masyarakat-masyarakat lokal.Freeport Orientasi Profit 7
Saiful Bahri Ruray 2 Golkar Maluku Utara Laki-Laki Saya ada kebanggaan tersendiri sebagai, mohon maaf bukan P Murdiani orang timur yang tetangga dekat Papua bangga dengan paparan Pak Dirut. Kesimpulan dalam otak kecil saya bahwa Papua ini harta karun NKRI yang harus tetap dijaga. Yang ingin saya sampaikan memang oleh Abang saya penanya dari pertama dan kedua tentang smelter juga sudah ditanyakan, saya kira kira keberadaan smelter di Gresik ini memang agak sedikit menggangu pikiran kami di Komisi VII, kenapa tidak dibangun di Papua. Kita tahu bahwa kawasan timur adalah, Indonesia sedang menghadapi MEA 2015 sekarang harusnya kawasan timur itu menjadi beranda Indonesia menuju pasifik Pak Dirut, harusnya menjadi beranda Indonesia, artinya kalau rumah itu beranda, beranda itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin dalam ongkos produksi saya tidak tahu cara menghitungnya seperti apa, rule material dari Papua diolah di Gresik seandainya dijual ke Asia Timur dan ke Los Angles itu kan fraigth-nya lebih mahal dua kali lipat dibanding misalnya dari Papua langsung ke kawasan pasifik.Freeport Pembangunan Smelter 7
Saiful Bahri Ruray 2 Golkar Maluku Utara Laki-Laki Yang ingin saya sampaikan bahwa ini sedikit mengganggu karena seandainay smelter itu dibangun di Papua itu dapat menjawab disparitas wilayah, Pak Dirut. Dan kalau tetap dibangun di Gresik itu sosial geleousness dengan kawasan timur sebagai pemilik sumber daya itu akan semakin besar. Saya minta barangkali kearifan untuk bisa mereview kembali kebijakan ini. Kita tahu persis bahwa kalau mau side back ke belakang keberadaan Free Port ini ada sejak pembicaraan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Prof. Wijoyo Nitisastro dan Ali Budiarjo pada tahun 1967 di Genewa dimana menghasilkan draft Undang-undang Penanaman Modal Asing sebagai Undang-undang pertama orde baru dan kita tahu persis mohon maaf, Free Port saat itu adalah perusahaan yang nyaris bangkrut, dia ikut dalam perjanjian Genewa itu sebagai nilai tukar dukungan Jhon F. Kenedy terhadap pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.Freeport Pembangunan Smelter 7
Saiful Bahri Ruray 2 Golkar Maluku Utara Laki-Laki Royalti 1%, Pak Dirut, yang dicantumkan dalam perjanjian 67 itu adalah mudah-mudahan data saya keliru karena ini riset jaman mahasiswa Pak Dirut, mudah-mudahan keliru itu kita adalah royalti terkecil, Pak Simon, royalti terkecil di dunia kalau dengan Mozambique dan Angola yang di Afrika, luar biasa. Ini mungkin saya minta penjelasan karena saya bertanya ke Pak Kurtubi ketika naik 3,4% waktu kami di Sumatera Selatan, Free Port itu agak susah karena ada klausul dalam kontrak karya bahwa kenaikan royalti itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Itu memang dimana-mana klausul kontrak selalu begitu. sehingga 3,4% susah di realisasikan. Ini kami minta penjelasan, Pak.Freeport Persentase Royalti 7
SATYA WIDYA YUDHA 62 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini penting sekali Pak, karena memang pemerintah dalam hal ini pada waktu kita ketemu dengan Pertamina satu-satunya yang bisa menekan impor LPG ya ini. Jadi kalau kita bisa mengembangkan syukur-syukur Bukit Asam bisa menjadi pilot projek untuk itu akan lebih baik. Mari kita tandasnya di sini sebagai poin yang harus dimasukkan dalam kesimpulan. Bisa disepakati?. Saham Timah Pengganti 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini yang menurut saya grafik yang Bapak buat itu bisa tidak terjadi apa-apa, kalau tidak ada pagar-pagar daripada payung hukum yang kuat ya yang bisa membawa kita untuk menuju betul-betul purly hilirisasi Pak. Presidenkan hari ini senang sekali menggunakan istilah “hilirisasi”. Kalau Komisi VII senang sekali karena Undang-Undang Minerba kita itukan rohnya hilirisasi juga itu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Ketua. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut memikirkan bagaimana mewujudkan yang Bapak tadi. kita belum berbicara anggaran Pak, tapi kalau flow-nya sudah benar ya mudah-mudahan anggaran nanti yang ditambah atau kita mengusahakan supaya Kementerian Keuangan itu menyadari begitu perlu adanya biaya riset yang cukup besar begitu, ditambah nanti dorongan daripada industri yang mempunya research. Jadi industri yang melakukan riset di Indonesia itu mungkin perlu mendapatkan insentif. Inikan masih belum ada Pak.Anggaran Anggaran 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi Kementerian Ristek itukan belum misalkan untuk industri yang mempunyai riset center yang bisa berkontribusi kita kasihlah apa begitu ya kemudahan-kemudahan misalkan apa ya. mungkin ya tidak mesti harus dalam bentuk fiscal insentif, tapi bisa juga non fiscal insentif hanya untuk mendorong saja karena kalau dengan anggaran APBN sendiri kan tidak apa tidak mencukup itu begitu. itu saja. Terima kasih.Anggaran Anggaran 7
SATYA WIDYA YUDHA 98 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Penyusunan Bu, yang dimaksud sebetulnya green finance bukan untuk, green finance itu lebih kepada anggaran belanja kita yang mendanai, yang mencerminkan keberpihakan kepada aksi-aksi lingkungan. Penyusunan rencana anggaran, bukan.Anggaran Penyusunan Anggaran 7
SATYA WIDYA YUDHA 99 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Penyusunan rencana anggaran.Anggaran Penyusunan Anggaran 7
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tadi ada satu satu tabel yang disampaikan Pak Dirut itu di prognosa Tahun 2017 Pak itu kalau kita lihat kan negative sepertinya holdingnya itu. Coba dihalaman 25. dihalaman 25 apa presentasi kita. Saya ingin tanya sebetulnya ini cerminan daripada karena masalah batubara atau masalah apa? ini highlight laporan keuangan coba. Nah laporan keuangan dan cari yang grafik Pak yang bukan yang itu bukan nah itu. Lihat yang paling kanan laba bersih itu berarti kan terkonsilidasi 6 kan ya? dari AP-nya 6,2 berarti AP-nya memberikan yang kontribusi lebih besar begitu loh. Maksud saya karena apa begitu dengan adanya angka itu? apakah itu sama dengan keluhannya Pak Dirut?coba sampaikan Pak.Batu Bara Batu Bara 7
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal yang demikian yang dalam konsep itu adalah mobile, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan di mana lokasi-lokasi yang diperlukan, kita padukan dengan pembangunan dari pada mini FSU ataupun PSU yang dipenuhi oleh gas-gas impor. Jadi bapak juga membandingkan antara kapal yang menggunakan diesel dengan lokasi yang dibangun dengan MSU dengan apa dengan gas impor tadi, dengan di sini pasti akan ada delta ya itulah sebetulnya negara menghemat. Nah ini ya kita enggak punya pak Komisi VII kita tidak punya petanya, kita hanya mengetahui parsial saja, kita tahu ada development upstream, kita tahu ada kebijakan mau impor, kita tidak tahu bagaimana apa projek-projek miniatur PSR atau apa yang sekarang apa lagi jalan ya, terus kapan mereka kan bisa fit in dan seberapa jumlah penghematan yang akan bisa dilakukan. Nah kalau itu bisa di quantity gitu saya yakin ini menjadi apa performance dari pada Kementerian ESDM di mata dari pada Kementerian Keuangan gitu bahwa dengan ide-ide kita akan menyumbang sebetulnya apa keuntungan devisa yang harusnya kita keluarkan hanya karena pemenuhannya menggunakan BBM impor.BBM BBM 7
Satya Widya Yudha 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Fraksinya Pak. BBM dan Migas Apresiasi 7
Satya Widya Yudha 87 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Karena saya ada satu terakhir yang ingin saya juga tanyakan mumpung kita nanti jawabannya bisa tertulis itu menyangkut subsidi BBM, begitu harga minyak turun apalagi jual di bawah $ 50 itu sudah tidak attractive lagi gitu. Nah apakah Pertamina nanti tidak bisa meng-absorb ya kebutuhan daripada bahan bakar nabati sebagai bahan campuran daripada BBM mutu. Nanti kalau tidak memang industri, apa, renewable energy ini kan selalu sensitif sekali terhadap harga minyak dunia, karena begitu dia turun ini pasti tidak lagi bisa ekonomis pada harga tertentu. Nah, bagaimana sikap kita sebab kalau tidak ya nanti tidak ada yang, ini saya anggap soul of trigger-nya kan Pertamina. Jadi kalau kita sudah kasih subsidi untuk biodiesel dan bioetanol sebesar 1.500 dan 2.000 rupiah per liter, itu apakah cukup? Tentunya nanti tidak, dan itu menjadi mata rangkaian dari pada mata acara persetujuan dari asumsi makro nanti di dalam pembahasan berikutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.BBM dan Migas Bahan Bakar Nabati 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Kalau tidak siap sekarang tolong itu nanti disampaikan, karena itu menjadi highlight dari pada rapat kita untuk masalah BBM. Di samping itu kalau bisa ada ilmu sedikit yang mengenai biaya pokok produksi Pak mulai daripada kilang dan tipe produk yang dihasilkan kan, kita itu selalu menggunakan Mobs plus Alpha ya, Mobs- nya menggunakan referensi Singapur. Singapur itu ukurannya sudah Euro 3. Tetapi dengan perhitungan itu kita deliver kepada masyarakat kita dengan produk yang quality-nya lebih rendah. Nah ini kita ingin apa betul apa perhitungan yang selama ini menjadi referensi pemerintah itu sebetulnya tidak fair gitu untuk rakyat dari beban yang diberikan oleh negara untuk subsidi. Jadi acuan, karena di sinilah letaknya nanti berapa besaran subsidi itu. Jadi saya perlu mendapatkan penajaman mengenai sisi itu karena itu penting sekali. Nanti tolong dijawab kalau bisa dijelaskan, baru kita beralih ke elpiji. Saya rasa itu ya bisa disepakati ya. Silakan Pak.BBM dan Migas Biaya Pokok Produksi 7
Satya Widya Yudha 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Ya silakan Pak Ramson.BBM dan Migas Dana Permintaan Hiswana Migas 7
Satya Widya Yudha 30 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Ya, terima kasih Pak Agus. Tadi memang waktu Pak Kardaya menyampaikan pendapatnya ini memang sangat penting sekali karena kita berbicara data jadi begitu kita berbicara data asumsinya sudah berbeda berarti ini kan tidak bisa kita ikuti sebetulnya angka-angka ini, karena asumsinya pakai ICP 105, sementara tadi disampaikan sama Pak Dirut kalau ICP yang realistis saat ini masih di dalam perhitungan mereka, sehingga ini tidak bisa dijadikan referensi baku begitu, makanya nanti pada waktu pendalaman jangan pakai ini, pada waktu pendalaman mungkin apakah Pak Direktur Hulu atau apa menjelaskan kira-kira berapa persen sih deviasinya dari kalau kita menggunakan ICP 105BBM dan Migas Data Asumsi Minyak 7
Satya Widya Yudha 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Bisa ditangkap Pak ya. Jadi begini Pak Eri, untuk memudahkan kita didalam melanjutkan rapat ini yang jelas aspirasinya adalah detail, kita minta usulannya nanti detail kalau bisa. Kalau tidak siap sekarang disampaikan, dalam bentuk slide tidak apa-apa, dikasih cover letter-nya di slide itu lebih menjelaskan tadi seperti yang dibicarakan sebelumnya. Nanti begitu selesai mau akan ada pedalaman ini dari Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VII supaya lebih bisa interaktif ya di dalam pedalaman nanti. Kalau masih ada yang mau disampaikan lagi, saya pikir sudah selesai atau masih banyak Pak Eri, kita mau langsungkan ke pedalaman kalau sudah.BBM dan Migas Detail pasal 7
Satya Widya Yudha 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar, sebentar Pak. Kalau sudah pendalaman kita buka sesi pendalaman sekarang.BBM dan Migas Faktor Kenaikan 7
Satya Widya Yudha 84 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Tadi saya lihat di sini kan ada satu ambisi yang luar biasa meningkatkan produksi ya menurut saya cukup signifikan karena di atas 300.000 barrel oil equivalent-nya. Dan dulu kita melihat bahwa Pertamina itu withdrawl rate-nya itu masih rata-rata rendah dibandingkan dengan para PSI yang lain. Mungkin Pak Direktur hulu nanti juga bisa menyampaikan pada kita ya jangan sampai Pak, jangan sampai Pertamina ini mempunyai area ada satu potensi diminta tidak boleh, dikerjakan juga tidak. Nah, ini tolong betul-betul dari sisi hulu itu hambatan- hambatan yang secara signifikan yang selama ini dirasakan oleh baik pemerintah ataupun juga pada masyarakat benar-benar bisa ditiadakan gitu, karena kita betul- betul menginginkan supaya mengoptimalkan dari lapangan yang ada Pak. Kita nanti di dalam konsep Undang-Undang Migas kan jelas akan memberikan privilege kepada Pertamina, sudah nuansanya sudah itu, itu tidak suatu yang tidak bisa lagi kita bendung, tetapi di sisi yang lain kita menginginkan bahwa Pertamina juga betul- betul menunjukkan ya jangan sampai nanti secara politiknya dibantu semua katakan ini untuk blok-blok ya yang masih dikuasai oleh asing dalam tanda petik dikelola atau dioperatoi mereka, diambil semua oleh Pertamina, lantas Pertamina tidak pernah memikirkan portfolio management-nya di dalam sekian tahun, puluhan tahun ke depan ya akhirnya semua numpuk di Pertamina tidak bisa ngapa-ngapain, dikerjasamakan lagi. Jadi sebetulnya jadi secara tidak langsung Pertamina bisa menjadi broker. Nah ini yang tidak kita hendaki, belum terjadi Pak, tetapi kalau nanti privilege itu diberikan otomatis kan banyak beberapa blok yang sekarang ini mungkin dikelola oleh asing bisa ditingkatkan prosentasenya baik itu swasta nasional atau pun kepada Pertamina dengan ... (terpotong interupsi).BBM dan Migas Hambatan Sektor Hulu 7
Satya Widya Yudha 35 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Pak, saya interupsi sebentar. Ini kan yang akan dijelaskan sangat penting Pak, kebetulan datanya tidak ada, iya kan Bapak tidak mempersiapkan di dalam apa di dalam materi presentasi karena sebagai isu-isu aktual sehingga nanti kita minta supaya itu disusulkan, jadi seperti Bapak tadi menyebutkan, Perpresnya, menyebutkan BBM itu dibagi 3 kategori dan lain sebagainya tolong disampaikan. Karena kalau tidak nanti seakan- akan Bapak sudah merespon pertanyaan dari kami, padahal ini kan forumnya Bapak memberikan, diberikan waktu untuk presentasi. Jadi mohon supaya ini bisa dimaklumi bagi anggota Komisi VII DPR RI supaya, materinya belum ada, tetapi akan disusulkan tetapi ini merupakan topik yang penting yang kita perlu dengarkan jadi silakan Pak dilanjutkan.BBM dan Migas Kategori BBM 7
Satya Widya Yudha 133 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Begini Pak Harry, makanya dari tadi saya mengatakan term untuk impor dan ekspor produk itu mencakup apa saja, tapi menurut yang biasa termasuk Pak Kardaya, produk itu sudah masuk LPG, BBM dan lain sebagainya, tapi kalau itu mau dijelaskan ya dikasih bracket saja, dalam kurung, apa BBM, LPG dan lain-lain. Atau berhenti di produk, kalau memang itu sudah menjadi terms baku. Kan kalau saya melihat mesti clear. Nah itu dihilangkan.BBM dan Migas Ketentuan ekspor-impor 7
Satya Widya Yudha 82 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima Kasih. Ini kita hampir dipenghujung acara paling tidak dari sisi pertanyaan, sebelum saya menyerahkan kepada Direktur Utama saya ingin sedikit saja meminta klarifikasi karena ada beberapa hal yang selama ini agak mengganjal, tadi sudah disebutkan banyak oleh teman-teman Anggota Komisi VII menyangkut nasib dari TPPPI, Pak. Saya pada waktu di Badan Anggaran pernah bicara dengan Menlkeu Perekonomian waktu itu dan juga dengan Menteri Keuangan, karena ini sebetulnya kuncinya di Menteri Keuangan tetapi tidak terlepas dari keinginan Pertamina untuk mau melangkah lebih jauh atau tidak, apakah mungkin untuk dipisahkan sementara antara permasalahan hutang mereka dengan tersedianya fasilitas refinery yang bisa mengkilang sekitar, mengkilangkan sekitar 40.000 barel. Bottom line-nya adalah kalau Pertamina atau negara dalam hal ini ingin memanfaatkan fasilitas itu bisa dengan mekanisme yang lainnya tanpa harus dikaitkan dengan proses penyelesaian daripada masalah restrukturisasi ataupun apa saja yang menyangkut mengenai hutang daripada pemilik lama dan lain sebagainya, karena kalau kita masuk di situ ini idle terus Pak. Bagaimana kalau misalkan kita menyewa saja, Pertamina menyewa, pemerintah menyewa, memanfaatkan fasilitas yang ada di situ secara pararel mereka akan selesaikan, sehingga masuknya Pertamina di dalam TPPPI bukan bukan menjadi keharusan pada saat ini gitu, tetapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena sangat ironis saja gitu, kita menginginkan kilang ya kilangnya susah untuk, diapa, proses pembangunannya susah, tetapi TPPPI bisa kita switch fasilitasnya menjadi refinery yang bisa punya kapasitas sekitar 40.000. Nah kalau Pertamina tidak memberikan satu langkah atau effort yang menunju kepada pemikiran bagaimana memanfaatkan daripada fasilitas yang idle ini saya yakin Departemen Keuangan juga tidak tidak maju juga gitu. Karena mereka selalu mengatakan itu terpulang dari pada Pertamina. Jadi ini bolak balik saja itu dari Pertamina ke Depkeu, Depkeu ke Pertamina ya. Saya mohon supaya ikut dipikirkan bagaimana caranya supaya fasilitas itu bisa dan resources yang ada di sana tentunya tidak akan kesulitan, karena SPSI-nya pernah beraudiensi dengan kita di Komisi VII ini dan sangat memperhatikan sebetulnya, banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang bagus yang apabila ini tidak kita perhatikan mereka akan lari kemana- mana dan akan menyulitkan sebetulnya kalau memang kita mempunyai niatan untuk mendayagunakan fasilitas yang cukup bagus itu sebetulnya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan supaya, apa sebetulnya yang menjadi kendala utama kalau misalkan itu kita bisa pisahkan untuk sementara waktu.BBM dan Migas Klarifikasi 7
Satya Widya Yudha 139 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Tapi yang jelas Pak, kalau kita sudah berbicara lifting, ada lifting, ada crude- nya di situ itu sudah, tadi yang disampaikan Pak Ramson menjadi valid, karena itu menjadi terminologi daripada APBN kita lifting gas, lifting crude, lifting minyak. Jadi lebih bagus, karena ini yang dimaksudkan berbeda dengan yang ada dalam terminologi APBN lebih bagus diubah saja kalimatnya.BBM dan Migas Lifting 7
Satya Widya Yudha 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Ya silakan Pak Ramson.BBM dan Migas Margin 7



Satya Widya Yudha 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Oke Pak Eri dilanjutkan.BBM dan Migas Margin 7,5 Persen 7
Satya Widya Yudha 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Pak Kardaya jadi gitu saja, Pak Ketua ya, supaya Pak Eri mempersiapkan, lantas semua nanti di-breakdown betul, karena kita butuh yang konkrit Pak, supaya tidak salah interpretasi. Karena nanti kan sayang aspirasinya ditampung dan kita melihat juga kita dikejutkan dengan beberapa faktor paling tidak saya merasa begitu. Nah kalau nanti penyampaiannya terlalu general kita susah akan anu Pak, karena kan kita akan, ini rangkaian yang tidak terpisahkan di dalam beberapa RDPU yang kita susun untuk finalnya ketemu dengan Menteri ESDM. Jadi kan sayang Pak, nanti kalau Bapak memberikannya sepotong-sepotong kita iya-iya kan saja tapi nanti tidak bisa menjadi masukan yang tajam, itu yang intinya. Kalau disepakati saya ingin langsung saja kepada ...(terpotong interupsi).BBM dan Migas Margin 7,5 Persen 7
Satya Widya Yudha 82 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima Kasih. Ini kita hampir dipenghujung acara paling tidak dari sisi pertanyaan, sebelum saya menyerahkan kepada Direktur Utama saya ingin sedikit saja meminta klarifikasi karena ada beberapa hal yang selama ini agak mengganjal, tadi sudah disebutkan banyak oleh teman-teman Anggota Komisi VII menyangkut nasib dari TPPPI, Pak. Saya pada waktu di Badan Anggaran pernah bicara dengan Menlkeu Perekonomian waktu itu dan juga dengan Menteri Keuangan, karena ini sebetulnya kuncinya di Menteri Keuangan tetapi tidak terlepas dari keinginan Pertamina untuk mau melangkah lebih jauh atau tidak, apakah mungkin untuk dipisahkan sementara antara permasalahan hutang mereka dengan tersedianya fasilitas refinery yang bisa mengkilang sekitar, mengkilangkan sekitar 40.000 barel. Bottom line-nya adalah kalau Pertamina atau negara dalam hal ini ingin memanfaatkan fasilitas itu bisa dengan mekanisme yang lainnya tanpa harus dikaitkan dengan proses penyelesaian daripada masalah restrukturisasi ataupun apa saja yang menyangkut mengenai hutang daripada pemilik lama dan lain sebagainya, karena kalau kita masuk di situ ini idle terus Pak. Bagaimana kalau misalkan kita menyewa saja, Pertamina menyewa, pemerintah menyewa, memanfaatkan fasilitas yang ada di situ secara pararel mereka akan selesaikan, sehingga masuknya Pertamina di dalam TPPPI bukan bukan menjadi keharusan pada saat ini gitu, tetapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena sangat ironis saja gitu, kita menginginkan kilang ya kilangnya susah untuk, diapa, proses pembangunannya susah, tetapi TPPPI bisa kita switch fasilitasnya menjadi refinery yang bisa punya kapasitas sekitar 40.000. Nah kalau Pertamina tidak memberikan satu langkah atau effort yang menunju kepada pemikiran bagaimana memanfaatkan daripada fasilitas yang idle ini saya yakin Departemen Keuangan juga tidak tidak maju juga gitu. Karena mereka selalu mengatakan itu terpulang dari pada Pertamina. Jadi ini bolak balik saja itu dari Pertamina ke Depkeu, Depkeu ke Pertamina ya. Saya mohon supaya ikut dipikirkan bagaimana caranya supaya fasilitas itu bisa dan resources yang ada di sana tentunya tidak akan kesulitan, karena SPSI-nya pernah beraudiensi dengan kita di Komisi VII ini dan sangat memperhatikan sebetulnya, banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang bagus yang apabila ini tidak kita perhatikan mereka akan lari kemana- mana dan akan menyulitkan sebetulnya kalau memang kita mempunyai niatan untuk mendayagunakan fasilitas yang cukup bagus itu sebetulnya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan supaya, apa sebetulnya yang menjadi kendala utama kalau misalkan itu kita bisa pisahkan untuk sementara waktu.BBM dan Migas Nasib TPPPI 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebelum ke elpiji ya Pak Eri, apakah punya bahannya atau tidak tadi mengenai breakdown daripada beberapa produk yang ada di dalam SPBU, lantas perhitungan untuk masing-masing produk itu, keluhan mulai daripada penyimpanan uang yang terendap di bank sekitar satu hari itu menurut saya kita perlukan itu Pak. Karena nanti esensi dari rapat ini kita harapkan supaya pada waktu kita mem- breakdown tentang apa yang menjadi keluhan daripada Hiswana itu menjadi cukup terstruktur. Tadikan disampaikannya sudah cukup bagus, cuman begitu saya lihat di slide tidak koresponden gitu, maksud saya lebih bagus kalau itu misalkan di dalam, apa slide-nya dimunculkan seperti itu supaya kita tahu Pak nanti pada waktu mengaplikasikan pajak kendaraan bermotor yang mana kewenangannya sekarang diberikan kepada daerah masing-masing itu kan juga bisa kita lihat faktornya supya nanti pada waktu kita berbicara mengenai margin itu juga langsung bisa kita mana yang mesti di-adjust. Karena kalau tidak, nanti kabupaten-kabupaten yang merasa ini dia bisa meningkatkan PBBKB-nya, misalkan seperti itu. Jadi itu perlu mendapatkan tambahan.BBM dan Migas Pajak Kendaraan Bermotor 7
Satya Widya Yudha 83 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Lantas yang kedua itu menyangkut mengenai Pertamina atau kemajuan Pertamina dari sisi hulu, dulu saya pernah mengatakan supaya bagaimana memaksimalkan daripada sumur-sumur tua, saya sudah mengatakan waktu Direktur Hulunya Pak Husein, segala macam burden yang ada akibat dari pada perizinan yang menyangkut mengenai SKK Migas, itu kita minta untuk diselesaikan supaya ini bisa kita optimalkan. Lantas tidak perlu Pertamina membatasi misalkan karena takut kalau itu nanti merusak formasi dan lain sebagainya apabila dilakukan pengeboran pada kedalaman tertentu. Kalau tidak nanti apa gunanya gitu loh, ini kan sumur tua kita ingin maksimalkan, kalau dibatasi banyak ya tidak bisa apa-apa. Karena yang terjadi sekarang ini sumur tua dikelola ya kayak orang apa menurut saya pengadaan tenaga kerja saja gitu, tidak ada teknologinya ya, di sana bagaimana ada orang yang mau mengerjakan, membawa latung itu, lantas dijual. Jadi sama sekali tidak meningkatkan produksi secara signifikan kalau menurut saya. Nah dan kita sadari itu kita banyak sekalii. Dulu terpaksa kita sampaikan, karena kita melihat menambah 5.000 barel overall dari produksi kita kan sangat, sehingga saya berpikir apakah itu bisa menjadi satu solusi. Jadi saya mohon ada satu, apa, ada satu niatan paling tidak, karena ... yang terbesar kan dimiliki Pertamina. Tidaklah yang punya lebih gede daripada Pertamina untuk ... Di bidang minyak dan gas ini.BBM dan Migas Pemanfaatan Sektor Hulu 7
Satya Widya Yudha 32 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Silakan Pak Kardaya, silakan.BBM dan Migas Pengalihan Ron 88 ke Ron 92 7
Satya Widya Yudha 94 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Nah satu hal yang saya ingin tambahkan mumpung nanti akan menjadi jawaban tertulis perhitungan LPG juga Pak, Kan kita sudah didengungkan berkali- kali, tapi saya waktu itu minta ke Bu Karen juga berkali-kali, tapi tidak tidak disampaikan itu yang LPG 12 kilo yang dikatakan dulu ya sebelum ada kenaikan merugi, merugi, merugi, karena ini nanti menjadi bahan masukan kita waktu kita berbicara tentang kebijakan dengan Menteri ESDM pada hari Kamis, jadi kalau bisa mendapatkan jawaban itu lebih cepat itu akan membantu kita untuk menanyakan dari sisi kebijakannya kepada pemerintah.BBM dan Migas Perhitungan Harga LPG 7
Satya Widya Yudha 99 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Oke saya pikir sudah kita tampung semuanya ya. Nah nanti begini Pak Direktur Utama, karena ini menyangkut mengenai perhitungan harga jual BBM, ini sangat sensitif ya, dan ini dokumen menjadi dokumen resmi, karena ini disampaikan pada forum RDP, sehingga ini meng-endorse sebetulnya quote unquote adalah kesalahan presiden pada waktu dia mengumumkan harga yang sejatinya harusnya detail gitu ya bahwa harga itu berbeda walaupun selisihnya sedikit, karena presiden menyampaikan kepada rakyat kan seakan-akan satu harga berlaku untuk semuanya, yang kenyataannya tidak demikian, karena Pertamina menyatakan di sini ada Jamali dan ada yang non Jamali, ada Bali sendiri khusus. Jadi kan sebetulnya sudah menunjukkan ketidaksamaan harga ya dari apa yang disampaikan oleh presiden. Nah saya tidak ingin berpolemik di situ tetapi mohon nanti di dalam jawaban tertulis ini betul-betul perhitungan baik nanti untuk LPG, ini yang ditunggu oleh rakyat Pak, ya kalau Bapak tadi mengatakan bahwa dasar daripada ICW melakukan suatu penghitungan adalah begini, kalau Bapak punya datanya dimatrikskan saja, sehingga kita tahu persis gitu. Jangan sampai perhitungan yang dilakukan oleh Pertamina dianggap alpa maksudnya dianggap tidak benar begitu, karena ada satu hal yang ditutup-tutupi misalkan. Nah ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk supaya nanti akan menjadi dokumen, ya dokumen resmi yang kita terima yang betul-betul kita awasi pelaksanaannya di lapangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.BBM dan Migas Perhitungan Jawa dan Non Jawa 7
Satya Widya Yudha 34 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih. Ada tambahan Pak? Sebentar.BBM dan Migas Persaingan terhadap Perusahaan Asing 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebelum ke elpiji ya Pak Eri, apakah punya bahannya atau tidak tadi mengenai breakdown daripada beberapa produk yang ada di dalam SPBU, lantas perhitungan untuk masing-masing produk itu, keluhan mulai daripada penyimpanan uang yang terendap di bank sekitar satu hari itu menurut saya kita perlukan itu Pak. Karena nanti esensi dari rapat ini kita harapkan supaya pada waktu kita mem- breakdown tentang apa yang menjadi keluhan daripada Hiswana itu menjadi cukup terstruktur. Tadikan disampaikannya sudah cukup bagus, cuman begitu saya lihat di slide tidak koresponden gitu, maksud saya lebih bagus kalau itu misalkan di dalam, apa slide-nya dimunculkan seperti itu supaya kita tahu Pak nanti pada waktu mengaplikasikan pajak kendaraan bermotor yang mana kewenangannya sekarang diberikan kepada daerah masing-masing itu kan juga bisa kita lihat faktornya supya nanti pada waktu kita berbicara mengenai margin itu juga langsung bisa kita mana yang mesti di-adjust. Karena kalau tidak, nanti kabupaten-kabupaten yang merasa ini dia bisa meningkatkan PBBKB-nya, misalkan seperti itu. Jadi itu perlu mendapatkan tambahan.BBM dan Migas Produk SPBU 7
Satya Widya Yudha 87 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Karena saya ada satu terakhir yang ingin saya juga tanyakan mumpung kita nanti jawabannya bisa tertulis itu menyangkut subsidi BBM, begitu harga minyak turun apalagi jual di bawah $ 50 itu sudah tidak attractive lagi gitu. Nah apakah Pertamina nanti tidak bisa meng-absorb ya kebutuhan daripada bahan bakar nabati sebagai bahan campuran daripada BBM mutu. Nanti kalau tidak memang industri, apa, renewable energy ini kan selalu sensitif sekali terhadap harga minyak dunia, karena begitu dia turun ini pasti tidak lagi bisa ekonomis pada harga tertentu. Nah, bagaimana sikap kita sebab kalau tidak ya nanti tidak ada yang, ini saya anggap soul of trigger-nya kan Pertamina. Jadi kalau kita sudah kasih subsidi untuk biodiesel dan bioetanol sebesar 1.500 dan 2.000 rupiah per liter, itu apakah cukup? Tentunya nanti tidak, dan itu menjadi mata rangkaian dari pada mata acara persetujuan dari asumsi makro nanti di dalam pembahasan berikutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.BBM dan Migas Renewable Energi 7
Satya Widya Yudha 32 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Silakan Pak Kardaya, silakan.BBM dan Migas Subsidi harga 7
Satya Widya Yudha 35 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Pak, saya interupsi sebentar. Ini kan yang akan dijelaskan sangat penting Pak, kebetulan datanya tidak ada, iya kan Bapak tidak mempersiapkan di dalam apa di dalam materi presentasi karena sebagai isu-isu aktual sehingga nanti kita minta supaya itu disusulkan, jadi seperti Bapak tadi menyebutkan, Perpresnya, menyebutkan BBM itu dibagi 3 kategori dan lain sebagainya tolong disampaikan. Karena kalau tidak nanti seakan- akan Bapak sudah merespon pertanyaan dari kami, padahal ini kan forumnya Bapak memberikan, diberikan waktu untuk presentasi. Jadi mohon supaya ini bisa dimaklumi bagi anggota Komisi VII DPR RI supaya, materinya belum ada, tetapi akan disusulkan tetapi ini merupakan topik yang penting yang kita perlu dengarkan jadi silakan Pak dilanjutkan.BBM dan Migas Tidak ada data 7
Satya Widya Yudha 84 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Tadi saya lihat di sini kan ada satu ambisi yang luar biasa meningkatkan produksi ya menurut saya cukup signifikan karena di atas 300.000 barrel oil equivalent-nya. Dan dulu kita melihat bahwa Pertamina itu withdrawl rate-nya itu masih rata-rata rendah dibandingkan dengan para PSI yang lain. Mungkin Pak Direktur hulu nanti juga bisa menyampaikan pada kita ya jangan sampai Pak, jangan sampai Pertamina ini mempunyai area ada satu potensi diminta tidak boleh, dikerjakan juga tidak. Nah, ini tolong betul-betul dari sisi hulu itu hambatan- hambatan yang secara signifikan yang selama ini dirasakan oleh baik pemerintah ataupun juga pada masyarakat benar-benar bisa ditiadakan gitu, karena kita betul- betul menginginkan supaya mengoptimalkan dari lapangan yang ada Pak. Kita nanti di dalam konsep Undang-Undang Migas kan jelas akan memberikan privilege kepada Pertamina, sudah nuansanya sudah itu, itu tidak suatu yang tidak bisa lagi kita bendung, tetapi di sisi yang lain kita menginginkan bahwa Pertamina juga betul- betul menunjukkan ya jangan sampai nanti secara politiknya dibantu semua katakan ini untuk blok-blok ya yang masih dikuasai oleh asing dalam tanda petik dikelola atau dioperatoi mereka, diambil semua oleh Pertamina, lantas Pertamina tidak pernah memikirkan portfolio management-nya di dalam sekian tahun, puluhan tahun ke depan ya akhirnya semua numpuk di Pertamina tidak bisa ngapa-ngapain, dikerjasamakan lagi. Jadi sebetulnya jadi secara tidak langsung Pertamina bisa menjadi broker. Nah ini yang tidak kita hendaki, belum terjadi Pak, tetapi kalau nanti privilege itu diberikan otomatis kan banyak beberapa blok yang sekarang ini mungkin dikelola oleh asing bisa ditingkatkan prosentasenya baik itu swasta nasional atau pun kepada Pertamina dengan ... (terpotong interupsi).BBM dan Migas Withdrawal Rate 7
SATYA WIDYA YUDHA 69 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Betul Inalum tidak perlu karena tidak ada eksplorasi. Inalum dicoret saja, bisa disepakati ya. 4. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero, Tbk. PT Inalum Persero untuk menyampaikan kinerja operasi dan keuangan di masing-masing anak vperusahaannya.vIni tidak semuanya punya anak perusahaan.BUMN Anak Perusahaan 7
SATYA WIDYA YUDHA 70 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Inalum coret ya, Antam ada, Bukit Asam.BUMN Anak perusahaan 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan dulu itu pernah ada perjanjian antara Bukit Asam dengan Pertamina untuk mengembangkan DME. Apakah sekarang ini sudah jalan atau tidak jalan sama sekali karena itu kan sebetulnya bagus programnya karena bisa menggantikan LPG Pak.BUMN Bukit Asam 7
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tapi cukup lama Pak, dari tahun 2009 saya masih inget waktu.BUMN Bukit Asam 7
SATYA WIDYA YUDHA 75 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bukit Asam nggak perlu karena dia bukan smelterBUMN Bukit Asam 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya sedikit saja tadi kan ada 3 Permen sebagai turunan dari pada PP 1, 56 sama 9 kan, kalau 9 kan tidak perlu mungkin BUMN itu kan untuk yang non BUMN dan divestasi. PP 56 tidak ada belum ada turunannya sampai sekarang, belum ya. Oke, kalau gitu. Silakan dilanjutkan Direktur Utama PT Timah.BUMN BUMN 7
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang lain mungkin ada karena memang di dalam Undang-undang Minerba tidak menyebutkan apa, BUMN sama non BUMN, tapi lebih kepada jenis mineralnya dan juga batubaranya. Mengenai penciutan luas wilayah gitu dan sebetulnya yang dimaksud itu supaya tingkat produktivitasnya tinggi Pak, karena banyak sekali yang mereka memegang luasan wilayah namun tidak dikerjakan. Kebetulan dipegang oleh, kalau sekarang sudah menjadi IUPK, pemegang kontrak karya seperti Vale itukan luar biasa besar ratusan ribu hektar, tetapi tidak produktif gitu karena mereka hanya mengusahakan tidak lebih dari 20 ribu.BUMN BUMN 7
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal-hal demikian sebetulnya mendasari dari apa munculnya pasal yang ada dalam Undang-Undang Minerba. Tapi kalau itu menjadi concern ya tentunya bisa menjadi masukan, terutama untuk BUMN supaya ada satu proteksi. Ujungnya cuma 1 pak sebetulnya produktivitas, jadi kalau ada 1 produktivitas, ada rencana kerja ke depan yang memang mendayagunakan resources itu tidak disimpan saja itu akan jauh menghasilkan untuk pendapatan negara. Kecuali kalau memang kita tapi sebetulnya itu bukan-bukan tugas daripada, bukan tugas dari pada BUMN untuk masuk ke dalam wilayah pencadangan nasional karena negara sebetulnya yang berhak untuk mencadangkannya misalkan memang tidak kita eksploitasi pada kurun waktu tertentu yang nantinya baru kita jual, jadi itu maksud di dalam BPN dulu baru nanti kita jadikan WPUP untuk kita tenderkan, kan itu kewenangan ada di negara dari sebuah perusahaan kita anggap dengan luasan wilayah yang dimiliki dia harus meningkatkan produktivitas, tidak meng-hold pada kurun waktu yang akhirnya juga menjadi tidak produktif, tapi negara mempunyai hak untuk itu, kalau negara mempunyai hak untuk memasukkan ke dalam wilayah pencadangan tadi. Silakan.BUMN BUMN 7
SATYA WIDYA YUDHA 69 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Betul Inalum tidak perlu karena tidak ada eksplorasi. Inalum dicoret saja, bisa disepakati ya. 4. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero, Tbk. PT Inalum Persero untuk menyampaikan kinerja operasi dan keuangan di masing-masing anak vperusahaannya.vIni tidak semuanya punya anak perusahaan.BUMN Laporan 7
SATYA WIDYA YUDHA 49 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nanti begini saja Pak, inikan masalah angka dan juga menyangkut mengenai laporan ya, berapa persen dan lain sebagainya memang itu belum ada di dalam presentasinya. Nah itu lebih bagus nanti di dalam jawaban tertulis supaya kita ingat semua, enggak cuma hanya yang menanyakan saja. Itu disampaikan nanti Pak.BUMN Laporan 7
SATYA WIDYA YUDHA 50 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu kita perlu data jangan cuma nanya disampaikan secara lisan gitu.BUMN Laporan 7
SATYA WIDYA YUDHA 60 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Unit logam mulia.BUMN Logam Mulia 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan dulu itu pernah ada perjanjian antara Bukit Asam dengan Pertamina untuk mengembangkan DME. Apakah sekarang ini sudah jalan atau tidak jalan sama sekali karena itu kan sebetulnya bagus programnya karena bisa menggantikan LPG Pak.BUMN Pertamina 7
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tapi cukup lama Pak, dari tahun 2009 saya masih inget waktu.BUMN Pertamina 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tolong nanti Pak, dijelaskan karena ini memang tidak pernah. Kita selalu kalau membahas masalah kontribusi terhadap pemerintah itu langsung dalam bentuk deviden dari pada BUMN itu, itupun dibahasnya di Badan Anggaran, tidak pernah di kita. Mungkin sekarang ini saatnya kita bisa menanyakan dari data-data yang ada.BUMN Saham Timah 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan dulu itu pernah ada perjanjian antara Bukit Asam dengan Pertamina untuk mengembangkan DME. Apakah sekarang ini sudah jalan atau tidak jalan sama sekali karena itu kan sebetulnya bagus programnya karena bisa menggantikan LPG Pak.Capaian Kerja DME 7
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tapi cukup lama Pak, dari tahun 2009 saya masih inget waktu.Capaian Kerja DME 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak-Ibu yang saya hormati. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT Bukit Asam dan Direktur Utama PT Inalum merupakan rapat yang pertama kita di awal tahun 2017 dan ini bisa dihadiri oleh seluruh BUMN tambang kita dan kami berharap ini menjadi awal yang baik, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan lancar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah evaluasi tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017. Yang kedua rencana penambahan daya listrik khususnya untuk PT Inalum Persero. Selain kedua agenda di atas Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Dirut PT Antam, Dirut PT Timah dan Dirut PT Bukit Asam, serta Dirut Inalum tentang berbagai macam isu yang terkait kegiatan sektor pertambangan, diantaranya adalah implementasi dari pada PP Nomor 1 Tahun 2017, serta kesiapan pelaku usaha terkait wacana pembentukan BUMN holding pertambangan, serta masukan terhadap revisi dari pada Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tapi ini sifatnya informatif saja. Jadi kalau kita nanti membicarakan masalah revisi Undang-undang karna forumnya lebih kepada forum pengawasan, bukan legislasi, ini beda. Keempat serta realisasi pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang, progres kegiatan reklamasi dan paska tambang, realisasi dari pada CSR, masalah tumbang tindih lahan, IPTKH, serta berbagai isu aktual terkait kegiatan operasi pertambangan di masing-masing perusahaan.Capaian Kerja Evaluasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 64 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI meminta PT Bukit Asam Persero untuk mempertimbangkan perpanjangan IUP Ombilin yang akan berakhir pada tahun 2019 karena apa, sebentar, karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup PLTU Ombilin. Tadi sudah dijawab sebetulnya, apa perlu dimasukkan Pak Dar.Capaian Kerja IUP 7
SATYA WIDYA YUDHA 68 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Demi keberlangsungan gitu aja ya demi kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara, kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara titik kita, yang itu dicoret saja. Oke, bisa diterima, bisa ya. 3. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero Tbk. dan PT Inalum persero untuk menyampaikan data rinci terkait dana jaminan reklamasi, kegiatan reklamasi pasca tambang dan perhitungan iuran IUP dalam 5 tahun terakhir. Tadi ini hanya karena tidak masuk di dalam slide presentasi di masing-masing.Capaian Kerja Iuran IUP 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iuran IUP yang dijelaskan oleh Dirjen Minerba kita pada waktu kita meminta kontribusi terhadap pemerintah itu selalu deviden yang dijelaskan gitu loh. Nah sekarang ini karena ini menyangkut masalah iuran, disampaikan saja karena menjadi bahan kita untuk Rapat Kerja dengan menteri.Capaian Kerja Iuran IUP 7



SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tolong nanti Pak, dijelaskan karena ini memang tidak pernah. Kita selalu kalau membahas masalah kontribusi terhadap pemerintah itu langsung dalam bentuk deviden dari pada BUMN itu, itupun dibahasnya di Badan Anggaran, tidak pernah di kita. Mungkin sekarang ini saatnya kita bisa menanyakan dari data-data yang ada.Capaian Kerja Iuran IUP 7
SATYA WIDYA YUDHA 69 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Betul Inalum tidak perlu karena tidak ada eksplorasi. Inalum dicoret saja, bisa disepakati ya. 4. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero, Tbk. PT Inalum Persero untuk menyampaikan kinerja operasi dan keuangan di masing-masing anak vperusahaannya.vIni tidak semuanya punya anak perusahaan.Capaian Kerja Kinerja 7
SATYA WIDYA YUDHA 30 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin tambahan saja Pak Dar, kita masih ingat Bu pada periode yang lalu memang di Komisi VII itu ada Panja Danau ya. Ada Panja Danau memang menjadi concern Komisi VII saat itu, tinggal nanti kita ingin dapatkan dokumennya gitu untuk supaya bisa kita tindaklanjuti. Kalau memang perlu kita lakukan Panja Danau kita lakukan kembali Pak, kita bisa usulkan dalam Rapat Internal karena saya masih ingat, saya nggak tahu Pak Daryatmo Anggota juga kan, iya kan, kita ke Rawa Pening, kita mana saja waktu itu, sudah keliling Bu sebetulnya dan sudah menyaksikan sebetulnya permasalahan sektoral tadi sangat menonjol. Mungkin masih ada yang nambah lagi Pak Dar.Capaian Kerja Panja Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 34 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII yang saya hormati. Saya menambahkan kebetulan saya dapat fotocopy lembaran rekomendasi Paja Danau periode yang lalu Bu. Memang di sini disebutkan ada keinginan untuk mempunyai Undang-undang sebetulnya yang menjadi inisiatif DPR RI tentang tata kelola danau, walaupun intermnya sebelum mendapat atau sebelum Undang-undang itu ada kita meminta supaya pemerintah mengatur dengan memberikan landasan hukum berupa PP atau peraturan presiden. Jadi sebetulnya sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kementerian, hanya kalau sampai ke bentuk Undang-undang tentunya harus menjadi kesamaan dulu karena saya yakin kalau itu menjadi inisiatif DPR RI prosesnya akan jauh lebih lama, tapi kalau ini menjadi inisiatif daripada pemerintah dengan segala macam sumber daya manusianya yang ada bisa lebih cepat sebetulnya. Tetapi ini sudah tertangkap dari hasil Panja periode yang lalu walaupun di DPR RI ini kalau sudah ganti periode kan tidak mempunyai ikatan kecuali disampaikan misalkan hasil dari pada panitia angket mislanya, itu ada ikatannya, bisa di carry over work, tapi kalau semacam rekomendasi ini tidak bisa langsung tetapi bisa dijadikan rujukan.Capaian Kerja Panja Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA [10] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar saya interupsi sebentar Pak Menteri. Ada statement bahwa perpanjangan dari pada masa yang 120 hari menjadi 6 bulan, itu sebetulnya posisi pemerintah bagaimana, apakah memang betul mau diperpanjang hingga 6 bulan waktu berdiskusinya atau kita mau stick yang 120 hari. Mohon penjelasannya. Terima kasih.Capaian Kerja Penyataan 7
SATYA WIDYA YUDHA 94 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kementerian Keuangan.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 97 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Adanya rapat gabungan dengan kementerian terkait gitu ya, kita kan juga belum .....kementerian terkait terhadap.Capaian Kerja Rapat Gabungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allat SWT Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan yang disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2017-2018, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda membahas: 1. Implementasi daripaada grand design penyelamatan ekosistem kawasan danau Indonesia. 2. Implementasi daripada ratifikasi Undang-undang Perubahan Iklim.Capaian Kerja Rapat Kerja 7
SATYA WIDYA YUDHA 61 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya usul sebetulnya Pak Dar kunjungan spesifik nanti kita sampaikan karena memang kebetulan mitra kita ini kan jarang sekali di tengok, atau bahkan mungkin ada yang nggak pernah. Jadi saya pikir penting sekali kita ya, kita untuk melihat lebih dekat dari apa yang sudah disampaikan. Jadi Bapak-bapak sekalian para Direktur Utama terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Maka tiba waktunya kita untuk menuju pada kesimpulan rapat sebagai akhir dari pada pertemuan yang nantinya perlu ditindaklanjuti karena kesimpulan tidak hanya cuma ditulis tetapi juga dilaksanakan dan kita akan tanyakan pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya. Saya bisa bacakan, jadi draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Aneka Tambang Persero, Tbk. Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk. Direktur Utama PT Timah Persero, Tbk. dan Direktur Utama PT Inalum Persero, Selasa 21 Februari 2017: 1. Komisi VII DPR RI meminta kepada PT Bukit Asam Persero untuk serius mengembangkan diversifikasi usaha diantarannya sudah dirintis sejak tahun 2009 bersama PT Pertamina Persero adalah pemanfaatan the methyl ether sebagai pengganti LPG agar segera direalisasikan ke tahap produksi secara komersial.Capaian Kerja Realisasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 62 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini penting sekali Pak, karena memang pemerintah dalam hal ini pada waktu kita ketemu dengan Pertamina satu-satunya yang bisa menekan impor LPG ya ini. Jadi kalau kita bisa mengembangkan syukur-syukur Bukit Asam bisa menjadi pilot projek untuk itu akan lebih baik. Mari kita tandasnya di sini sebagai poin yang harus dimasukkan dalam kesimpulan. Bisa disepakati?.Capaian Kerja Realisasi 7
SATYA WIDYA YUDHA [11] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi gini, masalah reformasi tadi, reformasi agraria tadi kan melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga BPN. Saya yakin nanti dari teman-teman Komisi yang membidangi untuk BPN itu Komisi V ya, Komisi II, mereka pasti akan menanyakan yang sama, supaya ada sinkronisasi saja Bu karena jangan sampai nanti yang dimaksud dengan Pak Mul tadi, sifatnya partisipasi aktif bertabrakan sesama komisi gitu. Jadi lebih bagus kalau itu transparan, jadi nanti kerjasama antara BPN dengan KLHK diinformasikan utuh ke kita, supaya kita mengetahui persis pemetaannya, lantas di mana letak di mana kita bisa melakukan partisipasi aktif itu. Terima kasih.Capaian Kerja Reforma Agraria 7
Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Bisa interupsi sebentar saja, Pak Menteri. Perlu dijelaskan mengenai yang lebih besar 100 milyar Pak karena sampai saat ini paling tidak di periode sekarang kita tidak pernah memberikan persetujuan dalam kesimpulan rapat kita dan sebagainya. Jadi aapakah itu kolektif maksudnya semua dikumpulkan jadi satu sehingga 100 atau persatuan, kalau persatuan berarti Arjuna itu harus persetujuan DPR RI, jadi Cuma info saja.Divestasi Freeport Dana 100 miliar 7
Satya Widya Yudha 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Pak Pimpinan, ini yang menyangkut operator ...... tadi Pak. Saya pikir ini memang harus hati-hati betul ya karena 51% tetapi operator ship di mereka. Itu nanti di pola pengambilan keputusan karena kita punya pengalaman dengan Exxon yang di Cepu itu Pak. Pola pengambilan keputusannya luar biasa kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak akhirnya karena ...... apa participating interest itu selalu ke tempatnya dia juga gitu. Sehingga semua decision making yang dipakai di sana ya kita ikut mereka. Ini yang sebetulnya kita nanti pikirkan yang 51 tadi Pak, jangan sampai kita 51 harus dipecah-pecah, tetapi sejatinya yang tinggi masih mereka itu kan juga hal yang pernah terjadi di Newmont Pak. Newmont juga demikian, Newmont itu dipecah-pecah, Indonesianya itu tapi tetap saja yang tinggi adalah dari Newmont Corporation, sekarang sudah jadi Aman, sudah beda lagi. Ini kita berbicara yang kemarin, jangan sampai kita nanti ke sana karena operator ship masih dipegang dia itu juga menjadi sesuatu menurut saya.Divestasi Freeport Divestasi 7
Satya Widya Yudha 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Mungkin bukan disempurnakan saja mungkin tidak seperti ini kalimatnya, jadi kita sempurnakan saja jangan seperti ini, kalau seperti ini jadi nggak nyambung. Jadi kita akan minta penjelasan mengenai hasil pembahasan detil dari divestasi 51% itu dengan misalkan rapat tertutup gitu. Jadi udah masuk kan 51%.Divestasi Freeport Divestasi 7
Satya Widya Yudha 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200 lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30 tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak.Divestasi Freeport Kategori barang 7
Satya Widya Yudha 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200 lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30 tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak.Divestasi Freeport KKKS 7
Satya Widya Yudha 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Pak Pimpinan, Pak Dirjen kita kan pernah ke sana ya waktu itu inget kan tahun berapa, 2015 waktu itu saya mimpin itu ke sana, terus mereka mneunjukkan dia sama partnernya sama orang Jepang itu sama Pak Ma’ruf waktu ituya kan dia bilang bahwa ini tempat yang akan dibebaskan segalanya, kan tidak ada progres Pak. Sekarang sudah 2 tahun lebih ya, sekarang 2017 ini dari 2015 waktu itu kalau nggak salah kita ke sana, 2 tahun lebih Pak. Jadi apa yang diceritakan Pak Dirjen itu perkembangan baru atau Bapak karena yang jelas dari jaman Pak Ma’ruf dulu jadi Dirut di tahun 2015 sampai beliau keluar itu tidak ada perkembangan itu Pak.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Satya Widya Yudha 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Pak Pimpinan, ini yang menyangkut operator ...... tadi Pak. Saya pikir ini memang harus hati-hati betul ya karena 51% tetapi operator ship di mereka. Itu nanti di pola pengambilan keputusan karena kita punya pengalaman dengan Exxon yang di Cepu itu Pak. Pola pengambilan keputusannya luar biasa kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak akhirnya karena ...... apa participating interest itu selalu ke tempatnya dia juga gitu. Sehingga semua decision making yang dipakai di sana ya kita ikut mereka. Ini yang sebetulnya kita nanti pikirkan yang 51 tadi Pak, jangan sampai kita 51 harus dipecah-pecah, tetapi sejatinya yang tinggi masih mereka itu kan juga hal yang pernah terjadi di Newmont Pak. Newmont juga demikian, Newmont itu dipecah-pecah, Indonesianya itu tapi tetap saja yang tinggi adalah dari Newmont Corporation, sekarang sudah jadi Aman, sudah beda lagi. Ini kita berbicara yang kemarin, jangan sampai kita nanti ke sana karena operator ship masih dipegang dia itu juga menjadi sesuatu menurut saya.Divestasi Freeport Operator 7
Satya Widya Yudha 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200 lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30 tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak.Divestasi Freeport Pengelolaan barang 7
Satya Widya Yudha 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Pak saya usul kalau ini ditutup bagaimana Pak, tertutup saja Pak, soalnya nanti nanggung Pak, tutup saja sekarang, tertutup, oh nggak kalau tertutup inikan pemerintah kita kan. Pak Dirjen Kekayaan inikan wakil negara Indonesia .......Divestasi Freeport Usulan rapat ditutup 7
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal yang demikian yang dalam konsep itu adalah mobile, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan di mana lokasi-lokasi yang diperlukan, kita padukan dengan pembangunan dari pada mini FSU ataupun PSU yang dipenuhi oleh gas-gas impor. Jadi bapak juga membandingkan antara kapal yang menggunakan diesel dengan lokasi yang dibangun dengan MSU dengan apa dengan gas impor tadi, dengan di sini pasti akan ada delta ya itulah sebetulnya negara menghemat. Nah ini ya kita enggak punya pak Komisi VII kita tidak punya petanya, kita hanya mengetahui parsial saja, kita tahu ada development upstream, kita tahu ada kebijakan mau impor, kita tidak tahu bagaimana apa projek-projek miniatur PSR atau apa yang sekarang apa lagi jalan ya, terus kapan mereka kan bisa fit in dan seberapa jumlah penghematan yang akan bisa dilakukan. Nah kalau itu bisa di quantity gitu saya yakin ini menjadi apa performance dari pada Kementerian ESDM di mata dari pada Kementerian Keuangan gitu bahwa dengan ide-ide kita akan menyumbang sebetulnya apa keuntungan devisa yang harusnya kita keluarkan hanya karena pemenuhannya menggunakan BBM impor.Ekspor-Impor Impor 7
Satya Widya Yudha 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Bu, itu WRI itu apa dia sudah mengalokasikan dana, dia mau melakukan pendataan kan begitu, lantas mau kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau meminta kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oh minta izin berarti dia minta akses data semuanya kalau begitu. Itu mengkhawatirkan, maksudnya WRI dari mana gitu, dia membawa dana itu.Emisi Global dana dari luar 7
Satya Widya Yudha 16 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki 1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi perubahan iklim, terutama yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi bencana di masyarakat dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan tersebut. Bisa disepakati? Anggota setuju ya, pemerintah.Emisi Global Inovasi Perubahan Iklim 7
Satya Widya Yudha 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Bu, itu WRI itu apa dia sudah mengalokasikan dana, dia mau melakukan pendataan kan begitu, lantas mau kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau meminta kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oh minta izin berarti dia minta akses data semuanya kalau begitu. Itu mengkhawatirkan, maksudnya WRI dari mana gitu, dia membawa dana itu.Emisi Global Kerjasama kementerian 7
Satya Widya Yudha 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar Bu Menteri, ini 68 milyar itu source-nya semua dari, oh dari seluruh sumber, bisa digambarkan komposisinya berapa Bu. Jadi isinya dari Norway semuanya masuk jadi satu Bu ya, nanti kita tentunya menginginkan mendapatkan breakdown-nya ya supaya kita bisa membayangkan, yang tadi Pak Nasir sampaikan itu jangan sampai ada dana APBN yang double deeping kira-kira begitu. Itu yang kita memerlukan breakdown-nya tadi, bisa disusulkan nanti Bu.Emisi Global Komposisi sumber dana 7
Satya Widya Yudha 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Iya sebentar, ini berbeda dari apa yang disampaikan Pak Ramson, mungkin masukannya bagus sekali. Yang nomor 3 itu sebetulnya hanya kita meminta membuat mekanismenya Bu, mekanisme pengawasan. Jadi bagaimana instrumen KLHK yang bisa lakukan di dalam rangka melakukan pengawasan begitu sebetulnya lebih kepada mekanismenya Bu, apakah selama ini diserahkan begitu saja secara volunterr mereka melaporkan ke kementerian atau Ibu bisa membuat semacam instrumennya gitu. soal nanti itu bisa jalan atau tidak kan bisa dilaporkan.Emisi Global Mekanisme Pengawasan 7
Satya Widya Yudha 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Betul, Cuma yang kemarin yang pernah saya mendapatkan nilai kehutanan sedikit lebih rendah dari pada energi. Itu bayangan saya karena Red Plus kan sudah diimplementasikan cukup lama, sehingga kita anggap bahwa ke depannya mereka akan lebih jauh managable gitu dibandingkan energi. Tapi ternyata sekarang masih tetap sektor kehutanan lebih tinggi. Oke, kalau begitu hanya ingin mengkonfirmasi saja kalau tidak nanti kita kalah di dalam berbicara.Emisi Global Nilai Kehutanan dan Energi 7
Satya Widya Yudha 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Untuk membuat payung hukum dan mekanisme pengawasan, ini bisa diterima ya Bu Menteri, bisa ya. Jadi saya ulang lagi, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai national vocal point untuk mendorong pemerintah membuat payung hukum dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana-dana non APBN termasuk konsekuensi hukumnya sebagai fungsi pengawasan atas implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi. Ini sebetulnya sudah melekat job desk-nya natinal vocal point ini, jadi bisa disepakati ya.Emisi Global payung hukum 7
Satya Widya Yudha 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Untuk membuat payung hukum dan mekanisme pengawasan, ini bisa diterima ya Bu Menteri, bisa ya. Jadi saya ulang lagi, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai national vocal point untuk mendorong pemerintah membuat payung hukum dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana-dana non APBN termasuk konsekuensi hukumnya sebagai fungsi pengawasan atas implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi. Ini sebetulnya sudah melekat job desk-nya natinal vocal point ini, jadi bisa disepakati ya.Emisi Global Pengawasan dana luar 7
Satya Widya Yudha 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana-dana non APBN termasuk konsekuensi hukumnya dan dilaporkan secara berkala ke Komisi VII DPR RI sebagai fungsi pengawasan atas implementasi Paris Agreement yang telah diratifikasi.Emisi Global Pengawasan dana non APBN 7
Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Pertemuan KOP 22 CMP 12 CMA 1 di Maraqas Maroko pada tanggal 7 sampai dengan 1 November 2016 telah berlangsung dan dilaksanakan dengan baik. Pertemuan tersebut sebagai sesi pertama dari persiapan implementasi aksi daripada Paris Agreement yang menjadi bagian penting dari perjalanan negara, pihak ya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara global. Dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca global di dalam nationally government contributions atau NDC yang merupakan bentuk janji atau pledge dari negara-negara anggota United Nation Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang telah dirundingkan pada KOP 21 di Paris untuk berkontribusi terhadap pengurusan, penurunan emisi global paska 2020. Indonesia telah menyampaikan rencana penurunan emisi 29% pada 2030 dari skenario business as ussual dan mendapat tambahan sekitar 12%, apabila mendapatkan international system atau bantuan internasional yang mencakup beberapa sektor, yaitu energi didalamnya ada unsur transportasinya, proses industri dan pemanfaatan hasil industri, pertanian dan ada juga yang dikatakan sebagai lend use and lend use chage forestry perubahan lahan yang di peruntukan untuk kehutanan serta limbah.Emisi Global Penurunan Emisi Global 7
Satya Widya Yudha 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih. Melanjutkan lagi kita juga menginginkan matriks nantinya Bu mengenai, bukan kontribusi, penyebaran tanggung jawab terhadap penurunan emisi ini dari seluruh kementerian karena kami yakin walaupun sektor yang besar adalah energi dan forestry karena di IPPU itu tentu itu akan meliputi banyak kementerian karena tidak Cuma Kementerian Perindustrian, tapi ini dimaksud agar apabila capaiannya nanti ternyata tidak sebagaimana yang ada dalam skenario, DPR RI bisa berkontribusi di dalam pembahasan-pembahasan di Badan Anggaran misalkan ya, supaya di situ ketemu dengan seluruh kementerian agar apa yang kita gariskan sama-sama akan tercapai. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan juga menyangkut mengenai pertanggungjawaban dari seluruh pendanaan yang sifatnya hibah ataupun juga pendanaan-pendanaan yang lain. Hanya kita pengen mengklarifikasi, apakah ini ada pending agreement apa tidak, misalkan hibah itu disertai dengan persyaratan-persyaratan yang bagaimana, supaya kita mengetahui persis jangan sampai nanti kita menerima dana tapi sejatinya banyak hal yang kita terikat gitu di kemudian hari. Itu mohon supaya nanti bisa di breakdown begitu ya, jadi supaya masuk semuanya, apakah 63 milyar tadi yang tergabung itu juga apa, ada persyaratannya. Jadi kita mengetahui paling enggak DPR RI terinformasi ya dari pendanaan itu, risiko-risiko dan juga apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam rangka memenuhi keinginan mereka karena tidak mungkin ada pendanaan tanpa ada keinginan dari pihak donor gitu, tentunya itu menjadi hal yang sangat perlu mendapatkan gambaran dan penjelasan supaya nanti ditabelkan, kalau tidak bisa disampaikan bisa dijawab, terutama yang menyangkut mengenai data ini. jadi saya usul supaya itu bisa disampaikan secara tertulis, jadi tidak hanya stop di sini. Saya rasa itu dari saya selanjutnya saya minta Ibu Menteri untuk menjawab, kalau yang satu berkaitan dengan yang lain mungkin bisa disimbolkan menjadi satu. Silakan Bu.Emisi Global Pertanggungjawaban pendanaan 7
Satya Widya Yudha 16 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki 2. Komisi VII DPR RI memibnta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan secara detil kebutuhan pendanaan dan program MBC yang untuk periode 2016-2020 sebesar 68 milyar US dolar kepada Komisi VII DPR RI yang dirinci dalam rencana kerja tahunan dan laporan perkembangannya. Jadi ini lebih pemanfaatan dana atas di breakdown menjadi rencana kerja tahunan, supaya memudahkan kita di dalam melakukan pengawasan, bisa?.Emisi Global Rincian Penganggaran 7
Satya Widya Yudha 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyusun matriks tentang skema penurunan emisi karbon di masing-masing kementerian terkait. Setuju ya.Emisi Global skema penurunan emisi 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya interupsi yang mengenai nuklir tadi Pak. Mohon dari pemerintah jangan banyak statement tentang posisi dulu Pak karena menurut saya seperti tadi Pak Wamen sampaikan berbicara dengan kita dulu sampai nanti akan ada sary, kira-kira mau ke mana karena kalau nanti statementnya sudah keluar dari pemerintah, bapak datang ke sini pasti mempertahankan posisi itu dan itu posisi sama saja no discussion. Kira-kira begitu, jadi lebih bagus tadi saya senang sekali kalau itu diwadahi, kita di apa, kita bicara karena can itu kebetulan saya terlibat penuh Pak dan saat itu hanya karena ketakutan dari pada pemerintah untuk memutuskan dia menjadi viable option dan deadlock di Komisi VII ini, sampai kita minta waktu itu Pak Jero Wacik untuk konsultasi pada Presiden dan kembali mengatakan bahwa beliau tidak berani. Jadi posisi waktu saya menjadi posisi pemerintah tetapi dijanjikan bahwa nanti di Ruwen-nya kita buka dan saya tidak yakin di Ruwen akan bisa dibuka karena mereka me-rever kepada camp kan. Saya katakan lagi waktu itu bahwa can itu dokumen yang bisa kita ubah karena dia bukan undang-undang hanya kebetulan peraturan pemerintah yang diputuskan bersama dengan DPR, memang agak unik ini PP Can itu. Nah makanya saya pikir itu, PP Pak Ken-nya itu dengan DPR RI dan khusus perintah dari pada Undang-undang Energi.Energi Nuklir 7



SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah nantinya pak pada waktu kita sudah mencapai kira-kira kesepakatan ya dengan mempertimbangkan aspek regional, aspek keselamatan, aspek teknologi, sehingga posisi itu kita juga akan minta kepada pemerintah untuk memperjuangkan di tingkat regional. Jadi kalau posisi Indonesia no misalkan ya, ya kita minta kalau bisa Indonesia bicara sama Vietnam, sama Malaysia, sama Singapur untuk juga dia tidak membangun PLTN. Jadi itu menjadi sikap kita, kalau memang sampai pada gilirannya adalah ke sana. Jadi sehingga kita keputusannya adalah mempertimbangkan, kira-kira aspek itu. Jadi saya mohon supaya nanti diskusi itu dijalankan ya Insya Allah supaya kita bisa menemukan format yang baik untuk keputusan bersama. Terima kasih.Energi Nuklir 7
SATYA WIDYA YUDHA [12] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini Pak lewat Pak Ketua. Jadi memang smart gride harus menjadi tujuan kita. Penggunaan solar room sistem untuk rumah Pak itu sebetulnya akan ideal sekali kalau dia punya akses capacity, jadi akses capacity-nya bisa dijual keg ride. Jadi kita mengeneride rumah-rumah itu, tapi begitu dia tidak pakai sesuai dengan kebutuhannya kita sale keg ride. Kalau bisa seperti itu akan merangsang orang untuk menggunakan solar home sistem itu.Energi Solar 7
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih Pak Aryo. Saya bisa nyambunng sedikit saja, mudah-mudahan PLN betul-betul punya komitmen untuk pengembangan EBT. Ini masih challenging ya, mudah-mudahan betul dan kemarin malem presiden juga dalam pidatornya di Rakornas Kadin cukup keras sebetulnya. Mmudah-mudahan ini bisa di denngar oleh para menteri yang hadir untuk menstimulasi peranan daripada sektor swasta terutama karena BUMN-BUMN itu sekarang melaksanakannya secara mandiri melalui cucu dan cicitnya. Kemarin sudah disentil dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, kebetulan dengan mitra kita yang lain Bu, bukan dengan Ibu tapi di Kementerian ESDM dan juga yang lain itu menjadi perhatian yang utamaEnergi Terbarukan BUMN 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, Dirjen Migas beserta jajarannya, Apa yang dikatakan oleh teman-teman itu sangat tepat Pak. Jadi saya usul, Pak pimpinan, kalau bisa ini di-break saja dulu karena tidak bisa urut nanti, kan kita mesti menyetujui dulu agendanya apa, satu persatunya kita sepakati baru nanti dijelaskan secara sistematis, karena evaluasi kerja 2014 itu luar biasa Pak besarnya maksudnya banyak hal yang bisa diceritakan. Kita kan hampir satu semester break ini, periode yang 2014, ya sehingga tatap muka pertama kan sekarang ini. Jadi Bapak itu mempunyai raport kira-kira kayak begitu yang siap dipresentasikan, itu tidak bisa dengan cuma satu lembar karena pernah terjadi itu di Pertamina, saya juga protes tapi Pertamina saat argumentasinya wah kita juga laporan juga ke Komisi VI padahal yang kita maksud berbeda, 1 laporan korporasi, ini laporan kinerja. Untuk supaya nanti Bapak tidak responsif, ini kan tadi Bapak sudah responsif sekali, langsung menunjukkan ini banyak disini malah bisa tidak teratur, bisa menimbulkan masalah, sebaiknya diskors kita kasih waktu kalau memang tidak bisa hari ini ya terpaksa mesti kita tunda atau malam begitu ya. Terima kasih Pimpinan.ESDM Ketidakjelasan Rapat 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Ketua, saya ingin lihat kalau kita mau ngomong divestasi itu ada di poin nomor 2 Pak. Jadi kalimat atas itu sebetulnya normatif Cuma kita minta supaya itu di info ke kita secara reguler lah kira-kira begitu, tertutup mekanismenya bisa lah kita lakukan dan nanti detilnya kalau yang 51% dan nanti detilnya kalau yang 51% mungkin kita coba simak yang nomor 2 itu, supaya meng-cover dari apa yang menjadi concern pembicaraan kita iniFreeport Detail 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iuran IUP yang dijelaskan oleh Dirjen Minerba kita pada waktu kita meminta kontribusi terhadap pemerintah itu selalu deviden yang dijelaskan gitu loh. Nah sekarang ini karena ini menyangkut masalah iuran, disampaikan saja karena menjadi bahan kita untuk Rapat Kerja dengan menteri.Freeport Deviden 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang lain di dalam hal Freeport yang saya juga ingin sampaikan tadi Pak Menteri kan mengatakan bahwa yang tidak bisa dihitung pada proses divestasi itu adalah cadangan karena itu dimiliki oleh kita. Saya sepakat sekali karena sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah bagaimana nilai usaha dari cadangan yang dimiliki, berupa aset, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga acuan dari pada proses divestasi cara perhitungannya tentunya harus ke replacement cost dari apa yang dihasilkan walaupun ya, walaupun ada satu faktor yang mungkin hilang di sini adalah pada waktu dia menemukan dengan teknologi yang dia miliki, itu bagaimana kita mau value itu semua. Itu yang mungkin tidak bisa secara matematik kita masukkan dan kita hitung apabila kita tidak mempunyai cara perhitungan yang cermat. Cadangannya boleh, tidak boleh dihitung karena itu kita yang memiliki, nilai usaha dari pada cadangan harus dijadikan faktor, lantas teknologi di saat dia menemukan. Itu kan harus kita faktor kan juga karena tanpa ada itu ya cadangan tetap tinggal cadangan yang ada di bawah.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah ini tentunya ya satu harus dipertimbangkan, tetapi saya sangat tidak sepakat apabila perhitungan dia menggunakan outgoing concern dengan asumsi bahwa akan ada perpanjangan. Sehingga nilai divestasi yang dihitung sekarang ini mempertimbangkan dari pada perpanjangan dari pada nilai kontrak, itu sangat tidak fair kalau itu dijalankan oleh pemerintah dan saya yakin pemerintah pasti tidak akan menyepakati juga tapi karena itu sudah menjadi public domain saya sampaikan di sini gitu kita tetap tidak boleh, tetapi untuk menghargai teknologi yang dia pakai hingga dia bisa mendapatkan atau mengeksploitasi itu perlu menjadi faktor, supaya kita fair saja menghitung, kita ngitung replacement cost tetapi dengan adanya faktor penemuan dari pada teknologi itu, itu tentunya masih bisa kita bisa menerima itu.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya sedikit saja tadi kan ada 3 Permen sebagai turunan dari pada PP 1, 56 sama 9 kan, kalau 9 kan tidak perlu mungkin BUMN itu kan untuk yang non BUMN dan divestasi. PP 56 tidak ada belum ada turunannya sampai sekarang, belum ya. Oke, kalau gitu. Silakan dilanjutkan Direktur Utama PT Timah.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin bukan disempurnakan saja mungkin tidak seperti ini kalimatnya, jadi kita sempurnakan saja jangan seperti ini, kalau seperti ini jadi nggak nyambung. Jadi kita akan minta penjelasan mengenai hasil pembahasan detil dari divestasi 51% itu dengan misalkan rapat tertutup gitu. Jadi udah masuk kan 51%.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 16 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Detil 51-nya Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu pemahaman saya, makanya pemahaman saya yang satu kan.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 20 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu dalam hati aja itu.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Itu sudah termasuk Ketua, di dalam nanti di rapat tertutup Ketua, negosiasi itu udah mencerminkan semuanya.Freeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Ketua, saya ingin lihat kalau kita mau ngomong divestasi itu ada di poin nomor 2 Pak. Jadi kalimat atas itu sebetulnya normatif Cuma kita minta supaya itu di info ke kita secara reguler lah kira-kira begitu, tertutup mekanismenya bisa lah kita lakukan dan nanti detilnya kalau yang 51% dan nanti detilnya kalau yang 51% mungkin kita coba simak yang nomor 2 itu, supaya meng-cover dari apa yang menjadi concern pembicaraan kita iniFreeport Divestasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 19 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Menyampaikan ke Komisi VII tadi, menyampaikan ke Komisi VII DPR RI, sudah, hasil perundingan PT Freeport Indonesia.Freeport Hasil Perundingan 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bisa ditambahkan mengenai implementasi PP 1/2017.Freeport Implementasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 72 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu Inalum itukan tidak dari raw material, kan mengimpor kan.Freeport Inalum 7
SATYA WIDYA YUDHA 73 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kalimatnya cocok tidak ini untuk Inalum.Freeport Inalum 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200 lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30 tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak. Terima kasih.Freeport KKKS 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Freeport Masalah Komersial 7
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Pimpinan, ini yang menyangkut operator ...... tadi Pak. Saya pikir ini memang harus hati-hati betul ya karena 51% tetapi operator ship di mereka. Itu nanti di pola pengambilan keputusan karena kita punya pengalaman dengan Exxon yang di Cepu itu Pak. Pola pengambilan keputusannya luar biasa kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak akhirnya karena ...... apa participating interest itu selalu ke tempatnya dia juga gitu. Sehingga semua decision making yang dipakai di sana ya kita ikut mereka. Ini yang sebetulnya kita nanti pikirkan yang 51 tadi Pak, jangan sampai kita 51 harus dipecah-pecah, tetapi sejatinya yang tinggi masih mereka itu kan juga hal yang pernah terjadi di Newmont Pak. Newmont juga demikian, Newmont itu dipecah-pecah, Indonesianya itu tapi tetap saja yang tinggi adalah dari Newmont Corporation, sekarang sudah jadi Aman, sudah beda lagi. Ini kita berbicara yang kemarin, jangan sampai kita nanti ke sana karena operator ship masih dipegang dia itu juga menjadi sesuatu menurut saya.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pak saya usul kalau ini ditutup bagaimana Pak, tertutup saja Pak, soalnya nanti nanggung Pak, tutup saja sekarang, tertutup, oh nggak kalau tertutup inikan pemerintah kita kan. Pak Dirjen Kekayaan inikan wakil negara Indonesia .......Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya, kalau nggak nanti nanggung juga, nggak maksuud saya diskors.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Pimpinan, Pak Dirjen kita kan pernah ke sana ya waktu itu inget kan tahun berapa, 2015 waktu itu saya mimpin itu ke sana, terus mereka mneunjukkan dia sama partnernya sama orang Jepang itu sama Pak Ma’ruf waktu ituya kan dia bilang bahwa ini tempat yang akan dibebaskan segalanya, kan tidak ada progres Pak. Sekarang sudah 2 tahun lebih ya, sekarang 2017 ini dari 2015 waktu itu kalau nggak salah kita ke sana, 2 tahun lebih Pak. Jadi apa yang diceritakan Pak Dirjen itu perkembangan baru atau Bapak karena yang jelas dari jaman Pak Ma’ruf dulu jadi Dirut di tahun 2015 sampai beliau keluar itu tidak ada perkembangan itu Pak.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin bukan disempurnakan saja mungkin tidak seperti ini kalimatnya, jadi kita sempurnakan saja jangan seperti ini, kalau seperti ini jadi nggak nyambung. Jadi kita akan minta penjelasan mengenai hasil pembahasan detil dari divestasi 51% itu dengan misalkan rapat tertutup gitu. Jadi udah masuk kan 51%.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Ketua, saya bisa memahami 2 pemikiran ya. Saya pikir untuk yang nomor 1 yang usulannya Bu Peggi itu kita pisah saja, ada satu item tersendiri itukan sebetulnya kegalauan bahwa di dalam kontrak karya yang sudah berjalan tidak mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus kan begitu kan Bu, iya kan. Sekarang minta, makanya kita minta kepada pemerintah segalan macam bentuk perjanjian ataupun apa terhadap Freeport Indonesia harap memperhatikan atau memasukkan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sipaya difahami bahwa ini ada kontrak berjalan yang tidak memasukkan Undang-undang.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi saya tetap berharap supaya tetap akan ada suatu jalan keluar, jadi ada win-win tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara pak. Caranya adalah saya tetap berpikir esensi orang berusaha di Indonesia itu adalah dia akan untung. Nah kalau sekarang untungnya kita jamin, kita batasi nilai untungnya saya rasa mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan dia harus patuh atau tidak patuh dengan sebuah hukum yang diterapkan setelah kontrak itu ditandatangani. Saya punya keyakinan ke sana, memang dia tidak akan bisa mendapatkan windfall. Kalau sekarang ini kan dia bisa mendapatkan windfall karena kita tidak membatasi dari aspek sejauh mana, seberapa besar untung yang akan dia peroleh. Nah ini yang menurut-menurut saya di dalam kontrak kita ya, di dalam kontrak kita baik di sektor Migas atau pun juga pertambangan, kita tidak pernah mengacu kepada hal yang sifatnya membatasi komersial tadi. Tetapi kita lebih memberikan satu kisi-kisi ya, mereka bisa mengusahakan kalau dia bisa efisien, dia bisa mempunyai apa harga komoditas yang naik, dia bisa mendapatkan windfall dengan begitu saja. Tetapi kalau kita bisa membatasi keuntungannya dengan format atau dengan formula yang ada, tetapi dia disuruh tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, saya pikir itu cukup fair Pak, sehingga kedaulatan kita tidak terganggu tetapi di sisi yang lain dia berusaha di sini tidak untuk bangkrut, dia berusaha di sini untuk mendapatkan keuntungan.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah ini yang dari dua sisi yang saya harapkan nanti pemerintah di dalam negosiasi bisa masuk, tadi saya terima kasih sekali kalau PP 1/2017 masih menjadi rujukan dan tidak dirubah untuk memenuhi keinginan dari pada mereka. Saya pikir harus kita pertahankan karena disitulah letak kedaulatan kita gitu, hanya kita harus tahu apakah pada gilirannya nanti dia akan mendapatkan ketidakberuntungan dalam berusaha di Indonesia. Itu kan tentunya juga menjadi satu hal yang kita pertimbangkan, maka masuk apa, factor di mana kita batasi bagaimana dia memperoleh keuntungan di kita.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang lain di dalam hal Freeport yang saya juga ingin sampaikan tadi Pak Menteri kan mengatakan bahwa yang tidak bisa dihitung pada proses divestasi itu adalah cadangan karena itu dimiliki oleh kita. Saya sepakat sekali karena sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah bagaimana nilai usaha dari cadangan yang dimiliki, berupa aset, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga acuan dari pada proses divestasi cara perhitungannya tentunya harus ke replacement cost dari apa yang dihasilkan walaupun ya, walaupun ada satu faktor yang mungkin hilang di sini adalah pada waktu dia menemukan dengan teknologi yang dia miliki, itu bagaimana kita mau value itu semua. Itu yang mungkin tidak bisa secara matematik kita masukkan dan kita hitung apabila kita tidak mempunyai cara perhitungan yang cermat. Cadangannya boleh, tidak boleh dihitung karena itu kita yang memiliki, nilai usaha dari pada cadangan harus dijadikan faktor, lantas teknologi di saat dia menemukan. Itu kan harus kita faktor kan juga karena tanpa ada itu ya cadangan tetap tinggal cadangan yang ada di bawah.Freeport Negosiasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah ini tentunya ya satu harus dipertimbangkan, tetapi saya sangat tidak sepakat apabila perhitungan dia menggunakan outgoing concern dengan asumsi bahwa akan ada perpanjangan. Sehingga nilai divestasi yang dihitung sekarang ini mempertimbangkan dari pada perpanjangan dari pada nilai kontrak, itu sangat tidak fair kalau itu dijalankan oleh pemerintah dan saya yakin pemerintah pasti tidak akan menyepakati juga tapi karena itu sudah menjadi public domain saya sampaikan di sini gitu kita tetap tidak boleh, tetapi untuk menghargai teknologi yang dia pakai hingga dia bisa mendapatkan atau mengeksploitasi itu perlu menjadi faktor, supaya kita fair saja menghitung, kita ngitung replacement cost tetapi dengan adanya faktor penemuan dari pada teknologi itu, itu tentunya masih bisa kita bisa menerima itu.Freeport Negosiasi 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Freeport Pembangunan Smelter 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai Freeport pak. Freeport ini sudah menjadi tontonan nasional yang kita harus sama-sama mempunyai value yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Freeport sendiri. Pada waktu ada pers conference yang dilakukan oleh Freeport di hotel Vermont. Itu jelas dia mempertimbangkan hampir 100% isi dari pada press conference-nya itu dengan asumsi stakeholders karena pertanggungjawaban publik dia, sebagai CEO dia mengatakan bahwa dia tidak akan bergeming dari posisi mematuhi kontrak karya, karena pasti ada suatu implikasi apabila dia mengatakan lebih dari pada itu akibat dari pada penolakan-penolakan daripada stakeholders dan mempengaruhi saham dari pada perusahaan itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain kita sebagai bangsa Indonesia juga kita harus mempunyai pijakan yang jelas pak. Pijakan yang jelas kita adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sebuah negara berdaulat. Ya ini tentunya harus tetap dijaga, saya khawatir sekali apabila apa pembicaraan, bukan negosiasi tapi pembicaraan selama ini dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport mengorbankan value yang kita miliki yang sekarang ditonton oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Freeport Perhatian nasional 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan dulu itu pernah ada perjanjian antara Bukit Asam dengan Pertamina untuk mengembangkan DME. Apakah sekarang ini sudah jalan atau tidak jalan sama sekali karena itu kan sebetulnya bagus programnya karena bisa menggantikan LPG Pak.Freeport Perjanjian 7
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tapi cukup lama Pak, dari tahun 2009 saya masih inget waktu.Freeport Perjanjian 7



SATYA WIDYA YUDHA [13] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar saya interupsi sebentar Pak Menteri. Ada statement bahwa perpanjangan dari pada masa yang 120 hari menjadi 6 bulan, itu sebetulnya posisi pemerintah bagaimana, apakah memang betul mau diperpanjang hingga 6 bulan waktu berdiskusinya atau kita mau stick yang 120 hari. Mohon penjelasannya. Terima kasih.Freeport Perpanjangan Freeport 7
Satya Widya Yudha 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi kita me-remind saja kepada PT. Freeport. Kalau kita urut ke belakang, itu menjadi melanggar undang-undang, karena Permen itu sebetulnya Permen Nomor 1 Tahun 2014 tidak punya hak sedikit pun tapi yang membikin kan pemerintah ini Permen untuk memperpanjang sampai 2017, karena itu melanggar pasal yang ada Pasal 170 yang ada di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi begitu Pak. Jadi kalau Bapak mengacunya kepada Permen betul tidak ada pelanggaran, tetapi kalau Bapak mengacunya bahwa ini adalah tidak konsisten dengan Undang- Undang Minerba, itu menjadi pelanggaran, tetapi itu kan bukan domain Bapak, justru kita nanti akan push back seperti ini kepada Menteri ESDM ya. Jadi Menteri ESDM nanti kita akan tanya gitu Pak melakukan perpanjangan itu berdasarkan apa. Begitu dijawabnya adalah berdasarkan Permen nah baru kita bilang itu salah. Jadi begitu Pak cerita legalistiknya seperti itu Pak, ada tidak konsisten antara Permen dengan Undang-Undang Minerba. Terima kasih.Freeport Regulasi Ekspor 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Freeport Transparansi Audit 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai Freeport pak. Freeport ini sudah menjadi tontonan nasional yang kita harus sama-sama mempunyai value yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Freeport sendiri. Pada waktu ada pers conference yang dilakukan oleh Freeport di hotel Vermont. Itu jelas dia mempertimbangkan hampir 100% isi dari pada press conference-nya itu dengan asumsi stakeholders karena pertanggungjawaban publik dia, sebagai CEO dia mengatakan bahwa dia tidak akan bergeming dari posisi mematuhi kontrak karya, karena pasti ada suatu implikasi apabila dia mengatakan lebih dari pada itu akibat dari pada penolakan-penolakan daripada stakeholders dan mempengaruhi saham dari pada perusahaan itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain kita sebagai bangsa Indonesia juga kita harus mempunyai pijakan yang jelas pak. Pijakan yang jelas kita adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sebuah negara berdaulat. Ya ini tentunya harus tetap dijaga, saya khawatir sekali apabila apa pembicaraan, bukan negosiasi tapi pembicaraan selama ini dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport mengorbankan value yang kita miliki yang sekarang ditonton oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Freeport Vermont 7
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal yang demikian yang dalam konsep itu adalah mobile, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan di mana lokasi-lokasi yang diperlukan, kita padukan dengan pembangunan dari pada mini FSU ataupun PSU yang dipenuhi oleh gas-gas impor. Jadi bapak juga membandingkan antara kapal yang menggunakan diesel dengan lokasi yang dibangun dengan MSU dengan apa dengan gas impor tadi, dengan di sini pasti akan ada delta ya itulah sebetulnya negara menghemat. Nah ini ya kita enggak punya pak Komisi VII kita tidak punya petanya, kita hanya mengetahui parsial saja, kita tahu ada development upstream, kita tahu ada kebijakan mau impor, kita tidak tahu bagaimana apa projek-projek miniatur PSR atau apa yang sekarang apa lagi jalan ya, terus kapan mereka kan bisa fit in dan seberapa jumlah penghematan yang akan bisa dilakukan. Nah kalau itu bisa di quantity gitu saya yakin ini menjadi apa performance dari pada Kementerian ESDM di mata dari pada Kementerian Keuangan gitu bahwa dengan ide-ide kita akan menyumbang sebetulnya apa keuntungan devisa yang harusnya kita keluarkan hanya karena pemenuhannya menggunakan BBM impor.Gas Gas 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu menyangkut mengenai harga gas pak. Harga gas yang dari impor, di sini kan sudah jelas bahwa landing price FOB itu dihargai 11% 11,5% dari pada ICP. Saya ingin mendapatkan pak dari Kementerian ESDM peta nya. Jadi peta kemungkinan kan SKK Migas, kementerian kan sudah mempunyai satu apa perencanaan jangka panjang, lapangan mana yang akan dikembangkan di kemudian hari, lantas berapa sebetulnya dari POD yang sudah disepakati, pada kisi-kisi harga berapa, lantas kebutuhan dari pada kemungkinan adanya LNG import disaat beberapa lapangan itu belum beroperasi. Itukan pasti ada satu gap di sini, nah kita ingin mendapatkan satu pemetaan sehingga kita tahu berapa saving yang bisa kita dapatkan disaat gap itu bisa kita penuhi melalui LNG impor Pak. Kalau memang itu nanti ada bisa, lebih kecil atau sama dengan 11% 11,5% dari pada ICP karena saya juga tidak yakin ada apa, LNG yang bisa dengan harga segitu ya, maksudnya perlu dibuktikan dalam perjalanannya nanti memang betul ada atau tidak, di wealth head-nya sana berapa ditambah dengan shipping cost dan regasifikasi dan sebagainya. Nah itu kan kita supaya dapat gambaran saja Pak, supaya kebijakan 11,5% ICP itu riil. Itu bisa dan Bapak bisa menyampaikan kepada kita, ini men-save pengeluaran dari pada pemerintah karena kemarin pada waktu pemerintah melakukan apa ceremony dari kapal listrik yang saya lihat ternyata itu diesel, walaupun katanya bisa di convert menjadi apa dengan gas. Tapi kan pemenuhan gasnya tidak ada sehingga sebetulnya itu diesel, sehingnga sebenarnya itu diesel jalan itu Pak, diesel kapal besar yang jalan yang menurut saya pemborosan juga sebetulnya, kalau kita mau jujur ya.Harga Gas Harga Gas 7
SATYA WIDYA YUDHA 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, ini kan excess capacity kan 153 itu nanti yang dijual pada PLN pada harga berapa atau sudah ada tanda tangan PPA-nya.Harga PertambanganHarga Alumunium 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, Torium itu belum diakui sebagai PLTN Pak. Jadi dia disebutkan PLTP Pak, bukan PLTN, ini masih hutang Pak.Hutang Hutang 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau DRB itu dihilangkan begitu ya, sementara kita tidak bisa mewadahi para intelektual yang ada dibawah untuk dia bisa melakukan inovasi itukan juga menjadi hal yang tidak mudah. Kalau saya mau amati Pak misalkan didalam beberapa produk-produk industri saja, banyak sekali kita tidak bisa mencpitakan ekosistem daripada produk itu sendiri, sehingga tidak jalan Pak. Coba bayangkan saja kasus yang membelit BPPT atau Ristek ya yang mengenai bis listrik yang akhirnya dianggap merugikan negara terus ya seperti itu Pak. Itukan sebenarnya karena kita tidak punya ekosistem. Ekosistemnya tidak ada, produk itu sebagai produk riset pasti dengan harga ya pasti mahal daripada ritel price kan, tetapi pemahaman orang kan melihat loh ini masa harga mobil listrik saja sekian miliar rupiah begitu. Kalau saya melihat dari sisi itu semua ya kitakan tidak, belum mas productionlah. Ya bagaimana kita bisa mempunyai harga yang kompetitif. Ya tentunyakan harus ada perbedaan. Yang ingin saya tegaskan disini harusnya perubahan hilirisasi itu menciptakan ekosistem tadi.Industri Ekosistem 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini yang menurut saya grafik yang Bapak buat itu bisa tidak terjadi apa-apa, kalau tidak ada pagar-pagar daripada payung hukum yang kuat ya yang bisa membawa kita untuk menuju betul-betul purly hilirisasi Pak. Presidenkan hari ini senang sekali menggunakan istilah “hilirisasi”. Kalau Komisi VII senang sekali karena Undang-Undang Minerba kita itukan rohnya hilirisasi juga itu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Ketua. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut memikirkan bagaimana mewujudkan yang Bapak tadi. kita belum berbicara anggaran Pak, tapi kalau flow-nya sudah benar ya mudah-mudahan anggaran nanti yang ditambah atau kita mengusahakan supaya Kementerian Keuangan itu menyadari begitu perlu adanya biaya riset yang cukup besar begitu, ditambah nanti dorongan daripada industri yang mempunya research. Jadi industri yang melakukan riset di Indonesia itu mungkin perlu mendapatkan insentif. Inikan masih belum ada Pak.Industri Payung Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sekarang bagaimana kita menunjang supaya itu bisa terjadi dengan aturanaturan main, paling tidak ada legal frame work-nya yang benar dulu begitu. kalau misalkan ya kita ambil contoh saja penciptaan ekosistem tadi, kalau TKDN 30% Pak, masing-masing bisa lewat Pak, tapi kalau TKDN-nya 50% orang sudah mau moving equipment di Indonesia karena dia harus mau tidak mau dia harus mendirikan pabrik itu di Indonesia begitu. 30% saja tidak cukup, nah inikan harusnya menjadi pemikiran kita bersama diantara DPR dengan Kemenristek dalam kita melihat ini, sehingga chart yang Bapak bikin itu nanti benar-benar muncul betul hilirisasi daripada riset berbasis inovasi tadi.Industri TKDN 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sekarang bagaimana kita menunjang supaya itu bisa terjadi dengan aturanaturan main, paling tidak ada legal frame work-nya yang benar dulu begitu. kalau misalkan ya kita ambil contoh saja penciptaan ekosistem tadi, kalau TKDN 30% Pak, masing-masing bisa lewat Pak, tapi kalau TKDN-nya 50% orang sudah mau moving equipment di Indonesia karena dia harus mau tidak mau dia harus mendirikan pabrik itu di Indonesia begitu. 30% saja tidak cukup, nah inikan harusnya menjadi pemikiran kita bersama diantara DPR dengan Kemenristek dalam kita melihat ini, sehingga chart yang Bapak bikin itu nanti benar-benar muncul betul hilirisasi daripada riset berbasis inovasi tadi.Industri Pesawat Pabrik 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau misalkan sekarang apa yang kita, kalau tidak kita menjadi konsumtif saja Pak, kita menjadi extended market dari produk-produk unggulan. Belum lagi ditambah dengan TKDN kita yang lemah. Coba bayangkan kita impor produk jadi tidak pakai pajak, tapi begitu komponen kita dipajaki. Itukan berarti penciptaan ekosistem yang menurut saya arahnya mau kemana kita. Kita itu mau menjadikan negara kita sebagai negara yang pertumbuhan industrinya baik atau kita pertumbuhan pasarnya yang baik. Ini yang menurut saya perlu dipertajam betul. Ya diagram ini sangat baik sekali, jadi mulai daripada invensi, inovasi, defuse itu yang kita harapkan itu tadi memberikan satu ruang, sehingga berkembang menjadi suatu lingkungan yang bisa mengembangkan industri penunjang menjadi produk yang unggul begitu. selagi kita tidak bisa maksudnya tidak bisa menciptakan itu ya tidak akan sampai itu Pak, yang grafik yang disana. Boro-boro sampai difusi, tidak akan sampai itu.Industri Pesawat Pasar 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau misalkan sekarang apa yang kita, kalau tidak kita menjadi konsumtif saja Pak, kita menjadi extended market dari produk-produk unggulan. Belum lagi ditambah dengan TKDN kita yang lemah. Coba bayangkan kita impor produk jadi tidak pakai pajak, tapi begitu komponen kita dipajaki. Itukan berarti penciptaan ekosistem yang menurut saya arahnya mau kemana kita. Kita itu mau menjadikan negara kita sebagai negara yang pertumbuhan industrinya baik atau kita pertumbuhan pasarnya yang baik. Ini yang menurut saya perlu dipertajam betul. Ya diagram ini sangat baik sekali, jadi mulai daripada invensi, inovasi, defuse itu yang kita harapkan itu tadi memberikan satu ruang, sehingga berkembang menjadi suatu lingkungan yang bisa mengembangkan industri penunjang menjadi produk yang unggul begitu. selagi kita tidak bisa maksudnya tidak bisa menciptakan itu ya tidak akan sampai itu Pak, yang grafik yang disana. Boro-boro sampai difusi, tidak akan sampai itu.Industri Pesawat Produk Unggulan 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya tambahkan sedikit. Jadi gini, yang kemarin dilarang itu teknologi menggunakan insinerator itu Pak. Ya jadi kalau kita masih menggunakan insinerator itulah yang Mahkamah Agung melarangnya gitu. Makanya saya tidak tahu apa yang dipakai olehBPPT. Bukan ? pengganti insineratornya apa ?Inovasi Teknologi 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dari Indonesai Power dan PJB bu ya?Investasi PJB 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tidak ada ya Pak ya? maaf, tidak ada dimateri persentasi. Jadi kalau bisa di fotocopykan karena ini kenapa penting Pak supaya tahu persis peranan daripada anak perusahaan. Kita mengetahui misalkan memang mana yang betul-betul yang mempunyai kontribusi dan memang layak begitu, Bapak membentuk anak perusahaan itu karena itu kita perlakukan yang sama pada waktu dengan Pertamina kemarin.Investasi PJB 7
SATYA WIDYA YUDHA 74 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Wah bnayak sekali itu Pak.Kasus Lingkungan HidupBukti 7
SATYA WIDYA YUDHA 75 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya, nanti pasti ada hanya kebetulan belum terinformasi yang Pak Ramson belum menerima.Kasus Lingkungan HidupBukti 7
SATYA WIDYA YUDHA 72 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu Inalum itukan tidak dari raw material, kan mengimpor kan.Kebijakan Hilirisasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 73 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Kalimatnya cocok tidak ini untuk Inalum.Kebijakan Hilirisasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 71 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang lainnya ada ya, oke. Jadi bisa disepakati ya. 5. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero, Tbk. dan PT Inalum Persero untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui kegiatan hilirisasi yang sangat penting untuk memperkokoh kinerja industri nasional. Kalau Inalum mungkin enggak cocok ini ya.Kebijakan Hilirisasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Serta hal-hal lain yang menyangkut kebijakan komersialKebijakan Kebijakan Komersial 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi saya tetap berharap supaya tetap akan ada suatu jalan keluar, jadi ada win-win tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara pak. Caranya adalah saya tetap berpikir esensi orang berusaha di Indonesia itu adalah dia akan untung. Nah kalau sekarang untungnya kita jamin, kita batasi nilai untungnya saya rasa mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan dia harus patuh atau tidak patuh dengan sebuah hukum yang diterapkan setelah kontrak itu ditandatangani. Saya punya keyakinan ke sana, memang dia tidak akan bisa mendapatkan windfall. Kalau sekarang ini kan dia bisa mendapatkan windfall karena kita tidak membatasi dari aspek sejauh mana, seberapa besar untung yang akan dia peroleh. Nah ini yang menurut-menurut saya di dalam kontrak kita ya, di dalam kontrak kita baik di sektor Migas atau pun juga pertambangan, kita tidak pernah mengacu kepada hal yang sifatnya membatasi komersial tadi. Tetapi kita lebih memberikan satu kisi-kisi ya, mereka bisa mengusahakan kalau dia bisa efisien, dia bisa mempunyai apa harga komoditas yang naik, dia bisa mendapatkan windfall dengan begitu saja. Tetapi kalau kita bisa membatasi keuntungannya dengan format atau dengan formula yang ada, tetapi dia disuruh tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, saya pikir itu cukup fair Pak, sehingga kedaulatan kita tidak terganggu tetapi di sisi yang lain dia berusaha di sini tidak untuk bangkrut, dia berusaha di sini untuk mendapatkan keuntungan.Kebijakan Kedaulatan Negara 7
SATYA WIDYA YUDHA 62 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini penting sekali Pak, karena memang pemerintah dalam hal ini pada waktu kita ketemu dengan Pertamina satu-satunya yang bisa menekan impor LPG ya ini. Jadi kalau kita bisa mengembangkan syukur-syukur Bukit Asam bisa menjadi pilot projek untuk itu akan lebih baik. Mari kita tandasnya di sini sebagai poin yang harus dimasukkan dalam kesimpulan. Bisa disepakati?.Kebijakan LPG 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan dulu itu pernah ada perjanjian antara Bukit Asam dengan Pertamina untuk mengembangkan DME. Apakah sekarang ini sudah jalan atau tidak jalan sama sekali karena itu kan sebetulnya bagus programnya karena bisa menggantikan LPG Pak.Kebijakan LPG 7
SATYA WIDYA YUDHA 61 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya usul sebetulnya Pak Dar kunjungan spesifik nanti kita sampaikan karena memang kebetulan mitra kita ini kan jarang sekali di tengok, atau bahkan mungkin ada yang nggak pernah. Jadi saya pikir penting sekali kita ya, kita untuk melihat lebih dekat dari apa yang sudah disampaikan. Jadi Bapak-bapak sekalian para Direktur Utama terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Maka tiba waktunya kita untuk menuju pada kesimpulan rapat sebagai akhir dari pada pertemuan yang nantinya perlu ditindaklanjuti karena kesimpulan tidak hanya cuma ditulis tetapi juga dilaksanakan dan kita akan tanyakan pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya. Saya bisa bacakan, jadi draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Aneka Tambang Persero, Tbk. Direktur Utama PT Bukit Asam Persero, Tbk. Direktur Utama PT Timah Persero, Tbk. dan Direktur Utama PT Inalum Persero, Selasa 21 Februari 2017: 1. Komisi VII DPR RI meminta kepada PT Bukit Asam Persero untuk serius mengembangkan diversifikasi usaha diantarannya sudah dirintis sejak tahun 2009 bersama PT Pertamina Persero adalah pemanfaatan the methyl ether sebagai pengganti LPG agar segera direalisasikan ke tahap produksi secara komersial.Kebijakan Pemanfaatan the methyl ether 7
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Lantas yang hal yang lain yang ingin saya sampaikan menyangkut mengenai Ruwen Pak, walaupun itu tidak masuk di dalam agenda ini. Kita perlu mengagendakan karena Ruwen itu Tupoksi pengerjaannya kan kementerian. Coba betul atau tidak Pak, kementerian kan jadi bukan DEN. DEN menghasilkan camp ya tetapi ada waktu dia menerjemahkan kebijakan energi nasional menjadi Ruwe dan nantinya menjadi Ruwet itu kan ada di Kementerian ESDM. Nah kita perlu untuk mendapatkan penjelasan Pak, jadi nanti di dalam forum terpisah kita khusus membahas mengenai Ruwen karena itu perlu sosialisasi yang mana kita harus menjawab. Kalau itu nanti kita berada di daerah kita masing-masing turunannya kan turunan dari Ruwen. Jadi apa dilakukan seperti saya di provinsi Jawa Timur gitu ya atau mungkin di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan kan tentu kita harus bisa melihat, apakah ini nanti satu jalan dengan apa yang di kita gariskan pada waktu kita memutuskan kebijakan energi nasional atau Cam tersebut.Kebijakan RUEN 7
SATYA WIDYA YUDHA 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya mungkin usul sedikit Pimpinan, maksud saya kalau inikan maksudnya RUPTL, kan lokasinya segala macam, tentu difinalkan dulu di pemerintah Pak, tolong difinalkan di pemerintah, jangan dikirim di kita masih datanya, masih data yang belum jadi, nanti kita salah lagi. Jadi tolong kalau sudah final di pemerintah oleh PLN dengan menteri, tolong dikasih ke kita sehingga kita tahu dimana lokasinya, apa sumber energinya dan lain-lain sebagainya gitu ya Pak, supaya kita bisa melakukan pengawasan gitu, tapi kalau belum jelas barangnya ini kita juga nggak mau juga dikasih sesuatu yang belum jelas gitu Pak. Terima kasih.Kebijakan RUPTL 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki …kalau mendesak itu, bukan Pak didepan kita bukan…, tetapi kalau didepan kita itu Dewan Energi Nasional kita bisa sebutkan disitu “Komisi VII DPR mendesak kepada dewan”. Kalau ini yang kita hadapi adalah mitra yang lain, sehingga kita akan. Sepertinya begini, kita berjanjilah kepada mitra kita didepan ini bahwa Komisi VII DPR itu akan menjalankan hak konstitusinya didalam rangka menghapus opsi itu yang ada didalam kebijakan energi nasional. Jadi kita menaruh janji kira-kira begitu kepada Bapak-bapak sekalian. Jadi Bapak kalau diluar sana, diluar gedung ini jangan lagi ragu dengan Komisi VII DPR begitu. Jadi kira-kira oh Komisi VII DPR sudah on board ini tinggal siapa yang belum? Ah mungkin Pak Wapres, mungkin Pak Presiden kan begitu. jadi makin jelas barang itu Pak kira-kira. Terima kasih.Kebijakan Energi NasionalKebijakan Energi Nasional 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah hal yang demikian menurut saya patut di inisiasi dan disampaikan secara jelas di Komisi VII ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran pasti akan mendapatkan dukungan Pak. Jadi yang kita terkaget-kaget itu kalau ternyata nanti semua hybrid, tetapi hybrid-nya ke diesel. Jadi kita misalnya ada PLTS, kelihatannya oke gitu ternyata mataharinya kurang ini di hybrid juga sama diesel atau mungkin menggunakan angin, di hybrid juga sama diesel. Artinya yang dijalankan juga bukan menggunakan energi baru terbarukan, nah ini yang sebetulnya kita hindari Pak, supaya hal-hal demikian tidak kelihatan packaging-nya bagus tetapi sejatinya itu pemborosan juga gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kelistrikan Diesel 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah nantinya pak pada waktu kita sudah mencapai kira-kira kesepakatan ya dengan mempertimbangkan aspek regional, aspek keselamatan, aspek teknologi, sehingga posisi itu kita juga akan minta kepada pemerintah untuk memperjuangkan di tingkat regional. Jadi kalau posisi Indonesia no misalkan ya, ya kita minta kalau bisa Indonesia bicara sama Vietnam, sama Malaysia, sama Singapur untuk juga dia tidak membangun PLTN. Jadi itu menjadi sikap kita, kalau memang sampai pada gilirannya adalah ke sana. Jadi sehingga kita keputusannya adalah mempertimbangkan, kira-kira aspek itu. Jadi saya mohon supaya nanti diskusi itu dijalankan ya Insya Allah supaya kita bisa menemukan format yang baik untuk keputusan bersama. Terima kasih.Kelistrikan Kesepakatan 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak-Ibu yang saya hormati. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT Bukit Asam dan Direktur Utama PT Inalum merupakan rapat yang pertama kita di awal tahun 2017 dan ini bisa dihadiri oleh seluruh BUMN tambang kita dan kami berharap ini menjadi awal yang baik, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan lancar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah evaluasi tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017. Yang kedua rencana penambahan daya listrik khususnya untuk PT Inalum Persero. Selain kedua agenda di atas Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Dirut PT Antam, Dirut PT Timah dan Dirut PT Bukit Asam, serta Dirut Inalum tentang berbagai macam isu yang terkait kegiatan sektor pertambangan, diantaranya adalah implementasi dari pada PP Nomor 1 Tahun 2017, serta kesiapan pelaku usaha terkait wacana pembentukan BUMN holding pertambangan, serta masukan terhadap revisi dari pada Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tapi ini sifatnya informatif saja. Jadi kalau kita nanti membicarakan masalah revisi Undang-undang karna forumnya lebih kepada forum pengawasan, bukan legislasi, ini beda. Keempat serta realisasi pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang, progres kegiatan reklamasi dan paska tambang, realisasi dari pada CSR, masalah tumbang tindih lahan, IPTKH, serta berbagai isu aktual terkait kegiatan operasi pertambangan di masing-masing perusahaan.Kelistrikan Penambangan Daya Listrik 7
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih Pak Aryo. Saya bisa nyambunng sedikit saja, mudah-mudahan PLN betul-betul punya komitmen untuk pengembangan EBT. Ini masih challenging ya, mudah-mudahan betul dan kemarin malem presiden juga dalam pidatornya di Rakornas Kadin cukup keras sebetulnya. Mmudah-mudahan ini bisa di denngar oleh para menteri yang hadir untuk menstimulasi peranan daripada sektor swasta terutama karena BUMN-BUMN itu sekarang melaksanakannya secara mandiri melalui cucu dan cicitnya. Kemarin sudah disentil dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, kebetulan dengan mitra kita yang lain Bu, bukan dengan Ibu tapi di Kementerian ESDM dan juga yang lain itu menjadi perhatian yang utamaKelistrikan PLN 7
Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Bisa ini Pak Ketua, gini pak kan ini memang sudah pernah diceritakan pada beberapa waktu yang lalu. Justru kita juga ingin menanyakan antisipasi apa yang mesti kita lakukan untuk ke depan, kan ini berarti banyak sekali kontraktor-kontraktor yang tidak profesional kan, seperti yang saya dengar untuk dikonfirmasi saja performance bounds sekarang ditingkatkan dan lain sebagainya, bapak jelaskan juga bahwa ini bakal tidak terjadi karena kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa ini. Mereka dapat project, ya mungkin dia brokerin habis itu nggak selesai, dia dapat fee, dia pergi, terus kita sekarang dihadapkan atau bapak dihadapkan pada rakyat gitu. Kalau enggak rakyat tidak terlistriki di dipetakompli lagi PLN-nya. Nah sekarang apa ini, antisipasinya gimana ini. Terima kasih.Ketenagalistrikan Kontraktor tidak profesional 7



Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Bisa ini Pak Ketua, gini pak kan ini memang sudah pernah diceritakan pada beberapa waktu yang lalu. Justru kita juga ingin menanyakan antisipasi apa yang mesti kita lakukan untuk ke depan, kan ini berarti banyak sekali kontraktor-kontraktor yang tidak profesional kan, seperti yang saya dengar untuk dikonfirmasi saja performance bounds sekarang ditingkatkan dan lain sebagainya, bapak jelaskan juga bahwa ini bakal tidak terjadi karena kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa ini. Mereka dapat project, ya mungkin dia brokerin habis itu nggak selesai, dia dapat fee, dia pergi, terus kita sekarang dihadapkan atau bapak dihadapkan pada rakyat gitu. Kalau enggak rakyat tidak terlistriki di dipetakompli lagi PLN-nya. Nah sekarang apa ini, antisipasinya gimana ini. Terima kasih.Ketenagalistrikan Korban Broker 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya tambahkan sedikit ya, jadi kemarin itu Bu BIG mengatakan dia harus mensinkronisasi 84 tematik, data tematik. Nah sekarang sudah hampir tersinkronisasi ini, tapi begitu mau diimplementasikan mereka mempunyai hambatan dengan sektor-sektor itu. Padahal saya sudah katakan bahwa di dalam Undangundang Geospasial itu, BIG itu harus menjadi institusi rujukan. Jadi seharusnya apa yang dikeluarkan oleh BIG, seluruh sektor harus mengikuti karena itu perintah dari Undang-undang Geospasial. Walaupun dalam konteks ini yang terbesar mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup sama Kehutanan gitu, tapi kan yang diamanahkan ini oleh Undang-undang untuk mereka menjadi rujukan kan BIG. Jadi kita mengharap supaya yang 84 itu terimplementasi dengan baik, itu kemarin menjadi diskusi kami pada waktu dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi. Terima kasih.Koordinasi BIG 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nilai perolehan.Lelang Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Apalagi Pak, berarti kan ini.Lelang Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Lebih dari 100?.Lelang Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, kalau begitu dihitungnya pada waktu awal ya.Lelang Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bisa interupsi sebentar saja, Pak Menteri. Perlu dijelaskan mengenai yang lebih besar 100 milyar Pak karena sampai saat ini paling tidak di periode sekarang kita tidak pernah memberikan persetujuan dalam kesimpulan rapat kita dan sebagainya. Jadi aapakah itu kolektif maksudnya semua dikumpulkan jadi satu sehingga 100 atau persatuan, kalau persatuan berarti Arjuna itu harus persetujuan DPR RI, jadi Cuma info saja.Lelang Persetujuan Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tapi selama ini belum ada kan ya, saya tidak, coba kalau mungkin ada yang ingat pernah nggak meminta persetujuan kepada DPR RI PakLelang Persetujuan Lelang 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pak Ketua, bisa nanya sebentar, yang BRG ini bukan semacam BLU gitu Bu ya.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Karena kana da Badan Pengelola Sawit gitu kan, dana sawit, jadi beda ya dengan. Kalau Badan Pengelola Dana Sawit itu masuk di sini nggak, nggak sama sekali, terpisah ya. Terima kasih.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
SATYA WIDYA YUDHA [14] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi gini, masalah reformasi tadi, reformasi agraria tadi kan melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga BPN. Saya yakin nanti dari teman-teman Komisi yang membidangi untuk BPN itu Komisi V ya, Komisi II, mereka pasti akan menanyakan yang sama, supaya ada sinkronisasi saja Bu karena jangan sampai nanti yang dimaksud dengan Pak Mul tadi, sifatnya partisipasi aktif bertabrakan sesama komisi gitu. Jadi lebih bagus kalau itu transparan, jadi nanti kerjasama antara BPN dengan KLHK diinformasikan utuh ke kita, supaya kita mengetahui persis pemetaannya, lantas di mana letak di mana kita bisa melakukan partisipasi aktif itu. Terima kasih.Lembaga/Badan NegaraBPN 7
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Lantas yang hal yang lain yang ingin saya sampaikan menyangkut mengenai Ruwen Pak, walaupun itu tidak masuk di dalam agenda ini. Kita perlu mengagendakan karena Ruwen itu Tupoksi pengerjaannya kan kementerian. Coba betul atau tidak Pak, kementerian kan jadi bukan DEN. DEN menghasilkan camp ya tetapi ada waktu dia menerjemahkan kebijakan energi nasional menjadi Ruwe dan nantinya menjadi Ruwet itu kan ada di Kementerian ESDM. Nah kita perlu untuk mendapatkan penjelasan Pak, jadi nanti di dalam forum terpisah kita khusus membahas mengenai Ruwen karena itu perlu sosialisasi yang mana kita harus menjawab. Kalau itu nanti kita berada di daerah kita masing-masing turunannya kan turunan dari Ruwen. Jadi apa dilakukan seperti saya di provinsi Jawa Timur gitu ya atau mungkin di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan kan tentu kita harus bisa melihat, apakah ini nanti satu jalan dengan apa yang di kita gariskan pada waktu kita memutuskan kebijakan energi nasional atau Cam tersebut.Lembaga/Badan NegaraDEN 7
Satya Widya Yudha 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Karena kana da Badan Pengelola Sawit gitu kan, dana sawit, jadi beda ya dengan. Kalau Badan Pengelola Dana Sawit itu masuk di sini nggak, nggak sama sekali, terpisah ya. Terima kasih.Lingkungan Hidup Badan Pengelola Sawit 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati. Kondisi ekosistem kawasan danau kita saat ini semakin menurun kualitas lingkungannya, padahal semua perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pelaksanaan Konferensi Nasional Danau Indonesia yang pertama di Bali pada bulan Agustus 2009 yang menghasilkan kesepakatan Bali tentang pengelolaan danau berkelanjutan yang ditandatangani oleh 9 menteri waktu itu. Kemudian pada Oktober 2011 di Semarang dilaksanakan Konferensi Nasional Danau Indonesia yang ke-2 dan meluncurkan rencana aksi penyelamatan ekosistem danau Indonesia dengan memilih danau Rawa Pening sebagai model gerakan penyelamatan danau atau Germadan dan terdapat 7 program super prioritas dan 11 program prioritas dalam rencana aksi tersebut.Lingkungan Hidup Ekosistem Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Selain itu pemerintah juga pernah menerbitkan roadmap penyelamatan ekosistem kawasan danau sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelamatan ekosistem danau serta menjadi arahan bagi kementerian lembaga pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi penyelamatan ekosistem dalau. Dan selanjutnya pada November 2016 dilaksanakan Konvensi Danau Dunia yang ke-16 di Bali. Untuk itu sebagai komitmen Indonesia dalam upaya menyelamatkan danau dari kerusaka, namun hingga saat ini masalah penyelamatan ekosistem danau masih bersifat sektoral dan tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar.Lingkungan Hidup Ekosistem Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 41 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dari filantropi itu.Lingkungan Hidup Filantropi 7
SATYA WIDYA YUDHA 86 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Walaupun pemerintah kita harus menyebutkan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi mendukung.Lingkungan Hidup Instrumen Ekologi Lingkungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 87 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Walaupun pemerintah kita harus menyebutkan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi mendukung.Lingkungan Hidup Instrumen Ekologi Lingkungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 88 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, penyelesaian peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber dana filantrofi gitu ya. Oke, mengenai penyelesaian aturan-aturan jadi bukan peraturan pemerintah.Lingkungan Hidup Instrumen Ekologi Lingkungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 89 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Aturan-aturan mengenai trust fund titik.Lingkungan Hidup Instrumen Ekologi Lingkungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, untuk mohon supaya daftarnya itu disampaikan ke kita tetap.Lingkungan Hidup Jaminan Reklamasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Susulkan karena itu menyangkut masalah angka kan, kalau diucapkan kan kita tidak bisa hafal gitu, kalau nanti disusulkan kita bisa mengetahui.Lingkungan Hidup Jaminan Reklamasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 68 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Demi keberlangsungan gitu aja ya demi kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara, kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara titik kita, yang itu dicoret saja. Oke, bisa diterima, bisa ya. 3. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero Tbk. dan PT Inalum persero untuk menyampaikan data rinci terkait dana jaminan reklamasi, kegiatan reklamasi pasca tambang dan perhitungan iuran IUP dalam 5 tahun terakhir. Tadi ini hanya karena tidak masuk di dalam slide presentasi di masing-masing.Lingkungan Hidup Jaminan Reklamasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 55 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Semua stakeholder ya baik itu kelompok atau individu, bisa disepakati ya.Lingkungan Hidup Lingkungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 82 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin menyiapkan naskah akademik ya pengelolaan danau,iya betul, naskah akademik, PP-nya dihilangin, pengelolaan danau bagi perkembangan regulasi, sebetulnya PP itu secara tersirat gitu ya, perkembangan regulasi, pengelolaan danau bagi pengembangan regulasi.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih Bu Menteri atas penjelasannya terhadap 2 isu yang kita ingin diskusikan yaitu menyangkut masalah bagaimana kita mengelola danau supaya lebih baik, walupun kita menyadari tadi perlu ada sinergi antar beberapa kementerian yang tidak mudah. Maka lahirnya PP itu saya pikir menjadi sangat yang krusial sekali karena PP itu tentunya sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 80 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Atau munngkin ditulis begini aja Bu, segera menyelesaikan rencana pengelolaan danau terpdu dan menyiapkan naskah akademik dari peraturan pemerintah tentang pengelolaan danau. Iya menyiapkan naskah akademik, jadi kita sifatnya mengantisipasi begitu, bisa kan.Lingkungan Hidup Pengelolaan Danau 7
SATYA WIDYA YUDHA 55 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Semua stakeholder ya baik itu kelompok atau individu, bisa disepakati ya.Lingkungan Hidup Pengrusakan 7
SATYA WIDYA YUDHA 47 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, terima kasih atas penjelasannya dari beberapa hal yang menjadi materi pembahasan mengingat hal yang dibahas pada siang hari ini sangat penting. Satu masalah danau dan yang kedua mengenai langkah-langkah yang ditempuh di dalam pencapaian penurunan emisi karbon. Walaupun ada satu topik yang belum sempat didalami itu mengenai finance sebenarnya secara luas karena green finance itu belum menjadi tujuan dari pada APBN kita. Jadi kita di dalam beberapa kesempatan juga melihat ada inkonsistensi dari apa yang kita ratifikasi dengan kenyataan mengenai green finance di dalam APBN kita. Jadi belum ada satu penyatuan di Badan Anggaran membahas anggaran kita normal saja tidak ada bedanya gitu, kita sesudah meratifikasi sama sebelum meratifikasi saya belum melihat ada perbedaan yang signifikan Bu, hampir nggak ada. Jadi penajamannya yang ada di kementerian yang kebetulan menjadi leading sector pada KLHK, padahal kalau kita konsisten di Kementerian Keuangan itukan ada Badan Kebijakan Fiskal yang didalamnya sebetulnya sudah ada keompok kerja mengenai perubahan iklim, tetapi tidak bisa mempengaruhi dari pada skenario APBN kita, paling tidak sampai saat ini masih belum nampak. Mungkin kita perlu membahasitu di lain kesempatan karena itu merupakan hal yang sangat krusial untuk pencapaian daripada apa yang kita sampaikan pada siang hari ini.Lingkungan Hidup Penurunan 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Indonesia telah menyampaikan rencana penurunan emisi hingga 29% pada 2030 dan dari skenario.....as usual dan tambahan 12% dengan bantuan Internasional yang mencakup beberapa sektor, yaitu energi yang didalamnya termasuk transportasi, proses Industri pemanfaatan hasil Industri, pertanuan, dan land use and land use change forestry dan limbah. Terkait hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam implementasi Paris Agreement paska KOP 22, CMP 12, CME I di Maraques Maroko dan sejauhmana kesiapan pemerintah dalam menghadapi KOP 23 di Bond Jerman.Lingkungan Hidup Penurunan Emisi 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak-Ibu yang kami hormati. Kondisi ekosistem kawasan danau kita saat ini semakin menurun kualitas lingkungannya, padahal semua perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pelaksanaan Konferensi Nasional Danau Indonesia yang pertama di Bali pada bulan Agustus 2009 yang menghasilkan kesepakatan Bali tentang pengelolaan danau berkelanjutan yang ditandatangani oleh 9 menteri waktu itu. Kemudian pada Oktober 2011 di Semarang dilaksanakan Konferensi Nasional Danau Indonesia yang ke-2 dan meluncurkan rencana aksi penyelamatan ekosistem danau Indonesia dengan memilih danau Rawa Pening sebagai model gerakan penyelamatan danau atau Germadan dan terdapat 7 program super prioritas dan 11 program prioritas dalam rencana aksi tersebut.Lingkungan Hidup Penyelamatan 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Selain itu pemerintah juga pernah menerbitkan roadmap penyelamatan ekosistem kawasan danau sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelamatan ekosistem danau serta menjadi arahan bagi kementerian lembaga pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi penyelamatan ekosistem dalau. Dan selanjutnya pada November 2016 dilaksanakan Konvensi Danau Dunia yang ke-16 di Bali. Untuk itu sebagai komitmen Indonesia dalam upaya menyelamatkan danau dari kerusaka, namun hingga saat ini masalah penyelamatan ekosistem danau masih bersifat sektoral dan tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar.Lingkungan Hidup Penyelamatan 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dan yang kedua menyangkut masalah isu perubahan iklim yang dari waktu ke waktu menjadi pengamatan Komisi VII karena kita cukup concern terhadap itu dan betul tadi yang disampaikan mengenai bagaimana kita mengukur karena tidak mudah kita mengatakan bahwa sumbangan emisi karbon kita adalah sekian giga ton tanpa ada satu akurasi pengukuran, termasuk tadi tidak dimunculkan yaitu mengenai kualitas daripada udara karena air quality monitoring system kita, apakah sudah terpasang ataupun tidak atau belum gitu ya, lantas bagaimana mengukur secara keseluruhan mengenai polusi itu juga menurut hemat saya perlu mendapatkan perhatian khusus gitu karena kalau tidak yang ngukur orang lain belum tentu benar tapi number yang dikeluarkan besar, nah ini yang menurut hemat saya menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita ke depan, terutama yang berakibat daripada polusi udara itu, jadi gangguan kesehatan, pendataannya itu kan tentunya harus sinkron gitu jangan sampai nanti di kemudian hari orang makin aware, ternyata banyak penyakit yang dimunculkan dan akibat dari pada polusi udara yang kita sendiri tidak mempunyai tools sudah mengukurnya gitu. Itu juga jangan sampai menjadi isu di kemudian hari karena saya melihat banyak sekali yang non profit organization yang Internasional sudah mulai menyoroti itu dan mengeluarkan angka-angka yang kita sendiri kurang tahu dari mana mereka mengeluarkan angka-angka tersebut.Lingkungan Hidup Perubahan Iklim 7
Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi gini, masalah reformasi tadi, reformasi agraria tadi kan melibatkan tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga BPN. Saya yakin nanti dari teman-teman Komisi yang membidangi untuk BPN itu Komisi V ya, Komisi II, mereka pasti akan menanyakan yang sama, supaya ada sinkronisasi saja Bu karena jangan sampai nanti yang dimaksud dengan Pak Mul tadi, sifatnya partisipasi aktif bertabrakan sesama komisi gitu. Jadi lebih bagus kalau itu transparan, jadi nanti kerjasama antara BPN dengan KLHK diinformasikan utuh ke kita, supaya kita mengetahui persis pemetaannya, lantas di mana letak di mana kita bisa melakukan partisipasi aktif itu. Terima kasih.Lingkungan Hidup Reformasi Agraria 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Saya tambahkan sedikit ya, jadi kemarin itu Bu BIG mengatakan dia harus mensinkronisasi 84 tematik, data tematik. Nah sekarang sudah hampir tersinkronisasi ini, tapi begitu mau diimplementasikan mereka mempunyai hambatan dengan sektor-sektor itu. Padahal saya sudah katakan bahwa di dalam Undang- undang Geospasial itu, BIG itu harus menjadi institusi rujukan. Jadi seharusnya apa yang dikeluarkan oleh BIG, seluruh sektor harus mengikuti karena itu perintah dari Undang-undang Geospasial. Walaupun dalam konteks ini yang terbesar mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup sama Kehutanan gitu, tapi kan yang diamanahkan ini oleh Undang-undang untuk mereka menjadi rujukan kan BIG. Jadi kita mengharap supaya yang 84 itu terimplementasi dengan baik, itu kemarin menjadi diskusi kami pada waktu dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi. Terima kasih.Lingkungan Hidup Sinkronisasi BIG 7



SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi begini Pak Ketua, saya boleh menambahkan kenapa kita tetap menampilkan disini tidak menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir karena itu kalimat yang ada didalam kebijakan energi nasional. Jadi ini sebenarnya kita quote, kita masukan disini karena kalimat itu sudah hilang kira-kira begitu didalam kebijakan energi nasional kita. Terima kasih.Pembangkit Listrik Energi Nuklir 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi ada dua hal yang ingin kita dapat sebetulnya dalam rapat sekarang ini apa yang menjadi hambatan, sehingga semuanya menjadi tapak, menjadi sesuatu yang akan kita jalankan itu saya anggap menjadi hambatan yang hari ini karena itu tidak semua tidak mencerminkan bisa dilakukan hari ini, tetapi tidak boleh kita ketinggalan dari sisi regulasi Pak karena mau tidak mau negara yang akan memanfaatkan perairan kita yang mungkin dia mengangkut hal-hal atau bahan yang berbau nuklir tadi, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri begitu. nah ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan baik dari Kepala Bapeten maupun Batan, sehingga itu menjadi PR jangka pendek yang bisa kita lakukan Pak. Karena kitakan baru mengklasifikasikan misalkan limbah itu maksimum yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu limbah beracun yang masuk dalam limbah P3. Tidak spesifik menyatakan itu limbah nuklir misalnya. Bisa ditambahkan Pak sebelum masuk kesesi tanya-jawab. Terima kasih.Pembangkit Listrik Hambatan 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, Torium itu belum diakui sebagai PLTN Pak. Jadi dia disebutkan PLTP Pak, bukan PLTN, ini masih hutang Pak.Pembangkit Listrik PLTN 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, Torium itu belum diakui sebagai PLTN Pak. Jadi dia disebutkan PLTP Pak, bukan PLTN, ini masih hutang Pak.Pembangkit Listrik PLTP 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah hal yang demikian menurut saya patut di inisiasi dan disampaikan secara jelas di Komisi VII ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran pasti akan mendapatkan dukungan Pak. Jadi yang kita terkaget-kaget itu kalau ternyata nanti semua hybrid, tetapi hybrid-nya ke diesel. Jadi kita misalnya ada PLTS, kelihatannya oke gitu ternyata mataharinya kurang ini di hybrid juga sama diesel atau mungkin menggunakan angin, di hybrid juga sama diesel. Artinya yang dijalankan juga bukan menggunakan energi baru terbarukan, nah ini yang sebetulnya kita hindari Pak, supaya hal-hal demikian tidak kelihatan packaging-nya bagus tetapi sejatinya itu pemborosan juga gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pembangkit Listrik PLTS 7
SATYA WIDYA YUDHA 64 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI meminta PT Bukit Asam Persero untuk mempertimbangkan perpanjangan IUP Ombilin yang akan berakhir pada tahun 2019 karena apa, sebentar, karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup PLTU Ombilin. Tadi sudah dijawab sebetulnya, apa perlu dimasukkan Pak Dar.Pembangkit Listrik PLTU 7
SATYA WIDYA YUDHA 57 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini mantan Komisi III lebih tajam biasanya, jadi kalimatnya menegakkan hukum bukan memberikan sanksi hukum, betul juga.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 69 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya makanya kalimat tadi kan disampaikan penegakan hukum itu ada 2, kalau dia melanggar berbau sanksi, tetapi kalau dia tidak melanggar tidak mesti diberikan sanksi karena.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 72 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dirjennya Pak, Dirjen Gakkum, Perdagangan Hukum ada Pak.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 73 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ada penyidiknya Pak, hanya kebetulan kita.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 102 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bisa, nanti pada waktu kita bicara.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
SATYA WIDYA YUDHA 68 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sanksi administrasi Pak, itu tutup ataupun nambah administrasi, administratif kan, sanksi administrasi. Bu Menteri bisa disepakati atau dipertajam.Penegakan Hukum Sanksi Administrasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 64 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki 2. Komisi VII DPR RI meminta PT Bukit Asam Persero untuk mempertimbangkan perpanjangan IUP Ombilin yang akan berakhir pada tahun 2019 karena apa, sebentar, karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup PLTU Ombilin. Tadi sudah dijawab sebetulnya, apa perlu dimasukkan Pak Dar.Pertambangan Ombilin 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bapak-Ibu yang saya hormati. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT Bukit Asam dan Direktur Utama PT Inalum merupakan rapat yang pertama kita di awal tahun 2017 dan ini bisa dihadiri oleh seluruh BUMN tambang kita dan kami berharap ini menjadi awal yang baik, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan lancar demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah evaluasi tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017. Yang kedua rencana penambahan daya listrik khususnya untuk PT Inalum Persero. Selain kedua agenda di atas Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Dirut PT Antam, Dirut PT Timah dan Dirut PT Bukit Asam, serta Dirut Inalum tentang berbagai macam isu yang terkait kegiatan sektor pertambangan, diantaranya adalah implementasi dari pada PP Nomor 1 Tahun 2017, serta kesiapan pelaku usaha terkait wacana pembentukan BUMN holding pertambangan, serta masukan terhadap revisi dari pada Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tapi ini sifatnya informatif saja. Jadi kalau kita nanti membicarakan masalah revisi Undang-undang karna forumnya lebih kepada forum pengawasan, bukan legislasi, ini beda. Keempat serta realisasi pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang, progres kegiatan reklamasi dan paska tambang, realisasi dari pada CSR, masalah tumbang tindih lahan, IPTKH, serta berbagai isu aktual terkait kegiatan operasi pertambangan di masing-masing perusahaan.Pertambangan Pertambangan 7
SATYA WIDYA YUDHA 17 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sedikit saya tambahkan yang Pak Adian ini Pak, kemarin kan di undangan kita itu, di rapat kita itu Pak Gatot itukan lengkap. Cuma sampai hari ini yang di kirim ke kita itu saya lihat yang determinasi sama yang dicabut, Cuma itu saja. Iya sudah saya lihat Pak, itu yang Bapak kasih Cuma yang, nggak di tabel kemarin kan agenda rapatnya saya menyiapkan itu Pak, jadi saya hafal. Itu termasuk yang PKB2B yang bermasalah, wilayah kerjanya berapa, terus berakhirnya kontrak karyanya kapan, itukan legkap semua itu Pak. Itu nggak ada datanya, dari kemarin kan.Pertambangan PKP2B 7
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal-hal demikian sebetulnya mendasari dari apa munculnya pasal yang ada dalam Undang-Undang Minerba. Tapi kalau itu menjadi concern ya tentunya bisa menjadi masukan, terutama untuk BUMN supaya ada satu proteksi. Ujungnya cuma 1 pak sebetulnya produktivitas, jadi kalau ada 1 produktivitas, ada rencana kerja ke depan yang memang mendayagunakan resources itu tidak disimpan saja itu akan jauh menghasilkan untuk pendapatan negara. Kecuali kalau memang kita tapi sebetulnya itu bukan-bukan tugas daripada, bukan tugas dari pada BUMN untuk masuk ke dalam wilayah pencadangan nasional karena negara sebetulnya yang berhak untuk mencadangkannya misalkan memang tidak kita eksploitasi pada kurun waktu tertentu yang nantinya baru kita jual, jadi itu maksud di dalam BPN dulu baru nanti kita jadikan WPUP untuk kita tenderkan, kan itu kewenangan ada di negara dari sebuah perusahaan kita anggap dengan luasan wilayah yang dimiliki dia harus meningkatkan produktivitas, tidak meng-hold pada kurun waktu yang akhirnya juga menjadi tidak produktif, tapi negara mempunyai hak untuk itu, kalau negara mempunyai hak untuk memasukkan ke dalam wilayah pencadangan tadi. Silakan.Pertambangan Produktivitas 7
SATYA WIDYA YUDHA 68 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Demi keberlangsungan gitu aja ya demi kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara, kelangsungan kegiatan pengusahaan batu bara titik kita, yang itu dicoret saja. Oke, bisa diterima, bisa ya. 3. Komisi VII DPR RI meminta PT Antam Persero, Tbk. PT Bukit Asam Persero, Tbk. PT Timah Persero Tbk. dan PT Inalum persero untuk menyampaikan data rinci terkait dana jaminan reklamasi, kegiatan reklamasi pasca tambang dan perhitungan iuran IUP dalam 5 tahun terakhir. Tadi ini hanya karena tidak masuk di dalam slide presentasi di masing-masing.Pertambangan Tambang 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200 lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30 tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak. Terima kasih.Perundangan ASR 7
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Ketua, saya bisa memahami 2 pemikiran ya. Saya pikir untuk yang nomor 1 yang usulannya Bu Peggi itu kita pisah saja, ada satu item tersendiri itukan sebetulnya kegalauan bahwa di dalam kontrak karya yang sudah berjalan tidak mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus kan begitu kan Bu, iya kan. Sekarang minta, makanya kita minta kepada pemerintah segalan macam bentuk perjanjian ataupun apa terhadap Freeport Indonesia harap memperhatikan atau memasukkan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sipaya difahami bahwa ini ada kontrak berjalan yang tidak memasukkan Undang-undang.Perundangan Otonomi Khusus 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya sedikit saja tadi kan ada 3 Permen sebagai turunan dari pada PP 1, 56 sama 9 kan, kalau 9 kan tidak perlu mungkin BUMN itu kan untuk yang non BUMN dan divestasi. PP 56 tidak ada belum ada turunannya sampai sekarang, belum ya. Oke, kalau gitu. Silakan dilanjutkan Direktur Utama PT Timah.Perundangan Permen 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya interupsi yang mengenai nuklir tadi Pak. Mohon dari pemerintah jangan banyak statement tentang posisi dulu Pak karena menurut saya seperti tadi Pak Wamen sampaikan berbicara dengan kita dulu sampai nanti akan ada sary, kira-kira mau ke mana karena kalau nanti statementnya sudah keluar dari pemerintah, bapak datang ke sini pasti mempertahankan posisi itu dan itu posisi sama saja no discussion. Kira-kira begitu, jadi lebih bagus tadi saya senang sekali kalau itu diwadahi, kita di apa, kita bicara karena can itu kebetulan saya terlibat penuh Pak dan saat itu hanya karena ketakutan dari pada pemerintah untuk memutuskan dia menjadi viable option dan deadlock di Komisi VII ini, sampai kita minta waktu itu Pak Jero Wacik untuk konsultasi pada Presiden dan kembali mengatakan bahwa beliau tidak berani. Jadi posisi waktu saya menjadi posisi pemerintah tetapi dijanjikan bahwa nanti di Ruwen-nya kita buka dan saya tidak yakin di Ruwen akan bisa dibuka karena mereka me-rever kepada camp kan. Saya katakan lagi waktu itu bahwa can itu dokumen yang bisa kita ubah karena dia bukan undang-undang hanya kebetulan peraturan pemerintah yang diputuskan bersama dengan DPR, memang agak unik ini PP Can itu. Nah makanya saya pikir itu, PP Pak Ken-nya itu dengan DPR RI dan khusus perintah dari pada Undang-undang Energi.Perundangan PP 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Saya sedikit saja tadi kan ada 3 Permen sebagai turunan dari pada PP 1, 56 sama 9 kan, kalau 9 kan tidak perlu mungkin BUMN itu kan untuk yang non BUMN dan divestasi. PP 56 tidak ada belum ada turunannya sampai sekarang, belum ya. Oke, kalau gitu. Silakan dilanjutkan Direktur Utama PT Timah.Perundangan PP 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bisa ditambahkan mengenai implementasi PP 1/2017.Perundangan PP 1/2017 7
SATYA WIDYA YUDHA [15] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sedikit Pak. Sebelum masuk kedalam sesi tanya jawab Pak. saya ingin dijelaskan sebetulnya dari beberapa presentasi tadi itu tanpak mengenai peraturanperaturan atau regulasi kecuali Undang-Undang mengenai Nuklir ya terutama untuk mengantisipasi. Tadikan disampaikan bahwa kalau pun kita tidak melakukan pengembangan energi nuklir, namun tidak menutup kemungkinan lalu lintas daripada nuklir yang tadi disampaikan oleh Kepala Bapeten dan juga yang belum tersentuh mengenai limbah Pak. Jadi kalau kita dengan perairan Indonesia yang semacam ini apakah regulasi kita yang menyangkut dalam tanda petik nuklir apapun bentuknya itu kita sudah cukup begitu.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi bisa ditampilkan? sehingga kita tahu persis bahwa Indonesia sejatinya, walaupun kita belum masuk didalam pembangunan daripada energi nuklir, tetapi kita mewaspadai semuanya karena inikan kita tidak bisa stop Pak. ya dunia itu tidak bisa kita stop. Apa yang terjadi di Australia, apa yang terjadi secara geografis sesuatu yang mesti kita antisipasi. Itu yang saya maksud. Kita siap apa tidak? Kalau tidak justru disini fungsinya DPR bersama pemerintah mungkin mempunyai pemikiran untuk memberikan regulasi apa begitu untuk mengantisipasi supaya kita berdampak betul, hanya karena lalu lintas atau pun juga pengelolaan daripada limbah yang masih belum terpadu atau belum menjadi concern kita selama ini begitu.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah itu perlu sekali ditampilkan supaya kita mengetahui persis sebetulnya kita itu bagaimana posisi Indonesia begitu.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 34 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII yang saya hormati. Saya menambahkan kebetulan saya dapat fotocopy lembaran rekomendasi Paja Danau periode yang lalu Bu. Memang di sini disebutkan ada keinginan untuk mempunyai Undang-undang sebetulnya yang menjadi inisiatif DPR RI tentang tata kelola danau, walaupun intermnya sebelum mendapat atau sebelum Undang-undang itu ada kita meminta supaya pemerintah mengatur dengan memberikan landasan hukum berupa PP atau peraturan presiden. Jadi sebetulnya sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kementerian, hanya kalau sampai ke bentuk Undang-undang tentunya harus menjadi kesamaan dulu karena saya yakin kalau itu menjadi inisiatif DPR RI prosesnya akan jauh lebih lama, tapi kalau ini menjadi inisiatif daripada pemerintah dengan segala macam sumber daya manusianya yang ada bisa lebih cepat sebetulnya. Tetapi ini sudah tertangkap dari hasil Panja periode yang lalu walaupun di DPR RI ini kalau sudah ganti periode kan tidak mempunyai ikatan kecuali disampaikan misalkan hasil dari pada panitia angket mislanya, itu ada ikatannya, bisa di carry over work, tapi kalau semacam rekomendasi ini tidak bisa langsung tetapi bisa dijadikan rujukan.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 80 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Atau munngkin ditulis begini aja Bu, segera menyelesaikan rencana pengelolaan danau terpdu dan menyiapkan naskah akademik dari peraturan pemerintah tentang pengelolaan danau. Iya menyiapkan naskah akademik, jadi kita sifatnya mengantisipasi begitu, bisa kan.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 51 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Setuju, mendorong penyelesaianPerundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 52 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Percepatan penyelesaian PP, betul karena bukan satu kementerian. Mendorong percepatan penyelesaian, jadi meminta kementerian mendorong percepatan penyelesaian peraturan pemerintah. Dari Bu Menteri nomor 1 dan 2.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 82 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin menyiapkan naskah akademik ya pengelolaan danau,iya betul, naskah akademik, PP-nya dihilangin, pengelolaan danau bagi perkembangan regulasi, sebetulnya PP itu secara tersirat gitu ya, perkembangan regulasi, pengelolaan danau bagi pengembangan regulasi.Perundangan Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Indonesia telah menyampaikan rencana penurunan emisi hingga 29% pada 2030 dan dari skenario.....as usual dan tambahan 12% dengan bantuan Internasional yang mencakup beberapa sektor, yaitu energi yang didalamnya termasuk transportasi, proses Industri pemanfaatan hasil Industri, pertanuan, dan land use and land use change forestry dan limbah. Terkait hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam implementasi Paris Agreement paska KOP 22, CMP 12, CME I di Maraques Maroko dan sejauhmana kesiapan pemerintah dalam menghadapi KOP 23 di Bond Jerman.Perundangan Rencana 7
SATYA WIDYA YUDHA 14 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak, Torium itu belum diakui sebagai PLTN Pak. Jadi dia disebutkan PLTP Pak, bukan PLTN, ini masih hutang Pak.Perundangan Torium 7
SATYA WIDYA YUDHA 15 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Ketua, saya bisa memahami 2 pemikiran ya. Saya pikir untuk yang nomor 1 yang usulannya Bu Peggi itu kita pisah saja, ada satu item tersendiri itukan sebetulnya kegalauan bahwa di dalam kontrak karya yang sudah berjalan tidak mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus kan begitu kan Bu, iya kan. Sekarang minta, makanya kita minta kepada pemerintah segalan macam bentuk perjanjian ataupun apa terhadap Freeport Indonesia harap memperhatikan atau memasukkan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sipaya difahami bahwa ini ada kontrak berjalan yang tidak memasukkan Undang-undang.Perundangan UU 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya tambahkan sedikit ya, jadi kemarin itu Bu BIG mengatakan dia harus mensinkronisasi 84 tematik, data tematik. Nah sekarang sudah hampir tersinkronisasi ini, tapi begitu mau diimplementasikan mereka mempunyai hambatan dengan sektor-sektor itu. Padahal saya sudah katakan bahwa di dalam Undangundang Geospasial itu, BIG itu harus menjadi institusi rujukan. Jadi seharusnya apa yang dikeluarkan oleh BIG, seluruh sektor harus mengikuti karena itu perintah dari Undang-undang Geospasial. Walaupun dalam konteks ini yang terbesar mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup sama Kehutanan gitu, tapi kan yang diamanahkan ini oleh Undang-undang untuk mereka menjadi rujukan kan BIG. Jadi kita mengharap supaya yang 84 itu terimplementasi dengan baik, itu kemarin menjadi diskusi kami pada waktu dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi. Terima kasih.Perundangan UU Geospasial 7



SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Ini yang menurut saya grafik yang Bapak buat itu bisa tidak terjadi apa-apa, kalau tidak ada pagar-pagar daripada payung hukum yang kuat ya yang bisa membawa kita untuk menuju betul-betul purly hilirisasi Pak. Presidenkan hari ini senang sekali menggunakan istilah “hilirisasi”. Kalau Komisi VII senang sekali karena Undang-Undang Minerba kita itukan rohnya hilirisasi juga itu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Ketua. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut memikirkan bagaimana mewujudkan yang Bapak tadi. kita belum berbicara anggaran Pak, tapi kalau flow-nya sudah benar ya mudah-mudahan anggaran nanti yang ditambah atau kita mengusahakan supaya Kementerian Keuangan itu menyadari begitu perlu adanya biaya riset yang cukup besar begitu, ditambah nanti dorongan daripada industri yang mempunya research. Jadi industri yang melakukan riset di Indonesia itu mungkin perlu mendapatkan insentif. Inikan masih belum ada Pak.Perundangan UU Minerba 7
SATYA WIDYA YUDHA 23 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang lain mungkin ada karena memang di dalam Undang-undang Minerba tidak menyebutkan apa, BUMN sama non BUMN, tapi lebih kepada jenis mineralnya dan juga batubaranya. Mengenai penciutan luas wilayah gitu dan sebetulnya yang dimaksud itu supaya tingkat produktivitasnya tinggi Pak, karena banyak sekali yang mereka memegang luasan wilayah namun tidak dikerjakan. Kebetulan dipegang oleh, kalau sekarang sudah menjadi IUPK, pemegang kontrak karya seperti Vale itukan luar biasa besar ratusan ribu hektar, tetapi tidak produktif gitu karena mereka hanya mengusahakan tidak lebih dari 20 ribu.Perundangan UU Minerba 7
SATYA WIDYA YUDHA 24 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Hal-hal demikian sebetulnya mendasari dari apa munculnya pasal yang ada dalam Undang-Undang Minerba. Tapi kalau itu menjadi concern ya tentunya bisa menjadi masukan, terutama untuk BUMN supaya ada satu proteksi. Ujungnya cuma 1 pak sebetulnya produktivitas, jadi kalau ada 1 produktivitas, ada rencana kerja ke depan yang memang mendayagunakan resources itu tidak disimpan saja itu akan jauh menghasilkan untuk pendapatan negara. Kecuali kalau memang kita tapi sebetulnya itu bukan-bukan tugas daripada, bukan tugas dari pada BUMN untuk masuk ke dalam wilayah pencadangan nasional karena negara sebetulnya yang berhak untuk mencadangkannya misalkan memang tidak kita eksploitasi pada kurun waktu tertentu yang nantinya baru kita jual, jadi itu maksud di dalam BPN dulu baru nanti kita jadikan WPUP untuk kita tenderkan, kan itu kewenangan ada di negara dari sebuah perusahaan kita anggap dengan luasan wilayah yang dimiliki dia harus meningkatkan produktivitas, tidak meng-hold pada kurun waktu yang akhirnya juga menjadi tidak produktif, tapi negara mempunyai hak untuk itu, kalau negara mempunyai hak untuk memasukkan ke dalam wilayah pencadangan tadi. Silakan.Perundangan UU Minerba 7
SATYA WIDYA YUDHA 26 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bukan, maksudnya begini Pak Tony. Tadi di dalam agenda itu memang ada masukan terhadap Undang-undang Minerba. Itu kan tidak disinggung sama sekali sama mereka, mari kita tanyakan sebagai apa, terakhir gitu. Kalau memang tidak ada respon yang lebih dari sekedar apa yang tadi sampaikan luas wilayah ya kita bisa akhiri untuk masuk ke dalam pendalaman. Jadi kalau memang tidak ada, baik dari Anggota ataupun juga dari para Direktur Utama ya kita masuk ke dalam agenda pendalaman karena memang di dalam meja pimpinan sudah ada 6 orang penaya paling tidak. Silakan.Perundangan UU Minerba 7
SATYA WIDYA YUDHA 42 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Jadi memang sesuai dengan Undang-undang Minerba tidak serta-merta membuat smelter sebetulnya yang penting diproses dalam negeri. Jadi kalau misalkan ada off taker-nya dari tempat laen, ada pake smelter sendiri ya bisa dijalankan. Mungkin nanti kita perlu dalamin betul itu apa yang menjadi masukan Pak Nazarudin Kiemas termasuk yang ada di dalam Aneka Tambang, nanti kita akan masukkan dalam kesimpulan.Perundangan UU Minerba 7
SATYA WIDYA YUDHA 16 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya ada usul sedikit di sini, supaya ada ikatan antara masyarakat Papua dengan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sebutkan saja Bu di sini, Indonesia melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus gitu karena di Undang-undang Otonomi Khusus yang lain kan nggak urusin Papua, di Undang-undang lain kan nggak tidak ngurusin Papua. Iya kalau Undang-undang Otonomi Khusus itu kebetulan stresnya itu ada di aspek Papuanya gitu loh Pak. Jadi kalau saya sih usul supaya tidak menafikkan bahwa seakan-akan Undang-undang yang lain lebih tinggi ataupun apa, atau Undang-undang Otonomi Khusus itu lebih tinggi atau apa, kita sebutkan saja Freeport Indonesia melibatkan masyarakat Papua sesuai di situ disebutkan Undang-undang Otonomi Khusus. Udah saya pikir sudah cukup.Perundangan UU Otonomi Khusus 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah ini yang ingin saya pertajam betul. Mudah-mudahan didalam pembahasan, kebetulan saya tidak menjadi Anggota untuk Pansus Sisnas Iptek itu bisa dipertajam disitu Pak kita mau kemana arahnya ini karena kalau tidak ya sudah kita tidak punya misalkan didalam dunia IT saja kita tidak ada cyber law. Kita masih tidak menganggap cyber itu bagian daripada sofrenti issues ya, padahal cyber itu menjadi sofrenti issues seharusnya. Kalau negara pencetus cyber yang kuat ya seperti Amerika dan lain sebagainya dia foderles dia senang sekali. Kalau bisa tidak aka nada intervensi dari satu negara ke negara yang lain, tapi apakah Indonesia ambil posisi itu? coba Bapak pikirkan saja kalau hari ini, begitu internet itu stop apa yang bisa dilakukan? Government kita government internet Pak, harusnyakan intranet harusnya yang diterapkan supaya kita bisa terprotek begitu loh. Ketergantungan kita sudah sangatsangat besar, maka saya juga mungkin tidak diforum Komisi VII DPR harusnya cyber law itu harus di Komisi I DPR mungkin ya, tapi saya cukup prihatin betul kalau kita tidak membawakan isu semacam ini menjadi kedaulatan begitu karena bagi mereka negara yang super maju dia sangat tidak ingin Pak. Begitu kita sebut cyber law, saya yakin pasti negara maju banyak yang meng-aprouch kepada orang-orang yang mencetuskan itu karena mereka pasti agains dengan itu.Perundangan Cyber Cyber Law 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah ini yang ingin saya pertajam betul. Mudah-mudahan didalam pembahasan, kebetulan saya tidak menjadi Anggota untuk Pansus Sisnas Iptek itu bisa dipertajam disitu Pak kita mau kemana arahnya ini karena kalau tidak ya sudah kita tidak punya misalkan didalam dunia IT saja kita tidak ada cyber law. Kita masih tidak menganggap cyber itu bagian daripada sofrenti issues ya, padahal cyber itu menjadi sofrenti issues seharusnya. Kalau negara pencetus cyber yang kuat ya seperti Amerika dan lain sebagainya dia foderles dia senang sekali. Kalau bisa tidak aka nada intervensi dari satu negara ke negara yang lain, tapi apakah Indonesia ambil posisi itu? coba Bapak pikirkan saja kalau hari ini, begitu internet itu stop apa yang bisa dilakukan? Government kita government internet Pak, harusnyakan intranet harusnya yang diterapkan supaya kita bisa terprotek begitu loh. Ketergantungan kita sudah sangatsangat besar, maka saya juga mungkin tidak diforum Komisi VII DPR harusnya cyber law itu harus di Komisi I DPR mungkin ya, tapi saya cukup prihatin betul kalau kita tidak membawakan isu semacam ini menjadi kedaulatan begitu karena bagi mereka negara yang super maju dia sangat tidak ingin Pak. Begitu kita sebut cyber law, saya yakin pasti negara maju banyak yang meng-aprouch kepada orang-orang yang mencetuskan itu karena mereka pasti agains dengan itu.Perundangan Cyber sovereignty issues 7
SATYA WIDYA YUDHA [16] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Begini Pak pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian Anggot Komisi VII, saya belum melihat didalam paparan ini Pak Dirut itu konstribusi dari pada anak perusahaan terhadap induk Pak, jadi supaya kita tahu. Memang ada yang baru, ada yang mungkin belum melakukan apa-apa, tapi supaya adanya saja begitu. Jadi dimasing- masing anak perusahaan itu apa. Boleh kalau yang sudah berjalan lama ya ia bisa mungkin ada performancenya setahun, 2 tahun sebelumnya.Perusahaan Anak Perusahaan 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Dari Indonesai Power dan PJB bu ya?Perusahaan Indonesia Power 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tidak ada ya Pak ya? maaf, tidak ada dimateri persentasi. Jadi kalau bisa di fotocopykan karena ini kenapa penting Pak supaya tahu persis peranan daripada anak perusahaan. Kita mengetahui misalkan memang mana yang betul-betul yang mempunyai kontribusi dan memang layak begitu, Bapak membentuk anak perusahaan itu karena itu kita perlakukan yang sama pada waktu dengan Pertamina kemarin.Perusahaan Indonesia Power 7
Satya Widya Yudha 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Kalau begitu masukan, karena begini Pak Ketua, di Tuban Pak, di tempat saya itu ada satu kecamatan Pak, di kecamatan Soko namanya. Itu bisa dicatat. Di sana mau daftar baru itu sudah di 1.300 Pak. Jadi tidak ada lagi 900. Padahal dia kelompok miskin sebetulnya yang saya tahu. Nah ini kan sebetulnya harusnya kalau ada satu aturan nanti yang terinci betul padahal dia masuk kategori yang memang betul-betul perlu dibantu malah tidak, sementara yang 450 sampai 900 masih banyak juga yang sebetulnya tidak layak disubsidi gitu loh dari keberadaan yang bersangkutan. Nah ini maksud saya pada waktu nanti Bapak memberikan kajian hal yang kayak begini jangan sampai terjadi Pak, yang sebetulnya ini adalah kelompok yang harusnya masuk di sini ya kan, tapi malah tidak kita apa-apakan, yang sebelah di sini yang harusnya dia keluar dari situ tetap saja dia hidup di situ. Maka perlunya kajian di sini Pak, sebetulnya. Terima kasih.PLN Aspirasi dari Tuban 7
Satya Widya Yudha 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi begini Pak Ketua, karena saya mengusulkan itu Jadi kalau memang betul 1.300 itu, maksudnya 900 itu masih ada, tolong nanti diklarifikasi yang saya sampaikan tadi di Tuban, Kecamatan Soko Pak. Karena di sana kan sudah 1.300 Pak. Itu bisa saja kita drop jadi kita tulis di satu sampai supaya tepat sasaran titik. Tetapi dengan catatan supaya PLN menindaklanjuti dari apa yang saya terima tadi Pak. Ya terima kasih.PLN Aspirasi dari wilayah Tuban 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pak ketua, saya menambahkan saja. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Hary itu juga dulu pernah kita diskusikan Pak di DPR periode lalu Pak, ada kesalahan sebetulnya di PLN juga. Pada waktu kita menentukan DMO itu tidak terserap Pak. PLN itu dulunya, kita bicara dulu Pak, spesifikasi daripada pembangkit tidak sama dengan kualitas batu bara yang kita DMO kan waktu itu. Itu saya waktu itu Bapak berinisiatif menemukan Pak Dirjen batubara, PLN kita jadikan satu, kita kasih tahu. Akhirnya berundinglah PLN waktu itu. Baru mereka ya merevisi supaya sepesifikasi pembangkit itu bisa menyerap daripada DMO. Dulu daya serap DMO bisa di ceklah yang orang PLN lama berpa persen humannya diserap oleh PLN sedikit sekali Pak.PLN DMO 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi sebetulnya ada sejarah seperti itu. Jadi kalau sekarang kita dengan PLN yang baru ini justru berharap DMO ya kita bisa paksakan sebetulnya. Kan ini sebetulnya kita persetujuan antara Kementerian ESDM sama PLN saja begitu. Waktu itu kita sampaikan saya masih ingat Dirjennya apa batubara itu sebelum Pak Sukhyarlah yang kita datang ke tambang siapa Pak Bambang Setiawan ya. Beliau mengakui juga begitu bahwa alasan utama adalah tidak sama dengan sepesifikasi pembangkit. Dulu kan juga masih PLN banyak yang cinta BBM Pak, kan begitu kan? kitakan tahulah persis perubahan dari Direksi satu ke Direksi yang lain, sehingga kita mengetahui persis karakteristiknya. Jadi itu adalah jadi cerita itu ada, maka sekarang kita senang mendengar bahwa Bapak-bapak sekarang menginginkan itu supaya nanti di dalam HPP-nya untuk batu bara itulah yang nanti kita ingin supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.PLN DMO 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Keuntungan bersihnya saja bu, jadi jangan total revenue. Maksud saya supaya gambaran antara misalkan PT. Indonesia Power ini terhadap pendapatan daripada PLN secara keseluruhan, misalkan sekian persen bebegitu. Angka sekian, terus berapa persen tahu masing-masing nanti.PLN Keuntungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 5 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki 2,7 sama 23 dibanding 10 T PakPLN Keuntungan 7
SATYA WIDYA YUDHA 8 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Tadi ada satu satu tabel yang disampaikan Pak Dirut itu di prognosa Tahun 2017 Pak itu kalau kita lihat kan negative sepertinya holdingnya itu. Coba dihalaman 25. dihalaman 25 apa presentasi kita. Saya ingin tanya sebetulnya ini cerminan daripada karena masalah batubara atau masalah apa? ini highlight laporan keuangan coba. Nah laporan keuangan dan cari yang grafik Pak yang bukan yang itu bukan nah itu. Lihat yang paling kanan laba bersih itu berarti kan terkonsilidasi 6 kan ya? dari AP-nya 6,2 berarti AP-nya memberikan yang kontribusi lebih besar begitu loh. Maksud saya karena apa begitu dengan adanya angka itu? apakah itu sama dengan keluhannya Pak Dirut?coba sampaikan Pak.PLN Keuntungan 7
Satya Widya Yudha 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Begini Pak, nomor 6 itu kita harus yakini dulu Pak, bahwa pengadaan gas itu bisa dilakukan oleh PLN tanpa melibatkan SKK Migas. Karena managemen tata kelola gas itu ada di mereka. Bapak sudah mengantongi izinnya dulu atau tidak. Nah kalau itu belum, itu kan kita pertanyaannya tidak ke PLN dulu Pak, kita harus tahu persis, karena apa gas itu begitu dia masuk domestik regulated, tidak bisa market price Pak, itu melanggar konstitusi. Begitu dia masuk ke dalam negeri digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara Bapak beli nanti itu itu kan otomatis market price ya kan, tetapi begitu masuk di Indonesia itu sudah lain, Pak, diatur Pak. Nah sekarang managemen pengaturan itu gas alokasi itu kita berikan kepada SKK Migas karena itu Tupoksi mereka. Jadi menurut saya nomor 6 itu jangan dulu Pak, ditulis Pak, kita mesti menanyakan dulu di SKK dulu. Nanti kalau SKK sudah memberikan Bapak izin bahwasanya nanti bakal akan ada institusi di luar daripada dia yang boleh mengimpor gas, nah itu lain soal, baru kita permasalahkan trader atau produser atau siapa. Jadi saya malah usul begitu Pak, kalau tidak kita melangkahi dari kewenangan yang dimiliki SKK. Saya rasa itu, terima kasih.PLN Pengadaan Gas 7
Satya Widya Yudha 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Ini kebetulan tadi tidak di dalam paparan menyangkut mengenai tarif Pak, jadi menyangkut mengenai tarif itu kan kita ingin mendapatkan satu kejelasan terutama mengenai listrik yang 450 sampai 900 VA. Saya minta supaya Direksi bisa betul- betul memberikan klarifikasi tentang tepat sasaran atau tidak. Karena itu perlu ada studinya Pak. Dulu sebetulnya ini saya harus sampaikan pada forum rapat kerja dengan Kementerian ESDM tapi karena kita ketemu PLN dimana PLN yang tahu secara teknis bagaimana meng-handle kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mendapatkan subsidi penuh jadi 450 sampai 900 VA supaya ada azas keadilan di sini. Karena apabila ternyata di dalam kelompok itu masih ada orang yang sebetulnya kategori mampu tetapi masih mendapatkan subsidi penuh itu akan, alangkah baiknya apabila itu ditinjau ulang. Nanti bisa saya sampaikan di forum rapat kerja dengan Kementerian ESDM ya dengan Dirjen, kalau bisa justru misalkan Pak, ini sebagai contoh saja kalau konsumsinya 42 juta kategori daripada 450 sampai 900 VA itu bisa kita perkecil untuk lebih tepat sasaran, dan kita gratiskan misalkan ya, ini kan bisa menjadi solusi, sementara yang tidak tepat sasaran ini kita normalkan gitu. Nah hal-hal yang demikian itu tentunya perlu ada semacam kajian ya, kajian yang dilakukan oleh, terserah nanti, kalau zaman dulu saya masih ingat waktu menteri Pak Darwin Saidi Saleh, waktu itu kita menggunakan beberapa universitas. Ya Pak Murtaqi mungkin ingat kan? Untuk melihat klasifikasi memang kelompok masyarakat mana yang yang terkena dampak sama tidak terhadap kebijakan masalah tarif ini. Nah ini menurut saya menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian nanti PLN bisa membantu Kementerian ESDM tetapi atas dasar daripada rapat RDP kita ini, sehingga nanti simultan gitu. Karena yang betul- betul berhadapan dengan pelanggan kan, Bapak-bapak sekalian. Jadi mudah- mudahan ini bisa menjadi tindak lanjut supaya kita tidak diributkan juga di luar hanya karena ada kenaikan yang dirasa tidak adil Pak. Di samping itu juga industri-industri kecil yang mempunyai dampak, yang mempunyai dampak kepada harga barang. Itu juga mesti diteliti betul ya. Karena sekarang ini kenyataannya juga, kita membuka pelanggan baru ternyata juga tidak 450 - 900 Pak, tapi sudah di 1.300. Jadi ada juga orang yang bilang, padahal orang susah itu yang sebetulnya patut kita ini, dia bukanya sudah 1.300, sementara ada kelompok di 900 yang sebetulnya mampu tapi malah disubsidi yang 1.300 kita paksa dia harus membayar apa kasarnya subsidinya lebih kecil. Nah untuk supaya tidak menjadi simpang siur maka kita perlu kejelasan di situ.PLN Persoalan Tarif 7
SATYA WIDYA YUDHA 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pak ketua, saya menambahkan saja. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Hary itu juga dulu pernah kita diskusikan Pak di DPR periode lalu Pak, ada kesalahan sebetulnya di PLN juga. Pada waktu kita menentukan DMO itu tidak terserap Pak. PLN itu dulunya, kita bicara dulu Pak, spesifikasi daripada pembangkit tidak sama dengan kualitas batu bara yang kita DMO kan waktu itu. Itu saya waktu itu Bapak berinisiatif menemukan Pak Dirjen batubara, PLN kita jadikan satu, kita kasih tahu. Akhirnya berundinglah PLN waktu itu. Baru mereka ya merevisi supaya sepesifikasi pembangkit itu bisa menyerap daripada DMO. Dulu daya serap DMO bisa di ceklah yang orang PLN lama berpa persen humannya diserap oleh PLN sedikit sekali Pak.PLN PLN 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi sebetulnya ada sejarah seperti itu. Jadi kalau sekarang kita dengan PLN yang baru ini justru berharap DMO ya kita bisa paksakan sebetulnya. Kan ini sebetulnya kita persetujuan antara Kementerian ESDM sama PLN saja begitu. Waktu itu kita sampaikan saya masih ingat Dirjennya apa batubara itu sebelum Pak Sukhyarlah yang kita datang ke tambang siapa Pak Bambang Setiawan ya. Beliau mengakui juga begitu bahwa alasan utama adalah tidak sama dengan sepesifikasi pembangkit. Dulu kan juga masih PLN banyak yang cinta BBM Pak, kan begitu kan? kitakan tahulah persis perubahan dari Direksi satu ke Direksi yang lain, sehingga kita mengetahui persis karakteristiknya. Jadi itu adalah jadi cerita itu ada, maka sekarang kita senang mendengar bahwa Bapak-bapak sekarang menginginkan itu supaya nanti di dalam HPP-nya untuk batu bara itulah yang nanti kita ingin supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.PLN PLN 7
Satya Widya Yudha 6 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Begini Pak, nomor 6 itu kita harus yakini dulu Pak, bahwa pengadaan gas itu bisa dilakukan oleh PLN tanpa melibatkan SKK Migas. Karena managemen tata kelola gas itu ada di mereka. Bapak sudah mengantongi izinnya dulu atau tidak. Nah kalau itu belum, itu kan kita pertanyaannya tidak ke PLN dulu Pak, kita harus tahu persis, karena apa gas itu begitu dia masuk domestik regulated, tidak bisa market price Pak, itu melanggar konstitusi. Begitu dia masuk ke dalam negeri digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara Bapak beli nanti itu itu kan otomatis market price ya kan, tetapi begitu masuk di Indonesia itu sudah lain, Pak, diatur Pak. Nah sekarang managemen pengaturan itu gas alokasi itu kita berikan kepada SKK Migas karena itu Tupoksi mereka. Jadi menurut saya nomor 6 itu jangan dulu Pak, ditulis Pak, kita mesti menanyakan dulu di SKK dulu. Nanti kalau SKK sudah memberikan Bapak izin bahwasanya nanti bakal akan ada institusi di luar daripada dia yang boleh mengimpor gas, nah itu lain soal, baru kita permasalahkan trader atau produser atau siapa. Jadi saya malah usul begitu Pak, kalau tidak kita melangkahi dari kewenangan yang dimiliki SKK. Saya rasa itu, terima kasih.PLN Regulasi 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Tambahan sedikit saja Pak Ketua. Jadi begini Pak, ini ada tambahan tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya perlu menandaskan lagi ada yang minta baru, yang minta baru yang orang sangat tidak mampu tetapi karena dia sudah tidak lagi bisa dapat 450 sama 900 dikasihkannya 1.300 Pak. Padahal ini orang kategori yang tidak mampu gitu. Nah ada yang miss di 450 iya kan, tetapi juga ada orang yang tidak mampu sama sekali yang mestinya disubsidi lebih besar tapi karena yang dibuka 1.300 ya sehingga dia harus menelan yang 1.300. Nah ini kan menurut saya justru yang kelompok yang baru ini tadi yang dapat 1.300 bisa kita subsidi sebetulnya, kalau memang itu di dalam evaluasi termasuk kategori orang yang layak betul disubsidi. Sementara yang tidak layak tadi yang sudah masuk di 450 - 900 kita keluarkan, begitu loh maksud saya, dengan begitu kan jadi ada keadilan Pak. Terima kasih.PLN Subsidi orang tidak mampu 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi saya tetap berharap supaya tetap akan ada suatu jalan keluar, jadi ada win-win tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara pak. Caranya adalah saya tetap berpikir esensi orang berusaha di Indonesia itu adalah dia akan untung. Nah kalau sekarang untungnya kita jamin, kita batasi nilai untungnya saya rasa mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan dia harus patuh atau tidak patuh dengan sebuah hukum yang diterapkan setelah kontrak itu ditandatangani. Saya punya keyakinan ke sana, memang dia tidak akan bisa mendapatkan windfall. Kalau sekarang ini kan dia bisa mendapatkan windfall karena kita tidak membatasi dari aspek sejauh mana, seberapa besar untung yang akan dia peroleh. Nah ini yang menurut-menurut saya di dalam kontrak kita ya, di dalam kontrak kita baik di sektor Migas atau pun juga pertambangan, kita tidak pernah mengacu kepada hal yang sifatnya membatasi komersial tadi. Tetapi kita lebih memberikan satu kisi-kisi ya, mereka bisa mengusahakan kalau dia bisa efisien, dia bisa mempunyai apa harga komoditas yang naik, dia bisa mendapatkan windfall dengan begitu saja. Tetapi kalau kita bisa membatasi keuntungannya dengan format atau dengan formula yang ada, tetapi dia disuruh tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, saya pikir itu cukup fair Pak, sehingga kedaulatan kita tidak terganggu tetapi di sisi yang lain dia berusaha di sini tidak untuk bangkrut, dia berusaha di sini untuk mendapatkan keuntungan.Proyek Windfall 7
SATYA WIDYA YUDHA 59 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nanti kita jadwalkan di Rapat Internal ya supaya dimasukin jadwal itu, mesti ditulis itu apa yang disampaikan Pak Ramson tadi.Rapat Rapat Dengar Pendapat 7
SATYA WIDYA YUDHA 85 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi biar di catat karena itu masukannya bagus, tetapi tidak memerintahkan mereka kan kita terhadap internal kita.Rapat Rapat Internal 7
SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup, kami mengusulkan agar Rapat Dengar Pendapat Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka. Untuk itu kami meminta persetujuan dari para Anggota apakah ini disetujui rapat terbukam setuju ya.Rapat Rapat Terbuka 7
SATYA WIDYA YUDHA 10 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Pimpinan, ini yang menyangkut operator ...... tadi Pak. Saya pikir ini memang harus hati-hati betul ya karena 51% tetapi operator ship di mereka. Itu nanti di pola pengambilan keputusan karena kita punya pengalaman dengan Exxon yang di Cepu itu Pak. Pola pengambilan keputusannya luar biasa kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak akhirnya karena ...... apa participating interest itu selalu ke tempatnya dia juga gitu. Sehingga semua decision making yang dipakai di sana ya kita ikut mereka. Ini yang sebetulnya kita nanti pikirkan yang 51 tadi Pak, jangan sampai kita 51 harus dipecah-pecah, tetapi sejatinya yang tinggi masih mereka itu kan juga hal yang pernah terjadi di Newmont Pak. Newmont juga demikian, Newmont itu dipecah-pecah, Indonesianya itu tapi tetap saja yang tinggi adalah dari Newmont Corporation, sekarang sudah jadi Aman, sudah beda lagi. Ini kita berbicara yang kemarin, jangan sampai kita nanti ke sana karena operator ship masih dipegang dia itu juga menjadi sesuatu menurut saya.Rapat Rapat Tertutup 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Pak saya usul kalau ini ditutup bagaimana Pak, tertutup saja Pak, soalnya nanti nanggung Pak, tutup saja sekarang, tertutup, oh nggak kalau tertutup inikan pemerintah kita kan. Pak Dirjen Kekayaan inikan wakil negara Indonesia .......Rapat Rapat Tertutup 7
SATYA WIDYA YUDHA 12 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Iya, kalau nggak nanti nanggung juga, nggak maksuud saya diskors.Rapat Rapat Tertutup 7
SATYA WIDYA YUDHA 42 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin bisa diambil contoh yang Amazaon trust fund Bu, Amazon trust fund itu dia bisa mengumpulkan di atas daripada 2 billion ..... ini lebih besar. Itu saya dulu mengimpikan sebetulnya ICCTF itu sebetulnya seperti Amazon, tapi mungkin yang baru ini mungkin yang lebih mirip seperti yang Amazon. Silakan Bu.Rencana Kebijakan ICCTF 7
SATYA WIDYA YUDHA 88 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Oke, penyelesaian peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber dana filantrofi gitu ya. Oke, mengenai penyelesaian aturan-aturan jadi bukan peraturan pemerintah.Rencana Kebijakan Pengelolaan sumber dana filantrofi 7
SATYA WIDYA YUDHA [17] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin memberikan penekanan saja, tadi terhadap konsep mulai daripada invasi sampai dengan difusi ya, memang masalah hilirisasi riset yang berbasis inovasi itu kita rendah sekali Pak. Nah ini tentunya setelah kita coba teliti begitu, kita pun juga tidak punya undang-undang inovasi ya. Jadi RUU yang sekarang lagi digulirkan kan lebih kepada Sisnas Iptek, nah padahal kalau menurut saya kalau itu bisa dipecah menjadi ada satu undang-undang inovasi mungkin akan jauh lebih baik Pak. Saya ambil contoh misalnya begini, perlunya itu saya tidak tahu apakah saya dengar perkembangannya Dewan Riset Nasional, Dewan Riset Daerah itu rencananya mau ditiadakan. Padahal kita ingin mewadahi sebetulnya didaerah-daerah itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itukan mesti dipikirkan Pak.Riset Inovasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau DRB itu dihilangkan begitu ya, sementara kita tidak bisa mewadahi para intelektual yang ada dibawah untuk dia bisa melakukan inovasi itukan juga menjadi hal yang tidak mudah. Kalau saya mau amati Pak misalkan didalam beberapa produk-produk industri saja, banyak sekali kita tidak bisa mencpitakan ekosistem daripada produk itu sendiri, sehingga tidak jalan Pak. Coba bayangkan saja kasus yang membelit BPPT atau Ristek ya yang mengenai bis listrik yang akhirnya dianggap merugikan negara terus ya seperti itu Pak. Itukan sebenarnya karena kita tidak punya ekosistem. Ekosistemnya tidak ada, produk itu sebagai produk riset pasti dengan harga ya pasti mahal daripada ritel price kan, tetapi pemahaman orang kan melihat loh ini masa harga mobil listrik saja sekian miliar rupiah begitu. Kalau saya melihat dari sisi itu semua ya kitakan tidak, belum mas productionlah. Ya bagaimana kita bisa mempunyai harga yang kompetitif. Ya tentunyakan harus ada perbedaan. Yang ingin saya tegaskan disini harusnya perubahan hilirisasi itu menciptakan ekosistem tadi.Riset Inovasi 7



SATYA WIDYA YUDHA 3 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau misalkan sekarang apa yang kita, kalau tidak kita menjadi konsumtif saja Pak, kita menjadi extended market dari produk-produk unggulan. Belum lagi ditambah dengan TKDN kita yang lemah. Coba bayangkan kita impor produk jadi tidak pakai pajak, tapi begitu komponen kita dipajaki. Itukan berarti penciptaan ekosistem yang menurut saya arahnya mau kemana kita. Kita itu mau menjadikan negara kita sebagai negara yang pertumbuhan industrinya baik atau kita pertumbuhan pasarnya yang baik. Ini yang menurut saya perlu dipertajam betul. Ya diagram ini sangat baik sekali, jadi mulai daripada invensi, inovasi, defuse itu yang kita harapkan itu tadi memberikan satu ruang, sehingga berkembang menjadi suatu lingkungan yang bisa mengembangkan industri penunjang menjadi produk yang unggul begitu. selagi kita tidak bisa maksudnya tidak bisa menciptakan itu ya tidak akan sampai itu Pak, yang grafik yang disana. Boro-boro sampai difusi, tidak akan sampai itu.Riset Inovasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sekarang bagaimana kita menunjang supaya itu bisa terjadi dengan aturanaturan main, paling tidak ada legal frame work-nya yang benar dulu begitu. kalau misalkan ya kita ambil contoh saja penciptaan ekosistem tadi, kalau TKDN 30% Pak, masing-masing bisa lewat Pak, tapi kalau TKDN-nya 50% orang sudah mau moving equipment di Indonesia karena dia harus mau tidak mau dia harus mendirikan pabrik itu di Indonesia begitu. 30% saja tidak cukup, nah inikan harusnya menjadi pemikiran kita bersama diantara DPR dengan Kemenristek dalam kita melihat ini, sehingga chart yang Bapak bikin itu nanti benar-benar muncul betul hilirisasi daripada riset berbasis inovasi tadi.Riset Riset 7
SATYA WIDYA YUDHA [18] 1 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin memberikan penekanan saja, tadi terhadap konsep mulai daripada invasi sampai dengan difusi ya, memang masalah hilirisasi riset yang berbasis inovasi itu kita rendah sekali Pak. Nah ini tentunya setelah kita coba teliti begitu, kita pun juga tidak punya undang-undang inovasi ya. Jadi RUU yang sekarang lagi digulirkan kan lebih kepada Sisnas Iptek, nah padahal kalau menurut saya kalau itu bisa dipecah menjadi ada satu undang-undang inovasi mungkin akan jauh lebih baik Pak. Saya ambil contoh misalnya begini, perlunya itu saya tidak tahu apakah saya dengar perkembangannya Dewan Riset Nasional, Dewan Riset Daerah itu rencananya mau ditiadakan. Padahal kita ingin mewadahi sebetulnya didaerah-daerah itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itukan mesti dipikirkan Pak.Riset Riset 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi kalau DRB itu dihilangkan begitu ya, sementara kita tidak bisa mewadahi para intelektual yang ada dibawah untuk dia bisa melakukan inovasi itukan juga menjadi hal yang tidak mudah. Kalau saya mau amati Pak misalkan didalam beberapa produk-produk industri saja, banyak sekali kita tidak bisa mencpitakan ekosistem daripada produk itu sendiri, sehingga tidak jalan Pak. Coba bayangkan saja kasus yang membelit BPPT atau Ristek ya yang mengenai bis listrik yang akhirnya dianggap merugikan negara terus ya seperti itu Pak. Itukan sebenarnya karena kita tidak punya ekosistem. Ekosistemnya tidak ada, produk itu sebagai produk riset pasti dengan harga ya pasti mahal daripada ritel price kan, tetapi pemahaman orang kan melihat loh ini masa harga mobil listrik saja sekian miliar rupiah begitu. Kalau saya melihat dari sisi itu semua ya kitakan tidak, belum mas productionlah. Ya bagaimana kita bisa mempunyai harga yang kompetitif. Ya tentunyakan harus ada perbedaan. Yang ingin saya tegaskan disini harusnya perubahan hilirisasi itu menciptakan ekosistem tadi.Riset Riset 7
SATYA WIDYA YUDHA 7 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Jadi Kementerian Ristek itukan belum misalkan untuk industri yang mempunyai riset center yang bisa berkontribusi kita kasihlah apa begitu ya kemudahan-kemudahan misalkan apa ya. mungkin ya tidak mesti harus dalam bentuk fiscal insentif, tapi bisa juga non fiscal insentif hanya untuk mendorong saja karena kalau dengan anggaran APBN sendiri kan tidak apa tidak mencukup itu begitu. itu saja. Terima kasih.Riset Riset Center 7
Satya Widya Yudha 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar, sebelum dilanjutkan mungkin perlu dijelaskan Pak mengenai one map policy kita sudah canangkan itu cukup lama dan semua kementerian harus mengikuti dan menginduk one map policy yang khususnya itu ada di BIG. Sehingga semua peta tematik harus mengacu kepada apa yang ada di dalam BIG, nah tumpang tindih yang semacam ini itu mesti kita jaga jangan sampai itu terjadi. Otomatis nanti di dalam struktur anggarannya, nah kalau Bapak bisa menampilkan paling tidak sekarang menjelaskan bahwa apa sih yang menjadi Tupoksi dari pada BIG karena dulu itu sesuatu yang masih boleh di kata sebelum terbentuknya BIG Pak, kebetulan saya ada di periode yang lalu yang kita menelorkan Undang-undang geospasial, itu adalah bagaimana menggabungkan semuanya. Memang tematik kadang-kadang mereka mengatakan mereka lah yang paling tepat, sementara kalau kita overlaid diantara semua tematik bisa lebih besar dari pada kebohongan yang ada di Indonesia, itu pernah terjadi demikian. Maka kita harapkan bahwa sekarang sudah mestinya tidak mungkin itu terjadi lagi gitu karena semuanya lebih teroranisir dengan baik, supaya nanti pertanyaannya semacam ini bisa tidak perlu muncul lagi gitu karena sudah dijelaskan dengan pasti tumpang tindih itu tidak ada, walaupun sekarang mulai dari pada sebuah pulau yang ditemukan baru misalkan. Itukan termasuk didalamnya adalah siapa yang pertama kali bisa memberikan titik koordinat, siapa yang bisa mengatakan luasan daripada wilayah itu. Otomatis nanti melekat di situ adalah kementerian-kementerian terkait terhadap pulau tersebut, di strukur anggarannya pasti yakin tidak akan terpecah, kira-kira demikian.Riset & Teknologi Acuan BIG 7
Satya Widya Yudha 46 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Ini hasil dari pada kunjungan spesifiknya Pak Ramson dengan Pak Kepala BPPT beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau ada kalimat yang disebut perlu disempurnakan, saya tahu maksudnya tetapi apakah ini bisa disepakati. Jadi sebetulnya begini Pak, yang namanya laboratorium hidro dinamika sekarang ini kan anggarannya sangat terbatas. Nah mereka ngeteng lah kira-kira begitu ya ke perusahaan minyak, ke ini gitu. Nah sekarang tuh kita minta supaya secara resmi dikaitkan dengan kementerian yang memakai kementerian lain begitu, supaya dananya mengalir dana APBN gitu loh. Kalau itu bisa dilakukan akan jauh lebih bagus karena begini masalah Masela Pak, itu sebetulnya keterkaitannya dengan laboratorium hidro dinamika ini besar Pak, dia punya fasilitas offshore walaupun kita sudah putuskan onshore karena FSO-FSO itu adalah off shore dan itu perlu mendapatkan penelitian di sini. Ya kebetulan sekolah saya ini, jadi saya betul-betul mengikuti perkembangan laboratorium ini dari nol dibangun sampai hari ini dan sangat mengenaskan Pak, padahal laboratorium hidro dinamika itu di Asia yang punya cuma India, Jepang dan Indonesia. Tapi di Indonesia punya 2 biji, yang 1 punya ITS yang 1 punya BPPT ya seperti inilah nasibnnya. Kalau misalkan ini bisa kita jadikan sebagai center dari pada penelitian ya, terus di mana dipakai oleh para stakeholders yang lain. Nah ini mungkin akan jauh lebih bagus karena pada waktu menteri, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dating karena dia sekolahnya juga mirip-mirip begitu, saya ajak ke ITS sama hidro dinamika Pak, untuk melihat dan beliau tertarik sebetulnya karena banyak sekali penelitian offshore nanti yang perlu menggunakan fasilitas ini.Riset & Teknologi Anggaran Laboratorium Hidro Dinamika 7
Satya Widya Yudha 28 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih Pak Aryo. Tadi masukan yang saya pikir perlu dipertimbangkan, memang di dalam APBN kita satu-satunya undang-undang defold-nya menjadi inisiatif pemerintah ya APBN. Ini berbeda dengan Undang-Undang yang lain yang bisa diinisiasi oleh DPR atau bersama-sama begitu. Jadi kalau tadi ada usulan bahwa memang semua usulan datang dari pemerintah tapi kami juga tahu kalau bapak-bapak semuanya terbatas dengan sinkronisasi dan keputusan dari pada Kementerian Keuangan. Itu memang menjadi dilema didalam salah satu sisi, tetapi ego kami ya sebagai Komisi VII tentunya terhadap mitra, ya kita menginginkan betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo salah satunya karena kita menginginkan supaya mitra kita juga betul- betul bisa berperan dan perhatian pemerintah tentunya ke dalam riset teknologi ini benar-benar total. Memang tidak lepas dari leadership juga pak, dari 1 rezim ke rezim yang lain pola tekanan dari pada pembangunan memang berbeda-beda. Jadi memang ada zamannya waktu itu, bandulnya, titik beratnya ada di riset teknologi, tapi nampaknya sekarang tidak seperti itu.Riset & Teknologi APBN 7
Satya Widya Yudha 40 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua tadi bapak kan juga sudah mengatakan kalau kita bisa men- share sebagian dari pada dana pendidikan yang sekarang terkotakkan begitu, dalam arti kata ini riset pendidikan kan begitu, tapi nanti kan bisa match dalam satu apa program yang, sehingga bisa meng-improve yang kurang ini padahal yang sekarang ini seakan-akan mereka jauh sekali bedanya antara pendidikan dengan riset kan begitu. Kalau itu bisa tidak disatukan tapi mengalir begitu, tinggal nanti di dalam pola pengambilan keputusan antara kita dengan Komisi X, untuk aerah-daerah yang blendeing seperti ini mungkin kita bisa sepakati saja menjadi satu pos sendiri. Ini plan antara VII dengan X itu kan ada program teknologinya juga ada program pendidikannya........ini sudah teman-teman sudah arahnya sudah ke sana, jadi bapak sebetulnya meng-cluster-nya lebih mudah gitu. Saya rasa kalau itu bisa dijalankan saya yakin sudah menjawab pak ini menjawab apa yang ada dalam lembah aspirasi teman-teman di dalam arti kata membumikan apa yang jadi program bapak semuanya.Riset & Teknologi Dana riset pendidikan 7
Satya Widya Yudha 40 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Pak Menteri, kami menambahkan sedikit karena ini sebetulnya program yang yang sudah jamak yang kita lakukan ya, misalkan seperti penggunaan pupuk cair pak, itu kan pengenalan teknologi yang sederhana yang akhirnya orang menjadi paham dan itu sudah dijalankan. Jadi sebetulnya menangkap dari semua ini pak, kita justru ingin di dalam cost structure-nya Kementerian Ristek dan LPMK itu desiminasi harus menjadi program gitu loh, karena apa artinya pak, bapak menemukan segala macam tetek bengek yang bagus, yang apa tapi tidak ter-desiminate dengan baik begitu kepada masyarakat gitu. Kan stakeholder-nya ke sana jadi ini justru kalau menurut saya sekarang menjadi, menjadi makin mengerucut pak. Dalam arti kata bahwa itu menjadi pondasi dari pada anggaran yang bapak keluarkan untuk teknologi-teknologi tertentu. Kalau tidak pak, nggak ada manfaatnya pak. Pemakainya selalu kita anggap kaum elit gitu, dalam arti kata orang yang menengah ke atas padahal yang kita maksud sampai kepada bawah. Nah kalau misalkan itu ada alangkah baiknya kalau kita punya matriknya karena tidak semua daerah perlu penjelasan yang sama, seperti batik tapi mungkin Pekalongan lebih cocok ya dibandingkan mungkin di daerah lain. Sementara kalau misalkan pupuk mungkin di daerah yang agraris, terus tadi face finder bisa di tempat yang kostel, city ya yang di mana ada ini kan begitu pak, tetapi itu menyentuh kepada masyarakat dan itu program-program pemerintah, jadi bukan, bukan untuk kepentingan kita ......individu sebagai member parlemen pak, lebih-lebih bagaimana mensosialisasikan itu menjadi milik dari pada rakyat gitu. Jadi bukan lagi menjadi milik kita saja begitu pak, saya pikir itu menjadi hal yang penting yang menjadi catatan pak.Riset & Teknologi Desiminasi Program 7
Satya Widya Yudha 56 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Bukan, maksud saya kalimatnya coba Pak, meminta, mungkin sosialisasi diganti desiminasi, agar melakukan desiminasi terhadap kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program pada masyarakat gitu kan. Kebijakan dan program, jadi kebijakannya apa, program atas kebijakan itu apa, itukan masuk materi untuk desiminasi ya, melakukan diseminasi terhadap kebijakan dan program kepada masyarakat. Kegiatan nggak perlu itu dihilangin saja ke bawahnya sudah, pada masyarakat untuk tahun anggaran ya, untuk tahun anggaran 2017. Pemangku kepentingan tidak bisa dihilangin saja.Riset & Teknologi Desiminasi Program 7
Satya Widya Yudha 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih. Ini hanya melanjutkan Pak, jadi kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita kan selalu menghimbau kepada Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi semua penelitian-penelitian yang didasarkan kepada kebutuhan stakeholder. Kebutuhan stakeholdersnya itukan tidak mesti industri ataupun juga perguruan tinggi, tapi stakeholdersnya adalah kementerian terkait yang juga sebagai pemakai. Maka pertanyaan dari pada Bu Andi tadi menjadi valid, jangan sampai kementerian lain atau Risteknya sana atau Litbang sana melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh PMK ataupun juga kementerian Ristek Dikti. Misalkan kalau di sektor energi bisa seperti peningkatan produksi melalui surfaktan, dilakukan juga oleh Lemigas ya, Ditjen Migas, jangan sampai nanti BPPT misalkan melakukan yang sama gitu dengan topik yang hampir tidak berbeda. Sebetulnya itu supaya keuangan negara yang sangat sempit ini menjadi lebih efektif, jadi itu. Saya hanya ingin nambahkan saja karena itu sudah kita ucapkan beberapa kali di dalam beberapa pertemuan.Riset & Teknologi Kebutuhan stakeholder 7
Satya Widya Yudha 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar, sebelum dilanjutkan mungkin perlu dijelaskan Pak mengenai one map policy kita sudah canangkan itu cukup lama dan semua kementerian harus mengikuti dan menginduk one map policy yang khususnya itu ada di BIG. Sehingga semua peta tematik harus mengacu kepada apa yang ada di dalam BIG, nah tumpang tindih yang semacam ini itu mesti kita jaga jangan sampai itu terjadi. Otomatis nanti di dalam struktur anggarannya, nah kalau Bapak bisa menampilkan paling tidak sekarang menjelaskan bahwa apa sih yang menjadi Tupoksi dari pada BIG karena dulu itu sesuatu yang masih boleh di kata sebelum terbentuknya BIG Pak, kebetulan saya ada di periode yang lalu yang kita menelorkan Undang-undang geospasial, itu adalah bagaimana menggabungkan semuanya. Memang tematik kadang-kadang mereka mengatakan mereka lah yang paling tepat, sementara kalau kita overlaid diantara semua tematik bisa lebih besar dari pada kebohongan yang ada di Indonesia, itu pernah terjadi demikian. Maka kita harapkan bahwa sekarang sudah mestinya tidak mungkin itu terjadi lagi gitu karena semuanya lebih teroranisir dengan baik, supaya nanti pertanyaannya semacam ini bisa tidak perlu muncul lagi gitu karena sudah dijelaskan dengan pasti tumpang tindih itu tidak ada, walaupun sekarang mulai dari pada sebuah pulau yang ditemukan baru misalkan. Itukan termasuk didalamnya adalah siapa yang pertama kali bisa memberikan titik koordinat, siapa yang bisa mengatakan luasan daripada wilayah itu. Otomatis nanti melekat di situ adalah kementerian-kementerian terkait terhadap pulau tersebut, di strukur anggarannya pasti yakin tidak akan terpecah, kira-kira demikian.Riset & Teknologi One Map Policy 7
Satya Widya Yudha 18 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih. Ini hanya melanjutkan Pak, jadi kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita kan selalu menghimbau kepada Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi semua penelitian-penelitian yang didasarkan kepada kebutuhan stakeholder. Kebutuhan stakeholdersnya itukan tidak mesti industri ataupun juga perguruan tinggi, tapi stakeholdersnya adalah kementerian terkait yang juga sebagai pemakai. Maka pertanyaan dari pada Bu Andi tadi menjadi valid, jangan sampai kementerian lain atau Risteknya sana atau Litbang sana melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh PMK ataupun juga kementerian Ristek Dikti. Misalkan kalau di sektor energi bisa seperti peningkatan produksi melalui surfaktan, dilakukan juga oleh Lemigas ya, Ditjen Migas, jangan sampai nanti BPPT misalkan melakukan yang sama gitu dengan topik yang hampir tidak berbeda. Sebetulnya itu supaya keuangan negara yang sangat sempit ini menjadi lebih efektif, jadi itu. Saya hanya ingin nambahkan saja karena itu sudah kita ucapkan beberapa kali di dalam beberapa pertemuan.Riset & Teknologi Peringatan Duplikasi 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih Pak Zul masukannya. Saya pikir itu sudah disuarakan dan Pak Menteri juga sudah mempresentasikan ya beberapa kali adanya planned antara pendidikan dengan riset di dalam beberapa program dan nanti tentunya kami akan mohon paparannya yang mencerminkan dari pada itu, sehingga tidak ada segmentasi gitu yang dimaksud ataupun pemisahan yang seakan-akan satu dengan yang lain tidak berhubungan. Pada sejatinya satu dengan yang lain saling terkait karena di sini kami juga menyinggung mengenai rekomendasi yang berkaitan dengan sebagai salah satu contoh desa inovasi. Itukan tentunya merupakan gabungan aktivitas dari riset dan juga pendidikan tinggi karena itu menyangkut masalah sains techno park, itukan otomatis juga perlu ada sentuhan pendidikan di situ.Riset & Teknologi Program 7
Satya Widya Yudha 21 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Sebentar, sebelum dilanjutkan mungkin perlu dijelaskan Pak mengenai one map policy kita sudah canangkan itu cukup lama dan semua kementerian harus mengikuti dan menginduk one map policy yang khususnya itu ada di BIG. Sehingga semua peta tematik harus mengacu kepada apa yang ada di dalam BIG, nah tumpang tindih yang semacam ini itu mesti kita jaga jangan sampai itu terjadi. Otomatis nanti di dalam struktur anggarannya, nah kalau Bapak bisa menampilkan paling tidak sekarang menjelaskan bahwa apa sih yang menjadi Tupoksi dari pada BIG karena dulu itu sesuatu yang masih boleh di kata sebelum terbentuknya BIG Pak, kebetulan saya ada di periode yang lalu yang kita menelorkan Undang-undang geospasial, itu adalah bagaimana menggabungkan semuanya. Memang tematik kadang-kadang mereka mengatakan mereka lah yang paling tepat, sementara kalau kita overlaid diantara semua tematik bisa lebih besar dari pada kebohongan yang ada di Indonesia, itu pernah terjadi demikian. Maka kita harapkan bahwa sekarang sudah mestinya tidak mungkin itu terjadi lagi gitu karena semuanya lebih teroranisir dengan baik, supaya nanti pertanyaannya semacam ini bisa tidak perlu muncul lagi gitu karena sudah dijelaskan dengan pasti tumpang tindih itu tidak ada, walaupun sekarang mulai dari pada sebuah pulau yang ditemukan baru misalkan. Itukan termasuk didalamnya adalah siapa yang pertama kali bisa memberikan titik koordinat, siapa yang bisa mengatakan luasan daripada wilayah itu. Otomatis nanti melekat di situ adalah kementerian-kementerian terkait terhadap pulau tersebut, di strukur anggarannya pasti yakin tidak akan terpecah, kira-kira demikian.Riset & Teknologi Regulasi 7
SATYA WIDYA YUDHA 49 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nanti begini saja Pak, inikan masalah angka dan juga menyangkut mengenai laporan ya, berapa persen dan lain sebagainya memang itu belum ada di dalam presentasinya. Nah itu lebih bagus nanti di dalam jawaban tertulis supaya kita ingat semua, enggak cuma hanya yang menanyakan saja. Itu disampaikan nanti Pak.Smelter Presentase 7
SATYA WIDYA YUDHA 50 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu kita perlu data jangan cuma nanya disampaikan secara lisan gitu.Smelter Presentase 7
SATYA WIDYA YUDHA 75 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Bukit Asam nggak perlu karena dia bukan smelterSmelter Smelter 7
SATYA WIDYA YUDHA 42 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Jadi memang sesuai dengan Undang-undang Minerba tidak serta-merta membuat smelter sebetulnya yang penting diproses dalam negeri. Jadi kalau misalkan ada off taker-nya dari tempat laen, ada pake smelter sendiri ya bisa dijalankan. Mungkin nanti kita perlu dalamin betul itu apa yang menjadi masukan Pak Nazarudin Kiemas termasuk yang ada di dalam Aneka Tambang, nanti kita akan masukkan dalam kesimpulan.Smelter Smelter 7
SATYA WIDYA YUDHA 77 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya pikir masuk Pak.Smelter Smelter 7
SATYA WIDYA YUDHA 78 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Karena gold gasifikasi itu sebenarnya bentuk lain dari.........up grading kan sebetulnya ......Smelter Smelter 7
SATYA WIDYA YUDHA 13 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar Pak Pimpinan, Pak Dirjen kita kan pernah ke sana ya waktu itu inget kan tahun berapa, 2015 waktu itu saya mimpin itu ke sana, terus mereka mneunjukkan dia sama partnernya sama orang Jepang itu sama Pak Ma’ruf waktu ituya kan dia bilang bahwa ini tempat yang akan dibebaskan segalanya, kan tidak ada progres Pak. Sekarang sudah 2 tahun lebih ya, sekarang 2017 ini dari 2015 waktu itu kalau nggak salah kita ke sana, 2 tahun lebih Pak. Jadi apa yang diceritakan Pak Dirjen itu perkembangan baru atau Bapak karena yang jelas dari jaman Pak Ma’ruf dulu jadi Dirut di tahun 2015 sampai beliau keluar itu tidak ada perkembangan itu Pak.Tata kelola migas Petrokimia 7
SATYA WIDYA YUDHA 11 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Nah hal yang demikian menurut saya patut di inisiasi dan disampaikan secara jelas di Komisi VII ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran pasti akan mendapatkan dukungan Pak. Jadi yang kita terkaget-kaget itu kalau ternyata nanti semua hybrid, tetapi hybrid-nya ke diesel. Jadi kita misalnya ada PLTS, kelihatannya oke gitu ternyata mataharinya kurang ini di hybrid juga sama diesel atau mungkin menggunakan angin, di hybrid juga sama diesel. Artinya yang dijalankan juga bukan menggunakan energi baru terbarukan, nah ini yang sebetulnya kita hindari Pak, supaya hal-hal demikian tidak kelihatan packaging-nya bagus tetapi sejatinya itu pemborosan juga gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Teknologi Hybrid 7
SATYA WIDYA YUDHA 9 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu menyangkut mengenai harga gas pak. Harga gas yang dari impor, di sini kan sudah jelas bahwa landing price FOB itu dihargai 11% 11,5% dari pada ICP. Saya ingin mendapatkan pak dari Kementerian ESDM peta nya. Jadi peta kemungkinan kan SKK Migas, kementerian kan sudah mempunyai satu apa perencanaan jangka panjang, lapangan mana yang akan dikembangkan di kemudian hari, lantas berapa sebetulnya dari POD yang sudah disepakati, pada kisi-kisi harga berapa, lantas kebutuhan dari pada kemungkinan adanya LNG import disaat beberapa lapangan itu belum beroperasi. Itukan pasti ada satu gap di sini, nah kita ingin mendapatkan satu pemetaan sehingga kita tahu berapa saving yang bisa kita dapatkan disaat gap itu bisa kita penuhi melalui LNG impor Pak. Kalau memang itu nanti ada bisa, lebih kecil atau sama dengan 11% 11,5% dari pada ICP karena saya juga tidak yakin ada apa, LNG yang bisa dengan harga segitu ya, maksudnya perlu dibuktikan dalam perjalanannya nanti memang betul ada atau tidak, di wealth head-nya sana berapa ditambah dengan shipping cost dan regasifikasi dan sebagainya. Nah itu kan kita supaya dapat gambaran saja Pak, supaya kebijakan 11,5% ICP itu riil. Itu bisa dan Bapak bisa menyampaikan kepada kita, ini men-save pengeluaran dari pada pemerintah karena kemarin pada waktu pemerintah melakukan apa ceremony dari kapal listrik yang saya lihat ternyata itu diesel, walaupun katanya bisa di convert menjadi apa dengan gas. Tapi kan pemenuhan gasnya tidak ada sehingga sebetulnya itu diesel, sehingnga sebenarnya itu diesel jalan itu Pak, diesel kapal besar yang jalan yang menurut saya pemborosan juga sebetulnya, kalau kita mau jujur ya.Teknologi ICP 7
SATYA WIDYA YUDHA 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-laki Saya tambahkan sedikit. Jadi gini, yang kemarin dilarang itu teknologi menggunakan insinerator itu Pak. Ya jadi kalau kita masih menggunakan insinerator itulah yang Mahkamah Agung melarangnya gitu. Makanya saya tidak tahu apa yang dipakai olehBPPT. Bukan ? pengganti insineratornya apa ?Teknologi Insenarator 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Nah, yang terakhi yang dari saya, ini mohon Pak Dirjen juga membuka saja di sini bahwa tidak lama lagi akan ada penandatanganan. Itu paling tidak informasi yang saya peroleh ya kesepakatan dengan Freeport. Ini jangan sampai nanti penandatanganan-penandatanganan itu tidak dijelaskan paling tidak kepada DPR, sampaikan saja begitu. Karena jangan sampai nanti mereka sudah teken Menterinya baru ke sini dan mengatakan bahwasanya ini begini, begini, begini. Ini kan sudah terbuka sekali. Pak Dirjen sudah memberikan guideline di dalam presentasinya apa sih content daripada renegosiasi, item mana yang sebetulnya Freeport itu keberatan, item mana yang pemerintah memaksa supaya itu harus diturutin. Itu kan sebetulnya sudah menjadi domain publik. Tetapi kalau itu nanti tidak dijelaskan kalau dalam waktu dekat betul-betul memang akan dilaksanakan penandatangan atau peningkatan ilmu yu menjadi ikatan persetujuan yang apalagi dikaitkan dengan perpanjangan kontrak mereka ini kan menjadi hal yang menurut saya harus terbuka, harus transparan Pak. Karena kita tidak menginginikan nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berkomunikasikan dengan kita atau kita dianggap Cuma post mortem aja sudah kejadian baru sampai kepada kita. Nah ini yang mohon kalau bisa pada kesempatan sore hari ini bisa disampaikan.UU Minerba Kesepakatan dengan Freeport 7
Satya Widya Yudha 4 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Kalimatnya tidak begitu Pak, saya ingat Persis karena saya yang mengajukan Perppu saat itu. Kalimatnya adalah ore, kita bukan mengekspor ore. Kita sudah sepakat kan di sini bahwa yang kita ekspor adalah bukan ore, gitu loh Pak. Tapi tidak ada kalimat kita sama-sama melangggar undang-undang gitu di dalam forum yang resmi. Mungkin bisa dibuka rekamannya kalau ada. Karena yang saya tahu bahwa penerjemahan saat itu adalah kita yang penting, kan kita sepakat tidak ini bukan ore ini, yang diekspor bukan ore, saya mengingatkan bahwa yang tertulis di dalam Pasal 106 itu adalah pemurnian dan pengolahan. Nah itu yang sebetulnya terjadi saat itu Pak. Makanya ide Perpu itu sebetulnya saya munculkan karena satu- satunya jalan, karena kalau memang pemerintah merasa urgent, ada urgensinya kan masalah pendapatan negara, yang berhak mengajukan Perpu pemerintah sebetulnya ke kita. Jadi anu Pak, maksud saya jangan sampai nanti ini menjadi perhatian bahwa seakan-akan Komisi VII yang kemarin bersepakat untuk melanggar Undang-Undang. Tetapi kita waktu itu bersepakat yang ditangkap oleh anggota bahwa yang diekspor bukan ore. Nah, itulah yang diterjemahkan sebagai Permen itu berjalan tanpa comply dengan undang-undang tetapi tidak menjual ore, yang diberikan apa, diberikan dispensasi. Itu yang seingat saya, mungkin Pak Dito bisa menambahkan.UU Minerba Melanggar UU 7
Satya Widya Yudha 2 Golkar Jawa Timur IX Laki-Laki Tidak tercapainya nilai itu juga faktornya banyak, karena pada waktu saya di Badan Anggaran saya sudah menanyakan juga kenapa kok nilainya sedikit. Waktu itu dipengaruhi oleh harga batubara dan juga mineral yang kurang menguntungkan. Lantas kita minta supaya dicantumkan volume karena dengan volume bisa kelihatan peningkatan produksinya, karena kalau dikorelasikan menjadi US Dolar itu tegantung daripada fluktuasi harga mineral waktu itu. Tapi itu sudah menjadi pengamatan DPR, jadi bukan sesuatu yang over look seakan-akan kita tidak mengamati sisi itu, tidak. Nah permasalahan yang muncul Pak, ini kan sudah ganti rezim, jadi saya rasa, saya meminta supaya Pak Menteri yang sekarang juga diingatkan ini ada masalah, ada flaws ini sebetulnya di dalam penerapan daripada undang-undang ini. Ya dengan dikeluarkannya yang tadi dikatakan Permen dan lain sebagainya itu kan menganulir secara tidak langsung Pasal 106, itu sudah fakta sudah Tetapi kita kan tertutupi saat itu karena perlunya tambahan revenue daripada negara. Jangan sampai nanti kita ini stuck dan sebagainya, argumentasinya banyaklah dari para pengusaha agar diberikan dispensasi. Nah celakanya Pak, bahwa dispensasi yang kelihatan nyata itu dinikmati hanya oleh Freeport dan Newmont. Nah, ini yang membuat kemarin Asosiasi Bauksit mengatakan kenapa kita tidak diperlakukan yang sama tapi justru ada satu keputusan yang men-stop. Nah, ini maksud saya dalam rangkaian peristiwa, rangkaian implementasi dari pada regulasi ini yang menurut saya perlu menjadi catatan pemerintah sehingga nantinya jangan sampai ada hal-hal yang merasa tidak sama padahal dia juga mempunyai niatan untuk berkontribusi terhadap pendapatan negara sementara skenario negara untuk membikin smelter, untuk membikin tahapan-tahapan termasuk apakah pelibatan daripada BUMN di masa yang akan datang akan masuk, keterkaitan PIP di Departemen Keuangan mendanai sebagian daripada pembangunan kalau itu menjadi inisiatif daripadai pemerintah yang membangun smelternya sendiri. Nah ini kan mesti terpadu semua. Nah ini yang repotnya Komisi VII melihatnya sebagian, Badan Anggaran melihatnya lebih kepada nilai. Ya lantas tidak ada satu perpaduan yang menurut saya menjadi ini tidak nyambung gitu di dalam skenario besar tadi. Nah ini menurut saya Pak Dirjen, karena sekali lagi karena ini rezimnya sudah baru supaya hal-hal seperti ini dibuka saja gitu, karena kalau tidak nanti ini dianggap ini menjadi cacat hukum dan lain sebagainya gitu, padahal sudah jelas kita di pasal penjelasan dalam Undang-Undang Minerba kita juga tidak jelas, pengolahan itu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pengolah, mulai daripada grading-nya juga tidak dijelaskan. Nah ini yang kemarin coba diterjemahkan oleh pemerintah melalui permennya. Kan begitu, kan untuk menjustifikasi supaya ini sudah bukan ore lagi ini, tapi sudah sesuatu yang terolah, sehingga bolehlah mereka mengekspor. Nah ini yang menurut saya mesti di-clear-kan betul supaya nanti di dalam perjalanannya kita paling tidak cacat hukum. terus yang kedua kita bisa mengimplementasikan dengan baik.UU Minerba Persoalan Regulasi 7
SAYED ABU BAKAR ASSEGAF 1 Demokrat Riau I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR beserta Pak Menteri dan jajarannya. Sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan ini sudah ditanyakan juga oleh rekan-rekan sekalian Pak Menteri yang berkaitan dengan dapil kita yaitu tentang beasiswa itu Pak. jadi proses beasiswa itu yang telah kita ajukan itu nanti dikembalikan ke kita itu sudah final saja Pak dalam keadaan ini sudah lulus, ini tidak lulus begitu. Sementara kita itukan berharap bahwa TA kita itu bisa berkomunikasi dengan Bapak-bapak sekalian, kalau memang kira-kira yang kita usulkan itu tidak lulus apa permasalahannya? Kalau memang tidak bisa mencari jalan keluarnyakan kita bisa mengganti, sehingga itu tidak bisa berakhir dengan begitu saja Pak. Ini sekarang kenyataannya apa? Setelah sampai ke kita, kita bilang wah ini tidak kita terima kalau kita ganti yang lain bagaimana Pak? tidak bisa Pak. Jadi saya kita sudah berjanji juga ke masyarakat maksud kita itu dengan adanya rekomendasi kita itu janganlah terlalu terpaku juga dengan aturan-aturan yang ada begitu. Kita itu mengeluarkan rekomendasi itu dengan harapan bahwa masyarakat itu bisa terbantu, tapi kita rekomendasikan pun tidak bisa terbantu ya buat apa? Biar mereka sendiri saja yang langsung menguruskan, tidak perlu dengan rekomendasi kita begitu. itu satu.Beasiswa Beasiswa 7
SAYED ABU BAKAR ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Selanjutnya kita perlu juga ini Pak inovasi-inovasi yang lebih baiklah karena di daerah saya itu banyak peternak-peternak wallet itu Pak. mereka menjual itu ke luar negeri, nah coba Pak fikirkan bagaimana cara inovasi-inovasi yang lebih baik, sehingga nanti kualitas dan kuantitas mereka itu bisa lebih. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan dari itu, Cuma itu dipikirkan juga apa Pak inovasinya terbaik buat itu. saya rasa begitu Pimpinan. Terima Kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhInovasi & Perkembangan ZamanInovasi Peternak Wallet 7
SAYED ABU BAKAR ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Selanjutnya kita perlu juga ini Pak inovasi-inovasi yang lebih baiklah karena di daerah saya itu banyak peternak-peternak wallet itu Pak. mereka menjual itu ke luar negeri, nah coba Pak fikirkan bagaimana cara inovasi-inovasi yang lebih baik, sehingga nanti kualitas dan kuantitas mereka itu bisa lebih. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan dari itu, Cuma itu dipikirkan juga apa Pak inovasinya terbaik buat itu. saya rasa begitu Pimpinan. Terima Kasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhInovasi & Perkembangan ZamanPeternak 7
SAYED ABU BAKAR ASSEGAF 5 Demokrat Riau I Laki-laki Menambahkan saja apa yang disampaikan oleh teman-teman ini memang saya merasakan juga seperti itu. kadang-kadang saat kita pulang kedapil, saya lihat baliho Pak Menteri sudah besar-besar di tepi jalan. Sementara masyarakat nanya kita Pak, kita pun tidak tahu. Sementara mereka tahu bahwa kita di Komisi VII DPR bermitra kerja begitu. Jadi kita mohonlah nanti agar kedepan itu bisa berkomunikasi agar kelihatan juga dimasyarakat bahwa antara Komisi VII DPR dan mitranya itu memang solid bekerja bersama begitu. Terima kasih Pimpinan.Kerjasama Kerja sama 7
SAYED ABU BAKAR ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Yang kedua, saya juga ingin penjelasan Pak tentang Program Fakultas Kedokteran karena beberapa saat yang lalu, beberapa awal tahun yang lalu saya pernah mengajukan program Fakultas Kedokteran untuk Universitas Islam Negeri Riau sampai hari ini kita tanyakan ke rektornya apa ceritanya ya belum ada. Pokoknya Pak Menteri bilang “tidak bisa begitu”. sementara semua civilities study semua persyaratan administrasinya itu tebal begini Pak sudah dilengkapi. Nah permasalahannya apa kalau tidak bisa kasih tahu kita atau ada persyaratan yang kurang ya kasih tahu kita, kita suruh lengkapi begitu. nah inikan penting Pak karena kedokteran ini kita berharap kalau di UIN kita itu kalau ada Fakultas Kedokteran kita bisa menciptakan dokter-dokter yang berakhlak itu. Dokter-dokter yang kerjanya bagus. Sementara kita pahami bahwa kita ini negeri kita ini sekarang kekurangan dokter ini. kita butuh dokter yang banyak. Sementara sekarang Fakultas Kedokteran pun mau dibuka repot, padahal semua perlengkapan administrasi saya sudah lihat semuanya lengkap begitu. jadi itu tolong Pak, tolong dijelaskan sama saya supaya saya juga bisa menjelaskan ke rector apa permasalahannya atau apa persyaratan yang kurang begitu, sehingga nanti mereka bisa merevisi.Pengajuan Program Baru Fakultas di DaerahFakultas Kedokteran UIN Riau 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Saya singkat saja karena waktu juga sudah sore, ada rapat berikutnya, ingin menanyakan sejauh ini aktivitas dari PT Asam yang ada di Peranap di provinsi Riau Pak, karena kita mendapatkan informasi juga dari orang-orang setempat itu bahwa tidak maksimal aktivitas PT Bukit Asam di Peranap itu. Jadi kalau umpama tidak ada aktivitas sangat disayangkan konsesi lahan yang begitu luas tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan biaya cost juga yang akan dikeluarkan untuk aktivitas sana, gaji ke pegawai semua kan itu mubazir. Dan sejauh ini juga janji-janji Bukit Asam untuk membangun PLTU 2 x 10 untuk kabupaten Indragiri Hulu itu sampai hari ini enggak pernah terealisasi, hanya janji-janji saja. Sehingga masyarakat terus berharap terus berharap, jadi nanti saya minta tolong kejelasanlah tentang aktifitas Bukit Asam di Indragiri Hulu ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih.BUMN Bukit Asam 7



SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Saya singkat saja karena waktu juga sudah sore, ada rapat berikutnya, ingin menanyakan sejauh ini aktivitas dari PT Asam yang ada di Peranap di provinsi Riau Pak, karena kita mendapatkan informasi juga dari orang-orang setempat itu bahwa tidak maksimal aktivitas PT Bukit Asam di Peranap itu. Jadi kalau umpama tidak ada aktivitas sangat disayangkan konsesi lahan yang begitu luas tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan biaya cost juga yang akan dikeluarkan untuk aktivitas sana, gaji ke pegawai semua kan itu mubazir. Dan sejauh ini juga janji-janji Bukit Asam untuk membangun PLTU 2 x 10 untuk kabupaten Indragiri Hulu itu sampai hari ini enggak pernah terealisasi, hanya janji-janji saja. Sehingga masyarakat terus berharap terus berharap, jadi nanti saya minta tolong kejelasanlah tentang aktifitas Bukit Asam di Indragiri Hulu ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih.Capaian Kerja Aktivitas 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Saya singkat saja karena waktu juga sudah sore, ada rapat berikutnya, ingin menanyakan sejauh ini aktivitas dari PT Asam yang ada di Peranap di provinsi Riau Pak, karena kita mendapatkan informasi juga dari orang-orang setempat itu bahwa tidak maksimal aktivitas PT Bukit Asam di Peranap itu. Jadi kalau umpama tidak ada aktivitas sangat disayangkan konsesi lahan yang begitu luas tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan biaya cost juga yang akan dikeluarkan untuk aktivitas sana, gaji ke pegawai semua kan itu mubazir. Dan sejauh ini juga janji-janji Bukit Asam untuk membangun PLTU 2 x 10 untuk kabupaten Indragiri Hulu itu sampai hari ini enggak pernah terealisasi, hanya janji-janji saja. Sehingga masyarakat terus berharap terus berharap, jadi nanti saya minta tolong kejelasanlah tentang aktifitas Bukit Asam di Indragiri Hulu ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih.Capaian Kerja Janji 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 3 Demokrat Riau I Laki-Laki Interupsi Pak, ini yang jadi permasalahan dulu dia punya nilai Pak 125, nah sekarang kok bisa Pak Menteri sudah melakukan kajian terus menemukan angka 324 meter per kubik, tiba-riba sekarang Bapak mengeluarkan lagi, artinnya Bapak menyalahi kajian Bapak sendiri dong.Divestasi Freeport Ketidaksinkronan data 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 2 Demokrat Riau I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Berkaitan dengan nilai perolehna air ini Pak, ini sebetulnya dulu kan punya nilai Pak Rp. 125 per meter kubik kalau nnggak salah saya. Ini sebenarnya kan pendapatan buat daerah apalagi dengan kondisi sekarang kan keuangan di daerah terlalu kecil. Ini yang saya dapatkan informasi ini sudah pernah dilakukan kajian oleh Kementerian ESDM melalui Badan Geologi sendiri. Itu sudah mendapatkan angka yang harus dibayar Pak ke daerah sebesar 324 meter Pak, itu hasil kajian Kementerian ESDM sendiri melalui Badan Geologi Pak, dilakukan oleh Bapa Maralis Pasaribu penyidik bumi madya Badan Geologi. Itu sudah menetapkan angkanya 324 perak, tiba-tiba kok angkanya sekarang berubah menjadi nol lgai bagaimana Pak, informasi Pak. Terima kasih Pak.Divestasi Freeport Nilai perolehan air 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 5 Demokrat Riau I Laki-Laki Sebenarnya begini Pak, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air daerah merupakan wewenang pemerintah provinsi Pak. Itu ada Undang-undangnya Pak, Nomor 23 Tahun 2014 Pak. Nah berdasarkan itu pemerintah daerah melalui Gubernur Riau itu mengeluarkan peraturan ini Pak, jadi maksud saya ini sebenarnya wewenangnya ada di daerah dan daerah yang menentukan jumlah nilainya. Dan jumlah nilai yang ditentukan daerah itu sepertinya sudah ada masuk Pak ke Kementerian Keuangan. Makanya sekarang masyarakat di provinsi Riau khususnya Umumeru ya mereka sudah mulai menagih karena dari tahun 2014 ini nggak pernah dibayar, sementara dengan kondisi keuangan daerah sekarang kan mereka kan sangat membutuhkan uang ini Pak. Demikian Pak.Divestasi Freeport Regulasi nilai perolehan air 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 1 Demokrat Riau I Laki-Laki Baik, saya hanya sedikit saja menanyakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana dari luar ini khusus untuk provinsi Riau. Bisa enggak ibu memberikan detail sedikit di daerah-daerah mana saja penggunaan itu dan berapa nilai anggaran itu, karena kita yakin kegiatannya sudah dilakukan tapi kita enggak tahu. Bahkan masyarakat di provinsi Riau kita tahu bahwa ada kegiatan itu. Jadi coba nanti ibu menteri bisa menjelaskan secara detil, di mana saja penggunaan anggaran-anggaran itu sudah dilakukan di provinsi Riau karena provinsi Riau untuk termasuk daerah yang lingkungannya sangat rusak. Mulai dari penebangan hutan, kebakaran hutan sampai dengan pabrik-pabrik besar yang limbahnya sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat. Jadi anggaran-anggaran seperti ini sebetulnya sangat diperlukan di provinsi itu, tapi kita tidak pernah tahu di mana penggunaannya dan berapa jumlahnya, itu satu.Emisi Global Anggaran dari luar 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 1 Demokrat Riau I Laki-Laki Yang kedua, tadi seperti yang ibu menteri sampaikan bahwa penggunaan anggaran itu ada metodenya bahwa yang meng-acc penggunaan anggaran itu adalah Dirjen. Apa-apa saja metode tolak ukurnya untuk bisa dapat menggunakan anggaran itu karena banyak juga daerah penggiat-penggiat lingkungan hidup itu ingin berpartisipasi untuk memperbaiki lingkungan itu, tapi enggak punya dana. Setiap kali mereka meminta anggaran itu mereka selalu tidak pernah disetujui. Sementara menurut Ibu kan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu di daerah, sementara LSM-LSM tempatan itu mereka lebih tahu daerah mana, sasarannya lebih tepat kalau mereka menggunakan anggaran itu. Termasuk yang di daerah kabupaten Siak, biosfir, Giam Siak itu kan hutannya sudah benar-benar dirambah sekian besar, tapi masyarakat di sana ingin mereboisasi itu pun nggak tahu mau minta anggaran dari mana karena mereka sudah mencoba juga ke beberapa instansi, tapi enggak pernah dapat itu.Emisi Global Sumber dana 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Mengingatkan saja Ketua karena kenyataannya dilapangan bantu, lampu-lampu bantuan kita PJUTS itu banyak kendala, banyak yang rusak. Nah kendalanya setiap kali itu rusak, mereka tidak tahu berhubungannya kemana dan kadang-kadang sudah dihubungi pun tidak pernah ada realisasi penggantian atau apa begitu. itu kalau perlu, kalau bisa nanti kedepannya harus jelas Pak. kemana mau berkomunikasi kalau itu rusak, siapa yang dihubungi dan kalau perlu harus ada tenagalah yang diwilayah kita tempat yang lokal, jadi tidak perlu menghubungi. Kalau kontraktornya di Jakarta kan buat datang benerin satu lampu PJUTS kan tidak mungkin. Jadi kalau bisa ada tenagatenaga local atau ditempat local itu yang tempat mereka untuk mengganti itu. Terima kasih. Sekian Ketua.Energi Terbarukan PJUTS 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Interupsi Pak, ini yang jadi permasalahan dulu dia punya nilai Pak 125, nah sekarang kok bisa Pak Menteri sudah melakukan kajian terus menemukan angka 324 meter per kubik, tiba-riba sekarang Bapak mengeluarkan lagi, artinnya Bapak menyalahi kajian Bapak sendiri dong.Freeport Kajian 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 4 Demokrat Riau I Laki-laki Yang bawah tadi apa tadi Bapak sampaikan bahwa itu Bapak salah persepsi kan gitu. Artinya kan Bapak melakukan kajian itu kan.Freeport Kajian 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 2 Demokrat Riau  I Laki-laki Selanjutnya saya juga berharap bahwaBPPT ini bisa menciptakan, membuat teknologilah yang berkaitan dengan energy juga seperti solar sel, tetapi yang kapasitasnya kecil Pak yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Nah banyak didaerah di kepulauan-kepulauan khususnya di Provinsi Riau ditempat dapil saya itu memang kehidupannya itu jauh dari kota dan kalau pun dibangun pembangkitpembangkit itu untuk mengalirkan itu susah ke mereka karena jarak rumah mereka antara satu itu sekilo jaraknya kan? Nah solusi yang paling tepat itu buat saat ini yaitu dengan memberikan solar sel, solar sel yang di rumah-rumah yang dipasang itu Bu, yang kecil-kecil. Nah kalau umpamanya teknologi seperti itu yang diciptakan olehBPPT itu sangat langsung menyentuh ke masyarakat dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat begitu. Bisa bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk pembelian itu kira-kira begitu dan satu lagi tambahan juga selain daripada sagu tadi didaerah saya itu juga terkenal dengan kopra Pak.Inovasi Teknologi Energi 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau  I Laki-laki Jadi disatu kabupaten, di Kabupten Indragiri Hilir ditempatnya Pak Nasir itu, itu memang semua masyarakat pasti punya kebun kelapa. Ya tempat disitu memang orang Bugis semua di Indragiri Hilir itu. Nah rata-rata semua penduduk disana itu punya Kebun Kelapa, nah tapi sampai hari ini kelapa itu dijual dalam bentuk kopra. Tidak pernah ada teknologi-teknologi lain yang bisa menaikan ekonomi dari kelapa itu begitu. jadi itu kita juga minta tolong kepadaBPPT-lah untuk memperhatikan itu juga, tapi kalau bisa industry-industri yang dibikin adalah industry rumahan Pak, jangan industry skala besar, sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi dibikinnya dalam skala kecil yang bisa menjadi home industry buat masyarakat. Nah itu sangat membantu daripada kita memikirkan yang lain-lain Pak masalahDrone itu Pak. Roket mereka jauh lebih hebat. Mending kita ciptakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat kita begitu. saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabaraatuhInovasi Teknologi Inovasi 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 1 Demokrat Riau  I Laki-laki Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII DPR, Bapak KepalaBPPT dan jajarannya. Dari sekian banyak barang-barang yang dibikinBPPT ini yang paling tertarik oleh saya itu mesin pembuat mie sagu itu Pak dan beras …memang tidak diolah oleh masyarakat, hanya dikirim melalui row material saja, sehingga nilai jualnya, nilai ekonomisnya berkurang. Jadi kalau umpamanyaBPPT punya teknologi untuk itu mohon bisa disalurkan ke daerah. Kabupaten Meranti itu Pak sagunya luar biasa.Inovasi Teknologi Ketahanan Pangan 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 5 Demokrat Riau I Laki-laki Sebenarnya begini Pak, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air daerah merupakan wewenang pemerintah provinsi Pak. Itu ada Undang-undangnya Pak, Nomor 23 Tahun 2014 Pak. Nah berdasarkan itu pemerintah daerah melalui Gubernur Riau itu mengeluarkan peraturan ini Pak, jadi maksud saya ini sebenarnya wewenangnya ada di daerah dan daerah yang menentukan jumlah nilainya. Dan jumlah nilai yang ditentukan daerah itu sepertinya sudah ada masuk Pak ke Kementerian Keuangan. Makanya sekarang masyarakat di provinsi Riau khususnya Umumeru ya mereka sudah mulai menagih karena dari tahun 2014 ini nggak pernah dibayar, sementara dengan kondisi keuangan daerah sekarang kan mereka kan sangat membutuhkan uang ini Pak. Demikian Pak.Nilai Perolehan Air Nilai Perolehan Air 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Berkaitan dengan nilai perolehna air ini Pak, ini sebetulnya dulu kan punya nilai Pak Rp. 125 per meter kubik kalau nnggak salah saya. Ini sebenarnya kan pendapatan buat daerah apalagi dengan kondisi sekarang kan keuangan di daerah terlalu kecil. Ini yang saya dapatkan informasi ini sudah pernah dilakukan kajian oleh Kementerian ESDM melalui Badan Geologi sendiri. Itu sudah mendapatkan angka yang harus dibayar Pak ke daerah sebesar 324 meter Pak, itu hasil kajian Kementerian ESDM sendiri melalui Badan Geologi Pak, dilakukan oleh Bapa Maralis Pasaribu penyidik bumi madya Badan Geologi. Itu sudah menetapkan angkanya 324 perak, tiba-tiba kok angkanya sekarang berubah menjadi nol lgai bagaimana Pak, informasi Pak. Terima kasih Pak.Nilai Perolehan Air Nilai Perolehan Air 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 1 Demokrat Riau I Laki-laki Interupsi sedikit Ketua.Pembangkit Listrik Interupsi 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII DPR. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen karena sudah membangun PLTS didapil saya di Desa Bejak Umbeng, tapi agak khawatir saya jadinya ini Pak karena banyak yang belum nyala-belum nyala ini saya khawatir nanti yang sudah dibangun ini dan sudah hampir selesai, nanti jangan sampai tidak nyala ini Pak. Pastikan nyala Pak ya?Pembangkit Listrik PLTS 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 4 Demokrat Riau I Laki-laki Yang kedua, Pak ingin saya tanyakan juga berkaitan dengan pembangkitpembangkit listrik tenaga surya ini banyak yang tidak jalan. Saya sampaikan bahwa di Kabupaten Meranti Kepulauan Riau itu ada dua PLTS yang sudah dibangun dari Tahun 2015 Pak dan kondisinya sekarang sudah clear dan saya pernah sampai kesana itu sudah selesai, tapi sampai hari ini tidak terpasang, tidak tersalurkan energinya ke masyarakat dan ada beberapa dari permasalahan yang Pak Rida sampaikan bahwa permasalahan di Pemda ini Pemdanya berkali-kali menelepon ke saya minta bantu agar segera listrik itu dinyalakan karena memang sekarang masyarakat tempatan disana, memang dapat aliran listrik dari listrik desa, tapi hanya hidup 1-2 jam saja sehari.Pembangkit Listrik PLTS 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 5 Demokrat Riau I Laki-laki Jadi memang pembangkit PLTS ini sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat. Nah dalam kesempatan rapat ini, saya mohon kejelasan nanti dari Pak Rida apa penyebab kok dua pembangkit ini yang pertama itu di Desa Lemang Kecamatan Langsang Pak Kabupaten Meranti dan yang kedua di Desa Teluk Samak. Dua-duanya sudah didirikan sejak Tahun 2015. Jadi sudah cukup lama. Jadi saya tidak mengerti apa kendalanya. Yang kita khawatirkan nanti panel-panel PLTS akan dijadikan alat untuk menjemur ikan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai investasi yang begitu besar terbuang sia-sia.Pembangkit Listrik PLTS 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 6 Demokrat Riau I Laki-laki Selanjutnya juga Pak mungkin saya kemarin menyaksikan listrik tenaga surya hemat energi itu sangat berguna Pak. Jadi kalau bisa tahun 2018 itu tolong diperbanyak juga karena memang masyarakat-masyarakat pedesaan itu rumah penduduknya memang berjarak sangat jauh dari antar rumah itu, sehingga kalau menunggu aliran listrik masuk ke rumah mereka itu rasanya perlu berpuluhtahunlah karena mereka tinggal diperkampungan yang hampir dikatakan hutan Pak, jadi satu kilo baru ketemu rumah, sehingga listrik tenaga surya hemat energi itu memang solusi yang tepat buat saat ini. Jadi dalam kesempatan ini, kita mohon nanti kalau bisa Tahun 2018 ini tolong itu difokuskan agar diperbanyak Pak. saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu’alaikumPembangkit Listrik PLTS 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Saya singkat saja karena waktu juga sudah sore, ada rapat berikutnya, ingin menanyakan sejauh ini aktivitas dari PT Asam yang ada di Peranap di provinsi Riau Pak, karena kita mendapatkan informasi juga dari orang-orang setempat itu bahwa tidak maksimal aktivitas PT Bukit Asam di Peranap itu. Jadi kalau umpama tidak ada aktivitas sangat disayangkan konsesi lahan yang begitu luas tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan biaya cost juga yang akan dikeluarkan untuk aktivitas sana, gaji ke pegawai semua kan itu mubazir. Dan sejauh ini juga janji-janji Bukit Asam untuk membangun PLTU 2 x 10 untuk kabupaten Indragiri Hulu itu sampai hari ini enggak pernah terealisasi, hanya janji-janji saja. Sehingga masyarakat terus berharap terus berharap, jadi nanti saya minta tolong kejelasanlah tentang aktifitas Bukit Asam di Indragiri Hulu ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih.Pembangkit Listrik PLTU 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Mengingatkan saja Ketua karena kenyataannya dilapangan bantu, lampu-lampu bantuan kita PJUTS itu banyak kendala, banyak yang rusak. Nah kendalanya setiap kali itu rusak, mereka tidak tahu berhubungannya kemana dan kadang-kadang sudah dihubungi pun tidak pernah ada realisasi penggantian atau apa begitu. itu kalau perlu, kalau bisa nanti kedepannya harus jelas Pak. kemana mau berkomunikasi kalau itu rusak, siapa yang dihubungi dan kalau perlu harus ada tenagalah yang diwilayah kita tempat yang lokal, jadi tidak perlu menghubungi. Kalau kontraktornya di Jakarta kan buat datang benerin satu lampu PJUTS kan tidak mungkin. Jadi kalau bisa ada tenagatenaga local atau ditempat local itu yang tempat mereka untuk mengganti itu. Terima kasih. Sekian Ketua.Pembangkit Listrik Rusak 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 5 Demokrat Riau I Laki-laki Sebenarnya begini Pak, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air daerah merupakan wewenang pemerintah provinsi Pak. Itu ada Undang-undangnya Pak, Nomor 23 Tahun 2014 Pak. Nah berdasarkan itu pemerintah daerah melalui Gubernur Riau itu mengeluarkan peraturan ini Pak, jadi maksud saya ini sebenarnya wewenangnya ada di daerah dan daerah yang menentukan jumlah nilainya. Dan jumlah nilai yang ditentukan daerah itu sepertinya sudah ada masuk Pak ke Kementerian Keuangan. Makanya sekarang masyarakat di provinsi Riau khususnya Umumeru ya mereka sudah mulai menagih karena dari tahun 2014 ini nggak pernah dibayar, sementara dengan kondisi keuangan daerah sekarang kan mereka kan sangat membutuhkan uang ini Pak. Demikian Pak.Perundangan Regulasi 7
SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Mengingatkan saja Ketua karena kenyataannya dilapangan bantu, lampu-lampu bantuan kita PJUTS itu banyak kendala, banyak yang rusak. Nah kendalanya setiap kali itu rusak, mereka tidak tahu berhubungannya kemana dan kadang-kadang sudah dihubungi pun tidak pernah ada realisasi penggantian atau apa begitu. itu kalau perlu, kalau bisa nanti kedepannya harus jelas Pak. kemana mau berkomunikasi kalau itu rusak, siapa yang dihubungi dan kalau perlu harus ada tenagalah yang diwilayah kita tempat yang lokal, jadi tidak perlu menghubungi. Kalau kontraktornya di Jakarta kan buat datang benerin satu lampu PJUTS kan tidak mungkin. Jadi kalau bisa ada tenagatenaga local atau ditempat local itu yang tempat mereka untuk mengganti itu. Terima kasih. Sekian Ketua.Proyek Tenaga Lokal 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 1 Demokrat Riau I Laki-Laki Saya tadi hanya menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Andi, bahwa apa yang disajikan oleh Bapak-bapak ini bukanlah teknologi yang mutakhir sama dengan alat yang kemarin dibai-bagikan untuk menangkap ikan itu flying fish finder itu. Itu banyak kita jumpai kita bisa beli di pasar-pasar ya, jadi nggak ada lebihnya, nggak ada inovasinya dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Dan saya yakin juga, saya ragu juga saya lihat ini paketnya ini jangan-jangan memang benar- benar beli di pasar, ragu juga kita dengan alat itu. Sehingga kan artinya kita mengeluarkan biaya, seharusnya kalaupun ada alat-alatnya seperti itu, alat itu harus memiliki kelebihan dari pada alat-alat yang ada di jual di pasar. Jadi sehingga orang datang mencari alat kita karena ada khususnya di situ, tapi saya lihat kemarin biasa saja, bahkan alat yang saya jumpai di pasar lebih canggih, lebih kelihatan ikannya, lebih tahu dan jarak jangkauannya lebih jauh begitu.Riset & Teknologi Flying Fish Finder 7
Sayed Abubakar A. Assegaf 1 Demokrat Riau I Laki-Laki Terus yang kedua juga masalah beasiswa, beasiswa itu sebetulnya kan sudah dianggarkan, nggak ada salahnya kalau sebetulnya kementerian itu memberikan ke kiat untuk menyampaikan ke masyarakat biar kita yang menyampaikan sebagian besar dari pada beasiswa itu karena memang di situ nggak ada untungnya buat kita, uang semuanya kan langsung ke masyarakat, kita hanya mendata saja. Nah ini sekarang yang menjadi problem kita disuruh datang 40 yang terima 20, yang 20 lagi ngamuk ke kita Pak, nah itu jadi problem. Jadi minta kepada Bapak-bapak sekalian untuk memahami inilah, kira-kira begitu.Riset & Teknologi Masalah pengajuan beasiswa 7
SAYED ABUBAKAR ASSEGAF 2 Demokrat Riau I Laki-laki Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja tentang listrik di daerah saya di provinsi Riau pak. Jadi sampai hari ini di kota Pekanbaru khususnya itu listrik sampai hari ini masih tetap mati. Dulu kalau kita tanya kenapa listrik itu mati pasti alasannya karena kekurangan daya. Tapi beberapa saat yang lalu Pak Presiden sudah meresmikan juga PLTU yang ada di Tenayan itu 2 x 10 mega watt dan ada juga pembangkit listrik yang di MPP mobil power plant di balai Pungut Riau itu 3 x 25 itu sangat besar. Tapi kenyataannya setelah ada power plant tersebut tetap juga mati, bahkan hari ini masih mati juga listrik. Jadi sebetulnya apa permasalahannya kemarin saya coba cari informasi apa penyebab listrik ini bisa mati, ternyata sekarang masalahnya jaringan lagi pak. Jadi walhasil enggak akan pernah masalah listrik ini selesai. Setelah power dapat, jaringan setelah jaringan, power akhirnya nanti nggak akan pernah selesai. Bahkan di salah satu desa, ada lebih kurang 100 desa di kecamatan Rohul itu tempatnya tidak jauh dari PLTA Koto Panjang sampai sekarang jaringan di sana enggak masuk.Kelistrikan Listrik Riau 7
SAYED ABUBAKAR ASSEGAF 3 Demokrat Riau I Laki-laki Jadi saya enggak paham dibangun PLTA di sana, tapi ini masyarakat yang berdekatan dengan situ lebih kurang 100 desa tidak ada dapat listrik. Nah sebetulnya apa permasalahannya, minta nanti Pak Menteri atau Pak Wamen untuk menjelaskan. Terima kasih.Kelistrikan Listrik Riau 7
SAYED ABUBAKAR ASSEGAF 4 Demokrat Riau I Laki-laki Kalau menurut saya saya setuju dengan Bu Peggi, masukkan saja karena memang Undang-undangnya memang ada Undang-undang Otonomi Khusus itu. Jadi artinya boleh saja dimasukkan asal dibedakan poinnya, poin 1 dan 2. Terima kasih.Otonomi Khusus Papua 7
SAYED ABUBAKAR ASSEGAF 4 Demokrat Riau I Laki-laki Kalau menurut saya saya setuju dengan Bu Peggi, masukkan saja karena memang Undang-undangnya memang ada Undang-undang Otonomi Khusus itu. Jadi artinya boleh saja dimasukkan asal dibedakan poinnya, poin 1 dan 2. Terima kasih.Perundangan Otonomi Khusus 7
SAYED ABUBAKAR ASSEGAF 4 Demokrat Riau I Laki-laki Kalau menurut saya saya setuju dengan Bu Peggi, masukkan saja karena memang Undang-undangnya memang ada Undang-undang Otonomi Khusus itu. Jadi artinya boleh saja dimasukkan asal dibedakan poinnya, poin 1 dan 2. Terima kasih.Perundangan UU 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-laki Saya setuju Pak dan sampai kapanpun kita akan melakukan proteksi kepada teman-teman Hiswana Migas sebagai pengelola SPBU untuk melakukan proteksi terhadap pengusahaan swasta asing dalam rangka pendirian SPBU-SPBU itu. Itu sikap kami jelas harus kita lakukan, dan saya yakin di antara semua teman-teman juga yang ada di sini itu akan melakukan hal yang sama. Cuman dalam pengertian tentu proteksinya harus sehat. Kalau di kebijakan pemerintah nanti ini tentu di beberapa provinsi ya kadang kala kan ya namanya bisnis Pak semua maunya untung, tidak ada yang mau berinvestasi dalam kondisi yang rugi. Kita paham betul di sana. Oleh karena itu, sekali lagi kita minta kepada teman-teman di Hiswana Migas untuk berbenah diri. Kita pasti concern Pak nanti disampaikan usulannya.BBM dan Migas Kenaikan Margin 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-laki Fraksi Partai Gerindra Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Hiswana Migas kita perlu apresiasi. Pertama tadi malah kalau saya, saya usulkan itu kepada Menteri ESDM harus memberi penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman di Hiswana Migas. Pertama ketaatan membayar pajak luar biasa harus di muka dan ini jarang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang lain Pak. Membeli harus membayar lebih dulu sehari sebelumnya, padahal Pertamina di sisi yang lain melakukan konsinyasi kepada AKR, Hiswana Migas tidak. Jadi ini suatu hal yang perlu kita apresiasi.BBM dan Migas Manfaat SPBU Asing 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-laki Yang kedua soal asing, SPBU asing, juga menurut saya ada manfaatnya hari ini Pak, kalau tidak ada SPBU asing, hari ini saya yakin wajah Pertamina dan wajah SPBU kita tidak akan secantik hari ini Pak. Saya yakin karena Total ada, Shell ada, akhirnya juga Pertamina dan anggota Hiswana Migas berbenah diri sehingga luar biasa outlet kita, SPBU kita juga wajahnya cantik, bahkan hari ini dengan red carpet wah luar biasa Pak. Cuman sayangnya red carpet-nya hari ini kadang kala stasion pompanya ada dua tapi cuman satu anunya Pak, jadi anggotanya harus lari ke sana ke mari, mungkin ini karena soal tadi soal apa UMR lah, tapi buat apa kita lakukan red carpet kalau pelayanan seperti ini. Ini juga menjadi koreksi buat teman-teman di Hiswana Migas ya. Saya berapa kali Pak, karena saya suka bawa mobil sendiri Pak, saya nganti Pak, sudah lama nunggu tapi terakhir harus satu operator berganti-ganti dari mesin satu ke mesin yang lain, jadi percuma ada red carpet ini Pak. Ini masukan buat teman-teman di Hiswana Migas.BBM dan Migas Proteksi Perusahaan Asing 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua, saya melihat, saya mohon maaf, saya hanya baca di beberapa media kemarin Pak, saya tidak mengerti kemarin Freeport dalam tiga tahun terakhir itu tidak membayar deviden, tidak membagi deviden. Inilah masalahnya, kenapa, karena kita pemegang saham minoritas yang ada di sana, sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat sebagai shareholder, kalau royalti kan itu kewajiban-kewajiban siapapun yang dalam dunia pertambangan, itu kewajiban kepada negara, tetapi hak sebagai shareholder, setahu saya, mudah-mudahan saya salah Pak ya, tapi berita kemarin yang saya baca itu 3 tahun berturut-turut itu belum dibayarkan, karena memang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk tidak membagikan deviden. Nah, oleh karena itu, ini menjadi catatan juga dalam periode-periode yang akan datang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagai shareholder yang ada di sana ini harus, deviden itu juga harus segera diselesaikan Pak.Freeport Deviden 7



Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Karena saya yakin atas pengangkatan Bapak Ma’ruf Syamsudin selaku Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia saya hanya ingin menyarankan satu hal Pak, pertama karena ini adalah sebuah perusahaan publik dan dimiliki sahamnya oleh McMoRan saya yakin PT. Freeport Indonesia pasti akan taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya di Negara Republik Indonesia. Kemarin dari hasil rapat kerja kita dengan Menteri ESDM, dan mungkin sebentar malam juga akan tetap dilanjutkan, kami berharap betul bahwa pelaksanaan ekspor konsentrat yang sampai hari ini masih dilaksanakan kalau perlu lewat kepemimpinan Pak Ma’ruf kali ini kita berharap untuk menunda sementara sambil menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dasar untuk melakukan ekspor konsentrat hari ini sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara itu seharusnya tidak boleh lagi dilakukan. Jadi oleh karena ini, ini menyangkut soal regulai Pak, jadi kita berharap Freeport ini memberi contoh kepada teman-teman yang lain sambil menunggu, bahkan kemarin dari beberapa teman-teman itu menyarankan untuk supaya pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia untuk memberi landasan hukum yang pasti dan jelas dalam hal ini kita menyarankan kemarin oleh Komisi VII DPR RI supaya Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu khusus menyangkut supaya tidak ada undang-undang yang dilanggar Pak. Jadi kita merespons semua untuk kepentingan Freeport, kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, juga kepentingan untuk masyarakat Papua.Freeport Ekspor Konsentrat 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Saya selalu menyatakan bahwa PT. Freeport Indonesia itu butuh Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia butuh Freeport. Saya juga sering menyatakan bahwa PT. Freeport Indonesia butuh tanah Papua, tetapi Papua juga butuh Freeport. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia, sekali lagi ini bisa memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia dan kepada perusahaan ini sendiri untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya.Freeport Keterbutuhan 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Karena saya yakin atas pengangkatan Bapak Ma’ruf Syamsudin selaku Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia saya hanya ingin menyarankan satu hal Pak, pertama karena ini adalah sebuah perusahaan publik dan dimiliki sahamnya oleh McMoRan saya yakin PT. Freeport Indonesia pasti akan taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya di Negara Republik Indonesia. Kemarin dari hasil rapat kerja kita dengan Menteri ESDM, dan mungkin sebentar malam juga akan tetap dilanjutkan, kami berharap betul bahwa pelaksanaan ekspor konsentrat yang sampai hari ini masih dilaksanakan kalau perlu lewat kepemimpinan Pak Ma’ruf kali ini kita berharap untuk menunda sementara sambil menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dasar untuk melakukan ekspor konsentrat hari ini sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara itu seharusnya tidak boleh lagi dilakukan. Jadi oleh karena ini, ini menyangkut soal regulai Pak, jadi kita berharap Freeport ini memberi contoh kepada teman-teman yang lain sambil menunggu, bahkan kemarin dari beberapa teman-teman itu menyarankan untuk supaya pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia untuk memberi landasan hukum yang pasti dan jelas dalam hal ini kita menyarankan kemarin oleh Komisi VII DPR RI supaya Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu khusus menyangkut supaya tidak ada undang-undang yang dilanggar Pak. Jadi kita merespons semua untuk kepentingan Freeport, kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, juga kepentingan untuk masyarakat Papua.Freeport Landasan Hukum 7
Supratman Andi Agtas 5 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Sebentar interupsi Pimpinan. Mohon Supratman interupsi, tolong dibacakan judulnya PakFreeport MoU 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Mungkin masih banyak hal yang lain, tetapi mungkin dua hal inilah yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi saya berharap betul Pak dalam rangka ini dengan kepemimpinan Pak Ma’ruf dan jajaran direksi yang baru terhadap pertambangan yang ada di Papua ini, saya yakin akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yakin dan percaya kami semua yang ada di sini khususnya saya pribadi tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Freeport khususnya yang ada di Papua, tetapi kita komit bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, ini wajib untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.Freeport Pengharapan 7
Supratman Andi Agtas 3 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Mungkin karena disetujui tadi oleh Presiden Direktur Freeport, mungkin bisa disertakan juga Pak laporan keuangan menyangkut tentang, kan ini McMoRan kan adalah perusahaan publik, terbuka, nah itu pasti agak jauh lebih bagus kalau kita minta laporan keuangan, dan itu pasti hasil audit. Kebetulan di Wallstreet kan itu tempat, itu jauh akan lebih kelihatan kalau itu kita bisa diberikan Pak. Terima kasih.Freeport Permintaan Laporan Keuangan 7
Supratman Andi Agtas 4 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Dan yang terakhir Pak Ma’ruf, saya menyatakan bahwa mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak kali ini, kita berharap program disvestasi ini bisa berjalan baik Pak. Karena satu-satunya jalan buat Pemerintah Republik Indonesia termasuk masyarakat Papua dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah Provinsi Papua kita berharap betul bahwa share yang ada di PT. Freeport itu, itu harus nyata diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kabapaten Papua untuk merupakan induk dari beberapa kabupaten yang di sana supaya masyarakatnya betul-betul merasa bahwa mereka ini adalah pemilik yang sah, jadi bukan hanya dibagikan dalam bentuk CSR, karena itu menjadi kewajiban siapapun, itu menjadi kewajiban Pak, tapi kita ingin masyarakat Papua memiliki PT. Freeport itu Pak, soal berapa besar sahamnya kita minta kebesaran hati dari PT. Freeport Indonesia, tentu dalam hal ini harus dibicarakan dengan shareholder yang ada di Amerika menyangkut kegiatan, kalau bisa kita berharap pemerintah provinsi bisa mendapatkan share 10%, dan itu berarti masyarakat Papua Pak yang akan membantu dan menjaga Freeport Indonesia, tidak perlu kita mencari bantuan dari mana-mana untuk mengamankan Freeport yang ada di sana.Freeport Persentase kepemilikan saham 7
Supratman Andi Agtas 7 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Kita butuh master plan Bapak terhadap program ini dalam rentang 6 bulan Pak, supaya kan ini satu sisi larangan ekspor ini, ini satu sisi Pak, apapun entah itu terjadi atau tidak, ini jelas sudah melanggar undang-undang Pak, itu satu, tapi tadi dengan pertimbangan yang Bapak sampaikan bahwa soal tenaga kerja di Papua, itu sebenarnya kalau kita berhitung tenaga kerja larangan ekspor ini yang ada di Papua kalau harganya 12.500 orang Pak, dengan terjadi larangan ekspor dari seluruh mineral yang ada di Indonesia, itu tidak ada apa-apanya belum seberapa yang ada di Papua yang berhenti bekerja hari ini Pak di sektor mineral di seluruh Indonesia maksud saya, hampir semua itu pasti dengan 12.000 dibandingkan dengan seluruh IUP yang selama ini jalan maupun kontrak karya yang sempat mengekspor raw material Pak.Freeport Rencana kerja 7
Supratman Andi Agtas 7 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Nah oleh karena itu, karena itu hal yang terpisah kita mohon penegasan Pak Presiden Direktur kira-kira dalam rentang 6 bulan ini apa yang akan dilakukan PT. Freeport Pak dalam rangka pembangunan itu? Terima kasih.Freeport Tenaga Kerja 7
Supratman Andi Agtas 6 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Interupsi Pimpinan.Freeport Undang-Undang 7
Supratman Andi Agtas 3 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih Pak Sofyan, bahwa Bapak telah menyelesaikan transmisi Poso, Palu dan alhamdulillah masyarakat betapa Kota Palu hari ini sudah menikmati itu Pak ada tambahan 24 megawatt dan itu sudah dinikmati.PLN Apresiasi 7
Supratman Andi Agtas 14 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertanyaan saya yang terakhir Pak Sofyan, menyangkut tadi menyangkut valuta asing Pak, sekarang Bapak sudah mendapatkan sindikasi pendanaan dari luar itu sudah ada komitmen, saya tidak tahu apakah sudah ditandatangani atau belum, sekarang buat sindikasi dalam negeri termasuk bank-bank BUMN dalam negeri itu seperti apa Pak?PLN Dana dari luar 7
Supratman Andi Agtas 3 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertama-tama saya harus memberi apresiasi Pak, kita menaruh harapan yang besar pada PLN saat ini. Saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang di bawah kepemimpinan Pak Sofyan karena bagaimanapun program 35.000 megawatt ini yang di dalamnya kira-kira PLN punya kewajiban kurang lebih 10.000 megawatt ini butuh pendanaan yang cukup besar Pak. Kalau tidak salah kemarin ada pernyataan yang saya kutip di media, PLN butuh kurang lebih sekitar 1.200 trilyun untuk membangun itu. Dan ada juga saya kutip dari beberapa media pernyataan Pak Sofyan menyatakan bahwa sudah mendapatkan sindikasi dari beberapa lembaga pembiayaan di antaranya adalah IDB, kemudian JAICA dan yang lain-lain sebagainya. Saya berharap betul bahwa dengan kemampuan Pak Sofyan dibidang perbankan yang kemarin bisa memberi daya pecut yang luar biasa kepada kepercayaan lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membantu PLN ke depan. Karena kenapa saya bilang, walaupun tahun ini PLN mendapatkan penanaman modal pemerintah sebesar 5 trilyun saya tahu persis Pak, untuk membangun pembangkit apalagi program 35.000 megawatt 5 trilyun itu seujung kuku Pak, pasti itu. Bahkan kalau saya bilang dengan kebutuhan seandainya itu kebutuhan itu hanya untuk membangun pembangkit dengan 5 trilyun kira-kira hanya masuk membangun kurang lebih ya 100 sampai 200 megawatt dari total kewajiban PLN.PLN Pendanaan 7
Supratman Andi Agtas 16 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Dan yang terakhir Pak, saya ingin menyampaikan ke Bapak, tolong juga untuk mempercepat distribusi terutama menyangkut apa namanya meter mapun anu, tolong ini jangan terpusat semua ke PLN Pak, untuk pengadaannya kan sudah ada e-katalog Pak, jadi kalau boleh diberilah kewenangan kepada wilayah untuk melakukan tender, pengadaan khusus untuk, khusus untuk, apa namanya, meteran maupun termasuk dengan dengan tiang listriknya Pak. Ini mohon betul, mudah- mudahan ini memungkinkan untuk dilakukan. Ya Pak terima kasih.PLN Percepatan Distribusi 7
Supratman Andi Agtas 10 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Iya Pak. Yang terakhir Pak, saya berharap betul ini, ini sebuah tantangan Pak, ini challenge buat seluruh jajaran Direksi, artinya begini saya secara jujur harus mengakui bahwa PLN itu sudah berubah Pak. Artinya dibandingkan kira-kira 10 tahun yang lalu itu saya yakin terlalu banyak sudah yang berubah dari PLN, kita harus apresiasi. Ada satu hal yang paling menarik lagi Pak, menyangkut komitmen PLN dalam rangka menggunakan produk dalam negeri, karena PLN ini kan tidak hanya sekedar membangun pembangkit, tapi juga membangun transmisi Pak, nah kalau transmisi itu kan banyak hal yang berkaitan ada travo, ada kabel dan lain-lain sebagainya, termasuk komitmen PLN untuk memanfaatkan produksi dalam negeri utamanya di dalam produksi boiler Pak, saya tidak tahu persis ini, karena dulu seingat saya ada rapat bersama dipimpin oleh Kementerian, apa namanya, Menko Perekonomian di BPPT dulu, saya tidak tahu kelanjutannya kemampuan BPPT untuk membuat boiler batubara itu Pak, apakah itu berlanjut atau seperti apa, nah ini saya tidak tahu komitmen PLN untuk menggunakan itu. Nah kita berharap betul Pak, karena dengan nilai kursi yang ada saya baca juga di beberapa media bahwa akibat utang PLN maupun dengan apa dan lain sebagainya, PLN itu butuh 600 juta dolar per bulan mata uang valuta asing itu, itu yang saya lihat. Itu saya tidak tahu disebabkan oleh karena memang transaksinya hampir semua mengunakan dollar, dan itu memberatkan buat kita, nah oleh karena itu kita minta komitmen PLN untuk pemakaian produk dalam negeri saya tidak tahu berapa besarnya Pak. Kan kalau tidak salah ada travo, ada kabel, ada apa lagi, termasuk mungkin.PLN Produk dalam negeri 7
Supratman Andi Agtas 3 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Kemudian saya sebelum masuk ke program 35.000 megawatt Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau tidak salah untuk wilayah SuluTango kemarin, ke Pak Iwan juga mungkin saya sudah sampaikan kemarin Pak ya di, minta tolong Pak, ada kebetulan di Kabupaten Morowali Utara itu, di kecamatan Mamosaloto karena saya dengar ada rencana PLN wilayah Sulu Tango itu untuk menyewa genset 30 megawatt, kebetulan saat ini pemerintah daerah bersama-sama dengan Pertamina dan MEDCO itu kebetulan mereka CSR di sana dan sudah ada mesin termasuk pemerintah daerah sudah membangun jaringannya Pak, itu 2 x 500, satu megawatt- lah kebutuhan di sana, tinggal menyambung Pak dari transmisi yang sudah dibangun oleh Pemda mesin yang sudah disiapkan oleh MEDCO dan Pertamina itu ke jaringan PLN Pak, supaya satu kecamatan ini bisa terlaksana. Dan ini sudah siap untuk dihibahkan kepada PLN, Pak. Itu satu.PLN Program di Morowali Utara 7
Supratman Andi Agtas 3 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua saya ingin masuk lebih mendalami soal program 35.000 megawatt kalau tidak salah dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN Tahun 2015 sampai 2024 kalau tidak salah Pak ya, RUU TPL-nya itu, kita harapkan bahwa nanti di dalam tahun 2015 sampai 2019 kurang lebih dari data yang Bapak paparkan ada kurang lebih sekitar 4,2 gigawatt yang harus kita bangun. Eh 42, sorry 42 gigawatt. Nah saya ingin tanya Pak, ini yang pertama adalah yang ada di halaman 17 yang tahap konstruksi yang 7,4 gigawatt ini apakah ini merupakan program yang 35.000 atau kekurangan dari Fast Track kedua yang lalu, karena ini sudah tahap konstruksi Pak. Nah kalau sudah tahap konstruksi menurut saya ini agak kurang, apa namanya, kalau jadi, apa namanya, yang saya mau maksudkan adalah seberapa besar sudah dalam program 35.000 megawatt itu di luar yang Fast Track pertama dan kedua yang kemarin yang 7,4 gigawatt itu yang sudah menyatakan komitmennya baik apapun mungkin PLN maupun IPP yang ada itu apakah kemungkinan di tahun 2015 ini akan ada yang tercapai Pak? Karena dari data yang saya dapatkan di BKPM rencana untuk pembangunan kelistrikkan itu baru ada 12 perusahaan yang sudah mengajukan perizinan di BKPM Pak, 3 merupakan PMA dan 9 itu adalah merupakan PMDN. Saya tidak tahu ini PLN di mana di sini. Nah itu yang ini. Ada beberapa hal yang saya maksudkan tolong saya minta kepada Pak Dirut untuk menjelaskan karena terutama menyangkut kendala-kendalanya Pak. Yang pertama soal pengadaan lahan. Karena ini menjadi faktor kegagalan paling dominan kelihatannya kemarin di dalam Fast Track pertama maupun kedua menyangkut pengadaan lahan. Sejauh mana PLN melakukan koordinasi, karena ini merupakan tanggung jawab harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam rangka penyiapan lahan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua dari sisi perizinan kalau dari sisi perizinan sebelum ini dilakukan pelayanan satu atap di BKPM, maka itu memakan waktu kurang lebih 930 hari dan mudah- mudahan rencananya janjinya sih pada saat kita nanti melakukan ini perizinan satu atap itu bisa menjadi 300 sekian, 300 hari sekian. Sekian gitu loh Pak. Kira-kira dalam tahun 2015 , saya tidak bicara yang 7,4 megawatt, eh 7,4 gigawatt tapi saya bicara yang 35.000, kira-kira tahun 2015 ada tidak Pak, yang bisa masuk ditahap konstruksi yang 35.000 megawatt, di luar yang 7,4 gigawatt Pak, maksud saya. Oh iya alhamdulillah. Karena itu berarti kan proses perizinannya karena sekarang sudah masuk semester pertama Pak, ini sudah April, itu berapa banyak Pak, yang sudah?PLN Program Listrik 35.000 MW 7
Supratman Andi Agtas 9 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Oke, terima kasih. Ya terima kasih Pak. Kemudian yang berikut Pak menyangkut ini bukan program main-main kalau saya baca di sebuah artikel di media ada yang menyatakan ini sebuah, jangan- jangan mirip nanti lengenda Bandung Bondowoso Pak, kira-kira begitu. Karena ingin membangun candi 1.000 dalam waktu semalam. Mudah-mudahan kita berharap kisah legenda itu tidak usah 35.000 meganya atau 1.000 candi Pak, mudah-mudahan 999 candi itu, itu bisa selesai diselesaikan oleh PLN gitu loh Pak. Nah kendala berikut yang harus Bapak hadapi adalah menyangkut kesiapan SDM Pak, sumber daya manusia baik pada saat masa masa proyek maupun pasca proyek saya ingin mendapatkan gambaran dari Direktur PLN menyangkut kesiapan sumber daya manusia Pak, karena ini bayangkan 35.000 megawatt, 42 giga itu sama dengan kapasitas terpasang di tahun yang lalu, artinya sumber daya manusia yang Bapak butuhkan itu 2 kali lipat bertambahnya Pak. Nah saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Dirut kira-kira bagaimana kesiapan PLN menyangkut itu Pak. Iya Pak.PLN Program Listrik 35.000 MW 7
Supratman Andi Agtas 15 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Saya rasa cukup Pak. Satu yang terakhir yang saya ingin minta kepada saya insya Allah-lah kita akan beri dukungan Pak, dengan penjelasan yang Bapak berikan, kita berharap betul setidak-tidaknya program 35.000 megawatt ini bisa menjadi terwujud. Ada satu Pak, ini menyangkut kepentingan Dapil Pak, saya kemarin waktu RDP pertama dengan Pak Sofyan juga saya sudah sampaikan Pak, ada satu kendala, saya tidak tahu apakah ini menyangkut kesulitan dari sisi sumber daya, dan lain-lain sebagainya, satu Pak, yang kami mohon sampai hari ini, tolong pisahkan Pak, wilayah Sulu Tanggo itu, Sulut berdiri sendiri, itu bersama-sama dengan Gorontalo tapi Sulawesi Tengah tolong dilakukan itu berdiri sendiri Pak. Karena ini kendala jarak yang begitu jauh itu sangat-sangat luar biasa.PLN Program Listrik 35.000 MW 7
Supratman Andi Agtas 2 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua Pak Dirjen, menyangkut kemarin kita menerima Asosiasi Bauksit, kalau tidak salah, Asosiasi Pengusaha Bauksit, ini juga menjadi hal yang harus dijelaskan oleh jajaran Dirjen Minerba tentang larangan ekspor khusus untuk komoditas bauksit. Karena dari pemaparan teman-teman dari anggota asosiasi kemarin itu menyatakan bahwa bauksit yang ada saat ini itu adalah merupakan hasil olahan Pak. Dan kemarin ada data pembanding yang dibuat oleh teman-teman dari asosiasi menyatakan bahwa Institut Teknologi Bandung ya itu kemarin kita dipaparkan kayak seperti itu. Kemarin saya juga sampaikan bahwa pemahaman saya bauksit itu pasti dia adalah raw material, tapi ternyata itu ada proses pengolahan yang bisa dilakukan oleh mereka mulai dari apa namanya, raw material, kemudian ada crushing, kemudian ada washing, sampai peningkatan kadar yang cukup signifikan hampir 10 persen peningkatan kadar dari bauksit itu. Oleh karena itu mohon penjelasan Pak kenapa ini menjadi, bauksit ini kok dianaktirikan, tidak sama dengan mineral yang lain, padahal teman-teman di asosiasi juga sudah punya progress yang cukup dalam dalam rangka membangun smelter Pak. Oleh karena itu mohon penjelasan Pak Dirjen.UU Minerba Bauksit 7
Supratman Andi Agtas 2 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua Pak Dirjen dan seluruh jajaran Dirjen Minerba, ada satu yang menggelitik di hati saya Pak menyangkut sampai hari ini CNC sampai hari ini belum clear. Saya kalau meminta data, mencermati data yang di sampaikan oleh Pak Dirjen Minerba dengan jajarannya, logika saya harusnya bukan 200 sekian IUP yang dicabut Pak, karena kalau Dirjen Minerba itu konsisten terhadap clear and clean maka saya yakin dalam rekonsiliasi IUP yang pertama dan yang kedua itu yang dijadikan pegangan harusnya tidak sebanyak ini IUP yang diterbitkan dan diterbitkan sertifikasi clear and clean-nya. Kenapa? karena di dalam rekonsiliasi IUP yang pertama itu saya yakin rekonsiliasi IUP yang pertama itu yang dibuat oleh Dirjen Minerba yang lalu, itu saya yakin yang betul-betul IUP yang resmi itu Pak. Tapi begitu rekonsiliasi kedua DIbuat, dan sampai hari ini juga masih dibuat clear and clean maka saya yakin pasti banyak IUP-IUP yang terbit yang mungkin bupatinya sudah berhenti tapi masih bertanda tangan untuk menerbitkan IUP, dan ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, harus ada tenggang waktu yang tepat untuk melihat kapan sebenarnya clear and clean itu harus kita segera akhiri Pak. Karena kalau sampai hari ini tetap anu, saya yakin nanti malah ada bupati ataupun pejabat bupati yang sudah meninggal, tapi masih tetap bertanda tangan. Oleh karena itu, kalau mau gunakan data yang benar dan itu pasti sangat mudah buat Dirjen Minerba untuk melihat, gunakan saja rekonsiliasi IUP itu yang pertama, khususnya itu yang menjadi pegangan Pak, karena kalau berikutnya itu masih terjadi, saya yakin itu sudah suatu hal itu patut didugalah, patut diduga, itu anu saya.UU Minerba CNC 7
Supratman Andi Agtas 2 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua Pak Dirjen dan seluruh jajaran Dirjen Minerba, ada satu yang menggelitik di hati saya Pak menyangkut sampai hari ini CNC sampai hari ini belum clear. Saya kalau meminta data, mencermati data yang di sampaikan oleh Pak Dirjen Minerba dengan jajarannya, logika saya harusnya bukan 200 sekian IUP yang dicabut Pak, karena kalau Dirjen Minerba itu konsisten terhadap clear and clean maka saya yakin dalam rekonsiliasi IUP yang pertama dan yang kedua itu yang dijadikan pegangan harusnya tidak sebanyak ini IUP yang diterbitkan dan diterbitkan sertifikasi clear and clean-nya. Kenapa? karena di dalam rekonsiliasi IUP yang pertama itu saya yakin rekonsiliasi IUP yang pertama itu yang dibuat oleh Dirjen Minerba yang lalu, itu saya yakin yang betul-betul IUP yang resmi itu Pak. Tapi begitu rekonsiliasi kedua DIbuat, dan sampai hari ini juga masih dibuat clear and clean maka saya yakin pasti banyak IUP-IUP yang terbit yang mungkin bupatinya sudah berhenti tapi masih bertanda tangan untuk menerbitkan IUP, dan ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, harus ada tenggang waktu yang tepat untuk melihat kapan sebenarnya clear and clean itu harus kita segera akhiri Pak. Karena kalau sampai hari ini tetap anu, saya yakin nanti malah ada bupati ataupun pejabat bupati yang sudah meninggal, tapi masih tetap bertanda tangan. Oleh karena itu, kalau mau gunakan data yang benar dan itu pasti sangat mudah buat Dirjen Minerba untuk melihat, gunakan saja rekonsiliasi IUP itu yang pertama, khususnya itu yang menjadi pegangan Pak, karena kalau berikutnya itu masih terjadi, saya yakin itu sudah suatu hal itu patut didugalah, patut diduga, itu anu saya.UU Minerba IUP 7
Supratman Andi Agtas 2 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Yang kedua Pak Dirjen, menyangkut kemarin kita menerima Asosiasi Bauksit, kalau tidak salah, Asosiasi Pengusaha Bauksit, ini juga menjadi hal yang harus dijelaskan oleh jajaran Dirjen Minerba tentang larangan ekspor khusus untuk komoditas bauksit. Karena dari pemaparan teman-teman dari anggota asosiasi kemarin itu menyatakan bahwa bauksit yang ada saat ini itu adalah merupakan hasil olahan Pak. Dan kemarin ada data pembanding yang dibuat oleh teman-teman dari asosiasi menyatakan bahwa Institut Teknologi Bandung ya itu kemarin kita dipaparkan kayak seperti itu. Kemarin saya juga sampaikan bahwa pemahaman saya bauksit itu pasti dia adalah raw material, tapi ternyata itu ada proses pengolahan yang bisa dilakukan oleh mereka mulai dari apa namanya, raw material, kemudian ada crushing, kemudian ada washing, sampai peningkatan kadar yang cukup signifikan hampir 10 persen peningkatan kadar dari bauksit itu. Oleh karena itu mohon penjelasan Pak kenapa ini menjadi, bauksit ini kok dianaktirikan, tidak sama dengan mineral yang lain, padahal teman-teman di asosiasi juga sudah punya progress yang cukup dalam dalam rangka membangun smelter Pak. Oleh karena itu mohon penjelasan Pak Dirjen.UU Minerba Larangan Ekspor 7
Supratman Andi Agtas 2 Gerindra Sulawesi Tengah Laki-Laki Pertama-tama kita memberi apresiasi atas kinerja Dirjen Minerba dan seluruh jajaran, kalau hasil evaluasi kinerja tahun 2014 ini, ini memperlihatkan suatu hal yang menggembirakan Pak. Tadinya saya pesimis sebenarnya. Karena kalau saya banding data realisasi penerimaan PNBP di tahun 2013, harusnya 2013 logika saya menyatakan harusnya lebih tinggi Pak. Tapi ternyata realisasi di tahun 2014 ini jauh lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah karena ini hasil tagihan tunggakan yang lalu atau memang karena produktivitas di sektor pertambangan kita meningkat atau tidak. Ini mungkin yang bisa, tapi saya harap ini bukan tagihan tunggakan, kewajiban dari pengusaha pengusaha pertambangan. Itu yang pertama.UU Minerba Realisasi PNBP 7
SYAIKHUL ISLAM 4 PKB Jawa Timur I Laki-laki Bayangkan saja jika seluruh desa di Indonesia ini semua punya model apa itu pengelolaan… Blitar ini. Apa BBM plastic atau apa namanya saya lupa. Jadi tidak ada sampah kan di desa itu. Semuanya jadi solar, jadi premium begitukan? Ini mungkin saya lihat programnya di Dirjen Sampah P3 itu ya menurut saya sama dengan yang kemarin-kemarin begitu loh. Menurut saya sama tidak banyak perbedaan. Ini kalau seandainya bisa diinventarisir inovasi pengelolaan sampah itu lalu dipromosikan ke daerah-daerah yang tadi sudah dikatakan Pak Tjatur harus ada kewajiban misalnya pengalokasian dana tertentu, kemudian manusianya didik dengan pendidikan tertentu begitu ya, saya kira kita bisa mengatasi, tapi kalau sekarang saja cuma kita jenjingjenjing bagi-bagi motor sampah begitu ya, ya menurut kita sih tidak apa-apa manfaat saja begitu loh. Kalau perlu ditambah punya saya Bu, tapikan kalau kita bicara nasional kan tidak seperti itu.Inovasi Lingkungan Hidup BBM Plastik 7
SYAIKHUL ISLAM 4 PKB Jawa Timur I Laki-laki Bayangkan saja jika seluruh desa di Indonesia ini semua punya model apa itu pengelolaan… Blitar ini. Apa BBM plastic atau apa namanya saya lupa. Jadi tidak ada sampah kan di desa itu. Semuanya jadi solar, jadi premium begitukan? Ini mungkin saya lihat programnya di Dirjen Sampah P3 itu ya menurut saya sama dengan yang kemarin-kemarin begitu loh. Menurut saya sama tidak banyak perbedaan. Ini kalau seandainya bisa diinventarisir inovasi pengelolaan sampah itu lalu dipromosikan ke daerah-daerah yang tadi sudah dikatakan Pak Tjatur harus ada kewajiban misalnya pengalokasian dana tertentu, kemudian manusianya didik dengan pendidikan tertentu begitu ya, saya kira kita bisa mengatasi, tapi kalau sekarang saja cuma kita jenjingjenjing bagi-bagi motor sampah begitu ya, ya menurut kita sih tidak apa-apa manfaat saja begitu loh. Kalau perlu ditambah punya saya Bu, tapikan kalau kita bicara nasional kan tidak seperti itu.Inovasi Lingkungan HidupInovasi Pengolahan Sampah 7
SYAIKHUL ISLAM 2 PKB Jawa Timur I Laki-laki Baik terima kasih Pak Ketua Rapat. Ibu Menteri, ini menyambung saja dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi soal sampah ya, tadi Pak Tjatur sudah bicara perlunya mendorong kepala daerah untuk ada semacam apa keterlibatan khusus begitu ya soal sampah. Saya berfikir begini Bu, daerah itu perlu dibantu bagaimana sebenarnya cara pengelolaan sampah yang baik. Kadang-kadang ada duitnya begitu ya, tapi programnya itu-itu saja. Programnya tetap saja namanya itu TBST, kemudian bank sampah itu-itu saja. Jadi saya kira satu peran yang harus diperankan oleh kementerian Ibu melalui Ibu Dirjen sampah P3 ini soal inovasi pengelolaan sampah. Ini menurut saya penting karena tidak setiap daerah ya punya pemikir-pemikir yang cukup begitu ya mengerti bagaimana perkembangan pengelolaan sampah diseluruh dunia, bagaimana pengelolaan sampah yang termutakhir, yang paling efisien begitu ya yang tidak semua daerah. Saya contokan begini, ini yang lagi tren hari inikan plastic itu bisa digunakan sebagai substitusi aspal, nah inikan sebenarnya ide menarik.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
SYAIKHUL ISLAM 3 PKB Jawa Timur I Laki-laki Jadi ada berapa juta ton kira-kira kan bisa seandainya seluruh jalan yang direpublik ini bisa menggunakan plastic sebagai bahan tambahan itu dan brapa juta ton sampah yang bisa teratasi begitu ya dengan itu. Itu-itu satu contoh saja, cuma kalau yang seperti ini-inikan kalau daerah tidak didorong untuk kesana ibu dengan jajaran yang promosi kedaerahkan tidak mungkin. Sama ada lagi kemarin ada satu acara apa itu? Dedy Codbuzer itu “Hitam Putih” dia datangkan orang dari Blitar itu bisa bikin alat ya, menurut saya alatnya ini inovatif begitu karena dari 10 kilo sampah bisa keluar 6 liter solar, sekian liter premium begitu pokoknya 10 itu jadi 10 liter. Jadi 10 kilo sampah plastic itu jadi 10 liter BBM. Saya lupa acaranya kapan, tapi bisa dilihatlah mungkin diyoutube. Nah menurut saya yang seperti ini, ini harus dinventarisir. Inikan inovasi pengelolaan sampah.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
SYAIKHUL ISLAM 4 PKB Jawa Timur I Laki-laki Bayangkan saja jika seluruh desa di Indonesia ini semua punya model apa itu pengelolaan… Blitar ini. Apa BBM plastic atau apa namanya saya lupa. Jadi tidak ada sampah kan di desa itu. Semuanya jadi solar, jadi premium begitukan? Ini mungkin saya lihat programnya di Dirjen Sampah P3 itu ya menurut saya sama dengan yang kemarin-kemarin begitu loh. Menurut saya sama tidak banyak perbedaan. Ini kalau seandainya bisa diinventarisir inovasi pengelolaan sampah itu lalu dipromosikan ke daerah-daerah yang tadi sudah dikatakan Pak Tjatur harus ada kewajiban misalnya pengalokasian dana tertentu, kemudian manusianya didik dengan pendidikan tertentu begitu ya, saya kira kita bisa mengatasi, tapi kalau sekarang saja cuma kita jenjingjenjing bagi-bagi motor sampah begitu ya, ya menurut kita sih tidak apa-apa manfaat saja begitu loh. Kalau perlu ditambah punya saya Bu, tapikan kalau kita bicara nasional kan tidak seperti itu.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
SYAIKHUL ISLAM 5 PKB Jawa Timur I Laki-laki Jadi saya berharap ini khususnya Dirjen Sampah P3 ini diinventarisir itu inovasi pengelolaan sampah macam-macamnya, nanti dipromosikan ke daerah-daerah. Kalau perlu Komisi VII DPR nanti siap bantu ya, kita siap sosialisasi di daerah-daerah soal inovasi pengelolaan sampah. Jangan yang itu-itu sajalah, cari yang baru-yang baru supaya bisa menarik masyarakat. Saya kira itu. Terima kasihProgram Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
Syaikhul Islam Ali 2 PKB Jawa Timur I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Perkenalkan saya Syaikhul Islam, A-63 dari Dapil Jawa Timur I, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.BBM dan Migas Kenaikan Harga LPG 7
Syaikhul Islam Ali 2 PKB Jawa Timur I Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Perkenalkan saya Syaikhul Islam, A-63 dari Dapil Jawa Timur I, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.BBM dan Migas Oknum Mafia dari Hiswana 7
Syaikhul Islam Ali 1 PKB Jawa Timur I Laki-Laki Sedikit Ketua, mumpung ingat ini dan ini kayanya Plt baru, semangat kan gitu. Ini merujuk pada Keputusan Nomor 2 yang Pertamina sebagai world clas company itu, soal izin-izin itu Bu, mestinya ke depan paling tidak bisa kaya PLN lah. Jadi ada ISO itukan standarisasi pengurusan itu sekian lama, sekian lama itu sudah pasti. Ini saya juga enggak tahu persisnya seperti apa, tapi kan standar-standar seperti itu kan suatu kelaziman ya dalam perusahaan yang levelnya sudah world class. Jadi ini harapan saja supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perizinan yang carut-marut dan seterusnya bisa dihindari. Terima kasih.Kinerja Pertamina World class company 7
Tamsil Linrung 37 PKS Sulawesi Selatan I Laki-Laki Ya silakan. PLN Aspirasi dari NTB-NTT 7
Tamsil Linrung 11 PKS Sulawesi Selatan I Laki-Laki Dan saya kira ini juga sekaligus menjadi catatan kita ya bahwa kita memberikan dukungan kepada PLN untuk mencari-mencari alternatif yang terbaik supaya ini manfaatnya untuk rakyat, kan akhirnya kembali ke situ seperti yang Bapak sampaikan kalau beli 15 ya tentu tidak dijual 14, ya saya kira seperti itu. Ya silakan dilanjutkan.PLN Dukungan 7



Tamsil Linrung 20 PKS Sulawesi Selatan I Laki-Laki Mungkin tambahan juga nanti Pak Dirut ya, tadi Pak Dirut kan bagus sekali mempresentasikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang dilakukan itu saya kira ini salah satu yang kita perlu apresiasi mungkin data-datanya juga itu perlu kita peroleh, ini juga untuk memberikan support kepada PLN yang telah mengambil langkah- langkah yang sangat cemerlang saya kira. Tadi kalau tidak salah itu puluhan trilyun hasil efisiensi itu terutama dalam bentuk pengalihan dari BBM ke gas dan lain-lain tadi itu, serta langkah-langkah ke depan yang dilakukan ini terkait dengan pembangkit tadi yang tidak jalan itu. Saya kira itu perlu untuk kami juga ke Dapil nanti sosialisasi terkait dengan keberhasilan-keberhasilan PLN ini.PLN Efisiensi 7
Tamsil Linrung 61 PKS Sulawesi Selatan I Laki-Laki Ya, jadi poin 9 tadi yang sebelumnya poin 10 menjadi poin 9 itu kita drop, dan kita ganti dengan hanya minta laporan hasil pertemuan tadi itu ya karena terkait dengan tadi upaya atau harapan Dirut supaya SKK Migas memonitor harga-harga gas yang jumlahnya jauh di atas standar, harganya jauh di atas standar normal. Ya saya kira itu tadi semangatnya sehingga teman-teman kemudian mengusulkan itu perlunya ada RDP bersama itu tadi. Nah sekarang tidak perlu cukup meminta laporannya saja.PLN Monitoring Harga Gas 7
Tamsil Linrung 44 PKS Sulawesi Selatan I Laki-Laki Ya mungkin satu-satu. Pak Inas satu-satu dulu yang poin 3 tadi apa kita sepakati itu di-drop yang berpotensi merugikan PLN sepakat? Ya oke. Sekarang poin 6 Pak Inas mau menjelaskan, silakan.PLN Tender LNG 7
TJATUR SAPTO 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Disiapkan dulu, sekali-kali ada di Pekalongan ada yang di tangkap Pak.Kasus Lingkungan HidupBukti 7
TJATUR SAPTO 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Bu Menteri, saya Cuma mau ngasih masukan. Ini yang saya bayangkan dana trust fund ini gede bakal trilyunan, jadi saya minta betul dipersiapkan pengelolaannya itu betul-betul proffesional. Saya membayangkan ini setiap dinas akan di daerah-daerah akan mengajukan proposal banyak sekali nanti, jadi harus ada office khusus ini yang besar, yang profesional yang harus dipersiapkan betul-betul supaya nanti tidak kewalahan. Mohon maaf jangan seperti yang ada gitu lah, pasti ini lebih besar dari yang ada dan bayangan saya kaya bank lah, bayangkan kita punya mengelola Bank BNI gitu. Ini nanti sebesar itu nanti karena akan melayani seluruh Indonesia itu, kalau persiapannya harus betul-betul mateng, harus betul-betul kalau perlu hire orang profesional. Kalau teman-teman di pegawai negeri mungkin pikirannya macem-macem gitu, itu saya kira. Terima kasih Ketua.Lingkungan Hidup Pengelolaan 7
TJATUR SAPTO 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kalimatnya kalau kementerian ini menegakkan hukum, kalau memberikan sanksi hukumnya itu adanya di pengadilan.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Menegakkan hukum dan atau sanksi administrasi, kalau mau tambah sanksi, sanksi administrasi dari sini gitu atau ditutup sementara gitu Pimpinan, perusahaan itu sampai membenahi yang dilanggar itu.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Sanksi administrasi Pak, itu tutup ataupun nambah administrasi, administratif kan, sanksi administrasi. Bu Menteri bisa disepakati atau dipertajam.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ada penyidikanya.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya menyoroti yang nomor 2 itu, bukan nggak mungkin KLHK itu menyelesaikan PP tapi mendorong percepatan penyelesaian peraturan pemerintah.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Percepatan penyelesaian.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian sedikit disini tertulis infrastruktur EBTKE di Dirjen EBTKE yang 5,5 megawatt rusak senilai Rp305 miliar. Bagi saya kurang make sense ini Pak. Ini 5,5 megawatt rusaknya nilainya itu Rp300 miliar. Kalau hitungan-hitungan biasa sekitar 11 juta dolar saja ini kira-kira kalau 5,5 megawatt itu, tapi kok bisa sampai Rp305 miliar ini mungkin agak lebih diperinci ini. inikan 50% itu, 50% harusnya bisa 50% saja, tapi kenapa harus 305? ini tolong dimana ini dimana lokasi statusnya apa ini. Dirincinlah ini sampaikan ke Komisi VII DPR. Nah ini dari semuanya ini energi terbarukan ini mungkin yang paling merana itu namanya PTBM. PLTBM Pak bio mas. Bio mas itu setahu saya ada satu di Sumba, tetapi tidak jalan 2015. Saya baca-baca disini kenapa itu Pak tidak jalan itu? padahal kita ini growing-nya baguskan dibanding dengan negara-negara sub tropis, malah yang pakai sub tropis. Ini saja Pak Rida pertanyaan dari saya. semoga belum magrib. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Anggaran Anggaran 7
TJATUR SAPTO EDY 27 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ditambahkan sehingga sudah itu.Anggaran Anggaran 7
TJATUR SAPTO EDY 26 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ditulisnya ditambahi sehingga realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,8%.Anggaran Anggaran 7
TJATUR SAPTO EDY 28 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi sehingga anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11 apa, realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,09%.Anggaran Anggaran 7
TJATUR SAPTO EDY 29 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kalau tulisannya begitu, itu artinya Pak Dirjen aja yang 11,09, kalau itu tulisannya itu. Makanya ada informasi untuk kita ya bahwa penyerapan anggaran KLHK itu berapa yang sebenarnya tanpa BRG itu.Anggaran Anggaran KLHK 7
TJATUR SAPTO EDY 30 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya boleh bantu sedikit Ketua, realisasi anggaran Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan dan Perusakan Lingkungan tanpa BRG adalah 11,09%. Nah sehingga anggaran KLHK tanpa BRG secara keseluruhan penyerapan anggaran KLHK sebesar 11,09, nah itu urutan kalimatnya begitu.Anggaran Anggaran KLHK 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini nama dirjennya EBTKE Pak ya, tapi yang mengemuka itu ET-nya itu Energi Terbarukan, yang b-nya sama (mix mati) K-nya itu baru energi…salahsatunya yang nuklir ya itu juga belum ada keputusan yang kuat, padahal itu di Undang-Undang Energi ada itu. di Undang-Undang Energi itu kuat sekali kita rekomendasikan dikomisi ini. terus kemudian konservasi energi. Ini dijawab tertulis saja Pak Rida. Itu dibanyak studi yang menyatakan pembangkit kita ini masih efisiensinya itu masih sangat rendah begitu. konservasi dibidang pembangkitan itu sendiri itu bisa ditingkatkan kalau tidak salah 30- 40% itu efisiensinya hilang, tapi konservasi energinya disitu saja itu sudah bisa meningkatkan pembangkitan yang ada begitu. nah saya minta ada program yang besar disitu. Itu satu ya. Jadi betul-betul kalau itu B-nya tidak dikerjakan, K-nya dikerjakan ini dirjennya menjadi Dirjen ET begitu. Dirjen Energi Terbarukan begitu. Padahal ini energi baru dan terbarukan dan konservasi energi. Itu satu Pak.Anggaran Efisiensi Pembangkit Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 31 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan 11,09%.Anggaran Realisasi Anggaran 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang ketiga adalah saya masuk agak keteknis sedikit ya, ini yang 68 saya minta disampaikan di Komisi VII DPR beserta lokasi dan nama perusahaannya begitu. kalau bisa sekarang mesti adalah begitu. Dirinci nama perusahaannya terus kemudian statusnya, lokasinya dimana, sehingga teman-teman ini banyak yang tidak tahu ada lokasi ada tapi tidak terinformasikan begitu.Aturan Teknis Teknis 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terus kemudian juga yang kedua, saya minta data pembelian BBM dan Gas ya Pak ya? ini supaya nanti kita hitung bersama-sama. Ya setahun terakhir saja ini Pak setahun ini.BBM BBM 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Makanya inim saya berikan apresiasi dan ini tonggak sejarah, kita berharap negara bisa melakukan eksekusi dari kekuatan hukum yang sudah inkrah di Mahkamah Agung itu.Capaian Kerja Apresiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama adalah tadi diawal disampaikan oleh beberapa teman tentang sector pertambangan. Waktu kunjungan spesifik juga kita dengan Pak Dirjen Gakum itu di Palu itu ada itu salah satu perusahaan tambang yang kelihatan betul tidak melaksanakan aturan-aturan dibidang lingkungan itu. Tadi kalau saya melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dari ratusan itu dan anggaran hanya dua itu memang sangat menyedihkan, tetapi pointnya tidak disitu, disemua tambang minyak dan gas maupun pertambangan itu ada dana paska tambang. Kalau diminyak itu Abodemen Site Restoration ASR yang dulu itu ditanam di luar negeri, kita paksa untuk ditanam diperbankan nasional. Maksud saya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus punya kendali dibidang itu. tidak hanya diserahkan saja di Kementerian Lingkungan karena Kementerian ESDM itu tidak punya ruh lingkungan disitu, ruhnya eksploitasi begitu. jadi tidak ada sense, tidak ada kepekaan yang inheren. Mohon maaf diteman-teman disana begitu. Jadi kalau ada lingkungan rusak ya biarkan saja. Itu akibat dari pertambangan begitu. Jadi tidak ada kepekaan ya disitu. Nah kekuatan kementerian ini adalah terletak dikepekaannya itu. Coba kalau kita lihat, besok sebagian kita akan ke Bangka Belitung ya? itu kalau kita lihat di Malaysia, disekitar Kuala Lumpur itu bekas-bekas tambangnya bisa menjadi daerah wisata. Ada wisata besar di Malaysia itu namanya Wilagun namanya. Itu top di Asia Tenggara. Itu dulu bekas tambang. Nah dikita kontras wajah dikita dengan di Bangka Belitung itu. itu satu hal.Capaian Kerja  Aturan-aturan bidang Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini terakhir Pak Ketua ini penting, ini penting terutama untuk Pak Gus. Jadi begini, ini yang saya sedih dan sekaligus marah ini, tahun 2006, marah sama kita ini semua, marah sama saya juga ini. 2006, 2005 komisi ini menelorkan suatu kebijakan memperkenalkan DAK lingkungan hidup. Pada waktu itu sekitar 100, untuk pertama kali sekitar 118 milyaran lah itu, terus kemudian naik terus, naik 200% hampir 300 milyar. Terus kemudian karena ada supply morgit itu anggaran kita agak berat tahun 2008-2009 itu tidak nambah, tapi setelah itu nambah terus sampai terakhir 2016 itu hampir 900 milyar dan ini sangat berguna untuk daerah-daerah. nah tahun 2017 ini DAK ini hilan, kok berani-beraninya itu pemerintah menghilangkan DAK lingkungan hidup dan kehutanan ini. Saya cari tahu ke Kementerian Keuangan, Bappenas, ke ESelon I-nya saya langsung telepon itu dan jawabannya itu lucu karena dianggap bukan fisik, tidak boleh itukan DAK lingkungan hidup. Itu kenyataannya di daerah juga jadi fisik juga terutama tentang persampahan gitu dan ini mempermalukan komisi ini sebetulnya gitu. Saya berharap ini menjadi keputusan politik kita, Komisi VII dan KLHK bersepakat untuk memperjuangkan kembali adanya DAK lingkungan dan kehutanan ini iya nggak Bu. Ini jangan sampai hilang ini 2017, saya sudah undang juga Pimpinan salah satu dua Pimpinan Badan Anggaran untuk menghidupkan teman Bappenas untuk menghidupkan, kalau perlu Komisi VII bersurat ke Pimpinan DPR RI ini, dihidupkan kembali ini. Ini isu besar ini DAK LHK hilang itu, kita harus bersama-sama, kementerian juga harus berjuang ini di level pemerintah untuk menghidupkan kembali ini DAK LH dan Kehutanan ini. Itu usul yang pertama.Capaian Kerja DAK LH 7
TJATUR SAPTO EDY 15 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya ingin melihat kalau misalnya dicek Kementerian Kehutanan dimedia sosial itu ada gambar Ibu Menterinya lagi santai lagi di hutan yang rileks begitu. Padahal kan kita tahu Ibu Menteri dengan masyarakat banyak, tapi tidak ditampilkan begitu loh. Itu kalau ditampilkan Ibu Menterinya serius saja dibelakang meja lagi kerja, lagi kerja. Saya ingin yang Ibu Menteri sedang salaman dengan masyarakat, rangkulan dengan masyarakat hutan ditengah-tengah persampahan terus kemudian itu-itu persepsi masyarakat, sehingga nanti saya mentargetkan begitu misalnya ditengah-tengah tahun ini kalau disurvey kementerian ini tiga besar deh dengan kinerja terbaik versi masyarakat begitu. saya ingin itu tuh. Itu kalau kerja ya, kalau kerja kita akui ini, tapi bisa langsung nempel di top of mind dimasyarakat itu yang penting begitu. tolong ini sebagai sahabat ya, sebagai sahabat. Mitra kitakan senang, kalau kerja kita bagus, bener, dinikmati masyarakat dan masuk dipersepsi masyarakat. Nah kalau kementerian terbaik Kementerian Kehutanan. Siapa mitranya Komisi VII DPR begitu loh. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhCapaian Kerja  Kinerja Kementerian LHK 7
TJATUR SAPTO EDY 14 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir adalah begini, ini program bagus-bagus tadi itu harus dikemas yang bisa dinikmati dengan persepsi masyarakat yang benar begitu. Saya lihat ini program banyak komprehensif, banyak bersinggungan langsung kepada masyarakat, banyak dinikmati, tapi didalam persepsi masyarakat kita Kementerian LHK itu belum menjadi, belum dirasakan secara didalam top of mind mereka begitu loh. Ada kementerian lain yang didemo terus, yang didemo terus kemudian kebijakannya tidak dinikmati oleh masyarakat dibidang itu, tetapi kalau disurvey dia nomor 1 begitu, nomor 1, nomor 2 begitu. nah saya ingin ini kita cerita sebagai sahabat kitakan ingin mitra kerjanya benar, hasilnya nyata, tetapi harus dipersepsi masyarakat ini masuk. Ini jamannya jaman itu sekarang, nah jaman now. Jaman now itu harus persepsi harus masuk top of mind masyarakat itu. saya minta betul ini tolong deh ada di up grade betul lebih professional yang berhubungan dengan masyarakat dikementerian ini begitu.Capaian Kerja  Persepsi masyarakat thd Kementerian LHK  7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kementerian LHK ini kalau saya amati ya meskipun pernah dikritik juga oleh Presiden, tetapi ini sekarang jadi andalan betul ini terutama dengan Program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial ini. ini nilai politiknya tinggi dan langsung ke masyarakat ini program yang sangat bagus, tapi memang secara persepsi, ini persepsi ya Ibu Menteri? Ini belum banyak masuk ke back main dimasyarakat kita. Nah nanti saya ada usulan nanti diujung apa yang akan saya sampaikan.Capaian Kerja  Reforma Agraria 7
TJATUR SAPTO EDY 25 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini Pak Ketua……Mas Totok juga, Mahkamah Agung itu ada websitenya itu ya, itu 14 ribu kasus per tahun. Jadi enggak apa-apa gitu, maksud saya kalau mau sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa.Capaian Kerja Website 7
TJATUR SAPTO EDY 27 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ditambahkan sehingga sudah itu.Catatan Catatan 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah saya meng-appeal 2 saja di 5 tahun kepemimpinan Bu Menteri. ada 2 hal, yang pertama buat suatu pilot proyek yang signifikan tentang badan air yang bisa kita bersihkan. Kalau boleh saya mengusulkan itu Citarum sebagai proyek nasional karena itu terkenal terpoluted sedunia itu. Ini sudah ada tapi anggarannya terlalu kecil, saya dulu Pak Rahmat Witoelar saya challenge untuk tolong 5 tahun bersihkan sungai ciliwung, ternyata memang berat. Saya berharap dengan bergabungnya kekuatan LH dan Kehutanan itu bisa, satu saja ini kalau kita ke Korea dulu sungai Handu kotor, tetapi sekarang jadi tempat yang indah untuk dijadikan wisata.DAS Citarum Sungai Citarum 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama, saya minta data saja Pak. Yang pertama, saya minta data tentang PPE yang 53 itu, harganya berapa masing-masing, dimana sampai banknya apa. Saya mau minta itu supaya kita lebih jelas data di komisi ini. Jadi PLTS-nya berapa atau nanti dikasih di Panja juga tidak apa-apa. Ya EBT Pak. Jadi micro hydronya berapa? PLTSnya berapa? Biomas berapa? nah ini saya sangat appreciate ini, tapi saya minta sampai detil dilaporkan di kalau di Panja juga tidak apa-apa, nanti saya minta datanya PakData Data 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terus kemudian juga yang kedua, saya minta data pembelian BBM dan Gas ya Pak ya? ini supaya nanti kita hitung bersama-sama. Ya setahun terakhir saja ini Pak setahun ini.Data Data 7
TJATUR SAPTO EDY 34 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Objek pencemaran, indikasi, indikasi pelaku.Data Data 7
TJATUR SAPTO EDY 35 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kalau misalnya ….. ditulis dia mencemari, dia bisa, tapi kalau dia ditulis di situ dia terindikasi mencemari ya gitu bisa.Data Data 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Kemudian saya memberi saran ya kalau Freeport tetap ngotot evaluasi tahun 2041 termasuk cadangan ini melanggar Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3). Saya minta pemerintah tidak perlu melanjutkan negosiasi ini biar selesai tahun 2021 saja ya, di PBB itu jelas ada 2 saya pernah sampaikan juga ada 2, ada gium di situ, yang pertama fakta surserfanda perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi keduanya selama yang keduanya itu memperoleh keuntungan masing-masing. Yang kedua PBB juga mengakui azaz ....... dalam perjanjian itu bahwa salah satu pihak berhak untuk menterminasi kalau merasa dirugikan, itu diakui oleh PBB.Divestasi Freeport Evaluasi 2041 7



Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya menyarankan kepada pemerintah kalau Freeport tetap memaksakan nilai evaluasinya tahun 2041 lebih baik tidak usah, biar sampai tahun 2021 saja. Saya yakin kita mampu walaupun itu kompleks, kalau tidak mampu tinggal mengajak pihak yang lain. Saya minta agak lebih tegas lah, saya minta didampingi itu, kalau Ibu-ibu itu mungkin kurang tegas Pak, jadi didampingi oleh yang lebih tegas itu. Pesan saya ini Pak, kalau tahun 2041 saya hampir pastikan ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar, ini secara konstitusi, secara tata negara berbahaya buat pemerintah.Divestasi Freeport Evaluasi 2041 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Dan yang kedua apa maksud penerimaan yyang lebih baik, ini harus detil ini penerimaan yang lebih baik. Wong ini ada rancangan PP Freeport mau diberikan keringanan pajak turun ddari 35 ke 25%, PPH badannya itu. Itu bagaimana, itu kok bisa begitu, apakah Kementerian ESDM tidak diajak turut serta, kan nggak mungkin itu. Walaupun 25% terus kemudian ditambah 6% daerah, kemudian 4% pusat tapi itu 35% itu ebida, artinya sebelum pajak. Terus kemudian yang 10% itu dihitung dari laba bersih, itu kita, kalau itu bener, rugi kita Pak.Divestasi Freeport Keringanan pajak 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya memberi catatan dan saran saja ini. Yang pertama itu Freeport itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan di republik ini, dulu dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dan kami juga belum mendapat respon dari pemerintah terkait audit BPK tentang kerusakan lingkungan yang di evaluasi oleh BPK Rp. 185 trilyun. Itu resmi supreme auditor negara dan Rp. 166 trilyunnya itu di laut.Divestasi Freeport kerusakan lingkungan 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undang- undang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai, selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu 2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.Divestasi Freeport Kontrak Karya 7
Tjatur Sapto Edy 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Pak Ketua, saya agak kurang sependaat dengan Saudara Menteri tadi yang menyampaikan bahwa jangna sampai kita beda suara. Maksud saya begini, selama pemerintah itu memegang Undang-undang Dasar, perundang-undangan dan keuntungan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat pasti kita dukung, jangan kita paksakan pemerintah dan DPR RI satu suara. Kalau pemerintah kemudian terus keuntungannya menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan perundang-undangan itu kita beda pendapat kan begitu. Jadi rapat tertutup dalam rangka kita membedah itu, bukan dalam rangka penyamaan suara Pak. Kalau parameternya nanti untuk rakyat dan kemudian sesuai Undang-undang Dasar pasti satu suara, tapi kalau output-nya tidak itu pasti tidak satu suara gitu. Terima kasih.Divestasi Freeport Menyamakan suara 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saudara-saudara semua, Saudara Menteri dan jajarannya. Perundingan itu harus detil tadi benar teman-teman menyampaikan, dengan surat itu Freeport menyampaikan dia evaluasinya mau tahun 2041. Kalau 2041 berarti ada cadangan di kita yang ikut devaluasi ke situ dan itu melanggar Undang- undang Dasar 1945 ini yang saya meminta betul pemerintah strick jangan mau 2041 karena cadangan itu belum jadi miliknya, belum menjadi, cadangan itu sudah menjadi kontraktor apabila sudah dibayar royaltinya. Royalti itu to royal, pengakuan bahwa kita yang berdaulat. Kalau belum dibayar royaltinya itu mau menjadi milik dari kekayaan alam Republik Indonesia.Divestasi Freeport Negoisasi dengan Freeport 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Kemudian saya memberi saran ya kalau Freeport tetap ngotot evaluasi tahun 2041 termasuk cadangan ini melanggar Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3). Saya minta pemerintah tidak perlu melanjutkan negosiasi ini biar selesai tahun 2021 saja ya, di PBB itu jelas ada 2 saya pernah sampaikan juga ada 2, ada gium di situ, yang pertama fakta surserfanda perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi keduanya selama yang keduanya itu memperoleh keuntungan masing-masing. Yang kedua PBB juga mengakui azaz ....... dalam perjanjian itu bahwa salah satu pihak berhak untuk menterminasi kalau merasa dirugikan, itu diakui oleh PBB.Divestasi Freeport Negoisasi dengan Freeport 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya memberi catatan dan saran saja ini. Yang pertama itu Freeport itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan di republik ini, dulu dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dan kami juga belum mendapat respon dari pemerintah terkait audit BPK tentang kerusakan lingkungan yang di evaluasi oleh BPK Rp. 185 trilyun. Itu resmi supreme auditor negara dan Rp. 166 trilyunnya itu di laut.Divestasi Freeport Negosiasi 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya menyarankan kepada pemerintah kalau Freeport tetap memaksakan nilai evaluasinya tahun 2041 lebih baik tidak usah, biar sampai tahun 2021 saja. Saya yakin kita mampu walaupun itu kompleks, kalau tidak mampu tinggal mengajak pihak yang lain. Saya minta agak lebih tegas lah, saya minta didampingi itu, kalau Ibu-ibu itu mungkin kurang tegas Pak, jadi didampingi oleh yang lebih tegas itu. Pesan saya ini Pak, kalau tahun 2041 saya hampir pastikan ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar, ini secara konstitusi, secara tata negara berbahaya buat pemerintah.Divestasi Freeport Seksisme 7
Tjatur Sapto Edy 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada surat Presiden ditujukan kepada Pimpinan DPR RI untuk meminta persetujuan ini, betul Pak ya. Saya minta itu dibacakan saja Pak Ketua, kita belum pegang itu. Biasanya kan kalau surat presiden kan pasti ada menunjuk dasar hukumnya apa gitu, kalau bisa disampaikan di sini kita bisa menilai itu. Terima kasih Ketua.Divestasi Freeport Surat Presiden 7
Tjatur Sapto Edy 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang saya heran kok surat presidennya tahun 2016 ya. Mei 2016, udah 1,5 tahun yang lalu.Divestasi Freeport Surat Presiden 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Ada surat Pak, dari Pak Dirjen ada nggak surat dari presiden ke DPR RI. Itu merujuknya Undang-undangnya apa itu, merujuk.Divestasi Freeport Surat Presiden 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undang- undang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai, selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu 2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.Divestasi Freeport UU Minerba 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Berikutnya adalah men-streaming di tingkat pemerintah terutama energy dan teknologi. Saya tidak melihat mitra kita Kementerian Ristek itu kan sebetulnya banyak di situ, banyak sekali, teknologhi-teknologi yang bisa dikembangkan, harusnya perubahan iklim itu masuk di, menginternalisasi di dalam membangun teknologi kita itu. Juga terhadap meskipun kemauan ESDM ini besar, tapi saya lihat produk-produk dari kebijakan itu masih lambat Bu. Terutama Permen-permen berkaitan dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan ini lambat betul ini, kalau bisa ya kita dorong, terus kemudian dari kementerian, ini vokal poinnya siapa ya ada Menkonya khusus nggak Bu, Menko Maritim atau Menko Maritim ya yang jadi panglimanya. Terus kemudian ini aspirasi Dapil ini Bu berkenaan dengan ini, di sini pengelolaan di adaptasi ini, pengelolaan sumber daya air, DAS yang di Dapil kami yang memerlukan perhatian ini, DAS-nya Progo, ya kita melihat itu parah itu, cukup parah, kalau bisa ada program khusus di DAS-nya Progo tentu saya kerja sama dengan PU Sumber Daya Air, tapi setidaknya ada kebijakan khusus di kementerian dan perusakan lingkungan di lereng Merapi Bu karena ini kalau Merapi itu gemanya itu sampai internasional itu. Saya berharap kalau yang taman nasionalnya sudah bagus kerja dari kehutanan, saya kasih apresiasi, saya sudah masuk ke situ semua sudah bagus. Tapi saya minta penegakan hukum ini Pak Roy di situ, ada 1-2 simbolis lah karena di situ perusakan lingkungan dan semuanya tidak ada izinnya itu. Saya berharap kalau dihentikan saya kira tantangannya kaya kemarin itu berat sekali, tapi kalau setidaknya ada action lah, ada simbolis kerja dari pemerintah pusat untuk menghentikan kerusakan itu saya kira itu sudah lebih dari cukup karena ratusan perusakan itu sama sekali tidak ada izin dan kemudian masyarakat yang terkena dampaknya, pertaniannya hancur, sumber airnya hilang dan kehidupannya terancam betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Emisi Global Aksi terhadap kerusakan hutan 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang kedua, berkenaan dengan itu pula, ini saya lihat di lampiran-lampiran ini ada berbagai macam kegiatan yang hampir semua itu ada di kantor kementerian, walaupun pesertanya ada juga dari daerah. Saya berharap ini teman-teman Komisi VII itu kegiatannya disebar di Dapil teman-teman Komisi VII, apa namanya sosialisasi tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. minimun ada 1-2 kegiatan di tiap Dapil karena yang paling bertanggung jawab teman-teman ini juga terhadap suksesnya program pemerintah ini.Emisi Global Kegiatan di Dapil 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Halaman 73 itu juga kita minta inovasi pojok iklim ini di rinci lagi Bu, kita tidak banyak tahu ini kegiatannya di mana saja, saya minta ini bisa disampaikan. Kemudian juga terkait dengan itu pula, kalau kita lihat sumbangan terbesar dari mitigasi perubahan iklim ini adalah Kehutanan 17% bisa diturunkan, kemudian energi baru terbarukan dan sampah. Saya mendalami itu saja dulu. Yang pertama pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, saya ulangi pertanyaan saya yang pada pertemuan terdahulu. Itu sekarang terkendala oleh perubahan Undang-Undang 23 itu, sehingga KPH-KPH yang dulu bisa langsung kerja sama dengan masyarakat ini sekarang terhenti karena Juknis untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang itu belum dikeluarkan. Ini saya mohon ini bisa mendapat perhatian karena ini saya kira dampaknya besar gitu, dampaknya besar karena untuk menahan laju deforestasi ini karena mengikut-sertakan masyarakat atau masyarakat menjadi subjek utama itu lebih penting dari pada pemerintah yang jadi subjek utama.Emisi Global Kendala atasi mitigasi 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Berikutnya adalah men-streaming di tingkat pemerintah terutama energy dan teknologi. Saya tidak melihat mitra kita Kementerian Ristek itu kan sebetulnya banyak di situ, banyak sekali, teknologhi-teknologi yang bisa dikembangkan, harusnya perubahan iklim itu masuk di, menginternalisasi di dalam membangun teknologi kita itu. Juga terhadap meskipun kemauan ESDM ini besar, tapi saya lihat produk-produk dari kebijakan itu masih lambat Bu. Terutama Permen-permen berkaitan dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan ini lambat betul ini, kalau bisa ya kita dorong, terus kemudian dari kementerian, ini vokal poinnya siapa ya ada Menkonya khusus nggak Bu, Menko Maritim atau Menko Maritim ya yang jadi panglimanya. Terus kemudian ini aspirasi Dapil ini Bu berkenaan dengan ini, di sini pengelolaan di adaptasi ini, pengelolaan sumber daya air, DAS yang di Dapil kami yang memerlukan perhatian ini, DAS-nya Progo, ya kita melihat itu parah itu, cukup parah, kalau bisa ada program khusus di DAS-nya Progo tentu saya kerja sama dengan PU Sumber Daya Air, tapi setidaknya ada kebijakan khusus di kementerian dan perusakan lingkungan di lereng Merapi Bu karena ini kalau Merapi itu gemanya itu sampai internasional itu. Saya berharap kalau yang taman nasionalnya sudah bagus kerja dari kehutanan, saya kasih apresiasi, saya sudah masuk ke situ semua sudah bagus. Tapi saya minta penegakan hukum ini Pak Roy di situ, ada 1-2 simbolis lah karena di situ perusakan lingkungan dan semuanya tidak ada izinnya itu. Saya berharap kalau dihentikan saya kira tantangannya kaya kemarin itu berat sekali, tapi kalau setidaknya ada action lah, ada simbolis kerja dari pemerintah pusat untuk menghentikan kerusakan itu saya kira itu sudah lebih dari cukup karena ratusan perusakan itu sama sekali tidak ada izin dan kemudian masyarakat yang terkena dampaknya, pertaniannya hancur, sumber airnya hilang dan kehidupannya terancam betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Emisi Global Mitra antarkementerian 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Bu Menteri dan jajaran, Pak Bambang, Pak Imam dan Saudara semua. Saya sedikit saja Bu Menteri, agenda perubahan iklim mitigasi dan adaptasi ini yang bertanya memang seharusnya dilakukan mainstreaming di pemerintahan. Dan yang kedua menginternalisasi itu dalam kehidupan masyarakat, tanpa 2 ini saya kira berat, tidak mungkin ini dikerjakan sendiri oleh kementerian ini. Saya meng-appeal adanya kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kesadaran tentang perubahan iklim ini, agenda adaptasi dan mitigasi ini di tingkat masyarakat. Buatlah kampanye-kampanye yang langsung ke masyarakat, buatlah film-film menarik, layar lebar bekerja sama dengan sineas-sineas kita yang menggambarkan pentingnya hal tersebut, satu. Yang kedua bekerja sama dengan tokoh-tokoh sosial dan agama, supaya masyarakat itu bisa disampaikan ke masyarakat dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum-forum yang itu bisa cepat gitu, karena sepanjang saya amati kesadaran tentang perubahan iklim ini masih dengan elite ini sekarang ini, masyarakat itu belum merasakan padahal kalau ada perubahan itu dampaknya langsung ke masyarakat terutama golongan masyarakat bawah, miskin, ustad-ustad, para pendeta dan lain-lain itu tokoh agama itu harus mulai inform soal ini. Saya minta ini jadi fokus, itu yang pertama.Emisi Global Pendekatan domestik 7
Tjatur Sapto Edy 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Iya nomor 3 ini, ini sebetulnya dampaknya besar, kerja besar dan KLHK itu menjadi bagian dari situ. Jadi kalau saya lebih meng-appeal bahwa Komisi VII meminta kepada KLHK ini untuk mendorong pemerintah, pemerintah secara keseluruhan, Menteri Keuangan di situ, ada Menko di situ, untuk melakukan itu semua, termasuk mengawasi non actor, non state actor tadi penggunaan-penggunaan dana itu semua dan pelaporan secara berkala. Jadi kita mendorong KLHK untuk itu karena kalau kita KLHK saja itu kita tidak dapat picture-nya itu. Jadi bunyi kalimatnya saya kira seperti itu Ketua. Terima kasih.Emisi Global pengawasan dana dari luar 7
Tjatur Sapto Edy 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih Pak Ketua. Bu Menteri dan jajaran, Pak Bambang, Pak Imam dan Saudara semua. Saya sedikit saja Bu Menteri, agenda perubahan iklim mitigasi dan adaptasi ini yang bertanya memang seharusnya dilakukan mainstreaming di pemerintahan. Dan yang kedua menginternalisasi itu dalam kehidupan masyarakat, tanpa 2 ini saya kira berat, tidak mungkin ini dikerjakan sendiri oleh kementerian ini. Saya meng-appeal adanya kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kesadaran tentang perubahan iklim ini, agenda adaptasi dan mitigasi ini di tingkat masyarakat. Buatlah kampanye-kampanye yang langsung ke masyarakat, buatlah film-film menarik, layar lebar bekerja sama dengan sineas-sineas kita yang menggambarkan pentingnya hal tersebut, satu. Yang kedua bekerja sama dengan tokoh-tokoh sosial dan agama, supaya masyarakat itu bisa disampaikan ke masyarakat dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum-forum yang itu bisa cepat gitu, karena sepanjang saya amati kesadaran tentang perubahan iklim ini masih dengan elite ini sekarang ini, masyarakat itu belum merasakan padahal kalau ada perubahan itu dampaknya langsung ke masyarakat terutama golongan masyarakat bawah, miskin, ustad-ustad, para pendeta dan lain-lain itu tokoh agama itu harus mulai inform soal ini. Saya minta ini jadi fokus, itu yang pertama.Emisi Global Strategi 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama, saya minta data saja Pak. Yang pertama, saya minta data tentang PPE yang 53 itu, harganya berapa masing-masing, dimana sampai banknya apa. Saya mau minta itu supaya kita lebih jelas data di komisi ini. Jadi PLTS-nya berapa atau nanti dikasih di Panja juga tidak apa-apa. Ya EBT Pak. Jadi micro hydronya berapa? PLTSnya berapa? Biomas berapa? nah ini saya sangat appreciate ini, tapi saya minta sampai detil dilaporkan di kalau di Panja juga tidak apa-apa, nanti saya minta datanya PakEnergi Biomas 7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Itu loh Pak, kalau lebih besar, maka 85% dari situ.Energi Terbarukan BPP Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian sedikit disini tertulis infrastruktur EBTKE di Dirjen EBTKE yang 5,5 megawatt rusak senilai Rp305 miliar. Bagi saya kurang make sense ini Pak. Ini 5,5 megawatt rusaknya nilainya itu Rp300 miliar. Kalau hitungan-hitungan biasa sekitar 11 juta dolar saja ini kira-kira kalau 5,5 megawatt itu, tapi kok bisa sampai Rp305 miliar ini mungkin agak lebih diperinci ini. inikan 50% itu, 50% harusnya bisa 50% saja, tapi kenapa harus 305? ini tolong dimana ini dimana lokasi statusnya apa ini. Dirincinlah ini sampaikan ke Komisi VII DPR. Nah ini dari semuanya ini energi terbarukan ini mungkin yang paling merana itu namanya PTBM. PLTBM Pak bio mas. Bio mas itu setahu saya ada satu di Sumba, tetapi tidak jalan 2015. Saya baca-baca disini kenapa itu Pak tidak jalan itu? padahal kita ini growing-nya baguskan dibanding dengan negara-negara sub tropis, malah yang pakai sub tropis. Ini saja Pak Rida pertanyaan dari saya. semoga belum magrib. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Energi Terbarukan EBTKE 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saudara-saudara semua, Saudara Menteri dan jajarannya. Perundingan itu harus detil tadi benar teman-teman menyampaikan, dengan surat itu Freeport menyampaikan dia evaluasinya mau tahun 2041. Kalau 2041 berarti ada cadangan di kita yang ikut devaluasi ke situ dan itu melanggar Undangundang Dasar 1945 ini yang saya meminta betul pemerintah strick jangan mau 2041 karena cadangan itu belum jadi miliknya, belum menjadi, cadangan itu sudah menjadi kontraktor apabila sudah dibayar royaltinya. Royalti itu to royal, pengakuan bahwa kita yang berdaulat. Kalau belum dibayar royaltinya itu mau menjadi milik dari kekayaan alam Republik Indonesia.Freeport Divestasi 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undangundang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai, selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu 2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.Freeport Kontrak Karya 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undangundang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai, selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu 2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saudara-saudara semua, Saudara Menteri dan jajarannya. Perundingan itu harus detil tadi benar teman-teman menyampaikan, dengan surat itu Freeport menyampaikan dia evaluasinya mau tahun 2041. Kalau 2041 berarti ada cadangan di kita yang ikut devaluasi ke situ dan itu melanggar Undangundang Dasar 1945 ini yang saya meminta betul pemerintah strick jangan mau 2041 karena cadangan itu belum jadi miliknya, belum menjadi, cadangan itu sudah menjadi kontraktor apabila sudah dibayar royaltinya. Royalti itu to royal, pengakuan bahwa kita yang berdaulat. Kalau belum dibayar royaltinya itu mau menjadi milik dari kekayaan alam Republik Indonesia.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 12 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Ketua, saya agak kurang sependaat dengan Saudara Menteri tadi yang menyampaikan bahwa jangna sampai kita beda suara. Maksud saya begini, selama pemerintah itu memegang Undang-undang Dasar, perundang-undangan dan keuntungan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat pasti kita dukung, jangan kita paksakan pemerintah dan DPR RI satu suara. Kalau pemerintah kemudian terus keuntungannya menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan perundang-undangan itu kita beda pendapat kan begitu. Jadi rapat tertutup dalam rangka kita membedah itu, bukan dalam rangka penyamaan suara Pak. Kalau parameternya nanti untuk rakyat dan kemudian sesuai Undang-undang Dasar pasti satu suara, tapi kalau output-nya tidak itu pasti tidak satu suara gitu. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya memberi catatan dan saran saja ini. Yang pertama itu Freeport itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan di republik ini, dulu dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dan kami juga belum mendapat respon dari pemerintah terkait audit BPK tentang kerusakan lingkungan yang di evaluasi oleh BPK Rp. 185 trilyun. Itu resmi supreme auditor negara dan Rp. 166 trilyunnya itu di lautFreeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Dan yang kedua apa maksud penerimaan yyang lebih baik, ini harus detil ini penerimaan yang lebih baik. Wong ini ada rancangan PP Freeport mau diberikan keringanan pajak turun ddari 35 ke 25%, PPH badannya itu. Itu bagaimana, itu kok bisa begitu, apakah Kementerian ESDM tidak diajak turut serta, kan nggak mungkin itu. Walaupun 25% terus kemudian ditambah 6% daerah, kemudian 4% pusat tapi itu 35% itu ebida, artinya sebelum pajak. Terus kemudian yang 10% itu dihitung dari laba bersih, itu kita, kalau itu bener, rugi kita Pak.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya memberi saran ya kalau Freeport tetap ngotot evaluasi tahun 2041 termasuk cadangan ini melanggar Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3). Saya minta pemerintah tidak perlu melanjutkan negosiasi ini biar selesai tahun 2021 saja ya, di PBB itu jelas ada 2 saya pernah sampaikan juga ada 2, ada gium di situ, yang pertama fakta surserfanda perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi keduanya selama yang keduanya itu memperoleh keuntungan masing-masing. Yang kedua PBB juga mengakui azaz ....... dalam perjanjian itu bahwa salah satu pihak berhak untuk menterminasi kalau merasa dirugikan, itu diakui oleh PBB.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya menyarankan kepada pemerintah kalau Freeport tetap memaksakan nilai evaluasinya tahun 2041 lebih baik tidak usah, biar sampai tahun 2021 saja. Saya yakin kita mampu walaupun itu kompleks, kalau tidak mampu tinggal mengajak pihak yang lain. Saya minta agak lebih tegas lah, saya minta didampingi itu, kalau Ibu-ibu itu mungkin kurang tegas Pak, jadi didampingi oleh yang lebih tegas itu. Pesan saya ini Pak, kalau tahun 2041 saya hampir pastikan ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar, ini secara konstitusi, secara tata negara berbahaya buat pemerintah. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Freeport Negosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengan VI Laki-laki Yang ketiga, ini saya dengar kemarin juga PLN sudah setuju membeli Gas di Tiung biru. kalau kita hitung USD 7,6/MM itu ya kalau per kwhnya 3000-an, 3400-an BTU/kwh, saya kira agak mahal itu Pak ya? agak mahal harga disitu. Mungkin ya kecuali kalau penugasan Pak ya? kalau penugasan itu lain urusannya, tapi kalau harga sebegitu mungkin kok sepertinya agak mahal dibandingkan kalau lihat trend yang disampaikan tadi oleh Pak Dirut harga ini sepertinya cukup tinggi.Harga Jual Listrik Harga 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ketiga, kita juga mendengar bahwa dari hasil pembangunan 10.000Mega yang lalu itu, itu karena kualitasnya kurang bagus jadi pemeliharaannya membengkak Pak, saya minta klarifikasi ini. Jadi ini harus jadi pelajaran kita. Kita itu kalau ke China Pak, itu pembangkitnya bagus-bagus, tapi begitu yang diekspor kesini ini jadi KW semua ini. Nah saya minta itu ada hasil audit yang disampaikan Pak. Jangan sampai kan tidak mungkin PLN kontrak dengan customer ini pembangkit hanya berumur 7 tahun, 8 tahun kan tidak begitu, yang disalahkan kan tentu PLN. Nah kita minta auditnya itu Pak, perawatannya itu biaya perawatannya itu.Infrastuktur Listrik Pembangkit Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang ketiga adalah saya masuk agak keteknis sedikit ya, ini yang 68 saya minta disampaikan di Komisi VII DPR beserta lokasi dan nama perusahaannya begitu. kalau bisa sekarang mesti adalah begitu. Dirinci nama perusahaannya terus kemudian statusnya, lokasinya dimana, sehingga teman-teman ini banyak yang tidak tahu ada lokasi ada tapi tidak terinformasikan begitu.Investasi Detail Data 7



TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya fikir saya optimis ini teman-teman Komisi VII akan sepakat itu asalkan mesti negara untung, dengan Batubara itu ditaruh di PLN negara akan lebih untung daripada negara harus terima cash begitu. Nah Bapak hitung itu disitu misalnya Rp12juta itu dipenuhi semua, itu berapa Bapak bisa memberikan kenaikan deviden maupun pajak kepada negara itu misalnya. Itu kalau dihitung simulasinya? itu saya yakin kita sePakat, kita tinggal buat keputusan disini dengan Menteri ESDM bahwa DMO dipenuhi dengan harga bukan harga pasar karena PLN itu Perusahaan Listrik negara itu. Ada negaranya itu masa negara tidak, negara itu perlakuan PLN dengan IPP, dengan perusahaan-perusahaan lain sama begitu. Jadi ini harus ada keputusan politik disitu begitu. Jadi itu Pak beberapa catatan dari saya.Investasi IPP 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama, saya minta data saja Pak. Yang pertama, saya minta data tentang PPE yang 53 itu, harganya berapa masing-masing, dimana sampai banknya apa. Saya mau minta itu supaya kita lebih jelas data di komisi ini. Jadi PLTS-nya berapa atau nanti dikasih di Panja juga tidak apa-apa. Ya EBT Pak. Jadi micro hydronya berapa? PLTSnya berapa? Biomas berapa? nah ini saya sangat appreciate ini, tapi saya minta sampai detil dilaporkan di kalau di Panja juga tidak apa-apa, nanti saya minta datanya PakInvestasi PPE 7
TJATUR SAPTO EDY 24 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ketua, kalau mau mengakomodir Mas Totok ditambah sedikit, yang mempunyai dampak penting buat lingkungan. Itu kalau di Amdal itu ada dampak penting, itu kalau sudah tahu orang lingkungan dampak penting itu seperti apa sudah tahu. Kalau mau ditulis teknis gitu.Kasus Lingkungan HidupDampak 7
TJATUR SAPTO EDY 14 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Sedikit Pimpinan, ini menarik saya. Satu pertanyaan saja melanjutkan apa yang disampaikan Mas Aryo, di dalam Amdal itu ada dampak sosial, ada social impact di situ. Apakah ada saksi dari pemerintah terhadap pemrakarsa terkait dengan dampak sosial itu karena di samping lingkungan reklamasi itu lebih besar adalah dampak sosial. Itu yang saya minta tanggapi secara langsung. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupDampak Sosial 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah saya mempertanyakan, tadi Mba Peggy juga mempertanyakan tentang KLHS di Kendeng. Itu kita sertakan juga di 32 itu Pasal 15 khususnya karena Amdal harus diperluas untuk kita bisa mempengaruhi kebijakan maka lahirlah KLHS ini. Maka saya minta betul, kalau boleh saya interaktif apakah sudah selesai Bu untuk yang di Kendeng itu ya.Kasus Lingkungan HidupKendeng 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kedua, buat pilot proyek paska tambang yang baik yang bagus, kalau kita ke Kuala Lumpur ini sedikit keluar itu ada kawasan namanya sunway. Sunway itu dulu bekas tambang timah kalau nggak salah itu, sekarang menjadi area permainan, perhotelan dan luar biasa itu bekas tambang yang sangat buruk pada waktu itu. Tadi menyambung beberapa teman yang lain soal pencemaran udara, saya berharap ini ujung-ujungnya adalah penegakan hukum juga karena di sini saya lihat rekomendasinya agak soft ini, kalau bisa betul-betul termasuk yang tadi, saya berharap dulu itu kami Komisi VII dan LH itu buat Undang-undang 32 itu khususnya Pasal 88 itu sangat keras dan sangat memihak pemerintah. Kalau bisa dibaca itu ada namanya strick liability di situ, kalau sudah membuat kerusakan itu tanpa pembuktian bisa itu, itu betul-betul keras dan itu sebetulnya suatu senjata pamungkas buat LH untuk menegakkan hukum secara kuat itu. Saya berharap itu dipakai itu Pasal 88 itu, itu azaz strick liability di dalam penegakan hukum, hukum pidana khususnya. Jadi tadi juga Ketua juga menyampaikan semua hampir, kita hampir sama ini Komisi VII memiliki pandangan yang sama terhadap soal ini. Kemudian ini juga Pasal 88 ini ada juga yang 30-50 kasus non ligitasi tahun 2016, kalau bisa jangan terlalu banyak lah ini karena dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa ini penegakan hukum itu mungkin lebih efektif gitu.Kasus Lingkungan HidupKerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah saya meng-appeal 2 saja di 5 tahun kepemimpinan Bu Menteri. ada 2 hal, yang pertama buat suatu pilot proyek yang signifikan tentang badan air yang bisa kita bersihkan. Kalau boleh saya mengusulkan itu Citarum sebagai proyek nasional karena itu terkenal terpoluted sedunia itu. Ini sudah ada tapi anggarannya terlalu kecil, saya dulu Pak Rahmat Witoelar saya challenge untuk tolong 5 tahun bersihkan sungai ciliwung, ternyata memang berat. Saya berharap dengan bergabungnya kekuatan LH dan Kehutanan itu bisa, satu saja ini kalau kita ke Korea dulu sungai Handu kotor, tetapi sekarang jadi tempat yang indah untuk dijadikan wisata.Kasus Lingkungan HidupKotor 7
TJATUR SAPTO EDY 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah ini disini ada dua program tentang wisata yang ada didapil saya ini. Ini saya alhamdulillah ada, tapi kok baru tahu begitu. Ini ada di Borobudur ini. penumbuhan sarana dan prasarana eko wisata. Saya minta nanti dijelaskan. Kalau bisa sih kita diajak juga begitu dan itu wajib hukumnya. Kalau Pak Harry itu sekolah disitu, kalau saya lahir disitu dan sekolah disitu. Jadi setidaknya saya dan Pak Harry kalau ada dua ini kita jangan kita ada kegiatan dikita, kita tidak diinformasikan begitu. paling tidak kita bisa mengerahkan teman-teman untuk bisa mensukseskan program di Borobodur itu.Kasus Lingkungan Hidup Legacy 7
TJATUR SAPTO EDY 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi kalau disini ada PTLMH yang kecil-kecil, saya menantang buatlah legacy forestry for energi begitu. Jadi kalau Pak Kurtubi itu nuklir, saya dulu pro nuklir juga, tetapi saya lebih kepada sumber daya kita yang punya banyak. Kalau nuklir kita punya, tapi sedikit. Tapi yang sumberdaya kita punya banyak dan kita menguasai banyak itu hutan, nah itu harus dikonversi ke energi PLTBN begitu dan ini saya kira 1,5 tahun kedepan ini harus ada satu misalnya begini, Ibu Menteri ini di Sumba itu dibangun 1 megawatt, tapi tidak jalan oleh Kementerian ESDM, tidak jalan karena supply-nya itu tidak jalan begitu. Nah ini harus ada kalau kita bisa membangun kedepan itu oh ini PLTN itu jamannya Ibu Siti Nurbaya dulu begitu loh harus ada novelty setiap periode itu harus ada novelty itu yang bisa dikenang begitu. Nah ini tinggal 1,5 tahun saya kira salah satunya adalah itu.Kasus Lingkungan Hidup Legacy 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, saya menanyakan juga tindak lanjut tentang sanksi di PT Freeport Indonesia. Sampai sekarang apa? Sudah sampai dimana itu penerapan sanksinya itu?Kasus Lingkungan HidupNegosiasi 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama adalah tadi diawal disampaikan oleh beberapa teman tentang sector pertambangan. Waktu kunjungan spesifik juga kita dengan Pak Dirjen Gakum itu di Palu itu ada itu salah satu perusahaan tambang yang kelihatan betul tidak melaksanakan aturan-aturan dibidang lingkungan itu. Tadi kalau saya melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dari ratusan itu dan anggaran hanya dua itu memang sangat menyedihkan, tetapi pointnya tidak disitu, disemua tambang minyak dan gas maupun pertambangan itu ada dana paska tambang. Kalau diminyak itu Abodemen Site Restoration ASR yang dulu itu ditanam di luar negeri, kita paksa untuk ditanam diperbankan nasional. Maksud saya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus punya kendali dibidang itu. tidak hanya diserahkan saja di Kementerian Lingkungan karena Kementerian ESDM itu tidak punya ruh lingkungan disitu, ruhnya eksploitasi begitu. jadi tidak ada sense, tidak ada kepekaan yang inheren. Mohon maaf diteman-teman disana begitu. Jadi kalau ada lingkungan rusak ya biarkan saja. Itu akibat dari pertambangan begitu. Jadi tidak ada kepekaan ya disitu. Nah kekuatan kementerian ini adalah terletak dikepekaannya itu. Coba kalau kita lihat, besok sebagian kita akan ke Bangka Belitung ya? itu kalau kita lihat di Malaysia, disekitar Kuala Lumpur itu bekas-bekas tambangnya bisa menjadi daerah wisata. Ada wisata besar di Malaysia itu namanya Wilagun namanya. Itu top di Asia Tenggara. Itu dulu bekas tambang. Nah dikita kontras wajah dikita dengan di Bangka Belitung itu. itu satu hal.Kasus Lingkungan Hidup Pertambangan 7
TJATUR SAPTO EDY 34 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Objek pencemaran, indikasi, indikasi pelaku.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 35 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kalau misalnya ….. ditulis dia mencemari, dia bisa, tapi kalau dia ditulis di situ dia terindikasi mencemari ya gitu bisa.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 15 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ketua sebentar sebelum Bu Menteri ya, itu yang poin perusak lingkungan itu, saya kira perusakan lingkungan. Itu saja, kan yang merusak kan bukan hanya perusahaan, bisa jadi banyak sumber pencemaran, perusak itu tidak hanya.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 16 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Beda itu di Undang-undang udah jelas beda, kalau pencemaran yang tidak dikendalikan bisa jadi perusakan.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 17 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Itu kasus saja KetuaKasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 18 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Menyampaikan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan, jadi kalau kasus yang ditangani maksudnya kan, yang ditangani oleh penegakan hukum itu. Jadi tidak hanya perusahaan saja gitu, bisa jadi perorangan bisa, bisa kelompok masyarakat bisa, tapi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu. Termasuk jelas, termasuk perusahaan-perusahaan itu. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 19 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Begini saja Ketua,Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat data kasus perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 20 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Data lengkap kasus perusakan dan pencemaran lingkungan.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 21 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir baik yang ditindaklanjuti maupun tidak ditindaklanjuti.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TJATUR SAPTO EDY 14 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Sedikit Pimpinan, ini menarik saya. Satu pertanyaan saja melanjutkan apa yang disampaikan Mas Aryo, di dalam Amdal itu ada dampak sosial, ada social impact di situ. Apakah ada saksi dari pemerintah terhadap pemrakarsa terkait dengan dampak sosial itu karena di samping lingkungan reklamasi itu lebih besar adalah dampak sosial. Itu yang saya minta tanggapi secara langsung. Terima kasih.Kasus Lingkungan HidupReklamasi 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, saya menanyakan juga tindak lanjut tentang sanksi di PT Freeport Indonesia. Sampai sekarang apa? Sudah sampai dimana itu penerapan sanksinya itu?Kasus Lingkungan Hidup Sanksi PT Freeport Indonesia 7
TJATUR SAPTO EDY 36 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Hutan itu bagian dari lingkungan Bu.Kehutanan Kehutanan 7
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Rida melalui Pak Pimpinan sebelah kanan. Tolong slide yang sebelumnya Pak. saya Cuma mau interupsi saja. Nah itu yang hijau kanan bawah itu, itu keliru kali tandanya Pak. Itu jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar daripada rata-rata nasional, maka harganya 100%. Itu keliru saya kira. Itu lebih kecil itu bukan lebih besar. Kalau lebih besar, makanya harganya bisa 100% bisa Rp11000 itu. harusnya lebih kecil kali Pak, yang hijau kanan itu keliru itu. “jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar dari nasional, maka harga pembeliannya maksimal 100%”. Itu lebih kecil itu.Kelistrikan Tarif Dasar Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih penjelasannya. Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau itu Bu.KLHK Eksekusi 7
TJATUR SAPTO EDY 13 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki 16 trilyun. KLHK Kemenangan KLHK 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih penjelasannya. Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau itu Bu.KLHK KLHK 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah saya mempertanyakan, tadi Mba Peggy juga mempertanyakan tentang KLHS di Kendeng. Itu kita sertakan juga di 32 itu Pasal 15 khususnya karena Amdal harus diperluas untuk kita bisa mempengaruhi kebijakan maka lahirlah KLHS ini. Maka saya minta betul, kalau boleh saya interaktif apakah sudah selesai Bu untuk yang di Kendeng itu ya.Koordinasi KLHS 7
TJATUR SAPTO EDY 34 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Objek pencemaran, indikasi, indikasi pelaku.Laporan Laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 35 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kalau misalnya ….. ditulis dia mencemari, dia bisa, tapi kalau dia ditulis di situ dia terindikasi mencemari ya gitu bisa.Laporan Laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Bu Menteri dan jajaran yang saya hormati. Ada beberapa hal dari saya, pertanyaan, ada komentar, ada masukan, ada sedikit kesedihan dan kemarahan ada di ujungnya, tapi ii untuk kebaikan semuanya. Yang pertama saya menghimbau untuk next laporan atau next paparan itu disamping ada kegiatan, ada target juga disertakan lokasinya di mana. Jadi di sini ditambahkan satu tabel lagi, satu lajur lagi lokasi di mana sehingga kita semua aware. Banyak teman-teman nggak tahu di Dapilnya ada kegiatan gitu.Laporan Laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 23 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Mas Totok tidak ada, laporan itu sudah ada di situ.Laporan Laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 25 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini Pak Ketua……Mas Totok juga, Mahkamah Agung itu ada websitenya itu ya, itu 14 ribu kasus per tahun. Jadi enggak apa-apa gitu, maksud saya kalau mau sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa.Laporan Laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah saya meng-appeal 2 saja di 5 tahun kepemimpinan Bu Menteri. ada 2 hal, yang pertama buat suatu pilot proyek yang signifikan tentang badan air yang bisa kita bersihkan. Kalau boleh saya mengusulkan itu Citarum sebagai proyek nasional karena itu terkenal terpoluted sedunia itu. Ini sudah ada tapi anggarannya terlalu kecil, saya dulu Pak Rahmat Witoelar saya challenge untuk tolong 5 tahun bersihkan sungai ciliwung, ternyata memang berat. Saya berharap dengan bergabungnya kekuatan LH dan Kehutanan itu bisa, satu saja ini kalau kita ke Korea dulu sungai Handu kotor, tetapi sekarang jadi tempat yang indah untuk dijadikan wisata.Lembaga/Badan NegaraBadan Air 7
TJATUR SAPTO EDY 26 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ditulisnya ditambahi sehingga realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,8%.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7



TJATUR SAPTO EDY 28 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi sehingga anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11 apa, realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,09%.Lembaga/Badan NegaraBadan Restorasi Gambut 7
TJATUR SAPTO EDY 30 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya boleh bantu sedikit Ketua, realisasi anggaran Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan dan Perusakan Lingkungan tanpa BRG adalah 11,09%. Nah sehingga anggaran KLHK tanpa BRG secara keseluruhan penyerapan anggaran KLHK sebesar 11,09, nah itu urutan kalimatnya begitu.Lembaga/Badan NegaraBRG 7
Tjatur Sapto Edy 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih penjelasannya. Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau itu Bu.Lingkungan Hidup Apresiasi 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Makanya inim saya berikan apresiasi dan ini tonggak sejarah, kita berharap negara bisa melakukan eksekusi dari kekuatan hukum yang sudah inkrah di Mahkamah Agung itu.Lingkungan Hidup Apresiasi 7
Tjatur Sapto Edy 18 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Ditulisnya ditambahi sehingga realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,8%.Lingkungan Hidup BRG 7
Tjatur Sapto Edy 20 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Jadi sehingga anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11 apa, realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,09%.Lingkungan Hidup BRG 7
Tjatur Sapto Edy 21 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Kalau tulisannya begitu, itu artinya Pak Dirjen aja yang 11,09, kalau itu tulisannya itu. Makanya ada informasi untuk kita ya bahwa penyerapan anggaran KLHK itu berapa yang sebenarnya tanpa BRG itu.Lingkungan Hidup BRG 7
Tjatur Sapto Edy 22 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya boleh bantu sedikit Ketua, realisasi anggaran Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan dan Perusakan Lingkungan tanpa BRG adalah 11,09%. Nah sehingga anggaran KLHK tanpa BRG secara keseluruhan penyerapan anggaran KLHK sebesar 11,09, nah itu urutan kalimatnya begitu.Lingkungan Hidup BRG 7
Tjatur Sapto Edy 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Sedikit Pimpinan, ini menarik saya. Satu pertanyaan saja melanjutkan apa yang disampaikan Mas Aryo, di dalam Amdal itu ada dampak sosial, ada social impact di situ. Apakah ada saksi dari pemerintah terhadap pemrakarsa terkait dengan dampak sosial itu karena di samping lingkungan reklamasi itu lebih besar adalah dampak sosial. Itu yang saya minta tanggapi secara langsung. Terima kasih.Lingkungan Hidup Dampak sosial Amdal 7
Tjatur Sapto Edy 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Berikutnya adalah saya mempertanyakan, tadi Mba Peggy juga mempertanyakan tentang KLHS di Kendeng. Itu kita sertakan juga di 32 itu Pasal 15 khususnya karena Amdal harus diperluas untuk kita bisa mempengaruhi kebijakan maka lahirlah KLHS ini. Maka saya minta betul, kalau boleh saya interaktif apakah sudah selesai Bu untuk yang di Kendeng itu ya.Lingkungan Hidup Kasus Kendeng 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Ini terakhir Pak Ketua ini penting, ini penting terutama untuk Pak Gus. Jadi begini, ini yang saya sedih dan sekaligus marah ini, tahun 2006, marah sama kita ini semua, marah sama saya juga ini. 2006, 2005 komisi ini menelorkan suatu kebijakan memperkenalkan DAK lingkungan hidup. Pada waktu itu sekitar 100, untuk pertama kali sekitar 118 milyaran lah itu, terus kemudian naik terus, naik 200% hampir 300 milyar. Terus kemudian karena ada supply morgit itu anggaran kita agak berat tahun 2008-2009 itu tidak nambah, tapi setelah itu nambah terus sampai terakhir 2016 itu hampir 900 milyar dan ini sangat berguna untuk daerah-daerah. nah tahun 2017 ini DAK ini hilan, kok berani-beraninya itu pemerintah menghilangkan DAK lingkungan hidup dan kehutanan ini. Saya cari tahu ke Kementerian Keuangan, Bappenas, ke ESelon I-nya saya langsung telepon itu dan jawabannya itu lucu karena dianggap bukan fisik, tidak boleh itukan DAK lingkungan hidup. Itu kenyataannya di daerah juga jadi fisik juga terutama tentang persampahan gitu dan ini mempermalukan komisi ini sebetulnya gitu. Saya berharap ini menjadi keputusan politik kita, Komisi VII dan KLHK bersepakat untuk memperjuangkan kembali adanya DAK lingkungan dan kehutanan ini iya nggak Bu. Ini jangan sampai hilang ini 2017, saya sudah undang juga Pimpinan salah satu dua Pimpinan Badan Anggaran untuk menghidupkan teman Bappenas untuk menghidupkan, kalau perlu Komisi VII bersurat ke Pimpinan DPR RI ini, dihidupkan kembali ini. Ini isu besar ini DAK LHK hilang itu, kita harus bersama-sama, kementerian juga harus berjuang ini di level pemerintah untuk menghidupkan kembali ini DAK LH dan Kehutanan ini. Itu usul yang pertama.Lingkungan Hidup Kebijakan DAK Lingkungan Hidup 7
Tjatur Sapto Edy 17 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Ini Pak Ketua……Mas Totok juga, Mahkamah Agung itu ada websitenya itu ya, itu 14 ribu kasus per tahun. Jadi enggak apa-apa gitu, maksud saya kalau mau sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa.Lingkungan Hidup Menyetujui publikasi laporan 7
Tjatur Sapto Edy 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki 16 trilyun. Lingkungan Hidup Nominal KLHK 7
Tjatur Sapto Edy 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Saya tadi Pak Ketua menyampaikan soal penegakan hukum, saya nggak lihat Pak Dirjen Penegakan Hukum di mana ya. Terima kasih.Lingkungan Hidup Penegakan Hukum 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang berikutnya adalah lagi-lagi soal sampah ini Bu, saya apresias apa yang sudah diperbuat dikerjkan oleh Bu Tuti ya, tapi ini negara urusan sampah ini tidak urusan melulu KLHK. Sesuai Undang-undang yang, memang sesuai Undang- undang menteri yang dimaksud itu LH waktu itu, tapi kenyataannya kan di lapangan anggaran terbesar tidak di kita. Maka dan saya juga appeal Bu, beberapa peraturan pelaksanaan yng mungkin belum ditindaklanjuti, pertama misalnya PP tentang sampah spesifik ini mohon, terus kemudian Perpres Jakstranasnya, tentang EPR, peraturan payung hukum EPR. EPR itu environmental poleted responsibility, ini tindak lanjut dari poluter base principal, kalau yang pernah kuliah lingkungan tahu itu Pak. Juga saya meng-appeal ada PP pembiayaan persampahan karena di Pemda- pemda itu tidak ada suatu standar, standar APBD tentang pengelolaan persampahan. Surabaya itu bagus lah 2,5% tapi kalau Bekasi 0,5% ya itu jauh banget jomplangnya. Jadi kalau bisa ada satu PP khusus tentang pengelolaan persampahan ini. Juga saya minta apa respon dari pemerintah setelah Perpres Nomor 18 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah 7
Tjatur Sapto Edy 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang berikutnya adalah saya meng-appeal 2 saja di 5 tahun kepemimpinan Bu Menteri. ada 2 hal, yang pertama buat suatu pilot proyek yang signifikan tentang badan air yang bisa kita bersihkan. Kalau boleh saya mengusulkan itu Citarum sebagai proyek nasional karena itu terkenal terpoluted sedunia itu. Ini sudah ada tapi anggarannya terlalu kecil, saya dulu Pak Rahmat Witoelar saya challenge untuk tolong 5 tahun bersihkan sungai ciliwung, ternyata memang berat. Saya berharap dengan bergabungnya kekuatan LH dan Kehutanan itu bisa, satu saja ini kalau kita ke Korea dulu sungai Handu kotor, tetapi sekarang jadi tempat yang indah untuk dijadikan wisata.Lingkungan Hidup Persoalan sungai Citarum 7
Tjatur Sapto Edy 25 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih Ketua. Di dalam penegakan hukum itu tidak semua perkembangan itu harus terpublikasi. Itu ada penyelidikan, ada penyidikan, nah penyelidikan dalam rangka penyidikan itu wajib hukumnya KLHK sebagai aparat penegak hukum itu PNS-nya itu untuk tidak mem-publish itu, itu KUHAP itu. Jadi tidak semua, nggak cocok ini kalimat ini, tidak semua perkembangan detail dilaporkan, kata-kata ini sudah pas menurut saya. Terima kasih.Lingkungan Hidup Proses penyelidikan 7
Tjatur Sapto Edy 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Kedua, buat pilot proyek paska tambang yang baik yang bagus, kalau kita ke Kuala Lumpur ini sedikit keluar itu ada kawasan namanya sunway. Sunway itu dulu bekas tambang timah kalau nggak salah itu, sekarang menjadi area permainan, perhotelan dan luar biasa itu bekas tambang yang sangat buruk pada waktu itu. Tadi menyambung beberapa teman yang lain soal pencemaran udara, saya berharap ini ujung-ujungnya adalah penegakan hukum juga karena di sini saya lihat rekomendasinya agak soft ini, kalau bisa betul-betul termasuk yang tadi, saya berharap dulu itu kami Komisi VII dan LH itu buat Undang-undang 32 itu khususnya Pasal 88 itu sangat keras dan sangat memihak pemerintah. Kalau bisa dibaca itu ada namanya strick liability di situ, kalau sudah membuat kerusakan itu tanpa pembuktian bisa itu, itu betul-betul keras dan itu sebetulnya suatu senjata pamungkas buat LH untuk menegakkan hukum secara kuat itu. Saya berharap itu dipakai itu Pasal 88 itu, itu azaz strick liability di dalam penegakan hukum, hukum pidana khususnya. Jadi tadi juga Ketua juga menyampaikan semua hampir, kita hampir sama ini Komisi VII memiliki pandangan yang sama terhadap soal ini. Kemudian ini juga Pasal 88 ini ada juga yang 30-50 kasus non ligitasi tahun 2016, kalau bisa jangan terlalu banyak lah ini karena dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa ini penegakan hukum itu mungkin lebih efektif gitu.Lingkungan Hidup Proyek Pasca Tambang 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Usul yang kedua adalah Bapak Pimpinan, buatlah suatu saat Raker bersama Kementerian LHK, ESDM dan Ristek. Ini ada yang perlu kita bahas bersama tentang 3 mitra kita ini terutama ya karena saling kait-mengait ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan tentang hubungan pertambangan dan lingkungan dan kehutanan dan juga dengan teknologi-teknologi yang kita harusnya bisa di bidang pertambangan dan migas itu, tetapi impornya terlalu banyak di situ.Lingkungan Hidup Raker antarkementerian 7
Tjatur Sapto Edy 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Yang berikutnya adalah lagi-lagi soal sampah ini Bu, saya apresias apa yang sudah diperbuat dikerjkan oleh Bu Tuti ya, tapi ini negara urusan sampah ini tidak urusan melulu KLHK. Sesuai Undang-undang yang, memang sesuai Undang- undang menteri yang dimaksud itu LH waktu itu, tapi kenyataannya kan di lapangan anggaran terbesar tidak di kita. Maka dan saya juga appeal Bu, beberapa peraturan pelaksanaan yng mungkin belum ditindaklanjuti, pertama misalnya PP tentang sampah spesifik ini mohon, terus kemudian Perpres Jakstranasnya, tentang EPR, peraturan payung hukum EPR. EPR itu environmental poleted responsibility, ini tindak lanjut dari poluter base principal, kalau yang pernah kuliah lingkungan tahu itu Pak. Juga saya meng-appeal ada PP pembiayaan persampahan karena di Pemda- pemda itu tidak ada suatu standar, standar APBD tentang pengelolaan persampahan. Surabaya itu bagus lah 2,5% tapi kalau Bekasi 0,5% ya itu jauh banget jomplangnya. Jadi kalau bisa ada satu PP khusus tentang pengelolaan persampahan ini. Juga saya minta apa respon dari pemerintah setelah Perpres Nomor 18 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.Lingkungan Hidup regulasi 7
Tjatur Sapto Edy 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih penjelasannya. Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau itu Bu.Lingkungan Hidup Tindak lanjut Kasasi 7
Tjatur Sapto Edy 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-Laki Ada beberapa hal dari saya, pertanyaan, ada komentar, ada masukan, ada sedikit kesedihan dan kemarahan ada di ujungnya, tapi ii untuk kebaikan semuanya. Yang pertama saya menghimbau untuk next laporan atau next paparan itu disamping ada kegiatan, ada target juga disertakan lokasinya di mana. Jadi di sini ditambahkan satu tabel lagi, satu lajur lagi lokasi di mana sehingga kita semua aware. Banyak teman-teman nggak tahu di Dapilnya ada kegiatan gitu.Lingkungan Hidup Usulan teknis laporan 7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Saya apresiasi sekali Pak Jenderal, tidak banyak saya kira pejabat di Republik ini yang mau terjun langsung mengurus urusan lingkungan seperti ini Pak dan ini dampaknya juga mendunia dan Pak Joseph, Mas merah dan Mas Krisna, salam untuk Mba Yuyun ya, sahabat saya tuh. Apa yang disampaikan tadi itu juga membuka mata kita dan sayya sangat setuju kalau Komisi VII ini menggelorakan Indonesia darurat merkuri ini. Nah Merah tadi bagus sekali kata-katanya itu, jadi kita kampanyekan memang ini kita darurat merkuri dari bahaya nasional di depan mata ini.Merkuri Darurat Merkuri 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan saya singkat saja, saya minta tadi yang cukup menarik itu kalau pertambangan emas skala kecil itu dampaknya jelas gitu dan memang saya setuju dengan statement Pak Joseph William tadi itu tidak usah dilarang itu, tapi diatur itu, diatur dan dilindungi dan dikendalikan itu. Karena memang tambang jangan hanya jadi resource, jangan jadi kutukannya tapi juga harus bisa jadi berkah gitu. Pengaturan inilah yang memang belum ketat sekarang ini, padahal banyak sekali kita kan Komisi VII juga sering ke lapangan itu banyak tambang emas atau tambang logam yang tanpa merkuri bisa gitu, dengan fisika pemisahan fisika itu bisa, tidak perlu harus dengan kimia, melibatkan merkuri itu bisa. Nah ini yang harus nanti dimasukkan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi di samping karena ini kalau undang-undang itu terlalu mepet Mas untuk memasukkan ini, nanti kita main di PP-nya, di peraturan pemerintahnya diketatkan di situ karena pemerintah itu biasanya abai di situ.Merkuri Merkuri 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terus kemudian juga yang kedua, saya minta data pembelian BBM dan Gas ya Pak ya? ini supaya nanti kita hitung bersama-sama. Ya setahun terakhir saja ini Pak setahun ini.Migas Gas 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengan VI Laki-laki Yang ketiga, ini saya dengar kemarin juga PLN sudah setuju membeli Gas di Tiung biru. kalau kita hitung USD 7,6/MM itu ya kalau per kwhnya 3000-an, 3400-an BTU/kwh, saya kira agak mahal itu Pak ya? agak mahal harga disitu. Mungkin ya kecuali kalau penugasan Pak ya? kalau penugasan itu lain urusannya, tapi kalau harga sebegitu mungkin kok sepertinya agak mahal dibandingkan kalau lihat trend yang disampaikan tadi oleh Pak Dirut harga ini sepertinya cukup tinggi.Migas Gas 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang berikutnya adalah kita juga dengar ini yang terakhir bahwa PLN akan sign kontrak dengan Singapura LNG. Nah kita minta kalau itu benar berapa harganya itu? Ini sudah ada ini dari communication corporate-nya PLN itu yang bicara itu. Nah saya minta ini harganya berapa ini? kenapa kok tidak PLN langsung ketemu beberapa entah itu trader atau trading …dari perusahaan yang penghasil langsung begitu, misalnya dari Timur Tengah atau apa begitu ya. Saya kira harus jauh lebih murah, tapi tidak tahu kalau misalnya Singapura bisa kasih USD 3 boleh juga itu. Saya ingin tahu itu berapa itu.Migas LNG 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir saya minta tadi Mas Krisna atau Mas Merah itu yang menyampaikan tentang dampak PLTU yang terhadap HG ini karena sekarang ini PLTU itu ya karena murah. Itu gencar betul gitu, 35 ribu megawatt mungkin diredusir menjadi 21 ribu megawatt dan kualitasnya itu rendah, PLTU yang dibangun itu rendah, pencemarannya tinggi sekali ya. Nah saya minta data kalau ada, data pencemaran HG karena PLTU di mana dan dampak langsung dari situ karena kalau yang pertambangan emas tadi kasat mata itu, kalau di sini pakai ini HG pasti ini, tapi PLTU ini saya minta betul kalau ada data yang bisa disampaikan ke Komisi VII karena ini sedang gencar-gencarnya dan karena memang murah dan kita punya banyak batu bara itu, sehingga itu menjadi hampir menjadi sumber utama PLN itu 55% batu bara gitu, terima kasih. Jadi kalau itu bisa paling tidak ada teknologi, misalnya elektrostatik ........ apa gitu yang bisa mengendalikan penyebaran itu. Terima kasih Bapak.Pembangkit Listrik Dampak PLTU 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, ini saya mau tanya sebetulnya peran dari ESDM khususnya Dirjen EBTKE didalam penyediaan listrik EBT itu powernya seperti apa begitu? karena banyak teman-teman yang mengeluhkan sulit untuk langsung dengan PLN begitu dan kalau di ESDM inikan ganti menteri, ganti Permennya ini. lah iya toh? Ganti menteri, ganti Permen. Kalau sebelum inikan Permen 12 kalau tidak salah itu. harganya juga gantiganti. Nah saya minta ini ada sesuatu ketegasan disitu, nah itu perannya seperti apa.Pembangkit Listrik Kebijakan Harga 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Jadi begini kira-kira Komisi VII DPR mendesak dirjen ini untuk menyampaikan begitu.Pembangkit Listrik Mendesak Dirjen 7
TJATUR SAPTO EDY 1 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Rida melalui Pak Pimpinan sebelah kanan. Tolong slide yang sebelumnya Pak. saya Cuma mau interupsi saja. Nah itu yang hijau kanan bawah itu, itu keliru kali tandanya Pak. Itu jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar daripada rata-rata nasional, maka harganya 100%. Itu keliru saya kira. Itu lebih kecil itu bukan lebih besar. Kalau lebih besar, makanya harganya bisa 100% bisa Rp11000 itu. harusnya lebih kecil kali Pak, yang hijau kanan itu keliru itu. “jika BPP pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat lebih besar dari nasional, maka harga pembeliannya maksimal 100%”. Itu lebih kecil itu.Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama, saya minta data saja Pak. Yang pertama, saya minta data tentang PPE yang 53 itu, harganya berapa masing-masing, dimana sampai banknya apa. Saya mau minta itu supaya kita lebih jelas data di komisi ini. Jadi PLTS-nya berapa atau nanti dikasih di Panja juga tidak apa-apa. Ya EBT Pak. Jadi micro hydronya berapa? PLTSnya berapa? Biomas berapa? nah ini saya sangat appreciate ini, tapi saya minta sampai detil dilaporkan di kalau di Panja juga tidak apa-apa, nanti saya minta datanya PakPembangkit Listrik PLTS 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian sedikit disini tertulis infrastruktur EBTKE di Dirjen EBTKE yang 5,5 megawatt rusak senilai Rp305 miliar. Bagi saya kurang make sense ini Pak. Ini 5,5 megawatt rusaknya nilainya itu Rp300 miliar. Kalau hitungan-hitungan biasa sekitar 11 juta dolar saja ini kira-kira kalau 5,5 megawatt itu, tapi kok bisa sampai Rp305 miliar ini mungkin agak lebih diperinci ini. inikan 50% itu, 50% harusnya bisa 50% saja, tapi kenapa harus 305? ini tolong dimana ini dimana lokasi statusnya apa ini. Dirincinlah ini sampaikan ke Komisi VII DPR. Nah ini dari semuanya ini energi terbarukan ini mungkin yang paling merana itu namanya PTBM. PLTBM Pak bio mas. Bio mas itu setahu saya ada satu di Sumba, tetapi tidak jalan 2015. Saya baca-baca disini kenapa itu Pak tidak jalan itu? padahal kita ini growing-nya baguskan dibanding dengan negara-negara sub tropis, malah yang pakai sub tropis. Ini saja Pak Rida pertanyaan dari saya. semoga belum magrib. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pembangkit Listrik Rusak 7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya tadi Pak Ketua menyampaikan soal penegakan hukum, saya nggak lihat Pak Dirjen Penegakan Hukum di mana ya. Terima kasihPenegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kedua, buat pilot proyek paska tambang yang baik yang bagus, kalau kita ke Kuala Lumpur ini sedikit keluar itu ada kawasan namanya sunway. Sunway itu dulu bekas tambang timah kalau nggak salah itu, sekarang menjadi area permainan, perhotelan dan luar biasa itu bekas tambang yang sangat buruk pada waktu itu. Tadi menyambung beberapa teman yang lain soal pencemaran udara, saya berharap ini ujung-ujungnya adalah penegakan hukum juga karena di sini saya lihat rekomendasinya agak soft ini, kalau bisa betul-betul termasuk yang tadi, saya berharap dulu itu kami Komisi VII dan LH itu buat Undang-undang 32 itu khususnya Pasal 88 itu sangat keras dan sangat memihak pemerintah. Kalau bisa dibaca itu ada namanya strick liability di situ, kalau sudah membuat kerusakan itu tanpa pembuktian bisa itu, itu betul-betul keras dan itu sebetulnya suatu senjata pamungkas buat LH untuk menegakkan hukum secara kuat itu. Saya berharap itu dipakai itu Pasal 88 itu, itu azaz strick liability di dalam penegakan hukum, hukum pidana khususnya. Jadi tadi juga Ketua juga menyampaikan semua hampir, kita hampir sama ini Komisi VII memiliki pandangan yang sama terhadap soal ini. Kemudian ini juga Pasal 88 ini ada juga yang 30-50 kasus non ligitasi tahun 2016, kalau bisa jangan terlalu banyak lah ini karena dengan kerusakan lingkungan yang luar biasa ini penegakan hukum itu mungkin lebih efektif gitu.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7



TJATUR SAPTO EDY 33 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Ketua. Di dalam penegakan hukum itu tidak semua perkembangan itu harus terpublikasi. Itu ada penyelidikan, ada penyidikan, nah penyelidikan dalam rangka penyidikan itu wajib hukumnya KLHK sebagai aparat penegak hukum itu PNS-nya itu untuk tidak mem-publish itu, itu KUHAP itu. Jadi tidak semua, nggak cocok ini kalimat ini, tidak semua perkembangan detail dilaporkan, kata-kata ini sudah pas menurut saya. Terima kasih.Penegakan Hukum Penegakan Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan saya singkat saja, saya minta tadi yang cukup menarik itu kalau pertambangan emas skala kecil itu dampaknya jelas gitu dan memang saya setuju dengan statement Pak Joseph William tadi itu tidak usah dilarang itu, tapi diatur itu, diatur dan dilindungi dan dikendalikan itu. Karena memang tambang jangan hanya jadi resource, jangan jadi kutukannya tapi juga harus bisa jadi berkah gitu. Pengaturan inilah yang memang belum ketat sekarang ini, padahal banyak sekali kita kan Komisi VII juga sering ke lapangan itu banyak tambang emas atau tambang logam yang tanpa merkuri bisa gitu, dengan fisika pemisahan fisika itu bisa, tidak perlu harus dengan kimia, melibatkan merkuri itu bisa. Nah ini yang harus nanti dimasukkan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi di samping karena ini kalau undang-undang itu terlalu mepet Mas untuk memasukkan ini, nanti kita main di PP-nya, di peraturan pemerintahnya diketatkan di situ karena pemerintah itu biasanya abai di situ.Pertambangan Pertambangan Emas 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan saya singkat saja, saya minta tadi yang cukup menarik itu kalau pertambangan emas skala kecil itu dampaknya jelas gitu dan memang saya setuju dengan statement Pak Joseph William tadi itu tidak usah dilarang itu, tapi diatur itu, diatur dan dilindungi dan dikendalikan itu. Karena memang tambang jangan hanya jadi resource, jangan jadi kutukannya tapi juga harus bisa jadi berkah gitu. Pengaturan inilah yang memang belum ketat sekarang ini, padahal banyak sekali kita kan Komisi VII juga sering ke lapangan itu banyak tambang emas atau tambang logam yang tanpa merkuri bisa gitu, dengan fisika pemisahan fisika itu bisa, tidak perlu harus dengan kimia, melibatkan merkuri itu bisa. Nah ini yang harus nanti dimasukkan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi di samping karena ini kalau undang-undang itu terlalu mepet Mas untuk memasukkan ini, nanti kita main di PP-nya, di peraturan pemerintahnya diketatkan di situ karena pemerintah itu biasanya abai di situ.Pertambangan Pertambangan Logam 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada surat Presiden ditujukan kepada Pimpinan DPR RI untuk meminta persetujuan ini, betul Pak ya. Saya minta itu dibacakan saja Pak Ketua, kita belum pegang itu. Biasanya kan kalau surat presiden kan pasti ada menunjuk dasar hukumnya apa gitu, kalau bisa disampaikan di sini kita bisa menilai itu. Terima kasih Ketua.Perundangan Dasar Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang saya heran kok surat presidennya tahun 2016 ya. Mei 2016, udah 1,5 tahun yang lalu.Perundangan Dasar Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ada surat Pak, dari Pak Dirjen ada nggak surat dari presiden ke DPR RI. Itu merujuknya Undang-undangnya apa itu, merujuk.Perundangan Dasar Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Makanya inim saya berikan apresiasi dan ini tonggak sejarah, kita berharap negara bisa melakukan eksekusi dari kekuatan hukum yang sudah inkrah di Mahkamah Agung itu.Perundangan Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 22 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Alasan hukumnya.Perundangan Hukum 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, ini saya mau tanya sebetulnya peran dari ESDM khususnya Dirjen EBTKE didalam penyediaan listrik EBT itu powernya seperti apa begitu? karena banyak teman-teman yang mengeluhkan sulit untuk langsung dengan PLN begitu dan kalau di ESDM inikan ganti menteri, ganti Permennya ini. lah iya toh? Ganti menteri, ganti Permen. Kalau sebelum inikan Permen 12 kalau tidak salah itu. harganya juga gantiganti. Nah saya minta ini ada sesuatu ketegasan disitu, nah itu perannya seperti apa.Perundangan Penyediaan Listrik 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah saya apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi Pak Ketua kita harus sambut ini yaitu urusan DMO itu. Jadi begini Pak ya, saya ini konsen banget terhadap hal ini. Di undang-undang dulu kita sudah taruh itu di Pasal 5 itu, tapi memang pada waktu itu ada agak keras pertentangan dengan Pemerintah, terus kemudian disitu ditulis bahwa pemanfaatan batubara dan mineral untuk kebutuhan Dalam Negeri itu diatur denagn PP nah itu. Iya PP Pak Peraturan Pemerintah. Nah harus ada tekanan dari Komisi VII ke Pemerintah untuk supaya DMO itu operational plus cost boleh itu Pak. Itu masuk akal, tetapi Bapak harus memberikan Nil untuk Value Added jangan dijual. Ini berdasarkan yang saya study di beberapa gas ya Pak ya? itu bisa 8 sampai 9 kali dari value added kalau kita jual langsung. Nah menurut saya Bapak harus kasih, kalau kita dikasih harga cost plus v misalnya dari 13,5% atau apa yang harus ke PLN itu dari haknya pemerintah, itu Bapak pajak dan devidennya jadi berapa begitu. Kan harusnya jauh lebih besar daripada yang diterima Pemerintah daripada kalau pemerintah terima cash itu. Kalau Bapak bisa kasih itu.Perundangan Peraturan Pemerintah 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, ini saya mau tanya sebetulnya peran dari ESDM khususnya Dirjen EBTKE didalam penyediaan listrik EBT itu powernya seperti apa begitu? karena banyak teman-teman yang mengeluhkan sulit untuk langsung dengan PLN begitu dan kalau di ESDM inikan ganti menteri, ganti Permennya ini. lah iya toh? Ganti menteri, ganti Permen. Kalau sebelum inikan Permen 12 kalau tidak salah itu. harganya juga gantiganti. Nah saya minta ini ada sesuatu ketegasan disitu, nah itu perannya seperti apa.Perundangan Permen 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah Ibu Menteri akhir tahun lalu itu saya diundang BAPPENAS untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang akan dibuatnya Perpres Pembangunan Rendah Karbon. Nah saya minta disitu sudah disampaikan ini setahu saya vocal pointnya diperubahan iklim. Saya minta harus ada kerja sama yang baik antara perencanaan dengan sector terkait begitu. saya minta sampai dimana itu? apakah ada kerja sama yang baik begitu antara Bappenas terus kemudian dengan Kementerian LHK dan kementerian-kementerian lain itu?Perundangan  Perpres 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undangundang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai, selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu 2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saudara-saudara semua, Saudara Menteri dan jajarannya. Perundingan itu harus detil tadi benar teman-teman menyampaikan, dengan surat itu Freeport menyampaikan dia evaluasinya mau tahun 2041. Kalau 2041 berarti ada cadangan di kita yang ikut devaluasi ke situ dan itu melanggar Undangundang Dasar 1945 ini yang saya meminta betul pemerintah strick jangan mau 2041 karena cadangan itu belum jadi miliknya, belum menjadi, cadangan itu sudah menjadi kontraktor apabila sudah dibayar royaltinya. Royalti itu to royal, pengakuan bahwa kita yang berdaulat. Kalau belum dibayar royaltinya itu mau menjadi milik dari kekayaan alam Republik Indonesia.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya memberi saran ya kalau Freeport tetap ngotot evaluasi tahun 2041 termasuk cadangan ini melanggar Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3). Saya minta pemerintah tidak perlu melanjutkan negosiasi ini biar selesai tahun 2021 saja ya, di PBB itu jelas ada 2 saya pernah sampaikan juga ada 2, ada gium di situ, yang pertama fakta surserfanda perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi keduanya selama yang keduanya itu memperoleh keuntungan masing-masing. Yang kedua PBB juga mengakui azaz ....... dalam perjanjian itu bahwa salah satu pihak berhak untuk menterminasi kalau merasa dirugikan, itu diakui oleh PBB.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya menyarankan kepada pemerintah kalau Freeport tetap memaksakan nilai evaluasinya tahun 2041 lebih baik tidak usah, biar sampai tahun 2021 saja. Saya yakin kita mampu walaupun itu kompleks, kalau tidak mampu tinggal mengajak pihak yang lain. Saya minta agak lebih tegas lah, saya minta didampingi itu, kalau Ibu-ibu itu mungkin kurang tegas Pak, jadi didampingi oleh yang lebih tegas itu. Pesan saya ini Pak, kalau tahun 2041 saya hampir pastikan ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar, ini secara konstitusi, secara tata negara berbahaya buat pemerintah. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah lagi-lagi soal sampah ini Bu, saya apresias apa yang sudah diperbuat dikerjkan oleh Bu Tuti ya, tapi ini negara urusan sampah ini tidak urusan melulu KLHK. Sesuai Undang-undang yang, memang sesuai Undangundang menteri yang dimaksud itu LH waktu itu, tapi kenyataannya kan di lapangan anggaran terbesar tidak di kita. Maka dan saya juga appeal Bu, beberapa peraturan pelaksanaan yng mungkin belum ditindaklanjuti, pertama misalnya PP tentang sampah spesifik ini mohon, terus kemudian Perpres Jakstranasnya, tentang EPR, peraturan payung hukum EPR. EPR itu environmental poleted responsibility, ini tindak lanjut dari poluter base principal, kalau yang pernah kuliah lingkungan tahu itu Pak. Juga saya meng-appeal ada PP pembiayaan persampahan karena di Pemdapemda itu tidak ada suatu standar, standar APBD tentang pengelolaan persampahan. Surabaya itu bagus lah 2,5% tapi kalau Bekasi 0,5% ya itu jauh banget jomplangnya. Jadi kalau bisa ada satu PP khusus tentang pengelolaan persampahan ini. Juga saya minta apa respon dari pemerintah setelah Perpres Nomor 18 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.Perundangan Regulasi 7
TJATUR SAPTO EDY 13 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya mengusulkan ini kalau next ada kita mau inisiasi perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya tampaknya perlu dipikirkan menambah kewenangan penuntutan di Gakum kita itu. Saya tahu banyak yang sudah capek-capek, tapi diujungnya mentah begitu. Itu banyak dinegara lain itu penyelidik, penyidik itu mempunyai kekuatan ekstra begitu karena lingkungannya sudah sedemikian parah begitu. karena kalau tidak, kita melihat meskipun Mas Roy jarang bicara sama saya, Cuma saya melihat berbagai macam data semua sudah banyak yang dikerjakan, mentah diujung begitu. nah ini yang harus kita fikirkan bersama.Perundangan  Revisi UU Lingkungan Hidup 7
TJATUR SAPTO EDY 12 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Ketua, saya agak kurang sependaat dengan Saudara Menteri tadi yang menyampaikan bahwa jangna sampai kita beda suara. Maksud saya begini, selama pemerintah itu memegang Undang-undang Dasar, perundang-undangan dan keuntungan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat pasti kita dukung, jangan kita paksakan pemerintah dan DPR RI satu suara. Kalau pemerintah kemudian terus keuntungannya menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan perundang-undangan itu kita beda pendapat kan begitu. Jadi rapat tertutup dalam rangka kita membedah itu, bukan dalam rangka penyamaan suara Pak. Kalau parameternya nanti untuk rakyat dan kemudian sesuai Undang-undang Dasar pasti satu suara, tapi kalau output-nya tidak itu pasti tidak satu suara gitu. Terima kasih.Perundangan Suara DPR 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada surat Presiden ditujukan kepada Pimpinan DPR RI untuk meminta persetujuan ini, betul Pak ya. Saya minta itu dibacakan saja Pak Ketua, kita belum pegang itu. Biasanya kan kalau surat presiden kan pasti ada menunjuk dasar hukumnya apa gitu, kalau bisa disampaikan di sini kita bisa menilai itu. Terima kasih Ketua.Perundangan Surat Presiden 7
TJATUR SAPTO EDY 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang saya heran kok surat presidennya tahun 2016 ya. Mei 2016, udah 1,5 tahun yang lalu.Perundangan Surat Presiden 7
TJATUR SAPTO EDY 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ada surat Pak, dari Pak Dirjen ada nggak surat dari presiden ke DPR RI. Itu merujuknya Undang-undangnya apa itu, merujuk.Perundangan Surat Presiden 7
TJATUR SAPTO EDY 3 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan saya singkat saja, saya minta tadi yang cukup menarik itu kalau pertambangan emas skala kecil itu dampaknya jelas gitu dan memang saya setuju dengan statement Pak Joseph William tadi itu tidak usah dilarang itu, tapi diatur itu, diatur dan dilindungi dan dikendalikan itu. Karena memang tambang jangan hanya jadi resource, jangan jadi kutukannya tapi juga harus bisa jadi berkah gitu. Pengaturan inilah yang memang belum ketat sekarang ini, padahal banyak sekali kita kan Komisi VII juga sering ke lapangan itu banyak tambang emas atau tambang logam yang tanpa merkuri bisa gitu, dengan fisika pemisahan fisika itu bisa, tidak perlu harus dengan kimia, melibatkan merkuri itu bisa. Nah ini yang harus nanti dimasukkan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi di samping karena ini kalau undang-undang itu terlalu mepet Mas untuk memasukkan ini, nanti kita main di PP-nya, di peraturan pemerintahnya diketatkan di situ karena pemerintah itu biasanya abai di situ.Perundangan Undang-Undang 7
TJATUR SAPTO EDY 4 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini nama dirjennya EBTKE Pak ya, tapi yang mengemuka itu ET-nya itu Energi Terbarukan, yang b-nya sama (mix mati) K-nya itu baru energi…salahsatunya yang nuklir ya itu juga belum ada keputusan yang kuat, padahal itu di Undang-Undang Energi ada itu. di Undang-Undang Energi itu kuat sekali kita rekomendasikan dikomisi ini. terus kemudian konservasi energi. Ini dijawab tertulis saja Pak Rida. Itu dibanyak studi yang menyatakan pembangkit kita ini masih efisiensinya itu masih sangat rendah begitu. konservasi dibidang pembangkitan itu sendiri itu bisa ditingkatkan kalau tidak salah 30- 40% itu efisiensinya hilang, tapi konservasi energinya disitu saja itu sudah bisa meningkatkan pembangkitan yang ada begitu. nah saya minta ada program yang besar disitu. Itu satu ya. Jadi betul-betul kalau itu B-nya tidak dikerjakan, K-nya dikerjakan ini dirjennya menjadi Dirjen ET begitu. Dirjen Energi Terbarukan begitu. Padahal ini energi baru dan terbarukan dan konservasi energi. Itu satu Pak.Perundangan UU Energi 7
TJATUR SAPTO EDY 13 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya mengusulkan ini kalau next ada kita mau inisiasi perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya tampaknya perlu dipikirkan menambah kewenangan penuntutan di Gakum kita itu. Saya tahu banyak yang sudah capek-capek, tapi diujungnya mentah begitu. Itu banyak dinegara lain itu penyelidik, penyidik itu mempunyai kekuatan ekstra begitu karena lingkungannya sudah sedemikian parah begitu. karena kalau tidak, kita melihat meskipun Mas Roy jarang bicara sama saya, Cuma saya melihat berbagai macam data semua sudah banyak yang dikerjakan, mentah diujung begitu. nah ini yang harus kita fikirkan bersama.Perundangan  UU Lingkungan Hidup 7
TJATUR SAPTO EDY 12 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Usul yang kedua adalah Bapak Pimpinan, buatlah suatu saat Raker bersama Kementerian LHK, ESDM dan Ristek. Ini ada yang perlu kita bahas bersama tentang 3 mitra kita ini terutama ya karena saling kait-mengait ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan tentang hubungan pertambangan dan lingkungan dan kehutanan dan juga dengan teknologi-teknologi yang kita harusnya bisa di bidang pertambangan dan migas itu, tetapi impornya terlalu banyak di situ. Itu saja usul yang bisa saya sampaikan masukan kepada Ibu Menteri dan jajarannya. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Perundangan UU Pertambangan 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih penjelasannya. Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau itu Bu.Perusahaan PT Merbau 7
TJATUR SAPTO EDY 10 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah mengapa prioritas itu hanya 3 itu Pak? mengapa hanya Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur? begitu padahal kita lihat dipresentasi yang terdahulu itu ada banyak itu, ada di Sumatera Selatan, ada dimana, tapi kenapa cuma 3 ini? begitu ya. Terima kasih Ketua.PLN Daerah Prioritas 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah saya apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi Pak Ketua kita harus sambut ini yaitu urusan DMO itu. Jadi begini Pak ya, saya ini konsen banget terhadap hal ini. Di undang-undang dulu kita sudah taruh itu di Pasal 5 itu, tapi memang pada waktu itu ada agak keras pertentangan dengan Pemerintah, terus kemudian disitu ditulis bahwa pemanfaatan batubara dan mineral untuk kebutuhan Dalam Negeri itu diatur denagn PP nah itu. Iya PP Pak Peraturan Pemerintah. Nah harus ada tekanan dari Komisi VII ke Pemerintah untuk supaya DMO itu operational plus cost boleh itu Pak. Itu masuk akal, tetapi Bapak harus memberikan Nil untuk Value Added jangan dijual. Ini berdasarkan yang saya study di beberapa gas ya Pak ya? itu bisa 8 sampai 9 kali dari value added kalau kita jual langsung. Nah menurut saya Bapak harus kasih, kalau kita dikasih harga cost plus v misalnya dari 13,5% atau apa yang harus ke PLN itu dari haknya pemerintah, itu Bapak pajak dan devidennya jadi berapa begitu. Kan harusnya jauh lebih besar daripada yang diterima Pemerintah daripada kalau pemerintah terima cash itu. Kalau Bapak bisa kasih itu.PLN DMO 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya fikir saya optimis ini teman-teman Komisi VII akan sepakat itu asalkan mesti negara untung, dengan Batubara itu ditaruh di PLN negara akan lebih untung daripada negara harus terima cash begitu. Nah Bapak hitung itu disitu misalnya Rp12juta itu dipenuhi semua, itu berapa Bapak bisa memberikan kenaikan deviden maupun pajak kepada negara itu misalnya. Itu kalau dihitung simulasinya? itu saya yakin kita sePakat, kita tinggal buat keputusan disini dengan Menteri ESDM bahwa DMO dipenuhi dengan harga bukan harga pasar karena PLN itu Perusahaan Listrik negara itu. Ada negaranya itu masa negara tidak, negara itu perlakuan PLN dengan IPP, dengan perusahaan-perusahaan lain sama begitu. Jadi ini harus ada keputusan politik disitu begitu. Jadi itu Pak beberapa catatan dari saya.PLN DMO 7
TJATUR SAPTO EDY 2 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang pertama, saya akan komentar, saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu Direksi baru, selamat bergabung dengan PLN. Ini joke saja Pak kalau saya lihat susunan Direksi ini BRI sekali ini Pak. Ini PLN rasa BRI ini banyak banget Direksinya itu karena Direksinya banyak banget. ini Direksi terbanyak dari PLN lahir sampai sekarang ini, tapi tidak apa-apa asalkan efektif saja begitu ya. Kalau zaman dulu ke Direksinya sedikit ... banyak. Mudah-mudahan sekarang Direksinya banyak ... sedikit saja, …tekor nanti bandar. Terima kasih KetuaPLN PLN 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang berikutnya adalah kita juga dengar ini yang terakhir bahwa PLN akan sign kontrak dengan Singapura LNG. Nah kita minta kalau itu benar berapa harganya itu? Ini sudah ada ini dari communication corporate-nya PLN itu yang bicara itu. Nah saya minta ini harganya berapa ini? kenapa kok tidak PLN langsung ketemu beberapa entah itu trader atau trading …dari perusahaan yang penghasil langsung begitu, misalnya dari Timur Tengah atau apa begitu ya. Saya kira harus jauh lebih murah, tapi tidak tahu kalau misalnya Singapura bisa kasih USD 3 boleh juga itu. Saya ingin tahu itu berapa itu.PLN PLN 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Saya fikir saya optimis ini teman-teman Komisi VII akan sepakat itu asalkan mesti negara untung, dengan Batubara itu ditaruh di PLN negara akan lebih untung daripada negara harus terima cash begitu. Nah Bapak hitung itu disitu misalnya Rp12juta itu dipenuhi semua, itu berapa Bapak bisa memberikan kenaikan deviden maupun pajak kepada negara itu misalnya. Itu kalau dihitung simulasinya? itu saya yakin kita sePakat, kita tinggal buat keputusan disini dengan Menteri ESDM bahwa DMO dipenuhi dengan harga bukan harga pasar karena PLN itu Perusahaan Listrik negara itu. Ada negaranya itu masa negara tidak, negara itu perlakuan PLN dengan IPP, dengan perusahaan-perusahaan lain sama begitu. Jadi ini harus ada keputusan politik disitu begitu. Jadi itu Pak beberapa catatan dari saya.PLN PLN 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian sedikit disini tertulis infrastruktur EBTKE di Dirjen EBTKE yang 5,5 megawatt rusak senilai Rp305 miliar. Bagi saya kurang make sense ini Pak. Ini 5,5 megawatt rusaknya nilainya itu Rp300 miliar. Kalau hitungan-hitungan biasa sekitar 11 juta dolar saja ini kira-kira kalau 5,5 megawatt itu, tapi kok bisa sampai Rp305 miliar ini mungkin agak lebih diperinci ini. inikan 50% itu, 50% harusnya bisa 50% saja, tapi kenapa harus 305? ini tolong dimana ini dimana lokasi statusnya apa ini. Dirincinlah ini sampaikan ke Komisi VII DPR. Nah ini dari semuanya ini energi terbarukan ini mungkin yang paling merana itu namanya PTBM. PLTBM Pak bio mas. Bio mas itu setahu saya ada satu di Sumba, tetapi tidak jalan 2015. Saya baca-baca disini kenapa itu Pak tidak jalan itu? padahal kita ini growing-nya baguskan dibanding dengan negara-negara sub tropis, malah yang pakai sub tropis. Ini saja Pak Rida pertanyaan dari saya. semoga belum magrib. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.PLN Rincian 7
TJATUR SAPTO EDY 11 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini terakhir Pak Ketua ini penting, ini penting terutama untuk Pak Gus. Jadi begini, ini yang saya sedih dan sekaligus marah ini, tahun 2006, marah sama kita ini semua, marah sama saya juga ini. 2006, 2005 komisi ini menelorkan suatu kebijakan memperkenalkan DAK lingkungan hidup. Pada waktu itu sekitar 100, untuk pertama kali sekitar 118 milyaran lah itu, terus kemudian naik terus, naik 200% hampir 300 milyar. Terus kemudian karena ada supply morgit itu anggaran kita agak berat tahun 2008-2009 itu tidak nambah, tapi setelah itu nambah terus sampai terakhir 2016 itu hampir 900 milyar dan ini sangat berguna untuk daerah-daerah. nah tahun 2017 ini DAK ini hilan, kok berani-beraninya itu pemerintah menghilangkan DAK lingkungan hidup dan kehutanan ini. Saya cari tahu ke Kementerian Keuangan, Bappenas, ke ESelon I-nya saya langsung telepon itu dan jawabannya itu lucu karena dianggap bukan fisik, tidak boleh itukan DAK lingkungan hidup. Itu kenyataannya di daerah juga jadi fisik juga terutama tentang persampahan gitu dan ini mempermalukan komisi ini sebetulnya gitu. Saya berharap ini menjadi keputusan politik kita, Komisi VII dan KLHK bersepakat untuk memperjuangkan kembali adanya DAK lingkungan dan kehutanan ini iya nggak Bu. Ini jangan sampai hilang ini 2017, saya sudah undang juga Pimpinan salah satu dua Pimpinan Badan Anggaran untuk menghidupkan teman Bappenas untuk menghidupkan, kalau perlu Komisi VII bersurat ke Pimpinan DPR RI ini, dihidupkan kembali ini. Ini isu besar ini DAK LHK hilang itu, kita harus bersama-sama, kementerian juga harus berjuang ini di level pemerintah untuk menghidupkan kembali ini DAK LH dan Kehutanan ini. Itu usul yang pertama.Program Kebijakan 7



TJATUR SAPTO EDY 32 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki 13 itukan buat 13 program ya, 13 Eselon IProgram Program 7
TJATUR SAPTO EDY 8 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang berikutnya adalah Ibu Menteri akhir tahun lalu itu saya diundang BAPPENAS untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang akan dibuatnya Perpres Pembangunan Rendah Karbon. Nah saya minta disitu sudah disampaikan ini setahu saya vocal pointnya diperubahan iklim. Saya minta harus ada kerja sama yang baik antara perencanaan dengan sector terkait begitu. saya minta sampai dimana itu? apakah ada kerja sama yang baik begitu antara Bappenas terus kemudian dengan Kementerian LHK dan kementerian-kementerian lain itu?Program Lingkungan Hidup Pembangunan Rendah Karbon 7
TJATUR SAPTO EDY 6 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Ini ada saya menyimpulkan ini, saya menyimpulkan ditingkat bangsa terutama dipemerintah ini melihat sampah itu dari fisik saja ini harus dirubah. Jadi seperti hanya tanggung jawab PU, KLH saja. Padahal harus betul-betul disadarkan bahwa ini point saya adalah pengelolaan sampah ada pembangunan manusia begitu. Pengelolaan sampah itu pembangunan manusianya, bukan pembangunan fisiknya begitu. Karena apa? Dengan uang berapa saja kalau manusianya tidak sadar tidak akan selesai urusan sampah ini.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
TJATUR SAPTO EDY 7 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Perlu disadarkan setiap kepala daerah bahkan kalau menurut saya Ibu Menteri harus lobi ke KPU bahwa setiap calon kepala daerah itu harus mempunyai wawasan tentang pengelolaan sampah dan lingkungan ya. Nah pengelolaan sampah itu adalah kebersihan itu adalah investasi begitu. kalau kota kita bersih, kota nyaman, investor datang, pembangunan bisa lebih cepat berjalan begitu. Nah ini yang sering tidak disadari. Kalau kita lihat teks book-teks book pengelolaan sampah itu ya, itu kalau pengelolaan sampah yang tercampur itu sekitar 60 sampai 80 US$ perton. Kalau terpisah 100 sampai 140. DUS artinya apa? Itu perkeluarga itu minimum sekitar 150 sampai 200 ribu itu sampah baru bisa jalan. Ya sekarang ini cuma Rp15ribu saja. Tidak akan bisa jalan begitu, maka izinkan saya mengusulkan ya harus ada koordinasi yang kuat karena saya yakin Ibu Vivin dan teman-teman disini susah untuk men-drive bupati atau PU itukan susah men-drive bupati, ini harus Mendagri. Harus ada Permen Mendagri. Saya kemarin ketemu sama Mas Cahyo sudah saya sampaikan, memang harus Permendagri tentang Pembiayaan Persampahan di kabupaten-kota. Baru nurut itu, nah itu, tetapi tetap harus substansinya dari Kementerian LHK ini karena menteri yang diamanatkan Undang-Undang 18 itu adalah Menteri Lingkungan begitu.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah 7
TJATUR SAPTO EDY 12 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, kalau bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ini akan sampah itu tadi yang saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia itu adalah membangun manusia bukan membangun PPA dan sarana fisik bagi-bagi motor ya, ya itu iya, tapi itu bagian kecil saja, tapi yang penting adalah membangun manusia karakter manusianya bahwa mencintai kebersihan … minal iman itu bahwa orang yang tidak bersih imannya tidak beres begitu. Itu saya kira salah satu ya.Program Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah di Indonesia 7
TJATUR SAPTO EDY 14 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir adalah begini, ini program bagus-bagus tadi itu harus dikemas yang bisa dinikmati dengan persepsi masyarakat yang benar begitu. Saya lihat ini program banyak komprehensif, banyak bersinggungan langsung kepada masyarakat, banyak dinikmati, tapi didalam persepsi masyarakat kita Kementerian LHK itu belum menjadi, belum dirasakan secara didalam top of mind mereka begitu loh. Ada kementerian lain yang didemo terus, yang didemo terus kemudian kebijakannya tidak dinikmati oleh masyarakat dibidang itu, tetapi kalau disurvey dia nomor 1 begitu, nomor 1, nomor 2 begitu. nah saya ingin ini kita cerita sebagai sahabat kitakan ingin mitra kerjanya benar, hasilnya nyata, tetapi harus dipersepsi masyarakat ini masuk. Ini jamannya jaman itu sekarang, nah jaman now. Jaman now itu harus persepsi harus masuk top of mind masyarakat itu. saya minta betul ini tolong deh ada di up grade betul lebih professional yang berhubungan dengan masyarakat dikementerian ini begitu.Program Lingkungan Hidup Program Kerja 7
TJATUR SAPTO EDY 9 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah ini disini ada dua program tentang wisata yang ada didapil saya ini. Ini saya alhamdulillah ada, tapi kok baru tahu begitu. Ini ada di Borobudur ini. penumbuhan sarana dan prasarana eko wisata. Saya minta nanti dijelaskan. Kalau bisa sih kita diajak juga begitu dan itu wajib hukumnya. Kalau Pak Harry itu sekolah disitu, kalau saya lahir disitu dan sekolah disitu. Jadi setidaknya saya dan Pak Harry kalau ada dua ini kita jangan kita ada kegiatan dikita, kita tidak diinformasikan begitu. paling tidak kita bisa mengerahkan teman-teman untuk bisa mensukseskan program di Borobodur itu.Program Lingkungan Hidup Program Pariwisata 7
TJATUR SAPTO EDY 5 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman Eselon I yang baru ya yang baru diangkat ini kan kemarin banyak ini. salah satu Ibu Vivin ini maksud saya, saya akan memberikan masukan sedikit soal sampah ini. Tadi saya menarik apa yang disampaikan Ibu Menteri bahwa hutan itu adalah bagian dari lingkungan hidup. Betul itu begitu. Jadi wawasannya pengelolaan lingkungan hidup ya pembangunan lingkungan hidup berwawasan kehutanan harusnya begitu karena hutan itu bagian dari lingkungan hidup. Nah sekarang kalau kita lihat keliling di Indonesia terutama kalau kita lihat di Jawa, Citarum ini adalah dirties river ya in the world begitu dan ini tidak hanya Citarum, kalau kita lihat di Bengawan Solo, kita lihat sungai-sungai yang lain itu sampah itu luar biasa.Program Lingkungan Hidup Sampah 7
TJATUR SAPTO EDY 12 PAN Jawa Tengah VI Laki-laki Pak Ketua, saya agak kurang sependaat dengan Saudara Menteri tadi yang menyampaikan bahwa jangna sampai kita beda suara. Maksud saya begini, selama pemerintah itu memegang Undang-undang Dasar, perundang-undangan dan keuntungan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat pasti kita dukung, jangan kita paksakan pemerintah dan DPR RI satu suara. Kalau pemerintah kemudian terus keuntungannya menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan perundang-undangan itu kita beda pendapat kan begitu. Jadi rapat tertutup dalam rangka kita membedah itu, bukan dalam rangka penyamaan suara Pak. Kalau parameternya nanti untuk rakyat dan kemudian sesuai Undang-undang Dasar pasti satu suara, tapi kalau output-nya tidak itu pasti tidak satu suara gitu. Terima kasih.Rapat Rapat 7
Tony Wardoyo 2 PDIP Papua Laki-Laki Iya satu menit saja, terima kasih Pimpinan. Jadi hanya menambahkan Pak jadi apa yang diberi kesimpulan tadi dan pertanyaan dari Pak Mulyadi itu saya sangat setuju.BBM dan Migas Transaksi Undertable 7
TONY WARDOYO 11 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini kami juga harapkan dari peran serta BUMN pertambangan yagn ada di sini, juga paling tidak menyiapkan diri ke depan Pak, bisa ikut bersinergi karena ke depan dalam bentuk saham ini pun pemerintah mungkin perlu dukungan dari BUMN-BUMN yang Bapak pimpim semua. Yang kita harapkan ya tingkatkanlah nilai keuntungan deviden dari perusahaan tersebut untuk bisa berpera aktif, bersinergi ke depanBUMN BUMN 7
TONY WARDOYO 12 PDIP Papua Laki-laki Terus kedua Pak, mengenai tadi Bapak yang diinikan dari Pak Satya soal cakupan wilayah tambang. Tidak ada hal mustahil kalau PT Aneka Tambang juga ingin memperluas, kita bisa menjembatani Pak untuk bisa masuk di Papua karena daerah cakupan areal tambang yang ada di PT Freeport yang saat ini cakupannya 227 ribu hektar lebih, ke depan ini dengan IUP dia hanya memiliki tidak lebih dari 100 ribu hektar. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus mereka lepas, di bagian-bagian itu bisa nantib PT Aneka Tambang juga masuk Pak. Satu ini atas seizin pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan kami juga dari wakil rakyat Provinsi Papua siap menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Papua dan Kabupaten terkait tambang tersebut. Terima kasih, saya rasa itu penjelasannya Pak.BUMN PT Aneka Tambang 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Sesuai yang dari paparan Bapak-bapak semua, saya ada pertanyaan yang saya minta seizin Pimpinan untuk bisa langsung dipraktekkan oleh Pak Dirut PT Antam. Berdasarkan sejarah hilirisasi PT Antam, Antam telah membuat 3 smelter Feni 1, Feni 2 dan Feni 3. Pertama yang saya ingin tahu adalah letak smelter itu ada di mana Pak, 1, 2 dan 3 dan juga bekerja sama dengan siapa saja karena tadi terlintas ada satu penjelasan dari Pak Dirut, ada kerja sama dengan Smelting Indonesian yang ada di Gresik dengan PT Freeport. Saya ingin tahu Pak, kerjasamanya dalam bentuk apa karena ini penting untuk pendalaman kami sambil kami akan menjelaskan tambahan ke depan. Terima kasih.BUMN PT Antam 7
TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Jadi kesimpulan kita bahwa pada saat itupun kita langsung berdialog dengan Direksi PT Freeport Indonesia, memang mereka mempunyai kendala kesulitan keuangan. Yang jelas PT Freeport yang di Amerika Mike Cooper itu salah melakukan investasi, mereka membeli bisnis migas yang kondisinya sekarang agak terpuruk. Jadi konsentrasi mereka yang harusnya untuk membangun di Gresik di Indonesia ini tidak terwujud sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009. Dengan kondisi ini pemerintah Papua pun menyadari bahwa mereka ini merasa dibohongi, selalu setiap diminta di bangun di Papua selalu dia bilang kami akan bangun di Gresik, kami sudah membuat MoU dengan Petrokimia Gresik. Ternyata ini tidak juga, memang MoU sudah dibuat tetapi langkah pembangunannya sama sekali belum ada, padahal PT Petrokimia Gresik telah menyiapkan lokasi, sudah membendung area itu, sudah siap akan dibangun oleh kewajiban di PT Freeport ternyata belum dilaksanakan.BUMN PT Pertrokimia 7
TONY WARDOYO 9 PDIP Papua Laki-laki Dari kesimpulan ini semua terjadilan kondisi yang sedikit memang agak keluar pada saat itu sebenarnya PT Freeport hanya diberikan kewenangan mengekspor konsentrat tidak lebih dari 1 juta per tahun. Kebijakan daripada Menteri Pak Sudirman Said kemarin diberi keleluasaan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Berdasarkan komunikasi kita dengan Dirjen Minerba Pak Bambang Gatot samasama dengan PT Freeport dia akan mengembalikan lagi izin konsentrat ini kepada yang semula 1 juta. Dengan kevakuman inilah mungkin PT Freeport merasa dirugikan karena mereka sudah merasa menanam investasi di underground yang begitu besar. Inikan seharusnya juga kalau secara kebijakan perusahaan dan mengacu kepada Undang-undang, mereka juga harus menyiapkan pembangunan smelter, yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik untuk mengambil adonanya karena limbah daripada hasil pematangan, pemurnian dari konsentrat tersebut sangat dibutuhkan kepentingan pupuk bagi Petrokimia Gresik.Capaian Kerja Ekspor 7
TONY WARDOYO 12 PDIP Papua Laki-laki Terus kedua Pak, mengenai tadi Bapak yang diinikan dari Pak Satya soal cakupan wilayah tambang. Tidak ada hal mustahil kalau PT Aneka Tambang juga ingin memperluas, kita bisa menjembatani Pak untuk bisa masuk di Papua karena daerah cakupan areal tambang yang ada di PT Freeport yang saat ini cakupannya 227 ribu hektar lebih, ke depan ini dengan IUP dia hanya memiliki tidak lebih dari 100 ribu hektar. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus mereka lepas, di bagian-bagian itu bisa nantib PT Aneka Tambang juga masuk Pak. Satu ini atas seizin pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan kami juga dari wakil rakyat Provinsi Papua siap menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Papua dan Kabupaten terkait tambang tersebut. Terima kasih, saya rasa itu penjelasannya Pak.Capaian Kerja IUP 7
TONY WARDOYO 10 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini sekarang semakin terbuka bahwa Pemerintah Daerah Papua provinsi maupun kabupaten terkait dengan tambang sudah berseiya kata dengan kita, dengan pemerintah pusat, dengan Komisi VII, semua yang dibantu ..... ini yang sifatnya kita akan segera melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi, langkah-langkah yang lebih jelas untuk kepentingan daerah. Porsi daerah di dalam investasi saham ke depan, begitu pun juga kewajiban-kewajiban Freeport yang selama ini juga agak terbengkalai seperti satu Pak, sejak 2005 sampai sekarang ternyata PT Freeport itu belum pernah membayar iuran air, sampai diputuskan kemarin di pengadilan dengan beberapa tahapan, dari sejak tahun 2005. Akhirnya diputuskan PT Freeport harus bayar, itu Rp. 3 trilyun kepada Pemda Papua.Capaian Kerja Iuran Air 7
TONY WARDOYO 11 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini kami juga harapkan dari peran serta BUMN pertambangan yagn ada di sini, juga paling tidak menyiapkan diri ke depan Pak, bisa ikut bersinergi karena ke depan dalam bentuk saham ini pun pemerintah mungkin perlu dukungan dari BUMN-BUMN yang Bapak pimpim semua. Yang kita harapkan ya tingkatkanlah nilai keuntungan deviden dari perusahaan tersebut untuk bisa berpera aktif, bersinergi ke depanCapaian Kerja Keuntungan 7
TONY WARDOYO 10 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini sekarang semakin terbuka bahwa Pemerintah Daerah Papua provinsi maupun kabupaten terkait dengan tambang sudah berseiya kata dengan kita, dengan pemerintah pusat, dengan Komisi VII, semua yang dibantu ..... ini yang sifatnya kita akan segera melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi, langkah-langkah yang lebih jelas untuk kepentingan daerah. Porsi daerah di dalam investasi saham ke depan, begitu pun juga kewajiban-kewajiban Freeport yang selama ini juga agak terbengkalai seperti satu Pak, sejak 2005 sampai sekarang ternyata PT Freeport itu belum pernah membayar iuran air, sampai diputuskan kemarin di pengadilan dengan beberapa tahapan, dari sejak tahun 2005. Akhirnya diputuskan PT Freeport harus bayar, itu Rp. 3 trilyun kepada Pemda Papua.Capaian Kerja Kewajiban 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, saya rasa kita perlu penjelasan ulang dari Pak Dirjen. Pak Dirjen ini sudah waktunya mengeluarkan izinEkspor-Impor Ekspor 7
TONY WARDOYO 5 PDIP Papua Laki-laki Supaya Bu Pegginya mungkin jelas karena kalau, kalau saya tidak salah dengar Pak Dirjen sudah menjelaskan sudah memberikan izin ekspor, apakah benar Pak Dirjen sudah mengeluarkan izin ekspor ke PT Freeport.Ekspor-Impor Ekspor 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Kalau sudah, berarti kan produksi itu harus jalan. Nah PHK itu nggak perlu terjadi, kurang lebih begitu.Ekspor-Impor Ekspor 7
Tony Wardoyo 2 PDIP Papua Laki-Laki Ya, terima kasih Pimpinan. Ini kan untuk mengarus pertanyaan ini supaya menjadi lancar dan baik saya rasa, Pimpinan, kalau memang Pak Dirjennya belum siap juga dengan makalahnya yang juga belum siap, alangkah eloknya lebih baik RDP ini ditunda dulu, diberi kesempatan mereka, saya rasa itu yang terbaik untuk itu. Terima kasih Pimpinan. Saya kembalikan.ESDM Penundaan Rapat 7
Tony Wardoyo 16 PDIP Papua Laki-Laki Jadi saya yakin kalau Bapak juga punya pandangan seperti itu bisa dimengerti oleh mereka, jadi tapi kapal ini harus dijalani dulu Pak, biar mereka punya kesempatan win win solution karena selama ini mereka hanya dapat royalti yang kecil dari pemerintah yang dibagi dari porsian Bapak. Kedua, CSR yang 1% pun ini masih di bawah kendali Bapak, masih di bawah kendali PT. Freeport Indonesia, yang dibentuk hanya melalui satu departemen. Nah itulah yang juga harus disikapi Pak jadi biar ada kesempatan yang konkrit. Nah saya yakin pemerintah daerah sangat membuka pintu ruang Bapak itu Pak. Jadi Bapak harus siapkan waktu kita menjembatani Pak Komisi VII dengan saya pribadi untuk bisa ketemu dengan Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Puncak dan masyarakat perwakilan MRP, DPRP bisa kita hadirkan di sini Pak itu yang kami minta.Freeport Apresiasi 7
Tony Wardoyo 16 PDIP Papua Laki-Laki Terima kasih Pimpinan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti supaya niat Bapak yang baik, rencana Bapak, rencana PT. Freeport ke depan bisa terealisasi dan berjalan dengan sukses. Terima kasih, saya kembalikan Pimpinan.Freeport CSR 7
TONY WARDOYO 11 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini kami juga harapkan dari peran serta BUMN pertambangan yagn ada di sini, juga paling tidak menyiapkan diri ke depan Pak, bisa ikut bersinergi karena ke depan dalam bentuk saham ini pun pemerintah mungkin perlu dukungan dari BUMN-BUMN yang Bapak pimpim semua. Yang kita harapkan ya tingkatkanlah nilai keuntungan deviden dari perusahaan tersebut untuk bisa berpera aktif, bersinergi ke depanFreeport Deviden 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, saya rasa kita perlu penjelasan ulang dari Pak Dirjen. Pak Dirjen ini sudah waktunya mengeluarkan izinFreeport Izin 7
TONY WARDOYO 5 PDIP Papua Laki-laki Supaya Bu Pegginya mungkin jelas karena kalau, kalau saya tidak salah dengar Pak Dirjen sudah menjelaskan sudah memberikan izin ekspor, apakah benar Pak Dirjen sudah mengeluarkan izin ekspor ke PT Freeport.Freeport Izin 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Kalau sudah, berarti kan produksi itu harus jalan. Nah PHK itu nggak perlu terjadi, kurang lebih begitu.Freeport Izin 7
Tony Wardoyo 4 PDIP Papua Laki-Laki Oke. Yang lainnya Pak yang 20 persen kurang itu siapa saja yang memiliki? Nah itu yang kita perlu dipaparkan juga Pak, karena itu adalah bagian yang bisa kita audit ke depan, karena ini sangat penting untuk kepentingan, saya juga tidak mau daerah selama ini hanya dapat sebagian kecil. Kemarin gubernur langsung mengatakan dalam pertahun hanya dapat secara equivalent kurang lebih 400 milyar saja, rupiah, sedangkan sementara yang lain dapat keuntungan begitu besar. Jadi kan sangat naif kalau sementara sumber alamnya diambil, hasil buminya diambil, ternyata pemiliknya hanya menikmati sebagian kecil itu. Itulah yang perlu kita sikapi ke depan sesuai dengan semangat yang Pak Direktur katakan tadi kita ingin membangun, memberikan transparansi, keterbukaan di dalam pengolahan ini, keterbukaan juga ingin membangun suatu tantangan yang baik, kepentingan anak bangsa kita semua, seperti begitu kan Pak Presiden? Oke silakan lanjut, kami serahkan kepada Pimpinan.Freeport Kepemilikan Saham 7
Tony Wardoyo 13 PDIP Papua Laki-Laki Terus ada pertanyaan kedua kan tadi sudah terjawab sebagian komposisi yang kita ketahui dari 100% kepemilikan PT. Freeport Indonesia 80% koma sekian itu milik McMoRan Copper and Gold di Amerika yang kurang lebih 20% nya itu Pak kami pingin tahu Pak komposisinya siapa saja Pak, supaya bisa jelas terbuka karena sekarang era transparansi, karena kepentingan untuk kita melihat perpajakan, pertanggungjawaban keuangan yang akan diterima oleh negara, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pimpinan. Mohon langsung dijawab Pak supaya kita tahu komposisinya.Freeport Komposisi Saham Freeport 7
TONY WARDOYO 9 PDIP Papua Laki-laki Dari kesimpulan ini semua terjadilan kondisi yang sedikit memang agak keluar pada saat itu sebenarnya PT Freeport hanya diberikan kewenangan mengekspor konsentrat tidak lebih dari 1 juta per tahun. Kebijakan daripada Menteri Pak Sudirman Said kemarin diberi keleluasaan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Berdasarkan komunikasi kita dengan Dirjen Minerba Pak Bambang Gatot samasama dengan PT Freeport dia akan mengembalikan lagi izin konsentrat ini kepada yang semula 1 juta. Dengan kevakuman inilah mungkin PT Freeport merasa dirugikan karena mereka sudah merasa menanam investasi di underground yang begitu besar. Inikan seharusnya juga kalau secara kebijakan perusahaan dan mengacu kepada Undang-undang, mereka juga harus menyiapkan pembangunan smelter, yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik untuk mengambil adonanya karena limbah daripada hasil pematangan, pemurnian dari konsentrat tersebut sangat dibutuhkan kepentingan pupuk bagi Petrokimia Gresik.Freeport Konsentrat 7
TONY WARDOYO 9 PDIP Papua Laki-laki Dari kesimpulan ini semua terjadilan kondisi yang sedikit memang agak keluar pada saat itu sebenarnya PT Freeport hanya diberikan kewenangan mengekspor konsentrat tidak lebih dari 1 juta per tahun. Kebijakan daripada Menteri Pak Sudirman Said kemarin diberi keleluasaan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Berdasarkan komunikasi kita dengan Dirjen Minerba Pak Bambang Gatot samasama dengan PT Freeport dia akan mengembalikan lagi izin konsentrat ini kepada yang semula 1 juta. Dengan kevakuman inilah mungkin PT Freeport merasa dirugikan karena mereka sudah merasa menanam investasi di underground yang begitu besar. Inikan seharusnya juga kalau secara kebijakan perusahaan dan mengacu kepada Undang-undang, mereka juga harus menyiapkan pembangunan smelter, yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik untuk mengambil adonanya karena limbah daripada hasil pematangan, pemurnian dari konsentrat tersebut sangat dibutuhkan kepentingan pupuk bagi Petrokimia Gresik.Freeport Minerba 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, izin ya. Justru pada kesempatan ini kebetulan Pak, pada waktu saya kemarin Kunker Reses di Dapil saya di Papua, bertepatan juga dengan kejadian strike atau pemogokan kerja yang sebenarnya ini memang ditimbulkan oleh PT Freeport sendiri, yang ini orang Papua sendiri ngomong, kebetulan ini Pak Gubernur sendiri yang ngomong dan tokoh masyarakat dan ini memang style gaya mereka untuk melakukan pressure mungkin yang sifatnya supaya dapat kelunakan atau kebijakan dari pada policy pemerintah, strategi pemerintah ke depan.Freeport Mogok Kerja 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Terus berikutnya Pak, mengenai pajak. Memang dalam beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi Papua telah memenangkan gugatan dalam pengadilan yang sudah melalui beberapa tahap, sudah 3 tahun lebih itu mengenai pajak permukaan air Pak yang selama ini PT Freeport belum bayar-bayar. Dalam ...... pun pemerintah provinsi Papua telah memenangkan setelah dinyatakan sudah inkra Undang-undang ini Freeport harus membayar 3,5 triliun Pak, dari tuntutan tersebut dan ini juga menjadi pekerjaan rumah juga yang saya anggap Pak Menteri juga bisa bantu kawal supaya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport inipun juga harus diselesaikan dengan baik karena ini adalah PAD penghasilan ahli daerah provinsi Papua yang harus dibagi kepada daerah-daerah lain. Jadi harapan mereka selama ini kan dengan PAD yang tidak, yang terbatas dengan provinsi yang begitu luas juga ini menjadi bagian yang memang mereka harapkan sebagai penghasilan daerah.Freeport Negosiasi 7



TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Nah terus harapan kami Pak yang terakhir adalah hal-hal yang sehubungan dan menjadi perhatian nasional harus ditaatinya ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan untuk pemerintah, baik investor sendiri, PT Freeport, baik pemerintah pusat maupun daerah, ini kita harus mengacu kepada ini Pak. Kedua adalah kepentingan nasional terlindungi, jadi hak Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak daerah terlindungi. Ketiga biarlah PT Freeport tetap bisa beroperasi dan berjalan sebagaimana biasanya, supaya angka PHL atau angka pengangguran yang akan nanti timbul dari sana juga jangan lagi terjadi. Itu yang harapan kami yang paling besar, harapan dari rakyat Papua, masyarakat Papua dan provinsi Papua seutuhnya Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Terus Pak, kami masuk sekarang ke sesi yang sehubungan dengan PT Freeport Indonesia. Saya mengapresiasi Pak Menteri mengeluarkan suatu PP baru PP Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan adanya perubahan Pasal 97 mengenai kewajiban DP saham 51%. Dalam hal ini sehubungan dengan kami pada saat Kunker dari tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tambang mengharapkan sehubungan dengan PP ini mereka memang mendapat ruang untuk mendapat saham setidak-tidaknya 10% Pak, karena provinsi mengharapkan mereka juga bisa membagi ke beberapa kabupaten terkait tambang. Dalam hal ini ada 3 sebenarnya Pak, yang ada di sana bukan hanya kabupaten Timika saja, ada kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak yang mereka bersentuhan juga dengan areal tambang tersebut dan juga yang masuk dalam cakupan areal tambang PT Freeport Indonesia.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 1 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, sebelah kanan Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. Sebagai tambahan sumbang saran Pimpinan, apa yang Pimpinan telah katakan tadi seyogyanya harus begitu Pimpinan. Otomatis, apa yang tertera dalam kontrak karya, yang proses awal itu sudah otomatis gugur, sudah harus mengikuti UPK yang mereka telah miliki per Februari tahun 2017, itu yang kita inginkan. Jadi seyogyanya mengacu kepada UPK yang mereka miliki 10 tahun ke depan, 2011 ke ’31 dan ’31 ke ’41. Itu yang saya rasa lebih relevan dan perlu dipakai sebagai acuan yang ke depan supaya bisa sama-sama bersinergi antara pemerintah pusat, apakah pemerintah daerah Provinsi Papua dengan PT Freeport yang ada di tambang di Timika. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, saya rasa poin 4 tetap mesti masuk karena ini juga menjadi satu kepastian bagi masyarakat pekerja yang ada di tambang yang selama inikan berangsur-angsur adanya PHK. Saya rasa perlu ada kebijakan juga dari Pak Dewan Komisaris Pak Marzuki supaya bisa ada, mereka juga ada ketenangan di sana, jangan timbul satu gejolak baru lagi dari evaluasi ini. Jadi apa yang dijelaskan tadi ya memang sebenarnya masyarakat Papua khususnya pekerja tambang di PT Freeport itu mengharap-harap cemas dengan kondisi ini, mereka mengetahui kok ada pertemuan dengan Direksi pada saat ini. Saya rasa itu cukup menjadi bagian yang bisa saling mempercayai gitu Pak, kurang lebih begitu Pak Dewan Komisaris. Terima kasih Pimpinan, saya rasa bisa dilanjutin Pimpinan. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 10 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini sekarang semakin terbuka bahwa Pemerintah Daerah Papua provinsi maupun kabupaten terkait dengan tambang sudah berseiya kata dengan kita, dengan pemerintah pusat, dengan Komisi VII, semua yang dibantu ..... ini yang sifatnya kita akan segera melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi, langkah-langkah yang lebih jelas untuk kepentingan daerah. Porsi daerah di dalam investasi saham ke depan, begitu pun juga kewajiban-kewajiban Freeport yang selama ini juga agak terbengkalai seperti satu Pak, sejak 2005 sampai sekarang ternyata PT Freeport itu belum pernah membayar iuran air, sampai diputuskan kemarin di pengadilan dengan beberapa tahapan, dari sejak tahun 2005. Akhirnya diputuskan PT Freeport harus bayar, itu Rp. 3 trilyun kepada Pemda Papua.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Sesuai yang dari paparan Bapak-bapak semua, saya ada pertanyaan yang saya minta seizin Pimpinan untuk bisa langsung dipraktekkan oleh Pak Dirut PT Antam. Berdasarkan sejarah hilirisasi PT Antam, Antam telah membuat 3 smelter Feni 1, Feni 2 dan Feni 3. Pertama yang saya ingin tahu adalah letak smelter itu ada di mana Pak, 1, 2 dan 3 dan juga bekerja sama dengan siapa saja karena tadi terlintas ada satu penjelasan dari Pak Dirut, ada kerja sama dengan Smelting Indonesian yang ada di Gresik dengan PT Freeport. Saya ingin tahu Pak, kerjasamanya dalam bentuk apa karena ini penting untuk pendalaman kami sambil kami akan menjelaskan tambahan ke depan. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, izin ya. Justru pada kesempatan ini kebetulan Pak, pada waktu saya kemarin Kunker Reses di Dapil saya di Papua, bertepatan juga dengan kejadian strike atau pemogokan kerja yang sebenarnya ini memang ditimbulkan oleh PT Freeport sendiri, yang ini orang Papua sendiri ngomong, kebetulan ini Pak Gubernur sendiri yang ngomong dan tokoh masyarakat dan ini memang style gaya mereka untuk melakukan pressure mungkin yang sifatnya supaya dapat kelunakan atau kebijakan dari pada policy pemerintah, strategi pemerintah ke depan.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 7 PDIP Papua Laki-laki Nah selama ini memang sulit untuk di pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait areal tambang itu sulit untuk diajak diskusi dalam arti kata menyatukan persepsi kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan Menteri ESDM, dengan penjelasan dan pembicaraan dari hati ke hati saya berusaha meyakini mereka, ternyata pemerintah provinsi Papua kabupaten terkait tambang, areal tambang di Freeport itu mendukung rencana pemerintah pusat ke depan dalam arti kata apa yang telah ditanamkan dalam Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009 mereka ingin ini terwujud. Malah mereka tetap menginginkan akan dibangunnya smelter di Papua karena apa yang telah kita lakukan studi kita kemarin dari mulai beberapa kali kita kunjungan dan kita lihat evaluasi ternyata smelter yang dijanjikan PT Freeport yang akan dibnagun di Gresik itu sama sekali ada kegiatan.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 12 PDIP Papua Laki-laki Terus kedua Pak, mengenai tadi Bapak yang diinikan dari Pak Satya soal cakupan wilayah tambang. Tidak ada hal mustahil kalau PT Aneka Tambang juga ingin memperluas, kita bisa menjembatani Pak untuk bisa masuk di Papua karena daerah cakupan areal tambang yang ada di PT Freeport yang saat ini cakupannya 227 ribu hektar lebih, ke depan ini dengan IUP dia hanya memiliki tidak lebih dari 100 ribu hektar. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus mereka lepas, di bagian-bagian itu bisa nantib PT Aneka Tambang juga masuk Pak. Satu ini atas seizin pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan kami juga dari wakil rakyat Provinsi Papua siap menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Papua dan Kabupaten terkait tambang tersebut. Terima kasih, saya rasa itu penjelasannya Pak.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 9 PDIP Papua Laki-laki Dari kesimpulan ini semua terjadilan kondisi yang sedikit memang agak keluar pada saat itu sebenarnya PT Freeport hanya diberikan kewenangan mengekspor konsentrat tidak lebih dari 1 juta per tahun. Kebijakan daripada Menteri Pak Sudirman Said kemarin diberi keleluasaan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Berdasarkan komunikasi kita dengan Dirjen Minerba Pak Bambang Gatot samasama dengan PT Freeport dia akan mengembalikan lagi izin konsentrat ini kepada yang semula 1 juta. Dengan kevakuman inilah mungkin PT Freeport merasa dirugikan karena mereka sudah merasa menanam investasi di underground yang begitu besar. Inikan seharusnya juga kalau secara kebijakan perusahaan dan mengacu kepada Undang-undang, mereka juga harus menyiapkan pembangunan smelter, yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik untuk mengambil adonanya karena limbah daripada hasil pematangan, pemurnian dari konsentrat tersebut sangat dibutuhkan kepentingan pupuk bagi Petrokimia Gresik.Freeport Negosiasi 7
TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Jadi kesimpulan kita bahwa pada saat itupun kita langsung berdialog dengan Direksi PT Freeport Indonesia, memang mereka mempunyai kendala kesulitan keuangan. Yang jelas PT Freeport yang di Amerika Mike Cooper itu salah melakukan investasi, mereka membeli bisnis migas yang kondisinya sekarang agak terpuruk. Jadi konsentrasi mereka yang harusnya untuk membangun di Gresik di Indonesia ini tidak terwujud sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009. Dengan kondisi ini pemerintah Papua pun menyadari bahwa mereka ini merasa dibohongi, selalu setiap diminta di bangun di Papua selalu dia bilang kami akan bangun di Gresik, kami sudah membuat MoU dengan Petrokimia Gresik. Ternyata ini tidak juga, memang MoU sudah dibuat tetapi langkah pembangunannya sama sekali belum ada, padahal PT Petrokimia Gresik telah menyiapkan lokasi, sudah membendung area itu, sudah siap akan dibangun oleh kewajiban di PT Freeport ternyata belum dilaksanakan.Freeport Negosiasi 7
Tony Wardoyo 13 PDIP Papua Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Pertanyaan saya mohon melalui Pimpinan bisa langsung dijawab oleh Pak Dirut, saya minta tolong agak interaktif ini Pak karena ini pertanyaannya yang agak langsung ke teknis, sebenarnya apakah PT. Freeport Indonesia telah membangun smelter di Gresik, mohon pertanyaan itu Pak dijawab atau baru berencana membangun, apakah sudah ada pembangunan fisik di sana Pak karena menurut catatan kita ini Bapak baru MoU dengan Petro Semen Gresik 3 hari yang lalu, jadi kalau baru MoU dengan Petro Semen Gresik sangat ideal dan bahagianya dan harapan besar untuk masyarakat Papua dan sesuai dengan tadi yang diamanatkan oleh, jelaskan juga oleh Pak Kurtubi dari hilir ke hulu itu lebih baik smelter yang akan datang dibangun di Papua dan tidak mustahil juga sampai tahun 2017 yang Bapak dapat akan terbangun satu smelter di Gresik, pembangunan smelter di Gresik paling tidak membutuhkan waktu 3 tahunan, kalau memang Bapak ada problem mengenai power plan, Pemerintah daerah siap ikut membangun power plan berdampingan dengan smelter Bapak, dalam arti kata sama-sama membangun Pak di tahun yang sama, di bulan yang sama supaya hak Papua, hak daerah juga bisa mendapat kesempatan, bisa menikmati hasil dari sumber alamnya. Jadi kalau melihat dari kondisi yang terjadi per tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan 24 Januari 2015 hak Bapak mengekspor ... atau konsentrat itu habis, sedangkan Bapak sekarang baru melakukan MoU baru yang sifatnya bukan MoU ekspor konsentrat hanya diberi waktu 6 bulan untuk melakukan negosiasi kesepakatan yang beberapa poin yang diminta oleh Pemerintah belum terpenuhi, jadi alangkah baiknya sebelum melangkah ke 6 bulan ini dalam kurun waktu 1 bulan ini Pemerintah Daerah Propinsi Papua, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dilibatkan untuk mengkondisikan kondisi Bapak melakukan pembangunan smelter di Papua dan saya yakin ini akan bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang Bapak perlukan yang ada kurang lebih sama di Gresik, itu Pak poin pokok yang perlu kita masuk tindak lanjuti, kenapa saya perlu pendalaman begini karena sudah jelas Bapak ini belum ada pembangunan di Gresik, baru rencana, baru membikin MoU dengan Petrokimia, nah kalau memang niat baik dari PT. Freeport Indonesia, niat baik daripada pemegang saham terbesar 80%, McMoRan copper and gold di Amerika dan jelas-jelas Pak ada beberapa poin yang sebenarnya agak aneh, berdasarkan laporan yang resmi dari Dirjen, dari Kementerian ESDM bahwa sebenarnya sejak tahun 2012 sampai 2014 royalti yang harusnya diberikan kepada Pemerintah yang jumlahnya antara 900 juta dolar sampai 1,2 miliar itu pun belum dipenuhi, nah bisa saja uang ini memang keperluan untuk membangun, kalau ada memang uang ini untuk membangun, bangunlah di Papua, janganlah bangun ini, dan kalau pun ini diselesaikan Pak, hak memang hak negara RI dan hak juga orang Papua lebih baik ini diselesaikan jadi saya rasa tidak ada cara yang lebih indah, lebih baik apalagi saya lihat Bapak mempunyai semangat untuk membangun Indonesia secara utuh, Papua juga dalam NKRI kerukunan Indonesia menjadi wawasan kita dan pembangunan di Indonesia Timur alangkah indahnya dan kami berharap sebagai wakil masyarakat Papua Bapak bisa membangun smelter PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Papua begitu Pak.Freeport Pembangunan Smelter di Gresik 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, saya rasa poin 4 tetap mesti masuk karena ini juga menjadi satu kepastian bagi masyarakat pekerja yang ada di tambang yang selama inikan berangsur-angsur adanya PHK. Saya rasa perlu ada kebijakan juga dari Pak Dewan Komisaris Pak Marzuki supaya bisa ada, mereka juga ada ketenangan di sana, jangan timbul satu gejolak baru lagi dari evaluasi ini. Jadi apa yang dijelaskan tadi ya memang sebenarnya masyarakat Papua khususnya pekerja tambang di PT Freeport itu mengharap-harap cemas dengan kondisi ini, mereka mengetahui kok ada pertemuan dengan Direksi pada saat ini. Saya rasa itu cukup menjadi bagian yang bisa saling mempercayai gitu Pak, kurang lebih begitu Pak Dewan Komisaris. Terima kasih Pimpinan, saya rasa bisa dilanjutin Pimpinan. Terima kasih.Freeport PHK 7
Tony Wardoyo 15 PDIP Papua Laki-Laki Tambahan interupsi Pimpinan.Freeport Rencana kerja 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Terus Pak, kami masuk sekarang ke sesi yang sehubungan dengan PT Freeport Indonesia. Saya mengapresiasi Pak Menteri mengeluarkan suatu PP baru PP Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan adanya perubahan Pasal 97 mengenai kewajiban DP saham 51%. Dalam hal ini sehubungan dengan kami pada saat Kunker dari tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tambang mengharapkan sehubungan dengan PP ini mereka memang mendapat ruang untuk mendapat saham setidak-tidaknya 10% Pak, karena provinsi mengharapkan mereka juga bisa membagi ke beberapa kabupaten terkait tambang. Dalam hal ini ada 3 sebenarnya Pak, yang ada di sana bukan hanya kabupaten Timika saja, ada kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak yang mereka bersentuhan juga dengan areal tambang tersebut dan juga yang masuk dalam cakupan areal tambang PT Freeport Indonesia.Freeport Saham 7
Tony Wardoyo 3 PDIP Papua Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Jadi kan begini Pak dari kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia sebagian besar kan dimiliki oleh PT. McMoRan Copper and Gold di Amerika, dan itu ada di dalam stock exchange di Amerika. Jadi kami minta laporan keuangan ini secara menyeluruh, dalam arti kata ini kan jelas akan tertuang di sini berapa banyak barang ini yang terserap di sana, termasuk juga keuntungan di dalam perdagangan sahamnya, berarti itu kan ada suatu bagian yang jelas PT. McMoRan Copper and Gold dapat bagian berapa persen. Sebab setahu saya McMoRan Copper and Gold kurang lebih di atas 80 persen. Coba mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan kepemilikan McMoRan Copper di dalam komposisi saham PT. Freeport Indonesia sekarang berapa Pak.Freeport Saham Freeport 7
Tony Wardoyo 17 PDIP Papua Laki-Laki Pimpinan mohon izin Pimpinan.Freeport Smelter 7
TONY WARDOYO 5 PDIP Papua Laki-laki Terus berikutnya Pak, hilirisasi. Nah kita pernah melakukan kunjungan bersama dengan Pak Dirjen, Pak Gatot Pak Dirjen Minerba bagaimana langkah yang telah dibuat oleh PT Freeport Indonesia tentang smelter yang telah dijanjikan mereka ingin bangun dari sekian lama. Kita kebetulan sama-sama waktu itu dengan Pak Dirjen, dengan Bu Eni juga dari Golkar, ternyata belum ada apa-apanya Pak yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini Pak di sana. Jadi semangat untuk membangun smelter di Gresik saya lihat nggak ada gerakan sama sekali, dengan Petrokimia Gresik sendiri sudah menanamkan investasi yang besar. Dalam hal ini kita kembalikan saja lagi Pak ke dalam undang-undang biar adanya hilirisasi smelter di muara tambang. Jadi biar smelter ke depan Freeport harus membangun di Papua sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dari Minerba.Freeport Smelter 7
Tony Wardoyo 14 PDIP Papua Laki-Laki Interupsi Pimpinan. Ini kita dalam kondisi pengawasan bukan bicara negosiasi datang, jangan komunikasi seperti begini Pak. Ini kan namanya sudah komunikasi yang mengarah kepada bisnis, jangan Pak, ini kita harus mengarah pada fungsi pengawasan kita, terima kasih Pimpinan.Freeport Status Tanah 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, saya rasa poin 4 tetap mesti masuk karena ini juga menjadi satu kepastian bagi masyarakat pekerja yang ada di tambang yang selama inikan berangsur-angsur adanya PHK. Saya rasa perlu ada kebijakan juga dari Pak Dewan Komisaris Pak Marzuki supaya bisa ada, mereka juga ada ketenangan di sana, jangan timbul satu gejolak baru lagi dari evaluasi ini. Jadi apa yang dijelaskan tadi ya memang sebenarnya masyarakat Papua khususnya pekerja tambang di PT Freeport itu mengharap-harap cemas dengan kondisi ini, mereka mengetahui kok ada pertemuan dengan Direksi pada saat ini. Saya rasa itu cukup menjadi bagian yang bisa saling mempercayai gitu Pak, kurang lebih begitu Pak Dewan Komisaris. Terima kasih Pimpinan, saya rasa bisa dilanjutin Pimpinan. Terima kasih.Freeport Tenaga Kerja 7
TONY WARDOYO 10 PDIP Papua Laki-laki Dengan kondisi ini sekarang semakin terbuka bahwa Pemerintah Daerah Papua provinsi maupun kabupaten terkait dengan tambang sudah berseiya kata dengan kita, dengan pemerintah pusat, dengan Komisi VII, semua yang dibantu ..... ini yang sifatnya kita akan segera melakukan langkah-langkah yang lebih sinergi, langkah-langkah yang lebih jelas untuk kepentingan daerah. Porsi daerah di dalam investasi saham ke depan, begitu pun juga kewajiban-kewajiban Freeport yang selama ini juga agak terbengkalai seperti satu Pak, sejak 2005 sampai sekarang ternyata PT Freeport itu belum pernah membayar iuran air, sampai diputuskan kemarin di pengadilan dengan beberapa tahapan, dari sejak tahun 2005. Akhirnya diputuskan PT Freeport harus bayar, itu Rp. 3 trilyun kepada Pemda Papua.Freeport Tunggakan 7
TONY WARDOYO 1 PDIP Papua Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Kalau kita bicara demand sebenarnya kan dari fungsi dari tur marketing PGNnya ini kemana? Harusnya kan juga bisa memprediksi ya kan? Proses permintaan itu pastikan ada bagian yang harusnya juga disikapi ya. saya rasa itu saja Pimpinan. Terima kasih.Gas Bumi Demand 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, izin ya. Justru pada kesempatan ini kebetulan Pak, pada waktu saya kemarin Kunker Reses di Dapil saya di Papua, bertepatan juga dengan kejadian strike atau pemogokan kerja yang sebenarnya ini memang ditimbulkan oleh PT Freeport sendiri, yang ini orang Papua sendiri ngomong, kebetulan ini Pak Gubernur sendiri yang ngomong dan tokoh masyarakat dan ini memang style gaya mereka untuk melakukan pressure mungkin yang sifatnya supaya dapat kelunakan atau kebijakan dari pada policy pemerintah, strategi pemerintah ke depan.Kebijakan Kebijakan 7
TONY WARDOYO 2 PDIP Papua Laki-laki Saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Menteri telah paparkan tadi sehubungan dengan PT Freeport Indonesia perkembangannya, tapi saya coba masuk dulu ke kelistrikan Pak, kebetulan ini yang terakhir Bapak paparkan yang menarik untuk daerah kami, daerah saya yang ada di Papua kebetulan daerah yang di pedalaman. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Dirjen EBT Pak Rida yang juga sudah melakukan beberapa titik penerangan khususnya PJU tenaga surya, tapi masih sedikit Pak, jatah kami di Papua khususnya di pedalaman. Contoh di satu kabupaten puncak baru dapat 250 titik buat penerangan dari bandara sampai ke tengah kota kabupaten dan beberapa kabupaten lain. Dan ini yang sangat kita harapkan kita soroti untuk segera diberikan suatu alokasi ke depan yang perencanaan yang besar Pak, yang cukup karena selama ini sebenarnya desa-desa yang tadi Pak Menteri jelaskan itu adanya di daerah-daerah kami Pak, di pedalaman Papua yang belum tersentuh .....dalam arti kata kabel listriknya pun nggak ada. Jadi ada penyaluran yang sangat sistematis yang kami harapkan juga di sini dari Pak Dirut Pertamina, Dirut PLN juga ikut melihat ke depan. Terus juga tadi ada paparan sedikit dari Pak Menteri mengenai PLTU yang sebenarnya tidak visible, tidak efisien untuk ada 2 x 6 mega watt ada di Jayapura yang dipaparkan tadi mengenai sumber bahan bakunya seperti batu bara bagaimana caranya ke sana dengan kondisi yang seperti ini, enggak mungkin bisa bertahan saya rasa dan ini perlu dibangun paling tidak PLTG, paling tidak ada saluran gas ke sana, entah pipa atau ada angkutan khusus dari kapal gas atau tanker gas.Kelistrikan Kelistrikan 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu diperhatikan khusus dari Kementerian ESDM untuk segi penerangan, segi energi kelistrikan yang ada di Papua. Jadi program penerangan jalan umum tenaga surya yang ada di pedalaman Papua itu sangat luar biasa Pak, diantusias oleh warga. Jadi terlihat di sana dari masyarakat benar-benar seperti kaya ada agak terbelakang, mereka melihat malam-malam yang tadinya gelap gulita, sekarang terang dengan adanya lampu tenaga surya, mereka malam-malam itu Pak banyak berdiam di dekat-dekat lampu kumpul-kumpul Pak masyarakat itu. Jadi begitu ironisnya sebenarnya kejadian ini yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan ada pengalokasian khusus untuk daerah ini, untuk supaya ada 5 kabupaten yang ada di gunung Pak. Satu kabupaten Puncak, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Paniai, kabupaten Duga dan kabupaten Dogiay.Kelistrikan Kelistrikan 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Terus berikutnya Pak, mengenai pajak. Memang dalam beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi Papua telah memenangkan gugatan dalam pengadilan yang sudah melalui beberapa tahap, sudah 3 tahun lebih itu mengenai pajak permukaan air Pak yang selama ini PT Freeport belum bayar-bayar. Dalam ...... pun pemerintah provinsi Papua telah memenangkan setelah dinyatakan sudah inkra Undang-undang ini Freeport harus membayar 3,5 triliun Pak, dari tuntutan tersebut dan ini juga menjadi pekerjaan rumah juga yang saya anggap Pak Menteri juga bisa bantu kawal supaya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport inipun juga harus diselesaikan dengan baik karena ini adalah PAD penghasilan ahli daerah provinsi Papua yang harus dibagi kepada daerah-daerah lain. Jadi harapan mereka selama ini kan dengan PAD yang tidak, yang terbatas dengan provinsi yang begitu luas juga ini menjadi bagian yang memang mereka harapkan sebagai penghasilan daerah.Pajak Tunggakan Pajak 7
TONY WARDOYO 2 PDIP Papua Laki-laki Saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Menteri telah paparkan tadi sehubungan dengan PT Freeport Indonesia perkembangannya, tapi saya coba masuk dulu ke kelistrikan Pak, kebetulan ini yang terakhir Bapak paparkan yang menarik untuk daerah kami, daerah saya yang ada di Papua kebetulan daerah yang di pedalaman. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Dirjen EBT Pak Rida yang juga sudah melakukan beberapa titik penerangan khususnya PJU tenaga surya, tapi masih sedikit Pak, jatah kami di Papua khususnya di pedalaman. Contoh di satu kabupaten puncak baru dapat 250 titik buat penerangan dari bandara sampai ke tengah kota kabupaten dan beberapa kabupaten lain. Dan ini yang sangat kita harapkan kita soroti untuk segera diberikan suatu alokasi ke depan yang perencanaan yang besar Pak, yang cukup karena selama ini sebenarnya desa-desa yang tadi Pak Menteri jelaskan itu adanya di daerah-daerah kami Pak, di pedalaman Papua yang belum tersentuh .....dalam arti kata kabel listriknya pun nggak ada. Jadi ada penyaluran yang sangat sistematis yang kami harapkan juga di sini dari Pak Dirut Pertamina, Dirut PLN juga ikut melihat ke depan. Terus juga tadi ada paparan sedikit dari Pak Menteri mengenai PLTU yang sebenarnya tidak visible, tidak efisien untuk ada 2 x 6 mega watt ada di Jayapura yang dipaparkan tadi mengenai sumber bahan bakunya seperti batu bara bagaimana caranya ke sana dengan kondisi yang seperti ini, enggak mungkin bisa bertahan saya rasa dan ini perlu dibangun paling tidak PLTG, paling tidak ada saluran gas ke sana, entah pipa atau ada angkutan khusus dari kapal gas atau tanker gas.Papua Penerangan 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu diperhatikan khusus dari Kementerian ESDM untuk segi penerangan, segi energi kelistrikan yang ada di Papua. Jadi program penerangan jalan umum tenaga surya yang ada di pedalaman Papua itu sangat luar biasa Pak, diantusias oleh warga. Jadi terlihat di sana dari masyarakat benar-benar seperti kaya ada agak terbelakang, mereka melihat malam-malam yang tadinya gelap gulita, sekarang terang dengan adanya lampu tenaga surya, mereka malam-malam itu Pak banyak berdiam di dekat-dekat lampu kumpul-kumpul Pak masyarakat itu. Jadi begitu ironisnya sebenarnya kejadian ini yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan ada pengalokasian khusus untuk daerah ini, untuk supaya ada 5 kabupaten yang ada di gunung Pak. Satu kabupaten Puncak, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Paniai, kabupaten Duga dan kabupaten Dogiay.Papua Penerangan 7
TONY WARDOYO 6 PDIP Papua Laki-laki Terus berikutnya Pak, mengenai pajak. Memang dalam beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi Papua telah memenangkan gugatan dalam pengadilan yang sudah melalui beberapa tahap, sudah 3 tahun lebih itu mengenai pajak permukaan air Pak yang selama ini PT Freeport belum bayar-bayar. Dalam ...... pun pemerintah provinsi Papua telah memenangkan setelah dinyatakan sudah inkra Undang-undang ini Freeport harus membayar 3,5 triliun Pak, dari tuntutan tersebut dan ini juga menjadi pekerjaan rumah juga yang saya anggap Pak Menteri juga bisa bantu kawal supaya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport inipun juga harus diselesaikan dengan baik karena ini adalah PAD penghasilan ahli daerah provinsi Papua yang harus dibagi kepada daerah-daerah lain. Jadi harapan mereka selama ini kan dengan PAD yang tidak, yang terbatas dengan provinsi yang begitu luas juga ini menjadi bagian yang memang mereka harapkan sebagai penghasilan daerah.Papua Permukaan Air 7
TONY WARDOYO 2 PDIP Papua Laki-laki Saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Menteri telah paparkan tadi sehubungan dengan PT Freeport Indonesia perkembangannya, tapi saya coba masuk dulu ke kelistrikan Pak, kebetulan ini yang terakhir Bapak paparkan yang menarik untuk daerah kami, daerah saya yang ada di Papua kebetulan daerah yang di pedalaman. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Dirjen EBT Pak Rida yang juga sudah melakukan beberapa titik penerangan khususnya PJU tenaga surya, tapi masih sedikit Pak, jatah kami di Papua khususnya di pedalaman. Contoh di satu kabupaten puncak baru dapat 250 titik buat penerangan dari bandara sampai ke tengah kota kabupaten dan beberapa kabupaten lain. Dan ini yang sangat kita harapkan kita soroti untuk segera diberikan suatu alokasi ke depan yang perencanaan yang besar Pak, yang cukup karena selama ini sebenarnya desa-desa yang tadi Pak Menteri jelaskan itu adanya di daerah-daerah kami Pak, di pedalaman Papua yang belum tersentuh .....dalam arti kata kabel listriknya pun nggak ada. Jadi ada penyaluran yang sangat sistematis yang kami harapkan juga di sini dari Pak Dirut Pertamina, Dirut PLN juga ikut melihat ke depan. Terus juga tadi ada paparan sedikit dari Pak Menteri mengenai PLTU yang sebenarnya tidak visible, tidak efisien untuk ada 2 x 6 mega watt ada di Jayapura yang dipaparkan tadi mengenai sumber bahan bakunya seperti batu bara bagaimana caranya ke sana dengan kondisi yang seperti ini, enggak mungkin bisa bertahan saya rasa dan ini perlu dibangun paling tidak PLTG, paling tidak ada saluran gas ke sana, entah pipa atau ada angkutan khusus dari kapal gas atau tanker gas.Pembangkit Listrik PLTG 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu diperhatikan khusus dari Kementerian ESDM untuk segi penerangan, segi energi kelistrikan yang ada di Papua. Jadi program penerangan jalan umum tenaga surya yang ada di pedalaman Papua itu sangat luar biasa Pak, diantusias oleh warga. Jadi terlihat di sana dari masyarakat benar-benar seperti kaya ada agak terbelakang, mereka melihat malam-malam yang tadinya gelap gulita, sekarang terang dengan adanya lampu tenaga surya, mereka malam-malam itu Pak banyak berdiam di dekat-dekat lampu kumpul-kumpul Pak masyarakat itu. Jadi begitu ironisnya sebenarnya kejadian ini yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan ada pengalokasian khusus untuk daerah ini, untuk supaya ada 5 kabupaten yang ada di gunung Pak. Satu kabupaten Puncak, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Paniai, kabupaten Duga dan kabupaten Dogiay.Pembangkit Listrik PLTG 7
TONY WARDOYO 2 PDIP Papua Laki-laki Saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Menteri telah paparkan tadi sehubungan dengan PT Freeport Indonesia perkembangannya, tapi saya coba masuk dulu ke kelistrikan Pak, kebetulan ini yang terakhir Bapak paparkan yang menarik untuk daerah kami, daerah saya yang ada di Papua kebetulan daerah yang di pedalaman. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Dirjen EBT Pak Rida yang juga sudah melakukan beberapa titik penerangan khususnya PJU tenaga surya, tapi masih sedikit Pak, jatah kami di Papua khususnya di pedalaman. Contoh di satu kabupaten puncak baru dapat 250 titik buat penerangan dari bandara sampai ke tengah kota kabupaten dan beberapa kabupaten lain. Dan ini yang sangat kita harapkan kita soroti untuk segera diberikan suatu alokasi ke depan yang perencanaan yang besar Pak, yang cukup karena selama ini sebenarnya desa-desa yang tadi Pak Menteri jelaskan itu adanya di daerah-daerah kami Pak, di pedalaman Papua yang belum tersentuh .....dalam arti kata kabel listriknya pun nggak ada. Jadi ada penyaluran yang sangat sistematis yang kami harapkan juga di sini dari Pak Dirut Pertamina, Dirut PLN juga ikut melihat ke depan. Terus juga tadi ada paparan sedikit dari Pak Menteri mengenai PLTU yang sebenarnya tidak visible, tidak efisien untuk ada 2 x 6 mega watt ada di Jayapura yang dipaparkan tadi mengenai sumber bahan bakunya seperti batu bara bagaimana caranya ke sana dengan kondisi yang seperti ini, enggak mungkin bisa bertahan saya rasa dan ini perlu dibangun paling tidak PLTG, paling tidak ada saluran gas ke sana, entah pipa atau ada angkutan khusus dari kapal gas atau tanker gas.Pembangkit Listrik PLTU 7
TONY WARDOYO 3 PDIP Papua Laki-laki Hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu diperhatikan khusus dari Kementerian ESDM untuk segi penerangan, segi energi kelistrikan yang ada di Papua. Jadi program penerangan jalan umum tenaga surya yang ada di pedalaman Papua itu sangat luar biasa Pak, diantusias oleh warga. Jadi terlihat di sana dari masyarakat benar-benar seperti kaya ada agak terbelakang, mereka melihat malam-malam yang tadinya gelap gulita, sekarang terang dengan adanya lampu tenaga surya, mereka malam-malam itu Pak banyak berdiam di dekat-dekat lampu kumpul-kumpul Pak masyarakat itu. Jadi begitu ironisnya sebenarnya kejadian ini yang tadi Pak Menteri sudah paparkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan ada pengalokasian khusus untuk daerah ini, untuk supaya ada 5 kabupaten yang ada di gunung Pak. Satu kabupaten Puncak, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Paniai, kabupaten Duga dan kabupaten Dogiay.Pembangkit Listrik PLTU 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Terus Pak, kami masuk sekarang ke sesi yang sehubungan dengan PT Freeport Indonesia. Saya mengapresiasi Pak Menteri mengeluarkan suatu PP baru PP Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan adanya perubahan Pasal 97 mengenai kewajiban DP saham 51%. Dalam hal ini sehubungan dengan kami pada saat Kunker dari tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tambang mengharapkan sehubungan dengan PP ini mereka memang mendapat ruang untuk mendapat saham setidak-tidaknya 10% Pak, karena provinsi mengharapkan mereka juga bisa membagi ke beberapa kabupaten terkait tambang. Dalam hal ini ada 3 sebenarnya Pak, yang ada di sana bukan hanya kabupaten Timika saja, ada kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak yang mereka bersentuhan juga dengan areal tambang tersebut dan juga yang masuk dalam cakupan areal tambang PT Freeport Indonesia.Pertambangan Tambang 7
TONY WARDOYO 7 PDIP Papua Laki-laki Berikutnya Pak, yang sangat penting juga adalah ini mengenai penggantian hak tanah adat dari suku Amume dan Kongoro yang ada di muara tambang, di Kuari tambang dan sepanjang pesisir dari aliran sungai sampai ke pantai yang ada di Papua. Jadi hal ini juga perlu perhatian dari Pak Menteri, dari tim terkait dengan negosiasi ini untuk menjadi bagian yang juga menjadi satuan yang harus mereka lewati tahapan-tahapan ini Pak, biar jangan persoalan daerah menjadi bom waktu. Kita kan tidak mau adanya lagi yang namanya kondisi yang tidak kondusif dalam negosiasi ini, yang kita harapkan juga dari pemerintah sendiri ya tetap tegas, tetap berpacu kepada undang-undang, tetap berpacu kepada landasan hukum yang berlaku.Pertambangan Tambang 7



TONY WARDOYO 12 PDIP Papua Laki-laki Terus kedua Pak, mengenai tadi Bapak yang diinikan dari Pak Satya soal cakupan wilayah tambang. Tidak ada hal mustahil kalau PT Aneka Tambang juga ingin memperluas, kita bisa menjembatani Pak untuk bisa masuk di Papua karena daerah cakupan areal tambang yang ada di PT Freeport yang saat ini cakupannya 227 ribu hektar lebih, ke depan ini dengan IUP dia hanya memiliki tidak lebih dari 100 ribu hektar. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus mereka lepas, di bagian-bagian itu bisa nantib PT Aneka Tambang juga masuk Pak. Satu ini atas seizin pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan kami juga dari wakil rakyat Provinsi Papua siap menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Papua dan Kabupaten terkait tambang tersebut. Terima kasih, saya rasa itu penjelasannya Pak.Pertambangan Tambang 7
TONY WARDOYO 7 PDIP Papua Laki-laki Nah selama ini memang sulit untuk di pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait areal tambang itu sulit untuk diajak diskusi dalam arti kata menyatukan persepsi kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan Menteri ESDM, dengan penjelasan dan pembicaraan dari hati ke hati saya berusaha meyakini mereka, ternyata pemerintah provinsi Papua kabupaten terkait tambang, areal tambang di Freeport itu mendukung rencana pemerintah pusat ke depan dalam arti kata apa yang telah ditanamkan dalam Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009 mereka ingin ini terwujud. Malah mereka tetap menginginkan akan dibangunnya smelter di Papua karena apa yang telah kita lakukan studi kita kemarin dari mulai beberapa kali kita kunjungan dan kita lihat evaluasi ternyata smelter yang dijanjikan PT Freeport yang akan dibnagun di Gresik itu sama sekali ada kegiatan.Pertambangan Tambang 7
TONY WARDOYO 5 PDIP Papua Laki-laki Pak, mohon maaf Pak. Saya sebenarnya berkosentrasi sehubungan dengan emas ini Pak, karena nanti kita akan bicara juga tentang sekembalinya dari Papua Pak. Terima kasih Pak.Pertambangan Tambang Emas 7
TONY WARDOYO 7 PDIP Papua Laki-laki Berikutnya Pak, yang sangat penting juga adalah ini mengenai penggantian hak tanah adat dari suku Amume dan Kongoro yang ada di muara tambang, di Kuari tambang dan sepanjang pesisir dari aliran sungai sampai ke pantai yang ada di Papua. Jadi hal ini juga perlu perhatian dari Pak Menteri, dari tim terkait dengan negosiasi ini untuk menjadi bagian yang juga menjadi satuan yang harus mereka lewati tahapan-tahapan ini Pak, biar jangan persoalan daerah menjadi bom waktu. Kita kan tidak mau adanya lagi yang namanya kondisi yang tidak kondusif dalam negosiasi ini, yang kita harapkan juga dari pemerintah sendiri ya tetap tegas, tetap berpacu kepada undang-undang, tetap berpacu kepada landasan hukum yang berlaku.Pertambangan Tanah Adat 7
TONY WARDOYO 12 PDIP Papua Laki-laki Terus kedua Pak, mengenai tadi Bapak yang diinikan dari Pak Satya soal cakupan wilayah tambang. Tidak ada hal mustahil kalau PT Aneka Tambang juga ingin memperluas, kita bisa menjembatani Pak untuk bisa masuk di Papua karena daerah cakupan areal tambang yang ada di PT Freeport yang saat ini cakupannya 227 ribu hektar lebih, ke depan ini dengan IUP dia hanya memiliki tidak lebih dari 100 ribu hektar. Berarti ada bagian-bagian yang memang harus mereka lepas, di bagian-bagian itu bisa nantib PT Aneka Tambang juga masuk Pak. Satu ini atas seizin pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan kami juga dari wakil rakyat Provinsi Papua siap menjembatani untuk bisa berkomunikasi dengan Provinsi Papua dan Kabupaten terkait tambang tersebut. Terima kasih, saya rasa itu penjelasannya Pak.Pertambangan Wilayah 7
TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Jadi kesimpulan kita bahwa pada saat itupun kita langsung berdialog dengan Direksi PT Freeport Indonesia, memang mereka mempunyai kendala kesulitan keuangan. Yang jelas PT Freeport yang di Amerika Mike Cooper itu salah melakukan investasi, mereka membeli bisnis migas yang kondisinya sekarang agak terpuruk. Jadi konsentrasi mereka yang harusnya untuk membangun di Gresik di Indonesia ini tidak terwujud sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009. Dengan kondisi ini pemerintah Papua pun menyadari bahwa mereka ini merasa dibohongi, selalu setiap diminta di bangun di Papua selalu dia bilang kami akan bangun di Gresik, kami sudah membuat MoU dengan Petrokimia Gresik. Ternyata ini tidak juga, memang MoU sudah dibuat tetapi langkah pembangunannya sama sekali belum ada, padahal PT Petrokimia Gresik telah menyiapkan lokasi, sudah membendung area itu, sudah siap akan dibangun oleh kewajiban di PT Freeport ternyata belum dilaksanakan.Perundangan MoU 7
TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Nah terus harapan kami Pak yang terakhir adalah hal-hal yang sehubungan dan menjadi perhatian nasional harus ditaatinya ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan untuk pemerintah, baik investor sendiri, PT Freeport, baik pemerintah pusat maupun daerah, ini kita harus mengacu kepada ini Pak. Kedua adalah kepentingan nasional terlindungi, jadi hak Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak daerah terlindungi. Ketiga biarlah PT Freeport tetap bisa beroperasi dan berjalan sebagaimana biasanya, supaya angka PHL atau angka pengangguran yang akan nanti timbul dari sana juga jangan lagi terjadi. Itu yang harapan kami yang paling besar, harapan dari rakyat Papua, masyarakat Papua dan provinsi Papua seutuhnya Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri.Perundangan Regulasi 7
TONY WARDOYO 9 PDIP Papua Laki-laki Dari kesimpulan ini semua terjadilan kondisi yang sedikit memang agak keluar pada saat itu sebenarnya PT Freeport hanya diberikan kewenangan mengekspor konsentrat tidak lebih dari 1 juta per tahun. Kebijakan daripada Menteri Pak Sudirman Said kemarin diberi keleluasaan menjadi 1,5 juta ton per tahun. Berdasarkan komunikasi kita dengan Dirjen Minerba Pak Bambang Gatot samasama dengan PT Freeport dia akan mengembalikan lagi izin konsentrat ini kepada yang semula 1 juta. Dengan kevakuman inilah mungkin PT Freeport merasa dirugikan karena mereka sudah merasa menanam investasi di underground yang begitu besar. Inikan seharusnya juga kalau secara kebijakan perusahaan dan mengacu kepada Undang-undang, mereka juga harus menyiapkan pembangunan smelter, yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik untuk mengambil adonanya karena limbah daripada hasil pematangan, pemurnian dari konsentrat tersebut sangat dibutuhkan kepentingan pupuk bagi Petrokimia Gresik.Perundangan Undang-Undang 7
TONY WARDOYO 1 PDIP Papua Laki-laki Pimpinan, sebelah kanan Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. Sebagai tambahan sumbang saran Pimpinan, apa yang Pimpinan telah katakan tadi seyogyanya harus begitu Pimpinan. Otomatis, apa yang tertera dalam kontrak karya, yang proses awal itu sudah otomatis gugur, sudah harus mengikuti UPK yang mereka telah miliki per Februari tahun 2017, itu yang kita inginkan. Jadi seyogyanya mengacu kepada UPK yang mereka miliki 10 tahun ke depan, 2011 ke ’31 dan ’31 ke ’41. Itu yang saya rasa lebih relevan dan perlu dipakai sebagai acuan yang ke depan supaya bisa sama-sama bersinergi antara pemerintah pusat, apakah pemerintah daerah Provinsi Papua dengan PT Freeport yang ada di tambang di Timika. Terima kasih.Perundangan UPK 7
TONY WARDOYO 8 PDIP Papua Laki-laki Jadi kesimpulan kita bahwa pada saat itupun kita langsung berdialog dengan Direksi PT Freeport Indonesia, memang mereka mempunyai kendala kesulitan keuangan. Yang jelas PT Freeport yang di Amerika Mike Cooper itu salah melakukan investasi, mereka membeli bisnis migas yang kondisinya sekarang agak terpuruk. Jadi konsentrasi mereka yang harusnya untuk membangun di Gresik di Indonesia ini tidak terwujud sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009. Dengan kondisi ini pemerintah Papua pun menyadari bahwa mereka ini merasa dibohongi, selalu setiap diminta di bangun di Papua selalu dia bilang kami akan bangun di Gresik, kami sudah membuat MoU dengan Petrokimia Gresik. Ternyata ini tidak juga, memang MoU sudah dibuat tetapi langkah pembangunannya sama sekali belum ada, padahal PT Petrokimia Gresik telah menyiapkan lokasi, sudah membendung area itu, sudah siap akan dibangun oleh kewajiban di PT Freeport ternyata belum dilaksanakan.Perundangan UU Minerba 7
TONY WARDOYO 4 PDIP Papua Laki-laki Sesuai yang dari paparan Bapak-bapak semua, saya ada pertanyaan yang saya minta seizin Pimpinan untuk bisa langsung dipraktekkan oleh Pak Dirut PT Antam. Berdasarkan sejarah hilirisasi PT Antam, Antam telah membuat 3 smelter Feni 1, Feni 2 dan Feni 3. Pertama yang saya ingin tahu adalah letak smelter itu ada di mana Pak, 1, 2 dan 3 dan juga bekerja sama dengan siapa saja karena tadi terlintas ada satu penjelasan dari Pak Dirut, ada kerja sama dengan Smelting Indonesian yang ada di Gresik dengan PT Freeport. Saya ingin tahu Pak, kerjasamanya dalam bentuk apa karena ini penting untuk pendalaman kami sambil kami akan menjelaskan tambahan ke depan. Terima kasih.Smelter Smelter 7
TONY WARDOYO 7 PDIP Papua Laki-laki Nah selama ini memang sulit untuk di pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait areal tambang itu sulit untuk diajak diskusi dalam arti kata menyatukan persepsi kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan Menteri ESDM, dengan penjelasan dan pembicaraan dari hati ke hati saya berusaha meyakini mereka, ternyata pemerintah provinsi Papua kabupaten terkait tambang, areal tambang di Freeport itu mendukung rencana pemerintah pusat ke depan dalam arti kata apa yang telah ditanamkan dalam Undang-undang Nomor 4 Minerba Tahun 2009 mereka ingin ini terwujud. Malah mereka tetap menginginkan akan dibangunnya smelter di Papua karena apa yang telah kita lakukan studi kita kemarin dari mulai beberapa kali kita kunjungan dan kita lihat evaluasi ternyata smelter yang dijanjikan PT Freeport yang akan dibnagun di Gresik itu sama sekali ada kegiatan.Smelter Smelter 7
Tony Wardoyo 2 PDIP Papua Laki-Laki Terima kasih Pimpinan. Ini kami hanya melanjutkan apa yang tadi saya titip dengan Bu Dewie untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur Pembinaan Mineral, Pak Eddy, jadi kami sangat mengharapkan Pak, untuk mengenai perjanjian pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia jangan dulu diperpanjang izin kontrak karyanya sebelum dia membangun smelter di Papua. Ini pesan dan amanat dari masyarakat Papua. Karena nanti berkendala kalau ini diabaikan, akan berkendala di mengenai penggalian tambangnya di sana. Kan sifat masyarakat sana kan tahu sendiri Pak, ini kan kebetulan di tanah ulayat, bukan tanah negara Pak, mereka ini adalah mengambil tambang emas di tanah ulayat, di tanah hak milik suku mereka. Hanya itu pesan kami. Jadi tolong dilibatkan juga pemerintah daerah dalam hal ini suku mereka, gubernur, kepala provinsi, karena ini ada titipan amanat dari beliau. Biar dilibatkan, Gubernur Papua, kabupaten-kabupaten yang terkait di sekitarnya seperti Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, karena ini yang berhubungan langsung dengan tanah ulayat asal usul nenek moyangnya Pak.UU Minerba Perpanjangan Kontrak Freeport 7
TOTOK DARYANTO 6 PAN Jawa Timur V Laki-laki Ketua, masukan saja ini untuk direnungkan. Kalau semua harus dilaporkan itu nanti khawatir saya malah data itu tidak bermanfaat, informasi itu tidak bermanfaat karena seluruh laporan perusakan lingkungan dilaporkan. Jadi mesti ada kriteria kerusakan lingkungan yang misalnya menonjol, yang menjadi perhatian publik. Itu yang wajib dilaporkan di situ, tapi kalau yang kecil-kecil tidak berarti, ini Indonesia lho ya. Jadi saya membayangkan website itu nanti isinya perusakan tidak penting menurut saya tidak perlu. Jadi kerusakan-kerusakan yang menonjol, misalnya apakah dampak, misalnya kerusakan lingkungan oleh Freeport misalnya kerusakan semacam itu, chevron kalau mau yang gede-gede, lalu apalagi, apalagi gitu, tapi kalau semuanya dilaporkan nanti justru informasi itu tidak penting, bagi komisi juga nggak penting karena kita akan memberi perhatian khusus pada kerusakan lingkungan yang punya dampak besar dan jadi perhatian publik, apa iya diberi kriteria seperti itu misalnya.Data Data 7
TOTOK DARYANTO 13 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi sebenarnya kalau memang sulit-sulit seperti itu, sekarang itu mesti ada pembicaraan dan pemerintah mencari solusi gimana kalau Freeport itu dicarikan penggantinya saja, diambilalih saja, diganti saja dan Ibu harus mulai percaya kepada bangsa sendiri, bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh bangsa kita, termasuk orang Papua yang bekerja sekarang itu harus lebih sejahtera, dari pada dikelola asing tapi merugikan Indonesia karena 50 tahun lagi belum tentu masih ada tambang emas itu, sudah nggak ada, apalah orang Papua hanya mau hidup 50 tahun lagi setelah itu nggak hidup. Jadi di situlah problemnya, jadi menurut saya ini cepet-cepet dilakukan pembicaraan, tapi nggak bisa kalau sepihak harus ada yang dikalahkan, tidak win-win solution. Nah sementara sekarang ini sebenarnya tidak dalam kapasitasnya untuk kita bicara itu yang terhadap Freeport ini diwakili oleh Dewan Komisaris itu juga tidak bisa. Karena itu sebenarnya ini lebih sebagai penyampaian aspirasi dan sikap dari Anggota Komisi VII atau nanti itu disimpulkan saja itu sikap Komisi VII, bahwa Komisi VII ingin ada segera penyelesaian antara Freeport dan Indonesia tapi itu win-win solution, harus memberikan hasil yang adil baik bagi Freeport maupun bagi Indonesia. Itu untuk dibicarakan maka sebenarnya kita ingin mendengar itu kalau kita Freeport langsung itu kita buka saja di sini keberatan Freeport itu apa sebetulnya, kok yang dimintanya hanya izin ekspor konsentrat terus, smelternya nggak diurus. Kami menilai bahwa Freeport tidak serius mengelola, membangun smelter karena sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya enggak 5 tahun lah, mungkin 3 tahun yang lalu kita meninjau smelter di Gresik yang waktu itu perdebatannya masyarakat, maaf Bu Peggi, masyarakat Papua waktu itu juga minta supaya dibangun di Papua. Tapi kami pada waktu itu sudah punya kecurigaan, jangan ini ........... karena pilihannya jelas secara rasional kalau dibangun di Papua itu, smelter itu nanti kurang ekonomis sebetulnya, kalau di Gresik itu sudah jelas ya bahwa dari limbah, bahwa hasil sandingan dari pemurnian itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri yang ada di sana.Freeport Berdaulat 7
TOTOK DARYANTO 14 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kemudian juga di Gresik pada waktu itu ada tempatnya sudah disediakan milik dari BUMN, kemudian juga ada reklamasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Tapi Freeport tidak tertarik itu, malah ada pilihan Papua, Papua dan tuntutan Papua begitu harus di bangun di Papua karena ini adalah hasilnya tanah Papua dan di Papua tidak ada infrastruktur untuk itu, kan ini sama dengan bohong. Saya sebagai Anggota DPR yang boleh mengatakan begitu, supaya Freeport ini mendengar, jangan hanya di kira orang Indonesia ini semua mau manut dengan Freeport. Sudah terlalu lama karena ini Freeport memperlakukan Bangsa Indonesia secara tidak adil. Jadi kami dari Komisi VII minta supaya ada keadilan dan ketegasan dari pemerintah. Kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang kenapa dicari solusi lain, yang penting itu tetap berjalan tambang itu, bisa dikelola oleh Indonesia sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak lain, selesaikan secara baik-baik karena kontrak ada batasnya juga dan tahun 2021 sebenarnya sudah berakhir kalau Indonesia tidak memperpanjang, sebenarnya sudah selesai dan Freeport juga tidak boleh merasa dirugikan karena sudah untung, kontrak karya yang berakhir itu pernah merugikan kedua belah pihak, itu sudah disepakati sebelumnya.Freeport Berdaulat 7
TOTOK DARYANTO 15 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK, IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. UndangUndang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan, nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan, itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa, semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan. Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan pertambangan.Freeport Hakim Chepy 7
TOTOK DARYANTO 16 PAN Jawa Timur V Laki-laki Papu Bu, tadi saya sudah ralat jadi Papua.Freeport Irian Jaya 7
TOTOK DARYANTO 12 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu masalahnya, nah kemudian memang pilihannya sekarang, saya khawatirnya begini, di satu pihak IUPK yang diajukan oleh Freeport itu maka sebenarnya ini mesti kita bicara Freeport sebagai institusi sebetulnya. Jadi saya enggak, maka sampai saat ini Dewan Komisaris ini kapasitasnya apa karena kita ingin mencari solusi begitu. Jadi IUPK tadi diajukannya oleh Freeport ya, pertanyaannya apakah Freeport dalam mengajukan IUPK itu sekedar mau ingin dapat IUPK-nya supaya dapat izin ekspor diperpanjang tanpa melepaskan kontrak karyanya, jangan-jangan begitu cara berpikirnya Freeport. Kontrak karya tetap dianggap berlaku, IUPK itu tambahan bonus. Sementara pemerintah anggap kontrak karya itu berakhir diganti IUPK, di mana kontrak karya nanti berakhir pada tahun 2021 yang mestinya pada tahun ‘19 itu baru bisa dinegosiasikan tentang perpanjangan atau tidak gitu.Freeport IUP 7
TOTOK DARYANTO 15 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK, IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. UndangUndang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan, nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan, itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa, semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan. Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan pertambangan.Freeport IUP 7
TOTOK DARYANTO 18 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi kita terbaik itu norma, tidak usah harus terbaik dalam bentuk definitif nggak bisa, tapi terbaik itu kalau tidak diberi norma nanti apa fungsinya DPR RI itu. Fingsi DPR RI kan memberikan keputusan politik arahan, jadi enggak boleh di luar itu. Menurut saya yang terbaik itu adalah apabila dalam hubungan kerja itu ada prinsip keadilan ekonomi, Freeport tidak boleh rugi karena dia investasi minta jaminan stabilitas fiskal, stabilitas regulasi dan lain-lain silakan, tapi Indonesia harus juga menikmati keadilan ekonomi. Itu prinsip itu, nggak ketemu itu ya kita persoalkan di DPR, bagaimana pemerintah negosiasinya nggak bisa begitu, itu tugas pemerintah. Tapi menurut saya prinsip itu penting dicantumkan di sini, jadi ber keadilan ekonomi. Sudah itu saja rumus saya nanti lebih jauh biar Dirjen Minerba yang memikirkan dan menindaklanjuti pemerintah. Tapi prinsip itu penting, kalau hanya yang terbaik itu, terbaiknya ya seperti itu ternyata enggak memuaskan kita, tidak ada prinsip keadilan ekonominya sama saja dengan yang kemarin. Tidak jelas yang di ekspor itu isinya apa, orang Indonesia tidak boleh tahu, orang Papua juga nggak boleh tahu. Ada emasnya berapa, ada uraniumnya apa nggak, orang menduga-duga saja. Menurut saya sudah bukan jamannya itu, ini kan jaman teknologi informasi terbuka, semua bisa dipetakan menurut geologi dan perhitungan ekonomi.Freeport Keadilan Ekonomi 7
TOTOK DARYANTO 19 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu dilakukan pemerintah secara terbuka harusnya, dinegosiasikan dengan Freeport, eh Freeport untungmu berapa dengan cara begini. Kalau kamu bangun smelter ruginya apa. Itu hitung ekonominya, oke, kalau perlu ada pengecualian atau bagaimana itu tapi ada keadilan ekonomi prinsipnya. Kalau saya itu saja. Jadi seluruh apapun peraturan perundangan kita buat tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Artinya apa? Keadilan ekonomi ketika kita berhubungan dengan pihak asing, investasi. Investasi tidak boleh merugikan salah satu pihak, Indonesia tidak bisa dirugikan terus-menerus nggak bisa, kalau dirugikan ya stop saja. DPR RI secara politiki mengatakan stop, kalau itu merugikan Indonesia. Saya kira itu sikap yang fair.Freeport Keadilan Ekonomi 7
TOTOK DARYANTO 20 PAN Jawa Timur V Laki-laki Berkeadilan ekonomi itu nanti itu dijabarkan lebih lanjut oleh Freeport maupun oleh pemerintah.Freeport Keadilan Ekonomi 7
TOTOK DARYANTO 5 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi berita terakhir kan bahwa seolah-olah sudah tidak sepakat, seolah-olah sudah deadlock komunikasi atau proses negosiasi antara pemerintah dengan Freeport dan bahkan pihak Freeport sudah menyerahkan ke Arbitrase internasional. Nah itu yang ingin kita dengar sebetulnya apakah betul seperti itu, karena dari rapat Rapat Dengar Pendapat ini sebenarnya kita bisa mendengar seluruh alasan-alasan penjelasan dari Freeport kalau memang itu, apalagi ini terbuka karena tentu bukan hanya Komisi VII. Saya nggak tahu ini terbuka apa tertutup, sebetulnya kalau mau buka-bukaan itu mestinya tertutup karena nanti penjelasan resminya adalah konferensi pers dari apakah pihak Freeport, apakah pihak Komisi VII kalau diperlukan atau pemerintah kepada masyarakat karena kalau kita bicara terbuka di sini untuk melihat latar belakang dan berbagai posisi masing-masing secara terbuka. Dan itu pasti penuh dengan kepentingan yang berbeda kalau tidak disebut konflik kepentingan. Jadi di satu pihak akan berpijak pada posisinya, di lain pihak juga ingin melakukan perubahan perbaikan dalam hubungan Freeport dengan Indonesia, dan Komisi VII pasti pendapatnya adalah selalu yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau seperti itu sebetulnya memang tidak bisa terbuka sebetulnya Ketua, tapi kalau sekedar bahwa di sini Dewan Komisaris menyatakan bahwa persoalan mantan Dirut Freeport lalu sudah mengundurkan diri dan ini kalau cuma itu bisa-bisa saja itu terbuka, tapi kalau apa yang jadi harapan saya tadi yang saya sampaikan tadi itu mestinya jangan terbuka karena itu sesuatu yang belum final, kalau terbuka itu kan mesti informasi yang sudah final di masyarakat dan itu bisa menjadi pijakan dari masyarakat, tapi kalau ini belum final masih negosiasi, saya kira tidak perlu terbuka maka pertanyaan saya berikutnya adalah apakah pihak Freeport yang diwakili oleh Dewan Komisaris punya kapasitas untuk menjelaskan seluruh persoalan yang menjadi pertanyaan besar di masyarakat kita, bahwa Freeport dan Indonesia pada sekarang ini dalam posisi tanda kutip deadlock dalam negosiasi karena Freeport tidak bisa menerima tawaran dari pemerintah Indonesia dan pihak Indonesia sendiri juga nampaknya dari kabar-kabar di media juga tidak mau menerima apa yang diinginkan oleh Freeport. Sehingga akhirnya pihak Freeport memilih jalan arbitrase, maka nanti sebetulnya Pak Dirjen juga saya minta menjelaskan itu juga sebetulnya karena mesti informasi ini tidak hanya didapat dari Freeport, tapi juga dari pemerintah yang inten melakukan negosiasi itu pasti punya informasinya.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 6 PAN Jawa Timur V Laki-laki Maka saya minta kalau ini dibuka dan saya minta ini dibuka aja, kalau enggak, nggak ada gunanya kita rapat di sini. Kalau nggak dibuka enggak ada gunanya segera di selesai, dianggap selesai aja rapatnya gitu atau rapat dengan pemerintah saja, kalau Freeport tidak punya informasi apa-apa dan tidak punya kapasitas, Freeport selesai karena nanti apa gunanya Freport dengar informasi yang mau ditanyakan pemerintah dengan DPR ini biasanya satu sikap Pak untuk urusan bela negara satu sikap, biasanya gitu Pak. Jadi kalau ini mau bicara itu ya seperti itu tapi kalau ini mau pihak Freeport juga ingin menyampaikan pada DPR ya tentang posisinya, nanti pemerintah juga menyampaikan justru di DPR RI inilah tempat untuk nanti mencari solusi bagaimana, karena Undang-Undang juga sedang dibahas. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita tawarkan kepada Freeport dan kepada Pemerintah tapi saya berharap rapat ini ada penjelasan-penjelasan terkait berbagai masalah yang tadi saya sampaikan gitu karena DPR RI biasanya enggak tahu persisnya gimana Pak, padahal kita ini selalu ditanya orang, bagaimana soal Freeport, mau jawab apa Pak. Akhirnya ya kalau di medsos seperti itu, tapi kan enggak tidak lucu DPR kok informasinya dari media sosial, media sosial seharusnya informasi dari DPR kan begitu.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 7 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu usulnya Ketua, kalau bisa ini tertutup aja supaya berani terbuka, ngomongnya di dalami ini supaya terbuka, kita tertutup saja. Terima kasih.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 8 PAN Jawa Timur V Laki-laki Pak Ketua, saya sedikit menanggapi rekan saya Pak Ramson. Sebenarnya kalau mau terbuka saya juga tetap setuju gitu, cuma pasti kualitasnya akan berbeda informasinya kalau itu tertutup. Gitu aja tapi mau terbuka ya enggak ada masalah saya nggak punya kepentingan mau terbuka tertutup, mau tertutup ya boleh, tapi yang jelas kalau tertutup pasti semua hal bisa dibuka. Tapi kalau terbuka pasti banyak hal yang tidak diinformasikan itu saja. Jadi silakan Ketua mengambil keputusan.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 11 PAN Jawa Timur V Laki-laki Baik Ketua, saya ingin menanggapi persoalan yang esensial yang tadi sebenarnya sudah diungkap oleh Ibu Peggy dari Dapil Papua ya. Bahwa harus secepatnya ada final, ada keputusan negosiasi antara Freeport dengan Indonesia. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bu Peggi dan masyarakat di Papua dan kita semua Bangsa Indonesia juga Freeport juga bahwa untuk bisa cepat selesai itu kan membutuhkan keterlibatan atau partisipasi kedua belah pihak namanya negosiasi. Jadi enggak bisa pemerintah mau cepet-cepet, Freeportnya tidak mau cepat-cepat. Freeport mau cepet-cepet, pemerintah tidak mau itu juga nggak bisa. Tapi yang jadi masalah sebenarnya kan mesti didudukkan dulu pada pokok persoalannya, bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 4/2009 itu, itu adalah sebuah rezim baru yang tidak mengenal lagi kontrak karya. Sehingga pilihan IUP atau IUPK itu ya memang itulah yang bisa dijamin oleh Undang-Undang yang ada sekarang. Bahwa masih ada kontrak karya pada saat Undang-Undang itu diundangkan karena kontrak karya sudah ditandatangani, maka masih berlaku. Tapi dalam Undang-undang itu sebetulnya kontrak karya sudah tidak dikenal lagi karena sebenarnya kontrak karya itu menyalahi konstitusi, tapi tidak bisa di anulir karena sudah terlanjur terjadi kontrak karyanya, perjanjian antara negara dengan pihak perusahaan asing.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 12 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu masalahnya, nah kemudian memang pilihannya sekarang, saya khawatirnya begini, di satu pihak IUPK yang diajukan oleh Freeport itu maka sebenarnya ini mesti kita bicara Freeport sebagai institusi sebetulnya. Jadi saya enggak, maka sampai saat ini Dewan Komisaris ini kapasitasnya apa karena kita ingin mencari solusi begitu. Jadi IUPK tadi diajukannya oleh Freeport ya, pertanyaannya apakah Freeport dalam mengajukan IUPK itu sekedar mau ingin dapat IUPK-nya supaya dapat izin ekspor diperpanjang tanpa melepaskan kontrak karyanya, jangan-jangan begitu cara berpikirnya Freeport. Kontrak karya tetap dianggap berlaku, IUPK itu tambahan bonus. Sementara pemerintah anggap kontrak karya itu berakhir diganti IUPK, di mana kontrak karya nanti berakhir pada tahun 2021 yang mestinya pada tahun ‘19 itu baru bisa dinegosiasikan tentang perpanjangan atau tidak gitu.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 15 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK, IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. UndangUndang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan, nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan, itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa, semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan. Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan pertambangan.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 21 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kalau bikin kalimat jangan ada yang dihapus dulu, kalimatnya bikin dulu baru nomor 4-nya dihapus. Inikan jadi berbeda ini artinya, kalau yang pak Ini kan usulannya ini informasi aja, bahwa informasi tidak melakukan PHK. Padahal tadi Bu Peggi melaporkan sudah ada PHK, jadi kita kan minta supaya tidak ada PHK. Jadi sebetulnya ini urutannya sebenarnya sudah bagus Pak Dar, sebetulnya, hanya memang angkanya jadi 4, habis 4 ya mau 5, 5 terima kasih sekian. Tetapi kalau itu urutannya sudah pas Pak, karena saya kira karena 4 itu adalah setelah yang 3 itu maka 4 itu kita minta tidak ada 4 itu, artinya tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada, bahkan bukan hannya PHK. PHK dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Freeport kepada masyarakat itu juga nggak boleh dikurangi, gngak boleh dihilangkan, yang tadinya bantu apa tadi BBM sekian liter setiap bulan, yang listrik hidup sekarang mati itu nggak boleh. Mestinya bagian dari itu seperti itu, Cuma bahasanya saja disempurnakan bagaimana.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 22 PAN Jawa Timur V Laki-laki Pak Ketua, sebetulnya prinsipnya kan yang tidak boleh dilakukan Freeport itukan sebetulnya mem-PHK karyawan dan lain-lain itu yang tidak boleh Pak. Kalau itu dicantumkan semua nanti justru seolah-olah kita ini mengecualikan Freeport, mengistimewakan Freeport boleh ekspor konsentrat sampai kapan pun tanpa harus membangun smelter dan lain sebagainya, padahal tidak begitu semangatnya. Jadi ya kalau mau dicantumkan tetap melakukan produksi itu kan menurut saya enggak perlu. Mau produksi mau nggak, yang penting enggak boleh PHK, nah karena nggak boleh PHK harus produksi kan begitu kira-kira. Jadi ya sudah berproduksi tetap produksi tapi di PHK itu enggak boleh. Kira-kira begitu, tapi kalau tetap melakukan ekspor konsentrat apa itu menurut saya itu nanti menjadi negatif rapat kita ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di luar gedungnya. Dan semangat nomor 3 seakan-akan diabaikan. Berkeadilan ekonomi itu nanti ilang, isu yang muncul adalah Komisi VII mendukung Freeport ekspor terus konsentrat, tambahin lagi tanpa membnagun smelter tambah parah nanti. Jadi gitu Pak Ketua, jadi nggak usah dicantumkan lah yang.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 23 PAN Jawa Timur V Laki-laki Mengharapkan sebetulnya, meminta ya kan wajar kalau Menteri Perindustrian mengatakan walaupun ekonomi sulit tidak boleh ada PHK. Ini DPR RI ya ngomongnya begitu, apapun yang terjadi Freeport nggak boleh ada PHK karena itu rakyat Indonesia yang di PHK. Itu sikap politik kita, jadi menurut saya ini meminta kepada Freeport agar tidak ada PHK.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 4 PAN Jawa Timur V Laki-laki Tadi penjelasan dari Pak Dirjen saya kira cukup sistematis dan memberi gambaran yang utuh terhadap perkembangan Freeport di Indonesia. Kemudian tadi kita mendengarkan penjelasan dari Dewan Komisaris, yang sebetulnya itu tadi yang saya interupsi Ketua. Jadi tapi tidak apa-apa ternyata itu yang mau disampaikan karena kalau itu sebenarnya saya barusan tanya kepada sahabat saya, apakah itu masih ada proses hukum, katanya sedang ada proses selanjutnya, oh begitu. Makanya itu yang dimasalahkan padahal sebetulnya menurut saya dengan sudah mengundurkan diri itu mestinya sudah selesai urusannya. Itu sudah sanksi terberat sebetulnya, sanksi moril, sanksi dan ada pengakuan juga kesalahan, walaupun mungkin tidak pernah mengakui salah gitu. Itu bagi saya tapi tentu Saudara Muchtar Tompo silakan untuk mengambil, mengambil sikap sendiri, tapi sebagai Anggota Komisi VII saya sebetulnya sudah bisa memahami bahwa itu adalah bentuk penyesalan dan ini kita anggap selesai karena ada persoalan yang lebih besar sebetulnya hubungan antara Freeport dan Indonesia. Nah itu yang mesti menjadi bahan diskusi kita dan sebenarnya harapan kita, Dewan Komisaris pada malam hari Indonesia bisa memberikan penjelasan-penjelasan lebih jauh tentang berbagai latar belakang terhadap persoalan Freeport di Indonesia.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 13 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi sebenarnya kalau memang sulit-sulit seperti itu, sekarang itu mesti ada pembicaraan dan pemerintah mencari solusi gimana kalau Freeport itu dicarikan penggantinya saja, diambilalih saja, diganti saja dan Ibu harus mulai percaya kepada bangsa sendiri, bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh bangsa kita, termasuk orang Papua yang bekerja sekarang itu harus lebih sejahtera, dari pada dikelola asing tapi merugikan Indonesia karena 50 tahun lagi belum tentu masih ada tambang emas itu, sudah nggak ada, apalah orang Papua hanya mau hidup 50 tahun lagi setelah itu nggak hidup. Jadi di situlah problemnya, jadi menurut saya ini cepet-cepet dilakukan pembicaraan, tapi nggak bisa kalau sepihak harus ada yang dikalahkan, tidak win-win solution. Nah sementara sekarang ini sebenarnya tidak dalam kapasitasnya untuk kita bicara itu yang terhadap Freeport ini diwakili oleh Dewan Komisaris itu juga tidak bisa. Karena itu sebenarnya ini lebih sebagai penyampaian aspirasi dan sikap dari Anggota Komisi VII atau nanti itu disimpulkan saja itu sikap Komisi VII, bahwa Komisi VII ingin ada segera penyelesaian antara Freeport dan Indonesia tapi itu win-win solution, harus memberikan hasil yang adil baik bagi Freeport maupun bagi Indonesia. Itu untuk dibicarakan maka sebenarnya kita ingin mendengar itu kalau kita Freeport langsung itu kita buka saja di sini keberatan Freeport itu apa sebetulnya, kok yang dimintanya hanya izin ekspor konsentrat terus, smelternya nggak diurus. Kami menilai bahwa Freeport tidak serius mengelola, membangun smelter karena sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya enggak 5 tahun lah, mungkin 3 tahun yang lalu kita meninjau smelter di Gresik yang waktu itu perdebatannya masyarakat, maaf Bu Peggi, masyarakat Papua waktu itu juga minta supaya dibangun di Papua. Tapi kami pada waktu itu sudah punya kecurigaan, jangan ini ........... karena pilihannya jelas secara rasional kalau dibangun di Papua itu, smelter itu nanti kurang ekonomis sebetulnya, kalau di Gresik itu sudah jelas ya bahwa dari limbah, bahwa hasil sandingan dari pemurnian itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri yang ada di sana.Freeport Negosiasi 7



TOTOK DARYANTO 14 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kemudian juga di Gresik pada waktu itu ada tempatnya sudah disediakan milik dari BUMN, kemudian juga ada reklamasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Tapi Freeport tidak tertarik itu, malah ada pilihan Papua, Papua dan tuntutan Papua begitu harus di bangun di Papua karena ini adalah hasilnya tanah Papua dan di Papua tidak ada infrastruktur untuk itu, kan ini sama dengan bohong. Saya sebagai Anggota DPR yang boleh mengatakan begitu, supaya Freeport ini mendengar, jangan hanya di kira orang Indonesia ini semua mau manut dengan Freeport. Sudah terlalu lama karena ini Freeport memperlakukan Bangsa Indonesia secara tidak adil. Jadi kami dari Komisi VII minta supaya ada keadilan dan ketegasan dari pemerintah. Kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang kenapa dicari solusi lain, yang penting itu tetap berjalan tambang itu, bisa dikelola oleh Indonesia sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak lain, selesaikan secara baik-baik karena kontrak ada batasnya juga dan tahun 2021 sebenarnya sudah berakhir kalau Indonesia tidak memperpanjang, sebenarnya sudah selesai dan Freeport juga tidak boleh merasa dirugikan karena sudah untung, kontrak karya yang berakhir itu pernah merugikan kedua belah pihak, itu sudah disepakati sebelumnya.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 12 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu masalahnya, nah kemudian memang pilihannya sekarang, saya khawatirnya begini, di satu pihak IUPK yang diajukan oleh Freeport itu maka sebenarnya ini mesti kita bicara Freeport sebagai institusi sebetulnya. Jadi saya enggak, maka sampai saat ini Dewan Komisaris ini kapasitasnya apa karena kita ingin mencari solusi begitu. Jadi IUPK tadi diajukannya oleh Freeport ya, pertanyaannya apakah Freeport dalam mengajukan IUPK itu sekedar mau ingin dapat IUPK-nya supaya dapat izin ekspor diperpanjang tanpa melepaskan kontrak karyanya, jangan-jangan begitu cara berpikirnya Freeport. Kontrak karya tetap dianggap berlaku, IUPK itu tambahan bonus. Sementara pemerintah anggap kontrak karya itu berakhir diganti IUPK, di mana kontrak karya nanti berakhir pada tahun 2021 yang mestinya pada tahun ‘19 itu baru bisa dinegosiasikan tentang perpanjangan atau tidak gitu.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 15 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK, IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. UndangUndang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan, nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan, itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa, semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan. Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan pertambangan.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 5 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi berita terakhir kan bahwa seolah-olah sudah tidak sepakat, seolah-olah sudah deadlock komunikasi atau proses negosiasi antara pemerintah dengan Freeport dan bahkan pihak Freeport sudah menyerahkan ke Arbitrase internasional. Nah itu yang ingin kita dengar sebetulnya apakah betul seperti itu, karena dari rapat Rapat Dengar Pendapat ini sebenarnya kita bisa mendengar seluruh alasan-alasan penjelasan dari Freeport kalau memang itu, apalagi ini terbuka karena tentu bukan hanya Komisi VII. Saya nggak tahu ini terbuka apa tertutup, sebetulnya kalau mau buka-bukaan itu mestinya tertutup karena nanti penjelasan resminya adalah konferensi pers dari apakah pihak Freeport, apakah pihak Komisi VII kalau diperlukan atau pemerintah kepada masyarakat karena kalau kita bicara terbuka di sini untuk melihat latar belakang dan berbagai posisi masing-masing secara terbuka. Dan itu pasti penuh dengan kepentingan yang berbeda kalau tidak disebut konflik kepentingan. Jadi di satu pihak akan berpijak pada posisinya, di lain pihak juga ingin melakukan perubahan perbaikan dalam hubungan Freeport dengan Indonesia, dan Komisi VII pasti pendapatnya adalah selalu yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau seperti itu sebetulnya memang tidak bisa terbuka sebetulnya Ketua, tapi kalau sekedar bahwa di sini Dewan Komisaris menyatakan bahwa persoalan mantan Dirut Freeport lalu sudah mengundurkan diri dan ini kalau cuma itu bisa-bisa saja itu terbuka, tapi kalau apa yang jadi harapan saya tadi yang saya sampaikan tadi itu mestinya jangan terbuka karena itu sesuatu yang belum final, kalau terbuka itu kan mesti informasi yang sudah final di masyarakat dan itu bisa menjadi pijakan dari masyarakat, tapi kalau ini belum final masih negosiasi, saya kira tidak perlu terbuka maka pertanyaan saya berikutnya adalah apakah pihak Freeport yang diwakili oleh Dewan Komisaris punya kapasitas untuk menjelaskan seluruh persoalan yang menjadi pertanyaan besar di masyarakat kita, bahwa Freeport dan Indonesia pada sekarang ini dalam posisi tanda kutip deadlock dalam negosiasi karena Freeport tidak bisa menerima tawaran dari pemerintah Indonesia dan pihak Indonesia sendiri juga nampaknya dari kabar-kabar di media juga tidak mau menerima apa yang diinginkan oleh Freeport. Sehingga akhirnya pihak Freeport memilih jalan arbitrase, maka nanti sebetulnya Pak Dirjen juga saya minta menjelaskan itu juga sebetulnya karena mesti informasi ini tidak hanya didapat dari Freeport, tapi juga dari pemerintah yang inten melakukan negosiasi itu pasti punya informasinya.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 18 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi kita terbaik itu norma, tidak usah harus terbaik dalam bentuk definitif nggak bisa, tapi terbaik itu kalau tidak diberi norma nanti apa fungsinya DPR RI itu. Fingsi DPR RI kan memberikan keputusan politik arahan, jadi enggak boleh di luar itu. Menurut saya yang terbaik itu adalah apabila dalam hubungan kerja itu ada prinsip keadilan ekonomi, Freeport tidak boleh rugi karena dia investasi minta jaminan stabilitas fiskal, stabilitas regulasi dan lain-lain silakan, tapi Indonesia harus juga menikmati keadilan ekonomi. Itu prinsip itu, nggak ketemu itu ya kita persoalkan di DPR, bagaimana pemerintah negosiasinya nggak bisa begitu, itu tugas pemerintah. Tapi menurut saya prinsip itu penting dicantumkan di sini, jadi ber keadilan ekonomi. Sudah itu saja rumus saya nanti lebih jauh biar Dirjen Minerba yang memikirkan dan menindaklanjuti pemerintah. Tapi prinsip itu penting, kalau hanya yang terbaik itu, terbaiknya ya seperti itu ternyata enggak memuaskan kita, tidak ada prinsip keadilan ekonominya sama saja dengan yang kemarin. Tidak jelas yang di ekspor itu isinya apa, orang Indonesia tidak boleh tahu, orang Papua juga nggak boleh tahu. Ada emasnya berapa, ada uraniumnya apa nggak, orang menduga-duga saja. Menurut saya sudah bukan jamannya itu, ini kan jaman teknologi informasi terbuka, semua bisa dipetakan menurut geologi dan perhitungan ekonomi.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 19 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu dilakukan pemerintah secara terbuka harusnya, dinegosiasikan dengan Freeport, eh Freeport untungmu berapa dengan cara begini. Kalau kamu bangun smelter ruginya apa. Itu hitung ekonominya, oke, kalau perlu ada pengecualian atau bagaimana itu tapi ada keadilan ekonomi prinsipnya. Kalau saya itu saja. Jadi seluruh apapun peraturan perundangan kita buat tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Artinya apa? Keadilan ekonomi ketika kita berhubungan dengan pihak asing, investasi. Investasi tidak boleh merugikan salah satu pihak, Indonesia tidak bisa dirugikan terus-menerus nggak bisa, kalau dirugikan ya stop saja. DPR RI secara politiki mengatakan stop, kalau itu merugikan Indonesia. Saya kira itu sikap yang fair.Freeport Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 11 PAN Jawa Timur V Laki-laki Baik Ketua, saya ingin menanggapi persoalan yang esensial yang tadi sebenarnya sudah diungkap oleh Ibu Peggy dari Dapil Papua ya. Bahwa harus secepatnya ada final, ada keputusan negosiasi antara Freeport dengan Indonesia. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bu Peggi dan masyarakat di Papua dan kita semua Bangsa Indonesia juga Freeport juga bahwa untuk bisa cepat selesai itu kan membutuhkan keterlibatan atau partisipasi kedua belah pihak namanya negosiasi. Jadi enggak bisa pemerintah mau cepet-cepet, Freeportnya tidak mau cepat-cepat. Freeport mau cepet-cepet, pemerintah tidak mau itu juga nggak bisa. Tapi yang jadi masalah sebenarnya kan mesti didudukkan dulu pada pokok persoalannya, bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 4/2009 itu, itu adalah sebuah rezim baru yang tidak mengenal lagi kontrak karya. Sehingga pilihan IUP atau IUPK itu ya memang itulah yang bisa dijamin oleh Undang-Undang yang ada sekarang. Bahwa masih ada kontrak karya pada saat Undang-Undang itu diundangkan karena kontrak karya sudah ditandatangani, maka masih berlaku. Tapi dalam Undang-undang itu sebetulnya kontrak karya sudah tidak dikenal lagi karena sebenarnya kontrak karya itu menyalahi konstitusi, tapi tidak bisa di anulir karena sudah terlanjur terjadi kontrak karyanya, perjanjian antara negara dengan pihak perusahaan asing.Freeport Percepat Negosiasi 7
TOTOK DARYANTO 21 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kalau bikin kalimat jangan ada yang dihapus dulu, kalimatnya bikin dulu baru nomor 4-nya dihapus. Inikan jadi berbeda ini artinya, kalau yang pak Ini kan usulannya ini informasi aja, bahwa informasi tidak melakukan PHK. Padahal tadi Bu Peggi melaporkan sudah ada PHK, jadi kita kan minta supaya tidak ada PHK. Jadi sebetulnya ini urutannya sebenarnya sudah bagus Pak Dar, sebetulnya, hanya memang angkanya jadi 4, habis 4 ya mau 5, 5 terima kasih sekian. Tetapi kalau itu urutannya sudah pas Pak, karena saya kira karena 4 itu adalah setelah yang 3 itu maka 4 itu kita minta tidak ada 4 itu, artinya tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada, bahkan bukan hannya PHK. PHK dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Freeport kepada masyarakat itu juga nggak boleh dikurangi, gngak boleh dihilangkan, yang tadinya bantu apa tadi BBM sekian liter setiap bulan, yang listrik hidup sekarang mati itu nggak boleh. Mestinya bagian dari itu seperti itu, Cuma bahasanya saja disempurnakan bagaimana.Freeport PHK 7
TOTOK DARYANTO 22 PAN Jawa Timur V Laki-laki Pak Ketua, sebetulnya prinsipnya kan yang tidak boleh dilakukan Freeport itukan sebetulnya mem-PHK karyawan dan lain-lain itu yang tidak boleh Pak. Kalau itu dicantumkan semua nanti justru seolah-olah kita ini mengecualikan Freeport, mengistimewakan Freeport boleh ekspor konsentrat sampai kapan pun tanpa harus membangun smelter dan lain sebagainya, padahal tidak begitu semangatnya. Jadi ya kalau mau dicantumkan tetap melakukan produksi itu kan menurut saya enggak perlu. Mau produksi mau nggak, yang penting enggak boleh PHK, nah karena nggak boleh PHK harus produksi kan begitu kira-kira. Jadi ya sudah berproduksi tetap produksi tapi di PHK itu enggak boleh. Kira-kira begitu, tapi kalau tetap melakukan ekspor konsentrat apa itu menurut saya itu nanti menjadi negatif rapat kita ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di luar gedungnya. Dan semangat nomor 3 seakan-akan diabaikan. Berkeadilan ekonomi itu nanti ilang, isu yang muncul adalah Komisi VII mendukung Freeport ekspor terus konsentrat, tambahin lagi tanpa membnagun smelter tambah parah nanti. Jadi gitu Pak Ketua, jadi nggak usah dicantumkan lah yang.Freeport PHK 7
TOTOK DARYANTO 23 PAN Jawa Timur V Laki-laki Mengharapkan sebetulnya, meminta ya kan wajar kalau Menteri Perindustrian mengatakan walaupun ekonomi sulit tidak boleh ada PHK. Ini DPR RI ya ngomongnya begitu, apapun yang terjadi Freeport nggak boleh ada PHK karena itu rakyat Indonesia yang di PHK. Itu sikap politik kita, jadi menurut saya ini meminta kepada Freeport agar tidak ada PHK.Freeport PHK 7
TOTOK DARYANTO 13 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi sebenarnya kalau memang sulit-sulit seperti itu, sekarang itu mesti ada pembicaraan dan pemerintah mencari solusi gimana kalau Freeport itu dicarikan penggantinya saja, diambilalih saja, diganti saja dan Ibu harus mulai percaya kepada bangsa sendiri, bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh bangsa kita, termasuk orang Papua yang bekerja sekarang itu harus lebih sejahtera, dari pada dikelola asing tapi merugikan Indonesia karena 50 tahun lagi belum tentu masih ada tambang emas itu, sudah nggak ada, apalah orang Papua hanya mau hidup 50 tahun lagi setelah itu nggak hidup. Jadi di situlah problemnya, jadi menurut saya ini cepet-cepet dilakukan pembicaraan, tapi nggak bisa kalau sepihak harus ada yang dikalahkan, tidak win-win solution. Nah sementara sekarang ini sebenarnya tidak dalam kapasitasnya untuk kita bicara itu yang terhadap Freeport ini diwakili oleh Dewan Komisaris itu juga tidak bisa. Karena itu sebenarnya ini lebih sebagai penyampaian aspirasi dan sikap dari Anggota Komisi VII atau nanti itu disimpulkan saja itu sikap Komisi VII, bahwa Komisi VII ingin ada segera penyelesaian antara Freeport dan Indonesia tapi itu win-win solution, harus memberikan hasil yang adil baik bagi Freeport maupun bagi Indonesia. Itu untuk dibicarakan maka sebenarnya kita ingin mendengar itu kalau kita Freeport langsung itu kita buka saja di sini keberatan Freeport itu apa sebetulnya, kok yang dimintanya hanya izin ekspor konsentrat terus, smelternya nggak diurus. Kami menilai bahwa Freeport tidak serius mengelola, membangun smelter karena sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya enggak 5 tahun lah, mungkin 3 tahun yang lalu kita meninjau smelter di Gresik yang waktu itu perdebatannya masyarakat, maaf Bu Peggi, masyarakat Papua waktu itu juga minta supaya dibangun di Papua. Tapi kami pada waktu itu sudah punya kecurigaan, jangan ini ........... karena pilihannya jelas secara rasional kalau dibangun di Papua itu, smelter itu nanti kurang ekonomis sebetulnya, kalau di Gresik itu sudah jelas ya bahwa dari limbah, bahwa hasil sandingan dari pemurnian itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri yang ada di sana.Freeport Smelter 7
TOTOK DARYANTO 2 PAN Jawa Timur V Laki-laki Lanjutkan Dewan Komisaris. Jadi tadi disampaikan agenda Dewan Komisaris hanya menyampaikan tindak lanjut dari rapat itu, rapat itu atau kasus itu maksudnya, karena yang mudahmudahan nanti ada atau kita minta supaya ada juga beberapa isu penting yang sekarang menjadi perhatian dari masyarakat terkait dengan divestasi dan lain sebagainya, terus pembangunan smelter dan sebagainya.Freeport Smelter 7
TOTOK DARYANTO 13 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi sebenarnya kalau memang sulit-sulit seperti itu, sekarang itu mesti ada pembicaraan dan pemerintah mencari solusi gimana kalau Freeport itu dicarikan penggantinya saja, diambilalih saja, diganti saja dan Ibu harus mulai percaya kepada bangsa sendiri, bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh bangsa kita, termasuk orang Papua yang bekerja sekarang itu harus lebih sejahtera, dari pada dikelola asing tapi merugikan Indonesia karena 50 tahun lagi belum tentu masih ada tambang emas itu, sudah nggak ada, apalah orang Papua hanya mau hidup 50 tahun lagi setelah itu nggak hidup. Jadi di situlah problemnya, jadi menurut saya ini cepet-cepet dilakukan pembicaraan, tapi nggak bisa kalau sepihak harus ada yang dikalahkan, tidak win-win solution. Nah sementara sekarang ini sebenarnya tidak dalam kapasitasnya untuk kita bicara itu yang terhadap Freeport ini diwakili oleh Dewan Komisaris itu juga tidak bisa. Karena itu sebenarnya ini lebih sebagai penyampaian aspirasi dan sikap dari Anggota Komisi VII atau nanti itu disimpulkan saja itu sikap Komisi VII, bahwa Komisi VII ingin ada segera penyelesaian antara Freeport dan Indonesia tapi itu win-win solution, harus memberikan hasil yang adil baik bagi Freeport maupun bagi Indonesia. Itu untuk dibicarakan maka sebenarnya kita ingin mendengar itu kalau kita Freeport langsung itu kita buka saja di sini keberatan Freeport itu apa sebetulnya, kok yang dimintanya hanya izin ekspor konsentrat terus, smelternya nggak diurus. Kami menilai bahwa Freeport tidak serius mengelola, membangun smelter karena sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya enggak 5 tahun lah, mungkin 3 tahun yang lalu kita meninjau smelter di Gresik yang waktu itu perdebatannya masyarakat, maaf Bu Peggi, masyarakat Papua waktu itu juga minta supaya dibangun di Papua. Tapi kami pada waktu itu sudah punya kecurigaan, jangan ini ........... karena pilihannya jelas secara rasional kalau dibangun di Papua itu, smelter itu nanti kurang ekonomis sebetulnya, kalau di Gresik itu sudah jelas ya bahwa dari limbah, bahwa hasil sandingan dari pemurnian itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri yang ada di sana.Freeport Tambang Emas 7
TOTOK DARYANTO 14 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kemudian juga di Gresik pada waktu itu ada tempatnya sudah disediakan milik dari BUMN, kemudian juga ada reklamasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Tapi Freeport tidak tertarik itu, malah ada pilihan Papua, Papua dan tuntutan Papua begitu harus di bangun di Papua karena ini adalah hasilnya tanah Papua dan di Papua tidak ada infrastruktur untuk itu, kan ini sama dengan bohong. Saya sebagai Anggota DPR yang boleh mengatakan begitu, supaya Freeport ini mendengar, jangan hanya di kira orang Indonesia ini semua mau manut dengan Freeport. Sudah terlalu lama karena ini Freeport memperlakukan Bangsa Indonesia secara tidak adil. Jadi kami dari Komisi VII minta supaya ada keadilan dan ketegasan dari pemerintah. Kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang kenapa dicari solusi lain, yang penting itu tetap berjalan tambang itu, bisa dikelola oleh Indonesia sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak lain, selesaikan secara baik-baik karena kontrak ada batasnya juga dan tahun 2021 sebenarnya sudah berakhir kalau Indonesia tidak memperpanjang, sebenarnya sudah selesai dan Freeport juga tidak boleh merasa dirugikan karena sudah untung, kontrak karya yang berakhir itu pernah merugikan kedua belah pihak, itu sudah disepakati sebelumnya.Freeport Tambang Emas 7
TOTOK DARYANTO 9 PAN Jawa Timur V Laki-laki Bapak waktu jadi DPR RI dulu Tata Tertib itu belum ada Pak, sekarang bolehj interaktif. Jawam Bapak DPR RI belum ada itu, aturan itu.Freeport Tatib 7
TOTOK DARYANTO 21 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kalau bikin kalimat jangan ada yang dihapus dulu, kalimatnya bikin dulu baru nomor 4-nya dihapus. Inikan jadi berbeda ini artinya, kalau yang pak Ini kan usulannya ini informasi aja, bahwa informasi tidak melakukan PHK. Padahal tadi Bu Peggi melaporkan sudah ada PHK, jadi kita kan minta supaya tidak ada PHK. Jadi sebetulnya ini urutannya sebenarnya sudah bagus Pak Dar, sebetulnya, hanya memang angkanya jadi 4, habis 4 ya mau 5, 5 terima kasih sekian. Tetapi kalau itu urutannya sudah pas Pak, karena saya kira karena 4 itu adalah setelah yang 3 itu maka 4 itu kita minta tidak ada 4 itu, artinya tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada, bahkan bukan hannya PHK. PHK dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Freeport kepada masyarakat itu juga nggak boleh dikurangi, gngak boleh dihilangkan, yang tadinya bantu apa tadi BBM sekian liter setiap bulan, yang listrik hidup sekarang mati itu nggak boleh. Mestinya bagian dari itu seperti itu, Cuma bahasanya saja disempurnakan bagaimana.Freeport Tenaga Kerja 7
TOTOK DARYANTO 22 PAN Jawa Timur V Laki-laki Pak Ketua, sebetulnya prinsipnya kan yang tidak boleh dilakukan Freeport itukan sebetulnya mem-PHK karyawan dan lain-lain itu yang tidak boleh Pak. Kalau itu dicantumkan semua nanti justru seolah-olah kita ini mengecualikan Freeport, mengistimewakan Freeport boleh ekspor konsentrat sampai kapan pun tanpa harus membangun smelter dan lain sebagainya, padahal tidak begitu semangatnya. Jadi ya kalau mau dicantumkan tetap melakukan produksi itu kan menurut saya enggak perlu. Mau produksi mau nggak, yang penting enggak boleh PHK, nah karena nggak boleh PHK harus produksi kan begitu kira-kira. Jadi ya sudah berproduksi tetap produksi tapi di PHK itu enggak boleh. Kira-kira begitu, tapi kalau tetap melakukan ekspor konsentrat apa itu menurut saya itu nanti menjadi negatif rapat kita ini, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di luar gedungnya. Dan semangat nomor 3 seakan-akan diabaikan. Berkeadilan ekonomi itu nanti ilang, isu yang muncul adalah Komisi VII mendukung Freeport ekspor terus konsentrat, tambahin lagi tanpa membnagun smelter tambah parah nanti. Jadi gitu Pak Ketua, jadi nggak usah dicantumkan lah yang.Freeport Tenaga Kerja 7
TOTOK DARYANTO 23 PAN Jawa Timur V Laki-laki Mengharapkan sebetulnya, meminta ya kan wajar kalau Menteri Perindustrian mengatakan walaupun ekonomi sulit tidak boleh ada PHK. Ini DPR RI ya ngomongnya begitu, apapun yang terjadi Freeport nggak boleh ada PHK karena itu rakyat Indonesia yang di PHK. Itu sikap politik kita, jadi menurut saya ini meminta kepada Freeport agar tidak ada PHK.Freeport Tenaga Kerja 7
TOTOK DARYANTO 6 PAN Jawa Timur V Laki-laki Maka saya minta kalau ini dibuka dan saya minta ini dibuka aja, kalau enggak, nggak ada gunanya kita rapat di sini. Kalau nggak dibuka enggak ada gunanya segera di selesai, dianggap selesai aja rapatnya gitu atau rapat dengan pemerintah saja, kalau Freeport tidak punya informasi apa-apa dan tidak punya kapasitas, Freeport selesai karena nanti apa gunanya Freport dengar informasi yang mau ditanyakan pemerintah dengan DPR ini biasanya satu sikap Pak untuk urusan bela negara satu sikap, biasanya gitu Pak. Jadi kalau ini mau bicara itu ya seperti itu tapi kalau ini mau pihak Freeport juga ingin menyampaikan pada DPR ya tentang posisinya, nanti pemerintah juga menyampaikan justru di DPR RI inilah tempat untuk nanti mencari solusi bagaimana, karena Undang-Undang juga sedang dibahas. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita tawarkan kepada Freeport dan kepada Pemerintah tapi saya berharap rapat ini ada penjelasan-penjelasan terkait berbagai masalah yang tadi saya sampaikan gitu karena DPR RI biasanya enggak tahu persisnya gimana Pak, padahal kita ini selalu ditanya orang, bagaimana soal Freeport, mau jawab apa Pak. Akhirnya ya kalau di medsos seperti itu, tapi kan enggak tidak lucu DPR kok informasinya dari media sosial, media sosial seharusnya informasi dari DPR kan begitu.Freeport Transparansi 7
TOTOK DARYANTO 7 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu usulnya Ketua, kalau bisa ini tertutup aja supaya berani terbuka, ngomongnya di dalami ini supaya terbuka, kita tertutup saja. Terima kasih.Freeport Transparansi 7
TOTOK DARYANTO 8 PAN Jawa Timur V Laki-laki Pak Ketua, saya sedikit menanggapi rekan saya Pak Ramson. Sebenarnya kalau mau terbuka saya juga tetap setuju gitu, cuma pasti kualitasnya akan berbeda informasinya kalau itu tertutup. Gitu aja tapi mau terbuka ya enggak ada masalah saya nggak punya kepentingan mau terbuka tertutup, mau tertutup ya boleh, tapi yang jelas kalau tertutup pasti semua hal bisa dibuka. Tapi kalau terbuka pasti banyak hal yang tidak diinformasikan itu saja. Jadi silakan Ketua mengambil keputusan.Freeport Transparansi 7
TOTOK DARYANTO 1 PAN Jawa Timur V Laki-laki Ketua, itu yang dimaksud kerusakan lingkungannya apa perusakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maksud kalimat ini yang mana.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TOTOK DARYANTO 2 PAN Jawa Timur V Laki-laki Ketua, saya mau bertanya sebab tadi tidak ikut mendiskusikan supaya kalimatnya ini jelas dan terukur. Jadi yang dimaksud ini seluruh laporan yang ditangani oleh kementerian ataukah ada kriteria-kriteria khusus. Jadi besaran kerusakan misalnya gitu atau pokoknya seluruh yang dilaporkan itu dimasukkan website.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TOTOK DARYANTO 4 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kalimatnya saya kira harus jelas apa maksudnya ini kalimat ini.Kasus Lingkungan HidupPerusakan Lingkungan 7
TOTOK DARYANTO 3 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kementerian saya kira tugasnya bukan hanya menerima laporan, tapi juga yang ditemukan sendiri oleh, jadi mesti, jadi bagaimana yang dimaksud seluruhnya itu apa hanya yang laporan saja.KLHK Kementerian 7
TOTOK DARYANTO 6 PAN Jawa Timur V Laki-laki Ketua, masukan saja ini untuk direnungkan. Kalau semua harus dilaporkan itu nanti khawatir saya malah data itu tidak bermanfaat, informasi itu tidak bermanfaat karena seluruh laporan perusakan lingkungan dilaporkan. Jadi mesti ada kriteria kerusakan lingkungan yang misalnya menonjol, yang menjadi perhatian publik. Itu yang wajib dilaporkan di situ, tapi kalau yang kecil-kecil tidak berarti, ini Indonesia lho ya. Jadi saya membayangkan website itu nanti isinya perusakan tidak penting menurut saya tidak perlu. Jadi kerusakan-kerusakan yang menonjol, misalnya apakah dampak, misalnya kerusakan lingkungan oleh Freeport misalnya kerusakan semacam itu, chevron kalau mau yang gede-gede, lalu apalagi, apalagi gitu, tapi kalau semuanya dilaporkan nanti justru informasi itu tidak penting, bagi komisi juga nggak penting karena kita akan memberi perhatian khusus pada kerusakan lingkungan yang punya dampak besar dan jadi perhatian publik, apa iya diberi kriteria seperti itu misalnya.Laporan Laporan 7
TOTOK DARYANTO 3 PAN Jawa Timur V Laki-laki Kementerian saya kira tugasnya bukan hanya menerima laporan, tapi juga yang ditemukan sendiri oleh, jadi mesti, jadi bagaimana yang dimaksud seluruhnya itu apa hanya yang laporan saja.Laporan Laporan 7
Totok Daryanto 6 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Ketua, masukan saja ini untuk direnungkan. Kalau semua harus dilaporkan itu nanti khawatir saya malah data itu tidak bermanfaat, informasi itu tidak bermanfaat karena seluruh laporan perusakan lingkungan dilaporkan. Jadi mesti ada kriteria kerusakan lingkungan yang misalnya menonjol, yang menjadi perhatian publik. Itu yang wajib dilaporkan di situ, tapi kalau yang kecil-kecil tidak berarti, ini Indonesia lho ya. Jadi saya membayangkan website itu nanti isinya perusakan tidak penting menurut saya tidak perlu. Jadi kerusakan-kerusakan yang menonjol, misalnya apakah dampak, misalnya kerusakan lingkungan oleh Freeport misalnya kerusakan semacam itu, chevron kalau mau yang gede-gede, lalu apalagi, apalagi gitu, tapi kalau semuanya dilaporkan nanti justru informasi itu tidak penting, bagi komisi juga nggak penting karena kita akan memberi perhatian khusus pada kerusakan lingkungan yang punya dampak besar dan jadi perhatian publik, apa iya diberi kriteria seperti itu misalnya.Lingkungan Hidup Menolak publikasi laporan 7
TOTOK DARYANTO 4 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi saya kira setiap mitra kita ini perlu memberi banyak informasi Komisi VII supaya kita bener-bener dalam menyusun Undang-undang yang kita revisi nanti itu sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara atau yang memberi keuntungan maksimal bagi bangsa dan negara. Nah soal smelter soal spesifikasi dengan berbagai jenis pertambangan yang itu punya banyak varian yang berbeda dari sisi ekonominya, kajian ekonominya saya kira itu juga penting untuk Komisi VII supaya regulasi-regulasi yang kita buat ke depan itu selain bisa melindungi kekayaan alam kita, juga memberi keuntungan maksimal bagi Indonesia. Saya melihat sekarang ini kok banyak problemnya ya dari pada benefitnya untuk Indonesia smelter itu, padahal itu pilihan yang dulu waktu dibuat 5 tahun yang lalu oleh para pembuat Undangundang itu juga sudah didiskusikannya seluruh pelaku usaha pertambangan, kalangan akademisi. Itu menjadi harapan-harapan masa depan yang cemerlang bagi Indonesia karena hilirisasi itu akan dicapai oleh bangsa Indonesia dan dengan harapan kemajuan yang sangat besar bagi ekonomi kita, tapi kenyataannya justru sekarang sebaliknya banyak problem. Bahkan ini juga pemegang kontrak karya ada yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan itu.Perundangan RUU Minerba 7
TOTOK DARYANTO 12 PAN Jawa Timur V Laki-laki Jadi itu masalahnya, nah kemudian memang pilihannya sekarang, saya khawatirnya begini, di satu pihak IUPK yang diajukan oleh Freeport itu maka sebenarnya ini mesti kita bicara Freeport sebagai institusi sebetulnya. Jadi saya enggak, maka sampai saat ini Dewan Komisaris ini kapasitasnya apa karena kita ingin mencari solusi begitu. Jadi IUPK tadi diajukannya oleh Freeport ya, pertanyaannya apakah Freeport dalam mengajukan IUPK itu sekedar mau ingin dapat IUPK-nya supaya dapat izin ekspor diperpanjang tanpa melepaskan kontrak karyanya, jangan-jangan begitu cara berpikirnya Freeport. Kontrak karya tetap dianggap berlaku, IUPK itu tambahan bonus. Sementara pemerintah anggap kontrak karya itu berakhir diganti IUPK, di mana kontrak karya nanti berakhir pada tahun 2021 yang mestinya pada tahun ‘19 itu baru bisa dinegosiasikan tentang perpanjangan atau tidak gitu.Perundangan UPK 7
TOTOK DARYANTO 15 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK, IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. UndangUndang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan, nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan, itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa, semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan. Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan pertambangan.Perundangan UPK 7
TOTOK DARYANTO 5 PAN Jawa Timur V Laki-laki Nah saya kira mumpung kita sedang membahas Undang-undang Minerba yang nanti sebentar lagi Komisi VII akan inten membahasnya. Saya kira perlu di apa diadakan pertemuan-pertemuan lagi Ketua, khusus berkaitan dengan masukan terhadap Undang-undang Minerba. Nah itu aja catatan saya sebagai Anggota Komisi VII dan sebagai Badan Legislasi, mudah-mudahan yang terbaik kita. Terima kasih.Perundangan UU Minerba 7
Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Nah kemudian juga persoalan batubara Pak, ini menjadi diskusi yang juga cukup, cukup menarik karena sebetulnya banyak orang yang melihat kita ini salah menyikapi batubara. Di dalam undang-undang, batubara itu kita kelompokan menjadi rezim mineral karena undang-undangnya namanya mineral dan batubara. Padahal di banyak negara batubara itu energi. Sehingga mestinya PLN juga ke depan sudah punya perencanaan, 100 tahun ke depan itu apa energi yang mau dipakai oleh PLN itu, atau batubara yang ada di Indoensia ini kalau dimanfaatkan oleh PLN itu berapa bisa dibuat, berapa tahun atau puluh tahun, kerana kita tentu berpikir Indonesia ini tidak hanya setahun, dua tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi kita ingin Indonesia yang seterusnya sehingga energi ini tidak bisa diabaikan. Maka kami juga punya inisiatif untuk bagaimana perubahan dalam undang-undang nanti itu menjadi perhatian. Karena negara yang paling banyak mengekspor dan bangga batubaranya itu saya kira Indonesia saja. Saya tidak pernah dengar apakah Cina juga mengekspor batubaranya, apakah India juga mengekspor batubaranya, yang banyak batubara Indonesia ini ke sana perginya. Dan itu untuk membangkit sana, power plant. Nah kita sekarang senang menikmati ekspor walaupun sekarang harganya jatuh karena tidak ada yang menikmati. Tetapi menurut saya kerugian jangka panjang ke depan itu yang perlu dipikirkan. Ada hubungannya dengan PLN, karena bagaimana strategi PLN dalam memanfaatkan energi. Saya kira itu pekerjaan rumah baru dari Pak Dirut untuk juga ikut membuat kajian-kajian bagaimana memanfaatkan energi yang ada di Indonesia sekarang ini.PLN Energi Batubara 7
Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Nah kemudian juga apa ya, yang berkaitan dengan energi ini, ini ya sebetulnya itu tadi Pak, yang penting adalah, misalnya gas, penggunaan gas Pak, pemerintah sudah optimal atau belum. Dari dulu ini kita kawal ini bagaimana penggunaan gas supaya lebih banyak digunakan dalam negeri, terutama pasti PLN yang menggunakan. Karena itu juga akan lebih hemat daripada kita menggunakan solar dari bahan bakar minyak.PLN Energi dalam negeri 7
Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Oh ada Pak Kurtubi. Pasti sudah ngomong yang nuklir ya sudah? Oh baru sedikit. Itu juga suatu hal yang menurut saya menjadi perhatian dari managemen yang baru. Bahwa ke depan nampaknya Indonesia ini tidak bisa mengabaikan penggunaan energi nuklir. Nah kita belum tahu kapan ini bisa dilaksanakan, tapi saya kira itu harus sudah mulai diwacanakan.PLN Energi Nuklir 7



Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Nah kemudian juga mungkin kita ingin mendorong Pak, kalau kita bicara tentang panas bumi katakanlah, itu banyak data dari geologi yang mengatakan katanya Indonesia ini 40 persen cadangan dunia ada di Indonesia. Loh kalau memang 40% cadangan ada di Indonesia itu kita ingin itu yang dimanfaatkan untuk listrik berapa, bagaimanapun cara percepatannya. Nah itu juga saya kita perlu dibahas khusus nanti dengan Komisi VII dan menjadi bagian dari program PLN ke depan. Kemarin ada usulan Pak Kurtubi, sekarang ada Pak, ada beliau ya?PLN Energi Panas Bumi 7
Totok Daryanto 11 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Kemudian yang nomor 10 Pak, itu sebetulnya terkait dengan pertanyaan saya tadi, dulu isunya ketika harga minyak itu mahal itu adalah bagaimana membebaskan PLN itu dari ketergantungan pada BBM terutama BBM bersubsidi. Sekarang ini menjadi lupa kita. Ini hanya gas saja yang diomongkan, tapi kita mau menekannya BBM itu, itulah yang saya tanyakan tadi makanya perlu ada komitmen, konsistensi dari managemen yang baru ini terhadap program-program yang sudah pernah dicanangkan di komisi ini, janji kepada komisi dulu mengunakan energi bauran itu akan tahun sekian, turun sekian, turun sekian, penggunaan BBM sampai serendah- rendahnya. Itu menurut saya perlu ada komitmen itu dilanjutkan. Jangan karena sekarang minyak murah lalu lupa, nanti begitu minyak mahal ada problem lagi. Jadi itu maksud saya di 10 itu dimasukkan itu, disempurnakan kalimatnya itu tidak hanya soal gas, tapi itu ada persoalan pengurangan pengunaan BBM dan terhadap energi, pengurangan energi lain, jadi tidak hanya gas dan energi lainnya ada panas bumi dan lain-lain yang tadi disampaikan juga. Itu terima kasih.PLN Ketergantungan BBM Bersubsidi 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Pak Dirut, tadi di trend kinerja, mohon maaf tadi sudah lewat ya, di trend pemakaian bahan bakar itu satuannya kayaknya bukan prosentase semua ya Pak. Sehingga kalau membacanya tidak... (terpotong interupsi)PLN Pemakaian bahan bakar 7
Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Saya punya perhatian, ya bukan, maksudnya bukan satu-satunya perhatian, tapi mungkin mungkin teman-teman lain sudah mendalami yang lain, tapi saya ingin mendapatkan gambaran tentang strategi dari PLN dalam memanfaatkan energi. Jadi mix energy atau energi baurannya itu seperti apa, karena jangan sampai setiap ganti Dirut nanti ganti strategi. Jadi kita ingin bawa PLN ini sebuah institusi yang existing, yang jalan terus. Boleh ganti direksi, ganti dirut, tapi strategi yang yang pokok-pokok itu mestinya berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Nah, justru yang kita harapkan ada percepatan-percepatan dari unit-unit yang baru pasti seperti itu. Maka tadi ketika batubara digambarkan telah mencapai 54 persen, 56 persen kemudian kita ingin melihat pengunaan apa itu, bahan bakar fosilnya berapa misalnya, dieselnya berapa, solarnya berapa, itu kita belum tahu prosentasenya karena ada ada penurunan yang beda prosentase, kemudian, kemudian juga penggunaan energi yang terbarukan, panas bumi, air dan lain-lain itu berapa prosentase. Dan saya ingin mungkin tidak dijawab ini boleh dikirim tertulis Pak. Dan mungkin pada kesempatan yang akan datang kita ingin mendalami hal-hal strategic yang perlu dilakukan oleh PLN. Nah karena ini kan berurutan dengan kebijakan yang lalu dan juga sebetulnya seluruh sumber persoalan itu nanti dari situ Pak, selama PLN itu bisa mengunakan energi secara efisien, secara murah, pasti itu ongkos produksinya akan turun. Dan peningkatan pelayanannya juga akan bertambah baik, tapi semakin itu tidak efisien, penggunanya ya nanti akan banyak masalah. Itu saya kira apa, kerangka dasar berpikirnya saya kira seperti itu, sehingga saya punya perhatian khusus terhadap hal ini yang tadi belum tergambar secara jelas.PLN Strategi Pemanfaatan Energi 7
Totok Daryanto 4 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Nah, kemudian terakhir Pak, ini yang hal yang juga jarang sekali dibicarakan kalau kita sudah pernah mengalami ketika telekomunikasi itu dikuasai oleh negara dan betapa tidak efisiennya, dan tidak meratanya pelayanan itu, lalu kemudian seperti sekarang ini kita bisa membandingkan bahwa masyarakat tentu lebih banyak diuntungkan dengan keadaan sekarang. Nah, apakah berani kita memulai juga membuka pikiran anda PLN swasta. Ya tentu bukan namanya PLN, PL Swasta, Perusahaan listrik, yang ada IPP, IPP itu masih nanti kembalinya ke negara lagi. Memang ini persoalan undang-undang Pimpinan. Tapi, undang-undang kan yang membuat DPR bersama pemerintah, jadi mengapa tidak kita juga mulai membuka pemikiran seperti itu bahwa ini dimungkinkan. Nah tentu ini juga kita perlu masukan- masukan dari PLN karena sekarang pelaku pelayan dari listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PLN dan menjadi penugasan dari negara. Tapi ke depan mungkin laju kemajuan ekonomi dan tuntutan masyarakat itu barangkali tidak akan bisa diimbangi dengan kemajuan yang bisa di percepat oleh PLN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan energi.PLN Usulan PLN Swasta 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-laki Ya sesuai dengan interupsi dari Pimpinan dari Pak Mul, Pak Mulyadi, kalau memang belum siap sebaikmya ya tidak dipaksakan, artinya pada kesempatan lain saja, ditunda.Riset & Teknologi Penundaan Rapat 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Kemudian yang terkait dengan pemilik IUP dan yang kontrak karya yang PKP2B, memang persoalannya bagi yang kontrak karya, Indonesia ini sudah diikat di dalam perjanjian kontrak karya itu dimana ketika undang-undang diputuskan itu tidak ada dalam kontrak karyanya, mestinya nanti pada renegosiasi dan juga ketika ketika kontraktor-kontraktor ini yang melakukakan kontrak karya, investor yang melakukan kontrak karya kepada kita itu meminta perpanjangan-perpanjangan ini harusnya dikaitkan Pak. Jadi bagaimana para investor itu harus, para pelaku pertambangan besar ini dia harus terikat dengan undang-undang di Indonesia. Di kontraknya harusnya dicantumkan. Kita ini sebetulnya ya saya tidak tahu, dulu ini yang buat kontrakkan dulu, sebetulnya agak aneh bahwa negara ini berkontak dengan perusahaan asing, dan kita sudah tidak ada klausul lain untuk mengikuti itu, kalau tidak, kita digugat di abritase internasional, biasanya kita kalah. Nah, itu sebenarnya problemnya untuk membangun smelter untuk yang kategori kontrak karya. Tapi saya lihat ada beberapa perusahaan yang nampaknya sudah mulai condong untuk mau melaksanakan karena mereka tahu bahwa mereka, karena mereka punya kepentingan mereka mau memperpanjang. Untuk itulah, kami sangat- sangat menghimbau, sangat mengingatkan atau lebih keras lagi, apa ya namanya, meminta atau setengah memaksa pemerintah jangan mudah-mudah memberi perpanjang. Ingat begini, rapat kerja ini, ini bukan rapat kerja ya, RDP ini ada usulan dari komisi jangan mudah-mudah memperpanjang kontrak karya kalau tidak dikaitkan dengan satu ketaatan kepada Undang-Undang di Republik Indonesia. Kedua, mau mereka membangun smelter sesuai dengan undang-undangnya sudah berjalan. Jadi di kontrak sini harus dicantumkan bahwa kontrak ini terikat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu harus ada, setiap kontrak karya harus begitu Pak, kalau tidak, biasa pemerintah ini lemah. Saya juga heran, pemerintah biasanya kalau negosiasi pasti lemah, akhirnya manut-manut saja. Padahal mestinya itu sudah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa walaupun investor itu diundang di Indonesia, macam-macam supaya kita membuka lapangan kerja dan lain-lain, pertumbuhan ekomoni dan lain-lain ya itu okelah semuanya, tapi jangan menyepelekan hal yang seperti itu dan jangan mudah kita ini ditekan. Jadi biasanya ini kita lemah dalam negosiasi selalu mengikuti saja dan memberikan alasan bahwa wah ini kan kita lagi lagi mencari hati dari para investor supaya senang di Indonesia, kita lagi membuat iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Itu sebetulnya menurut saya pikiran-pikiran kuno yang harus ditinggalkan, karena pada akhirnya nanti orang itu yang dilihat adalah pada kontrak.UU Minerba Kontrak Karya, IUP 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Pertama soal yang terkait dengan smelter, saya ingin menyampaikan tanggapan bahwa sebenarnya memang saya melihat sampai sekarang ini belum ada data-data yang akurat, dan pemerintah itu belum optimal di dalam melakukan langkah-langkah supaya smelter itu bisa dilaksanakan di seluruh pertambangan kita sesuai dengan undang-undang. Kami ingin supaya pemerintah melakukan kajian terhadap setiap jenis-jenis pertambangan berkaitan dengan perintah undang- undang. Itu kalau, jadi kalau kita mencari solusi apapun juga tentunya itu harus punya data-data yang akurat kita jangan hanya mau menerima satu sisi saja, misalnya adanya keberatan dari asosiasi atau dari pelaksana di bidang pertambangan terhadap hal-hal yang dianggap itu tidak tidak menguntungkan dalam, tidak visible di dalam membangun smelter milsalnya. Karena perlu juga itu misalnya diungkapkan bahwa sebetulnya selama ini para pengusaha-pengusaha pertambangan itu sudah menikmati kekayaan alam Indonesia ini sudah terlalu lama dan ibaratnya perutnya sudah terlalu gendut, tapi mengabaikan tanggung jawabnya ketika undang-undang memerintahkan seperti itu. Ini kan sudah lima tahun yang lalu. Komisi sudah mengingatkan berkali-kali, pemerintah juga ya menurut saya kurang, kurang di dalam pengawasannya juga, sehingga pada akhir 2014 itu terjadilah semacam pendadakan seperti itu. Maka, yang penting sekarang stop tidak boleh lagi ada ekspor.UU Minerba Pembangunan Smelter 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Jadi catatan saya adalah ketika kita akan melakukan perpanjangan- perpanjangan kontrak bagi pemegang PKP2B dan kontrak-kontrak yang lainnya itu harus ada ketentuan mau tunduk pada undang-undang, peraturan perundang- undangan di Indonesia. Jadi kalau ada undang-undang baru beda dengan kontrak bukan kontraknya merasa tidak terikat gitu loh. Kan sebenarnya yang sekarang terjadi kan kontrak merasa tidak terikat, karena kontrak itu punya posisi hukum yang lebih tinggi antar-pihak. Jadi dia tidak mau terikat dengan undang-undang, undang- undang kan mengatur setelah kontrak dibuat, tidak berlaku surut dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam kontrak sudah dicantumkan bahwa dia terikat dengan seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan sendirinya setiap ada perubahan undang-undang kontrak ini menyesuaikan.UU Minerba Perpanjangan Kontrak 7
Totok Daryanto 1 PAN Jawa Timur V Laki-Laki Nah, jadi dan juga kami tidak menyarankan bahwa pemerintah membangun smelter, undang-undangnya tidak memerintahkan pemerintah itu, undang-undang memerintahkan bahwa yang diekspor itu harus sudah dimurnikan, diolah dan dimurnikan. Soal yang punya smelter pemerintah atau swasta, apakah pihak penambang itu sendiri, itu persoalan lain, tapi sebenarnya menurut saya tidak, tidak adil malahan, kalau pemerintah sekarang dituntut harus membangun smelter, tidak adil. Wong yang menikmati kekayaan bukan pemerintah, pemerintah kan menerima pajaknya saja, justru sekarang banyak kerusakan lingkungan yang menjadi beban pemerintah, mengapa harus sekarang pemerintah yang harus membangun smelter. Menurut saya tidak bisa begitu. Tapi bahwa pemerintah harus mengambil tanggung jawab, mengkordinasikan, mendorong, membuat regulasi-regulasi, supaya akhirnya bisa teralisir ya itu memang yang harus dilakukan. Jadi saya tidak menyarankan, tidak menganjurkan, pemerintah membangun smelter. Tapi kalau pemerintah itu mengundang investor-investor supaya mau, lah itu memang tugas pemerintah, apakah diberikan insentif, apakah diberikan kemudahan lainnya supaya mereka mau bangun smelter di Indonesia. Tapi intinya bahwa pembangunan smelter itu harus dilaksanakan dan kita dorong supaya pemerintah mempunyai kajian-kajian dan data- data yang akurat di setiap sektor pertambangan yang berkaitan dengan smelter.UU Minerba Smelter 7
Yulian Gunhar 2 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Saya mengenal Freeport ini Pak mungkin sejak saya kecil sudah ada konflik di Freeport tapi sebetulnya saya sendiri tidak mengetahui apa isi kontrak karya PT. Freeport dengan Republik Indonesia ini, sampai saat ini dalam benak dan pikiran saya PT. Freeport ini adalah perusahaan tambang yang super body bahkan perusahaan tambang yang sering melakukan pelanggaran terhadap aturan, yang ingin saya minta kepada Bapak Presdir Freeport salinan kontrak karya karena saya cari di google tidak ada Pak, betul Pak ya ? betul ya tidak ada ini, padahal ada dua tempat bertanya ini, kalau tidak pada Tuhan, pada Google, iya satu itu Pak, bisa dipenuhi ya Pak Presdir ? yang kedua, perpanjangan MoU-nya juga Pak yang seperti Pak Ramson tanyakan tadi kalau persoalan yang lain cukup Pak Kurtubi, terima kasih Pimpinan.Freeport Salinan Isi Kontrak Karya 7
Yulian Gunhar 1 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Pimpinan, koreksi Pimpinan, izin Pimpinan. Artinya kita sudah memutuskan untuk membentuk Panja berkaitan dengan kasus ini, kenapa tidak kita laksanakan Pimpinan.Ketenagalistrikan Pembentukan Panja 7
Yulian Gunhar 7 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Dengan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, dengan memasukkan rencana PLTN sebagia bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, lain-lain maksudnya dan memasukkan rencana pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari rencana sistem kelistrikan nasional.Ketenagalistrikan PLTN 7
Yulian Gunhar 9 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Jadi begini Ketua, maksudnya dalam kata ini memasukkan PLTN ini menjadi suatu keharusan kan begitu Pak Kurtubi, tidak hanya menjadi pertimbangan. Kalau kita meletakkan nuklir ini menjadi pertimbangan itu berbeda lagi makna, tetapi kalau kita menyampaikan dengan mempertimbangkan, mana tadi coba dihapus lagi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya dan memasukkan, kan jelas itu tegas, PLTN sebagai program nuklir nasional.Ketenagalistrikan PLTN 7
Yulian Gunhar 3 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Begini mungkin, menterjemahkan maksud Pak Kurtubi ini Pak. Jadi apa ayng disampaikan Pak Kurtubi tadi program PLTN Pak ya, disampaikan di sini nanti dalam revisi RUU PTL-nya bisa masuk melalui Menteri ESDM.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
Yulian Gunhar 12 PDIP Sumatera Selatan II Laki-Laki Masukan lagi, ini begini nomenklaturnya itu dibaca lagi biar lebih jelas. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk melakukan kajian komprehensif terhadap perubahan RUU PTL dengan mempertimbangkan rencana pembangkit listrik tenaga nuklir serta berbagai aspek lainnya, sebagian bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional. Maksudnya serta berbagai aspek lainnya ini apa maksudnya.Ketenagalistrikan RUU PTL 7
ZULKIEFLIMANSYAH 3 PKS Banten II Laki-laki Yang kedua di halaman 4, di halaman 4 nomor 9 itu memang menarik buat saya karena kita ini ekonomi yang terbuka. Ekonomi yang terbuka itu mensyaratkan hadirnya industrialisasi dan industrialisasi yang benar tidak semata secara konvensional itu ditandai dengan peningkatan proporsi, sektor industri dalam GDP, tapi sejatinya atau secara subtansif adalah adanya pendalaman struktur industri di berbagai macam. Saya menarik atau tertarik ketika ada istilah forest base cluster industry. Ini sebenernya apa, di mana, kemudian impact-nya terhadap industrialisasi seperti apa dan apakah tidak ada bertentangan di satu sisi industrialisasi yang biasanya eksploitatif dengan kelestarian lingkungan di sisi yang lain. Nah bagaimana kira-kira 4 unit forest base cluster industriy yang menjadi target 2017 ini direalisasikan di mana dan saya ingin tahu sebenarnya seperti apa.Industri Forest Base Cluster Industry 7
ZULKIEFLIMANSYAH 2 PKS Banten II Laki-laki Ada 4 poin yang saya ingin tanyakan Bu Menteri, pertama ini di halaman 16 ya. Indonesia inikan cita-citanya maju, sejahtera, untuk maju sejahtera itu memang mensyaratkan pembangunan itu harus berkesinanbungan, ada sustainability. Saya kebetulan belajar ekonomi, persyaratan utama kesinambungan itu ada 2 variabel yang penting yaitu inovasi teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Saya kira kami berungtung di Komisi VII ini, kami punya mitra kerja yang kebetulan berkecimpung dengan 2 variable yang penting untuk kesinambungan pembangunan. Yang ingin saya tanyakan di nomor 50 itu kementerian yang Ibu pimpin itu ada asesment terhadap produk rekayasa genetik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ada kolaborasi yang hangat antara kementerian yang ibu pimpin dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi dan LPNK yang ada di bawahnya. Serta produk rekayasa genetik apa yang sudah dinilai oleh kementerian yang ibu pimpin ini karena jangna sampai nanti biotek itu memang dulu orang sangat anti karena persepsinya negatif, tapi untuk kesinambungan padahal dibutuhkan. Nah kalau tidak ada informasi yang simetris antara kementerian ibu dengan LPNK yang memahami ini secara teknis dan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi takutnya nanti akan atas nama ketidaktahuan, kenaifan, kemudian kita menelan buah pahit yang tidak perlu sebenarnya. Itu yang pertama.Inovasi Rekayasa 7
ZULKIEFLIMANSYAH 5 PKS Banten II Laki-laki Berarti saya Anggota keempat yang terakhir karena mitra kita juga Kementerian ESDM, di berbagai tempat itu sering persoalan pertambangan ini bersentuhan dengan Kehutanan. Mungkin kita bisa diberikan informasi tidak kira-kira area pertambangan mana yang kadang-kadang sudah di eksplorasi gitu, tetapi tidak jalan karena masih ada sangkut pautnya dengan persoalan kehutanan. Nah ini kirakira bisa diberikan kepada kami nggak kira-kira di mana saja, tambang itu tidak bisa di eksploitir itu karena hanya bersentuhan dengan persoalan kehutanan. Saya kira ini pertanyaan sederhana dari kami, mudah-mudahan bisa diberikan jawaban yang singkat dan tepat. Terima kasih Bu. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Kasus Lingkungan HidupKerusakan Lingkungan 7
Zulkieflimansyah 2 PKS Banten II Laki-Laki Ibu Dirut, mumpung tadi ngomong laba-rugi, izin Pimpinan. Itu apakah ada pengaruh yang cukup signifikan masalah dana pensiun itu Bu, masalah dana pensiun terhadap laba Pertamina, bisa dielaborate sedikit nggak.Kinerja Pertamina Dana pensiun 7
Zulkieflimansyah 5 PKS Banten II Laki-Laki Izin Ketua karena saya sama Pak Ketua pernah di Komisi XI juga ada PPA di sana karena tadi Pak Direktur ngomong tentang pengendalian itu, itu kalau masalah TPPI bagaimana. TPPI inikan ada pengambilalihan saham, memang masalahnya di pemerintah, tapi maksud saya kalau full control itu bisa juga di Pertamina saya kira, value untuk kilang Petrochemical itu saya kira sangat baik. Ini karena kebetulan abang nyebut full kontrol tadi MNV saja, saya jadi kepikiran TPPI.Kinerja Pertamina TPPI 7
ZULKIEFLIMANSYAH 4 PKS Banten II Laki-laki Yang ketiga karena disamping Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LPNK, Kementerian ESDM. Jadi kalau mitra kerja kita apalagi kami yang ada di Badan Anggaran ini Pimpinan, ini bisa ada pertemuan khusus diantara menteri-menteri yang ada di menjadi mitra Komisi VII yang sangat menarik ini. yang ketiga pertanyaan saya itu apakah di bawah kementerian yang Ibu pimpin itu ada proyek yang namanya science techno park, ada ya Bu, nggak ada ya, syukur kalau nggak ada.KLHK Science Techno Park 7
ZULKIEFLIMANSYAH 2 PKS Banten II Laki-laki Ada 4 poin yang saya ingin tanyakan Bu Menteri, pertama ini di halaman 16 ya. Indonesia inikan cita-citanya maju, sejahtera, untuk maju sejahtera itu memang mensyaratkan pembangunan itu harus berkesinanbungan, ada sustainability. Saya kebetulan belajar ekonomi, persyaratan utama kesinambungan itu ada 2 variabel yang penting yaitu inovasi teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Saya kira kami berungtung di Komisi VII ini, kami punya mitra kerja yang kebetulan berkecimpung dengan 2 variable yang penting untuk kesinambungan pembangunan. Yang ingin saya tanyakan di nomor 50 itu kementerian yang Ibu pimpin itu ada asesment terhadap produk rekayasa genetik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ada kolaborasi yang hangat antara kementerian yang ibu pimpin dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi dan LPNK yang ada di bawahnya. Serta produk rekayasa genetik apa yang sudah dinilai oleh kementerian yang ibu pimpin ini karena jangna sampai nanti biotek itu memang dulu orang sangat anti karena persepsinya negatif, tapi untuk kesinambungan padahal dibutuhkan. Nah kalau tidak ada informasi yang simetris antara kementerian ibu dengan LPNK yang memahami ini secara teknis dan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi takutnya nanti akan atas nama ketidaktahuan, kenaifan, kemudian kita menelan buah pahit yang tidak perlu sebenarnya. Itu yang pertama.Koordinasi Kolaborasi Antar Menteri 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Berarti saya Anggota keempat yang terakhir karena mitra kita juga Kementerian ESDM, di berbagai tempat itu sering persoalan pertambangan ini bersentuhan dengan Kehutanan. Mungkin kita bisa diberikan informasi tidak kira-kira area pertambangan mana yang kadang-kadang sudah di eksplorasi gitu, tetapi tidak jalan karena masih ada sangkut pautnya dengan persoalan kehutanan. Nah ini kira- kira bisa diberikan kepada kami nggak kira-kira di mana saja, tambang itu tidak bisa di eksploitir itu karena hanya bersentuhan dengan persoalan kehutanan. Saya kira ini pertanyaan sederhana dari kami, mudah-mudahan bisa diberikan jawaban yang singkat dan tepat.Lingkungan Hidup Eksplorasi tambang dan kehutanan 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Ada 4 poin yang saya ingin tanyakan Bu Menteri, pertama ini di halaman 16 ya. Indonesia inikan cita-citanya maju, sejahtera, untuk maju sejahtera itu memang mensyaratkan pembangunan itu harus berkesinanbungan, ada sustainability. Saya kebetulan belajar ekonomi, persyaratan utama kesinambungan itu ada 2 variabel yang penting yaitu inovasi teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Saya kira kami berungtung di Komisi VII ini, kami punya mitra kerja yang kebetulan berkecimpung dengan 2 variable yang penting untuk kesinambungan pembangunan. Yang ingin saya tanyakan di nomor 50 itu kementerian yang Ibu pimpin itu ada asesment terhadap produk rekayasa genetik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ada kolaborasi yang hangat antara kementerian yang ibu pimpin dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi dan LPNK yang ada di bawahnya. Serta produk rekayasa genetik apa yang sudah dinilai oleh kementerian yang ibu pimpin ini karena jangna sampai nanti biotek itu memang dulu orang sangat anti karena persepsinya negatif, tapi untuk kesinambungan padahal dibutuhkan. Nah kalau tidak ada informasi yang simetris antara kementerian ibu dengan LPNK yang memahami ini secara teknis dan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi takutnya nanti akan atas nama ketidaktahuan, kenaifan, kemudian kita menelan buah pahit yang tidak perlu sebenarnya. Itu yang pertama.Lingkungan Hidup Kesinambungan Pembangunan 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Yang ketiga karena disamping Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LPNK, Kementerian ESDM. Jadi kalau mitra kerja kita apalagi kami yang ada di Badan Anggaran ini Pimpinan, ini bisa ada pertemuan khusus diantara menteri-menteri yang ada di menjadi mitra Komisi VII yang sangat menarik ini. yang ketiga pertanyaan saya itu apakah di bawah kementerian yang Ibu pimpin itu ada proyek yang namanya science techno park, ada ya Bu, nggak ada ya, syukur kalau nggak ada.Lingkungan Hidup Koordinasi antarkementerian 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Yang kedua di halaman 4, di halaman 4 nomor 9 itu memang menarik buat saya karena kita ini ekonomi yang terbuka. Ekonomi yang terbuka itu mensyaratkan hadirnya industrialisasi dan industrialisasi yang benar tidak semata secara konvensional itu ditandai dengan peningkatan proporsi, sektor industri dalam GDP, tapi sejatinya atau secara subtansif adalah adanya pendalaman struktur industri di berbagai macam. Saya menarik atau tertarik ketika ada istilah forest base cluster industry. Ini sebenernya apa, di mana, kemudian impact-nya terhadap industrialisasi seperti apa dan apakah tidak ada bertentangan di satu sisi industrialisasi yang biasanya eksploitatif dengan kelestarian lingkungan di sisi yang lain. Nah bagaimana kira-kira 4 unit forest base cluster industriy yang menjadi target 2017 ini direalisasikan di mana dan saya ingin tahu sebenarnya seperti apa.Lingkungan Hidup Substansial Industrialisasi 7
ZULKIEFLIMANSYAH 5 PKS Banten II Laki-laki Berarti saya Anggota keempat yang terakhir karena mitra kita juga Kementerian ESDM, di berbagai tempat itu sering persoalan pertambangan ini bersentuhan dengan Kehutanan. Mungkin kita bisa diberikan informasi tidak kira-kira area pertambangan mana yang kadang-kadang sudah di eksplorasi gitu, tetapi tidak jalan karena masih ada sangkut pautnya dengan persoalan kehutanan. Nah ini kirakira bisa diberikan kepada kami nggak kira-kira di mana saja, tambang itu tidak bisa di eksploitir itu karena hanya bersentuhan dengan persoalan kehutanan. Saya kira ini pertanyaan sederhana dari kami, mudah-mudahan bisa diberikan jawaban yang singkat dan tepat. Terima kasih Bu. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pertambangan Pertambangan 7
Zulkieflimansyah 9 PKS Banten II Laki-Laki Yang kedua ada tradisi positif juga terutama dilakukan oleh BPPT, terima kasih Pak Unggul, juga Pak Sestama yang fasilitasi teman-teman Komisi VII didatangi Dapilnya masing-masing untuk memperkenalkan BPPT itu melakukan apa, kemudian teman-teman ada enggak interseksi yang memungkinkan sinergi antara Dapil dengan apa yang dikerjakan teman-teman BPPT dan saya kira ini satu hal yang baik. Mudah-mudahan komunikasi yang hangat seperti ini bisa juga dilanjutkan oleh lembaga-lembaga lain dalam koordinasi Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi, karena terus terang kalau tidak ada upaya sederhana seperti itu yang susah bapak dan ibu sendiri juga. Ditanya sesuatu yang kadang-kadang yang mungkin enggak nyambung dengan apa yang dipikirkan oleh bapak dan ibu, kecuali kalau bapak dan ibu memang senangnya begitu. Misalnya kenapa LIPI harus mengerjakan UKM ini, itu padahal sebenarnya ......song datanya tukang jelas LIPI apa, BPPT apa dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya Bapak-Ibu bersilaturahmi memperkenalkan apa institusinya masing-masing. Saya kira jembatan pengertian itu bisa dibangun secara lebih baik.Riset & Teknologi BPPT 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Nah dalam Rapat Kerja sebelumnya kalau tidak salah kita telah menyetujui dengan Pak Menteri, bahwa yang free move yang akan kita pakai itu adalah sistem inovasi nasional di mana Ristik dan Dikti itu akan diintegrasikan untuk memajukan teknologi kita. Nah saya khawatir dalam perkembangannya beberapa persidangan dan mudah-mudahan sebelum ini dipaparkan kepada kita, saya nggak mau lihat lagi nanti, seakan-akan Dikti jalan sendiri, Risteknya jalan sendiri juga. Nah mudah- mudahan apa yang telah kita putuskan dalam Rapat Kerja itu bukan hanya basa- basi tapi tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri di sini. Kita tentu tidak mau menyaksikan masing-masing Dirjen nanti mempresentasikan, seakan- akan dia di Dikti, yang satunya di Ristek dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tercermin nanti Pak, kalau nanti tidak tercermin berarti nggak menyepakati atau melaksanakan kesepakatan yang telah kita lakukan di Rapat Kerja-Rapat Kerja sebelumnya. Terima kasih Pak Pimpinan.Riset & Teknologi Integrasi Ristekdikti 7
Zulkieflimansyah 14 PKS Banten II Laki-Laki Saya kira mungkin teman-teman yang BPPT, LIPI jangan disuruh keluar negeri, api disuruh ke pedalaman, ke pelosok yang mungkin jarang mereka ke sana. Jadi dibali orang pelosok kita suruh ke luar negeri, teman-teman BPPT, LIPI suruh ke daerah-daerah gitu. kiura-kira begitu Pak Menteri.Riset & Teknologi Internal BPPT 7
Zulkieflimansyah 5 PKS Banten II Laki-Laki Terima kasih. Pertama begini, saya sekedar mengingatkan saja Pak Menteri bahwa dalam rapat-rapat kita itu kan kita ada kesepakatan, keputusan yang harus kita hargai bersama. Misalnya dulu ini Dirjen Penguatan Inovasi kan yang dijelaskan terakhir di sini. Di sini kita sepakati bahwa science techno park misalnya itu desain kelembagaan dilakukan oleh Dirjen Kelembagaan, ruhnya isinya dilakukan oleh Dirjen Penguatan Inovasi. Saya nggak melihat apakah ini menganggap kami-kami nggak baca atau apa, di sini tidak ada kegiatan Dirjen Penguatan Inovasi yang ada kaitannya dengan science techno park itu. Padahal kita sudah ada kesepakatan, dia memberikan ruh kepada STP. Saya takutnya sekedar habisin anggaran, sudah hampir 100% tapi tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati.Riset & Teknologi Ketidaksesuaian 7
Zulkieflimansyah 6 PKS Banten II Laki-Laki Yang kedua, kalau tidak salah Dirjen Penguatan Inovasi ini yang bisa menjadikan jembatan antara teman-teman perguruan tinggi dengan Ristek juga. Tapi kolaborasi dengan BPPT, LIPI, BATAN nyaris tidak kelihatan di sini, Cuma beberapa saja. Maksud saya boleh penyerapan anggarannya hampir 100% yang tertinggi diantara dirjen-dirjen Pak Menteri, tapi nampaknya apa yang dikerjakan jauh dari apa yang kita harapkan gitu. jadi serapan anggarannya banyak tapi substansi atau konten yang dikerjakan itu berbeda dari apa yang kita sepakati. Mungkin bisa dijelaskan mana ruh STP yang sudah dikerjakan oleh Dirjen Penguatan Inovasi. Rapat kita malam-malam juga waktu itu Pak Dirjen mengatakan akan mengadakan desa inovasi minimal di Dapil teman-teman, mana itu. Nah kaya gitu-gitu kan kita omong kosong saja gitu, desa inovasinya belum jelas, apalagi mau disampaikan ke Dapil teman-teman. Di sini nggak kelihatan, nah kalau nggak salah ada beberapa hal yang menurut saya ini kita di Komisi ini sudah lama Pak, jangan ini duplikasi seakan-akan nah ini formalitas paling Anggota DPR RI nggak baca juga. Kami baca ternyata ini ngaco ini, mudah-mudahan ini jadi perhatian agar jangan sampai nanti program 2017 itu-itu lagi, disangkanya kita nggak ikuti Pak. Ini sekedar feed back saja buat Pak Menteri dalam melihat pekerjaan para dirjennya Pak. Terima kasih.Riset & Teknologi Kinerja Dirjen Penguatan Inovasi 7
Zulkieflimansyah 6 PKS Banten II Laki-Laki Yang kedua, kalau tidak salah Dirjen Penguatan Inovasi ini yang bisa menjadikan jembatan antara teman-teman perguruan tinggi dengan Ristek juga. Tapi kolaborasi dengan BPPT, LIPI, BATAN nyaris tidak kelihatan di sini, Cuma beberapa saja. Maksud saya boleh penyerapan anggarannya hampir 100% yang tertinggi diantara dirjen-dirjen Pak Menteri, tapi nampaknya apa yang dikerjakan jauh dari apa yang kita harapkan gitu. jadi serapan anggarannya banyak tapi substansi atau konten yang dikerjakan itu berbeda dari apa yang kita sepakati. Mungkin bisa dijelaskan mana ruh STP yang sudah dikerjakan oleh Dirjen Penguatan Inovasi. Rapat kita malam-malam juga waktu itu Pak Dirjen mengatakan akan mengadakan desa inovasi minimal di Dapil teman-teman, mana itu. Nah kaya gitu-gitu kan kita omong kosong saja gitu, desa inovasinya belum jelas, apalagi mau disampaikan ke Dapil teman-teman. Di sini nggak kelihatan, nah kalau nggak salah ada beberapa hal yang menurut saya ini kita di Komisi ini sudah lama Pak, jangan ini duplikasi seakan-akan nah ini formalitas paling Anggota DPR RI nggak baca juga. Kami baca ternyata ini ngaco ini, mudah-mudahan ini jadi perhatian agar jangan sampai nanti program 2017 itu-itu lagi, disangkanya kita nggak ikuti Pak. Ini sekedar feed back saja buat Pak Menteri dalam melihat pekerjaan para dirjennya Pak. Terima kasih.Riset & Teknologi Koordinasi antarbadan 7
Zulkieflimansyah 13 PKS Banten II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, tentang ada program capacity building dari Dirjen Sumberdaya, kan dulu, saya kemarin lihat saya sedikit saja banyak sekali apa namanya LPMK yang mengeluh kekurangan dana, tapi begitu banyak mengirim stafnya jalan-jalan keluar negeri. Saya pernah ketemu di satu tempat banyak sekali. Nah maksud saya, apakah memungkinkan kita punya program dulu misalnya dari Dapil kita tokoh masyarakat pak atau pimpinan pesantren yang belum mengenal nuklir misalnya, kan selalu kasih khutbah Jumat seakan-akan nuklir ini pasti bom atom gitu, kalau ada PLTN pasti. Saya membayangkan Dirjen Sumberdaya itu mengalokasikan cukup dana seperti yang kita sepakati ini Pak Wamen, Pak dokter kita ini, ada tokoh masyarakat dari Dapil, pimpinan Gereja, pimpinan pesantren supaya nanti mereka melakukan penyampaian informasi yang utuh tentang apa itu nuklir dan bukan hanya PLTN saja, tentang LAPAN, tentang teknologi yang lain supaya dananya itu betul-betul bukan hanya sekedar untuk staf LPMK untuk menghabiskan serapan dana di akhir tahun, tapi juga meng-absorbapa namanya meng-up grade capacity dari masyarakat, tokoh masyarakat, sehingga paham betul teknologi itu apa. Saya kira begitu ya Pak Ramson ya.Riset & Teknologi LPMK 7



Zulkieflimansyah 2 PKS Banten II Laki-Laki Pak Menteri, interupsi sedikit. Ini hasil riset sosial yang sukses disertifikasi ini Profesor Pribadiono ya, apa bedanya ini dengan ESQ 165, program Ary Ginanjar, apa beda ini. saya tanya saja Pak, supaya Pak Menteri jangan tegang.Riset & Teknologi Perbandingan riset 7
Zulkieflimansyah 13 PKS Banten II Laki-Laki Interupsi Pimpinan, tentang ada program capacity building dari Dirjen Sumberdaya, kan dulu, saya kemarin lihat saya sedikit saja banyak sekali apa namanya LPMK yang mengeluh kekurangan dana, tapi begitu banyak mengirim stafnya jalan-jalan keluar negeri. Saya pernah ketemu di satu tempat banyak sekali. Nah maksud saya, apakah memungkinkan kita punya program dulu misalnya dari Dapil kita tokoh masyarakat pak atau pimpinan pesantren yang belum mengenal nuklir misalnya, kan selalu kasih khutbah Jumat seakan-akan nuklir ini pasti bom atom gitu, kalau ada PLTN pasti. Saya membayangkan Dirjen Sumberdaya itu mengalokasikan cukup dana seperti yang kita sepakati ini Pak Wamen, Pak dokter kita ini, ada tokoh masyarakat dari Dapil, pimpinan Gereja, pimpinan pesantren supaya nanti mereka melakukan penyampaian informasi yang utuh tentang apa itu nuklir dan bukan hanya PLTN saja, tentang LAPAN, tentang teknologi yang lain supaya dananya itu betul-betul bukan hanya sekedar untuk staf LPMK untuk menghabiskan serapan dana di akhir tahun, tapi juga meng-absorbapa namanya meng-up grade capacity dari masyarakat, tokoh masyarakat, sehingga paham betul teknologi itu apa. Saya kira begitu ya Pak Ramson ya.Riset & Teknologi Program Capacity Building 7
Zulkieflimansyah 9 PKS Banten II Laki-Laki Jadi penjelasan singkat ini tentu akan memancing diskusi kita yang lebih dalam terhadap hal-hal yang lain gitu karena kalau kita detil pak kaya LIPI punya program satu saja misalnya, kalau pengalengan pangan, prosesnya sederhana dan itu bisa dilakukan itu luarbiasa impact-nya. Tapi jangan hanya sekedar on paper gitu. Jadi pengap itu kemudian perkenalkan di tempat-tempat yang memungkinkan itu terjadi kalau itu betul pak, ini satu hal yang luar biasa oleh karena itu mungkin perlu ditindaklanjuti. Itu sekedar tambahan saja Pak.Riset & Teknologi Program LIPI 7
Zulkieflimansyah 9 PKS Banten II Laki-Laki Nah oleh karena itu, saya ingin meminta misalnya contoh satu kasus saja tentang science techno park. Kita sudah sepakati mungkin pimpinan di sini masih ingat bahwa di Dapil teman-teman minimal STP itu bisa diperkenalkan dan dibangunnya. Itu saya kira bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, there is a will there is a way. Nah saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa Pak Dirjen atau mungkin juga bisa menjelaskan pada kita karena ingin mensukseskan program STP ini dengan baik itu. Mungkin Pak Menteri atau Dirjen Kelembagaan bisa memberikan pencerahan itu misalnya contoh kasus, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masing-masing Dirjen contohnya terhadap STP sehingga kami ini bisa menggelayutkan harapan yang baik. Demikian juga dengan lembaga-lembaga yang lain, BPPT, apa, LIPI dan lain sebagainya. Nah satu contoh pertanyaan sederhana itu kalau bisa dijelaskan oleh Pak Menteri atau Pak Dirjen Kelembagaan, misalnya Dirjen Penguatan Inovasi terhadap STP ini tugasnya ini loh. Jangan sampai nanti mengatakan, oh yang ada kaitan sama Ristek itu cuma penguatan inovasi, kami hanya di apa namanya pembelajaran dan kemahasiswaan. Seakan-akan, padahal menurut kita ketika Ristek-Dikti diintegrasikan banyak hal yang bisa sinergis. Jadi Pak Dimyati bisa kontribusi, Prof Intan bias, Pak Pardono bias, Pak Ainun bisa dan lain semua bisa.Riset & Teknologi Program STP 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Pak Pimpinan, bisa usul sedikit. Kesimpulan Rapat Kerja kita itu kan mestinya kita muliakan juga, artinya apa yang kita putuskan dalam Rapat Kerja dengan Pak Menteri itu jadi perhatian juga. Nah kalau tidak salah kita jadi mitra Ristek ini sudah lama sekali di Komisi VII dan tidak ada satu teori ekonomi dari pembangunan pun yang tidak mementingkan persoalan riset dan teknologi. Sehingga waktu itu melalui teman-teman dari berbagai Fraksi menyampaikan pada calon presiden masing-masing, suatu saat nanti Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi itu kalau bisa disatukan sehingga Ristek itu bisa maju kalau ada kontribusi dari sektor Diktinya sendiri. Jadi nampak sekali Ristek menjadi anak tiri karena kurang diperhatikan sebelumnya, tapi waktu itu ada pesan untuk perguruan tinggi kita kan banyak dirusak, banyak hasil penelitian dan lain sebagainya. Kalau disatukan kementerian ini hasilnya akan optimal.Riset & Teknologi Ristek Anak Tiri 7
Zulkieflimansyah 9 PKS Banten II Laki-Laki Nah oleh karena itu, saya ingin meminta misalnya contoh satu kasus saja tentang science techno park. Kita sudah sepakati mungkin pimpinan di sini masih ingat bahwa di Dapil teman-teman minimal STP itu bisa diperkenalkan dan dibangunnya. Itu saya kira bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, there is a will there is a way. Nah saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa Pak Dirjen atau mungkin juga bisa menjelaskan pada kita karena ingin mensukseskan program STP ini dengan baik itu. Mungkin Pak Menteri atau Dirjen Kelembagaan bisa memberikan pencerahan itu misalnya contoh kasus, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masing-masing Dirjen contohnya terhadap STP sehingga kami ini bisa menggelayutkan harapan yang baik. Demikian juga dengan lembaga-lembaga yang lain, BPPT, apa, LIPI dan lain sebagainya. Nah satu contoh pertanyaan sederhana itu kalau bisa dijelaskan oleh Pak Menteri atau Pak Dirjen Kelembagaan, misalnya Dirjen Penguatan Inovasi terhadap STP ini tugasnya ini loh. Jangan sampai nanti mengatakan, oh yang ada kaitan sama Ristek itu cuma penguatan inovasi, kami hanya di apa namanya pembelajaran dan kemahasiswaan. Seakan-akan, padahal menurut kita ketika Ristek-Dikti diintegrasikan banyak hal yang bisa sinergis. Jadi Pak Dimyati bisa kontribusi, Prof Intan bias, Pak Pardono bias, Pak Ainun bisa dan lain semua bisa.Riset & Teknologi Science Techno Park 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Nah dalam Rapat Kerja sebelumnya kalau tidak salah kita telah menyetujui dengan Pak Menteri, bahwa yang free move yang akan kita pakai itu adalah sistem inovasi nasional di mana Ristik dan Dikti itu akan diintegrasikan untuk memajukan teknologi kita. Nah saya khawatir dalam perkembangannya beberapa persidangan dan mudah-mudahan sebelum ini dipaparkan kepada kita, saya nggak mau lihat lagi nanti, seakan-akan Dikti jalan sendiri, Risteknya jalan sendiri juga. Nah mudah- mudahan apa yang telah kita putuskan dalam Rapat Kerja itu bukan hanya basa- basi tapi tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri di sini. Kita tentu tidak mau menyaksikan masing-masing Dirjen nanti mempresentasikan, seakan- akan dia di Dikti, yang satunya di Ristek dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tercermin nanti Pak, kalau nanti tidak tercermin berarti nggak menyepakati atau melaksanakan kesepakatan yang telah kita lakukan di Rapat Kerja-Rapat Kerja sebelumnya. Terima kasih Pak Pimpinan.Riset & Teknologi Sistem Inovasi Nasional 7
Zulkieflimansyah 3 PKS Banten II Laki-Laki Sebentar Pak Menteri, tadi saya tertarik waktu itu disampaikan tentang start up company tadi Pak, itu dimasukkkan di dalam program ataupun anggaran kita yang menyediakan terhadap jenis tertentu atau bagaimana atau kita meragsang para enterpreuner untuk masuk di dalam masuk start up company itu.Riset & Teknologi Start up company 7
Zulkieflimansyah 10 PKS Banten II Laki-Laki Pak pimpinan kalau saya usul pak, pertanyaan saya tadi meminta dengan sangat Pak Dirjen Kelembagaan bisa langsung mencoba menjelaskan untuk STP misalnya. Apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh Dirjen-dirjen yang lain, supaya bisa jadi contoh buat program-program lain bahwa ternyata Ristek Dikti terintegrasi dan bisa bekerja sama.Riset & Teknologi STP 7
Zulkieflimansyah 1 PKS Banten II Laki-Laki Pak Pimpinan, bisa usul sedikit. Kesimpulan Rapat Kerja kita itu kan mestinya kita muliakan juga, artinya apa yang kita putuskan dalam Rapat Kerja dengan Pak Menteri itu jadi perhatian juga. Nah kalau tidak salah kita jadi mitra Ristek ini sudah lama sekali di Komisi VII dan tidak ada satu teori ekonomi dari pembangunan pun yang tidak mementingkan persoalan riset dan teknologi. Sehingga waktu itu melalui teman-teman dari berbagai Fraksi menyampaikan pada calon presiden masing-masing, suatu saat nanti Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi itu kalau bisa disatukan sehingga Ristek itu bisa maju kalau ada kontribusi dari sektor Diktinya sendiri. Jadi nampak sekali Ristek menjadi anak tiri karena kurang diperhatikan sebelumnya, tapi waktu itu ada pesan untuk perguruan tinggi kita kan banyak dirusak, banyak hasil penelitian dan lain sebagainya. Kalau disatukan kementerian ini hasilnya akan optimal.Riset & Teknologi Usulan 7
Zulkieflimansyah 7 PKS Banten II Laki-Laki Pak saya usul di break saya kira karena masih banyak pertanyaan kayanyaRiset & Teknologi Usulan 7
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Fikri dari PKS. Jateng IX, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Yang pertama, meskipun saya sudah menyampaikan ke Pak Andi kemarin tapi karena bukan didesain itu, jadi saya tanyakan di sini lebih lengkap. Saya dari Dapil dan kemudian ketemu dengan beberapa kepala desa tepatnya karena berbatasan dengan Jawa Barat jadi sebutannya juga bukan kepala desa tapi Pak kuwu karena mereka tidak berbahasa Jawa. Bahasanya Sunda. Tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa, jadi bahasanya Sunda saja. Banjarharjo Pak. Banjarharjo, Salem, itu semuanya pakai bahasa Sunda tidak ada pakai bahasa Indonesia. Terutama tadi yang program KKS itu sampai sekarang ini memang tadi mungkin karena belum sampai atau mungkin targetnya. Kita minta informasi targetnya kapan, karena sebentar lagi kita akan balik lagi ke sana.Bantuan Sosial KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua SDM, saya dengar Di BNPB tahun ini hanya 130-an iya, 135 apa ituya? Ini sesungguhnya butuhnya berapa? dengan spesifikasi apa saja? Barangkali Komisi VIII bisamembantu meskipun ini lintas komisi mungkin ya karena PAN ya, Kementerian PendayagunaanAparatur Negara.Bencana Anggaran 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang terakhir nyatanya bencana ini tidak selesai, begitu bencana selesai gitu. Tadiyang di-quote atau yang di-address oleh BNPB itu yang besar-besar saja dan bahkan adaanggarannya. Nah, ini di daerah itu banyak Pak. Saya Dapil IX, saya namanya Fikri dari PKS, DapilJawa Tengah IX, Jawa Tengah IX itu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Warteg. Itu nyatanyaada, sampai sekarang ini sudah 3 tahun itu namanya Desa Gunung Jaya dan Windu Sakti. Longsorsudah 3 tahun tapi relokasi belum selesai Pak. Ini pendampingan penyelesaian bencana terutama didaerah. Ini sampai sekarang bagaimana ini? mungkin BNPB seperrti apa. Jangan-jangan enggakpunya datanya ini BNPB juga kalau di daerah-daerah terutama di daerah-daerah yang kecil-kecil.Bencana Kasus longsor di wilayah Jateng IX 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Saya setuju kayaknya tidak seluruh pertanyaannya ini dijawab secara oral oleh BNPB sebagianbesar atau sebagian besar perlu dijawab secara tertulis, sehingga saya mungkin tidak perlu ceramahjuga menyampaikan beberapa pertanyaan. Satu, ini tadi kan kendala BNPB dengan BPBD, kalau adakajiannya. Tentang nanti kewenangan tadi kan, kewenangannya karena kewenangannya di daerah,sekarang oleh Undang-Undan 32 tahun 2004, itu kan diberikan ke daerah dan kemudian berimplikasike PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Nah, ini kajiannya kalau sudahada karena kalau sekarang saja ini kurang dari 1% kepedulian kita terhadap bencana. Kalau kemudianditarik keatas berarti kan sama sekali tidak peduli bisa Kemenag itu merasakan bagaimana programprogramagama itu ga begitu direspon oleh daerah ya dan bahkan untuk banyak masalah malan nantiberupanya Bansos. Nanti kalau Bansos ini sama juga dengan memenjarakan pejabat daerah. Pertamaitu. Jadi kami minta ini tertulis saja. Jadi masukan untuk untuk kita kaji nanti Undang-Undang 24/2007.Bencana Kewenangan pusat daerah 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang selanjutnya ini namanya BNPB tadi itu kan yang disebut ini hilir ya?downstream bukan abstrain itu apalagi mainstream Jadi harus ada kordinasi dengan Kementerianterkait dalam hal ini pra bencana berarti Kementerian Lingkungan Hidup bentuknya seperti apa? Tentutadi sudah diceritakan bahwa Bu Siti Nurbaya, saya sudah sampai ke BNPB tapi secara tertulis legalformalnya, itu legal standing-nya itu apa Jadi nanti kalau masuk di APBN, itu masuknya kemana nanti?Apa dititipkan atau apa atau apa? Karena pra bencana tentu hampir setiap hari sama itu denganKementerian Lingkungan hidup, itu Mitigasi termasuk tadi ceritanya Bu Sarah itu tentang reductionaffirmation dan seterusnya deforestation forest degradation dan seterusnya, saya kira itu kan masukdisitu. Lantas dimana nanti dengan Kementerian Kehutanan masuk sekarang Kementerian LingkunganHidup dan Kementerian Kehutanan sekarang jadi satu cukup. Nah, ini lubangnya dimana ini. Apakahpakai PP? atau pakai apa gitu.Terus pasca juga demikian pasca dengan PU tadi terutama mungkin kalah banyak banjir, PUpengairan yang anggaran karena sudah ada 7 orang penanya, saya tidak bertanya.Bencana Koordinasi lintas kementerian 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang ketiga di lapangan bencana itu tidak hanya dengan relawan-relawan denganBNPB tapi dari awal sampai akhir itu TNI Polri Pak. Nah, ini payung hukumnya untuk kerjasamakordinasi dengan TNI Polri itu apa? Ini ga jelas ini setiap saat itu, ini nyatakan TNI Polri ada Pak danyang lain sudah pulang,mereka belum pulang. yang lain belum datang, itu TNI Polri sudah datang. Inifakta ini, ini ga bisa dibantah. Tapi ini bentuk payung hukumnya itu apa saja? Jangan sampai ini jadimasalah karena nanti kan harus ada biaya, ada apa tapi kemudian tidak boleh keluar tapi terpaksakeluar tapi jadi salah.Bencana Payung hukum 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang ketiga di lapangan bencana itu tidak hanya dengan relawan-relawan denganBNPB tapi dari awal sampai akhir itu TNI Polri Pak. Nah, ini payung hukumnya untuk kerjasamakordinasi dengan TNI Polri itu apa? Ini ga jelas ini setiap saat itu, ini nyatakan TNI Polri ada Pak danyang lain sudah pulang,mereka belum pulang. yang lain belum datang, itu TNI Polri sudah datang. Inifakta ini, ini ga bisa dibantah. Tapi ini bentuk payung hukumnya itu apa saja? Jangan sampai ini jadimasalah karena nanti kan harus ada biaya, ada apa tapi kemudian tidak boleh keluar tapi terpaksakeluar tapi jadi salah.Bencana Polri 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian ini terbersit kabar dimana-mana. Saya juga baca sekilas dari Replubika.co.id bahwa Menteri Agama itu pernah menyampaikan janji 2015 ada efisiensi dari pemondokan haji di Arab Saudi sampai Rp141 miliar sehingga kemungkinan 2015 ini turun, ini apalagi ada usulan dari Komisi Pengawas Haji Indonesia yang 40 hari dianggap terlalu lama sehingga bisa diirit atau diefisienkan menjadi 35 hari. Saya ingin dengar pendapat dari Kementerian Agama karena sudah terlanjur ini masyarakat sudah tahu janji itu. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan.Haji Efisiensi pemondokan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian data yang ada itu bahwa yang wafat 2014 itu lebih banyak daripada 2013 dan jadi 2014 itu 319 orang, 2013, 281 orang. Yang paling banyak itu adalah hipertensi. Ini saya ingin dengar usaha karena ini spesifik hipertensi yang paling banyak itu. Apakah dari menu misalnya, menu kalau menurut orang kesehatan kan kalau hipertensi mestinya natrium rendah misalnya dan seterusnya.Haji Jemaah haji sakit 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian khusus, mungkin minta penjelasan dari Kementerian Perhubungan, meskipun menterinya beda tetapi ini karena ada laporan dari kloter 14 asal Salatiga, Demak, pemberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo-Solo, itu bahwa pesawatnya mengalami gangguan dan terpaksa harus transit di Bandara Kolombo Sri Langka selama 18 jam, ini kenyataannya. Jadi selama 18 jam padahal inikan tadi sudah dijelaskan sudah dicek apa segala macam tapi ini kami mohon penjelasan karena sebentar lagi kami mau reses lagi, kami akan menjelaskan ini kenapa begini Kloter 14 asal Salatiga dan Demak keberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo-Solo itu transit di Kolombo 18 jam sehingga ... (rekaman terputus) mereka keluhkan.Haji Kendala keberangkatan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua, selalu saja jamaah haji di daerah itu iri dengan Malaysia karena konon katanya kalau dirupiahkan ONH Malaysia itu lebih rendah, tidak tahu benar atau tidak tetapi omongan mereka dengan jamaah haji Malaysia tetapi fasilitasnya lebih bagus, begitu kira-kira. Ini keluhan dari masyarakat.Haji ONH Malaysia 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Langsung saja, karena dari ini yang umum-umum sudah, jadi saya tanya yang ini datangnya dari daerah pemilihan. Jadi saya membenarkan saja bahwa memang dikeluhkan ini, penentuan biaya haji mepet ini sampai ke bawah, itu sampai sekarang terus didorong supaya segera. Oleh karenanya kalau kemudian disini nanti segera, kalau bisa ketentuan dari presidennya segera juga.Haji Penentuan biaya haji 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Saya merasa bahwa rapat-rapat terutama akhir-akhir ini dan khususnya dengan Kementerian Agama ini sudah tidak terlalu kondusif buat saya. Ini secara pribadi mungkin subjektif tapi ini saya kira karena bentuk relasi ini belum dibangun dengan baik. Jadi relasi yang ada bukan kemitraan tetapi relasi eksistensi dan eliminasi. Jadi Kementerian Agama, saya lihat beberapa kali saya juga akhirnya bikin rilis untuk sekedar mengklarifikasi betapa misalnya, saya memahami betul saya juga ikut Anggota Panja apa namanya Panja BPIH. Tapi kemudian ketika ini mungkin masalah rasa dan karena memang betul ini kan banyak makan korban dan saya sendiri masuk rumah sakit, Pak jadi dan beberapa, Pak Deding juga masuk rumah sakit juga beberapa karena kelelahan. Mungkin juga di Kementerian Agama juga demikian karena beberapa hari harus secara fisik mempersiapkan rapatrapat yang sampai malam bahkan sampai pagi.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Nah, kalau kemudian publikasi yang disampaikan sama sekali seperti mengeliminasi Komisi VIII, saya paham betul secara psikis ini menyakitkan. Secara psikis ini menyakitkan. JadI ini saya menyampaikan ini kondisi Komisi VIII sehingga apalagi kemudian ada Kementerian Agama ini banyak problem tentunya. Seperti kemarin misalnya rapat dengan Pendis dan Bimas itu kan juga sempat di tunda. Ditundanya itu bukan hal yang biasa, dengan mitra yang lain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu bahkan ramai di depan, tapi kemudian mendapatkan format relasi yang baik antara Komisi VIII dengan ini tanpa melanggar undang-undang dan seterusnya, semuanya menurut saya baik normatif, bagus dan akhirnya rapatrapat itu rasional bukan emosional.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Saya lihat sekarang ini dengan Kementerian Agama sudah melibatkan emosi. Ini karena tadi hubungannya itu eksistensi dan eliminasi. Jadi ada yang muncul dan ada yang ditinggalkan. Saya kira ini hubungan tidak baik, menurut saya perlu ada perbaikan. Itu lah maka menurut saya sebelum Rapat Kerja, saya kira tidak hanya formal beginilah adalah pihak atau utusan kementerian atau apa ya komunikasi intensif lah dengan mungkin kami percaya Pak Ketua lah misalnya salah satu di antara kita Ketua komisi misalnya yang representatif saya kira yang bisa diterima kan saya kira Ketua Komisi untuk banyak dialog termasuk sesungguhnya adalah pernyataan-pernyataan. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan Komisi VIII Jadi pernyataan yang keluar kalau kemudian sepihak ini saya kira Komisi VIII bisa Bahasa Jawa-nya mutung, ga akan datang bagaimana? Atau tidak akan ada Rapat Kerja dengan 4 Kementerian Agama bisa-bisa saja. Saya merasakan semakin hari semakin begitu. Ini mungkin subjektif sekali lagi.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Tapi nambahkan ini Pak Romo kan itu juga santun sejak awal itu dan akhir dimana Kopo di Kopo itu sampai kemudian emosi, saya lihat Bu Ledia itu kan biasa-biasa rasional itu juga ikut emosional menurut saya. Ini karena hubungan atau relasi yang dibentuk ini menurut saya eksistensi dan eliminasi. Menurut ini perlu diperbaiki. Jadi saya usul Pak Ketua, saya kira kalau ini sudah ini sudah ga baik ini, saya sudah merasakan aromanya Pak Romo ini sudah kembali ke Kopo ini waduh bahaya ini. Kalau diteruskan menurut saya tidak baik. Kemarin juga dengan Dirjen Pendis kan sudah ada saya kira perasaan itu sampai mungkin tidak minta maaf saja dipersalahkan disini, karena memang ini masalah rasa. Ini kan kita manusia bukan malaikat ini, hubungan kita ini hubungan saling menghargai, hubungan kemitraan.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Oleh karenanya, kalau relasi ini tidak diperbaiki kemitraan yang saling menguntungkan atau kalau tidak saling memaklumi lah. Kalau bisa saling memaklumi lah jadi tidak hanya ta'aruf tapi juga tafahum. Kalau sudah sampai tafahum, saya kira selanjutnya bisa saling mendukung atau mungkin takaful begitu deh kira-kira. Jadi menurut saya sebelum ada komunikasi itu diperbaiki, menurut saya ini tidak efektif. Saya menilai tidak efektif. Saya sudah tidak nyaman sudah ada rasa keras-keras begini kalau terus-terusan ini sudah keras ini tidak baik lah untuk kali ini karena sudah memanas begitu karena belum apa-apa sudah memanas menurut saya dipending dulu, diredakan dulu komunikasi yang baik, siapa terserah. Saya percaya saya kira kalau saya usul Pak Ketua atau dengan Pak Menteri, saya kira representatif untuk ngobrol lah begitu ya saya kira mestinya ini dilakukan sebelumnya sebagaimana kita mendapatkan format setelah ramai karena banyak masalah juga di Kementerian Sosial misalnya, akhirnya juga cair dan tidak ini dan saya kira semakin intensif dan pertemuan ini adalah pertemuan formal, akhirnya banyak hal yang sifatnya formal, yang substansi yang kadangkadang tidak diselesai sebelumnya. Jadi kalau sudah selesai sebelumnya maka hal-hal yang formal yang sesuai dengan konstitusi dan seterusnya diselesaikan semuanya disini. Saya kira bgitu. Jadi usul saya menurut saya tidak efektif ini forum dan menurut saya dipending dulu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Haji dan Umroh Kemitraan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Fikri dari PKS. Jateng IX. Tegal, Brebes. Setuju, pertama menyempurnakan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji, kerjasama antara Komisi VIII dan Kementerian Agama maka belajar dari Perpres 49/2014 yang terbit baru tanggal 30 Mei, diundangkan 3 Juni padahal 2013, 8 Mei sudah diundangkan. Nah ini kami berharap Mei sudah diundangkan. Jadi saya setuju, pertama menyempurnakan, menyempurnakan kerjasama antara Komisi VIII dan Kementerian Agama sehingga kalau bisa segera terbit Perpres-nya.Haji dan Umroh Keppres 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang ketiga, ada yang tidak dibahas oleh Komisi VIII atau BPIH yaitu haji khusus tetapi itukan masyarakat Indonesia juga, tidak boleh diskriminasi. Semangatnya kalau bisa, penentuan harga atau BPIH haji khusus, juga membawa spirit yang sama baik advokasi melayani maupun membina, meringankan mereka. Jadi ditentukan oleh Kementerian Agama dan kalau bisa karena ini yang menentukan Kementerian Agama sesuai dengan Undang-Undang, maka kalau bisa jangan terlalu lama juga artinya segera, supaya juga mereka bisa menentukan sikap karena mereka juga menunggu. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Keppres 8
ABDUL FIKRI FAQIH 3 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Iya, terima kasih. Haji dan Umroh Kesimpulan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua, kita menentukan BPIH ini satu. Satu BPIH, satu harga padahal nanti keluar di Perpres, saya baca di beberapa Perpres ini di tiap embarkasi. Nah oleh karenanya kami mohon juga untuk kerjasama ini juga supaya saling kontrol dan seterusnya karena adjustment tentu kan berarti berdasarkan pesawat mungkin ya. Nah, oleh karenanya supaya kami Komisi VIII juga dikasih tahu karena tertuang itu tidak satu, tertuang di Perpres itu ada 12 embarkasi.Haji dan Umroh Pengawasan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Sebentar lagi kan setelah tanggal 24 kita kan akan ke Dapil lagi, jadi tentu akan ditanyakan lagi. Jadi masih jadi momok buat mereka, mereka selalu dipojokan, disalahkan, karena konon katanya beberapa di antaranya memang tidak sesuai sasaran artinya yang mestinya berhak menerima tidak menerima, tidak ada daftarnya, tetapi yang pokoknya sebaliknya. Yang mestinya menerima tidak ada daftarnya, yang ada daftarnya padahal tidak layak untuk menerima, begitu kira-kira menurut penilaian mereka. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ini kalau sudah sampai pagu indikatif kalau menurut 12 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu kan mestinya kelihatan hasil musrenbang. RKP inikan hasil akhir dari musrenbang. Kita tidak melihat bahwa ini adalah hasil serapan dari bawah. Kita tidak tahu mana program yang muncul ini sesungguhnya dari bawah. Sistem perencanaan pembangunan nasional kan ada bottom up, ada top down, ada politik, partisipasi dan teknokratik. Ini sepertinya top down dan teknokratik saja. Jadi semuanya seperti apalagi visinya tidak ada visi Kementerian Sosial sekarang. Visinya adalah visi presiden.Pemberdayaan Sosial Visi misi 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang terakhir untuk BPK. Ini juga sama, pembangunan RKP dan rehabilitasi ruang kelas madrasah ibtidaiyah swasta belum optimal dalam menunjang layanan pendidikan dasar. Ini juga kan ga jelas standarnya apa atau mungkin jangan-jangan ada temuan yang sesungguhnya ini hanya eufimisme saja. Jadi supaya sopan saja begitu mungkin belum optimal, maksudnya apa ada penyimpangan atau apa gitu? Saya tidak tahu saja.Pendidikan Agama Pembangunan RKP, Pembangunan madrasah8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua untuk Pak Irjen. Jadi memang Irjen ini cenderung untuk internal ya, pengawasan internal di Kementerian Agama. Kalau kami misalnya ini tadi kan laporan dari komisikomisi baik itu datang ke sana atau mungkin kita dengar dari dialog, kalau ada hasil temuan kami kemudian karena DPR kan hanya pengawasan global. Kalau minta supaya pemeriksaan ini bisa tidak? Saya minta misalnya dalam hal tertentu minta ke Irjen. Kemudian karena kalau BPK kan bisa ini kalau BPK kita bisa sesuai dengan undang-undang, kita bisa minta.Pendidikan Agama Pemeriksaan Irjen 8



ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang dari Irjen ini tindak lanjutnya hanya warning saja atau mungkin ada yang punishment atau seperti apa karena temuan banyak di Irjen tapi tetap saja BPK banyak temuannya. Mestinya kan Irjen temuannya misalnya 50% maka kemudian karena ada terapi atau ada apa segala macam menjadi berkurang atau mungkin barangkali ada data itu kami ingin mendengarkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhPendidikan Agama Pemeriksaan Irjen 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Saya melihat ada hasil pemeriksaan dari BPK yang ga jelas ini maksudnya apa, ini penjelasan saya sebab misalnya poin 8. BSM belum sepenuhnya menjangkau semua siswa miskin yang ada pada Kemenag Kabupaten Garut. Kita dengar dari Pendis tadi itu hampir semua program-program memang tidak bisa menjangkau semua, Pak. Jadi kalau kemudian ini belum sepenuhnya menjangkau lantas temuan dasarnya apa ini? Karena memang faktanya program-program di Pendis itu memang tidak menjangkau semuanya atau mungkin ada kewajiban. Jadi kalau ada kewajiban berarti kan dia salah begitu. Jadi ini saya ingin tahu temuan dasarnya. Kemudian ada yang berindikasi merugikan negara. Saya juga tidak tahu tindak lanjutnya apa hanya dikembalikan atau ada kemudian tindak lanjut hukumPendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Sehingga seolah-olah ini semua dari atas. Jadi ini apa betul, ini tentu perlu penjelasan. Kemudian yang terakhir sejauhmana ini tadi konsep anak negara karena memang banyak diskusi tentang anak yang apa ya, tidak jelas ini. Karena inikan nanti kalau sesuai dengan definisinya anak negara kan anak yang dipelihara oleh negara berdasarkan putusan pengadilan, saya tidak tahu ini nanti juga karena tadi dibuka oleh Bu Menteri juga sampai mana. Sejauhmana, kemudian Kementerian.Perempuan dan Anak Anak negara 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Dari bukan apa namanya, namanya apa? Kamus Pak Dari Kamus. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Anak negara 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Pertama saya kepingin usul, bahwa perempuan ini definisinya kalau bisa jangan terbawa definisi barat. Jadi kayaknya kalau definisi barat ini perempuan sumber masalah sehingga harus diatasi semua masalahnya. Programnya mengatasi semua problematika perempuan. Kalau bisa misalnya istilah kesetaraan gender kenapa tidak misalnya kita ini keadilan gender, misalnya begitu, perempuan versi Indonesia karena pemahaman orang Indonesia juga dinamis sampai ada Ibu Kartini dan seterusnya, pertama.Perempuan dan anak Definisi perempuan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian selanjutnya program perempuan ini khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender itu ada di kementerian dan lembaga yang lain, ini model koordinasinya seperti apa saya ingin tahu kemudian juga apa ada rekap anggarannya. Jadi kayak anggaran 20% pendidikan itukan tidak hanya di Kementerian Pendidikan ternyata, di semua Kementerian ada dan itu direkap 20%, sehingga APBN sesuai dengan Konstitusi begitu padahal di Kementerian Pendidikan tidak 20%. Ini saya ingin informasi tentang itu termasuk juga koordinasi dengan NGO atau LSM yang atau komunitas peduli perempuan dan anak.Perempuan dan anak Koordinasi dengan kementrian lain 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang terakhir, saya dengar banyak NGO luar negeri yang masuk kesini, bahkan menempel di bukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tetapi beberapa di antaranya ada di Pemberdayaan Perempuan tapi ada juga di Bappenas, seperti misalnya CTZ yang sekarang jadi CIZ misalnya. Itukan mengawal betul program ini, gender-gender ini. Ini kami minta informasi apa rekapitulasi, mereka menghabiskan dana berapa sebetulnya? Apa anggaran yang dikelola atau ditumpahkan disini bentuknya seperti apa? Misalnya apa Hibah atau apa dan seterusnya atau kompensasinya apa? Ada evaluasinya tidak sebab ada yang beririsan dengan Kementerian Kesehatan misalnya program tadi kematian ibu dan anak, ada emas misalnya, Program Emas, itu apa ada di kepanjangannya bahasa Inggris saya lupa.Perempuan dan anak NGO luar negeri 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua, ini program yang baik, yang bersahabat itu sesungguhnya tidak hanya mengatasi problematika dan masalah perempuan tapi pemberdayaan sebagaimana namanya, pemberdayaan perempuan tetapi kurang dirasakan, kebawah itu kurang terasa bahkan yang menonjol itu afirmasi-afirmasi. Afirmasi ini kan menganggap perempuan tidak bedaya sehingga dipaksa supaya 30%, supaya ini apa segala semacam, hasilnya belum ada laporan juga. Tadi bu menteri menyampaikan 30% bahkan rata-rata partai politik menyodorkan calon itu 37%. Yang jadi berapa, kita tidak ada report-nya. Mungkin juga di semua sektor itu yang kedua. Jadi saya kira ini masukan. Jadi kalau nanti biar sinergi dengan Komisi VIII. Empowerment saya kira lebih menarik daripada Inter menjadi lebih menarik daripada program yang sifatnya afirmatif.Perempuan dan anak Pemberdayaan 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Jadi yang terakhir itu dengan lembaga internasional karena di Badan Nasional Penanggulangan Bencana saja, itu semua diatur dengan regulasi, ini apa diatur juga dengan regulasi yang berkaitan dengan lembaga internasional apalagi NGO, kemudian masuk ke wilayah perempuan.Perempuan dan anak Regulasi NGO 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin betapa masalah nikah ini penting diperhatikan. Tidak, maksud saya ini pesan terakhir karena saya pernah ada bab nya itu pengawasan terhadap orang asing. Kemudian ternyata berimbas ke illegal logging, kemudian berimbas ke pemilikan tanah dan ujungnya menurut mereka tapi ini tanpa penelitian, saya kira yang berwenang adalah Kementerian Agama bahwa ini karena ada illegal wedding. Jadi ini kasusnya di Jeporo, ini mungkin Pak Jamil tahu. Jepara itu hancur karena buyer-nya sekarang itu jadi orang Jeporo. Buyer itukan dulu orang asing, pembelinya itu, meubel ini. Mungkin tanya lebih jauhnya ke Pak Jokowi karena beliau bidangnya meubel tetapi kenapa hancur Jeporo itu, kenapa ada. Orang asing yang dulu jadi orang asing yang akhirnya belinya itu mahal, sekarang jadi murah. Mereka juga tidak boleh memiliki tanah, sekarang memiliki tanah. Kenapa? Karena isterinya orang Jepara tetapi dengan cara pernikahan yang tadi disebutnya illegal wedding. Jadi hancurnya ekonomi disana disebut oleh mereka itu tapi tanpa penelitian dikatakan karena illegal wedding ini dan bahkan itu tadi, tidak berhentinya illegal logging di tempat lain yang dibawa ke Jeporo itu, itu juga karena itu dan hancur, murah dan seterusnya bahkan mereka memiliki tanah dengan nama orang lain tetapi menjadi isterinya. Jangan-jangan mereka juga ada isterinya di tempat lain itu karena mereka orang asing. Mereka juga betul-betul orang asing, bentuknya juga bukan orang sini, bule betul tetapi mereka punya isteri disini. Jadi ini perhatian, maksudnya warning bahwa ini perlu pencermatan dan perlu penelusuran lebih jauh. Kan itu hanya fenomena dan kemudian menurut asumsi atau prediksi mereka bahwa ini gara-gara itu, jadi hancurnya Jeporo itu karena itu. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perkawinan Nikah siri 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Kemudian yang kedua, bila belum ada alokasi anggaran saya kira saya usul nanti di kesimpulan Komisi VIII DPR RI merekomendasikan untuk memenuhi.Jadi saya usul ini untuk kesimpulan nanti, kalau bisa dipenuhi, namanya hutang.Jadi kalau yang belum ada alokasi anggaran, jadi karena kalau kurang ini diusulkan untuk supaya Kementerian Keuangan dan seterusnya memperhatikan. Ini kita yang berhubungan langsung ya dengan masyarakat. Kasihan ini kita datang ke Maluku Utara juga masih ada keluhan, kalau di Jawa hampir semua, tapi kalau di luar Jawa ini kalau tidak salah Katholik ini yang belum.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ABDUL FIKRI FAQIH 5 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Itu maksudnya karena ada tanggapan dari Bu Menteri, sesungguhnya RKP itukan hasil dari Musrenbang. Dokumen terakhir dari Musrenbang adalah RKP. Itukan sesuai dengan SPPN 2004 kalau sekarang keluar RKP padahal musrenbangnya sesunggunya juga aneh lompat. Nah itukan rencana, rencana RKP nya nanti seperti itu. Rencana kegiatan pemerintah kira-kira begitu. Baik, Bapak/Ibu tadi kesimpulan tadi sudah disampaikan, juga sudah ada koreksi dari pemerintah ada yang tidak dimasukkan dalam catatan yaitu berkaitan dengan RKP dan RKA yang kita minta karena itu sebenarnya adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyerahkan kepada DPR. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Ketua.Rancangan Anggaran Draf RKP 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saya Fikri dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Koa Tegal dan Kabupaten Brebes. Saya satu saja sebetulnya karena masih ada tadi masih ada ganjalan, jadi ini kita ketika kunjungan di Dapil juga masih keluhan tentang tadi tunjangan profesi yang ini saya tidak tahu yang saya baca ini sih Katholik. Mungkin kalau ada yang lain juga, kalau hasil review BPKP menurut saya harus ada sosialisasi supaya yang bersangkutan tidak menunggu. Jadi takut kalau ini sudah PHP (Pemberi Harapan Palsu).Rancangan Anggaran Review BPKP 8
ABDUL FIKRI FAQIH 1 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Jadi satu review BPKP, kalau memang sudah setuju dari Bimas terkait, maka berarti harus ada sosialisasi. Yang kedua, kalau belum ada alokasi anggaran usul rekomendasi Komisi VIII DPR RI kalau bisa dipenuhi APBNP 2015. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Review BPKP, anggaran 8
ABDUL FIKRI FAQIH 2 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Tidak, saya ingin menegaskan saja selanjutnya sebelum RAPBN itu masih ada kewajiban untuk menyampaikan RKA, rencana kerja anggaran. Itu tidak dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon supaya disiapkan, karena yang lalu tidak demikian. Karena ada rencana kerja dan anggaran.Rancangan Anggaran RKA 8
ABDUL FIKRI FAQIH 4 PKS Jawa Tengah IX Laki-laki Satuan tiga itukan pembahasan tadi dokumen RKA itukan ada yang selalu ditanya oleh, kan ada formatnya. Itu ada angkanya dan bisa saja ada locusnya tetapi kita tidak membahas detail. Kita akan membahas programnya saja. Jadi kita tidak akan bahas, tapi RKA nya sampai ke kita. Terima kasih.Rancangan Anggaran RKA 8
Abdul Malik Haramain S.Sos. M.Si. 12 PKB Jawa Timur II Laki-laki Ibu-ibu, sebentar ibu. Ini menarik, ini penting tentang kementerian koordinatif ke kementerian teknis, inikan berkaitan sama wewenang dan otoritas. Kita ingin ada progress dan kita ingin ini secepatnya berubah ibu, secepatnya berubah dan presiden saya kira harus secepatnya tahu dan Kemenpan saya kira juga harus secepatnya memutuskan. Inikan sudah 8 bulan pemerintahan lebih berjalan.Kesetaraan Gender Bentuk kementerian 8
Abdul Malik Haramain S.Sos. M.Si. 5 PKB Jawa Timur II Laki-laki Intinya terobosan ini bu, jangan sama dengan menteri-menteri yang terdahulu, harus ada lebih yang baru. Berikutnya, sekarang perspektif bapak-bapak. Yang 1 Bapak Kuswiyanto. Silakan Pak Kus.Perempuan dan Anak Program 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Satu lagi, satu lagi Pak. Saya mencermati dari realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2015 Pak, ini dalam belanja pegawai sudah 24,8 persen, belanja barang 6,43 persen, belanja modal 0,74 persen, bantuan sosial 56,5 persen, total rata-rata 45,65 persen. Nah kita baru Januari Februari Maret, nah April belum habis ini. Berarti kementerian Ibu ini perlu mendapatkan reward dari pemerintah. Mudah-mudahan anggarannya besar. Ketika saya di Kementerian Agama karena terealisasinya lancar, kita dapat ... Itu yang kok tanya terus Pak. Karena Ibu tidak memaparkan di dalam paparannya. Apakah ada hambatan di dalam melaksanakan program-program Kementerian Sosial ini. Dan upaya apa saja dalam menyelesaikan hambatan itu. Barangkali itu Pak kalau sudah melihat. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhBantuan Sosial Hambatan 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, sedikit saja karena terakhir ya. Ternyata memang lembar pertanyaan saya itu terselip di Choirul Muna. Mestinya saya awal-awal makanya ketawa saja ini dan yang paling beda di antara kami di sini ada yang lebih ganteng hari ini yaitu yang tadi disebutkan Pak Bisri Romly, ada lagi yaitu Pak Pak Fikri hari ini berpenampilan pakai peci, mudahmudahan seterusnya. Supaya saya ada kawannya. Ibu Menteri, program Kementerian Sosial itu sangat mulia sekali dan program yang Ibu emban itu ada di kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Agama, adanya zakat, ada wakaf, adanya Bansos, tentu di Kementerian Agama, ada lagi di bantuan energi yaitu subsidi bbm. Ibu Menteri ini programnya banyak sekali, ada KIS, ada KIP, ada KKS, ada rutilahu, ada PKH, ada kube, semua sangat mulia dalam rangka menjalankan di dalam Hadist Nabi yang menyatakan Hadzal Fakru Hayatunal kufro Jadi mudah-mudahan orang-orang fakir yang ada di Indonesia ini jangan sampai mendekati kekufuran maka pemerintah terpanggil dengan mendirikan Kementerian Sosial. Pertanyaannya apakah ada pengaruhnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian lain seperti menaikan bbm, kemudian menguatnya dolar, dan naiknya bahan pokok makanan di Indonesia. Menurut penelitian ini menambah kefakiran, menambah kemiskinan. Ini ada kaitannya tidak program-program yang dilaksanakan oleh Ibu Mensos ini.Bantuan Sosial Pengaruh kebijakan 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang pertama, kami ini Komisi VIII mendapatkan temuan-temuan yang dianggap meresahkan yang dianggap memojokkan sehingga perlu mengundang BPK kemudian Kementerian Keuangan dan Kemenag. Ditemukan di lapangan ada perubahan akun yang tadi sudah disebut dari BPK dan …..Dari 57 menjadi 52 tentu bagi biasanya yang penerima itu dengan gampang menggunakan mata anggaran 57 seperti : pondok-pondok pesantren, disini banyak anggota yang pada punya pondok pesantren seperti Pak Maman Imanul Haq, paling tidak mantunya atau mertuanya punya pondok pesantren, ini bukan 1, 2 orang semua termasuk saya. Dengan menerima bantuan yang beralih dari akun 57 menjadi 52 maka para pengurus pondok pesantren gelisah, pak. Yang biasanya terima uang begitu sekarang dikabarkan tidak terima uang tapi terima barang bahkan banyak diceritakan jangan-jangan yang tadinya pondok pesantren dianggap korupsi karena terima uang bisa digunakan apa saja kemudian sekarang diterima bantuan itu berupa barang. Dan barang itu belum tentu cocok yang dibutuhkan oleh pesantren, begitu juga madrasah swasta. Nah, ini yang kekalutan, kegelisahan dari pihak bawah.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Pertanyaannya mengapa 57 ke 52 itu hanya di Kementerian Agama, apakah tidak terjadi demikian di Kementerian Pendidikan. Bapak mengemukakan dari BPK bla-bla temuan tiap tahun begini-begini kan begitu, itu sungguh terharu Pak. Jangan-jangan di belakang itu yang pada terima bantuan itu orang-orang Anggota DPR barangkali ya Pak, yang dulu tapi kalau sekarang belum. Jadi pertanyaannya Pak, jadi seolah-olah perilaku Pemerintah ini aneh-aneh begitu termasuk BPK mengapa tidak adil terhadap Kementerian Agama, selalu begitu Pak. Nah, sementara di Diknas aman-aman saja tetap 57 bantuan-bantuan yang semacam itu tetap 57.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Begitu ya. Yang kedua di dalam paparan ini saya cari-cari usul tahun 2016 tidak kelihatan nominalnya dari rekapitulasinya. Perprogram ada, tapi rekapitulasinya tidak. Sehingga tidak kelihatan jumlah yang akan diusulkan itu nol. Itu pendapat saya.Bantuan Sosial Rekapitulasi 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Interupsi Pimpinan. Sebentar ini hubungan dengan BPK ya. Kawan-kawan kami Pak di anggota ini dari berbeda latar belakang sehingga Bapak perlu menjelaskan terhadap temuan-temuan itu setiap tahun itu diadakan pemutakhiran dengan Pak Irjen sehingga temuan itu tidak terus menerus dan tidak ada hutang. Jadi setiap tahun itu diputihkan. Kalau temuannya misalkan disitu terjadi pada Bansos tidak ada proposal tentu BPK membuat rekomendasi harus dipenuhi proposalnya. Kalau sudah dipenuhi proposalnya maka hilang lah temuan itu. Nah, ini yang belum dipahami oleh kawan-kawan karena berbeda profesi ini, ini Pak Fikri dari guru, Pak Ketua juga itu walaupun dari Kementerian Agama mereka dosen, beliau dosen jadi tidak paham tentang ini, Pak. Silakan Pak.Bantuan Sosial Temuan BPK 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Terima kasih Pimpinan . Para kawan-kawan Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Ketua BNPB, Pak Kepala BNPB, Pak Prof. Dr. Syamsul Maarif, dan oh kyai haji ya, Prof. Dr. KH. Syamsul Maarif, dengan para pejabatnya, Nama saya Haji Achmad Fauzan Harun, dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Nomor Anggota 512, dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang ingin saya tanyakan seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk BNPB untuk menangani bencana gempa, bencana longsor, bencana banjir, bencana meletus gunung, dan akhir-akhir ini ada pengungsi dari Rohingya dan apalagi itu Bangladesh. Apakah oleh BNPB pertanyaannya itu termasuk bencana sehingga kalau sudah termasuk kategori bencana menjadi kewajiban BNPB untuk menangani secara penuh. Itu pertanyaan yang pertama.Bencana Kategori bencana 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang kedua, anggaran yang sudah diprogramkan tahun 2015 ya Pak ya? Yang sebesar Rp2.214.333 540.000,- dan baru terserap hanya 314 milyar sekian. Pertanyaannya sekarang memang sudah dipertanyakan juga oleh Pak Ketua, sudah bulan Juli tinggal nama lagi 6 bulan lagi berarti tinggal 21 satu semester. Pertanyaannya apakah bisa terserap Yang pertanyaan yang kedua apakah dalam menjalani ketiga ya, menjalani realisasi anggaran ini ketiga ya pada tahun-tahun sebelumnya, apakah mengalami kelebihan anggaran? Kalau kelebihan anggaran bagaimana strategi kita? Apakah langsung di nah kira-kira begitu dan apakah mengalami kekurangan anggaran sehingga sikap dari BNBP bagaimana? Pertanyaan tambahan Pak ya. Biasanya di kementerian mana pun saya sering rapat di Kementerian Keuangan, dari kementrian manapun bahwa grafik anggaran itu dari bulan Januari itu tidak naik. Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah Juni baru naik ini. Nah, begitu menjelang anggaran naiknya drastis, Pak. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah di BNPB sama ? Kalau sama berarti sama dengan kementrian lainnya. Jadi dana yang ada itu ketika menjelang bulan Desember dihabisin. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dijawab dengan iklas karena Bapak-bapak kan sama dengan Komisi VIII, Komisi akhirat. Mudah-mudahan kita masuk syurga, amin ya rabbal'alamin. Wallahumuafiq Illa Atwami Thoriq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Serapan APBN 2015 8
ACHMAD FAUZAN H 5 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Dan yang ketujuh, ini Pak. Sebetulnya ini semua sudah ditanyakan tentang pemberian perizinan kepada yang baru. Memang Pak, ketika saya masih berkecimpung di Kementerian Agama, itu ada moratorium Pak karena saking banyaknya KBIH, banyaknya travel umrah yang susah diatur maka kebijakan menteri pada saat itu di tawakuf-kan. Oleh karena itu memang sudah saatnya Pak karena zamannya sudah terbuka benar, dibuka lagi kemudian tentu harus betul-betul selektif dan apa seperti usul kawan-kawan, kalau memang mereka itu bermasalah, segera ditutup walaupun memang kita tahu Pak, mereka sudah ditutup travelnya Pak, mereka mendompleng dengan travel orang lain. Ini juga harus ada aturannya itu supaya mereka kalau sudah memang dia tidak punya travel, jangan sampai bisa mendompleng dengan travel yang lain. Saya sudah sesuai janji, 7 item. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua, kawan-kawan Anggota. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Biro umroh 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang keempat, saya seringkali ditanyakan oleh para jama'ah yang ada di dapil saya, Pak dirjen, kuota haji yang usianya 75 tahun sehingga banyak yang mau nitip Pak, oke. Jama'ah saya ada yang umur 79 Pak bukan 75 lagi. Oke saya bilang nanti saya sampaikan ke Pak Dirjen. Ada yang 79, ada yang 76, begitu, Pak. Jadi saya itu sudah menjanjikan, Pak Dirjen, jangan sampai saya dipermalukan oleh Pak Dirjen. Saya sudah menjanjikan sesuai kesepakatan dengan Pak Dirjen disini bahwa umur 75 keatas bisa dibantu. Jadi ingin memastikan dari Pak Dirjen. Yang kelima tentang Undang-Undang, tidak apa-apa ya?Haji dan Umroh Haji 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang kedua. Selisih perhitungan tadi dianggap sudah clear tapi hati-hati Pak nanti menyulitkan Bapak sendiri kalau memang ada poin-poin yang tidak masuk di dipaksakan. Kalau kita sih sebagai Anggota Komisi VIII senang-senang saja dengan selesai komitmen kita dengan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Agama dan para Pimpinan Komisi VIII. Tapi kalau nanti di belakang hari ada kesulitan, kesulitan Bapak, kesuiltan kita juga. Jadi dijelaskan digambarkan secara mendetail kira-kira apa yang akan terjadi dalam perhitungan biaya.Haji dan Umroh Indirect cost 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang sering ditanya Pak Dirjen di Dapil saya itu, kapan bisa melunasi? Saya jawab nanti nunggu Keppresnya. Kapan Keppres-nya begitu? Nah, ini sama dengan Pak Ketua saya juga kita sudah sama-sama berkomitmen agar Keppres ini cepat keluar sehingga pelayanan kepada masyarakat terpenuhi dengan baik. Pak, Komisi VIII sudah sesuai dengan waktunya tepat sehingga dikebut malam-malam terus harus bekerja karena mengejar waktu tetapi ketika ini sudah di sampaikan kepada Kementerian Agama tapi Keppresnya tidak kunjung tiba walaupun tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan. Mudah-mudahan kepastian itu bisa tepat Pak. Jadi kalau kita ditanya udah minggu depan lah sudah bisa melunasi itu. Itu yang di Dapil saya.Haji dan Umroh Keppres haji 8
ACHMAD FAUZAN H 5 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Oke, saya hanya menyampaikan begini Pak. Saya banyak yang menyampaikan. Coba kalau ada perubahan undang-undang Haji, tolong dimasukkan salah satu pasal yang membolehkan kuota itu untuk forum KBIH, nah itu. Nanti terserah Pak Dirjen kira-kira pantasnya dikasih berapa. Menurut saya ini akan bijak pemerintah manakala memberikan porsi kepada KBIH itu karena untuk menuntun disana. Kesiapan dari ketua Kloter, kemudian tenaga pembimbing ibadah yang diadakan oleh Kementerian Agama itu membimbing sebanyak 450 itu menurut pengalaman saya itu masih kurang. Oleh karena itu perlu ada dari pihak KBIH, itu usul saya, tolong dicatat Pak.Haji dan Umroh Koordinasi 8
ACHMAD FAUZAN H 5 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Dan yang keenam, pembatasan haji Pak. Menurut saya, maaf Pak ketua, memang sering banyak yang tanya pembatasan haji tapi tolong tahun ini jangan dulu Pak karena masih transisi dan bagaimana konsep Kementerian Agama. Orang-orang yang sudah daftar padahal mereka sudah haji. Jadi jangan sampai menjadi heboh Pak. Kalau sudah mendaftar maka tidak berlaku aturan ini, kan begitu. Jadi yang berlaku itu nanti tahun depan, begitu kira-kira Pak usulannya, usulan saya. Usulannya, saya kan dari Komisi VIII mewakili Dapil saya yang menyampaikan begitu, itu yang keenam.Haji dan Umroh Pembatasan haji 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Oh begitu, nama saya H. Ahmad Fauzan Harun Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Badan, dari pembicaraan beberapa anggota Dewan, memang sudah disinggung semua tapi perlu ditegaskan ada beberapa hal yang menjadi PR Kementerian Agama yang pertama yang sering disinggung oleh Masyarakat saya kepingin jawaban dari pejabat berkompeten sehingga nanti ketika masyarakat menanya saya bisa ada rujukanya. Pertama Dirjen Haji, Dirjen Haji itu mempunyai dana 73 Triliyun, masyarakat menanyakan terutama dari Dapil apakah enggak bisa Kementerian Agama itu membangun Gedung di Arab Saudi sehingga Jama’ah yang dari Indonesia itu bisa dikumpulkan jadi satu, itu pertanyaan dari mereka.Haji dan Umroh PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian gugatan poin ketiga gugatan dari persewaan pemondokan, Pak. Bapak bisa menghitung kesalahan apa yang terjadi di kita kalau memang kita tidak pernah melakukan kekeliruan, ya memang kita cukup dengan menjawab tetapi kalau kita sudah masuk ada kekeliruan kita, ini harus bisa dijelaskan kepada Komisi VIII sehingga Komisi VIII juga bisa memberikan solusinya begitu karena kemarin kan pembatasan dari Komisi VIII bahwa ini tidak perlu di sewa karena begini begini begini. Lalu ternyata di lapangan ada yang komplain. Nah, komplain ini bisa juga dilakukan oleh Kementerian Agama melanggar aturan. Kalau kita baru tawar-menawar, itu sebenarnya belum melanggar kalau kita baru tawar-menawar. Tapi manakala sudah deal, ya oke sekian. Nah lalu tidak dilanjutkan ini kekeliruan Kementerian Agama.Haji dan Umroh Pondokan 8
ACHMAD FAUZAN H 5 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Terakhir satu lagi untuk Pak Irjen, Pak Irjen satu lagi Pak. kalau dalam paparan Pak Irjen kesanggupannya untuk membuat laporan keuangan Kementerian Agama, memperoleh WTP tanpa DPP, sampai tahun berapakah ini bisa WTP, terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah wallahulwafik illaqomitoriq, Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh WTP 8



ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kesimpulannya begini, hadist nabi menyatakan bahwa seseorang kalau sedang marah dan dalam kondisi berdiri maka duduk lah, Jadi kalau kita sedang berjalan, ini kan berjalan nih di rapat ini daripada diteruskan tambah marah, mendingan kita berhenti. Itu ada alasannya karena kasihan Kementerian Agama, saya jadi sasaran karena mantan Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah PHP, apa itu PHP. Waktu Samsu Niang menyampaikan ke saya, Kementerian Agama adalah pemberi harapan palsu sampai sekarang data juga belum diberikan, sampai sekarang belum jelas, Dapil kita diberikan apa dia sesuai program lah.Internal Kemenag Data 8
ACHMAD FAUZAN H 9 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Pengalaman saya Pak, khusus untuk gaji, itu diperbolehkan walaupun pagu gaji itu misalkan Rp100 juta tapi karena tambahan pegawai, kemudian lain-lain, itu diloloskan oleh KPPN, diperbolehkan sehinga pagu gaji yang Rp100 juta itu bisa lebih realisasinya Rp110 juta tapi resikonya nanti pada laporan keuangannya kita harus merevisi. Terima kasih.Internal Kemenag Honor pegawai 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Nah, oleh karena itu saya menyatakan bertiga ini Pak Ketua, Pak Kyai Muslich, Pak Mustaqim sepakat ditunda dulu sebelum ada pendinginan. Terima kasih. 14 Wallahuafiq Illa Atwami Toriq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhInternal Kemenag Rapat 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian pertanyaan berikutnya kejadian yang semacam ini apakah memang Kementerian Agama itu SDM-nya kurang mampu atau memang sengaja Pak? Ada sifat nakal begitu atau memang di belakangnya karena Kementerian Agama mungkin selalu dibayang-bayangi Komisi VIII yang dulu sehingga terjerat, tidak bisa bergerak banyak bantuan social banyak yang tidak mengajukan proposal dan lain-lainnya yang dilaporkan oleh Pak Irjen. Sementara Bapak belum.Internal Kemenag SDM Kemenag 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Ya dana haji setoran awal ya, ya Pak ya, nanti jawaban dari Bapak Dirjen untuk rujukan saya menjawab kepada Dapil saya. Yang kedua untuk Bapak Sekjen, yang sering berkembang Kementerian Agama sudah moratorium pegawai, kemudian diadakan kaloka I sudah selesai, kemudian K II banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana nasib nya K II dan kapan dibuka lagi untuk penerimaan pegawai baru sedangkan setiap tahun pejabat dan karyawan karyawati Kementerian Agama banyak yang meninggal banyak yang pensiun sehingga kalau tidak di dukung atau tidak segera diadakan penerimaan maka nanti pejabat dan karyawan karyawati Kementerian Agama makin sedikit, ini juga akan merugikan bagi bangsa kita.Internal Kemenag Tenaga honorer 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Berikutnya kepada Dirjen Hindu, alokasi anggaran tahun 2014 coba Bapak lihat tahun 2014 di situ tertera biaya kan dibagi 3 bagian, biaya pelayanan umum, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Nah, pada fungsi pelayanan umum itu hanya 1,07% itu pada tahun anggaran 2014. Sedangkan tahun anggaran 2015 7,68% mohon dijelaskan.Kerukunan Umat BeragamaAnggaran 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian kepada Bimas Budha dulu anak buah saya ini di Kanwil sekarang sudah jadi Dirjen.Bapak Dirjen, kita tahu memang keterbatasan SDM yang ada di Dirjen Bimas Budha upaya apa saja yang dilakukan selain memang kita konsultasi RDP denan Komisi VIII DPR RI, karena memang kenyataan umat yang ada di bawah Bimas Budha itu masih relatif sedikit ya, sehingga pejabat-pejabat yang mustinya di Kanwil yang tadi disebutkan jangankan Kasubag atau Kepala Seksi, staf saja tidak ada. Nah, ini perlu terus diupayakan agar ada, sedangkan yang lain strukturnya sudah ada.Kerukunan Umat BeragamaStaf 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian dari Bimas Katholik, jawaban Bapak Menteri yang kemarin kita RDP dengan Bapak Menteri bahwa tunjangan profesi guru itu sudah selesai tidak ada lagi kita punya hutang.Nah, ini apakah benar di tingkat Bapak-Bapak Dirjen, karena di dalam laporan Bapak ini masih saja menyampaikan tunjangan-tunjangan Tukin belum dimasukkan dalam program taun 2015 ini.Kemudian masih terhutang tunjangan profesi guru atau tunjangan lain-lain.Kerukunan Umat BeragamaTunjangan 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Ya, terima kasih Pak Prof Hamka. Biasa kalau yang ngomong sendiri tidak terasa. Jadi sementara pendidikan madrasah apalagi madrasah diniyah, Pemerintah belum menjangkau guru-gurunya belum mendapatkan perhatian dari Kemenag, ditambah lagi ini ada kesulitan-kesulitan yang harus dilaksanakan, harus dirasakan oleh. Nah, ini lah jangan sampai ada isu bahwa yang berbau Islam itu di-diskreditkan. Nah, Komisi VIII ini berkepentingan Pak jangan sampai terus ditekan-ditekan anggarannya sudah kecil dari Pemerintah Daerah juga tidak ada perhatiannya sementara dari pusat dipersulit, jangan sampai tidak maksimal. Sekian. Wallahul muafiw Illa Atwami Thoriq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pendidikan Agama Diskriminasi madrasah 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri dan jajarannya. Madrasah ini memang kebanggaan dari kita sebagai ummat islam dan harus betul-betul menjadi tugas yang harus disyukuri, yang harus dikerjakan dengan baik yang berkembang di daerah dengan terjadinya otonomi itu sekarang banyak madrasah yang collaps Pak Menteri. Karena apa? Karena seperti apa yang dikatakan kawan-kawan bahwa Pemda itu lepas tangan tidak mau lagi membantu. Dulu ketika saya jadi Kakanwil, bukan hanya membantu rehab tetapi membangunkan. Membeli tanah, membangun gedungnya, sekarang lepas tangan sehingga ada pernyataan dari gubernur ketika itu kalau Kementerian Agama bisa mengusahakan dasar hukumnya ketika gubernur itu membantu lalu tidak dipersalahkan oleh BPK dan KPK, itu baru kami bantu atau dari Kanwil bisa beralih tugas, menyatakan pindah ke Pemda sehingga apa yang terjadi di daerah Pak Menteri, banyak madrasah-madrasah swasta yang gulung tikar di DKI ini. boleh bapak cek nanti, banyak sekali yang gulung tikar kecuali madrasah-madrasah yang memang sudah mapan. Kalau yang masih berkembang itu gulung tikar.Pendidikan Agama Madrasah 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian beralih kepada. Saran saya, bagaimana caranya agar Pemda itu bisa tetap membantu rehab, membantu lain-lain seperti sekolah umum. Kalau perlakuan Pemda kepada guruguru agama juga beda Pak sementara guru-guru yang ada pada sekolah umum itu sejahtera sedangkan guru-guru madrasah itu sangat minim penghasilannya. Ini memang perlu dipikirkan juga oleh Pak Menteri supaya kita keberpihakan kepada madrasah lebih bagus.Pendidikan Agama Madrasah 8
ACHMAD FAUZAN H 4 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Tambah yang terakhir, “Mengupayakan landasan hukum bagi Pemda DKI untuk membantu madrasah” atau bukan DKI, pokoknya Pemda, semua Pemda.Pendidikan Agama Madrasah 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kalau saya tidak memberikan pertanyaan barangkali dianggap tidak peduli begitu. Ini yang saya dengar, yang saya amati, bahwa Kementerian Agama itu dimana-mana dianggap kurang dan selalu mendapatkan tempat yang kurang pas. Kadang-kadang saya sedih juga sebagai mantan dari Kementerian Agama. Dari sisi anggaran misalkan, tentang kedudukan guru madrasah. Itu jomplang banget dengan guru-guru pada Pemda yang otonom, Diknas. Guru-guru yang di bawah pemerintah provinsi, ada Dikdas ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, dengan terbitnya UndangUndang 23 itu tidak ada keberpihakan kepada madrasah sementara Dikdas itu baik dari anggaran Pusat mengucur anggaran dari daerah juga muncul. Ini memang saya dengar dari guru-guru madrasah dan guru-guru pada sekolah umum maka yang dikeluhkan ketika saya jadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Pak, itu selalu dari pihak gubernur, mana landasan kalau gubernur ingin mengucurkan bantuan kepada payung hukum. Oleh karena itu saya mengusulkan agar dibuat payung hukumnya untuk madrasah tersendiri, untuk madrasah Diniyah sendiri, sehingga bisa dibantu dikucurkan dari APBD. Seperti apa yang dikatakan Pak Sekjen, guru-guru yang di daerah kan itu mengajarnya anak daerah bukan anak pusat.Pendidikan Agama Madrasah 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Melihat dari realisasi anggaran tahun 2015, saya sangat mengucapkan apresiasi. Karena apa? Karena sudah 48,40, berarti sudah tepat dibanding dengan kementerian-kementerian yang lain di bawah atau mitra kerja Komisi VIII. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ibu sudah tepat harus 50%, sekarang sudah 44,40 jadi mengucapkan apresiasi. Tetapi pada pertanyaan yang kedua ini saya mendapat berita, mudah-mudahan berita ini salah bahwa laporan dari Kementerian Sosial, laporan keuangan, yang penilainya adalah BPK mengalami penurunan. Apa benar, apa tidak dan kalau benar, apa yang menyebabkan penurunan itu. Sungguh saya lihat kerjanya cepat tapi kenapa turun sementara Kementerian Agama kerjaannya menurut Pak Samsu Niang amburadul tapi tetap WTP, begitu. WTP DPP. Jadi Anggota Komisi VIII sangat menyayangkan dan yang terakhir dari usulan program tahun 2016, berapa persen kah naik dan apakah masih ada titipan atau program presiden yang namanya KIP, KIS dan KKS. Demikian, sudah 3 ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkkum. Wallahul muwwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pengungsi Anggaran, Laporan, WTP 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Sesuai dengan pesan Pak Ketua, menanya jangan banyak-banyak. Yang pertama, saya perkenalkan dulu nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Ini ada Pak Muslich ini. Nomor Anggota 512. Setelah saya yang mendengarkan paparan dari Ibu Menteri, kelihatannya memang sangat menguasai. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri dan jajarannya.Pengungsi Apresiasi 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Saya tidak tahu titelnya ibu, Profesor Doktor beserta jajarannya. Nama saya Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Nomor anggota 512. Jangan mancing-mancing. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Sebelum ingin saya sampaikan beberapa hal, saya merasa optimis sekarang dengan penampilan ibu, dengan penyampaian ibu, tadinya saya sebelum rapat berpikir, saya tanya apa ya? Anggarannya kecil, Rp217 miliar, kira-kira tahun 2016 itu usulnya apa kalau hanya sama saja wah inilah tapi ternyata Ibu bisa meyakinkan Komisi VIII sehingga Komisi VIII banyak yang benarbenar dengan serius mendengarkan penyampaian ibu, sehingga betul-betul yakin dan mudahmudahan bukan hanya sampai disini tapi betul-betul dibuktikan dengan anggaran yang turun, betulbetul besar begitu. Begitu Pak ketuaPerempuan dan Anak Anggaran 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Pertanyaan yang kedua, Pak. Seperti apa yang disebutkan Pak, kawan saya Pak Jalaludin Rakhmat bahwa sabda nabi kita sebagai kaum laki-laki itu harus menempatkan perempuan pada tempatnya dan harus memuliakan, ini salah satu UUD 45 yang menyatakan pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, tugas Ibu berat sekali karena kalau dibandingkan lakilaki dengan perempuan, banyak perempuan bu dan perempuan itu banyak masalah ketimbang laki-laki. Nah, oleh karena itu Ibu jangan menganggap ringan tugas kementerian itu, terus berjuang dan dengan anggaran-anggaran yang ada. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya Pak ya,Perempuan dan Anak Tugas 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang kedua Pak, satu lagi Pak. Yang kedua, terkait dengan pembangunan KUA. KUA itu di DKI Jakarta, semua tanahnya, bangunannya dari Pemda kecuali satu, Pulau Seribu maka kalau sesuai dengan pernyataan Pak Dirjen, kalau yang tanahnya belum punya Kementerian Agama apalagi bank tanya, akan dibelikan oleh Kementerian Agama untuk membeli tanah dan nanti kita bangunkan. Berarti jumlah 44 KUA di DKI baru satu saja yang dibangun oleh Kementerian Agama. 33, kalau tidak salah 33 itu masih milik Pemda. Kira-kira bisa dipikirkan untuk Dapil saya DKI Jakarta. Sekian, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perkawinan KUA 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Jadi bukan tidak ada. Masih asetnya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Perkawinan KUA 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Kemudian yang ketiga ditujukan Bapak Dirjen Bimas Islam, yang menjadi persoalan yang tadi sudah disampaikan juga Pak, bahwa Gedung KUA yang pelayanan terdepan untuk melayani umat tapi Kementerian Agama kurang konsen untuk betul-betul membangun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus itu agak kenceng kalau ngomong, dari yang ada kurang 400 lagi disini ya, baru tahun ini 20 saja yang dibangun perlu diketahui Bapak, informasi saja kepada Bapak-bapak yang baru, saya ketika menjadi Ka Kanwil Agama DKI, itu KUA itu enggak ada yang bangunan dari APBN Pak, semua bantuan dari Gubernur jadi sifatnya hanya pinjam, jadi DKI yang 44 itu semua pinjam gedung nya Pak dari Gubernur DKI yang dulu tapi, sekarang masih oleh karena itu bagaimana apakah ada program terobosan darimanakah dana nya sehingga KUA ini bisa cepat terselesaikan, apakah DPR bisa menyetujui dana yang ada di dana umat itu, untuk umat juga kalau KUA itu, itu yang keempat.Perkawinan KUA 8
ACHMAD FAUZAN H 4 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Masih, untuk Haji juga, untuk Haji saya mengucapkan apresiasi tentang laporan keuangan haji ini memperoleh WTP Pak ya. Kemudian kepada Kepala Badan Litbang, Inshaallah ilmu ini berbagi untuk Anggota Komisi VIII yang melaksanakannya apakah sudah ada pengkajian tentang kawin siri? Ijtihad para ulama bagaimana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Hamka perlu di pertegas, kalau sudah ada ijtihad para ulama memboleh kan ini, diam-diam ini para Kiayai pada kawin siri Pak, di Komisi VIII ini, enggak tau kalau dari Pejabat Kementerian Agama.Perkawinan Nikah siri 8
ACHMAD FAUZAN H 7 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Ketika saya jadi Kakanwil Pak, itu dihadapkan dengan problema seperti itu, jadi ada anggota DPR yang sudah menikah, DPR RI, masih, sekarang sudah menjadi Anggota DPD. Datang ke Pak Mafhtuh waktu itu jadi Menteri Agamanya, lalu bagaimana ini bisa selesai? Kita adakan konsultasi. Kalau nikah itu harus dapat persetujuan isteri yang pertama. Ternyata isteri yang pertama tidak mau memberikan izin padahal sudah punya anak. Sampai sekarang itu, jadi terkatungkatung dan saya kira mungkin kawan-kawan saya ini di ruangan ini banyak yang nikah siri juga. Terima kasih.Perkawinan Nikah siri 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Menaruh harapan besar kepada ibu. Dan yang terakhir ini Pak, walaupun ada 10 ini pertanyaan, tapi saya cukup 3 saja. Terakhir, tolong jelaskan ibu ya tentang paparan ibu tentang hasil trilateral meeting. Disini ada angka Rp103,7 miliar. Kemudian penyusunan RKP tahun 2016 Rp269,3 miliar. Kemudian usulan program percepatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak Indonesia, Rp1,475 triliun. Nah, ini tolong dijelaskan satu-satu dan sebetulnya usulnya berapa dari ketiga yang saya sebutkan tadi padahal tahun 2015 hanya 2000, Rp217,7 miliar. Harapan kami betul-betul terwujud ini bu sehingga Kementerian yang dipegang Ibu betul-betul bisa mengayomi perempuan dan perlindungan anak. Sekian Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Saya ingin menyampaikan beberapa hal terutama untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini anggarannya sangat kecil, sehingga kawan-kawan dari Anggota Komisi VIII ini menginginkan anggarannya tambah pak Ketua. Karena dengan anggaran tambah dari APBNP maka anggota Komisi VIII ada harapan untuk bisa meyakinkan dimasyarakat. Terus terang para Anggota Komisi VIII ini terutama Pak Syamsul, Pak Syamsu Niang kemudian Pak Kus itu galau pak, galau mendengar kementerian pemberdayaan perempuan tidak dapat APBNP. Sehingga tidak bisa meyakinkan dimasyarakat kiprahnya, oleh karena itu ibu harus bisa menjual program di Bappenas dan di Kementerian Keuangan. Kemudian meyakinkan terutama dengan SDM-SDM yang ada, sehingga Bappenas dan Kementerian Keuangan itu bisa meluluhkan memberikan anggaran, bukan berarti tidak ada program, ternyata di Dapil-dapil lain banyak yang tidak kebagian anggaran yang mustinya ada dari kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi ternyata tidak ada. Ini mohon agak kenceng ibu meyakinkan orang-orang yang punya kewenangan itu, karena didalam bahasa agama didalam Al Qur an, Innallaha layughayiru maa bi qaumin hatta yughayirru maabi a’fushihiim jadi kita memang merubah nasib itu harus betul-betul jangan menyerah kepada keadaan kata Komisi tadi jangan berlindung kepada Undang-undang saja, tapi nanti tidak berkembang. Oleh karena itu kemarin kita berusaha dengan keras.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang pertama, Ibu Dirjen Kristen memang setiap tahun kendala dari pelaksanaan anggaran itu adanya blokir.Kemudian adanya review, ada pemotongan anggaran, adanya tunjangan kinerja.Nah, semua itu tidak bisa dihindari.Oleh karena itu, upaya Komisi VIII DPR RI ini bagaimana supaya di Kementerian Agama ini tidak ada blokir.Karena saya memang pernah merasakan jadi pejabat di Kementerian Agama ketika mau melakukan apa susah karena ada blokir Pak. Nah, ini nanti dari Komisi VIII DPR RI mungkin bicara dengan Kementerian Keuangan apakah tidak ada dana sehingga diblokir. Kemudian upaya apa dari Kementerian Agama agar tidak ada blokir dan harus punya consensus kendala-kendala yang ada ini supaya dari tahun ke tahun supaya jangan selalu menghantui kita.Rancangan Anggaran Blokir 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Ya ya, ada anggarannya gini pak, ini dana on call ibu ini bisa dijelaskan yang terdiri dari,Rancangan Anggaran Dana on call 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Oh maaf-maaf dikonfrentasi ya, ya yang 20 miliar ini, tolong diterangkan sebagaimana pertanyaan yang lain juga kepada siapa akan diberikan? Dan siapa-siapa saja pelakunya? Tolong dijelaskan kepada kita sehingga yang 20 provinsi itu apakah termasuk DKI Jakarta? baik untuk pemberdayaan perempuan sudah selesai tinggal BNPB.Rancangan Anggaran Dana on call 8
ACHMAD FAUZAN H 3 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Pak Syamsul Kepala Badan Penanggulangan Bencana, sebagaimana jawaban yang disampaikan secara tertulis, memang sudah cukup meyakinkan, dan Bapak sudah cukup aspiratif kepada kita semua, sudah dijelaskan kepada kawan-kawan bahwa nanti kalau kita mengadakan Kunker ada reses kelapangan bisa mengajak dari staf bapak atau pejabat bapak, sehingga kita di Dapil tidak kehilangan muka itu memang betul pak, banyak pendahulu-pendahulu kita yang dilapangan itu ketika menjelaskan tidak membawa apa-apa sehingga tidak kepilih lagi pak ini kekawatiran dari mereka. Oleh karena itu semua Anggota Komisi VIII ingin menggandeng bapak terutama pada Dapilnya masing-masing. Sekian terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Rancangan Anggaran Laporan 8
ACHMAD FAUZAN H 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Barangkali itu saja, kemudian bagaimana dengan anggaran yang ada ini serapannya tidak maksimal.Kalau nanti ada anggaran lagi tidak bisa ditambah Pak, dengan anggaran yang ada saja tidak bisa melakukan.Nah, ini juga harus ada langkah-langkah yang konkrit. Sekian dan terima kasih.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Yang kedua, realisasi anggaran yang rendah ini, saya lihat dari 3 macam ini anggaran yang paling rendah adalah anggaran kesetaraan gender. Apa betul ini masalahnya? Apa masalahnya sehingga dari Rp67,5 miliar, baru 9%. Apakah ini merupakan pemborongan pengadaan barang sehingga pencairannya memang sangat sedikit. Nanti begitu menjelang akhir Pak, kalau rekanan itu menjelang akhir nagih, karena tidak mau menagih termin I, termin II, termin III, sekaligus menagihnya, termin 4. Biasa, karena apa? Kalau nagih termin I mejanya banyak harus bayar lagi, kedua bayar lagi, ya kesono. Jadi biasanya rekanan itu, ya sudah sekaligus saja nagihnya terakhir begitu, ini. Apakah itu yang dimaksudkan? Kemudian perlindungan anak juga masih rendah, 11%. Mohon dapat dijelaskan sehingga kami bisa yakin tentang realisasi anggaran ibu, ya Bu ya? Saya sudah.Rancangan Anggaran Serapan APBN 2015 8
ACHMAD FAUZAN H 2 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Sehubungan dengan kita akan ada Panja Pendis, Nah ini kalau bisa diteruskan dengan Panja RUU. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Regulasi Panja Pendis 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Seperti apa yang disampaikan paparan yang dipaparkan tadi oleh Kepala Badan. Ini kalaudipanggil Kepala Badan, enggak apa-apa ya? Kepala Badan. Ya, jadi untuk mempersingkat KepalaBadan gitu. Mohon tidak tersinggung gitu. Apa yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Badan, walaupuntadi dipaparkan bergeser dari program ekonominya, tetapi Bapak menyatakan bahwa tetap saya betahdi Komisi VIII karena memang Komisi VIII, setelah saya duduk beberapa kali di Komisi VIII memangkomisi dunia, akherat ini Pak termasuk membahas masalah bencana. Bencana ini kaitannya denganAl-Qur'an memang faktor bencana ini kan ada karena manusia. Kerusakan di muka bumi inidikarenakan perbuatan manusia. Tetapi bencana ini bisa karena dengan kemauan Allah, kehendakAllah. Bapak sudah meneliti tentang kehendak manusia misalkan karena kerusakan manusia itu karenadipotongnya pohon-pohon sehingga menyebabkan banjir longsor dan sebagainya itu tetapi pada akhirnanti Allah menghendaki kita kiamat. Apakah kepala badan sudah meneliti kalau sudah tanda-tandakiamat datang itu kira-kira kapan kan gitu? tapi dalam Al-Qur'an : idzazul zilatil ardhuzil zalaha, itu jelasPak. Wa akhrozatil ardhuas qolaha, perut pun dikeluarkan. Kemudian kita semua menanya, Wa qolalahinsan malahan, apakah kepala badan itu akan menanya malaha kan gitu? Nah, ini,Bencana Agama dan bencana 8



ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki

Nah, yang kedua saya menanyakan apakah Bapak pernah mengusulkan kepada Presiden
tentang musibah banjir yang rutin setiap tahun di alami di Kampung Pulo. Jatinegara. Ini tolong jangan
sampai terus padahal pemerintah bisa untuk mengatasi supaya jangan banjir lagi tapi kenapa kok tidak
bisa. Kira-kira Bapak duduk dengan presiden ini Pak, tolong dibuat apa yang besar contoh Pak, tahuntahun
sebelumnya ketika sudah ada program bahwa ini banjir di DKI Jakarta Timur ini karena tidak ada
saluran. Nlah, padahal di situ program sudah ada namanya BKT, kenapa tidak dari dulu-dulu dari
beberapa Presiden beberapa gubernur, baru dialami Zaman Sutiyoso. Ini barangkali Komisi VIII mau
mendengar, apa sih alasannya tidak buru-buru ditangani begitu. Jangan sampai peristiwa rutin ini,
memang musibah itu ada hikmahnya Pak, orang-orang miskin pada hidup, dari situ, pejabatnya juga
dan ada hikmahnya juga. Kalau tidak ada musibah tidak ada BNPB, ya kan?
Sudah 3 menit Pak?Bencana Bencana banjir rutin 8

ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki

Nah, yang kedua saya menanyakan apakah Bapak pernah mengusulkan kepada Presiden
tentang musibah banjir yang rutin setiap tahun di alami di Kampung Pulo. Jatinegara. Ini tolong jangan
sampai terus padahal pemerintah bisa untuk mengatasi supaya jangan banjir lagi tapi kenapa kok tidak
bisa. Kira-kira Bapak duduk dengan presiden ini Pak, tolong dibuat apa yang besar contoh Pak, tahuntahun
sebelumnya ketika sudah ada program bahwa ini banjir di DKI Jakarta Timur ini karena tidak ada
saluran. Nlah, padahal di situ program sudah ada namanya BKT, kenapa tidak dari dulu-dulu dari
beberapa Presiden beberapa gubernur, baru dialami Zaman Sutiyoso. Ini barangkali Komisi VIII mau
mendengar, apa sih alasannya tidak buru-buru ditangani begitu. Jangan sampai peristiwa rutin ini,
memang musibah itu ada hikmahnya Pak, orang-orang miskin pada hidup, dari situ, pejabatnya juga
dan ada hikmahnya juga. Kalau tidak ada musibah tidak ada BNPB, ya kan?
Sudah 3 menit Pak?Bencana Kampung Pulo 8

ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Kemudian saya ingin menanyakan Pak, BNPB ini punya Eselon berapa eselon pak? Eselon I? 6? Tapi yang bapak sampaikan itu hanya punya program 4, mohon dijelaskan berarti ada yang double begitu atau Eselon I memakai program-program yang sama, begitu Pak. Kemudian ini banyak sekali ya. Satu lagi Pak ketua. Ada pertanyaan dari kawan kita, bapak banyak temuan-temuan BPK yang belum tuntas. Nah, itu biasanya diadakan rapat 3 tungku yaitu Kementerian Keuangan, kemudian BPK dan BNPB sendiri untuk pemutakhiran data. Nah ini sejauhmana bapak sudah melakukan seperti itu? Karena kita harus proaktif supaya instansi bapak itu bersih dari temuan-temuan itu dan saya mengapresiasi dari BNPB bahwa itu sudah nilai tertinggi Bapak sudah memperoleh opini WTP.Bencana Kesamaan program 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita kunker ini Komisi VIII ada kunjungan kerja ke Maluku utara. Nah alhamdulillah ini memang Komisi VIII DPR RI ini juga ingin dapat nama di masyarakat itu, kalau bapak itu dari BNPB dan BPBD itu sangat dihormati oleh masyarakat karena jiwa penolong, seperti yang dialami oleh Pak penanya yang sebelah sana kawan kita ananda yah?Kemarin ketika datang di suatu tempat bencana lalu bapak duduknya di belakang saja, ini tempatnya BPBD begitu. Ini di masyarakat masih belum mendapatkan tempat yang mulia walaupun katanya Anggota DPR itu yang terhormat begitu. Maksud saya begini Pak, ini kalau untuk BNPB sudah bagus. Kemarin Ketua rombongan saya Ibu Ledia itu, dia itu kerjasamanya baik dengan BNPB menyerahkan cek 200 juta kepada waktu itu walikota ya bu ya? BPBD? Iya, nah itu. Sehingga agak terangkat itu Ibu Ledia ini, agak terangkat Pak. Berbeda dengan kunker-kunker yang, kan ada tiga kunker, kunker-kunker lainnya tidak dihargai sama sekali bahkan ketika datang saja gubernurnya tidak ada, walikotanya tidak ada tapi alhamdulillah Ibu kita ini karena gubernurnya PKS, wah, dua kali diajak makan Pak ketua, makan bareng.Bencana Kunjungan kerja 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Biasa, kalau saya langsung di. Oke, sebetulnya banyak yang mau saya tanyakan. Maksudnya, diteruskan Pak. Jadi ketika DPR Komisi VIII ini berkunjung, bapak bawain cek untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, begitu kira-kira.Bencana Kunjungan kerja 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Yang saya ingin tanyakan sesuai dengan pesan bapak pimpinan, pertanyaannya langsung pada poin. Poinnya banyak ini Pak. Bagaimana untuk mengetahui program-program atau pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan di suatu kejadian bencana dimana dari semua lapisan ingin membantu. Contoh di Dapil saya di DKI I Jakarta Timur, itu ketika terjadi banjir di Kampung Pulo, semua dari caleg-caleg pada membawa sembako, bawa mie, bawa lain-lain. Kemudian dari BPBD juga seperti itu. BNPB seperti itu maka pantas kalau Gubernur Ahok menyampaikan nanti kalau banjir lagi tidak usah mengirim makanan Pak ya? Kalau bisa melalui rekening saja, pantas itu Pak. Kemudian bagaimana cara pengawasannya? Karena banyak kejadian-kejadian dari musibah, kita ditimpa musibah lagi. Apakah ketika kejadian itu ada BPK, apakah ada BPKP? Apakah ada KPK begitu? Sehingga tidak terjadi tumpang tindih begitu. Misalkan jenis bantuan dari BNPB ini, kemudian jenis bantuan dari BPBD ini, dari masyarakat ini, dari Pemda ini, ini yang perlu Komisi VIII mengetahui supaya antara kita tidak ada suudzan-lah.Bencana Pelaksanaan program 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Biasa, kalau saya langsung di. Oke, sebetulnya banyak yang mau saya tanyakan. Maksudnya, diteruskan Pak. Jadi ketika DPR Komisi VIII ini berkunjung, bapak bawain cek untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, begitu kira-kira.Bencana pemberian cek 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Kemudian saya ingin menanyakan Pak, BNPB ini punya Eselon berapa eselon pak? Eselon I? 6? Tapi yang bapak sampaikan itu hanya punya program 4, mohon dijelaskan berarti ada yang double begitu atau Eselon I memakai program-program yang sama, begitu Pak. Kemudian ini banyak sekali ya. Satu lagi Pak ketua. Ada pertanyaan dari kawan kita, bapak banyak temuan-temuan BPK yang belum tuntas. Nah, itu biasanya diadakan rapat 3 tungku yaitu Kementerian Keuangan, kemudian BPK dan BNPB sendiri untuk pemutakhiran data. Nah ini sejauhmana bapak sudah melakukan seperti itu? Karena kita harus proaktif supaya instansi bapak itu bersih dari temuan-temuan itu dan saya mengapresiasi dari BNPB bahwa itu sudah nilai tertinggi Bapak sudah memperoleh opini WTP.Bencana pemutakhiran data 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Oke, Bapak. Saya khusnudzon kepada kepala badan dan apa pejabatnya. Saya karenamantan Kepala Biro Keuangan Pak, Kementerian Agama. Jadi saya khusnudzon kepada bapak-bapaksekalian laporan yang dihasilkan dari BPK, tadi saya baca dan saya Bapak menyampaikan bahwasudah WTP. Ya, WTP adalah para Komisi VIII mungkin ada dari kyai belum tahu apa WTP itu, wajartanpa pengecualian. Itu tingkat yang paling tinggi dan unit atau kementerian yang sudah WTP itu diberipenghargaan. Jadi saya lihat bagus ya, hotel tanpa pamrih katanya. Nah, yang saya tanyakan Pakyang saya tanyakan dari tahun 2014 anggaran yang ditentukan untuk penanggulangan bencana itudisampaikan oleh Bapak 2,1 trilyun tapi mengapa untuk tahun 2015 hanya 1, 026 triliun. Oleh karenaitu, apakah sudah Bapak memperkirakan tahun 2015 ini tidak ada bencana, memperkirakan Paksehingga anggaran ini lebih kecil. Mohon nanti tahun untuk APBNP bisa ditambahkan Pak ya supayabisa memudahkan untuk memudahkan untuk membantuk kami karena itu kejadian atau musibah inimenyentuh langsung masyarakat maka kami dari Dapil I DKI Jakarta, yang memerlukan bantuan ketikaterjadi musibah banjir ini Pak.Bencana Penurunan anggaran 8
ACHMAD FAUZAN HARUN 2 PPP DKI I Laki-laki Kemudian saya ingin menanyakan Pak, BNPB ini punya Eselon berapa eselon pak? Eselon I? 6? Tapi yang bapak sampaikan itu hanya punya program 4, mohon dijelaskan berarti ada yang double begitu atau Eselon I memakai program-program yang sama, begitu Pak. Kemudian ini banyak sekali ya. Satu lagi Pak ketua. Ada pertanyaan dari kawan kita, bapak banyak temuan-temuan BPK yang belum tuntas. Nah, itu biasanya diadakan rapat 3 tungku yaitu Kementerian Keuangan, kemudian BPK dan BNPB sendiri untuk pemutakhiran data. Nah ini sejauhmana bapak sudah melakukan seperti itu? Karena kita harus proaktif supaya instansi bapak itu bersih dari temuan-temuan itu dan saya mengapresiasi dari BNPB bahwa itu sudah nilai tertinggi Bapak sudah memperoleh opini WTP.Bencana temuan BPK 8
Achmad Fauzan Harun 1 PPP DKI Jakarta I Laki-Laki Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Dengan tambah anggaran Rp1,2 triliun. Kalau tadi kawan saya mengatakan anggaran Rp1,2 triliun kecil, kalau saya mengatakan kalau Rp1,2 triliun itu besar. Karena apa? Dari Rp217 miliar menjadi Rp1,2 Triliun, patut berbangga bu. Itu berkat dorongan, karena Komisi VIII bisanya dorong-dorong terus. Berkat dorongan Komisi VIII sehingga ibu pertama panik, didorong-dorong terus tapi alhamdulillah sekarang terwujud anggarannya Rp1,2 triliun berkat perjuangan ibu dan Komisi VIII. Duduk bersama dengan Presiden Jokowi menyampaikan “Wah, Komisi VIII marah-marah Pak, anggarannya kecil”. Alhamdulillah bisa. Ini kita lihat.Perempuan & Anak Anggaran Kementerian 8
Achmad Fauzan Harun 1 PPP DKI Jakarta I Laki-Laki Yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merespon. Mungkin hampir sama pertanyaannya dengan kawan saya, teman-teman saya, merespon kondisi obyektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016.Perempuan & Anak Langkah Strategis Kementerian 8
Achmad Fauzan Harun 1 PPP DKI Jakarta I Laki-Laki Kalau lihat agenda dari rapat hari ini adalah pembahasan laporan Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2015. Yang ingin saya tanyakan ibu menteri, sejauhmanakah perkembangan mengenai realisasi program dan anggaran tahun 2015 baik dari realisasi penyelesaian maupun capaian target kinerjanya yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan, itu pertanyaan yang pertama.Perempuan & Anak Perkembangan realisasi program 8
Achmad Fauzan Harun 1 PPP DKI Jakarta I Laki-Laki Berikutnya bagaimana upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK Tahun Anggaran 2014 karena ini program yang kedua pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2014. Selain evaluasi pelaksanaan RAPBN tahun 2015 dan tindak lanjut ikhtisar dari pemeriksaan semester BPK Tahun 2015 dan paparan rencana kerja tahun 2015, kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah aktual atau isu-isu aktual yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di DKI Jakarta itu sangat banyak masalah perempuan dan anak.Perempuan & Anak Pertanggungjawaban APBN 2014 8
Achmad Fauzan Harun 1 PPP DKI Jakarta I Laki-Laki Berikutnya bisa dicatat ya. Apa yang ibu maksud dengan kesetaraan gender. Ibu Menteri tadi menyatakan kesetaraan gender. Apa menurut ibu ada hak-hak perempuan yang tidak setara di Indonesia. Kalau ada, coba mohon dijelaskan kami bu untuk Komisi VIII ini. Kalau sudah setara lalu mengapa program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu saja mengarah kepada kesetaraan gender. Kayaknya kita sering, dimana-mana kesetaraan gender, kesetaraan gender, begitu kira-kira bu. Ketika saya jadi pejabat juga ini ada program kesetaraan gender padahal disini sudah banyak gender ini. Ibu-ibu ada berapa di Komisi VIII, sudah banyak ini.Perempuan & Anak Tentang Kesetaraan Gender 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Terima kasih kepada pimpinan komisi yang telah memberikan kesempatan dan rekan-rekan dari Komisi VIII yang saya hormati dan khusus kepada tamu-tamu dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang pada akhirnya setelah ditunggu oleh kami tadi sekitar _ias__ setengah jam berdiri sudah hadir. Macet? Oh ya, Jakarta ya Pak. Jadi saya termasuk yang cukup concern juga dengan tema dari bapak-bapak sehingga meskipun saya dari bukan Dapil Jatim, saya bela-belain untuk ikut hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jatim. Apa yang menjadi concern saya diantaranya adalah bahwa validasi data itu karena kita tahu data yang dipakai saat ini adalah 2011 sementara Undang-Undang mengharuskan maksimal 2 tahun sehingga sebetulnya kalau kita mau berbicara dari aspek _ias_ maka pemerintah pun telah salah tetapi saya tadi cukup tertarik karena justru dari kawan-kawan Komisi E menyampaikan melalui jubirnya bahwa ternyata alasannya menteri karena tidak ada alokasi pos anggaran untuk update padahal temuan di lapangan kami sama. Kami juga sudah kunjungan ke kantor pos besar ternyata pos besar selaku salah satu project distributor-nya justru berbanding terbalik dengan Dinas Sosial yang kami temui di lapangan. Dinas Sosial menyatakan tidak tahu sama sekali alurnya, kalau dari pos bunyinya karena itu sudah sampul tertutup beliau terima, jadi beliau pun tidak tahu sama sekali bagaimana sebuah keputusan ini sampai _ias__, itu juga tidak tahu. Oleh karena itu ini memang sudah dalam temuan kami dan itu sebenarnya sudah diinventarisir.
Bantuan 
Kesejahteraan anggaran 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, justru yang tadi tertarik tapi kayaknya belum _ias__da karena ini mungkin agak sedikit baru meskipun itu baru senyap-senyap sampai tetapi belum ada yang berani kongret menyatakan. Tadi saya melihat ada sebuah cross selling dalam bentuk kartu perdana yang ternyata berujung menjadi sebuah barcode untuk penerima Balsem maupun dan sebagainya atau jenis KIP, KIS dan seterusnya. Oleh karena itu ini hal yang cukup menarik di saya karena di satu sisi konsepnya, _tapi di sisi lain di belakangnya itu ternyata ada bisnis. Ada bisnis, seperti tadi di sebutkan angka itu sudah pasti kita sama-sama tahu kartu perdana itu sekali per dak itu jumlahnya jutaan. Jadi kalau diselipi 1000 atau 5000 saja sudah minta ampun itu bisnisya. Oleh karena itu, mohon tadi mungkin sedikit lebih detail lagi karena kalau saya membayangkan itu sudah cross selling, kalau cross selling sudah ada profit di dalamnya. Kalau sudah profit, ini sudah bukan berbicara lagi ini. Tapi sesungguhnya mohon maaf begitukan? Melempar batu sembunyi tangan, sesungguhnya ada bisnis yang kita tidak tahu alirannya kemana kita tindak lanjut tapi mohon didetailkan lagi ya Pak. Saya sudah menangkap intinya tapi yang belum tahu apakah ini hanya _ di Jawa Timur misalnya begitu, sesungguhnya ini baru Jawa Timur yang berani konkrit menyatakan bahwa ini ada unsur terkait dengan kartu perdana itu, itu yang kedua.
Bantuan 
Kesejahteraan Cross selling kartu 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Dan yang ketiga, karena tadi bunyinya soal pertemuan dengan para mentri bahkan sudah, sementara malah kita ini belum malah RDP sama mereka malah belum bu, oleh karena itu sesungguhnya ibu berhak untuk memberikan info lebih komplit tentang bagaimana itu dengan menteri sehingga kita lebih tembakannya lebih jauh begitu tetapi lebih penting dari itu sehingga lebih bersinergi antara apa yang dijadikan sebuah policy pimpinan nasional __sinkronisasi dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Mungkin itu sebagai salah satu clue saya untuk _ lebih detail berkaitan dengan dua tema utama tadi.
Bantuan 
Kesejahteraan Informasi 8



ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Dan yang ketiga, karena tadi bunyinya soal pertemuan dengan para mentri bahkan sudah, sementara malah kita ini belum malah RDP sama mereka malah belum bu, oleh karena itu sesungguhnya ibu berhak untuk memberikan info lebih komplit tentang bagaimana itu dengan menteri sehingga kita lebih tembakannya lebih jauh begitu tetapi lebih penting dari itu sehingga lebih bersinergi antara apa yang dijadikan sebuah policy pimpinan nasional __sinkronisasi dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Mungkin itu sebagai salah satu clue saya untuk _ lebih detail berkaitan dengan dua tema utama tadi.
Bantuan 
Kesejahteraan sinkronisasi regulasi 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Terima kasih kepada pimpinan komisi yang telah memberikan kesempatan dan rekan-rekan dari Komisi VIII yang saya hormati dan khusus kepada tamu-tamu dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang pada akhirnya setelah ditunggu oleh kami tadi sekitar _ias__ setengah jam berdiri sudah hadir. Macet? Oh ya, Jakarta ya Pak. Jadi saya termasuk yang cukup concern juga dengan tema dari bapak-bapak sehingga meskipun saya dari bukan Dapil Jatim, saya bela-belain untuk ikut hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jatim. Apa yang menjadi concern saya diantaranya adalah bahwa validasi data itu karena kita tahu data yang dipakai saat ini adalah 2011 sementara Undang-Undang mengharuskan maksimal 2 tahun sehingga sebetulnya kalau kita mau berbicara dari aspek _ias_ maka pemerintah pun telah salah tetapi saya tadi cukup tertarik karena justru dari kawan-kawan Komisi E menyampaikan melalui jubirnya bahwa ternyata alasannya menteri karena tidak ada alokasi pos anggaran untuk update padahal temuan di lapangan kami sama. Kami juga sudah kunjungan ke kantor pos besar ternyata pos besar selaku salah satu project distributor-nya justru berbanding terbalik dengan Dinas Sosial yang kami temui di lapangan. Dinas Sosial menyatakan tidak tahu sama sekali alurnya, kalau dari pos bunyinya karena itu sudah sampul tertutup beliau terima, jadi beliau pun tidak tahu sama sekali bagaimana sebuah keputusan ini sampai _ias__, itu juga tidak tahu. Oleh karena itu ini memang sudah dalam temuan kami dan itu sebenarnya sudah diinventarisir.
Bantuan 
Kesejahteraan Validasi data 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Untuk mempersingkat waktu, saya kepengen tahu lebih jauh dari BPK karena pertama saya mau menyoroti pola perubahan akun itu otomatis berlangsung pada periode pemerintahan yang sekarang. Sementara tadsi yang diungkapkan, yang dipresentasikan adalah laporan-laporan yang kebetulan masih menggunakan format lama sehingga pertanyaan yang paling mendasar saya adalah satu, sebetulnya alur pemeriksaan dan juga tentunya metode klasifikasi terhadap kepatuhan dengan perubahan akun yang baru ini itu secara makro bagaimana agar kita juga Anggota Dewan menjadi sebuah learning untuk kedepan. Karena saya melihat kenapa saya sebut klasifikasi menjadi penting kalau dilihat dari presentasi tadi banyak sekali karena kesalahan klasifikasi, kemudian kesalahan menentukan penerima karena yang tidak tepat dan seterusnya nah padahal itu sudah bertahun-tahun menggunakan metode yang sama. Dengan perubahan akun yang sekarang maka itu menjadi sangat dari posisi zero, nah ini menjadi sangat penting sekali ini.Bantuan Sosial Alur pemeriksaan, perubahan akun 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang kedua adalah saya melihat beberapa case dari yang tadi dipresentasikan. Dari beberapa temuan itu ada yang cenderung misalnya kesalahan pemberian Bansos kepada dosen, saya ambil sampel. Pada kasus pada dosen kelebihan seperti ini ternyata rekomendasinya harus mengembalikan. Sementara di sisi lain saya melihat kalau disebabkan oleh karena kesalahan klasifikasi atau karena ada ketidak-transparanan didalam sebuah proses yang melahirkan sebuah kesalahan dan ada temuan ternyata rekomendasinya BPK lebih cenderungu penyempurnaan, penyempurnaan Juknisnya dan seterusnya sehingga apakah ini fair atau unfair gitu oleh karena samasama menanggung resiko kan gitu dari si penerima akibat bukan kesalahan mereka.Bantuan Sosial Bansos, Juknis 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan posisi, sorry tadi terhadap resiko social dan pembayaran tunjangan yang sama dengan klasifikasi barang sehingga terjadi overlap pada pemeriksaan di 2014 sebagai contoh karena nilainya sangat besar sampai hamper 1 triliun. Nah, halhal yang seperti ini itu dengan perubahan akun yang akan datang ini kan tentuya ada sebuah posting yang berubah lagi Pak. Nah, sementara jangan-jangan mereka yang sudah terbiasa menggunakan cara yang sama itu didasarkan pada beberapa temuan internal Pak Irjen itu menunjukkan masih banyak sekali juga kesalahan yang disebabkan oleh manajemen maupun oleh human resources. Oleh karenanya itu saya menjadi sangat khawatir ini butuh berapa lama kah perubahan akun ini dengan segala derifat-nya untuk bisa ditransformasikan dan sekaligus bisa ditetapkan dengan baik sehingga mohon maaf hasil akhir dari sebuah opini tidak merupakan sebuah judul-judulan gitu. Itu yang ketiga, Pak.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, pengawasan secara internal dengan beberapa variant yang sangat detail sekali tadi, mohon maaf terus terang saya cukup respect Pak tapi dengan sedemikian juga dengan banyaknya temuan didalam meskipun itu ujung opininya adalah WTP, terkesan oleh saya sangat kuatnya adalah justru masih kurangnya transformasi dari teknis yang dilakukan oleh pihak Irjen dan kepada pihak eksekutor. Nah, bagaimana ini cara bisa mentransformasi lagi kepada perubahan akun yang akan datang. Tentunya dengan segala aturan yang akan berubah lagi …… Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya langsung to the point saja, ada sekitar 4 yang saya tanyakan: Yang pertama, saya mau appreciate karena ternyata berdasarkan laporan BPK, BNPB tadi masuk kategori WTP dan mudahmudahan itu ke depan akan tetap terjaga. Yang pertama yang saya kepingin soroti adalah terkait dengan statement tadi bahwa tercerai berainya pos-pos anggaran terkait dengan kebencanaan yang di sekian puluh dengan nomenklatur semuanya jelas tetapi juga dijawab sendiri oleh Pak kepala tadi bahwa kalau toh semuanya jadi satu pool di BNPB pun belum tentu mampu dilaksanakan. Nah, Titik yang saya kepingin menanyakan adalah bahwa terkait dengan proposal yang asumsinya 30T sementara untuk RR hanya tersedia 1,5, tadi ada beberapa solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan peningkatan persentase satu persen, yang kedua terkait juga dengan peningkatan secara terukur , bertahap dan ada satu mungkin Pak yang sesungguhnya ide yang masih sangat awam tetapi perlu dijadikan kajian yaitu risk financing yang sudah sempat di diskusikan juga. Nah, karena terus terang saya juga berterima kasih dengan saya kemarin ikut hadir di dalam diskusi internal BNPB, risk financing itu memang sesuatu solusi yang bisa menjadi suatu keniscayaan. Nah, oleh karena terkait dengan risk financing yang masih umum tetapi sebagai gambaran untuk kawan-kawan di Dewan bahwa kita samasama sadar kebencanaan ini semuanya tidak bisa tertanggulangi oleh dana negara.Bencana Anggaran 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki
Yang kedua, ini ada sebuah anomali kalau bisa dilihat dari data 2013, 2014 dan pengajuan 2015 maka terjadi anomali di titik 2014, ada agenda politik apa di 2014. Saya bisa sebut anomalinya kelihatan sekali. Kalau 2014 saya bandingkan dengan 2013 maka dari 4 item utama itu mengalami kenaikan yang signifikan sekali. Pertama dari program dukungan managemen mengalami kenaikan 105,73%, kemudian dari program peningkatan sarana Kimpras naik 11,53%, kemudian dari pengawasan dan akuntabilitas naik 86,45%, kemudian dari program penanggulangan bencana sungguh fantastik Ketua, 160% kenaikannya. Masalahnya tim itu masuk lebih dulu yang berakhir kisruh decline justru dicline.
Saya sebut poin pertama yang tadi naik 105% justru di 14, beliau turunkan itu 7%, kemudian yang kedua beliau turunkan itu sebesar 6,2%, poin yang ketiga justru dinaikkan dari 2014 naik 27%. Kemudian dialokasi bencana sungguh fantastik turunnya bahkan diturunkan sebesar 51,3%, sehingga disini ada anomali. Anomali ini maka saya juga punya indikasi bahwa sesungguhnya punya terselubung di 2014. Nah, terselubung itu saya bilang efemis, cantik mainnya sungguh cantik mainnya. Cuma kalau ini tidak diwaspadai oleh kita di Komisi VIII harus ada lanjutan yang lebih detail maka sesungguhnya itu adalah lagi mencoba melakukan decline bahwa 2014 itu diatas kewajaran, gimana ini diturunkan makanya di periode hari kemarin 2 hari lalu, kepala bilang kementrian lain pada minta naik, kita justru minta turun tapi saya tidak ini kelihatan sekali ada sebuah pola.Bencana Anomali anggaran 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua terkait dengan posisi tadi saya cukup appriciate karena ternyata Pak kepala telah berhasil memasukkan archipilage state di dalam kerangka kerja karena sesungguhnya bagaimana pun juga kebencanaan di daerah kita tetap harus berbasis itu sehingga saya sangat appreciate bahwa peta yang sudah disusun oleh BNPB bahkan kemarin telah diakui dan bahkan bisa juga dijadikan rujukan oleh Kementerian Agraria. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan agak lebih detail ini Pak Kepala, bagaimana yang di maksud dengan nanti ke depan. Kalau itu bisa dijadikan referensi maka sesungguhnya insyaAllah risk financing itu sudah sangat dekat untuk bisa direalisasikan karena konsep risk financing pertanahan adalah cost of insurance- nya. Nah, basic dari cost insurance itu harus jelas peta resikonya, kemudian management asetnya dan seterusnya. Kelemahan kita saat ini justru yang paling lemah adalah di management aset kan itu sehingga tidak mungkin sebuah lembaga, saya cukup tertarik karena kemarin World Bank menyampaikan presentasi di Mexico itu ada 20 lembaga internasional keuangan independen yang masuk di dalam proses ikut penanganan pendanaan kebencanaan. Sementara di kita masih nol.Bencana Archipelagic state 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki
Oleh karena itu, ini harus ada pendalaman lebih detail bahwa pengajuan yang angka sebesar 1681 bahkan dengan ada permintaan tambahan on call dan seterusnya yang total 5,3 triliun itu pasti saya selaku Anggota Komisi VIII jelas tidak setuju karena 2014 yang sudah mengalami realisasi 2,6 sekian pun sebetulnya itu sudah ada sebuah kenaikan yang anomali tadi. Itu sangat mungkin yang pertama, yang kedua.
Yang ketiga dari rincian renstra maupun rennas, itu terlihat saya perhatikan ada 497 kabupaten, kemudian sebanyak 63% itu dinyatakan posisinya adalah resiko tinggi bencana, sungguh fantastik Indonesia itu 63 itu bencana semua Pak Ketua maka pertanyaan tadi Pak Agus bahwa itu ada indikator apa, itu memang harus diperjelas karena 63% kabupaten kita itu potensi bencana semua, membahayakan sekali negara kita. Sementara 37% itu kategori sedang. Nah, dan itu justru dari Renstra sama Rennas yang disusun. Saya coba kompilasikan begitu. Oleh karena itu, ini harus ada sebuah kejelasan lebih detail, jangan-jangan seperti tadi indikasi kongkalingkong di daerah yang sama sekali tidak ada kaitannyai dengan Komisi VIII. Kenapa saya sebut tidak ada indikasinya sama sekali karena bisa jadi Anggota Komisi VIII pas Dapil ada kejadian, itu kalau toh saya komunikasi, paling mentok cuma tahu logsitik yang kita juga tidak tahu bentuknya. Oleh karena itu, pendalaman-pendalaman Kemudian yang ketiga, untuk ke depan, itu memang alokasi kalau dari sisi planning maupun pointers menuju sasaran aksi kegiatan, its ok. Hanya harus ada sinergitas yang lebih konkrit, lebih rigit sehingga angka-angka efimis itu tidak muncul kembali karena sesungguhnya yang tersandera adalah kita-kita yang di Komisi, Anggota Komisi VIII. Itu saja dari sayaBencana Kejelasan anggaran 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi tetapi ini sebelum masuk kesitu ada satu poin yang bisa menjadi sebuah clue bahwa ada beberapa hal efemis yang kemarin sempat saya lontarkan sebagai penanya terakhir. Pada saat orang berfikir bahwa itu turun maka sesungguhnya saya bilang itu terjadi double degree terhaap perencanaan. Kemarin saya masih kesusahan dari sisi mana tapi alhamdulillah dengan dapat tambahan materi dari ini saya mulai melihat tanda-tanda itu sehingga akan sebagian saya buka. Kalau dia dari IE materi perencanaan sungguh menurut saya sudah komplit komprehensif, integratif bahkan kalau saya simplikaskan, saya lihat cara pengalokasian dan pengelolaan dana itu sudah terlihat sekali bailk dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Pra bencana itu punya strategis sampai jumlahnya ada 10 poin. Kemudian saat bencana ada sekian poin, pasca bencana bahkan ada 15 poin ditambah 2 poin yang sifatnya bersinergi dengan pihak luar. Jadi sebetulnya sudah komprhensif sekali.Hanya ada 2 hal yang menarik kemarin saya mencari jawaban atas kenaikan 2 kali lipat itu dan hari ini saya mulai terlihat saya melihat ada sebuah efimis, pimpinan sehingga saya bisa memperkuat sebelumnya Pak Haji Nanda sebelumnya memang harus dikoreksi ulang.Bencana koreksi 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, kemarin saya menyinggung bahwa management asetnya kita masih lemah. Apalagi kita mohon maaf tadi sudah berhasil archipilage dan mohon maaf dengan ada Undang-Undang Otda, setiap daerah mempunyai kewajiban menginventarisir aset untuk mempermudah kerja BNPB. Di titik inilah saya sempat mempertanyakan kemarin berapa besar power bank BNPBN untuk bisa menarik BPD mempunyai kerja tambahan terkait dengan inventarisir aset untuk mempercepat proses risk financing salah satunya adalah itu karena ada, kemarin saya diskusi dengan pihak insurance-nya itu ada 7 elemen dasar cost of insurnce untuk terkait dengan kebencanaan, begitu dan hampir mirip dengan yang pernah saya pelajari di insurance. Yang terakhir Pak bahwa tadi saya nyinggung sedikit di perbaikan PP 22, itu mohon kalau memang sudah ada konsepnya bisa segera terkomunikasikan dengan kami sehingga kami bisa ikut mana yang kira-kira memasukkan tambahan karena PP ada di wilayah eksekutif. 3 hal dasar itu yang saya sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Manajemen aset, Perbaikan PP 22 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama adalah tentang penguatan kelembagaan. Kemudian sedikit masuk di wilayah tadianggaran tapi saya dari sudut aspeknya adalah posting anggarannya itu sumbernya itu, dari karenasaya itu ada 4 di situ. Ada APBN-nya juga ada dari contingency, kemudian ada pola hibah kemudianada on call juga. Dua poin itu saya lihat masih bisa ruang gerak saya tanya. Pertama, dari penguatankelembagaan. Kita sama-sama tahu, bahwa dari mulai kelahiran badan kordinasi pakai 35/2001kemudian sampai 35/2005 sampai dengan kemudian masuk menjadi dasar Undang-Undang 24,kemudian muncul juga PP.21 dan berlanjut kepada Perpres. Nah, tentunya di situ kita melihat adasebuah proses penguatan yang sangat konkrit sekali. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalaudulu pada takaran koordinasi aja telah mampu bersinergi, maka sesungguhnya sekarang denganpayung yang lebih kuat seharusnya itu punya stressing yang lebih kuat, apalagi leadership-nya adalahmantan panglima. Kenapa saya melihat sisi ini? Karena contoh paling sederhana itu adalah, mohonmaaf, saya kurang tahu apakah sebuah insiden Air Asia itu bagian daripada pemikiran kategoribencana BNPB atau tidak. Tapi terlihat sekali bahwa itu memang disitu berbagai multi kepentingannyaitu bertarung dan itu sungguh terlihat sekali kalau kayak kita yang ada di wilayah politik terlalu kelihatansekali. Tetapi di sisi lain bagaimana peran mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana yangdilihat dari ranah koordinasi itu seringterjadi overlapping baik di tingkat Kementerian , baik di tingkatDirjen sehingga mohon maaf secara efemis terjadi sebuah saling kesungkanan. Siapa mau memulaisiapa lebih dulu? kan itu. Tetapi, ada satu pelajaran yang menurut saya sangat bagus dan kayaknyaperlu dijadikan sebuah role model oleh Kepala BNPB. Pada saat saya hadir, terus terang saya tidakmemberi tahu dan saya juga tidak melakukan pemberitahuan lewat teman saya mohon maaf, PakKepala waktu itu saya datang memang sengaja dengan bahasa agak sedikit semacam sidak sehinggasaya menangkap dulu apa yang terjadi secara alamiah berlangsung dan yang bisa saya simpulkansesungguhnya kalau setiap daerah terjadi kondisi seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau tidakdipimpin langsung oleh Pak kepala Badan ini, bisakah itu disinergikan, dijadikan sedemikian bagusseperti contoh penanganan di Banjarnegara yang on the spot, apakah karena mau Jokowi datang,sehingga sedemikian rapihnya dan saya acungi jempol saat saya hadir, mudah-mudahan tidak. Olehkarena itu, agar ada upaya sistemize kayaknya ini peru dibuat sebuah panduan karena kalau saya lihatyang kemarin itu penanganannya mohon maaf Pimpinan, itu bahkan kepala daerah pun tunduk samaBadan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu , masalahnya kalau Pak kepala ini tidak hadir,apakah seperti ini. Nah, ini yang harus kalau itu ada sebuah standardisasi maka saya sangat yakinpenguatan kelembagaan secara evolusi akan menuju ke itik sana dan kemudian diiringi denganadanya sebuah rencana perbaharuan atau revisi terkait dengan Undang-Undang tentang 24/2007,maka itu akan jadi sebuah bagian daripada penguatan kelembagaan. Tanpa sebuah sistemize yang jelas seperti itu saya khawatir di lain tempat sebagaimana tadi disampaikan ditangani dengan kondisiberbeda maka implikasinya menjadi berbeda, begitu. Itu yang terpenting yang pertama.Bencana Penguatan kelembagaan 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Oleh karena itu, dimungkinkan adanya tadi saya sudah baca hampir secara sekilas keseluruhan, ada opsi untuk melakukan perbaikan PP 22. Saya lebih setuju larinya ke situ daripada undang-undang yang kita terlalu panjang dan di dalam PP 22, kita masih ingat Pak mohon maaf karena untuk RR di Pasal 20, 21, 22 terkait RR itu sudah tersimpan. Kemudian di Pasal 6 ayat (5) sudah jelas bahwa itu ada di anggaran APBN sehingga solusi-solusi tadi semuanya dimungkinkan. Kalau toh ada yang belum masuk memang risk financing-nya yang belum masuk yaitu keterlibatan swasta sudah ada tetapi bagaimana konsep keterlibatannya ini. Nah, ini yang yang belum muncul nanti di perbaikan PP 22 itu. Tetapi secara kerangka dasar PP 22 sebetulnya sudah cukup mengakomodir hanya technicall terkait risk financing yang belum ada. Nah, untuk masukan kawan-kawan risk financing itu menjadi keniscayaan karena negara tidak mampu meng-handle keseluruhan biaya. Dan PP 22 memungkinkan pihak swasta atau lembaga swasta untuk terlibat di dalam proses perbantuan kebencanaan sesuai dengan perundang-undangan, hanya secara teknis itu belum jelas bentuknya apa, konsepnya apa, dan bagaimana memobilisirnya. Oleh karena itu, risk financing yang kemarin oleh World Bank dijadikan sampel adalah negara Meksiko itu juga bisa menjadi pembelajaran dan kemarin saya sudah minta tapi sampai hari ini nyatanya belum belum ada sampai ke saya ini Pak, contoh yang kami minta hasil pertemuan kemarin sehingga tidak bisa saya eksplore di pertemuan sekarang tapi itu menjadi sangat penting.Bencana Perbaikan PP 22 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi tetapi ini sebelum masuk kesitu ada satu poin yang bisa menjadi sebuah clue bahwa ada beberapa hal efemis yang kemarin sempat saya lontarkan sebagai penanya terakhir. Pada saat orang berfikir bahwa itu turun maka sesungguhnya saya bilang itu terjadi double degree terhaap perencanaan. Kemarin saya masih kesusahan dari sisi mana tapi alhamdulillah dengan dapat tambahan materi dari ini saya mulai melihat tanda-tanda itu sehingga akan sebagian saya buka. Kalau dia dari IE materi perencanaan sungguh menurut saya sudah komplit komprehensif, integratif bahkan kalau saya simplikaskan, saya lihat cara pengalokasian dan pengelolaan dana itu sudah terlihat sekali bailk dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Pra bencana itu punya strategis sampai jumlahnya ada 10 poin. Kemudian saat bencana ada sekian poin, pasca bencana bahkan ada 15 poin ditambah 2 poin yang sifatnya bersinergi dengan pihak luar. Jadi sebetulnya sudah komprhensif sekali.Hanya ada 2 hal yang menarik kemarin saya mencari jawaban atas kenaikan 2 kali lipat itu dan hari ini saya mulai terlihat saya melihat ada sebuah efimis, pimpinan sehingga saya bisa memperkuat sebelumnya Pak Haji Nanda sebelumnya memang harus dikoreksi ulang.Bencana Perencanaan anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, tadi saya masuk sedikit kalau 2013 kita sama-sama tahu 2012 sudahmemperoleh WTP, kemudian tahun 2014 kita tahu realisasinya bahkan 2,8 trilyun. Tetapi kemudianmaju di 2015 ternyata 1,6 sekian trilyun kemudian kawan-kawan tadi banyak bertanya, maka kalausaya pertanyaannya dibalik. Sumber dana 1,6 dengan realisasi 2,8, ini ada hubungannya tidak? Adahubungannya tidak? Kalau itu tidak ada hubungannya, maka pertanyaan kawan-kawan saya tadi benarsemua. Tetapi kalau ini ternyata tidak maka sesungguhnya realisasi pasti jauh lebih besar daripadasebuah itu. Oleh karena itu, ini mohon maaf karena pelaporannya kalau tidak menangkap dari aspekkeuangan tidak akan bakalan apa. Jadi ini memang harus ada note-note tersendiri, karena saya kinidengan sumber dana 4 titik sumber alokasi dana maka pasti realisasinya jauh akan lebih besar daripermintaan dengan kata lain permintaan Bapak sesungguhnya hampir 2 kali lipat untuk 2015, betul yaPak? Nah, itu lah. Jadi bukan turun Pak, tapi naik hampir 2 kali lipat permintaannya justru. Oleh karenaitu, disini harus hati-hati kawan-kawan, kalau besok untuk anggaran APBN, karena saya lihat, mohonmaaf, dari 4 item utama, 3 item pertama itu yang terkecil justru berkaitan dengan pengawasan danaccountability. Ah, jangan-jangan sudah tidak perlu akuntabel, sementara sudah dapat WTP, misalnya.Sementara penyerapan hanya 79% dibanding justru Kimpras, prasaran dan sarana yang 95 komasekian. Nah, oleh karena itu, apa pun bentuknya, karena sudah mampu berturut-turut itu mencapaiWTP maka saya yakin secara keuangan sudah bagus tetapi tolong rekan-rekan nanti di anggaranperubahan itu sesungguhnya bukan turun tapi naik 2 kail lipat permintaannya hanya realisasinya yangtertutup dan ini kurang komplit dari pihak BNPB, tolong dilengkapi informasinyaBencana Realisasi anggaran 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki
Oleh karena itu, ini harus ada pendalaman lebih detail bahwa pengajuan yang angka sebesar 1681 bahkan dengan ada permintaan tambahan on call dan seterusnya yang total 5,3 triliun itu pasti saya selaku Anggota Komisi VIII jelas tidak setuju karena 2014 yang sudah mengalami realisasi 2,6 sekian pun sebetulnya itu sudah ada sebuah kenaikan yang anomali tadi. Itu sangat mungkin yang pertama, yang kedua.
Yang ketiga dari rincian renstra maupun rennas, itu terlihat saya perhatikan ada 497 kabupaten, kemudian sebanyak 63% itu dinyatakan posisinya adalah resiko tinggi bencana, sungguh fantastik Indonesia itu 63 itu bencana semua Pak Ketua maka pertanyaan tadi Pak Agus bahwa itu ada indikator apa, itu memang harus diperjelas karena 63% kabupaten kita itu potensi bencana semua, membahayakan sekali negara kita. Sementara 37% itu kategori sedang. Nah, dan itu justru dari Renstra sama Rennas yang disusun. Saya coba kompilasikan begitu. Oleh karena itu, ini harus ada sebuah kejelasan lebih detail, jangan-jangan seperti tadi indikasi kongkalingkong di daerah yang sama sekali tidak ada kaitannyai dengan Komisi VIII. Kenapa saya sebut tidak ada indikasinya sama sekali karena bisa jadi Anggota Komisi VIII pas Dapil ada kejadian, itu kalau toh saya komunikasi, paling mentok cuma tahu logsitik yang kita juga tidak tahu bentuknya. Oleh karena itu, pendalaman-pendalaman Kemudian yang ketiga, untuk ke depan, itu memang alokasi kalau dari sisi planning maupun pointers menuju sasaran aksi kegiatan, its ok. Hanya harus ada sinergitas yang lebih konkrit, lebih rigit sehingga angka-angka efimis itu tidak muncul kembali karena sesungguhnya yang tersandera adalah kita-kita yang di Komisi, Anggota Komisi VIII. Itu saja dari sayaBencana rincian renstra rennas 8

ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama adalah tentang penguatan kelembagaan. Kemudian sedikit masuk di wilayah tadianggaran tapi saya dari sudut aspeknya adalah posting anggarannya itu sumbernya itu, dari karenasaya itu ada 4 di situ. Ada APBN-nya juga ada dari contingency, kemudian ada pola hibah kemudianada on call juga. Dua poin itu saya lihat masih bisa ruang gerak saya tanya. Pertama, dari penguatankelembagaan. Kita sama-sama tahu, bahwa dari mulai kelahiran badan kordinasi pakai 35/2001kemudian sampai 35/2005 sampai dengan kemudian masuk menjadi dasar Undang-Undang 24,kemudian muncul juga PP.21 dan berlanjut kepada Perpres. Nah, tentunya di situ kita melihat adasebuah proses penguatan yang sangat konkrit sekali. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalaudulu pada takaran koordinasi aja telah mampu bersinergi, maka sesungguhnya sekarang denganpayung yang lebih kuat seharusnya itu punya stressing yang lebih kuat, apalagi leadership-nya adalahmantan panglima. Kenapa saya melihat sisi ini? Karena contoh paling sederhana itu adalah, mohonmaaf, saya kurang tahu apakah sebuah insiden Air Asia itu bagian daripada pemikiran kategoribencana BNPB atau tidak. Tapi terlihat sekali bahwa itu memang disitu berbagai multi kepentingannyaitu bertarung dan itu sungguh terlihat sekali kalau kayak kita yang ada di wilayah politik terlalu kelihatansekali. Tetapi di sisi lain bagaimana peran mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana yangdilihat dari ranah koordinasi itu seringterjadi overlapping baik di tingkat Kementerian , baik di tingkatDirjen sehingga mohon maaf secara efemis terjadi sebuah saling kesungkanan. Siapa mau memulaisiapa lebih dulu? kan itu. Tetapi, ada satu pelajaran yang menurut saya sangat bagus dan kayaknyaperlu dijadikan sebuah role model oleh Kepala BNPB. Pada saat saya hadir, terus terang saya tidakmemberi tahu dan saya juga tidak melakukan pemberitahuan lewat teman saya mohon maaf, PakKepala waktu itu saya datang memang sengaja dengan bahasa agak sedikit semacam sidak sehinggasaya menangkap dulu apa yang terjadi secara alamiah berlangsung dan yang bisa saya simpulkansesungguhnya kalau setiap daerah terjadi kondisi seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau tidakdipimpin langsung oleh Pak kepala Badan ini, bisakah itu disinergikan, dijadikan sedemikian bagusseperti contoh penanganan di Banjarnegara yang on the spot, apakah karena mau Jokowi datang,sehingga sedemikian rapihnya dan saya acungi jempol saat saya hadir, mudah-mudahan tidak. Olehkarena itu, agar ada upaya sistemize kayaknya ini peru dibuat sebuah panduan karena kalau saya lihatyang kemarin itu penanganannya mohon maaf Pimpinan, itu bahkan kepala daerah pun tunduk samaBadan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu , masalahnya kalau Pak kepala ini tidak hadir,apakah seperti ini. Nah, ini yang harus kalau itu ada sebuah standardisasi maka saya sangat yakinpenguatan kelembagaan secara evolusi akan menuju ke itik sana dan kemudian diiringi denganadanya sebuah rencana perbaharuan atau revisi terkait dengan Undang-Undang tentang 24/2007,maka itu akan jadi sebuah bagian daripada penguatan kelembagaan. Tanpa sebuah sistemize yang jelas seperti itu saya khawatir di lain tempat sebagaimana tadi disampaikan ditangani dengan kondisiberbeda maka implikasinya menjadi berbeda, begitu. Itu yang terpenting yang pertama.Bencana sinergi 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama, sungguh saya kaget pada saat tadi sampaikan oleh Pak sestama bahwa angka 1681 itu adalah belum termasuk dana-dana tambahan lain misal : on call maupun yang pola hibah maupun konsinyasi. Kemudian kalau kita liat secara detail, kemudian di akumulasikan ternyata permintaannya kepada kita adalah 5,3 triliun padahal realisasi pengeluaran yang 2014 itu 2,6 itulah ternyata saya kemudian wah ini sungguh fantastik sekali, mengalahi kementrian bahkan kemarin pemberdayaan perempuan malah tu hitungannya ratusan milyar saja.Oleh karena itu, kalau ini tidak mempunyai dampak positif dalam berkolaborasi dengan dewan dalam mengatasi permasalahan ini, saya setuju dengan yang sebelumnya. Kalau perlu ditinjau ulangBencana Tinjau ulang anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Dan yang terakhir ini oleh-oleh dari Dapil ini karena di Dapil Jateng VIII termasuk di daerah Pak Menteri ini banyak sekali kyai-kyai, kadang suka bertanya tentang insurance karena disitu ada cover asuransi jiwa apalagi kebetulan perusahannya misalnya yang di 2014 adalah perusahaan swasta dan inikan sungguh menjadi sebuah permasalahan yang debateble sekali dari aspek akidah bagi mereka khususnya sehingga ada pertanyaan apakah itu sesungguhnya sebuah opsi atau sebuah keharusan ataukah dan seterusnya. Oleh karena itu saya mohon sebuah jawaban yang sifatnya itu konlusif sehingga bisa juga kami sosialisasikan khususnya untuk titipan dari warga dapil saya.Haji Aspek akidah asuransi 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya tidak panjang lebar karena sesungguhnya sudah cukup panjang tadi, hanya ada tiga poin. Yang pertama, di dalam pemaparan Pak Menteri Agama ada tabel yang terkait dengan komponen cadangan 1%. Apakah ini juga terkait dengan isu-isu diluar yang kadang kalau saya di daerah Dapil maupun di daerah luar jawa itu sering menjadi sebuah perebutan bahwa masih ada cadangan kuota 1% itu sesungguhnya menjadi titik bola panas kalau seandainya betul ada maka sesungguhnya bagaimana cara penanganannya dan seterusnya. Kalau toh tidak maka itu harus ada sosialisasi yang cukup komprehensif dari jajaran Kemenag khususnya yang ditingkat bawah dan yang lagi sangat konkrit itu di tingkat kabupaten dan kecamatan.Haji Cadangan kuota 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang kedua Menteri Perhubungan dulu. Saya melihat di komponen biaya itu dimasukkan faktor margin 3%. Faktor margin 3% itu adalah sesungguhnya mengikuti rumus pasar atau mempunyai penetapan sendiri atau sesungguhnya sudah ada rekomendasi oleh Panja sebelumnya. Sebabnya kalau saya lihat dari hasil evaluasi Panja Haji yang 28 September itu tidak terlihat, tidak muncul disitu. Oleh karena itu ini perlu penajaman lebih jauh karena kalau komponen 3% itu dikalikan ... dan seterusnya.Haji Komponen biaya 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Dan yang ketiga ini terkait dengan contoh pribadi, dengan Kemenag. Saya adalah salah satu calon haji yang berusaha secara normatif mengikuti aturan yang alamiah. Saya mendaftar 2011 dan sampai sekarang belum pernah dapat info. Saya dapat jatah itu tahun 2022 sehingga saya sambil bertanya-tanya sekalipun saya aktif di partai, saya ini dan sebagainya tapi dari awal saya niat saya ingin tahu seperti apa sesungguhnya, proses apa perubahan yang dilakukan oleh Kemenag. Mohon maaf, mungkin kalau berbicara subyektif, tentunya sekedar minta tolong dan sebagainya itu ada jalan tapi saya dari awal lagi mencoba ingin tahu dan ternyata berjalan 4 tahun saya tidak melihat seperti yang tadi akan diutarakan menjadi yang program-program strategis bagi yang belum pernah, bagi yang ini dan seterusnya. Oleh karena itu ini harus menjadi sebuah pendalaman yang jauh atas rencana tadi karena di tingkatan program mungkin tampak ada sebuah penyempurnaan tetapi sesungguhnya di tingkat pelaksanaan berapa persen. Apakah katagori usia yang menjadi tolak ukur utama, atau kategori yang belum pernah dan proporsinya itu belum muncul di dalam report untuk kajian tetapi secara keseluruhan, saya selaku warga negara yang normal, itu melihat bahwa pelaksanaan haji 2014 itu sungguh mendapat apresiasi di lapangan.Haji Mekanisme antrian keberangkatan 8
ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua saya melihat bahwa Bansos itu ternyata porsinya hanya 5,8% padahal kita tahu ternyata banyak sekali hal yang terkait dengan bidang keagamaan yang sumbernya itu dari bansos itu, nah apakah ini terkait dengan ada temuan BPKB, sehingga ada sebuah revisi atau mungkin moratorium atau dan sebagainya.Haji dan Umroh Bansos 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi pimpinan. Dengan statement yang sederhana barusan itu sudah jelas pak bahwa ini tidak bisa dilanjutkan untuk Dijen Pendis ini, apalagi dengan alokasi dan estimasi anggaran yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu lebih bijaksana kita teruskan ke Dirjen lain dulu pak yang sudah siap. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Ini semua adalah berlaku disetiap tataran dan disetiap elemen Pak Menteri sehingga saya menjadi galau karena kita sama-sama paham dan saya juga sangat menyadari kesejarahan Kementerian Agama dari mulai proses peralihan tahun 45 dimana dengan hilangnya sebagaian dari sila 1 kemudian dikompromikan dan akhirnya lahirlah sebuah Kementerian Agama untuk bisa mengadopt kepentingan seluruh umat beragama dan khususnya umat islam yang majority. Tetapi dengan perkembangan yang sungguh menjadi transdental seperti sekarang ini maka apa sebetulnya grand design Pak Menteri agar eksistensi Departemen Agama itu menjadi tetap, semakin kokoh tetapi juga sekaligus mampu mengadaptasi dari perkembangan yang terkadang diluar dari kontrol kita sendiri, itu yang pertama Pak Menteri yang sifatnya grand design Kementerian Agama.Haji dan Umroh Grand design 8
ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama, pada saat saya terkait dengan Bimas Islam, begitu kata pengantar berkaitan evaluasi 2014 itu tersaji bahwa distribusi ke Daerah itu 93%, kemudian saya cukup tertarik sedemikian besarnya alokasi ke daerah sebagai wujud dari otonomi yang sudah bisa di ikuti, kemudian saya coba telusur lebih jauh, bahwa ternyata dari untuk daerah itu, saya melihat di laporan Bapak itu ternyata komposisi nya itu adalah 67% itu ternyata habis untuk belanja pegawai, apakah di dalam belanja pegawai itu termasuk juga para honor-honor yang ada di daerah itu satu.Haji dan Umroh Honor pegawai 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Interupsi Ibu Pimpinan.Haji dan Umroh Kuota haji 8
ACHMAD MUSTAQIM 4 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian kalau kita berbicara tentang selama ini terkadang para Anggota Komisi VIII itu suka ikut masuk karena mungkin selalu bicaranya dari sisa kuota maka seperti kejadian itu masuk dalam kategori, masuk di zero kan itu masih bisa atau sesungguhnya itu sudah out of the rule, itu pertama itu Pak.Haji dan Umroh Kuota haji 8
ACHMAD MUSTAQIM 4 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Terus yang kedua mohon maaf ini ada tambahan karena tadi ada yang kurang. Menyangkut tentang aset haji karena saya berkunjung di beberapa tempat salah satunya di Bengkulu dan sekarang disana lagi bermasalah asrama haji. Mungkin info sudah masuk atau belum tapi itu asrama lagi bermasalah karena dulu awalnya adalah tanah disediakan oleh pihak provinsi kemudian bangunan dari 107 Kemenag tetapi sekarang statusnya malah justru ada di bawah pemprov. Oleh karena itu dan itu tidak cuma satu tempat ini yang tentang aset-aset yang terkait sama haji dan saya lihat itu ternyata kalau dilihat dari urutannya itu ternyata masa tunggunya bahkan sekarang sudah 7 sampai 8 tahun begitu kan sehingga saya pernah beberapa kali acara di asrama haji Bengkulu itu, saya melihat asetnya sungguh funtastik sekali sebetulnya begitu kan? Sudah bangunannya banyak, besar, hanya masalah di antara aset di atas tanah dan aset tanah itu sendiri tetapi karena sekarang ada di bawah pengelolaan Pemprov maka ini menjadi kesusahan tersendiri, itu yang dua hal itu Pak yang saya kepingin tahu. Terima kasih.Haji dan Umroh Kuota haji 8
ACHMAD MUSTAQIM 7 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Iya, “Melakukan terobosan-terobosan dalam bidang litbang dengan hasil kajian atau penelitian yang bersifat aplikatif dan bisa menjadi bahan penyesuaian sebuah RUU yang terkait dengan Kementerian Agama”. Kurang lebih begitu, tinggal nanti setting ininya.Haji dan Umroh Litbang 8
ACHMAD MUSTAQIM 8 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki “Melakukan terobosan dalam bidang litbang sehingga hasil kajian atau hasil penelitiannya bisa bersifat aplikatif dan bisa menjadi bahan pengusulan sebuah RUU yang terkait di Kementerian Agama”.Haji dan Umroh Litbang 8



ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang terhadap terkait dengan Haji, mohon maaf kalau 2014 kalau Haji karena sudah kita semua sudah punya penilaian yang positiv maka saya tidak akan memperpanjang lebar, tapi saya akan menyoroti justru dari RKP nya, saya lihat disitu untuk posting modal itu kenaikannya sampai 139%, nah oleh karena itu saya masih sangat sumir karena belum tau data lebih jauh kenaikan 139% untuk posting modal itu kemana nih kan gitu, kalau naiknya mungkin 50% atau kisaran itu mungkin masih kelihatan ada sebuah progress positiv tapi ini menurut saya sebuah lonjakan yang sangat pantastik, oleh karena itu saya mohon data lebih rigit terkait dengan RKB 2015 yang terkait dengan kenaikan permohonan tambahan modal dana sampai 139%, itu dulu, terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi WabarakatuhHaji dan Umroh Modal dana 8
ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, terkait dengan saya lari kepada 2015, karena di dalam 2015 ada sebuah kenaikan permohonan kalau saya lihat jumlah kenaikannya itu, dalam Rupiah 553.000.000.000 setara dengan 17,9 dari realisasi 2014, nah kalau dilihat dari Item nya ada berkaitan dengan renovasi pembangunan ternyata pembangunan aja secara nasional baik dari sumber rupiah maupun sumber surat berharga syari’ah itu hanya kurang lebih 35 titik, sementara rehat kurang lebih sekitar 37 titik, saya tidak abis pikir Pak untuk kebutuhan yang sebesar itu kenapa sangat kecil sekali di titik yang sungguh duit nya itu dibutuhkan sekali di lapangan, sehingga saya mohon untuk dilakukan lebih dalam lagi apakah betul ini kebutuhan hanya segini sementara dilapangan kebutuhan justru sangat besar sekali, dan saya mohon maaf reses pertama saya yang lalu saya melibatkan Kandepag saya libatkan oleh saya mungkin sudah ada laporan, dua-dua nya saya panggil untuk ikut dan ternyata hal yang paling mendasar itu mereka masih di wilayah sarana prasarana di tingkat lapangan, sehingga menurut saya ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar, kalau dilihat bahwa kenaikannya dan porsi kenaikannya juga lebih banyak ada di pos nya juga pos belanja pegawai lagi, maka menurut saya kayanya perlu harus dilakukan pendalaman lebih lanjut, bahkan kalau perlu mungkin perlu di naikan anggaran untuk hal yang seperti itu menurut saya menjadi perlu, karena kalau dilihat dari Kementerian Agama yang kenaikannya sampai 56 Triliyun dan itu kalau disetujui, saya merasa itu perlu ada pos penambahan yang sifatnya itu untuk sarana prasarana di tingkat Kecamatan, saya ambil sampel tadi 120.000 penduduk dengan sarana yang mohon maaf masih pinjem tempatnya Masjid.Haji dan Umroh Pembangunan 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian pada tataran yang berbeda kami juga dari contoh bersifat dengan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan penyelenggaraan hai yaitu dengan banyaknya asosiasi-asosiasi dan memang meskipun ini sudah sempat disinggung kemarin dengan Dirjen PHU tapi pada perspektif yang berbeda yang mau saya ungkapkan pada grand design tingkat kementerian adalah bahwa dari 351 yang berizin resmi dari 650-an yang ada, itu hampir pada saat saya menjadi narasumber di acara Bandung, mereka itu sudah mulai menuntut adanya liberalisasi penyelenggaraan haji, artinya swastanisasi murni.Haji dan Umroh Penyelenggaraan Haji 8
ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah sementara justru belanja barang itu hanya 24%, kemudian saya coba telusuri lebih jauh lagi jauh lagi ternyata saya cukup kaget karena kalau dilihat dari RKP 2014 dan ini justru yang sangat banyak sekali terjadi di daerah, ada bahkan penyerapan itu Cuma 41% ada penyerapan yang Cuma 58% sementara penyerapan yang rendah itu justru yang dilapangan banyak sekali yang dibutuhkan saya ambil contoh di Dapil saya Pak, Kabupaten Cilacap saat ini ada 5 contoh, ada 5 KUA yang 42 sebetulnya enggak punya aset sama sekali orang bukan punya Depag, saya ambil satu Kecamatan Di Cilacap yang jumlah penduduknya terbesar karena kurang lebih sekitar 120.000 yaitu Kecamatan Majena, itu bahkan KUA nya nempel di Masjid Besar, jadi sungguh saya mengenaskan sekali begitu saya melihat ini penyerapanya justru sangat rendah sementara kebutuhan dilapangan sangat besar, itu baru dalam skup satu Kabupaten.Haji dan Umroh Serapan anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Itu pertanyaan kedua atas ini adalah tadi saya belum ke Pak Dirjen, saya khawatir jangan-jangan yang untuk keumatan lebih kecil ini karena disitu hanya tercantum kurang lebih cuma sekitar 29%. Kalau begini salah dimana ini? Oleh karena itu, saya sangat setuju tadi dengan statement Pak Kyai Maman bahwa ini perlu sebuah grand design ulang yang mungkin bisa diawali dari Pak Irjen ini. Itu satu.Internal Kemenag Grand Design 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang ke Irjen, mohon maaf. Pak Irjen tadi baru kita panjang lebar perdebatan dengan Pendis dan Bimas Islam. Ada 1 pertanyaan mendasar yang tidak mampu dijawab dan dia PR Pak Dirjen adalah bahwa postur berdasarkan alokasi anggaran Dirjen Pendis itu 57,97% itu di belanja pegawai. Kemudian yang saya tanyakan dan yang masih PR belum dijawab adalah saya minta informasi makro, posting makronya saja untuk bisa melihat apakah sesungguhnya fixed cost yang hubungannya kepada kepegawaian itu, itu ada keseimbangan dengan yang variabel karena saya melihat contoh punya Pak Irjen itu ternyata kalau sebagai contoh tunjangan fungsional dan seterusnya, itu nilainya kurang lebih sekitar 4,7 triliun. Sementara kalau itu tadi alokasinya bahkan hampir 58% berarti jangan-jangan fixed cost yang terlalu besar artinya beban tetapnya itu. Oleh karena itu, itu tadi belum bisa dijawab. Hanya saya mulai ikut meraba ini setelah ada data tambahan dari Pak Irjen ini.Internal Kemenag Kepegawaian 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu, ini apresiasi saya secara jujur ini sudah sangat logis karena komposisi pusat itu sudah ada di 27,52%, komposisi daerah ada di 72,48%, seharusnya dengan komposisi yang sudah sangat lebih logis, sangat lebih obyektif ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah komitmen yang bagus untuk bisa seberapa jauh Rekan-rekan Komisi VIII selaku mitra utama Kemenag itu bisa ikut terlibat di dalam alokasi anggaran secara obyektif.Keagamaan & PendidikanAlokasi anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu, saya juga agak sedikit miris ini Pimpinan. Sekali lagi saya juga tidak tahu apakah Pimpinan menyampaikan di rapat internal atau tidak, tetapi yang jelas biasanya contoh 2018 kita hanya 1 kali menerima reporting terkait dengan objek-objek penerima titik SBSN dengan alokasi anggarannya sehingga pada kunjungan spesifik atau kunjungan reses itu bisa menjadi bagian dan oleh karena itu, maka usulan Panja SBSN yang sudah disetujui menjadi hal yang sangat substantive sekali dengan angka yang kurang lebih sudah mencapai hampir 6 trilyun totalnya. Ini yang kedua.Keagamaan & PendidikanAlokasi anggaran SBSN 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang terakhir, terkait dengan hubungan yang FKUB ini Pak. Karena kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, sesungguhnya saya sedih kalau melihat FKUB malah ada nilai yang kecil bahkan di dalam usulan tambahan yang cuman 27 milyar saja kesusahan, apakah ini tidak lebih baik ini Pimpinan izin saya. Kalau perlu kita mencoba melakukan di pendalaman nanti mana yang mungkin bisa dilakukan pergeseran seandainya di tingkat banggar ini tidak bisa karena anggarannya kecil Pak, minta di Banggar juga malu kan itu.Keagamaan & PendidikanFKUB 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang saya kepengen sampaikan karena secara simultan hari ini juga sedang melakukan pemaparan Menteri Keuangan di Banggar dan saya sudah coba mengambil materi karena belum bisa ikut disana. Ada 1 hal yang terpenting menggarisbawahi saya terkait dengan catatan Bapak terkait dengan usulan tambahan yang kurang lebih 5 koma T. Kalau dilihat dari pemaparan Pak Menteri bahwa itu bunyinya telah ada trilateral meeting, seharusnya ini akan lebih mudah untuk didorong kalau memang itu sudah sampai pada taraf trilateral. Nanti kita bisa komunikasikan apakah bentul telah sampai terkomunikasi trilateral meeting karena itulah sesungguhnya paling mudah untuk coba kita dorong. Hanya terkait dengan tambahan ini saya secara pribadi juga tentunya ikut mempertanyakan lebih lanjut karena misalnya bahwa terkait dengan tabel yang berkaitan dengan pengurangan dari baku indikatif menjadi baku anggaran yang turun hampir 1 trilyun, pertanyaan mendasarnya itu kan kebetulan pos-nya ada di Pendis. Jadi pertanyaan mendasar sesungguhnya pos apa nih, apakah pos utang yang dipotong itukan atau pos mana nih karena kalau pos utang maka sebetulnya ke wilayah seperti tahun lalu sehingga tarik menarik lagi untuk mencoba mengeliminasi utang negara yang berlebihan, karena apa? Karena ini juga muncul lagi pada posisi di Pendis di permintaan sesuai dengan tabel yang terakhir berkaitan dengan tambahan 5,3. Itu satu.Keagamaan & PendidikanPenambahan anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, terus terang kalau dilihat dari tambahan yang diusulkan ada kurang lebih 11, 12 item maka belum tentu seluruhnya menurut saya itu logis. Oleh karena itu, nanti saya juga akan melihat seberapa jauh Pak ini konektitas dengan Komisi VIII. Kalau koneksitas dengan Komisi VIII sebetulnya tidak terlalu tajam maka terkait contoh misalnya, misalnya kita selama ini Pendis tahu banyak sekali program beasiswa bidik misi, rasa-rasanya 4 tahun ini belum pernah, jangankan Anggota biasa mungkin Pak, belum pernah rasanya kita dihadirkan untuk secara simbolik itu menyerahkan itukan sebagai contoh. Jadi amunisi-amunisi seperti ini yang tidak ada korelasinya juga menjadi beban tersendiri untuk coba ikut mendorong. Itu contoh- contoh kecil. Yang kedua, contoh lagi tambahannya yang juga menjadi berat misalnya kebetulan ini badan baru penjamin produk halal, ada usulan tambahan 79 milyar, sementara anggaran tahun ini yang sudah cukup besar pun kita bahkan masih belum tahu, tidak tahu kalau Pimpinan tapi saya rasa kita belum tahu seberapa jauh progress untuk 1 tahun dengan kurang lebih 100 sekian milyar yang berjalan kan begitu. Itu yang kedua.Keagamaan & PendidikanPenambahan anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang keempat, ini salah satu apresiasi saya secara jujur ini Pak Menteri bahwa seiring dengan 2018 pada saat pemaparan tentang anggaran yang diajukan 2018 ada 1 yang saya perlu harus apresiasi secara jujur yaitu tabel terakhir terkait dengan muatan proporsi antara alokasi pusat dan daerah yang tahun lalu sangat bias dan dibuktikan oleh si Komisi VIII mengundang seluruh kanwil ternyata hampir 100% itu jawabannya antara barat dan timur antara Kemenag dan Kanwil.Keagamaan & PendidikanPengajuan anggaran 2018 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Ada beberapa hal yang saya kepengen sampaikan karena secara simultan hari ini juga sedang melakukan pemaparan Menteri Keuangan di Banggar dan saya sudah coba mengambil materi karena belum bisa ikut disana. Ada 1 hal yang terpenting menggarisbawahi saya terkait dengan catatan Bapak terkait dengan usulan tambahan yang kurang lebih 5 koma T. Kalau dilihat dari pemaparan Pak Menteri bahwa itu bunyinya telah ada trilateral meeting, seharusnya ini akan lebih mudah untuk didorong kalau memang itu sudah sampai pada taraf trilateral. Nanti kita bisa komunikasikan apakah bentul telah sampai terkomunikasi trilateral meeting karena itulah sesungguhnya paling mudah untuk coba kita dorong. Hanya terkait dengan tambahan ini saya secara pribadi juga tentunya ikut mempertanyakan lebih lanjut karena misalnya bahwa terkait dengan tabel yang berkaitan dengan pengurangan dari baku indikatif menjadi baku anggaran yang turun hampir 1 trilyun, pertanyaan mendasarnya itu kan kebetulan pos-nya ada di Pendis. Jadi pertanyaan mendasar sesungguhnya pos apa nih, apakah pos utang yang dipotong itukan atau pos mana nih karena kalau pos utang maka sebetulnya ke wilayah seperti tahun lalu sehingga tarik menarik lagi untuk mencoba mengeliminasi utang negara yang berlebihan, karena apa? Karena ini juga muncul lagi pada posisi di Pendis di permintaan sesuai dengan tabel yang terakhir berkaitan dengan tambahan 5,3. Itu satu.Keagamaan & PendidikanPos Utang 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu, sumber dana SBSN ini meskipun besaran gelondongannya itu masuk wilayah Komisi XI tetapi karena obyek yang ada di wilayah Komisi VIII maka tetap menurut pendapat saya Pimpinan Komisi VIII mempunyai diskresi untuk merekomendasikan seberapa jauh hasil Panja nanti itu untuk efektivitas maupun kemanfaatan dan seterusnya, apalagi 2 tahun terakhir ini SBSN sudah mulai melebar sesuai dengan harapan kita sesungguhnya di satu sisi yaitu selain Pendis juga Bimas Islam maupun PHU.Keagamaan & PendidikanProgres SBSN 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Oleh karena itu, jangan-jangan ini bisa dilakukan pergeseran sebagaimana nanti di pendalaman Pak. Itu pesan saya begitu. Yang pesan terkait karena dengan hubungannya dengan posisi anggaran karena selalu rapatnya dilakukan simultan ini terkadang kesusahan Pak. Kalau Tim Banggar Komisi juga tidak ada komunikasi intesif dengan mitra, maka ini kadang kesusahan Pak. Ini selalu simultan Pak, jamnya sama, hari sama begitu, pintar-pintar menganalisa saja.Keagamaan & PendidikanRapat soal anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang ketiga, saya mau menyoroti berkaitan dengan sumber dana karena kita tahu bahwa sumber dana itu 90% itu adalah RM tetapi yang akan saya soroti sebetulnya adalah yang hubungannya dengan SBSN. Sebagaimana kemarin Komisi VIII telah memutuskan bahwa SBSN itu masuk kepada Panja SBSN yang sudah diputuskan internal dan seperti sudah disampaikan kemarin di rapat internal bahwa tahun ini ada 2,7T SBSN, tahun ini saja 2,7 untuk 2019.Keagamaan & PendidikanSBSN 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang ketiga, saya mau menyoroti berkaitan dengan sumber dana karena kita tahu bahwa sumber dana itu 90% itu adalah RM tetapi yang akan saya soroti sebetulnya adalah yang hubungannya dengan SBSN. Sebagaimana kemarin Komisi VIII telah memutuskan bahwa SBSN itu masuk kepada Panja SBSN yang sudah diputuskan internal dan seperti sudah disampaikan kemarin di rapat internal bahwa tahun ini ada 2,7T SBSN, tahun ini saja 2,7 untuk 2019.Keagamaan & PendidikanSumber dana 8
Achmad Mustaqim 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Izin Pimpinan, saya Pak. Ini kebetulan tadi kan saya menanggap Bapak berbicara anggaran adalah asumsinya di luar terjadi bencana dan kalau ditanya, kalau disuruh milih tentunya kita berharap tidak ada bencana. Artinya tidak ada alokasi anggaran dari DSP itu bergerak kan begitu Pak. Nah sehingga yang muncul adalah dana yang 600 sekian. Nah tadi saya sudah sempat menanyakan Bapak bahwa kalau dilihat dari trend penurunan yang sampai terakhir bahkan malah hanya 1/3 dari Tahun 2015, saya pertanyaan menggelitik adalah begini Pak, karena inikan Bapak tidak menampilkan dari 600 sekian itu belanja pegawai berapa, belanja modal berapa, belanja barang berapa dari situ, saya rata-rata KL itu umumnya kurang lebih 50% sudah habis di belanja pegawai Pak, sehingga saya lagi memikirkan kalau 600 sekian, 50% belanja pegawai maka belanja barang dan belanja modal hanya kurang lebih 300, untuk kepentingan 1 tahun itu mohon maaf ini sih rasa-rasanya ya dengan kapasitas sebesar BNPB yang tentunya ingin memposisikan diri dengan cara yang tepat, memang sangat jauh dari, saya membayangkan pun tidak begitu, saya membayangkan pun tidak. Oleh karena itu, memang ini harus dipikirkan betul-betul karena 2 poin yang sempat saya tanyakan tadi. Yang satu terkait dengan itu belum terjawab, artinya penyempurnaan Undang-Undang sebagai pintu masuk untuk optimalisasi pos-pos baru yang ada payung hukum begitu kan, sama pilihan pada materi teknis antara posisi sebagai badan atau sebagai nomenklatur baru yang mengcover kepentingan dari yang Bapak baru statementkan tadi itu Pak. Itu 2 tadi belum terlihat sebelum pindah ke lain. Terima kasih.Penanganan Bencana Anggaran BNPB 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah kemudian lagi juga belum masuk terkait dengan asset, bagaimana ini BNPB bisa masuk untuk ikut mengcover kemungkinan bencana yang menyebabkan lost asset misalnya. Nah tentunya asset ini bisa diklasifikasi nantinya di dalam aturan itu.Penanganan Bencana Aset BNPB 8
Achmad Mustaqim 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Izin Pimpinan, saya Pak. Ini kebetulan tadi kan saya menanggap Bapak berbicara anggaran adalah asumsinya di luar terjadi bencana dan kalau ditanya, kalau disuruh milih tentunya kita berharap tidak ada bencana. Artinya tidak ada alokasi anggaran dari DSP itu bergerak kan begitu Pak. Nah sehingga yang muncul adalah dana yang 600 sekian. Nah tadi saya sudah sempat menanyakan Bapak bahwa kalau dilihat dari trend penurunan yang sampai terakhir bahkan malah hanya 1/3 dari Tahun 2015, saya pertanyaan menggelitik adalah begini Pak, karena inikan Bapak tidak menampilkan dari 600 sekian itu belanja pegawai berapa, belanja modal berapa, belanja barang berapa dari situ, saya rata-rata KL itu umumnya kurang lebih 50% sudah habis di belanja pegawai Pak, sehingga saya lagi memikirkan kalau 600 sekian, 50% belanja pegawai maka belanja barang dan belanja modal hanya kurang lebih 300, untuk kepentingan 1 tahun itu mohon maaf ini sih rasa-rasanya ya dengan kapasitas sebesar BNPB yang tentunya ingin memposisikan diri dengan cara yang tepat, memang sangat jauh dari, saya membayangkan pun tidak begitu, saya membayangkan pun tidak. Oleh karena itu, memang ini harus dipikirkan betul-betul karena 2 poin yang sempat saya tanyakan tadi. Yang satu terkait dengan itu belum terjawab, artinya penyempurnaan Undang-Undang sebagai pintu masuk untuk optimalisasi pos-pos baru yang ada payung hukum begitu kan, sama pilihan pada materi teknis antara posisi sebagai badan atau sebagai nomenklatur baru yang mengcover kepentingan dari yang Bapak baru statementkan tadi itu Pak. Itu 2 tadi belum terlihat sebelum pindah ke lain. Terima kasih.Penanganan Bencana Belanja Pegawai 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Itu yang penting pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini masih pendekatan makro. Beberapa kali saya menyampaikan bahwa Undang-Undang 24/2007 Proses Lahirnya Badan Penanggulangan Bencana itu seyogyanya sudah hampir 2 tahun ini saya menyampaikan kayaknya kalau melihat kepada item terkait dengan program kesekretariatan yang didalamnya ada mengkaji tentang pendalaman peraturan perundangan revisi dan sebagainya, seharusnya ini juga menjadi pemikiran karena apa? Menurut pendapat saya ada 3 hal mendasar yang memang belum ada cantelannya Pak. Pertama, kalau kita melihat kepada bencana dalam arti berdampak juga terhadap kerusakan berbagai hal, kita belum melihat pemetaan bencana itu misalnya bencana yang disebabkan oleh kondisi human resource alam itu sudah umum terjadi tetapi yang belum misalnya bencana di kota akibat multi effect dari banjir kayak contoh di Jakarta karena multi effect dari Puncak, inikan belum ada payung hukumnya untuk mencoba mendorong pendanaan dalam arti yang riil. Itu belum ada payungnya Pak.Penanganan Bencana Kajian hukum tentang bencana 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian kita lihat misalnya bencana yang diakibatkan oleh kota-kota besar yang punya banyak gedung-gedung megah, kemudian terjadi bencana akibat kerusakan yang sifatnya besar, ini juga belum ada payung hukumnya, bagaimana BNPB bisa masukan itu.Penanganan Bencana Kajian hukum tentang bencana 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Sebelum saya mengomentari, ini kebetulan secara simultan juga sedang Rapat Banggar dengan para Menteri Koordinator Pak. Salah satu yang saya sampaikan saya tanyakan kepada Bu Menko PMK adalah seyogyanya Ibu bisa coba ikut memetakan terkait dengan kebencanaan yang akhir-akhir ini banyak dan juga perlu dilakukan pemetaan juga terkait dengan penganggaran. Tadi saya belum melihat begini Pak, pada saat menyampaikan ini saya belum melihat buku ini tapi saya menyampaikan itu ke Bu Menko PMK tadi di Banggar. Setelah saya lihat buku ini, pertama saya justru mau terima kasih dulu dengan Pak Kaban, hampir 3 tahun ini saya selalu minta data yang seperti ini, sekarang baru ditampilkan Pak karena beberapa tahun terakhir ini saya selalu mengamati trend penurunan anggaran, tetapi di satu sisi saya terima kasih karena menyakinkan saya bahwa apa yang selama ini saya amati ternyata betul faktanya dari 2015 pada saat kita rapat pertama anggaran itu hampir 1,7 sekarang itu decline malah decline-nya itu cuman menjadi hampir 1/3 dari Tahun 2015. Tentunya banyak sebab musabab yang mengiringi dari proses ini Pak. Saya kepengen mencoba menilik dari beberapa sebab secara makro dulu Pak. Kalau kita melihat secara makro, pertanyaan mendasar adalah sesungguhnya rekan-rekan yang ada di BNPB dengan Pak Kaban Pak Willem ini, itu sesungguhnya itu lebih nyaman pada tingkatan anggaran seperti sekarang secara teknis karena ditopang oleh TSP yang cukup besar begitu loh atau yang kedua sesungguhnya perlu adanya perimbangan antara anggaran teknis dengan anggaran yang konsepnya itu adalah DSP itu sangat mendasar sekali buat saya Pak pertanyaan itu dan itu menurut saya bisa jadi adalah itu menjadi great goal untuk saya punya gambaran dari Pak Kaban kan itu.Penanganan Bencana Pemetaan Anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah yang terakhir Pak, kebetulan kan minggu-minggu depan sudah mulai masuk kepada pembahasan panja-panja di Banggar. Saya sering pesan bahwa ini akan kelihatan muncul atau tidak penambahan itu pada saat pembahasan RKP, Rencana Kerja dari Pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon penjelasan yang cukup konkrit sehingga saya bisa mengantisipasi pada titik mana yang memungkinkan karena kalau di RKP tidak muncul Bapak mau ajuin 1 milyar pun tidak mungkin muncul, jangankan 1 trilyun begitu loh karena salah satu indikatornya nanti di sebetulnya di Panja RKP itu sudah kebaca apakah bisa didorong penambahan atau tidaknya Pak di Panja Banggar.Penanganan Bencana Penambahan anggaran di Banggar 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah saya melihat secara makro usulan saya 2 tahun berjalan ini tentang meninjau ulang Undang-Undang ini memang seharusnya sudah menjadi pemikiran penting Pak apalagi kalau dilihat dari satuan tiga program yang ada di Bapak sebetulnya saya melihat juga ada anggaran sampai 6 milyar untuk coba melihat terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya kan, meskipun masih sangat minim kalau untuk ukuran pengajuan sebuah RUU tentunya pembahasan Ketua. Itu yang secara makro begitu Pak.Penanganan Bencana Peninjauan kembali UU 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah sekarang saya secara teknis saya kepengen membuat contoh secara sederhana 2 hal yang sangat miris kalau melihat kepada konsep penanganan antara resiko bencana yang semakin akumulatif dan semakin besar dampaknya tetapi justru daya jangkaunya itu semakin kecil di BNPB. Saya cuman mau ambil sample, mudah- mudahan saya salah. Misalnya kita ambil tentang terkait dengan perekonomian yang terjadi di bencana. Saya melihat secara sederhana terkait dengan pelayanan ekonomi wilayah bencana ada alokasi anggaran misalnya kurang lebih sekitar 7,5 milyar. Kalau dipikir-pikir bencana sebesar Lombok itu untuk apa Pak 7,5 milyar sementara Presiden menyatakan sudah menggelontorkan dana sekian ratus milyar. Perbandingan sederhana itu menunjukan bahwa daya jangkau BNPB rendah. Yang kedua misalnya ada terkait dengan logistic untuk bisa melakukan pengiriman bahan-bahan logistic ke daerah wilayah bencana. Saya melihat di dalam proporsi anggaran misalnya hanya kisarannya sekitar 800 juta. Nah kalau bencananya lebih dari 2 atau 3 lokasi ini bagaimana dan darimana.Penanganan Bencana Proporsi anggaran 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah ini hal-hal teknis ini menurut saya pertanyaan turunan dari 2 pertanyaan pokok saya yang di atas tadi Pak. Oleh karena itu, saya butuh keterangan 2 hal yang pokok tadi sehingga lebih mempermudah karena setiap kali penganggaran itu pasti pertanyaannya adalah salah satunya cantolannya itu ada tidak begitu Pak.Penanganan Bencana Proporsi anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Sebelum masuk ke pertanyaan teknis Pak Menteri, saya kurang lebih sekitar dua tahun ini juga terbawa ikut galau tentang sebuah eksistensi Departemen Agama sedemikian banyaknya isu, sedemikian banyaknya rumor, sedemikian banyaknya hujatan yang kalau dipilah kemudian selama masa kesempatan kunjungan selaku anggota Dewan baik yang sifatnya resmi kunker maupun yang pribadi reses maupun yang Kun Dapil, itu banyak fenomena-fenomena kecil yang itu kalau dibiarkan akan menggelembung menjadi dahsyat sekali. Sebagai sample pada tataran terkecil, reses saya terakhir itu saya selalu menghadirkan kepala-kepala sekolah MTs khususnya dan MILIAR dan hampir semuanya ada dua, ada mereka yang statusnya PNS diperbantukan di MILIAR maupun MTs swasta tapi ada juga yang masih swasta murni, sudah menjadi kepala sekolah disitu dan hampir pertanyaannya itu seragam, pertanyaan pertama adalah selalu membandingkan dengan tata kelola kepegawaian dengan Diknas dimana mereka merasa sangat jauh untuk diopeni secara baik.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Ujung daripada kegalauan ini adalah adanya sebuah isu yang menjadi .... untuk minta disamakan saja dengan Departemen Pendidikan bahkan kalau perlu dikembalikan ke dinas pendidikan, disamakan.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua saya kepada tabel 3 khususnya. Ini yang sempat disinggung baik oleh Pak Sekjen maupun Pak Dirjen Pendis kemarin bahwa terkait dengan fungsi anggota Dewan, ini mohon maaf Pak Menteri karena ini sempat diungkap oleh Pak Pendis beberapa kali bahwa terkait dengan eksistensi Anggota Dewan berkaitan dengan aspirasi, itu menspesifikasikannya adalah kepada alokasi pusat dan kemarin juga saya sempat menggali lebih jauh karena saya bertanya secara konkrit, sebetulnya ada dua pertanyaan ini. Pertama adalah sebetulnya proporsi pusat itu tentunya adalah umumnya adalah lebih kecil dan sekarang saya lihat lebih konkrit kurang lebih hanya sekitar 5%.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ACHMAD MUSTAQIM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Oleh karena itu sesungguhnya ketua, itu jangkauan kita itu tidak ada sama sekali terhadap yang 95% dari yang 5% pun jangkauan kita itu hanya akan semakin lebih kecil lagi sehingga pertanyaan kedua yang belum terjawab waktu itu adalah seberapa jauh tangan-tangan yang pusat itu mampu melakukan pengendalian ke daerah, ke Satker-Satker yang kita tahu secara organisasi nomenklatur itu bersifat vertikal ke atas. Pada saat yang bersamaan, seberapa besar menempatkan para Anggota Komisi VIII untuk mampu juga mendeteksi atau bahkan ikut terlibat di dalam sebuah pengawasan karena beberapa, mohon maaf, saya sudah praktek di lapangan, saya sudah ketemu dengan mengumpulkan Kemenag di Dapil saya dan juga di beberapa daerah seperti saya di Bengkulu, itu mereka merasa lebih takut Pak ketua kepada vertikal ke atas daripada kepada Anggota DPR RI Komisi VIII Pak padahal kita tahu dananya itu adalah dana vertikal yang otomatis bukan lagi kepada Pemda tapi justru kepada Komisi VIII. Ini bagaimana ini untuk bisa ini karena tentunya ini akan menjadi sebuah letupan-letupan baru setelah melihat proporsi yang sungguh sangat fantastis sekali karena 90% dan dua pertanyaan itu belum terjawab sampai sekarang. Yang ketiga, spesifik kepada.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Oke, Pendis. Sesuai dengan misi di poin nomor 7 terkait dengan pendidikan. Eh, nomor 6, maaf. Kemudian dilihat di halaman 5, saya agak terkaget-kaget bahwa terkait dengan Pendis itu terkait khususnya dengan siwa-siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Setara dengan SD, itu ternyata dalam RPJPM sampai 2019 itu angka rata-rata turunnya itu ternyata tidak signifikan baik yang setara SD maupun yang setara SMP. Kemudian saya jadi berpikir, ini bagaimana mungkin sebuah visi yang idealis kayak tadi dijabarkan dalam misi yang mulai konkrit tapi begitu acara pelaksanaanny ajauh panggang dari api. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan dan bagi saya tidak masuk akal ini, penurunan angka putus sekolah, indeksnya itu sangat minim sekali. Berhubung ini banyak sekali pertanyaan saya cukupkan dulu, saya cukupkan dulu.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ACHMAD MUSTAQIM 4 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Baik, masih berkaitan sama Pendis. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam proses untuk mencoba menaikkan anggaran bahkan saya lihat di tabel usulan kenaikan anggaran, jumlah kenaikannya bahkan nilainya sampai hampir Rp11 triliun. Kalau ini kemudian terkait dengan misi dan program yang menurut saya itu kelihatan sekali masih resistennya itu masih tinggi sekali, apa artinya Komisi VIII itu untuk serta merta langsung menyetujui Pendis itu akan mengalami kenaikan sampai Rp11 triliun. Oleh karena itu, itu indikator, parameter, itu harus dilakukan revisi ulang untuk menuju yang jauh lebih baik lagi. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang ketiga adalah berkaitan saya sedikit terkait dengan 4 surat berkaitan dengan kesepakan bersama 4 menteri karena disitu ibu justru mencantumkannya adalah menteri-menteri yang sesungguhnya perlu terkait malah belum muncul malah baru yang sifatnya dengan Mendagri, Bappenas, sementara justru yang terkait secara langsung misalnya malah Mensos malah tidak ada. sementara di sisi lain ibu, di dalam SKB itu akan menonjolkan adalah untuk menghapuskan diskriminasi. Oleh karena itu saya pernah dapat laporan datang ke ruangan saya ibu, beberapa orang yang kebetulan punya malfunction yaitu disable. Dia menyampaikan ke saya, untuk buka rekening saja dia ditolak, rekening bank. Nah kemudian sempat saya tanya, jadi selama ini bagaimana? Saya sudah punya rekening bank 14 tahun yang lalu tapi begitu saya mau coba membuka bank di tahun-tahun sekarang malah justru ditolak. Artinya ada sebuah anomali kalau 14 tahun yang lalu dia itu bisa asumsinya berarti mungkin awal reformasi atau terakhir-terakhir sebelum reformasi justru malah sekarang dia malah ditolak di tahun 2015 ini. Nah yang seperti ini artinya adalah case-case yang komplit. Nah, oleh karena itu untuk yang ketiga tadi berkaitan sama SKB bersama itu tentunya harus juga mengkaji lebih jauh seberapa besar Kementerian yang diajak SKB itu terkait dengan dua program yang strategis yang ditonjolkan.Perempuan & Anak Contoh diskriminasi kaum difabel 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, contoh lagi yang berkaitan dengan data perlindungan anak, itupun sama sekali tidak ada. saya punya beberapa catatan berkaitan dengan perlindungan anak dari 2010 sampai 2014 laporan terhadap kekerasan terhadap anak dari 2010 itu 2400 sampai dengan tahun 2014 itu 3339 kasus. Sesunguhnya yang harusnya ibu menjadi prioritas sebagaimana ibu sebutkan menjadi pendukung untuk RPJMN adalah bagaimana berkaitan dengan case-case yang seperti ini, bukan seluruhnya yang kualitatif, sungguh menjadi bias dan tidak terlalu penting rapat hari kalau masih seperti ini, seperti yang diterangkan tadi.Perempuan & Anak Kasus Perlindungan Anak 8



Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pertama, saya terus terang mencoba balik balik ternyata materi hari ini Pimpinan, itu hampir sama persis dengan materi bulan april. Bedanya hanya di bulan April itu tidak ada angkanya sekarang jadi ada angkanya sehingga saya masih belum melihat sebuah progress positif dengan adanya angka tentunya harus ada juga sebuah progress terhadap program itu dan indikasi alokasi sebagaimana beberapa teman tadi sudah menyampaikan. Saya punya contoh beberapa data karena ibu prioritasnya kalau dilihat dari pertemuan April sesuai dengan catatan presentasi ibu ada dua Nawa cita, poin Nawa cita yang menjadi keterkaitan dan Kementerian ibu sehingga ada dua program prioritas untuk menyangkut terkait dengan RPJM 15 sampai 19, berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi sugnguh saya masih kecewa karena yang hari ini saya punya data-data secara sederhana yang ternyata karena programnya masih sangat kualitatif, sebarannya pun juga belum jelas dan tadi sudah disinggung sehingga belum kelihatan.Perempuan & Anak Kesamaan program 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya ambil contoh terkait dengan perempuan kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, saya punya data masuk di daerah Jateng ada 160 kasus. Kemudian di daerah Jawa Barat ada 222 kasus. Kemudian di DIY ada 258 kasus. Kemudian di Sumatera Barat ada 88 kasus, sebagian lupa. Ini contoh kecil bahwa program ibu masih terlalu di awang-awang, sangat kualitatif karena sebarannya tidak ada akibatnya kita tidak bisa melihat bagaimana cara penanganannya terhadap case case yang kita tersebar sementara kalau dilihat dari pagu anggaran yang belanja pusat 969, itu akan menjadi lebih rigid kalau ibu tampilkan sekaligus juga mungkin kawan-kawan Komisi VIII bisa ikut menangkap dan memberikan nilai positif akibat kerjasama yang sudah baik dengan adanya peningkatan alokasi anggaran.Perempuan & Anak Program Kesetaraan Gender 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya ambil contoh terkait dengan perempuan kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, saya punya data masuk di daerah Jateng ada 160 kasus. Kemudian di daerah Jawa Barat ada 222 kasus. Kemudian di DIY ada 258 kasus. Kemudian di Sumatera Barat ada 88 kasus, sebagian lupa. Ini contoh kecil bahwa program ibu masih terlalu di awang-awang, sangat kualitatif karena sebarannya tidak ada akibatnya kita tidak bisa melihat bagaimana cara penanganannya terhadap case case yang kita tersebar sementara kalau dilihat dari pagu anggaran yang belanja pusat 969, itu akan menjadi lebih rigid kalau ibu tampilkan sekaligus juga mungkin kawan-kawan Komisi VIII bisa ikut menangkap dan memberikan nilai positif akibat kerjasama yang sudah baik dengan adanya peningkatan alokasi anggaran.Perempuan & Anak Program Pemberdayaan Perempuan 8
Achmad Mustaqim 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Kita sama-sama tahu berkaitan dengan data yang ada di catatan saya, itu untuk perlindungan anak karena kita sudah ada Undang-Undang yang baru, 33/2014. Ada data menunjukkan sekitar 21 juta anak yang pada posisi mengalami kekerasan. Justru bagaimana mengeksplore yang seperti ini kalau sekiranya alokasi anggaran yang sudah meningkat 4 kali lipat itu. Oleh karena itu birokrasi berkaitan sama reformasi birokrasi di Kementerian ibu, itu juga kami menjadi bias karena data pun tidak ada. Bagaimana tidak mungkin dengan jumlah yang sama tentunya pasti akan ada penambahan, bagaimana polanya kemudian nomenklatur dari pelebaran sayap reformasi birokrasi untuk bisa menjangkau pelaksanaan program-program berdasarkan alokasi anggaran yang sudah 4 kali lebih besar.Perempuan & Anak Reformasi birokrasi perlindungan anak 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Kepada Pemberdayaan Perempuan, itu saya terus terang mendapat berkaitan sama anggaran KPAI khususnya, karena saya melihat kalau dilihat KPAI dan perlindungan anak yang dari internal itu, itu malah lebih besar perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Sementara KPAI saya lihat suportingnya itu kalau dilihat dari lintas kegiatan untuk jangka 1 tahun hanya 12 saya pikir memang sangat minim. Dan yang lalu saya sempat menanyakan seberapa jam tingkat koordinasinya karena kelihatan sekali bahwa dibanding program internal ini justru sangat rendah sekali. Sementara dia juga punya lumayan gerakan yang saya beberapa kali dikirimi data oleh Sekjen KPAI terkait dengan kejadian-kejadian. Oleh karena itu saya mohon jawaban pertanyaan saya yang lalu, ternyata nanti bisa dilakukan semacam justmen, sehingga ada penanganan yang bisa lebih baik lagi, antara pihak Kementerian ibu dengan pihak KPAI yang dilapangan itu sering melakukan penanganan masalah. Itu saja terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak KPAI 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya to the poin saja terkait dengan anggaran yang ada di BNPB ini ada beberapa yang mau saya soroti. Pertama saya mengapresiasi karena biasanya dari Kementerian lain rata-rata saya blokir itu dia hanya berharap pasti untuk menerima tambahan saja. Tetapi ternyata disini rada-rada nakalin, nakal sedikit okelah, nyatanya tidak melanggar sehingga nilai netnya itu sama dengan pagu awalnya, itu saya apresised karena secara keuangan berarti rada-rada cerdik pak.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua adalah terkait dengan cash reself tadi, karena ada kurang lebih 4 triliun, dimana alokasinya 2,5 dan 1,5 dan kalau berbicara record kita sama-sama paham karena waktu dengan Pak Dalmonte di Sinabung saja pengajuannya 1 triliun, sudah habis dong. Oleh karena itu memang ini perlu dan terima kasih buku yang dikirimkan karena indeks resiko itu juga sudah kami terima. sehingga saya yakin sekalipun mungkin seperti tadi bahasanya kurang kalau kita berbicara force mikture untuk seluruh kejadian secara bersamaan tentunya dengan ada bahan yang sama, maka kita bisa ikut misalnya mohon maaf seperti didaerah saya, karena sekarang ada potensi longsor untuk di Cilacap. Nah itu ternyata dari sisi pendanaan bisa kita ikut memperkirakan, itu terima kasih.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 3 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang ketiga terkait dengan usulan berapa waktu lalu pada saat kita RDPU yang lalu bahwa dimungkinkan untuk diarahkan menjadi sebuah kementerian, maka saya mungkin menjadi bagian yang ikut berpikir karena ternyata dilihat dari statistik terkait dengan bencana didalam periode kultur dari 80 kita hitung, itu di 25 tahun itu ternyata trendnya meningkat. Karena trendnya meningkat maka sesungguhnya penanganannya itu sudah tidak bisa lagi sekelas badan. Oleh karena itu butuh ada sebuah badan, butuh sebuah power tambahan. Oleh karena itu mungkin itu bagian yang saya mohon didalam alokasi anggaran itu karena lebih banyak kepada internal, itu bisa menjadi bagian minimal wacana untuk didiskusikan sehingga beberapa tahun kedepan itu bisa diwujudkan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ACHMAD MUSTAQIM 2 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Inikan tadi tidak ada perubahan saking tidak ada perubahan, pertanyaan tentang alokasi dekon pun masih sama dengan yang evaluasi, itu mau mempertegas itu.Rancangan Anggaran Perubahan 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya ambil contoh terkait dengan perempuan kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, saya punya data masuk di daerah Jateng ada 160 kasus. Kemudian di daerah Jawa Barat ada 222 kasus. Kemudian di DIY ada 258 kasus. Kemudian di Sumatera Barat ada 88 kasus, sebagian lupa. Ini contoh kecil bahwa program ibu masih terlalu di awang-awang, sangat kualitatif karena sebarannya tidak ada akibatnya kita tidak bisa melihat bagaimana cara penanganannya terhadap case-case yang kita tersebar sementara kalau dilihat dari pagu anggaran yang belanja pusat 969, itu akan menjadi lebih rigid kalau ibu tampilkan sekaligus juga mungkin kawan-kawan Komisi VIII bisa ikut menangkap dan memberikan nilai positif akibat kerjasama yang sudah baik dengan adanya peningkatan alokasi anggaran.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, contoh lagi yang berkaitan dengan data perlindungan anak, itupun sama sekali tidak ada. saya punya beberapa catatan berkaitan dengan perlindungan anak dari 2010 sampai 2014 laporan terhadap kekerasan terhadap anak dari 2010 itu 2400 sampai dengan tahun 2014 itu 3339 kasus. Sesunguhnya yang harusnya ibu menjadi prioritas sebagaimana ibu sebutkan menjadi pendukung untuk RPJMN adalah bagaimana berkaitan dengan case-case yang seperti ini, bukan seluruhnya yang kualitatif, sungguh menjadi bias dan tidak terlalu penting rapat hari kalau masih seperti ini, seperti yang diterangkan tadi.Perempuan dan Anak Perlindungan anak 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Kita sama-sama tahu berkaitan dengan data yang ada di catatan saya, itu untuk perlindungan anak karena kita sudah ada Undang-Undang yang baru, 33/2014. Ada data menunjukkan sekitar 21 juta anak yang pada posisi mengalami kekerasan. Justru bagaimana mengeksplore yang seperti ini kalau sekiranya alokasi anggaran yang sudah meningkat 4 kali lipat itu. Oleh karena itu birokrasi berkaitan sama reformasi birokrasi di Kementerian ibu, itu juga kami menjadi bias karena data pun tidak ada. Bagaimana tidak mungkin dengan jumlah yang sama tentunya pasti akan ada penambahan, bagaimana polanya kemudian nomenklatur dari pelebaran sayap reformasi birokrasi untuk bisa menjangkau pelaksanaan program-program berdasarkan alokasi anggaran yang sudah 4 kali lebih besar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Perlindungan anak 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII laki-laki Yang kedua, saya ingin menyoroti berkaitan dengan paku anggaran yang nilainya Rp1,26 triliun dimana yang 969 merupakan belanja pusat, yang 300 merupakan belanja daerah. 1, saya terus terang mencoba balik balik ternyata materi hari ini Pimpinan, itu hampir sama persis dengan materi bulan april. Bedanya hanya di bulan April itu tidak ada angkanya sekarang jadi ada angkanya sehingga saya masih belum melihat sebuah progress positif dengan adanya angka tentunya harus ada juga sebuah progress terhadap program itu dan indikasi alokasi sebagaimana beberapa teman tadi sudah menyampaikan. Saya punya contoh beberapa data karena ibu prioritasnya kalau dilihat dari pertemuan April sesuai dengan catatan presentasi ibu ada dua Nawa cita, poin Nawa cita yang menjadi keterkaitan dan Kementerian ibu sehingga ada dua program prioritas untuk menyangkut terkait dengan RPJM 15 sampai 19, berkaitan dengan kesetaraan gender dan 16 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi sugnguh saya masih kecewa karena yang hari ini saya punya data-data secara sederhana yang ternyata karena programnya masih sangat kualitatif, sebarannya pun juga belum jelas dan tadi sudah disinggung sehingga belum kelihatan.Perempuan dan Anak Program 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang ketiga adalah berkaitan saya sedikit terkait dengan 4 surat berkaitan dengan kesepakan bersama 4 menteri karena disitu ibu justru mencantumkannya adalah menteri-menteri yang sesungguhnya perlu terkait malah belum muncul malah baru yang sifatnya dengan Mendagri, Bappenas, sementara justru yang terkait secara langsung misalnya malah Mensos malah tidak ada. sementara di sisi lain ibu, di dalam SKB itu akan menonjolkan adalah untuk menghapuskan diskriminasi. Oleh karena itu saya pernah dapat laporan datang ke ruangan saya ibu, beberapa orang yang kebetulan punya malfunction yaitu disable. Dia menyampaikan ke saya, untuk buka rekening saja dia ditolak, rekening bank. Nah kemudian sempat saya tanya, jadi selama ini bagaimana? Saya sudah punya rekening bank 14 tahun yang lalu tapi begitu saya mau coba membuka bank di tahun-tahun sekarang malah justru ditolak. Artinya ada sebuah anomali kalau 14 tahun yang lalu dia itu bisa asumsinya berarti mungkin awal reformasi atau terakhir-terakhir sebelum reformasi justru malah sekarang dia malah ditolak di tahun 2015 ini. Nah yang seperti ini artinya adalah case-case yang komplit. Nah, oleh karena itu untuk yang ketiga tadi berkaitan sama SKB bersama itu tentunya harus juga mengkaji lebih jauh seberapa besar Kementerian yang diajak SKB itu terkait dengan dua program yang strategis yang ditonjolkan.Perempuan dan Anak SKB 8
Achmad Mustaqim, SP, MM 1 PPP Jawa Tengah VIII Laki-laki 1 saya mau mengucapkan apresiasi karena dalam skalanya Ibu Menteri telah mencapai WTP selama 7 kali dan mudah-mudahan dalam angka yang 4 kali lebih besar pun akan bisa tetap eksis, itu menjadi ujian berat ibu di 2016.Perempuan dan Anak WTP 8
AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Dan Bapak jangan kecewa, tadi kan Bapak sudah berharap kenapa yang namanya bencanaini tidak masuk dalam undang-undang? Sebenarnya bencana ini di kemanusiaan sudah masuk diPancasila, Sila kedua Pak. Cuma dalam keadaan ini tidak mengakui kemanusiaan ini. Bapak tertopangharapan di sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pun ada di undang-undang sudahharus tertompang. Dan saya miris sekali NKRI ini kalau anggaran bencana ini hanya 0 koma persenyang ada di NKRI ini. Berarti kita, NKRI ini sudah zalim terhadap rakyat negeri ini. Kalau kita tidakmenganggarkan 2 sampai 5% untuk anggaran bencana ini. Sementara NKRI ini adalah rawanbencana. Jadi harapan kita Pak Ketua Komisi VIII, ini perlu kita anggaran berjuang, anggaran bencanaini harus kita tingkatkan. Itu harapan kita.Bencana Anggaran bencana 8

AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki

Pertama, saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Asli Khaidir dari Sumatera Barat
banyak kali tadi ekspos ada beberapa kata berbicara tentang Sumatera Barat sehingga saya agak
terenyuh sebenarnya agak apa kepada NKRI ini Pertama, kita me-reply kembali bencana yang ada di
Sumatera Barat mulai dari 2007 2009 yang paling dahsyat, kalau tidak salah 2012 di Mentawai. Dan
tadi Bapak Kepala BNPB pun ngomong bahwa Sumatera Barat pun berada di 2 lempengan Euro Asia
dan Euro Australia ya dan sangat rawan bencana sehingga diperkirakan itu akan menimbulkan energi
bencana sampai 9,8 skala richter ya. 8,9. Saya ingat di Aceh Aceh kalau ga salah cuma 6,8, sudah
hampir kiamat Nabi Nuh 9, apalagi ini 9,8. Tapi sekarang dengan tugasnya BNPB sebagai pra
bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sampai hari ini tidak pernah NKRI melalui BNPB berpikir
bagaimana nanti pra bencana tentang Sumatera Barat ini. Pertama apalagi dengan gempa 9,8 akan
menimbulkan Tsunami. Saya rasa Sumatera Barat nanti yang notabene-nya Suku Minang, itu bisa
habis. Andai 9,8 itu terjadi, Tsunami kalau di Aceh hanya 9 besok di Sumatera Barat 9,8, saya rasa  diatas 10 meter pinggir laut itu di..... Nah, pernah ga berpikir BNPB bagaimana pra bencana yang akandatang ini untuk Sumatera Barat kedepan. Apakah memang NKRI ini mau menghabiskan SukuMinang, apa hanya di Tanah Abang ini yang tinggal. Nah, padahal Rakyat Sumatera Barat sudahtertompang harapannya kepada Pak Kepala BNPB, sudah dikasih gelar datuk, apakah mungkin gelardatuk bapak hanya ditaruh di Taman Mini saja, masyarakatnya di Tanah Abang dan Senen. Sementarayang disana-sana itu sudah habisBencana Bencana Mentawai 8

AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki

Pertama, saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Asli Khaidir dari Sumatera Barat
banyak kali tadi ekspos ada beberapa kata berbicara tentang Sumatera Barat sehingga saya agak
terenyuh sebenarnya agak apa kepada NKRI ini Pertama, kita me-reply kembali bencana yang ada di
Sumatera Barat mulai dari 2007 2009 yang paling dahsyat, kalau tidak salah 2012 di Mentawai. Dan
tadi Bapak Kepala BNPB pun ngomong bahwa Sumatera Barat pun berada di 2 lempengan Euro Asia
dan Euro Australia ya dan sangat rawan bencana sehingga diperkirakan itu akan menimbulkan energi
bencana sampai 9,8 skala richter ya. 8,9. Saya ingat di Aceh Aceh kalau ga salah cuma 6,8, sudah
hampir kiamat Nabi Nuh 9, apalagi ini 9,8. Tapi sekarang dengan tugasnya BNPB sebagai pra
bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sampai hari ini tidak pernah NKRI melalui BNPB berpikir
bagaimana nanti pra bencana tentang Sumatera Barat ini. Pertama apalagi dengan gempa 9,8 akan
menimbulkan Tsunami. Saya rasa Sumatera Barat nanti yang notabene-nya Suku Minang, itu bisa
habis. Andai 9,8 itu terjadi, Tsunami kalau di Aceh hanya 9 besok di Sumatera Barat 9,8, saya rasa  diatas 10 meter pinggir laut itu di..... Nah, pernah ga berpikir BNPB bagaimana pra bencana yang akandatang ini untuk Sumatera Barat kedepan. Apakah memang NKRI ini mau menghabiskan SukuMinang, apa hanya di Tanah Abang ini yang tinggal. Nah, padahal Rakyat Sumatera Barat sudahtertompang harapannya kepada Pak Kepala BNPB, sudah dikasih gelar datuk, apakah mungkin gelardatuk bapak hanya ditaruh di Taman Mini saja, masyarakatnya di Tanah Abang dan Senen. Sementarayang disana-sana itu sudah habisBencana daerah rawan bencana 8



AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki

Pertama, saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Asli Khaidir dari Sumatera Barat
banyak kali tadi ekspos ada beberapa kata berbicara tentang Sumatera Barat sehingga saya agak
terenyuh sebenarnya agak apa kepada NKRI ini Pertama, kita me-reply kembali bencana yang ada di
Sumatera Barat mulai dari 2007 2009 yang paling dahsyat, kalau tidak salah 2012 di Mentawai. Dan
tadi Bapak Kepala BNPB pun ngomong bahwa Sumatera Barat pun berada di 2 lempengan Euro Asia
dan Euro Australia ya dan sangat rawan bencana sehingga diperkirakan itu akan menimbulkan energi
bencana sampai 9,8 skala richter ya. 8,9. Saya ingat di Aceh Aceh kalau ga salah cuma 6,8, sudah
hampir kiamat Nabi Nuh 9, apalagi ini 9,8. Tapi sekarang dengan tugasnya BNPB sebagai pra
bencana, saat bencana, dan pasca bencana, sampai hari ini tidak pernah NKRI melalui BNPB berpikir
bagaimana nanti pra bencana tentang Sumatera Barat ini. Pertama apalagi dengan gempa 9,8 akan
menimbulkan Tsunami. Saya rasa Sumatera Barat nanti yang notabene-nya Suku Minang, itu bisa
habis. Andai 9,8 itu terjadi, Tsunami kalau di Aceh hanya 9 besok di Sumatera Barat 9,8, saya rasa  diatas 10 meter pinggir laut itu di..... Nah, pernah ga berpikir BNPB bagaimana pra bencana yang akandatang ini untuk Sumatera Barat kedepan. Apakah memang NKRI ini mau menghabiskan SukuMinang, apa hanya di Tanah Abang ini yang tinggal. Nah, padahal Rakyat Sumatera Barat sudahtertompang harapannya kepada Pak Kepala BNPB, sudah dikasih gelar datuk, apakah mungkin gelardatuk bapak hanya ditaruh di Taman Mini saja, masyarakatnya di Tanah Abang dan Senen. Sementarayang disana-sana itu sudah habisBencana daerah rawan bencana 8

AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Kemarin ada berita sewaktu saya di provinsi, akan ada pembangunan-pembangunan shelter.Saya di Pesisir Sumatera Barat ini, hampir saya tahu. Banyak yang apabila terjadi bencana ini Pakmusnah Sumatera Barat ini, Suku Minang ini di pinggir pantai ini. Jadi kenapa sekarang saya lihatprogram untuk shelter ini tidak ada program kedepannya? Ada pun programnya ini hanya untuk Bali,NTB. Ini, ada yang saya baca ada untuk Bali, NTB yang punya program. Sementara untuk SumateraBarat yang sudah terjadi dan bakal akan terjadi, sebenarnya ini Tuhan hanya menunda ini, menunda,itu akan terjadi kalau secara teknis penelitiannya Sekarang Tuhan memberikan grasi kepada SumateraBarat, maupun diberikan grasi ini apa tindakan kita dari BNPB ini pra bencana ini Jadi saya harapkan,saya mewakili Sumbar II dan termasuk Pak Aseli dari Sumbar I, bagaimana kelanjutan itu shelter untukpenyelamatan.Bencana Pembangunan shelter 8
AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Yang kedua, bagaimana kedepannya untuk memberi pendidikan kepada rakyat Sumatra Barat,agar kiranya bisa menanggapi pasca bencana ini. Mungkin di sekolah-sekolah bikin programperencanaan. Ini harapan saya supaya jangan nanti Pak Datuk punya kemenakan tidak ada lagidisana. Datuknya ada tapi rakyatnya tidak ada kan malu kita nanti itu, tertumpang harapan. Jadibagaimana program shelter kedepan. Dulu pernah dijanjikan itu shelter setiap di pinggir-pinggir pantaiakan dibangun. Itu banyak seperti tempat-tempat jalan evakuasi Tsunami saja sudah 3,5 tahun tidakselesai-selesai antara alabay pass, Bush telah setuju nol Jadi harapan saya kedepan Pak Ketua,supaya jangan habis nanti Suku Minangkabau ini, harapan kiranya pembangunan-pembangunanshelter dan trauma healing atau pendidikan kepada orang Sumatera Barat agar kita programkan diBNPB ini.Bencana Pendidikan bencana 8
AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Dan Bapak jangan kecewa, tadi kan Bapak sudah berharap kenapa yang namanya bencanaini tidak masuk dalam undang-undang? Sebenarnya bencana ini di kemanusiaan sudah masuk diPancasila, Sila kedua Pak. Cuma dalam keadaan ini tidak mengakui kemanusiaan ini. Bapak tertopangharapan di sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pun ada di undang-undang sudahharus tertompang. Dan saya miris sekali NKRI ini kalau anggaran bencana ini hanya 0 koma persenyang ada di NKRI ini. Berarti kita, NKRI ini sudah zalim terhadap rakyat negeri ini. Kalau kita tidakmenganggarkan 2 sampai 5% untuk anggaran bencana ini. Sementara NKRI ini adalah rawanbencana. Jadi harapan kita Pak Ketua Komisi VIII, ini perlu kita anggaran berjuang, anggaran bencanaini harus kita tingkatkan. Itu harapan kita.Bencana UU 8
AGUS SUSANTO 1 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Pertama sesuai dengan undangan ketua, kita diundang dan sudah ketiga kalinya kita temu muka dengan para menteri dengan para Sesmen, dan dengan para Kepala Badan. Dan pada hari ini kita diundang sebagai Anggota DPR-RI Komisi VIII itu membahas anggaran 2015 dan sampai hari ini kita hanya disuguhkan gambaran anggaran ini hanya makro ketua. Dan saya bingung apakah kita hanya di seperti-seperti ini, disuguhkan oleh para menteri sebagai mitra kerja kita Komisi VIII atau perlu tidak seperti ketua baca tadi, suratnya itu meminta RKA. Dan hari ini kita hanya disuguhkan seperti BNPB tidak lebih dari 3 lembar, jadi bagaimana kita menelisik anggaran mereka 2015 ini? dan termasuk kemarin sewaktu Kepala BNPB termasuk dengan Sesmenya tentang pertanggungjawaban 2014 dan Prognosis untuk 2015 kita tetap disuguhkan dengan angka makro. Jadi saya rasa sebagai Anggota DPR-RI kita berlatar belakang dari Dapil ketua, dan kita perlu melihat penyebaran ini, penyebaran anggaran. Saya sering keseleo-keseleo karena berasal dari Anggota DPRD, jadi perasaan saya, saya DPRD juga. Jadi saya bingung seperti begini-begini rapatnya ya memang kita tidak bisa menelisik kedalam, apa sih kerjaan BNPB selama ini? 2014 bagaimana sih program 2015? Kalau hanya dengan angka maka hanya 4 program ini kan hanya 4 program. Dan saya lihat disini tidak melihat dikementerian ini semangat seperti apa semangat penghematan, efisiensi. Kalau serius dengan 4 program ini, dari 1,6 triliun anggaran BNPB, itu 60% sebenarnya untuk aparatur, yang hanya dinikmati oleh rakyat itu tidak lebih dari 50% ini gambaran ini saja yang saya lihat. 4 dari program itu Aparatur, 1 untuk bencana, didalam perenanaan ini penanggulangan bencana inipun masih ada kebutuhan aparaturnya. Jadi tidak ada semangat yang sebenernya untuk penghematan disini. jadi saya harap ketua kalau kita mau rapat ini, apakah bisa kita hari ini kita mendapatkan RKAnya kementerian itu atau tidak? kalau tidak kapan kita bisa mempelajari seperti ini.Rancangan Anggaran RKA 8
AGUS SUSANTO 2 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Jadi maksud saya begini harapan kiranya kalau kita mau rapat ini mohon kiranya rencana kerja anggaran itu, RKA setiap kementerian dan lembaga, supaya kita bisa berbicara anggaran. kalau hari ini saya tidak bisa membaca ini pak, kita hanya disuguhkan seperti BNPB hanya 3 lembar apakah kita berbicara makro dulu, dulupun kita sudah berbicara makro sudah 2 kali, rapat kerja dengan kepalanya sudah 1 kali dengan Semennya begitu-begitu juga.Rancangan Anggaran RKA 8
AGUS SUSANTO 3 PDIP Sumatera Barat II Laki-laki Jadi saya minta itu saja sebagai Anggota DPR-RI hak konstitusional saya, saya minta RKA setiap lembaga kalau kita mengadakan rapat berbicara anggaran. itu saja terima kasih Pimpinan.Rancangan Anggaran RKA 8
AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS 1 PKB Jawa Timur VI Laki-laki Yang kedua, intruksi pembentukan BPBD di daerah-daerah kalau toh ini tidak sejalan dengan situasi dan kondisi daerahnya yang memang di daerah tersebut sangat jarang terjadi bencana maka ini seperti menjadikan mereka pada kurungan orang-orang yang nganggur. Sejauhmana kreativitas dan usulan dan arahan dari BNPB untuk mereka bisa mempunyai kreativitas agar mereka bukan birokrasi yang nganggur. Sekian. Terima kasih. Wallahumuafiq Illa Atwami Thoriq. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana BPBD 8
AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS 1 PKB Jawa Timur VI Laki-laki Assalamua'alaikum Warahmatullalhi Wabarakatuh. Terima kasih, Pimpinan dan terima kasih dari BNPB. Pertama-tama yang ingin kami tanyakan sejauh mana prioritas penanganan bencana dalam jangka panjang, seperti : banjir yang terus menerus, selalu terulang di sekitar Bengawan Solo dan lainlain sebagai nya. Artinya ada prioritas-prioritas di mana saja yang dilakukan BNPB untuk dilakukan langkah-langkah yang konkrit untuk jangka yang panjang.Bencana Prioritas penanganan bencana 8
AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS 1 PKB Jawa Timur VI Laki-laki Interupsi Pak Menteri, mohon maaf. Kalau terkesannya seperti ini, Pak Menteri mencari selamat sendiri berarti, bagaimana tentang guru-guru yang ada di daerah ini tidak dipikirkan berarti. Jadi artinya sudah tahu dan sadar bahwa guru-guru dan sekolah-sekolah banyak yang collaps tapi Pak Menteri tidak berani mengambil resiko untuk menyelamatkan orang banyak, itulah Pak Menteri, coba ini dikoreksi lagi. Terima kasih waktunya.Pendidikan Guru 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, ada untuk penanggulangan bencana tadi pasca, saya lihat disini sudah teranggarkan menurut hitungan kalkulasi dari pengajuan itu kurang lebih tadi minta 1,6 triliun, peruntukannya sudah jelas cuma yang masih mengambang tidak secara detail itu untuk proposal kabupaten dan kota 1 triliun. Ini juga sekali lagi sangat dengan KKN, sarat dengan penyimpangan, mungkin saja bisa. Jadi kalau mau ditentukan, saya ingat, pagu anggaran itu harus berdasarkan nama. Kalau pada saat kita mengajukan proposal sudah jelas, siapa yang akan dikasih? Sebelum anggaran itu diketok palu jadi sudah jelas buat A, si B, si C nya. Kalau disini berartikan masih mengambang, masih kosong. Nah kalau masih kosong, masih ngambang awang-awang buat apa dianggarkan? Sudah saja di on call saja dan pada saat proses pengambilan on call, kamipun selaku Dewan harus jelas peruntukannya, jelas secara detail. Disini ini tidak dijelaskan dari awal proses cara pengambilan on call ini.Bencana Anggaran pasca bencana 8

ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki
Sekali lagi mungkin kalau lihat saya disini tidak melalui proses DPR lagi karena mungkin begitu gampang pemerintah mengajukan, begitu gampang pemerintah memberikan karena dana sudah tersedia. Nah saya minta pengalokasian anggaran ini kalau tidak jelas apalagi terjadi tumpang tindih padahal dari awal sudah dicadangkan, lebih baik anggaran ini ditolak. Tidak ada artinya, kami tidak mau disalahkan. Kami takut yang kita khawatirkan menjadi disalahgunakan. Yang kami inginkan penganggaran jelas by name, jelas by address, mungkin kalau jelas by name, by address tadi, jadi jangan sampai seperti ini hanya untuk daerah A, B, C, D, atau misalnya menyebutkan Aceh Tengah tapi berapa "X" nya? Sehingga kami jelas, pada saat kami nanti memonitor ke lapangan itu jelas, kalau ada penyelahgunaan pun kami jelas.
Jadi sekali lagi kita ingin by name, by address. Jelas peruntukannya, kalau masih ngambang, sekali lagi. Saya minta kepada Ketua Komisi lebih baik ini ditolak, sudah saja awal 1,8 nanti on call-nya berapa kita ingin jelas, penggunaannyapun lagi ingin jelas, by name-nya kami jelas, jangan lagi kami dibodohi tahu-tahu sudah ada penambahan lewat on call tadi anggarannya. Sekali lagi kami tidak mau dibodohi, kami disuguhkan dengan angka-angka ini, sekali lagi kalau kamu mau curiga, anggaran tahun 2014 juga tentang bencana atau tentang pemakaian dana program penanggulangan bencana sampai disini disebutkan realisasi 9,862%, Tesnya di sini 95,58%, saya tidak mengerti ini. 9,58% tapi realisasi 98,62%, seolah hampir habis saja ini uang, apa benar begitu? Ya, digunakannya? Apa benar tidak ada penyalahgunaan, apa benar tidak ada diselewengkan, pernah tidak melaporkan secara detail? Pernah mungkin kami juga kalau secara detail ada datanya, kami bisa mengecek disetiap kabupaten, benar tidak ini pengalokasiannya sampai 98,62% tentang program penanggulangan bencana. Berarti ini pasca bencanaBencana Anggaran tumpang tindih 8

ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki
Sekali lagi mungkin kalau lihat saya disini tidak melalui proses DPR lagi karena mungkin begitu gampang pemerintah mengajukan, begitu gampang pemerintah memberikan karena dana sudah tersedia. Nah saya minta pengalokasian anggaran ini kalau tidak jelas apalagi terjadi tumpang tindih padahal dari awal sudah dicadangkan, lebih baik anggaran ini ditolak. Tidak ada artinya, kami tidak mau disalahkan. Kami takut yang kita khawatirkan menjadi disalahgunakan. Yang kami inginkan penganggaran jelas by name, jelas by address, mungkin kalau jelas by name, by address tadi, jadi jangan sampai seperti ini hanya untuk daerah A, B, C, D, atau misalnya menyebutkan Aceh Tengah tapi berapa "X" nya? Sehingga kami jelas, pada saat kami nanti memonitor ke lapangan itu jelas, kalau ada penyelahgunaan pun kami jelas.
Jadi sekali lagi kita ingin by name, by address. Jelas peruntukannya, kalau masih ngambang, sekali lagi. Saya minta kepada Ketua Komisi lebih baik ini ditolak, sudah saja awal 1,8 nanti on call-nya berapa kita ingin jelas, penggunaannyapun lagi ingin jelas, by name-nya kami jelas, jangan lagi kami dibodohi tahu-tahu sudah ada penambahan lewat on call tadi anggarannya. Sekali lagi kami tidak mau dibodohi, kami disuguhkan dengan angka-angka ini, sekali lagi kalau kamu mau curiga, anggaran tahun 2014 juga tentang bencana atau tentang pemakaian dana program penanggulangan bencana sampai disini disebutkan realisasi 9,862%, Tesnya di sini 95,58%, saya tidak mengerti ini. 9,58% tapi realisasi 98,62%, seolah hampir habis saja ini uang, apa benar begitu? Ya, digunakannya? Apa benar tidak ada penyalahgunaan, apa benar tidak ada diselewengkan, pernah tidak melaporkan secara detail? Pernah mungkin kami juga kalau secara detail ada datanya, kami bisa mengecek disetiap kabupaten, benar tidak ini pengalokasiannya sampai 98,62% tentang program penanggulangan bencana. Berarti ini pasca bencanaBencana dana on call 8

ANDA 12 Gerindra Banten I Laki-laki Terus yang 1,5 ini saya bilang tadi, kalau memang ini untuk masuk dana on call, Bapak tidak usah ajukan karena secara otomatis di sana juga kan mau menyiapkan dana cadangan, tidak harus masukan ke DIPA. Kalau masukin ke DIPA 1,5 berarti Bapak harus mempertanggungjawabkan 1,5. Sementara kita belum tahu bencana apa yang akan terjadi kedepan. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan ke Bapak berarti Bapak punya cadangan 1,5 miliar iya kan? Dan itu harus dipertanggungjawabkan, dipakai terrnyata tidak ada bencana, dikembalikan apa lagi ke negara? Kan itu balik lagi. Nah, saya hanya melihat Pak, 5,63 triliun kalau Bapak taruh di bank sudah berapa bunganya itu dalam 1 tahun. Sementara yang harus dipertanggungjawabkan hanya 5 triliun. Bencana belum tahu yang akan terjadi. Apalagi ini ada penambahan 500 itu penguatan kelembagaan.Bencana Dana on call 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, ada untuk penanggulangan bencana tadi pasca, saya lihat disini sudah teranggarkan menurut hitungan kalkulasi dari pengajuan itu kurang lebih tadi minta 1,6 triliun, peruntukannya sudah jelas cuma yang masih mengambang tidak secara detail itu untuk proposal kabupaten dan kota 1 triliun. Ini juga sekali lagi sangat dengan KKN, sarat dengan penyimpangan, mungkin saja bisa. Jadi kalau mau ditentukan, saya ingat, pagu anggaran itu harus berdasarkan nama. Kalau pada saat kita mengajukan proposal sudah jelas, siapa yang akan dikasih? Sebelum anggaran itu diketok palu jadi sudah jelas buat A, si B, si C nya. Kalau disini berartikan masih mengambang, masih kosong. Nah kalau masih kosong, masih ngambang awang-awang buat apa dianggarkan? Sudah saja di on call saja dan pada saat proses pengambilan on call, kamipun selaku Dewan harus jelas peruntukannya, jelas secara detail. Disini ini tidak dijelaskan dari awal proses cara pengambilan on call ini.Bencana detail anggaran 8

ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki
Sekali lagi mungkin kalau lihat saya disini tidak melalui proses DPR lagi karena mungkin begitu gampang pemerintah mengajukan, begitu gampang pemerintah memberikan karena dana sudah tersedia. Nah saya minta pengalokasian anggaran ini kalau tidak jelas apalagi terjadi tumpang tindih padahal dari awal sudah dicadangkan, lebih baik anggaran ini ditolak. Tidak ada artinya, kami tidak mau disalahkan. Kami takut yang kita khawatirkan menjadi disalahgunakan. Yang kami inginkan penganggaran jelas by name, jelas by address, mungkin kalau jelas by name, by address tadi, jadi jangan sampai seperti ini hanya untuk daerah A, B, C, D, atau misalnya menyebutkan Aceh Tengah tapi berapa "X" nya? Sehingga kami jelas, pada saat kami nanti memonitor ke lapangan itu jelas, kalau ada penyelahgunaan pun kami jelas.
Jadi sekali lagi kita ingin by name, by address. Jelas peruntukannya, kalau masih ngambang, sekali lagi. Saya minta kepada Ketua Komisi lebih baik ini ditolak, sudah saja awal 1,8 nanti on call-nya berapa kita ingin jelas, penggunaannyapun lagi ingin jelas, by name-nya kami jelas, jangan lagi kami dibodohi tahu-tahu sudah ada penambahan lewat on call tadi anggarannya. Sekali lagi kami tidak mau dibodohi, kami disuguhkan dengan angka-angka ini, sekali lagi kalau kamu mau curiga, anggaran tahun 2014 juga tentang bencana atau tentang pemakaian dana program penanggulangan bencana sampai disini disebutkan realisasi 9,862%, Tesnya di sini 95,58%, saya tidak mengerti ini. 9,58% tapi realisasi 98,62%, seolah hampir habis saja ini uang, apa benar begitu? Ya, digunakannya? Apa benar tidak ada penyalahgunaan, apa benar tidak ada diselewengkan, pernah tidak melaporkan secara detail? Pernah mungkin kami juga kalau secara detail ada datanya, kami bisa mengecek disetiap kabupaten, benar tidak ini pengalokasiannya sampai 98,62% tentang program penanggulangan bencana. Berarti ini pasca bencanaBencana detail pagu anggaran 8

ANDA 12 Gerindra Banten I Laki-laki Terus yang 1,5 ini saya bilang tadi, kalau memang ini untuk masuk dana on call, Bapak tidak usah ajukan karena secara otomatis di sana juga kan mau menyiapkan dana cadangan, tidak harus masukan ke DIPA. Kalau masukin ke DIPA 1,5 berarti Bapak harus mempertanggungjawabkan 1,5. Sementara kita belum tahu bencana apa yang akan terjadi kedepan. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan ke Bapak berarti Bapak punya cadangan 1,5 miliar iya kan? Dan itu harus dipertanggungjawabkan, dipakai terrnyata tidak ada bencana, dikembalikan apa lagi ke negara? Kan itu balik lagi. Nah, saya hanya melihat Pak, 5,63 triliun kalau Bapak taruh di bank sudah berapa bunganya itu dalam 1 tahun. Sementara yang harus dipertanggungjawabkan hanya 5 triliun. Bencana belum tahu yang akan terjadi. Apalagi ini ada penambahan 500 itu penguatan kelembagaan.Bencana DIPA 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, program yang sekarang, hasil rapat kemarin ada anggaran yang diminta oleh BNPB ini pertama adalah 1,5 miliar dengan reason adalah untuk beberapa bencana padahal ini kita belum tahu. Satu sisi pada saat penetapan anggaran tahun 2015 pun sudah dikasih modal yaitu sebesar 1,68 sekian triliun, nah untuk penanggulangan bencana sendiri itu di atas 1 triliun sementara kita belum tahu bencana yang akan datang tahun 2015 ini. Di sisi lain, sudah minta lagi 1,5 miliar. Apakah tidak ini duplikasi. Satu sisi, di dalam penetapan anggaran awal saja sudah 1 triliun untuk penanganan penanggulangan bencana. Di sisi lain bencananya saja kita belum tahu, kok sekarang sudah minta 1,5 miliar. Apakah 1,5 miliar ini termasuk on call atau diluar itu? Sementara on call yang disiapkan oleh pemerintah entah berapa jumlahnya kita juga tidak tahu yang dicadangkannya. Apakah 1,5 ini duduknya nanti di on call atau memang langsung nanti masuk di dalam perubahan. Ya kalau ini dimasukkan di on call, apakah hanya sebatas itu? Sehingga mungkin saja accident atau bencana itu lebih daripada ini.Iya kalau misalkan, karena kita tidak tahu, 1 triliun sudah dianggarkan ternyata bencana menghabiskan 5 triliun. Kita tidak tahu model kayak tsunami, satu sisi 1,5. 1,5 ini hanya untuk on call atau memang sekali lagi yang langsung dimasukkan di dalam DIPA perubahan.Bencana Duplikasi anggaran 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Jadi saya harapkan dalam penganggaran ini jelas, pada pimpinan komisi jadi jangan sampai terjadi anggaran ini melambung besar, kita disalahkan sementara peruntukan penggunaannya masih angka-angka yang absolut, yang masih dalam istilah kami buntel kadut. Jadi masih dalam kotak besar yang tidak jelas sehingga orang bisa sewaktu-waktu menyelewengkan.Bencana Kejelasan anggaran 8
ANDA 13 GERINDRA Banten I Laki-laki Nah, Bapak bilang tadi. Sementara 1,6 triliun itu juga sudah ada disana, yang disebut tadi dengan penanggulangan bencana atau termasuk nanti ada anggaran disitu untuk penguatan kelembagaan. Nah, kami minta secara detail tadi. Nah, karena mungkin waktunya mepet seperti Ketua tadi nanti di Panja sajalah, ini akan kita.Bencana Pembahasan di Panja 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Pak, kalau dana siapa pakai ini kan setiap tahun berdasarkan pengalaman pemerintah selalu membuat dana cadangan yang triliun itu mengambil disana. Nah, maksud Bapak mengajukan lagi 1,5 miliar dana siap pakai ini termasuk didalam 3 triliiun atau ini akan dimasukkan kedalam DIPA? Nah, maksud Bapak yang Bapak mengajukan karena kalau saya lihat, awal Bapak dikasih anggaran tahun 2015 itu 1,6, nah itu DIPA Bapak. Nah, sekarang mau ada perubahan DIPA baru, yang namanya DIPA perubahan APBN ini. Nah, Bapak nambah 1,5 untuk DSP, 1,6 untuk pasca bencana, 500 untuk penguatan kelembagaan. Sementara kan data riil pengguna yang disebutkan mungkin kita minta data by name tadi, kan belum ada. Ini maksud Bapak sehingga total akumulasi kalau dimasukkan dalam DIPA 5,324 triliun. Berarti Bapak ada penambahan sebesar 3,6 triliun dari awal 1,6 ya ini kalau mau dimasukkan ke DIPA. Nah, sementara yang namanya dana on call itu kan tidak dimasukkan di dalam DIPA-nya ya kan? Saya maksud ini Bapak termasuk di dalam DIPA yang Bapak maksud ajukan sekarang atau di luar?. Sementara pengalaman tahun 2014, dana yang Bapak terpakai dari awal itu, terakhir yang direalisasi 2,6. 2,6 awalnya 1,8 jadi penambahan anggaran Bapak hanya 851 miliar. Kalau dibanding dengan tahun 2015, penambahannya 3,6 triliun. Kalau nanti ini dimasukkan, belum termasuk dana on call yang standby diluar DIPA Bapak. Maksud saya inii yang Bapak ajukan sekarang harus ke DIPA atau adanya di on call disini karena kalau masuk di dalam DIPA, sangat signifikan Pak 3,6 triliun penambahan Bapak dari awal. Nah, kami minta data 3,6 triliun itu untuk apa saja? By name, by address termasud tadi, Bapak berikan bantuan kepada provinsi. Provinsi sebenarnya tidak punya lokasi, yang punya lokasi kabupaten dan kota. Kenapa harus dianggarkan? Silakan saja langsung ke kabupaten dan kota karena provinsi tidak punya lokasi. Contoh di NTB. Saya lihat kemarin di NTB itu total bantuan itu yang diberikan akumulasi terakhir waktu kita kunjungan jumlahnya lima koma sekian miliar begitu tapi saya lihat disini 7 sekian miliar. Nah, ini yang benar yang mana begitu? Jadi ini apa sudah termasuk kabupaten dan kota atau secara langsung ini bantuan yang diberikan kepada kabupaten atau melalui provinsi? Jadi saran kami kalau memang ini bisa by pass lewat kabupaten, kenapa harus lewat provinsi lagi karena provinsi tidak punya wilayah. Yang punya wilayah kan kabupaten dan kota yang langsung berdekatan dengan rakyatnya yang membutuhkan.Bencana Pengajuan dana on call 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Pertama mengenai anggaran realisasi tahun 2014. Pada awal tahun penetapan anggaran itu ditetapkan 1,831. Ending akhir di dalam proses perjalanan ada yang kita tidak dipahami atau mungkin salah ketik. Pada sampai Juli itu 2,3 triliun padahal pada saat Maret ada penambahan sudah 2,531 triliun. Ending akhir pada bulan November itu 2,815 triliun. Jadi yang Juli ini harusnya tambah apa kok mengurangi. Apakah karena pengalokasian pada saat Maret itu 2,5 triliun, Juli ada 2,3 triliun. Apakah ini jumlah atau sisa yang ada atau pengalokasian sehingga saya lihat penambahannya ini sangat signifikan sehingga pada saat akhir tahun adalah 2,815. Ini diambil dana dari on call. Apakah on call ini pada saat pengambilan sesuai dengan budget atau sesuai dengan kebutuhan pada saat itu? Sehingga begitu gampang dan mudah barangkali kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, saya butuh uang segini, langsung saja realisasi, langsung realisasi sehingga di dalamnya saya berpikir mungkin begitu gampang orang untuk melakukan KKN atau melakukan yang tidak benarlah karena begitu mudah uang dari on call diambil gampang saja tanpa, mungkin bapak mintanya pun tanpa persetujuan DPR dana on call ini. Jadi tadi ada selisih ini ada selisih ini tolong adalah kami minta dijelaskan.Bencana Penjelasan anggaran on call 8
ANDA 7 Gerindra Banten I Laki-laki Berarti kalau masuk ke DIPA tahun 2015, Bapak 5,3 triliun. Artinya kalau masuk ke DIPA Pak, sorry, berarti uang itu kan harus dipakai sama Bapak. Kalau misalnya dana cadangan kan sesuai kebutuhan. Nah, diambil 200, 300 disana tapi kalau masuk ke DIPA, pertanggungjawaban Bapak berarti tadi harus di 5,32 triliun kalau masuk ke DIPA.Bencana Perbedaan DIPA dan dana on call 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Pak, kalau dana siapa pakai ini kan setiap tahun berdasarkan pengalaman pemerintah selalu membuat dana cadangan yang triliun itu mengambil disana. Nah, maksud Bapak mengajukan lagi 1,5 miliar dana siap pakai ini termasuk didalam 3 triliiun atau ini akan dimasukkan kedalam DIPA? Nah, maksud Bapak yang Bapak mengajukan karena kalau saya lihat, awal Bapak dikasih anggaran tahun 2015 itu 1,6, nah itu DIPA Bapak. Nah, sekarang mau ada perubahan DIPA baru, yang namanya DIPA perubahan APBN ini. Nah, Bapak nambah 1,5 untuk DSP, 1,6 untuk pasca bencana, 500 untuk penguatan kelembagaan. Sementara kan data riil pengguna yang disebutkan mungkin kita minta data by name tadi, kan belum ada. Ini maksud Bapak sehingga total akumulasi kalau dimasukkan dalam DIPA 5,324 triliun. Berarti Bapak ada penambahan sebesar 3,6 triliun dari awal 1,6 ya ini kalau mau dimasukkan ke DIPA. Nah, sementara yang namanya dana on call itu kan tidak dimasukkan di dalam DIPA-nya ya kan? Saya maksud ini Bapak termasuk di dalam DIPA yang Bapak maksud ajukan sekarang atau di luar?. Sementara pengalaman tahun 2014, dana yang Bapak terpakai dari awal itu, terakhir yang direalisasi 2,6. 2,6 awalnya 1,8 jadi penambahan anggaran Bapak hanya 851 miliar. Kalau dibanding dengan tahun 2015, penambahannya 3,6 triliun. Kalau nanti ini dimasukkan, belum termasuk dana on call yang standby diluar DIPA Bapak. Maksud saya inii yang Bapak ajukan sekarang harus ke DIPA atau adanya di on call disini karena kalau masuk di dalam DIPA, sangat signifikan Pak 3,6 triliun penambahan Bapak dari awal. Nah, kami minta data 3,6 triliun itu untuk apa saja? By name, by address termasud tadi, Bapak berikan bantuan kepada provinsi. Provinsi sebenarnya tidak punya lokasi, yang punya lokasi kabupaten dan kota. Kenapa harus dianggarkan? Silakan saja langsung ke kabupaten dan kota karena provinsi tidak punya lokasi. Contoh di NTB. Saya lihat kemarin di NTB itu total bantuan itu yang diberikan akumulasi terakhir waktu kita kunjungan jumlahnya lima koma sekian miliar begitu tapi saya lihat disini 7 sekian miliar. Nah, ini yang benar yang mana begitu? Jadi ini apa sudah termasuk kabupaten dan kota atau secara langsung ini bantuan yang diberikan kepada kabupaten atau melalui provinsi? Jadi saran kami kalau memang ini bisa by pass lewat kabupaten, kenapa harus lewat provinsi lagi karena provinsi tidak punya wilayah. Yang punya wilayah kan kabupaten dan kota yang langsung berdekatan dengan rakyatnya yang membutuhkan.Bencana pos dana on call 8
ANDA 10 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, pada saat tadi dipanggil oleh BPK, sebelum menghadap BPK harusnya bapak juga karena mantan BPK tahu dong apa yang akan ditanyakan, KPK ya?Haji dan Umroh Audit BPK 8



ANDA 11 Gerindra Banten I Laki-laki Jadi sekali lagi, bapak tahu seharusnya mitra bapak ini dengan Pak Menteri ya barangkali harus mempersiapkan kira-kira bahan apa yang bisa menyelamatkan karena mungkin tadi, proses tendernya sudah terbuka, transparan dihadiri oleh bapak, dihadiri oleh BPK, pada saat dipanggil oleh KPK harusnya bisa untuk mempertanggungjawabkan, jangan sampai terjadi temuan-temuan tadi, itu sekali lagi. Harusnya kan itu yang bisa dilakukan, harusnya begitu. Tetapi sekali lagi, kalau mungkin dilepas, dia tidak paham, bapak paham, seharusnya sekali lagi, sebelum dipanggil harus sudah persiapan, seyogyanya. Saya rasa yang menjadi menteri kalau diceritakan gamblang juga, “Pak Menteri, ini akan masuk penjara kalau ada proses seperti ini”. Mungkin dia juga takut. Iya tidak tahu, sekali lagi mana yang salah mana yang benar karena kita satu pihak saja.Haji dan Umroh Audit BPK 8
ANDA 11 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, yang saya tanyakan disini hasil temuan audit BPK dan BPKP ini yang sebut saldo tahun 2014 temuan Itjen Rp38,7 miliar terus BPK saldonya Rp99 miliar, berartikan saldo BPK lebih besar. Sebenarnya duit yang ada yang mana yang benar? Yang hasil karya, artinya yang tersisa di Kementerian Agama ini, yang 38 apa yang 99? Terima kasih.Haji dan Umroh Audit BPK 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Tahun 2014 ada anggaran tidak? Tahun 2014 mereka ada anggaran tidak. Ya kalau ada jangan dulu dibahas sekarang suruh diam saja dulu, ngapain. Uang Negara dihambur-hambur dipakai cuma copy paste doang buat apaan. Ini sudah tahun 2015, kami di dewan jangan dibodoh-bodohi terus. Dasarnya kerja itu by data, kalau tahun 2014 tidak punya berarti tidak kerja. Anggaran yang ada buat apa, dikorupsi? Sekarang buat apa fungsinya ada Itjen juga. Tanyain dong sama Itjen. Saya sangat menyesali dan menyayangkan di situ ada Itjen tapi kenapa menterinya sampai masuk penjara. Apa kerjanya juga. Ini yang saya sayangkan. Sekarang ditayangkan tahun 2013, Itjennya diam saya lagi. Lebih baik sudah tidak usah dibahas sekarang tutup saja benerin dulu data itu, kita pending. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Bapak pimpinan. Sekali lagi karena dia tadi sudah mengakui bahwa data ini tahun 2013, kan saya tanya tahun 2014 itu kan punya anggaran. Pada saat dia perencanaan actualnya seperti apa tahun 2014. Jadi sekarang yang harus dilaporkan aktualnya tahun 2014, bukan lari ke belakang lagi tahun 2013 yang sekarang kita ceritakan. Jadi pada saat penyusunan anggaran memang benar punya data tapi datanya kalau tidak update buat apa, kan begitu balik lagi. Seperti tadi yang ditayangkan bapak tadi sudah mengakui data tahun 2014 belum selesai. Kenapa anggarannya sudah dilaporkan. Kalau berarti anggarannya sudah dilaporkan kan sudah selesai. Kita kan kerja ada anggaran, berarti kan anggarannya sudah terpakai, berartikan kerjanya sudah selesai. Sekarang anggarannya sudah selesai tapi dia bilang belum selesai datanya. Mohon ke Pak Itjen ini ditelaah kembali begitu balik lagi.Haji dan Umroh Data 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Jadi tetap kami tidak bisa menerima, kam ipingin tahu hasil data tahun 2014 seperti apa. Apa tetap yang disuguhkan sama tadi, kalau perlu nanti kita juga ambil sampel ke daerah. Karena sekali lagi tahun 2013 belum tentu sama dengan tahun 2014. Tahun 2014 ini uangnya kana da anggaran kan sudah dipakai. Sekarang yang disuguhkan dilaporkan ke kami harusnya berdasrkan uang yang dipakai berarti lapornya tahun 2014 bukan tahun 2013 by datanya lagi. Sudah terbaru karena bapak sudah menggunakan anggaran tahun 2014. Jadi sekali lagi mohon ini dipending saja, nanti kita lanjutkan kepada yang lain kita kasihan. Ini bahan evaluasi juga buat Pak Itjen begitu, sekali lagi sebelum ke kami ya jelas dulu semuanya. Kami tidak mau dibohong-bohongin lagi, kami tidak mau dibodoh-bodohin lagi. Kami mau melaksanakan fungsi kami sebagai pengawasan, kami sebagai evaluasi nanti ke daerah.Haji dan Umroh Data 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Ini belum secara detil nanti kita tanyakan yang lainnya karena kita melihat data apa yang disuguhkan sama beliau tadi sudah mengakui bahwa itu data tahun 2013 berarti tahun 2014 tidak kerja. Data punya memang benar, data mah ada. Kalau tidak diperbaharui buat apa. Sekarang pertanyaan anggaran tahun 2014 kemana? Jadi sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan kita pending saja biar dia memperbaharui memperbaiki, nanti kita sekali lagi juga lanjutkan kepada yang lain barangkali. Terima kasihHaji dan Umroh Data 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Karena waktunya singkat, saya merasa memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada khususnya Panja dan juga kepada Kementerian. Saya awalnya memang dan memang harus sepakat, satu kata dalam komisi. Saya sangat bangga bahwa kenaikan ini sangat signifikan kalau dilihat dari dollar US$502, penurunan, mohon maaf. Penurunan kalau dari dollar 502 tapi kalau kita melihat indirect cost dari tahun 2014, naiknya cukup signifikan juga yaitu kurang lebih Rp957.000.0000,-, Rp100.000.000,- Rp957 miliar. Jadi kalau dikalikan dengan dollar tadi hampir bersamaan Pak. Jadi artinya kenaikan indirect cost dibanding dengan dollar turun, indirect naik, hampir sama imbang. Nah  barangkali ke depan sebagai bahan evaluasi karena kami sudah sepakat satu kata ya mudah-mudahan penekanan indirect cost ke depan juga bisa ini dilakukan, bukan status naik satu turun.Haji dan Umroh Indirect cost 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Yang terakhir untuk Pak Irjen, sekali lagi ada istilah kebocoran apapun yang terjadi di Internal, biasanya orang lain tidak pernah tau yang tau adalah orang dalam, nah jadi sangat disayangkan kalau Bapak bilang tadi sudah memberikan peringatan terus menerus ke Bapak Menteri kenapa enggak lapor ke Bapak Presiden? Atau lapor kepada yang lain, atau Bergening sehingga sekali lagi tujuan Bapak untuk melindungi tujuan Bapak untuk mencegah terjadi nya korupsi disitu ya itu tidak akan terjadi, tapi ini saya melihat seolah-olah di jongkrokin gitu, jadi apa ya, udah tau gitu terjadi melanggar ya ngomong hanya basa basi aja, yang akhir nya disodorkan kepada yang lain, sehingga terjadi lah temuan, enggak mungkin orang lain tau kalau enggak ada yang memberi tau, itu aja istilahnya, nah kalau tujuannya membantu melindungi ya seharus nya tidak terjadi seperti itu apalagi bapak misalkan Agama Islam tau maling disitu diam doang, tau disitu misalkan terjadi pelanggaran Bapak hanya basa basi saja padahal dalam hati Bapak biar loe besok masuk penjara, kan begitu jahatnya suudzon namanya bukan suudzon ini kan sudah terbukti tertangkap sekarang ulah siapa? Enggak mungkin lah KPK tau sendiri pasti ada yang ngebocorin itu sudah hukum alam, nah siapa didalam yang ngebocorin itu, yang ngerti dan yang paham, dan ini tolong sekali lagi moral buat apa kita kaya, buat apa kita punya rumah megah besok lusa akan mati kok, qulunafsindaikotulmaut mati, enggak ada yang dibawa, Irjen itu tadi untuk mengingatkan ya kan pencegahan, bukan artinya ya sekali lagi itu terjadi.Haji dan Umroh Korupsi 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua tadi Bimas pendidikan ya tadi, itu kan sudah tau dia menyodorkan data seperti itu, apakah Bapak sudah memberikan peringatan? Bapak juga sini ada evaluasi itu tahun 2014 data-data kenapa satu sisi apa enggak ada kordinasi? Sekali lagi, apakah disitu tidak ada penyimpangan? Justru penyimpangan yang di daerah masalah KUA yang kecil menurut kasat mata kita itu tidak pantas kalau menurut Bapak memang itu melanggar tapi nilai nya wajar apa tidak wajar dengan jasa yang dia perjuangkan? Kewajaran itu yang kita nilai, kita lihat rumah dia seperti apa? Apa kekayaan yang dia miliki? Dibandingin dengan Bapak sekarang, Bapak sebelum masuk kerja Irjen berapa kekayaannya sekarang berapa kan bisa dilihat gitu tapi saya bilang tadi, korupsi ini kewajaran yang tidak wajar gitu kan, kalau memang mereka jauh disana lokasi nya jauh kita ngerti sendiri Pak, satu Desa itu naik Gunung turun Gunung, kadangkala 3 jam 4 jam, KUA nya jauh biaya tidak mencukupi, kalau masyarakat ngasih kenapa itu? Ya saya bilang kalau wajar mah enggak apa-apa, ya sekali lagi saya minta ke Pak Irjen ini ya wajar tidak wajar ya jangan memang grafitasi tapi kalau enggak wajar ya boleh tapi kalau wajar ya enggak apa-apa oleh kacamata kita jangan menimbulkan polemik gitu seolah-olah Bapak ini bersih, ya seolah-olah Bapak ini suci, seolah-olah Bapak ini Malaikat, tapi saya lihat kesimpulanya Pak Surya Darma Ali masuk Penjara ini juga salah satu kesalahan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Korupsi 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, waktu rapat sebelum kita menetapkan uang muka untuk haji dulu, kalau tidak salah bahwa Bapak bilang yang namanya pemondokan itu ditenderkan tapi realitas di lapangan ternyata itu tidak ditenderkan, itu penunjukan. Bahkan orang bilang katanya disana banyak RCTI, jadi RCTI itu istilahnya RCTI (Rombongan Calo-Calo Tenaga Haji Indonesia). Jadi tidak ditenderkan tetapi kenyataannya adalah ditunjuk, barangkali ini juga akan menjadi beban cost yang lebih besar. Nah untuk itu ya sekali lagi bahan evaluasi kita ke depan, ya mudah-mudahan secara totalitas baik direct ataupun indirect ke depan mohon menjadi evaluasi dan bisa diturunkan seperti halnya sekarang ini tapi apapun yang diambil kesimpulan ini, saya sekali lagi saya memberikan apresiasi dan buat masyarakat mungkin ini juga tidak menjadi berat karena harganya bukan naik tapi bukan turun, kalau rupiahnya tetap naik walaupun sedikit. Jadi rupiahnya naik barangkali itu saja tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Pemondokan 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Terus yang ketiga masalah penyerapan anggaran di PHU, di PHU ini saya kurang paham APBNP nya itu 696 milyar, penyerapannya 669 disana tercatat penghematan 110, tunjangan kerja 41 ini tunjangan kerja dimasukan alokasinya kemana? Apakah sudah di dalam 669 atau belum? Begitu juga tentang penghematan jadi ada laporannya penghematan 110 tunjangan kerja 41 tetapi penyerapanya tetap aja hanya 669 ya.Haji dan Umroh PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Menyimak, melihat, dari laporan yang diberikan kelihatannya ada yang memang mudah untuk mengevaluasi tetapi ada yang sulit untuk mengevaluasi, misalnya di Ditjen Bimas Hindu ini kita mengalokasikan anggaran tahun 2014 itu Rp585 miliar terealisasi hanya Rp509 miliar atau 87%. Kalau kita lihat, kita mau evaluasi atau kita mau melakukan pengawasan Rp509 miliar ini serapan anggaran kalau dilihat berdasarkan lokasi atau provinsi ini tidak bisa baca, sehingga teman-teman kita dari masing-masing Dapil, contoh kita dari Banten, berarti saat nanti kita Reses kita akan melakukan atau melaksanakan fungsi pengawasan atau kita mengunjungi menanyakan di daerah Banten, kita sudah punya pagu anggaran, serapanya benar tidak, alokasinya kemana saja, bukti-buktinya bisa mendukung tidak. Nah, ini bahan kami sebagai evaluasi atau pengawasan.Nah, ini tidak diberikan laporannya, maka kepada Pimpinan tahun 2015 ini anggaran beliau meningkat menjadi Rp731 miliar sekian. Kalau belum bisa memaparkan yang jelas atau pengalokasian anggaran berdasarkan lokasi atau provinsi, sebaiknya nanti di dalam perubahan jangan dulu diterima, karena ini sekali tolong bantu kami untuk melakukan tugas, fungsi Dewan sebagai pengawas atau sebagai evaluasai dari anggaran ini jelasKerukunan Umat BeragamaPendataan 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Kalau melihat di Bimas Budha, alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp282 miliar sekian terealisasi hanya Rp168 miliar.Jadi hampir masih sisa 40% sekian itu yang belum terealisasi dan hebatnya pada tahun 2015 justru anggaran ini ditambah menjadi Rp328 miliar.Yang kemarin saja belum sukses, entah permasalahannya di mana.Jadi kalau kita melihat berdasarkan laporan yang ada di sini memang mereka secara terperinci sudah buat kita mengawasinya. Mereka memberikan laporan serapan angaran per provinsi, bahkan pada tahun 2015 ini mereka juga berdasarkan lokasi sudah memaparkan minimal kayak saya H. Anda dari Dapil Banten I Lebak, Pandeglang. Dapil Banten kita bisa lihat ada alokasi anggaran untuk Banten dan untuk sekolahan yang di Tanggerang ini sekian miliar.Banten saya ulangi dapat alokasi anggaran Rp13 miliar, sekolahannya Sriwijaya ini Rp10 miliar sekian.Nah, ini adalah salah satu sample yang buat kita memudahkan untuk melaksanakan pengawasan dan fungsi. Tadi sekali lagi pada saat kami Reses nanti di lapangan kami akan menanyakan alokasi anggaran ini kemana saja, untuk apa saja, akan memudahkan. Akan tetapi pertanyaan saya kenapa pada tahun 2014 ini banyak anggaran di Bimas Budha ini yang tidak terserap.Kerukunan Umat BeragamaPendataan 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Kepada Direktur Jenderal masing-masing tadi saya belum melihat, baru dua saja yang dilihat.Tolong kepada Bapak Pimpinan sekali lagi, kalau tidak memberikan data yang jelas tentang alokasi penggunaan anggaran berdasarkan lokasi atau provinsi lebih baik perubahan anggaran kalau ada penambahan ya ditunda dulu sebelum jelas dan clear.Dan ini sekali lagi kepada Bapak Pimpinan sekali lagi kepada Bapak Pimpinan, kami mohon sebagai bekal kami untuk melaksanakan pengawasan nanti dilapangan saat kami Reses. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Kerukunan Umat BeragamaPendataan 8
ANDA 7 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, di dalam realisasi kerja tahun 2014 itu saya melihat keterangan disini itu ada pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2013 yang sepengetahuan saya yang namanya belanja harusnya pemerintah tidak punya hutang. Jadi kalau memang anggarannya 10 ya belanjakan 10. Disini ada keterangan pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2013 tetapi disini pengadaan kitab suci buku keagamaan itu nol, nol, nol. Jadi harusnya targetnya satu paket tetapi nol tetapi ada keterangan pelunasan tunggakan kitab suci tahun 2015, maksudnya apa ini? Apakah memang dalam proses pelaksanaan waktu pembelian kita punya hutang begitu? Jadi karena disininya nol, nol kok punya hutang? Terima kasih, mohon penjelasan.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
ANDA 8 Gerindra Banten I Laki-laki Artinya kalau dari segi keuangan kan ini kurang relevan Pak. Jadi sekali lagi ini jadi bahan temuan. Kenapa tidak misalkan tetap saja 100% begitu kan, jangan sampia 110% kalau pengalokasian anggarannya tidak jelas begitu. Kalau pengalokasian anggarannya tadi darimana sumbernya, wah berarti kan kita tanda tanya begitu. Ini menyangkut masalah uang ini sekali lagi dan ini nilai dari evaluasi keuangan itu harus sama, sepeser pun kan tadi balik lagi akan jadi temuan. Tadi yang termasuk keterangan pelunasan... kalau memang itu jangan diceritakan, jangan ditulis disini. Ditulis saja tidak ada kegiatan, nol. Jangan ada pelunasan tunggakan 2015, sekarang pertanyaannya uangnya ditaruh di siapa? Kalau itu anggaran tahun 2013, berarti kan dibayakan tahun 2014. Pertanyaannya uang itu ditaruh di siapa? Secara kontraktor menyalahi aturan tidak? Mungkin nanti Pak Itjen bisa menjelaskan, kan balik lagi. Kalau uang itu disimpannya disiapa? Kalau di kas negara kan harus kembali ke negara. Kepada siapa? Ini juga sekali lagi karena kebetulan kita sedikit mengerti dan ini lebih baik harusnya ini dihilangkan saja jangan ada keterangan begini. Itu rahasia masing-masing sajalah kan begitu. Jadi sekali lagi, mohon penjelasan. Kira-kira menurut Itjen ini diperbolehkan kan tidak tadi, sampai 110%. Terus namanya darimana? Itukan rahasia masing-masing tidak boleh begitu di dalam pengalokasian anggaran. Terima kasih.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
ANDA 9 Gerindra Banten I Laki-laki Nilai realisasi anggarannya kan nol disini, tidak ada. Jadi kalau bapak menggunakan anggaran tahun 2014, misalkan punya anggaran itiu Rp22,5 miliar. Pada saat realisasi disini kan tetap saja nol, tidak ada. Disini tidak dicantumkan nilai realisasinya berapa, begitu. Kalau memang ada, karena indikasi saya, sekarang uang ini tetap dikeluarkan, dimana disimpannya? Jadi saya rasa kalau memang dia diskualifikasi atau wan prestasi ya diputus kontrak, ya sudah disitu yang dibayarkan. Kerugian, kerugian dia. Kalaupun mau ada pengadaan baru lagi. Yang kalau bapak mau menggunakan anggaran 2014, harusnya kan disini ada pengeluaran Pak, disini kan nol lucunya. Disini Rp22,5 miliar. Pengeluaran realisasinya disini tidak ada, nol. Nah sekarang bayar hutangnya pakai anggaran yang mana duitnya? Ini bapak baca disini. Realisasi anggaran 22, sekarang alokasi Rp22,5 miliar, realisasinya nol. Disini ada keterangan. Pelunasan tunggakan kitab suci 2014.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
ANDA 9 Gerindra Banten I Laki-laki Nah, pembayaran pakai anggaran mana? Mata anggaran 2013 atau 2014? Kalau pakai mata anggaran 2014, seharusnya ada pengeluaran. Kalau pakai tahun 2013 berarti kan uang ini disimpan disiapa? Karena bukan ditempat bapak saja. Banyak di tempat daerah lain juga yang proyek pekerjaannya berjalan pada tahun harusnya Desember selesai, dia tidak selesai tapi uang itu karena takut hilang, ditarik saja sehingga itu jadi temuan. Harusnya saat itu kontrak diputus, dihitung berapa? Itu yang dibayarkan, sisa uang kembali ke negara tetapi banyak yang namanya pemimpin kegiatan ditarik saja 100% uangnya, ditransferlah kepada pengusahanya padahal pekerjaannya LSM melaporkan, ini belum selesai, akhirnya jadi temuan. Sekarang saya tanya ke bapak, kalau bapak tadi menggunakan anggaran 2014, disini nol kok, tidak ada. Terima kasih.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
Anda 1 Gerindra Banten I Laki-Laki Yang kedua, belanja daerah atau melalui DAK. Ini mekanismenya seperti apa? Apa langsung diberikan kepada pemerintah daerah setempat melalui Kementerian ini atau melalui nanti dana alokasi khusus yang dibahas di dalam bagian anggaran, kan biasanya ada dana khusus dari kesehatan, dari pendidikan, dana alokasi khusus. Apa ini nanti termasuk di dalam program disitu juga dana alokasi khusus yang nanti melalui prosesnya dari awal, dari pembahasan anggaran sehingga plotting masingmasing yang menerima dana khusus itu di daerah sudah tahu.Misalnya contoh kabupaten A, dia dapat dana pendidikan alokasi khusunya dapat sekian, dari kesehatan dapat sekian tanpa melampirkan secara detail program yang dilaksanakan. Ini proses mekanisme dana alokasi khusus yang diberikan oleh Kementerian Perempuan ini apakah nanti dengan pemerintah daerah langsung atau dengan nanti ke mitra kerja yang ada di daerah Kementerian Perempuan ini.Perempuan & Anak Dana Alokasi Khusus (DAK) 8
Anda 1 Gerindra Banten I Laki-Laki Pertama, saya minta secara terperinci anggaran yang sudah diperiksa tadi namun ada yang masih belum terselesaikan, sudah dilaporkan tapi masih belum clear ya bu ya. Yang belum clear itukan ada beberapa item minta terperinci begitu di dalam laporan hasil BPK ini.Perempuan & Anak Rincian Anggaran dari BPK 8
Anda 1 Gerindra Banten I Laki-Laki Terus yang kedua, anggaran untuk tahun 2016 penambahannya inikan sangat signifikan sekali yaitu kurang lebih RP1 triliun. Yang kita kepingin, belanja pusat ini secara terperinci begitu kegiatannya untuk a, b, c. Misalnya untuk a berapa, untuk b berapa, untuk c berapa, jadi kami jelas tahu. Kalau inikan masih global.Perempuan & Anak Rincian Anggaran dari BPK 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Pertama di dalam penjelasan tadi saya tidak melihat adanya penjelasan tentang penggunaan pengalokasian dana hibah dari luar negeri pada tahun 2014 sebesar 1 milyar 940. Nah, sementara penemuan BPK bahwa pencatatan di dalam pengalokasian dana hibah ini kurang tertib berarti kan tidak beres. Mungkin ada saja yang KKN atau diumpetin, itu saja itu.Perempuan dan anak Alokasi dana hibah 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang ketiga adalah program dukungan manejemen. Memang ini adalah menurun yang dari awal program ini hanya kemarin 16,2 milyar sekarang hanya 92,367 milyar. Ini ada penurunan mungkin program managemen ini kurang pas sehingga dikurangi padahal buat kami seharusnya kalau perlu ditingkatkan karena kalau kita melihat anggaran dan hasil temuan BPK ini pun tidak dijelaskan padahal hasil penemuan BPK ini ada beberapa yang harus Ibu jelaskan, contoh misalkan : beban anggaran kegiatan ada pembebanan ,337 milyar itu tidak sesuai dengan karakteristik belanja, seperti apa? dan bagaimana menyelesaikan masalah ini ke depan. Nah, ini penjelasan tadi hasil penemuan BPK tidak seragam lah hasilnya seperti apa perbaikannya Jenuh tanpa bekas UNI tindaklanjuti atau belum Nah, jadi banyak penemuan BPK sementara di dalam rapat itu kan sudah dijelaskan tadi seperti apa penemuannya, solusinya seperti apa? Apa sudah ditindaklanjuti apa belum? Ini belum mendapatkan penjelasan.Perempuan dan anak Kejelasan anggaran 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, di provinsi Banten kekerasan ini kurang lebih 357 kasus. Itu yang di keluarkan dari BPPMD provinsi Banten, kurang lebih itu 50%:50% kekerasan terhadap anak dan juga tentang seksual. Saya ingin tahu berapa alokasi Dekon yang akan diberikan kepada Provinsi Banten karena tiap tahun ini meningkat karena pelapor ini tidak berani untuk melaporkan sehingga harus bagaimana agar pelapor ini bisa melaporkan. Nah, Kami butuh penjelasan. Dana lokasi yang dikeluarkan oleh Ibu untuk perlindungan anak dan juga untuk program gender yang dari awal hanya hanya 17,6 milyar sekarang meningkat menjadi 67,466 milyar. Begitu juga program perlindungan anak yang semula dianggarkan hanya 12 koma sekian sekarang dianggarkan 57,88 sekian. Saya hanya melihat dalam kurung Dekon 10 milyar. Apakah per kabupaten atau secara akumulasi? karena ini peninigkatannya sungguh tajam, apa programnya apa? mana? Berikan kepada kami jangan diumpetin.Perempuan dan anak Peningkatan anggaran 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang ketiga adalah program dukungan manejemen. Memang ini adalah menurun yang dari awal program ini hanya kemarin 16,2 milyar sekarang hanya 92,367 milyar. Ini ada penurunan mungkin program managemen ini kurang pas sehingga dikurangi padahal buat kami seharusnya kalau perlu ditingkatkan karena kalau kita melihat anggaran dan hasil temuan BPK ini pun tidak dijelaskan padahal hasil penemuan BPK ini ada beberapa yang harus Ibu jelaskan, contoh misalkan : beban anggaran kegiatan ada pembebanan ,337 milyar itu tidak sesuai dengan karakteristik belanja, seperti apa? dan bagaimana menyelesaikan masalah ini ke depan. Nah, ini penjelasan tadi hasil penemuan BPK tidak seragam lah hasilnya seperti apa perbaikannya Jenuh tanpa bekas UNI tindaklanjuti atau belum Nah, jadi banyak penemuan BPK sementara di dalam rapat itu kan sudah dijelaskan tadi seperti apa penemuannya, solusinya seperti apa? Apa sudah ditindaklanjuti apa belum? Ini belum mendapatkan penjelasan.Perempuan dan anak temuan BPK 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua untuk Bimas Islam Bapak Sekjen ini perlu perhatian tadi sekali lagi masalah KUA nanti kita akan bedah mengenai alokasi perubahan anggaran karena saya sangat prihatin sekali tadi bahwa KUA ini kan sangat penting sekali di daerah, jadi dari yang 269 yang Sewa 244 kurang lebih 500 KUA, ya jumlahnya yang berat 269 yang sewa 244, ya kita anggap dengan alokasi pembangunan yang dialokasikan sangat minim, minim sekali nah tentunya kita berharap ya kasian lah pada mereka dan ini kecuali tidak ada anggaran, kalau saya tanya ke Pak Sekjen anggaran yang tidak terpakai dari 484 milyar hanya terserap 250 coba kalau diberikan kepada KUA, kan sangat bermanfaat gitu, nah ini sekali lagi ya ketepatan pada saat pembuatan anggaran gitu, kan kalau enggak terpakai balik lagi ke Negara uangnya coba kalau di alokasikan ke sana mungkin kan terserap, ya sekali lagi ini jadi perhatian catatan Pak Sekjen untuk ke depan.Perkawinan KUA 8
ANDA 5 Gerindra Banten I Laki-laki Kita interaktif saja. Sekali lagi program ini harus dapat persetujuan dari kita. Kita pun bisa sekali lagi kan mendukung asalkan jelas tadi. Masalah anggaran nanti perubahan ini, memang harus melalui perubahan. Sekarang adalah kesempatan. Jadi kalau kita tadi memang ini dianggap kita adalah merupakan yang sangat mensupport dan mendukung , kenapa? Karena KUA ini adanya di tingkat kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sekali lagi, uang yang dialokasikan juga tidak besar karena kita lihat evaluasi tahun 2014 inikan sangat besar sisanya sementara tadi di asumsi kita kalau 1 KUA dikasih anggaran Rp250 juta, kita bisa membangun, menyelesaikan 513 KUA, cukup kita menggunakan anggaran Rp128 miliar. Ini tidak sangat besar dan ini sekali lagi akan mensupport teman-teman kita yang nanti tugasnya di kecamatan-kecamatan. Jadi sekali lagi, kenapa? Karena dengan tadi ini kita ini di daerah, uang Rp250 juta bisa beli lahanlah, mungkin di daerah tertentu. Contoh, kita di Banten, di daerah. Itu masih terjangkau. Apalagi di daerah-daerah yang jauh sana terkecuali DKI. Yang jelas sekali lagi, bapak jangan, tinggal minta persetujuan kita. Bukan bapak yang memutuskan. Sekali lagi bapak punya gagasan bagaimana terobosan itu bisa terselesaikan, kita tinggal nanti pikir yang lain lagi. Nah, kami yang menyetujui. Tadi kalau ini bisa membantu, sekali lagi, panjang tangan itu di tingkat kecamatan yang punya lahan. Jadi sekali lagi uang ini tidak besar, kita di dalam perubahan ini nanti kita mungkin koordinasi semuanya, kenapa kita tidak harus selesaikan pada tahun ini, tidak harus tunggu nanti, itu saja.Perkawinan KUA 8
ANDA 5 Gerindra Banten I Laki-laki Sekali lagi bapak jangan pesimis, bapak justru harus optimis dan minta dukungan kita karena ini tidak melanggar undang-undang dan ini tidak melanggar konstitusi. Justru ini adalah untuk perbaikan kinerja bapak terutama yang menjadi motor di daerah. Terima kasih.Perkawinan KUA 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Kami dari Komisi VIII ini tentunya kegiatan kami bukan di Dewan saja disini. kami juga punya aspirasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat, kami pun ingin terlibat disana karena terutama masukan-masukan itukan banyak juga. Contohnya dana dekon yang ibu akan berikan, saya lihat kan dua program untuk gender sama dengan untuk perlindungan anak, jadi totalnya Rp20 miliar. Seyogyanya Pimpinan Komisi kalau 14 bisa mengalokasikan lagi memperjuangkan menjadi Rp30 miliar minimal, kalau Rp30 miliar, Rp10 miliar itu aspirasi yang bisa dilakukan obyeknya dari kita, aktivitas kegiatan sehingga bisa kerjasama dengan baik, Rp33 miliar katanya. Kata Pak Kus, tinggal nanti dari menteri seperti apa. Yang kita harapkan ada perjuangan yang bisa dilakukan karena kita khawatir yang sudah diplotting angka Rp20 miliar ini untuk dua kegiatan, itu mereka sudah terencana sehingga kalau ada kegiatan yang ingin dilakukan atas masukan-masukan dari aspirasi kita di dapilnya masing-masing, ini tidak bisa terserap sehingga semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang kita lakukan diberikan kepada masyarakat, mungkin ini akan menambah artinya hasil kinerja kita juga. Untuk itu mohon kepada Pimpinan Komisi, tolong diperjuangkan tadi sampai Rp33 miliar. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Pertama saya sangat prihatin dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, harusnya Ibu bisa mengemukakan risen yang bisa diterima oleh mereka. 1 contoh bahan evaluasi dana dekon yang diberikan kepada kabupaten, atau kepada 28 provinsi itu Rp20 miliar ini kalau kita bagi rata-rata per 28 itu hanya kurang lebih Rp714 miliar per provinsi. Kalau dibagi per kabupaten sangat miris sekali, ambil contoh Banten, Banten alokasinya hanya dapat 550 juta saya bagi per 8 kabupaten dan kota dapatnya per kabupaten dan kota hanya Rp68 juta, kalau dibagi 12 miris tidak ada untuk kegiatan. Ini kan risensi yang jelas harusnya dibantu oleh pihak anggaran politik anggaran yang ada di DPR Cuma sekali lagi ini adalah mungkin kekurangan dari kami. Jadi risens alasan pada saat pembedahan pagu anggaran harusnya pada saat awal perubahan yang disodorkan oleh pemerintah misalnya Rp50 triliun dikepada seluruh komisi yang ada dibagi pada departemen yang ada harusnya disitu berjuang. Tapi ini adalah kekurangan dari kami, kalau pemerintah pada saat dikasih dia tidak bisa ngotot, pasti dia menerima saja, beda dipolitik anggaran, maka harusnya tadi sekali lagi kami tidak bisa memperjuangkan ini sangat prihatin. Harusnya risens buat ibu, kalau satu kabupaten dan kota satu tahun hanya 68 ribu buat bayar gajinya saja mungkin cukup kagak? Ini kan risens, risens yang bisa diterima oleh akal pikiran sehat, jadi sekali lagi selama ibu bisa menemukan risens alasan yang jelas mungkin bisa di terima, kalau begitu ya buat apa diadakan kementerian pemberdayaan perempuan kalau tidak bisa bekerja, obyek yang harus dilakukan bukan dipusat menyebar diseluruh kabupaten dan kota. Kalau satu kabupaten dan kota satu tahun Cuma dapat 68 apa yang bisa saya lakukan di Banten? Untuk mereka saja tidak cukup, nah ini harusnya risens yang bisa diterima oleh mereka, presentasikan itu semua. Sehingga yangmungkin sekali lagi kamipun karena membedah kemarin ya politik-politik anggaran yang dari kami risens disini pada saat pembagian alokasi seolah-olah kami hanya dicekokin, pemerintah punya perubahan 50 triliun dibagikan a, b dan c politik anggaran Cuma diam saja, sudah masing-masing komisi tidak bisa memperjuangkan lagi, itu yang harus dilakukan buat apa kita bahas dikomisi. Itu untuk perempuan, ya sekali lagi saya sangat prihatin bu, jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh kami di Dapil, dan ini sangat prihatin. Mudah-mudahan kedepan reasoning ini ya minimal ibu bisa maju terima kasih.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua kepada Bapak atau Ketua BNPB, anggaran yang teralokasi di sini totalnya adalah 1,6 triliun. Pertanyaan saya, program penanggulangan bencana ini berarti ini adalah bukan pasca. Jadi 34 ini tidak bisa diprediksi a. provinsi, a. kabupaten, sekian-sekian, karena ini saya baca program penanggulangan bencana. Berarti mungkin saat accident saja ini bisa dialokasikan. Ini dana anggaran dari 1,6. Di dalam tambahan anggaran tadi kata Bapak dapat 26 miliar, 26 miliar ini dimasukan di posting dimana jumlahnya? Karena saya lihat di 1,68 triliun ini tidak termasuk ada tambahan 26 yang disebutkan tadi.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 4 Gerindra Banten I Laki-laki Bapak Pimpinan, poin 3. Poin 3 itu bukan mengusulkan karena kalau mengusulkan berarti kan belum persetujuan. Pagu anggaran perubahan tahun 2105 ini sudah disetujui pagunya. Jadi waktu bikin kita itu laporan disini bukan diusulkan, kita menyetujui alokasi tunjangan kinerja misalnya segitu. Begitu juga menyetujui perubahan a dan a. Jadi bukan perubahan, jadi dana cadangan yang 4 milyar itu terbagi 2, prinsipnya kita menyetujui bukan mengusulkan, menyetujui sehingga memberikan suatu support kekuatan kepada BNPB, beliau sudah melaporkan ke kita, kita sudah menyetujui karena prinsip pagu anggarannya sudah disetujui mereka punya dana cadangan 4 milyar.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 5 Gerindra Banten I Laki-laki Termasuk yang terakhirnya itu poin 2 dibawahnya juga sama itu. Selanjutnya Komisi VIII DPR Ri meminta kepada BNPB untuk secepatnya menyampaikan rincian usulan, tidak ada lagi Dirjen usulan, ga ada usah usulan-usulan lagi, prinsipnya kita menyetujui anggaran.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Bapak Pimpinan. Barangkali karena tingkatnya ini adalah tingkat kementerian, seharusnya yang namanya program pada awal tahun 2014 sudah clear dan jelas.kalau masih angan-angan jangan dianggarkan, kalau melesetnya hanya 1%-2% masih wajar, karena ini permasalahannya sampai 40% tidak terserap. Jadi kalau Bapak dianggap saya bilang tadi bukan tingkatannya tingkatan yang mungkin sekali lagi karena ini sudah tingkat pusat harusnya sudah jelas. Kalau belum jelas dan clear jangan dianggarkan, sekarang tahu-tahu ini anggarannya naik lagi tinggi dan Bapak sudah membuat program alokasi anggaran sebesar Rp328 miliar itu di dalam rencana anggaran atau rencana pemakaian berdasarkan alokasi sudah jelas sejumlah itu. Bagaimana kalau nanti akhir tahun 2015 inipun tidak terserap, mau tidak kalau Bapak saya katakan bodoh, pantas tidak Bapak kalau misalkan diangkat jadi Dirjen.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Jadi saya harapkan sekali lagi karena kebetulan mungkin Pak Menterinya tidak ada kan gitu. Kalau saya mungkin bodoh ngerti, tapi kan kalau Bapak sudah pintar tidak pantas gitu, kalau 1%, 2%, 5% kita masih tutup matalah, tapi kalau ini 40% kurang pantas. Jadi sekali lagi, kita minta perhatian kepada Kementerian Agama ini pada saat membuat anggaran jangan asal entry saj dari masa lalu, bukan berdasarkan survey dilapangan, bukan berdasarkan hasil analisa atau apa namanya yang jelas dan clear untuk pengawasan anggarannya ini. Sekali lagi sementara ini kita tidak bisa diterima reason itu.Rancangan Anggaran Anggaran 8



ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki Saya harapkan ke depan mungkin perhatian, karena Bapak sebagai petinggi di departemen tersebut tentunya bukan lagi orang seperti kami, mungkin Bapak Doktor lebih tinggi kajiannya atau mungkin minimal S2. Jadi kalau penyerapan anggaran sampai tersisa 40% dengan reason yang tadi berarti membuat anggaran ini asal-asalan saja. Terima kasih.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Bapak Ketua, untuk point 4 penambahan anggaran di Dirjen Bimas Budha itu anggaran tahun 2014 inikan hanya terserap 59, sekarang anggarannya jadi naik 328. Saya secara pribadi menyarankan agar anggaran ini jangan ditambah, mendingan dialokasikan kepada yang lain. Terkecuali mereka bisa menunjukkan bahwa data yang masuk perencanaan anggaran itu sudah diverifikasi, clear dan jelas.Intinya di sini minta jadi ditunda untuk anggaran sebesar 328 ini.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 7 Gerindra Banten I Laki-laki Pertama tadi mengenai pencapaian satu contoh Sulawesi Barat itu 110%, jadi berarti kan kekurangan anggaran. Apakah mata anggaran ini tadinya sudah dialokasikan ke daerah jadi ditambah lagi dari pusat. Kira-kira tadi pertanyaannya menyalahi aturan atau tidak?Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, Bapak di sini catatan di saya hanya mengusulkan Pak, tapi apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi seolah-olah ini sudah menjadi DIPA nya Bapak. Apakah kata-kata ini yang salah, maksudnya kalau memang ini sudah menjadi DIPA, tidak usah menyebutkan mengusulkan ya penggalokasian dana cadangan atau on call ini 2,5 triliun. Untuk pasca ini Bapak mengusulkan 1 koma triliun. Sementara dari paparan Bapak tadi ini sudah menjadi DIPA Bapak, bukan demikian? Jadi seharusnya di sini bukan mengusulkan lagi, itu menjadi pagu anggaran dana cadangan untuk yang ada di BNPB ini.Rancangan Anggaran Dana on call 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Sekarang teknisnya Pak, Bapak bilang tadi bisa diambil oleh departemen lain pada saat dibutuhkan. Karena di sana tidak ada yang namanya mungkin dana on call itu. Sementara kami di kabupaten dan kota misalkan daerah kami daerah miskin, Bapak minta kemandirian wong APBD-nya saja buat gaji tidak cukup. Hanya mengandalkan DAU, hanya mengandalkan DAK, hanya minta belai kasihan dari pusat. Jadi bagaimana bisa mandiri. Anggaran itu sangat terbatas, pada saat ada bencana pasti ada kerusakan. Irigasi, jembatan gantung terutama. Maksud kami, janganlah diberikan kepada departemen lagi dana itu. Tetap kita pertahankan, lebih baik diberikan kepada BNPB daerah nanti mereka bekerja sama dengan dinas-dinas terkaitnya. Itu harus kita dukung. Sebab kalau diberikan kepada departemen, departemen sudah punya anggaran besar. Coba lihat PU berapa. Jadi kalau menyangkut dana ini untuk digunakan on call, lebih baik kita berikan kepada daerah, daerah bekerja sama dengan dinas yang terkaitnya. Bukan lagi diberikan kepada departemen-departemen yang ada di pusat.Rancangan Anggaran Dana on call 8
ANDA 2 Gerindra Banten I Laki-laki Terus yang point 5 atau point 6, ini point 5 rincian pelaksanaan APBN 2014 itu penyerapan berdasarkan provinsi atau lokasi.Jadi jangan salah, penyerapannya nanti kita minta per provinsi atau per lokasi. Terus yang 6 juga sama, untuk menyampaikan rencana penyerapan anggarannya itu berdasarkan provinsi atau lokasi. Jadi biar kita jelas dulu semuanya, jadi jangan mengerti, paham untuk apa kata Ketua.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Serapan anggaran berdasarkan lokasi atau per provinsi.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
ANDA 3 Gerindra Banten I Laki-laki Yang pertama buat Pak Sekjen, penyerapan anggaran dari 484 Milyar hanya terserap 250 milyar atau 51%, ini sangat kecil pencapaiannya atau mungkin salah waktu saat pengajuan alokasi anggarannya, untuk di daerah ini sangat besar sekali 56 akan tetapi saya mohon per Kanwil atau per Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dilaporkan berapa jumlah nya masing-masing sehingga ini bahan ebaluasi kami dan bahan pengawasan kami dan juga karena nanti dari Direktur Jendral yang lain barangkali mereka juga dimasing-masing alokasi anggaran ya ke Provinsi dan Kabupaten Kota nanti di kita akan evaluasi anggaran nya ini tumpang tindih atau tidak di dalam pelaksanaannya.Rancangan Anggaran Serapan anggaran 8

ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki

Saya sangat apresiasi sekali terhadap bapak-bapak, pikir saya yang namanya kerja sosial
itu memang benar-benar murni sosial, saya harapkan memang seperti itu, kalau saya melihat dari
konsorsium yang ada di sini, ini semacam LSM, lembaga. Jadi tidak terspesialisasi, sehingga
mungkin hasinya belum begitu punya nama tersendiri, misalkan begitu yang kita harapkan seperti
di daerah, ada yang catat, jadi ada satu lembaga yang memang khusus menangani catat pekerja,
ada yang memang tadi catat dalam arti dia ada kekurangan dari badannya, ada yang buta, itu
khusus yang nangani juga, atau mungkin ada lagi yang daerah tertinggal dalam arti daerah
terpencil yang memang kehidupannya memang sangat primitive, itu khusus. Nah, kalau saya lihat
di konsorsium inikan bidangnya mungkin hampir sama, jadi orang berlomba-lomba membuat tadi
bidang pekerjaan sosial tetapi spesialisasi tidak ada sehingga kalau kita misalkan mengalokasikan
anggaran satu; ke konsorsium ini ada masing-masing lembaga atau masing-masing ormasnya ini
yang memang jelas bidangnya kalau si a misalnya tadi tuna netra di kasih 1 triliun untuk berapa
orang, lokasinya dimana, jelas sasarannya, karena selama ini pekerja sosial ini yang kita tahu di
kabupaten yang ada cuma dinas sosial saja. Jadi langsung ditangani oleh mereka, begitu juga
dalam proses pelaksanaannya, itu juga ditangani oleh mereka, bukan lembaga tersendiri atau
semacam asosiasi ini, contoh di kami ada lembaga yang memang benar-benar kerja sosial yaitu
pengelola madrasa, madrasa, nah madrasa-madrasa ini digaji tidak? Sekolahnya sudah hampir
hancur, sumbangan dari pemerintah tidak ada, sekali lagi, karena di rumah perlu makan akhirnya
dia ke Jakarta, kuli, madrasa saja di tertinggalkan, padahal itu untuk membangun, membangun
akhlak, pertama akhlak yang paling awal, nah karena karena kurang sentuhan asosiasinya balik
lagi tadi ada tapi perhatiannya kurang dari pemerintah. Ini yang kita harapkan ya sekali lagi ada
satu barangkali di Jakartanya pusatnya lembaga atau misalnya satu asosiasi tadi spesiaslisasi
jangan ini IPSI ada BKLS, ini macam-macam banyak semua, sehingga padahal bidangnya hampirhampir
sama. Jadi saya bilang tadi keberhasilan satu asosiasi ini belum kelihatan. Maka tadi saran
saya kepada konsorsium ini coba dibenahi kembali sehingga kalau pun kami dari DPR akan
mengalokasikan anggaran sebelum kita kepada dinas yang bersangkutan, nah konsorsium itu sudah tahu. Jadi kalau misalnya dari Jakarta di provinsi dimana jadi kita sudah tahu. Jadi satu-satu
nama yang memang spesial di bidangnya.Tenaga Kerja pembenahan 8



ANDA 1 Gerindra Banten I Laki-laki

Saya sangat apresiasi sekali terhadap bapak-bapak, pikir saya yang namanya kerja sosial
itu memang benar-benar murni sosial, saya harapkan memang seperti itu, kalau saya melihat dari
konsorsium yang ada di sini, ini semacam LSM, lembaga. Jadi tidak terspesialisasi, sehingga
mungkin hasinya belum begitu punya nama tersendiri, misalkan begitu yang kita harapkan seperti
di daerah, ada yang catat, jadi ada satu lembaga yang memang khusus menangani catat pekerja,
ada yang memang tadi catat dalam arti dia ada kekurangan dari badannya, ada yang buta, itu
khusus yang nangani juga, atau mungkin ada lagi yang daerah tertinggal dalam arti daerah
terpencil yang memang kehidupannya memang sangat primitive, itu khusus. Nah, kalau saya lihat
di konsorsium inikan bidangnya mungkin hampir sama, jadi orang berlomba-lomba membuat tadi
bidang pekerjaan sosial tetapi spesialisasi tidak ada sehingga kalau kita misalkan mengalokasikan
anggaran satu; ke konsorsium ini ada masing-masing lembaga atau masing-masing ormasnya ini
yang memang jelas bidangnya kalau si a misalnya tadi tuna netra di kasih 1 triliun untuk berapa
orang, lokasinya dimana, jelas sasarannya, karena selama ini pekerja sosial ini yang kita tahu di
kabupaten yang ada cuma dinas sosial saja. Jadi langsung ditangani oleh mereka, begitu juga
dalam proses pelaksanaannya, itu juga ditangani oleh mereka, bukan lembaga tersendiri atau
semacam asosiasi ini, contoh di kami ada lembaga yang memang benar-benar kerja sosial yaitu
pengelola madrasa, madrasa, nah madrasa-madrasa ini digaji tidak? Sekolahnya sudah hampir
hancur, sumbangan dari pemerintah tidak ada, sekali lagi, karena di rumah perlu makan akhirnya
dia ke Jakarta, kuli, madrasa saja di tertinggalkan, padahal itu untuk membangun, membangun
akhlak, pertama akhlak yang paling awal, nah karena karena kurang sentuhan asosiasinya balik
lagi tadi ada tapi perhatiannya kurang dari pemerintah. Ini yang kita harapkan ya sekali lagi ada
satu barangkali di Jakartanya pusatnya lembaga atau misalnya satu asosiasi tadi spesiaslisasi
jangan ini IPSI ada BKLS, ini macam-macam banyak semua, sehingga padahal bidangnya hampirhampir
sama. Jadi saya bilang tadi keberhasilan satu asosiasi ini belum kelihatan. Maka tadi saran
saya kepada konsorsium ini coba dibenahi kembali sehingga kalau pun kami dari DPR akan
mengalokasikan anggaran sebelum kita kepada dinas yang bersangkutan, nah konsorsium itu sudah tahu. Jadi kalau misalnya dari Jakarta di provinsi dimana jadi kita sudah tahu. Jadi satu-satu
nama yang memang spesial di bidangnya.Tenaga Kerja Spesialisasi 8

ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Tadi telah dipaparkan oleh Ibu Menteri tentang tujuan Kementerian Sosial untuk tahun 2015, dan tahun 2019. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rustati dari Dapil Sulawesi Barat dari Partai Gerindra. Tujuan Kementerian Sosial tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya adalah meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kalau saya kaitkan dengan data BPS bulan September 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 27,72 juta jiwa atau 10,96 persen. Mengingat tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya bahwa dalam Pasal 34 34 Undang- 20 Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan saya Bu Menteri, bagaimana kebijakan dan strategi Kementerian Sosial dalam melihat RPJM Tahun 2015-2019 dalam mengatasi kemiskinan yang tersebar di seluruh provinsi, yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota terutama pemerataan program yang ada mengingat sering terjadinya keberpihakan program yang tidak merata. Itu yang dalam pengentasan kemiskinan, karena kita tahu bahwa tidak terlalu paham bagaimana standar penilaian yang mana sangat miskin, yang mana kurang miskin, dan mana yang miskin sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana kebijakan atau mensinkronisasikan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kementerian, kemudian yang ada di Provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga program kemiskinan ini akan efektif dan dapat mengurangi jumlah penduduk yang miskini yang ada yang sekarang. Itu saja dua, Bu Menteri mohon penjelasannya karena memang yang diperlukan ini adalah bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial untuk di daerah-daerah yang sangat miskin. Hanya itu yang saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih.Bantuan Sosial Program kemiskinan 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan Bapak bahwa hasil pemeriksaan BPK untuk tahun 2014 mendapatkan WTP/Wajar Tanpa Pengecualian tetapi apakah rekomendasi untuk yang lalu sudah ada perbaikan? Rekomendasi tahun 2014 sudah ada perbaikan? perbaikan untuk tahun 2015 ini supaya rencana anggaran tahun 2016 tidak mendapat hambatan yang seperti itu. Apalagi kami ini direkomendasikan oleh Komisi VIII untuk di Banggar ya Pak BNPB. Tadi sudah dijelaskan bahwa 4 triliun InsyaAllah akan dinaikkan 6 triliun tetapi kalau masih ada kendala-kendala mengenai apa rekomendasi ini belum ditindaklanjuti tentunya menjadi masalah di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mohon juga gambaran realisasinya untuk tahun anggaran 2014 dan sudah tahun 2015 16 tentunya sudah jelaskan tadi bahwa belum ada pencairan anggaran tahun 2015, ada tapi masih kalau tidak salah baru 17%. Kemudian apakah permohonan dana dari Dapil karena itu sudah disampaikan Pak Samsu Niang, semuanya ini kita memperjuangkan dari Dapil kita. Mungkin masih ada persyaratanpersyaratan dari Dapil kami sehingga belum bisa direalisasikan pada masa yang akan datang. Kami dari daerah Provinsi Sulawesi Barat kalau tidak salah ada 2 kabupaten yang mengajukan permohonan kepada Bapak : Ponowali Mandar karena baru-baru ini Komisi VIII datang ke Ponowali Mandar melihat daripada pasca bencana yang ada disana. Tentunya kita mau follow up-nya daripada permohonan-permohonan yang telah diajukan ke BNPB dari kabupaten.Bencana Perbaikan, Permohonan dana 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian juga satu lagi Kabupaten Manasa yang sudah diajukan, saya juga minta follow up-nya karena dari kecamatan ke kabupaten yang membawa beras ini kuda pak, kuda yang membawa karena dari dulu kena longsor, kena bencana sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya seperti itu. Kasihan masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman ini kuda yang mengangkut beras ke kota. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti yang seperti ini. Saya kira begitu Pak Ketua. Sekian. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Permohonan dana 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Alhamdulillah bisa ketemu pada hari ini untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan bersama kita semuanya. Tentu kita tahu bahwa sesuai visi, misi daripada BNPB ini adalah visinya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Kemudian misinya juga melindungi bangsa dari ancaman melalui pengurangan resiko. Tentunya kita sependapat bahwa visi BNPB ini untuk kedepan lebih mengedepankan pengurangan resiko bencana bukan penanggulangan darurat bencana. Tentu sependapat seperti itu karena pada masa yang akan datang mudah-mudahan lebih meminimalkan daripada bencana yang InsyaAllah kurang yang kita apa bencana selama ini. Yang ingin saya tanyakan dalam rangka penanggulangan bencana untuk tahun 2016, apakah Bapak sudah membuat penyusunan peta rawan bencana pada 33 provinsi karena sebagai asumsi kesiap-siagaan penanggulangan bencana pada masa yang akan datang. Kita tahu bahwa semua provinsi yang ada di Indonesia adalah rawan bencana. Jadi mohon Bapak untuk menyusun peta ini supaya lebih gampang untuk kita dimasa yang akan datang.Itu yang pertama. Bencana Peta rawan bencana 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Dirjen, tadi telah menyampaikan kepada kita bahwa akan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saya mau mengharapkan juga agar ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia karena ini memang sangat penting. Namanya kita di Saudi Arabia tentu kita libatkan daripada Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, yang pertama.Haji dan Umroh Kesehatan 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang kedua, karena saya ini dari Dapil Sulawesi Barat, tentunya semua provinsi ada jatahnya, data berangkat naik haji. Bagaimana mengantisipasi calon jamaah haji karena banyak biasa dari daerah atau dari, umpama saya dari Sulawesi Barat ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi Selatan yang datang mendaftar di daerah kami, nanti pada waktu kita berangkat, diberangkatkan jamaah haji baru ketahuan bahwa orang ini bukan dari daerah kita sendiri tetapi dari daerah lain. Karena kita tanya, ibu tinggal dimana? Oh saya tinggal di Kalimantan. Yang lain-lainnya, saya tinggal di Sulawesi Selatan. Samsu Niang juga ada keluarganya yang mendaftar di Sulawesi Barat padahal kita di Sulawesi Barat banyak juga, antri juga sampai 10 tahun. Bagaimana Pak Menteri mengantisipasi yang seperti ini karena tentunya kita kecewa kuota kita diambil kepada orang lain. Mungkin ada, apakah ada calo di Kementerian Agama, di kabupaten atau sekumpul dengan Kementerian Agama yang ada di kabupaten. Apakah dibayar lebih dua kali lipat, tiga kali lipat sehingga dikasih porsi yang seperti itu, itu yang sangat penting yang kita sampaikan kepada Pak Dirjen pada malam hari ini.Haji dan Umroh Kuota haji 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang ketiga, saya mengulang kembali tadi sudah disampaikan di belakang saya Pak Maman, jadi saya tidak mau mengulang bahwa pelayanan haji ini tentunya ada indikator-indikator kinerja yang kita tahu keberhasilan yang dicapai apakah untuk tahun 2014-2015 ini apakah mundur pelayanan atau ada peningkatan sehingga, karena kita ini, DPR ini melengket daripada pengawasan. Hanya itu saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Terima kasih.Haji dan Umroh Standar penilaian 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Setelah saya mendengarkan paparan Ibu Menteri, tentang beberapa kendala realisasi tahun 2015 antara lain pelaksanaan kegiatan baru efektif dilaksanakan pada bulan April tahun 2015. Di sisi lain ada realisasi anggaran berdasarkan program Kementerian Sosial per 3 Juli 2015, berarti ada dua bulan, April, Mei, Juni, dua bulan waktunya bisa terealisasi sebesar 48,40%. Yang saya tanyakan kepada Ibu Menteri apakah ada daerah yang diprioritaskan mengenai pencairan utamanya mengenai perlindungan jaminan sosial. Apakah memang jenis program apa saja dan daerah apa saja yang sudah dicairkan dananya, utamanya perlindungan dan jaminan sosial yang sebesar Rp10.327 miliar karena itu sangat besar sekali karena apa saja jenis-jenis program yang .... itu yang utama.Pemberdayaan Sosial Anggaran 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII. Yang saya hormati, bapak-bapak/ibu-ibu, teman-teman Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajarannya, dan Hadirin semua yang dimuliakan Allah SWT. Nama saya Ruskati Ali Baal dari Dapil Sulawesi Barat. Partai Gerindra. Terima kasih Ibu Menteri karena baru-baru datang di tempat saya di Kabupaten saya Pulau Walimandar untuk menghadiri ulang tahun muslimah...Pemberdayaan Sosial Apresiasi 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang ketiga apakah ada monitoring kinerja Dinas Sosial baik di provinsi maupun yang ada di kabupaten berhubung anggaran Dinas Sosial sangat besar untuk dilimpahkan ke daerah baik provinsi maupun daerah karena beberapa kelompok menyampaikan permohonan atau bantuan ke Dinas Sosial kabupaten untuk diteruskan kementerian, tidak mudah diterima oleh Dinas Sosial setempat padahal persyaratannya sudah dipenuhi atau sesuai juknis dari Kementerian Sosial sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Contoh penerima Kube juga banyak kelompok yang sudah mapan seperti itu. Jadi PKH banyak yang mapan kemudian penerima Kube juga yang sudah mapan. Jadi mohon yang seperti ini betul-betul dari Kementerian Sosial diverifikasi kembali data karena memang banyak yang ... di masing-masing kabupaten yang seperti itu. Contohnya yang ada masalah Ali, Ali yang ada di Kabupaten Pulau Mandau, dia menyampaikan kami tidak pernah mendapatkan bantuan yang seperti ini dari Dinas Sosial. Saya kira hanya itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pemberdayaan Sosial Monitoring Dinas Sosial 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang kedua, apakah data dari Kementerian Sosial untuk tahun 2015 sudah diverifikasi karena bantuan penerima tepat sasarannya dan beberapa pendamping PKH waktu saya pulang ke Dapil, menyampaikan kepada saya bahwa banyak kelompok-kelompok PKH yang tidak kena sasaran. Sudah ada yang mapan dan sudah ada yang anaknya sudah berkerja, ini masih dapat yang seperti itu. Jadi mohon data kembali di verifikasi kepada Kementerian yang ada di kabupaten.Pemberdayaan Sosial Verifikasi data 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Setelah saya mempelajari tentang kegiatan prioritas Kementerian Agama untuk tahun 2016, terkait bidang pendidikan tentang akreditasi madrasah dan program studi pada PTA. Akreditasi madrasah dari tahun ke tahun mulai dari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah itu dari tahun ke tahun itu sepertinya ada penurunan status akreditasinya, maksudnya akreditasi A, B, C, itu kayaknya C nya dan belum itu dari tahun ke tahun masih sangat bertambah Pak Menteri sedangkan jumlah siswa pada madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, Aliyah itu rata-rata peningkatannya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Menteri, sejauhmana upaya untuk meningkatkan status dimaksud karena ini merupakan harapan kita sebagai anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah di madrasah, supaya ada perhatian kementerian agama di dalam sekolah-sekolah madrasah ini. Jadi saya mengharapkan di tahun 2016 ini lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada sekolah madrasah yang dimaksud, itu yang pertama.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang kedua. Ketika kita mendengar konsinyering dari diantaranya Dirjen Bimas Islam, memaparkan beberapa program diantaranya bahwa ada bantuan guru mengaji sebesar 50 orang kemudian bantuan majelis taklim 100 kelompok dan juga ada bantuan masjid 330 unit untuk tahun 2015. Kalau persepsi masyarakat, gaung menteri satu kementerian itu kayaknya tidak percaya kalau bantuan-bantuan kelompok 50 karena kalau 50 orang seperti ini, seperti bantuan Kementerian Agama yang ada di kabupaten atau yang ada di KUA. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Menteri, semoga serius untuk memperhatikan bantuan seperti ini. Jangan bantuan 50 orang, jangan bantuan 100 kelompok karena kayaknya orang-orang di luar ini sama sekali tidak percaya kalau kita menyampaikan seperti itu sedangkan ini memang betul-betul kita perlukan daripada peningkatan moral dan etika kita supaya betul-betul masyarakat ini paham dengan program-program kementerian. Saya kira hanya itu Pak Ketua pertanyaan saya. Terima kasih.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Yang kedua, dalam pemaparan Ibu Menteri ada beberapa tantangan antara lain ada perubahan alokasi anggaran yaitu mengurangi efisiensi mata anggaran perjalanan sehingga pencairan anggaran mengalami keterlambatan untuk bulan April 2015. Kalau saya, saya kira bukan hambatan, bukan tantangan tetapi ini merupakan penghematan untuk pencapaian dengan program-program prioritas. Tentunya banyak masalah yang telah dihadapi pada semua daerah yang ada di Indonesia ini. Ada kekerasan, ada anak terlantar, ada macam-macam. Kita harus pikirkan untuk bagaimana caranya supaya meminimalkan persoalan-persoalan yang ada. Jadi bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan untuk tahun 2015 agar persoalan-persoalan ini tidak banyak yang kita temukan untuk pada tahun 2016 pada masa yang akan datang.Perempuan dan Anak Permasalahan 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang ketiga, sejauhmana peningkatan sosialisasi pemberdayaan perempuan ini untuk program keseteraan gender yang akan berubah dari kluster III menjadi kluster II. Itu saja Pak Ketua, pertanyaan saya yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih.Perempuan dan Anak Sosialisasi program 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII, teman-teman, Ibu Menteri dengan berserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya yang terakhir memberi pertanyaan kepada Ibu Menteri dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tadi beberapa paparan yang telah dijelaskan oleh Ibu Menteri, saya mau menayakan bahwa dalam rangka realiasai ingin anggaran tahun 2014 dan juga realisasi anggaran yang baru 6 bulan ini berjalan di ta tentunya ada temuan-temuan dari pemeriksa atau (BPK) Apakah temuan ini sudah ditindaklanjuti atau ada perbaikan karena mengingat rencana anggaran tahun 2016 haruslah dituntaskan daripada temuan-temuan agar hambatan tidak ada hambatan untuk memberi atau persetujuan anggaran untuk diproses pada tahun 2016 nantinya karena kita anggarannya 2015 dari Rp2 miliar menjadi Rp1,475 triliun yang akan datang, Insha Allah karena kami juga dari komisi ini ditempatkan di Banggar akan memperjuangkan anggaran pembedayaan perempuan ini, mudah-mudahan. Jadi saya minta kepada Ibu Menteri, temuan-temuan ini agar dituntaskan terlebih dahulu sebelum menganggarkan anggaran daripada anggaran untuk tahun 2016, itu yang pertama Bu Menteri.Perempuan dan Anak Temuan pemeriksa 8



ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Jadi terima kasih Pak ketua. Memang saya sama Pak Lutfi transfer daerah yang membidangi tentang DAU untuk semua daerah tapi tadi malam yang dari komisi kita yang hadir adalah Pak Lutfi dengan Ade yang memang tugasnya adalah transfer daerah tetapi sudah diketok tadi malam, semua anggaran-anggaran 15 kementerian Pak ketua. Jadi untuk menganggarkan kembali atau menambah anggaran-anggaran, saya kira agak susah untuk dibicarakan hari ini, saya kira hanya itu Pak ketua tambahan. Terima kasih.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Om swasti atu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII DPR RI, 22 Yang saya hormati Ibu Dirjen Bimas Kristen, Bapak Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Katholik dan Dirjen Bimas Budha beserta jajarannya. Saya hanya melihat daripada laporan Bapak Dirjen Bimas Katholik yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam pemaparannya ada kendala pelaksanaan anggara untuk tahun 2014. Terdapat beberapa permasalahan dan kendala sesuai dengan review BPKP terkait anggaran belanja, bantuan sosial di Kementerian Agama melalui surat Menteri Keuangan Nomor S220/MK02?2014 Tanggal 10 April 2014.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Saya baca anggaran belanja bantuan sosial pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2014, belanja bantuan sosial pada Kementerian Agama untuk sementara ditangguhkan sampai review BPKP selesai dan menyampaikan hasil.Hal ini sampai Kementerian Agama tidak tepat sasaran, tidak transparan dan tidak akuntable. Surat Menteri Keuangan Nomor S577 tanggal 4 September 2014 hasil review BPKP terhadap belanja bantuan sosial tahun 2014, merekomendasikan untuk anggaran Bansos yang tidak tepat sasaran agar segera menunda merevisi menyesuaikan atau membatalkan kegiatan tersebut. Jadi ini saya tanggapi dengan adanya masalah ini penangguhan daripada anggaran seberapa besar kerugian atau rawan penyelewenangan yang ada di Dirjen Katholik ini. Yang kami tanyakan apakah seberapa besar kerugian Negara akibat penyelewengan dan apa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kalau memang ada sanksi bagaimana yang diberikan kepada sanksi-sanksi, sanksi apa yang diberikan kepada pelaku yang dimaksud.Rancangan Anggaran Review BPKP 8
ANDI RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian dalam isu aktual yang dipaparkan juga bahwa khususnya pada nomor 8 disebutkan bahwa Surat Edaran Menpan Nomor 11/2014 tanggal 17 November 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan, rapat di luar kantor, terimplikasi terhadap rendahnya serapan anggaran di triwulan I tahun 2015 . Apakah rendahnya serapan anggaran tersebut akan berpengaruh kepada kualitas kerja dalam arti produktifitas kerja pegawai bisa menurun, sebab tujuan surat edaran Menpan tersebut tidak untuk mengurangi kinerja dan menurunkan kinerja dan menurunkan produktifitas, melainkan pengurangan pemborosan pegawai. Itu saya yang saya sampaikan kepada Dirjen Katholik. Demikian, terima kasih.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
ARZETTY BILBINA SETYAWAN 1 PKB Jawa Timur I Perempuan Ibu, nyuwun sewu. Kalau tadi sahabat-sahabat Komisi VIII selalu memuji ibu, jujur kami pun juga pada saat kejadian di SOS Cibubur pada saat malam hari ke lima kita datang, sebetulnya kalau kita bicara Komisi VIII ini pemberdayaan perempuan perlindungan anak untuk kasus yang kemarin itu lebih dekat sebetulnya dia tapi pada saat kita bertanya ternyata tidak ada tindakan apapun yang dilkaukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, justru ibulah yang datang mendekati, melindungi dan memberikan kebahagiaan buat anak-anak yang memang pada saat sekarang kita lihat banyak sekali terjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan kita dan kami sangat bangga dengan keberadaan ibu dan Insha Allah sinergi yang dilakukan oleh Kemensos dengan Komisi VIII bisa berjalan baik dan disini memang kami sedang fokus juga dengan Panja Disabilitas tapi kalau kita bicara mengenai data, mungkin Kementerian Sosiallah data yang sangat akurat yang bisa dijadikan jaminan bagi kami. Karena pada saat kami datang untuk Panja Disabilitas ini sendiri, permasalahan di daerah adalah mereka tidak punya data. Kami mohon Kemensos sendiri juga bisa melakukan kerjasama pergerakan untuk RUU Disabilitas yang memang akan bisa dikeluarkan secepatnya karena keluarga kita, diasbilitas itu sangat berharap dengan adanya penambahan RUU dan tentunya ini diharuskan dengan data yang akurat dan kami mohon juga Kemensos juga bisa memberikan informasi kepada kami, program apa yang dimiliki untuk disabilitas itu sendiri.Disabilitas SOS Cibubur, Panja Disabilitas 8
ARZETTY BILBINA SETYAWAN 1 PKB Jawa Timur I Perempuan Baik, kalau kita bicara mengenai pemerintah, Pemerintah kita menargetkan pendidikan untuk lebih maju lagi tapi kita harus sadari bahwa elemen untuk memajukan pendidikan itu ada di yang namanya tenaga pengajar. Kita tidak menyadari bahwa jika tadi Ibu Endang mengatakan keprihatinan terhadap para tenaga pengajar karena memang kita bicara mengenai penghasilan atau gaji yang memang tidak terlalu diperhatikan sehingga kemudian ini merupakan suatu permasalahan yang sangat pelik tapi mungkin disini Kemenag sebagai leading sektor pendidikan, bicara mengenai agama islam, kalau memang kita bicara mengenai pengangkatan PNS itu saat sulit tapi bagaimanapun kita harus bisa mencari solusi yang cerdas. Tidak ada salahnya kita mengambil satu langkah yang positif yang sudah dilakukan oleh Kemenkes dimana mereka melakukan yaitu pegawai tidak tetap seperti misalnya bidan, dokter yang memang mereka tempatkan di daerah-daerah yang kemudian mereka sesuaikan honornya dan difasilitasi tetapi semua fasilitas diberikan layaknya PNS tapi disini mereka dikontrak dalam hitungan 5 tahun.Kesejahteraan Guru Guru honorer 8
ARZETTY BILBINA SETYAWAN 1 PKB Jawa Timur I Perempuan Kemudian pada saat selesai masa kontrak, mereka akan direvisi lagi dan seleksi lagi dan ada baiknya jika Kemenag juga melakukan solusi-solusi, terobosan seperti ini karena besar harapan bahwa tenaga pengajarlah yang bisa mendongkrak keinginan pemerintah untuk bisa menaikkan atau target pendidikan bisa menjadi lebih baik dan juga maju. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, solusi apa yang akan dilakukan oleh Kemenag ke depannya. Terima kasih. Saya Arzetty Bilbina. Kebetulan saya dari Jatim I, Surabaya, Sidoarjo. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wallahul Muwwafiq ila aqwamitthariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Kesejahteraan Guru Guru honorer 8
ARZETTY BILBINA SETYAWAN 1 PKB Jawa Timur I Perempuan Dan tadi Ibu menyinggung mengenai prostitusi online. Jujur mungkin saya juga selalu dipertanyakan oleh beberapa teman media dan disini agak memprihatinkan karena jatuhnya akhirnya bukan menyelesaikan permasalahan itu tapi justru membuka aib siapa yang memakai, siapa yang dipakai, siapa yang dijual, rate-nya berapa. Inikan tidak baik untuk dampak sosial bagi anak-anak kita khususnya mereka yang membaca, mendengar berita-berita yang buat saya harusnya ini bisa diselesaikan begitu lho. Maksudnya ada tindakan apa yang harus kita lakukan khususnya dari Kemensos sendiri. Apakah bikin aturan agar tidak ada. Kalau kita bicara supply demand pastinya ini adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan tapi kembali lagi jangan sampai prostitusi online ini menjadi berita yang dikonsumsi oleh anak-anak kita sehingga kemudian kemarin sempat kita melihat ada video anak usia 4 tahun bisa melakukan mohon maaf, yang kita sendiri saja melihatnya Masya Allah kok bisa ya mereka melakukan ini. Mungkin karena banyaknya berita-berita mengenai prostitusi online yang di media. Kemensos mungkin saya minta untuk cepat tanggap memberikan solusi agar permasalahan di prostitusi online ini bisa selesai, tidak ada berita-berita lagi sehingga tidak menyebar dan Rohinya, nuwun sewu Ibu Menteri. Kebetulan saya ditelepon oleh keluarga saya khususnya di Jatim mereka meminta, tadi juga sempat dipertanyakan karena keluarga saya di Jatim tahu bahwa sekarang saya ada pertemuan dengan Ibu Menteri. Mereka bertanya bagaimana prosedur untuk keluarga di Jatim bisa mendapatkan atau memiliki atau menjadi bagian dari anak-anak yang memang sepeti tadi Ibu bilang sebatang kara. Bagaimana proses anak-anak tersebut. Mungkin itu dulu Ibu. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh.Pemberdayaan Sosial Prostitusi online, Pengungsi 8
ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Ini saya adalah sudah kebagian agak belakang akan pertanyaan atau solusi. Semua yang dikemukakan oleh teman-teman adalah rata-rata hampir sama seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang sedikit saya ingin tentang waiting list yang telah sangat terjadi jauh berapa puluh tahun ini. Memang ini adalah pesan dari konstituen kita sendiri-sendiri. Saya disini mungkin tidak mengajukan pertanyaan cuma saran karena ini adalah permintaan dari daerah yang saya wakili, kita berlakukan adil untuk tidak memberikan kepada yang telah berhaji untuk naik haji lagi baik reguler maupun yang khusus untuk lebih mengurangi kuota yang telah jauh yang sanga tidak memungkinka ini. Jadi ini mungkin dapat kita berikan semacam solusi bersama, keputusan bersama untuk supaya rakyat jama’ah kita atau masyarakat kita tidak merasa putus asa dalam untuk berniat untuk berhaji.Haji daftar tunggu 8
ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Dan yang kedua, saya mendengar tadi dari paparan Pak Menteri Agama tentang tempat yang sangat jauh dari Mesjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu saya mendengar tadi dari paparan Pak Menteri bahwa lambatnya keputusan-keputusan dari yang berkompeten. Sedangkan kita kan punya standar yang bisa kita tentukan bersama karena bagi masyarakat tersebut yang penting kenyamanan. Bagaimana pun kita mengganti dengan naik bis itu tidak bisa dapat memanfaatkannya dengan baik, ga bisa dia karena ga ngerti, jauh tempatnya juga dan kasihan karena memang kondisi jama’ah kita itu sudah banyak yang uzur. Jadi pahala kita bersama seandainya kita carikan solusi, kita tidak ambil tahun umpamanya 2015 baru kita tentukan anggarannya, apakah mungkin bisa kita tentukan tahun sebelumnya. Dana yang dikumpul banyak yang tersimpan. Mungkin bisa dengan satu kan itu juga kan dana dari jama’ah-jama’ah juga tersebut supaya kita lebih dahuluan mendapatkan tempat yang dekat dari mesjid tersebut karena kita sering bertanya kepada jama’ah-jama’ah mesjid yang contohnya yang mungkin dari Malaysia yaitu mengatakan mereka jauh sebelumnya sudah bayar sewanya dulu, dia sudah pilih tempat-tempat yang lebih dekat tersebut. Memang keluhan ini tidak nampak dari jama’ah kita karena jama’ah kita ini sudah dibekali dengan kesabaran dan keikhlasan, ini modal kita utama makanya selama ini tidak nampak keluar dia karena betul-betul ikhlas dan sabar menjalankan jama’ah. Tapi kita yang melihat dan bagi jama’ah-jama’ah yang pergi kasihan kita melihatnya gitu. Untuk itu kepada Pak Menteri, mungkin sesuatu gebrakan yang sangat maksimal supaya kita menjadi kenangan buat kita bersama pada periode sekarang begitu. Dari 20 tahun kita bisa tekan 4 tahun atau 5 tahun dulu gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu kenangan yang terbaik. Itu yang buat Pak Menteri.Haji Pemondokan haji 8
ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Buat Ibu Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan. Kita tahu tadi bahwa ada penyakit yang resiko tinggi. Nah, kita memang disini melihat petugas-petugas kesehatan ya mungkin petugasnya aji mumpung juga karena mengutamakan hajinya daripada petugasnya. Itu kebanyakan yang kita lihat. Jadi kalau bisa saran saya, apakah tidak bisa yang kita cari yang sudah haji saja supaya dia full melaksanakan tugasnya karena selama ini orang butuh perawatan tapi petugas tidak ada. Dan juga seperti tadi Ibu Kesehatan menyatakan tentang penyakit tensi. Penyakit hipertensi ini kan penyakit yang harus memakan obat setiap hari dan mungkin ini yang perlu kita sarankan kepada kita data mereka yang penyakit resiko tinggi itu, hipertensi itu karena kebanyakan penyakit itu yang banyak di Mekah itu. Nah, ini yang kita sosialisasi dan kita pembinaan pada jama’ah kita.Haji Petugas kesehatan haji 8
ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Ini saya adalah sudah kebagian agak belakang akan pertanyaan atau solusi. Semua yang dikemukakan oleh teman-teman adalah rata-rata hampir sama seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang sedikit saya ingin tentang waiting list yang telah sangat terjadi jauh berapa puluh tahun ini. Memang ini adalah pesan dari konstituen kita sendiri-sendiri. Saya disini mungkin tidak mengajukan pertanyaan cuma saran karena ini adalah permintaan dari daerah yang saya wakili, kita berlakukan adil untuk tidak memberikan kepada yang telah berhaji untuk naik haji lagi baik reguler maupun yang khusus untuk lebih mengurangi kuota yang telah jauh yang sanga tidak memungkinka ini. Jadi ini mungkin dapat kita berikan semacam solusi bersama, keputusan bersama untuk supaya rakyat jama’ah kita atau masyarakat kita tidak merasa putus asa dalam untuk berniat untuk berhaji.Haji Solusi 8
Bambang Budi Susanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi begini saya hanya coba kalau halaman 29. Halaman 29 nomor 3, masalah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. Disini pusat sekian, dan daerah enol. Jadi seakan-akan kan disini kan untuk daerah kan tidak ada anggaran yang dari pusat, semua akan dikelola oleh Kementerian, padahal sebenarnya untuk daerah sangat penting sekali dalam pengawasan. Contohnya kalau kita masalah pengawasan di ASN itu jangan sampai terjadi kelompok kalau di daerah 703. Jadi masuk pukul 7 absen, pulang hilang 03 dia datang lagi untuk absen. Ini perlu pengawasan yang betul-betul ketat sekali karena tingkat kedisplinan rata-rata ASN di daerah itu masih sangat rendah. Mohon perhatian dari Bapak. Jadi ini supaya agak dicermati masalah anggaran yang di pusat dan di daerah. Jadi di samping itu harus ada indikator-indikator yang jelas untuk PNS-PNS terutama di dalam Kementerian Agama ini indikator itu sanksi-sanksi yang jelas, tegas untuk ASN-ASN yang memang seperti hal-hal yang tersebut.Keagamaan & PendidikanAkuntabilitas Aparatur Sipil 8
Bambang Budi Susanto 3 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Terima kasih Bapak. Ada tambahan sedikit bahwa Pak Menteri yang cakap yang saya hormati. Ini ada tambahan sedikit. Jadi nanti Bapak itu kalau bisa harus ada tinggalan yang baik. Contohnya seperti ini, saya setuju dengan Bapak Wakil Pimpinan tadi, manajemen asset. Jadi manajemen asset itu istilahnya jangan sampai nanti setelah Bapak tinggalkan itu terjadi permasalahan. Contohnya, ini contoh yang riil saja. Dulu, waktu zaman dulu itu kana da SD nama SD Inpres. Masalah tanah dan sebagainya kadang-kadang hanya diberikan tapi tanpa surat karena apa? Penjaganya diangkat disitu. Setelah perkembangan waktu, akhirnya terjadi permasalahan, ahli warisnya nuntut dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan manajemen asset dan yang kedua, ini masalah tenaga honorer. Ini juga harus ada kejelasan. Jadi begini. Contohnya seperti ini, biasanya … (rekaman terputus) dari teman-teman kita, teman si A dan sebagainya ini titip tenaga honor guru ini dan sebagainya tanpa digaji, ingat tanpa digaji, titip pokoknya nyantol jadi guru di departemen agama tanpa digaji. Lah setelah perkembangan 1, 2, 3 bulan akhirnya dari Kepala Sekolah kasihan mereka, digaji, setelah bulan berikutnya akhirnya nuntut, jadi penuntutan seperti ini. Ini yang terjadi seperti itu dan kami mohon supaya Bapak memberikan aturan yang jelas sekali. Contohnya, seperti ini semua sekolahan dan sebagainya tidak boleh angkat tenaga-tenaga honor kecuali dari Kementerian Agama dengan kriteria yang jelas.Keagamaan & PendidikanManajemen Aset Kementerian Agama 8
Bambang Budi Susanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi begini saya hanya coba kalau halaman 29. Halaman 29 nomor 3, masalah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. Disini pusat sekian, dan daerah enol. Jadi seakan-akan kan disini kan untuk daerah kan tidak ada anggaran yang dari pusat, semua akan dikelola oleh Kementerian, padahal sebenarnya untuk daerah sangat penting sekali dalam pengawasan. Contohnya kalau kita masalah pengawasan di ASN itu jangan sampai terjadi kelompok kalau di daerah 703. Jadi masuk pukul 7 absen, pulang hilang 03 dia datang lagi untuk absen. Ini perlu pengawasan yang betul-betul ketat sekali karena tingkat kedisplinan rata-rata ASN di daerah itu masih sangat rendah. Mohon perhatian dari Bapak. Jadi ini supaya agak dicermati masalah anggaran yang di pusat dan di daerah. Jadi di samping itu harus ada indikator-indikator yang jelas untuk PNS-PNS terutama di dalam Kementerian Agama ini indikator itu sanksi-sanksi yang jelas, tegas untuk ASN-ASN yang memang seperti hal-hal yang tersebut.Keagamaan & PendidikanPengawasan Aparatur 8
Bambang Budi Susanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Untuk halaman 30 juga demikian Bapak. Ini masalah jaminan produk halal, inikan juga enol untuk daerah. Jadi mestinya dibalik untuk pusat berapa, terus untuk daerah juga harus ada.Keagamaan & PendidikanProduk Halal 8
Bambang Budi Susanto 2 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua, kita buka halaman 31 Pak Masalah program pendidikan Islam. Ini memerlukan tambahan hampir 4 trilyun. Ini tidak sedikit, mohon maaf. Jadi hampir 4 trilyun tidak sedikit. Ini digunakan sebagian kalau kami baca disini dan sebagai-dan sebagainya ini adalah untuk operasional. Jadi bukan di infastruktur. Lah bagaimana kalau hal ini, tapi hanya ada, disini ada pemeliharaan termasuk pemeliharaan perkantoran tapi yang banyak disini adalah non fisik. Non fisik uang sekian itu hanya untuk honor ini dan sebagainya disitu. Jadi kita tidak menyangkut masalah fisiknya. Nah mestinya juga harus diperhatikan dan direncanakan bagaimana dana-dana tersebut untuk tambahan-tambahan ini untuk fisik seperti pemeliharaan perkantoran bolehlah seperti bangun madrasah dan sebagainya. Jadi penambahan-penambahan anggaran demikian, jadi kita supaya di kementerian ini supaya lebih mencermati masalah dana-dana yang distribusi dana yang ada. Jadi jangan, mohon maaf, jangan setiap tahun ini itu saja, tidak ada perubahan- perubahan mendasar.Keagamaan & PendidikanProgram Pendidikan Islam 8
Bambang Budi Susanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi saya dari Dapil XI khususnya daerah Bojonegoro dan Tuban, selama ini memang tiap tahun daerah kami itu selalu terjadi bencana terutama bencana banjir, banjir besar dan sebagainya yang memang kebetulan untuk daerah kami bencana itu selalu masyarakat menggauli bencana ini yang jelas, tapi dari Badan Nasional Bencana ini cepat tanggap. Betul-betul di setiap ada bencana di daerah kami selalu tampil, ibaratnya demikian kalau saya seorang guru, Badan Bencana ini seorang murid, saya akan memberikan nilai b untuk Badan Bencana ini, tetapi masih bisa ditingkatkan. Jadi tapi yang saya tidak mengerti kenapa anggaran BNPB ini selalu turun. Ini yang saya tdiak mengerti apakah memang BNPB ini sebagai Badan Penghabis Uang, bukan sebagai, istilahnya penghasil, bukan penghasil sehingga trend terus turun padahal ini sangat penting sekali. Maka dengan kejadian-kejadian seperti ini untuk halaman 13 ada usulan tambahan masalah anggaran, mohon supaya betul-betul bisa terealisir Bapak Ketua. Ini yang saya harapkan sehingga bisa lebih meningkat dari nilai b menjadi nilai a.Penanganan Bencana Kondisi bencana di daerah 8
Bambang Budi Susanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Jadi saya dari Dapil XI khususnya daerah Bojonegoro dan Tuban, selama ini memang tiap tahun daerah kami itu selalu terjadi bencana terutama bencana banjir, banjir besar dan sebagainya yang memang kebetulan untuk daerah kami bencana itu selalu masyarakat menggauli bencana ini yang jelas, tapi dari Badan Nasional Bencana ini cepat tanggap. Betul-betul di setiap ada bencana di daerah kami selalu tampil, ibaratnya demikian kalau saya seorang guru, Badan Bencana ini seorang murid, saya akan memberikan nilai b untuk Badan Bencana ini, tetapi masih bisa ditingkatkan. Jadi tapi yang saya tidak mengerti kenapa anggaran BNPB ini selalu turun. Ini yang saya tdiak mengerti apakah memang BNPB ini sebagai Badan Penghabis Uang, bukan sebagai, istilahnya penghasil, bukan penghasil sehingga trend terus turun padahal ini sangat penting sekali. Maka dengan kejadian-kejadian seperti ini untuk halaman 13 ada usulan tambahan masalah anggaran, mohon supaya betul-betul bisa terealisir Bapak Ketua. Ini yang saya harapkan sehingga bisa lebih meningkat dari nilai b menjadi nilai a.Penanganan Bencana Turunnya Anggaran 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Hal lain tentang penambahan anggaran saya tidak begitu berkomentar dengan baik, karena saya baru dan hal-hal yang terkait yang dengan uang ini walaupun saya masuk anggaran untuk pendekatan matematis, saya masih kurang teliti. Cuma ada beberapa hal yang harus kita perlu dijelaskan ada pertambahan anggaran untuk bencana banjir itu 300 miliar. Padahal se-Indonesia mungkin di daerah pemilihan kami itu mesti kena banjir, bahkan banjirnya walaupun saya pikir di daerah pemilihan kami itu kalau banjir itu 3 hari, paling 3 hari 3 malam dan mereka tidak bisa kerja dan harus disantori oleh oleh masyarakat yang mampu. Dengan adanya anggaran ini maka saya sangat menyambut baik secara yuridis formal, itu wajib secara fikih, fardhu kifayah menyantuni itu BNPB. Jadi kita, Anggota Dewan tidak dosa ketika ini dianggarkan. Nah, permasalahannya 300 milyar itu kemana? apa cukup di DKI? apa se- Indonesia padahal ini banjir itu saya pikir merata Pak dan semuanya perlu dibantu. Kemudian mohon penjelasan juga yang 47 ini, yang 847, ini juga ada kalau tidak salah penguatan logistik dan peralatan kebencanaan. Apakah banjir termasuk logistik masuk sini atau masuk sini, saya ga ngerti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mohon bisa dijelaskan dengan baik.Bencana banjir 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang kedua, ketika masa reses, daerah pemilihan saya itu Pak, pantai utara yang daerahPekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan itu Rob Pak dan Rob-nya bukan Rob setiap bulan PurnamaRob kemudian, tapi Rob terus menerus Pak dan airnya itu terus kayak dok gitu Pak. Itu kalau saya pikirkalau 5 tahun ke depan itu daerah itu, rumah-rumah itu kayaknya sudah tidak akan ditempati. Dengantidak mengurangi rasa hormat, kalau boleh bahwa Rob itu termasuk bencana. Disini saya lihat dihalaman 9 bahwa bencana itu kan ada 16 ditambah satu saja pak, Rob yang terus menerus ikutanmasuk bencana. Kalau kesepakatan ini antara PNBP dan DPR dijadikan Rob, maka Bapak membantudaerah kami jadi gampang. Barangkali itu saja dan ini saya dikasih proposal untuk daerah pemilihansaya saja Pak yang kabupaten itu, 8 desa itu sudah Rob. Ini ada gambarnya nanti saya serahkan. Itusaja yang saya sampaikanBencana Bencana rob 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Hal lain tentang penambahan anggaran saya tidak begitu berkomentar dengan baik, karena saya baru dan hal-hal yang terkait yang dengan uang ini walaupun saya masuk anggaran untuk pendekatan matematis, saya masih kurang teliti. Cuma ada beberapa hal yang harus kita perlu dijelaskan ada pertambahan anggaran untuk bencana banjir itu 300 miliar. Padahal se-Indonesia mungkin di daerah pemilihan kami itu mesti kena banjir, bahkan banjirnya walaupun saya pikir di daerah pemilihan kami itu kalau banjir itu 3 hari, paling 3 hari 3 malam dan mereka tidak bisa kerja dan harus disantori oleh oleh masyarakat yang mampu. Dengan adanya anggaran ini maka saya sangat menyambut baik secara yuridis formal, itu wajib secara fikih, fardhu kifayah menyantuni itu BNPB. Jadi kita, Anggota Dewan tidak dosa ketika ini dianggarkan. Nah, permasalahannya 300 milyar itu kemana? apa cukup di DKI? apa se- Indonesia padahal ini banjir itu saya pikir merata Pak dan semuanya perlu dibantu. Kemudian mohon penjelasan juga yang 47 ini, yang 847, ini juga ada kalau tidak salah penguatan logistik dan peralatan kebencanaan. Apakah banjir termasuk logistik masuk sini atau masuk sini, saya ga ngerti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini mohon bisa dijelaskan dengan baik.Bencana Detail anggaran 8
BISRI ROMLI 4 PKB Jawa Tengah 10 Laki-laki Kalau itu bisa. Yang kedua ini rasanya belum tercantum berkaitan sama indeks bencana dan indeks recovery karena tadi disampaikan itu kan jelas bahwa kedepan itu per 3 tahunan sekali harusnya dilakukan evaluasi dan ini justru yang penting malah belum ditampilkan.Bencana Evaluasi 3 tahun 8
BISRI ROMLI 4 PKB Jawa Tengah 11 Laki-laki Kalau itu bisa. Yang kedua ini rasanya belum tercantum berkaitan sama indeks bencana dan indeks recovery karena tadi disampaikan itu kan jelas bahwa kedepan itu per 3 tahunan sekali harusnya dilakukan evaluasi dan ini justru yang penting malah belum ditampilkan.Bencana indeks 8
BISRI ROMLI 3 PKB Jawa Tengah 10 Laki-laki Ya, 4 dengan b3. g4 dengan b3 itukan saya pikir sudah tersirat ada didalam poin b nomor 3 sehingga g tidak perlu. Ya poin 4g, rasanya sudah tersirat karena di dalam penguatan kelembagaan di poin 3d begitu. Poin 4g bukan d, golf. Iya itu kan sudah tersirat jelas didalam nomor 3 poin b penguatan kelembagaan.Bencana Penguatan kelembagaan 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Saya hampir sama beberapa hal yang disampaikan oleh teman, bahwa anggaran yangmenurun itu menurut saya bukan karena efisiensi yang cukup bagus, tapi karena tidak terserap denganbaik sesuai dengan jadwal dan indikatornya memang perencanaannya kurang cermat ini mengenai ituPak. Oleh karena itu, apakah dari PNBP ini anggarannya 1,6 itu sudah cukup? Apa harus perluditambah lagi? Karena hari ini saya diamanatkan dari PKB untuk mengawal Badan Anggaran di KomisiVIII dan alasannya apa, saya masih baru minta bimbingan dari Bapak agar bisa mengusulkan keBadan Anggaran.Bencana Penurunan anggaran 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Saya hampir sama beberapa hal yang disampaikan oleh teman, bahwa anggaran yangmenurun itu menurut saya bukan karena efisiensi yang cukup bagus, tapi karena tidak terserap denganbaik sesuai dengan jadwal dan indikatornya memang perencanaannya kurang cermat ini mengenai ituPak. Oleh karena itu, apakah dari PNBP ini anggarannya 1,6 itu sudah cukup? Apa harus perluditambah lagi? Karena hari ini saya diamanatkan dari PKB untuk mengawal Badan Anggaran di KomisiVIII dan alasannya apa, saya masih baru minta bimbingan dari Bapak agar bisa mengusulkan keBadan Anggaran.Bencana penyerapan 8
BISRI ROMLI 5 PKB Jawa Tengah 10 Laki-laki Secara berkala 3 tahun sekali melakukan revisi terhadap indeks bencana dan indeks recovery. Bukan, revisi ya karena itu selalu dilakukan revisi tadi ya konsepnya mereka itu melakukan revisi per 3 tahun karena.Bencana Revisi indeks 3 tahun sekali 8
BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang kedua, yang saya harapkan bahwa rob yang terus-menerus itu menjadi bencana. Memang anggarannya juga belum belum dimuat saya pikir kalau menurut Kyai itu nash-nya ada atau nomenklaturnya ada. Sebaiknya Pak Ketua dengan Sestama kunjungan spesifik ke Pekalongan untuk menentukan bahwa rob yang terus menerus itu menjadi bencana.Bencana Rob menjadi bencana 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Ketua dan Wakil Ketua, dan teman-teman Komisi VIII, Bu Menteri dan jajarannya yang kami hormati, Saya menyimak di halaman 3 bahwa penyandang disabilitas dan lanjut usia, saya tertari Bu, ada penyandang disabilitas itu ada dua. Yang pertama cacat sejak lahir, yang kedua cacat di kemudian. Tadi Ibu menunjukkan ada Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah ini yang kaya yang tidak dikehendaki lahir kalau menurut saya beda, ada orang yang lahir karena idiot, idiot itu setiap daerah ada dan itu tidak terlalu banyak. Kalau mungkin idiot itu apa ya, ya orang umur 15 seperti umur 5 tahun. Keterbelakangan mental, kalau ini definisi ini Bu Menteri sepakat dengan Komisi VIII ada kartu khusus yang itu saya pikir itu luar biasa. Ada tambahan kartu khusus yang idiot. Ini saya pikir di setiap daerah ada. Bahkan kalau orangtuanya agak lumayan kaya, mampu menyekolahkan di SLB. Kalau tidak ya dibiarkan dan ini menurut semua masyarakat inilah yang sebetulnya tidak dikehendaki kelahirannya. Mas Fikri, bukannya barangkali itu. Bahkan ini kita wajib menyantuni Bu karena itu dianggap kikir. Kikir itu kalau dalam Yusuf Al Qordhowi fikuzakat adalah seseorang yang cacat yang tidak mampu bekerja dan harus disantuni oleh kita. Oleh karena itu saya mintakan kepada Bu Menteri mampu menciptakan kartu khusus.Bantuan Sosial Kartu disabilitas 8
BISRI ROMLY 2 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Ini ada walinya. Bantuan Sosial Kartu disabilitas 8
BISRI ROMLY 3 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Jadi ada walinya yang mengantarkan SLJ ini ada kartunya. Karena banyak anak-anak tersebut sering orang tuanya tidak mampu walau agak kaya. Itu yang menurut saya tidak dikehendaki kelahirannya. Dan setiap daerah itu mungkin 5 atau 10, tapi kalau ini bisa tercipta alangkah luar biasa barangkali.Bantuan Sosial Kartu disabilitas 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang kedua ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas fakir miskin ya, itu ada pelatihannya di tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Permodalannya sebagian dari Kementerian Sosial, ini pernah ada. Ya apa namanya ya, ini pelatihan ini nanti modalnya ini. Ini pelatihan ini modalnya ini, ini nelayan nanti dari itu beli kapal. Ini pedagang pakai ... Pernah ada sinergi antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Sosial. Barangkali itu saja. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Bantuan Sosial Pelatihan tenaga kerja 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian untuk Dirjen Haji, kalau enggak salah ini evaluasi Haji tahun 2014 Menteri Agama pernah mengatakan bahwa 2014 itu ada penghematan dari pemondokan di Madinah mestinya 600 kurang 600 di Mekah 6000 masih kurang sehingga ada dana sisa penghematan 2,7 M, kalau ini murni dari jama’ah, ya Dirjen Haji harus mengembalikan pada Jama’ah by name, by address dan ini adalah pandangan syar’i sepakat barangkali itu aja. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
Bisri Romly 1 PKB Jawa Tengah X Laki-Laki Yang saya ingin hampir sama sebetulnya sama Mas Umam nomor 28, karena tadi sudah banyak pertanyaan, saya hanya ingin saja Perguruan Tinggi yang mana yang dialih pembiayaannya. Ini kami minta data yang rinci. Itu yang pertama.Keagamaan & PendidikanPembiayaan Perguruan Tinggi 8



Bisri Romly 2 PKB Jawa Tengah X Laki-Laki Tambah sedikit Pak Menteri disampingnya sukses masalah haji, ini kebetulan saya disuruh Pak Ketua untuk mencari kelemahan haji Pak. Karena kalau ada kelemahan berarti ongkos saya jadi halal Pak. Ini pertama kebetulan di kloter Kabupaten Pekalongan Solo Kloter VI Pak, namanya Pak Sugiman, sudah saya laporkan sama Pak Dirjen waktu Hari Jumat di bawah KKHI Azijiah, mereka sakit. Waktu mau wukuf hari ahad, mereka sadar dan dia mandi dan sudah niat ihram, minta kepada dokter untuk ikut wukuf. Kata dokter nanti gelombang kedua, ternyata tidak diwukufkan tetapi dari catatan dari Dirjen dia sudah dibadarkan oleh kebetulan ajudannya Pak Dirjen. Yang jadi masalah Pak, mereka tidak izin, dan sehat, dan sudah niat ihram tetapi dibadarkan. Ini menurut sebagian Kyai di daerah itu menjadi tanggung jawab Pak Menteri Pak. Barangkali menjadi ke depan untuk setiap yang mau diwukufkan dan sakit, ada peneliti khusus dari Pak Menteri, mungkin ke depan itu lebih baik.Keagamaan & PendidikanPermasalahan Haji 8
Bisri Romly 1 PKB Jawa Tengah X Laki-Laki Yang kedua, inikan anggaran menjadi turun rupiah murni sebanyak 599 halaman 23, 127.227, ini juga yang turun itu yang mana Pak? Jangan-jangan impassing atau mungkin programnya Pak Muhammadiyah Amin, apakah mungkin programnya Pak Umar, saya hanya ingin rinciannya, yang turun mana itu saja.Keagamaan & PendidikanRincian anggaran 8
BISRI ROMLY 5 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Masyarakat sudah tidak bisa mengusulkan lagi? Itu top down itu? Apa tidak?Perempuan dan Anak Partisipasi masyarakat 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Saya mengapresiasi ini ada program, dan program ini juga sebetulnya tidak begitu paham sekali tapi program ekonomi yang di nomor 14 , yang di nomor 14 ini, bidang ekonomi kerjasama dalam pengembangan industri rumahan, ini sangat menarik. Di nomor 14 itu juga ada, kemudian ada lagi 16 yang data based dan ketenagakerjaan dan industri rumahan itu juga ada. Ini tapi ya apa yang di sampaikan ketua kok cuma rencananya cuma Rp75 miliar. Mohon dijelaskan bu, inikan 34 provinsi, saya kan kepingin program ibu itu, program Kementerian ini andaikan kami dari Dapil X bisa mengusulkan wanita-wanita untuk bisa ada kerja sama ekonomi itu masih mungkin tidak bu? Terus caranya bagaimana? Saya pikir Rp75 miliar, Komisi kita itu hampir 50. Kalau satu orang usulkan satu itu dapatnya berapa? Bahkan disini 34 provinsi.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Hal-hal lain yang berkaitan dan dengan apa yang disampaikan Pak Chaidir hampir sama. Rp270 miliar itu rencanya ibu sampai Juni itu ... 30% apalagi ini Rp1,450 triliun. Mohon bisa dijelaskan dengan baik, kalau mungkin caranya bagaimana? Pengusulannya bagaimana? Karena daerah kami kan memang rata-rata Pekalongan itu pengusaha dan pengusaha itu rata-rata yang pegang role itu perempuan bu. Jadi laki-laki itu cuma manut saja. Barangkali itu saja. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
BISRI ROMLY 2 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Pertanyaan saya Bu. Kemungkinan Dapil saya mengusulkan untuk Industri perempuan itu.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
BISRI ROMLY 3 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Tidak, maksud kami kan inikan ada program ibu untuk bisnis gender. Kan begitu kan? Mungkin kita bisa mengusulkan tidak?Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
BISRI ROMLY 4 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Begini, nuwun sewu, maaf. Inikan program itukan kalau uangnya cair, maksud kami ikut program itu, Ibu sudah di semuanya ke 34 provinsi sudah beres semua atau belum? Apa bisa kita mengusulkan, begitu kan?Perempuan dan Anak Program 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang kedua sejalan dengan rentetan kami Pak, termasuk daerah pemilihan kami Pak, di desa kami itu Kecamatan Buaran Pak, itu KUA nya masih nyewa SD Negeri Pak, kalau kemarin hanya 20 dan 15, 35 mumpung ini saya pikir 52 di ganti aja Pak 200 KUA yang baru, barangkali itu yang kami usulkan.Perkawinan KUA 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang pertama yang kami baca ini dii Bimas Hindu ya, ini di halaman tabel 8 itu ada dampak penghematan perjalanan dinas menjadi koordinasi dengan mitra kerja lembaga agama dan keagamaan dalam peningkatan kerukunan internal umat tidak dapat dilaksanakan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian yang berikutnya ini tidak dimasukkan ketika ada penghematan perjalanan dinas. Kemudian untuk tahun 2015 ini masuk kemana, mestinya kan bisa untuk pelayanan umum. Jadi ini halhal penting kayak gini tetapi ada anggarannya tetapi masuk kemana.Rancangan Anggaran Anggaran 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian saya empat ini saya baca yang menyangkut anggaran yang ke NKRI hanya satu, tetapi tadi saya baca hilang ini di mana ini.Oleh karena itu, saya usul kepada Komisi VIII DPR RI dan teman-teman untuk bisa menganggarkan hal-hal yang ke NKRI.Rancangan Anggaran Anggaran 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang terakhir, kami sangat menghargai dengan keempat agama ini, karena memang di daerah kami basic-nya beda. Basic kami itu basic kristur, jadi ketika Daerah Pemilihan kami ada gereja, ya anda beribadah tidak nyaman, maka kami siap untuk mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan 24 ibadah. Tapi dalam arti bukan harus bikin gereja yang mewah bukan, yang sudah ada kemudian anda beribadah nyaman, maka kami garda depan untuk bisa mengamankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Apresiasi 8
BISRI ROMLY 2 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Ya, kecuali sosial. Itu Pak Lutfi tadi, Pak Lutfi ada di dalam habis ketemu itu. Daerah.Rancangan Anggaran Perubahan 8
BISRI ROMLY 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang pertama Bimas Islam, saya baca dihalaman 8 ada anggaran yang untuk sertifikasi wakaf, dari itu hanya terserap hanya 24% kemudian untuk wakaf produktif 0 enggak ada, enggak terserap sama sekali, ini satu mungkin indikator tidak terserapnya tidak bisa karena perencanaanya kurang matang atau kalau yang wakaf produktif itu karena tidak ada publikasi Pak, disini anggaran 2015 turun bantuan wakaf produktif Cuma 20 dan satuannya dari 1 Milyar menjadi 500, saya pikir kalau Anggota Dewan aja ngerti Pak, ini saya aja bisa menghabiskan 20 habis Pak, ini artinya Pondok Pesantren bawahannya ada Koperasi kita kasih untuk bangun ya toh, ini kan menjadi wakaf produktif, atau sekolahan bawahnya pinggir jalan raya, buka toko ini kan jadi wakaf produktif, kenapa sampai tidak tersalurkan? Oleh karena itu barangkali mungkin publikasi nya aja, kalau ini 20 bisa di tambah Pak, ini Anggota Dewan mesti minta satu-satu rujukan Pak, saya pikir mohon bisa diakomodir ini Pak, bisa di renstra nya di ulang, yang anggota Dewan menunjukkan mungkin bisa dua (tidak jelas) satu, seperti saya daerah pemilihanya 4 Kota dan Kabupaten kita minta 4 aja bisa habis ini termasuk sertifikasi wakaf. Memang setiap daerah orang yang punya biasanya dimintai sumbangan untuk bayar sertifikasi wakaf, ini karena tidak habisnya anggaran tidak serapnya tidak ada publikasi yang jelas dari Kemenag daerah masing-masing.Wakaf Wakaf 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Perkenalkan nama saya Choirul Muna Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dari Partai Nasdem. Melihat dari perkembangan-perkembangan anggaran dan juga masalah renstra yang berhubungan dengan masalah-masalah perlindungan dan jaminan sosial, kami melihat di sini memang di sini ada suatu peningkatan yang signifikan dan saya terus terang sangat bangga untuk persoalan-persoalan masalah PKH sebetulnya. Karena terus terang peningkatan kualitas dan indeks bantuan PKH ini akan menambah sampai SMA. Di sini mohon maaf karena sekarang ini di Kementerian Agama itu akun 57 itu dihapus, sehingga yang namanya bantuan BOS itu tidak ada yang berwujud uang. Maka ini banyak pemiskinan-pemiskinan untuk madrasah-madrasah mulai dari RA, MI, MTSNM SMA. Oleh karenanya program-program masalahmasalah yang berhubungan dengan ba ntuan rakyat miskin yang ada di sini, itu sangat dibutukan. Betul ini, hanya saja persoalannya satu. Seperti apa yang kemarin Pak Andi paparkan bahwa kami ini belum melihat berapa, sejauhmana, sebaran-sebaran masalah yang berhubungan dengan masalah PKH ini. Kami sejak awal Komisi VIII sejak awal minta untuk data-data sebaran untuk PKH khususnya di dapil-dapil Anggota DPR Komisi VIII ini sampai sekarang ini kami tidak diberi data-datanya, sehingga kami tidak tahu bahwa siapa yang mendapatkan dan seberapa jauh dia akan mengangkat dari kemiskinan-kemiskinan itu kami tidak tahu terus terang.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Oleh karenanya betul Bu Menteri kami mohon dengan hormat bahwa Komisi VIII ini masalah data seberannya mohon diberi. Sehingga kami bisa memantau mengawasi juga membimbing mereka bagaimana bisa lebih ada suatu peningkatan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan terus terang kami ini mengatakan bahwa di sana itu ada RTLH yang sekarang ini namanya rutilahu. Begitu ada rutilahu itu sangat seksi dan sangat hebat yang namanya Komisi VIII, hanya saja apa yang saya beri dengan apa yang dia minta itu saat jomplang. Jadi sebuah ... yang sangat jomplang oleh karenanya saya mohon betul persoalan masalah RTLH rutilahu anggarannya untuk dinaikkan. Ya, maksudnya jatah, ya kedua-duanya kan. Jadi akan sangat merasa begitu luar biasa dia menyatakan terima kasih karena rumah ini yang begitu reyotnya kita bisa membangun, mereka sangat membutuhkan itu. Manakala kita bisa membangun dia menangis sujud syukur kepada Allah SWT ini adalah pengangkatan kepada rakyat yang miskin. Oleh karenanya kami mohon persoalan-persoalan masalah peningkatan kesejahteraan kemudian juga masalah rehabilitasi rumah yang tidak layak huni ini untuk bagaimana bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Bantuan Sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Kepala BNPB beserta jajarannya yang kami hormati, Sangat menarik memang kalau kita bicara masalah kebencanaan karena memang tambah lama ini, tambah banyak kebencanaan yang ada. Oleh karenanya, saya juga setuju mendorong tidak hanya mendorong, memajukan, menyetujui bagaimana supaya anggaran ini lebih diperbanyak lagi atau ditinggikan lagi. Hanya saja persoalan-persoalan yang saya tangkap tadi dari paparan Bapak Kepala BNPB tergambar dalam benak saya bahwa namanya masalah kebencanaan ini ditangani atau di mana disana itu ada 37 kementerian yang juga ikut menangani disana dan saya berfikir bagaimana membuat job description persoalan-persoalan masalah apa itu penangangan-penanganan ini sehingga tidak terjadi double counting yang ada disana karena ini menyangkut juga masalah anggaran.Bencana Anggaran 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian persoalan-persoalan yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan masalah, kalau catatan hilang enggak apa-apa Pak, nanti dilanjutkan. Kemudian yang berhubungan denganmasalah Magelang. Jadi kalau tidak salah tadi ada juga jadi kami juga relawan bencana lahar dingin diGunung Merapi yang membawa berkah itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu sering kalau namanyapenambang pasir itu, tidak tahu tahu tak ada hujan di atas sana itu kena pasir terus meninggal disitujuga. Oleh karenanya, Magelang ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan on call begitu. Bagaimanacara untuk menurunkan on call yang ada. Ini sangat dibutuhkan Kabupaten Magelang karena kalaunamanya pucuk gunung itu menanti hujan, kadang-kadang yang bawah ini tidak apa-apa, tahu-tahubegitu ada bencana lahar dingin yang datang sehingga truk itu juga terendam, manusianya juga sama.Nah, masalah-masalah hunian yang ada sejak dulu ini memang masih menyisakan PR yang ada, itusekitar ada 144 KK yang belum dapat rumah. Oleh karenanya, ini dari BPBD Magelang tadi bilangmohon dibilangkan ke BNPB supaya ini barangkali ada follow up-nya gitu loh.Bencana dana on call 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kedua, di Indonesia memang ring of fire, kemudian ada skala prioritas-skala prioritas dimana disitu terjadi kebencanaan yang apa itu yang nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Barangkali dari BNPB itu ada data-data verifikasi untuk daerah-daerah yang mana data verifikasi ini kami juga sangat membutuhkan Pak karena nanti juga manakala apa itu ada usulan-usulan daerah untuk misalkan di sini ini ada satu kebencanaan yang mana kebencanaan ini butuh rehab rekon disana yang sudah di apalagi itu sudah masuk verifikasi data disana, itu kan tidak 2 lagi penelitian kesana. Jadi yang saya harapkan ada berapa yang kira-kira yang sudah diverifikasi seluruh Indonesia yang ada ini, syukursyukur dimana saja yang ada. Kemudian apa kriteria untuk verifikasi ini gitu dalam masalah-masalah kebencanaan ini kalau sudah ada suatu data verifikasi kayak gitu. Yang terakhir,Bencana Data verifikasi 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Ya, dalam artian yang pernah terjadi kebencanaan. Kemudian misalkan seperti ini oh ini Daerah Magelang ini karena di sana ada gunung merapi misalnya. Oh, ini di Karo ini karena di sana ada Sinabung misalnya. Kemudian ada seperti di Wasior, oh disana itu ini mestinya data-data semacam ini karena membutuhkan rehab rekon juga gitu, gitu loh.Bencana Data verifikasi 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Nah, oleh karena itu barangkali memang ada di sana yang terjadi. Nah, ini nanti kita tidak perlu apa itu ada misalkan dari kabupaten-kabupaten tersebut untuk mengusulkan dana rehab rekon dan sebagainya langsung saja karena ini sudah ada verifikasinya dari BNPB, nanti tinggal kementerian mana yang kira-kira yang bisa bersinergi kesana, kita bisa nanti bersama-sama untuk membangun di daerahdaerah tersebut.Bencana Data verifikasi 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Perkenalkan nama saya Choirul Muna relawan Gunung Merapi Dapil VI sama dengan Pak KyaiMuslih. Saya masih bawa topinya, karena relawan Gunung Merapi Pak Syamsul sedikit saya inginbicara masalah : satu, yang berhubungan dengan early warning system. Kalau tidak salah earlywarning system itu yang menancapkan yang menaruh disana adalah BNPB. Tapi inilah yang sangatdibutuhkan oleh BNPB. Oleh karenanya, saya pernah membaca satu media bahwa jumlah yangmestinya ada itu sekitar 70.000 early warning system, tapi yang terpasang baru sekitar 500. Olehkarenanya, saya mohon betul karena early warning system adalah hak suatu preventif untukmengetahui bencana sebelumnya. Saya mohon saya pikir di Jawa Tengah tidak hanya 22 Pak, karenasaya ini kemarin ini sudah saya tulis pada saat saya reses di Dapil saya Magelang, Temanggung,Wonosobo, Purworejo, pada saat itu saya di Wonosobo. Pada saat longsor di Banjarnegara,Wonosobo juga longsor, longsor besar juga tapi karena kalah besar dengan Banjarnegara sehinggatidak terekspos disana. Nah, juga ada yang meninggal di Wonokamper waktu malam, itu sekitar 14rumah itu sekali hancur. Belum seperti : ada di Dieng, ada di Dieng ada di Patak Banteng, dansebagainya itu masih ada ini ada gambar-gambar, saya semuanya ini nanti haturkan. Ironinya, diWonosobo itu tidak ada BPBD disana. Padahal sudah 2 kali permohonan dari Kabupaten Wonosoboitu untuk mendirikan BPBD yang ada di Wonosobo tapi sampai sekarang ini belum ada aplikasinya.Saya matoh dengan Pak Sarwo kebetulan BPBD di Jawa tengah, Pak Sarwo, provinsi, itu mengatakanbagaimana ini Wonosobo tidak ada BPBD-nya disana. Oh, itu sudah ditangani oleh Linmas danDangkar, katanya. Pada saat kemarin ada kebakaran Pasar Wonosobo yang ada. Oleh karenanya,saya mohon untuk Bapak-bapak dari BNPB Wonosobo dimohon untuk bagaimana bisa ada BPBDyang ada di sana, karena lima tempat termasuk yang paling rawan di Jawa tengah adalah salahsatunya Wonosobo.Bencana Early warning system 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Perkenalkan nama saya Choirul Muna relawan Gunung Merapi Dapil VI sama dengan Pak KyaiMuslih. Saya masih bawa topinya, karena relawan Gunung Merapi Pak Syamsul sedikit saya inginbicara masalah : satu, yang berhubungan dengan early warning system. Kalau tidak salah earlywarning system itu yang menancapkan yang menaruh disana adalah BNPB. Tapi inilah yang sangatdibutuhkan oleh BNPB. Oleh karenanya, saya pernah membaca satu media bahwa jumlah yangmestinya ada itu sekitar 70.000 early warning system, tapi yang terpasang baru sekitar 500. Olehkarenanya, saya mohon betul karena early warning system adalah hak suatu preventif untukmengetahui bencana sebelumnya. Saya mohon saya pikir di Jawa Tengah tidak hanya 22 Pak, karenasaya ini kemarin ini sudah saya tulis pada saat saya reses di Dapil saya Magelang, Temanggung,Wonosobo, Purworejo, pada saat itu saya di Wonosobo. Pada saat longsor di Banjarnegara,Wonosobo juga longsor, longsor besar juga tapi karena kalah besar dengan Banjarnegara sehinggatidak terekspos disana. Nah, juga ada yang meninggal di Wonokamper waktu malam, itu sekitar 14rumah itu sekali hancur. Belum seperti : ada di Dieng, ada di Dieng ada di Patak Banteng, dansebagainya itu masih ada ini ada gambar-gambar, saya semuanya ini nanti haturkan. Ironinya, diWonosobo itu tidak ada BPBD disana. Padahal sudah 2 kali permohonan dari Kabupaten Wonosoboitu untuk mendirikan BPBD yang ada di Wonosobo tapi sampai sekarang ini belum ada aplikasinya.Saya matoh dengan Pak Sarwo kebetulan BPBD di Jawa tengah, Pak Sarwo, provinsi, itu mengatakanbagaimana ini Wonosobo tidak ada BPBD-nya disana. Oh, itu sudah ditangani oleh Linmas danDangkar, katanya. Pada saat kemarin ada kebakaran Pasar Wonosobo yang ada. Oleh karenanya,saya mohon untuk Bapak-bapak dari BNPB Wonosobo dimohon untuk bagaimana bisa ada BPBDyang ada di sana, karena lima tempat termasuk yang paling rawan di Jawa tengah adalah salahsatunya Wonosobo.Bencana Early warning system 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian persoalan-persoalan yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan masalah, kalau catatan hilang enggak apa-apa Pak, nanti dilanjutkan. Kemudian yang berhubungan denganmasalah Magelang. Jadi kalau tidak salah tadi ada juga jadi kami juga relawan bencana lahar dingin diGunung Merapi yang membawa berkah itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu sering kalau namanyapenambang pasir itu, tidak tahu tahu tak ada hujan di atas sana itu kena pasir terus meninggal disitujuga. Oleh karenanya, Magelang ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan on call begitu. Bagaimanacara untuk menurunkan on call yang ada. Ini sangat dibutuhkan Kabupaten Magelang karena kalaunamanya pucuk gunung itu menanti hujan, kadang-kadang yang bawah ini tidak apa-apa, tahu-tahubegitu ada bencana lahar dingin yang datang sehingga truk itu juga terendam, manusianya juga sama.Nah, masalah-masalah hunian yang ada sejak dulu ini memang masih menyisakan PR yang ada, itusekitar ada 144 KK yang belum dapat rumah. Oleh karenanya, ini dari BPBD Magelang tadi bilangmohon dibilangkan ke BNPB supaya ini barangkali ada follow up-nya gitu loh.Bencana lahar dingin 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Perkenalkan nama saya Choirul Muna relawan Gunung Merapi Dapil VI sama dengan Pak KyaiMuslih. Saya masih bawa topinya, karena relawan Gunung Merapi Pak Syamsul sedikit saya inginbicara masalah : satu, yang berhubungan dengan early warning system. Kalau tidak salah earlywarning system itu yang menancapkan yang menaruh disana adalah BNPB. Tapi inilah yang sangatdibutuhkan oleh BNPB. Oleh karenanya, saya pernah membaca satu media bahwa jumlah yangmestinya ada itu sekitar 70.000 early warning system, tapi yang terpasang baru sekitar 500. Olehkarenanya, saya mohon betul karena early warning system adalah hak suatu preventif untukmengetahui bencana sebelumnya. Saya mohon saya pikir di Jawa Tengah tidak hanya 22 Pak, karenasaya ini kemarin ini sudah saya tulis pada saat saya reses di Dapil saya Magelang, Temanggung,Wonosobo, Purworejo, pada saat itu saya di Wonosobo. Pada saat longsor di Banjarnegara,Wonosobo juga longsor, longsor besar juga tapi karena kalah besar dengan Banjarnegara sehinggatidak terekspos disana. Nah, juga ada yang meninggal di Wonokamper waktu malam, itu sekitar 14rumah itu sekali hancur. Belum seperti : ada di Dieng, ada di Dieng ada di Patak Banteng, dansebagainya itu masih ada ini ada gambar-gambar, saya semuanya ini nanti haturkan. Ironinya, diWonosobo itu tidak ada BPBD disana. Padahal sudah 2 kali permohonan dari Kabupaten Wonosoboitu untuk mendirikan BPBD yang ada di Wonosobo tapi sampai sekarang ini belum ada aplikasinya.Saya matoh dengan Pak Sarwo kebetulan BPBD di Jawa tengah, Pak Sarwo, provinsi, itu mengatakanbagaimana ini Wonosobo tidak ada BPBD-nya disana. Oh, itu sudah ditangani oleh Linmas danDangkar, katanya. Pada saat kemarin ada kebakaran Pasar Wonosobo yang ada. Oleh karenanya,saya mohon untuk Bapak-bapak dari BNPB Wonosobo dimohon untuk bagaimana bisa ada BPBDyang ada di sana, karena lima tempat termasuk yang paling rawan di Jawa tengah adalah salahsatunya Wonosobo.Bencana longsor wonosobo 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Perkenalkan nama saya Choirul Muna relawan Gunung Merapi Dapil VI sama dengan Pak KyaiMuslih. Saya masih bawa topinya, karena relawan Gunung Merapi Pak Syamsul sedikit saya inginbicara masalah : satu, yang berhubungan dengan early warning system. Kalau tidak salah earlywarning system itu yang menancapkan yang menaruh disana adalah BNPB. Tapi inilah yang sangatdibutuhkan oleh BNPB. Oleh karenanya, saya pernah membaca satu media bahwa jumlah yangmestinya ada itu sekitar 70.000 early warning system, tapi yang terpasang baru sekitar 500. Olehkarenanya, saya mohon betul karena early warning system adalah hak suatu preventif untukmengetahui bencana sebelumnya. Saya mohon saya pikir di Jawa Tengah tidak hanya 22 Pak, karenasaya ini kemarin ini sudah saya tulis pada saat saya reses di Dapil saya Magelang, Temanggung,Wonosobo, Purworejo, pada saat itu saya di Wonosobo. Pada saat longsor di Banjarnegara,Wonosobo juga longsor, longsor besar juga tapi karena kalah besar dengan Banjarnegara sehinggatidak terekspos disana. Nah, juga ada yang meninggal di Wonokamper waktu malam, itu sekitar 14rumah itu sekali hancur. Belum seperti : ada di Dieng, ada di Dieng ada di Patak Banteng, dansebagainya itu masih ada ini ada gambar-gambar, saya semuanya ini nanti haturkan. Ironinya, diWonosobo itu tidak ada BPBD disana. Padahal sudah 2 kali permohonan dari Kabupaten Wonosoboitu untuk mendirikan BPBD yang ada di Wonosobo tapi sampai sekarang ini belum ada aplikasinya.Saya matoh dengan Pak Sarwo kebetulan BPBD di Jawa tengah, Pak Sarwo, provinsi, itu mengatakanbagaimana ini Wonosobo tidak ada BPBD-nya disana. Oh, itu sudah ditangani oleh Linmas danDangkar, katanya. Pada saat kemarin ada kebakaran Pasar Wonosobo yang ada. Oleh karenanya,saya mohon untuk Bapak-bapak dari BNPB Wonosobo dimohon untuk bagaimana bisa ada BPBDyang ada di sana, karena lima tempat termasuk yang paling rawan di Jawa tengah adalah salahsatunya Wonosobo.Bencana motor trail 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian persoalan-persoalan yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan masalah, kalau catatan hilang enggak apa-apa Pak, nanti dilanjutkan. Kemudian yang berhubungan denganmasalah Magelang. Jadi kalau tidak salah tadi ada juga jadi kami juga relawan bencana lahar dingin diGunung Merapi yang membawa berkah itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu sering kalau namanyapenambang pasir itu, tidak tahu tahu tak ada hujan di atas sana itu kena pasir terus meninggal disitujuga. Oleh karenanya, Magelang ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan on call begitu. Bagaimanacara untuk menurunkan on call yang ada. Ini sangat dibutuhkan Kabupaten Magelang karena kalaunamanya pucuk gunung itu menanti hujan, kadang-kadang yang bawah ini tidak apa-apa, tahu-tahubegitu ada bencana lahar dingin yang datang sehingga truk itu juga terendam, manusianya juga sama.Nah, masalah-masalah hunian yang ada sejak dulu ini memang masih menyisakan PR yang ada, itusekitar ada 144 KK yang belum dapat rumah. Oleh karenanya, ini dari BPBD Magelang tadi bilangmohon dibilangkan ke BNPB supaya ini barangkali ada follow up-nya gitu loh.Bencana Penambang pasir magelang 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya mohonkan Bapak Dirjen bahwa dulu Pak Dirjen mengatakan atau Pak Menteri mengatakan bahwa akan diumumkan travel-travel biro yang nakal yang tidak mendapatkan izin dan nakal itu di-online. Kita harapkan, mohon maaf Pak Dirjen, bahwa ini jangan di online saja, perlu ditempel di mana-mana, syukur apa itu diketahui oleh khalayak banyak bahwa nanti itu inilah yang betul-betul berizin dan memang apa itu termasuk travel yang layak untuk melayani jama'ah. Nah, ini banyak dari orang-orang yang ketipu karena tidak tahu mana sih yang berizin dan mana yang tidak karena hanya di-online, orang-orang kampung tidak tahu online. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada.Haji dan Umroh Biro umroh 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian mohon maaf Pak Dirjen, ini memang ada travel-travel yang nakal, ada travel-travel yang resmi itu memberikan apa itu visa pada travel yang tidak resmi itu sejumlah $10. Nah, ini perlu pengusutan-pengusutan persoalan-persoalan semacam itu.Haji dan Umroh Biro umroh 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon Pimpinan sebentar. Memperdalam masalah ini karena BPHI yang ada di Madinah itu kan kontraknya sudah habis di bulan puasa ini. Kita mohonkan bahwa gedung yang baru itu ada di dalam Markaziyah kalau bisa, begitu lho dan itu yang representatif yang kita minta. Terima kasih.Haji dan Umroh BPHI (Badan Pelayanan Haji Indonesia) 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya juga seperti apa yang pernah saya katakan, Pak. Disamping kita itu juga masalah pelayanan haji apa itu masalah BPIH itu diturunkan tapi pelayanan masalah haji itu ditingkatkan Nah, kalau kita persoalan-persoalan masalah BPHI yang ada disana itu khususnya di Madinah itu kurang begitu memenuhi syarat persoalan, ada yang namanya kita melihat itu ada oksigen yang macet, kemudian ada tempat-tempat yang sudah lusuh tidak karuan, banyak debunya dan yang lain sebagainya. Apakah tidak dipikirkan kalau misalkan persoalan-persoalan masalah BPHI ini bisa nanti dijadikan satu persoalan dengan masalah umrah karena tidak menutup pemikiran bahwa jama'ah-jama'ah umroh yang begitu banyak yang ada disana, itu juga kadang-kadang membutuhkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan yang ada di Madinah maupun di Mekah begitu. Oleh karenanya, kalau namanya ini bisa dioptimalkan berarti paramedis punya kita, dokterdokter punya kita yang ada disana, itu bisa difungsikan setiap harinya sampai nanti itu termasuk juga masalah penanganan ibadah haji. Jadi umrah dan haji itu bisa masalah BPHI bisa dioptimalkan. Ini persoalan-persoalan masalah yang ada disana.Haji dan Umroh BPHI (Badan Pelayanan Haji Indonesia) 8
CHOIRUL MUNA 5 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Rekan-rekan juga mendorong bagaimana untuk masalah BPHI lebih berstandarkan internasional begitu. Jadi masalah pagu-pagu anggaran yang ada akan didorong untuk kesana sampai ... tidak masalah-masalah ini supaya nanti akan lebih terurus karena ke depan itu adalah jamaah-jamaah haji kita itu lebih diprioritaskan pada yang lansia. Oleh karenanya kalau namanya memang ini bisa disetujui dari Kementerian Agama, barangkali nanti kita bisa didorong untuk kesana, kita pun akan mengundang Menkes, bagaimana cara untuk persoalan-persoalan kesehatan yang ada di Mekkah dan Madinah ini lebih ditingkatkan masalah pelayanannya. Terima kasih.Haji dan Umroh BPHI (Badan Pelayanan Haji Indonesia) 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Interupsi Pak Dirjen. Apakah buku yang diberikan pada kita itu tidak sama dengan itu.Haji dan Umroh Data 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian masalah kalau namanya kita bicara masalah haji di sana itu dari sewa, layanan yang dulu, yang sekarang itu menjadi blocking time. Blocking time ini berarti kalau tidak salah itu sampai 2,5tahun atau berapa itu kalau tidak salah Mohon penjelasan masalah ini? Kalau tidak salah itu jadi tidak pertahun tapi sewa setengah musiman. Jadi kalau namanya sewa setengah musiman ini manakala hotel itu tidak digunakan oleh haji itukan bisa nanti kalau digunakan oleh umroh yang ada dengan penanganan-penanganan termasuk pengawasan-pengawasan dari kita permasalahan itu. Jadi dalam artian untuk optimalisasi masalah umroh yang ada.Haji dan Umroh Haji 8



CHOIRUL MUNA 3 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Satu, satu saja, masalah-masalah yang berhubungan dengan Indonesia bagian Timur mohon untuk kira-kira untuk lebih efesiensi, apakah tidak perlu untuk mempertimbangkan kalau misalkan seperti di Ternate itu hanya karena Runway nya, disana itu Embarkasi nya sudah ada kemudian Asrama Haji nya sudah ada apakah tidak perlu disana itu di manfaatkan yang lebih bagus di tambahkan runway nya nanti Indonesia bagian Timur bisa mulai bisa diberangkatkan dari Ternate. Terima kasih. Itu saja. Wallahumafik Illahutoriq, Wasalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Indonesia Timur 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Saya sangat apresiasi dan ikut terharu, Alhamdulillah pada saat hari ini telah ditetapkan BPIH bersama-sama antara Komisi VIII DPR RI dengan Panja ataupun Kementerian Agama. Hanya saja persoalan yang ada, kami di Komisi VIII bertekad di samping untuk menurunkan BPIH tapi juga meningkatkan pelayanan-pelayanan untuk jamaah haji. Kami melihat sangat terharu dan sangat merasa betapa menderitanya seorang jamaah haji yang melihat bahwa yang namanya BPHI yang ada di Madinah itu sangat tidak terurus. Kami ke sana beserta Ketua untuk melihat yang namanya BPHI yang ada di Madinah yang menerima hanya cleaning service. Kami ini betul-betul merasa dilecehkan disana dan bagaimana ini bisa melayani jamaah haji yang sekian ribu, minimal 51.000 yang ada disana dengan BPHI yang ada di Madinah itu yang sudah mengerak dan banyak debu-debu yang luar biasa, tidak sangat memadai tempat-tempat yang ada disanaHaji dan Umroh Jamaah 8
CHOIRUL MUNA 3 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon maaf, masalah. Pimpinan, izin. Masalah Ketua KBIH, berarti ada aturan baru, bisa untuk mengikuti, membimbing ibadah haji yang akan datang ini. Apakah untuk masalah ini perlu penerbitan SK Menteri Agama atau tidak.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
CHOIRUL MUNA 6 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Ditambah, ditambah lagi. Yang punyaHaji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
CHOIRUL MUNA 7 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon maaf itu, memang kalau yang namanya petugas haji itu yang dari kabupaten, tidak punya leadership, itu kadang-kadang ada jamaah haji yang begini ini, tidak mengerti dia.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
CHOIRUL MUNA 5 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Jadi kami telah koordinasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Komisi IX khususnay yang menyangkut masalah kesehatan haji, disana juga telah dibentuk rekan-rekan yang menangani masalah kesehatan haji.Haji dan Umroh Kesehatan 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Oleh karenanya masalah kesehatan Pak Menteri, saya sangat mohon betul masalah kesehatan jamaah haji untuk dipikirkan ini masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, kami betul mohon bahkan kalau bisa sebagai suatu perbandingan seperti negara Iran, disana adalah nomenklaturnya telah diubah yaitu tidak hanya menangani masalah jamaah haji saja tapi ini juga menangani jamaah umrah yang mana umrah itu kalau dihitung kemarin, kita di Dakker mulai dari Januari sampai sekarang sudah 450.000 jamaah umrah.Haji dan Umroh Kesehatan 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Oleh karenanya kalau namanya kesehatan ini digunakan juga oleh jamaah umrah dan jamaah haji, itu akan regulasinya lebih enak, kemudian semuanya bisa berkerja tiap harinya dan kita kalau namanya jamaah itu baik itu jamaah umrah maupun jamaah haji itu akan berubah disana, yang menangani dokter-dokter di Indonesia, paramedisnya orang Indonesia, sangat merasa lebih enak dan lebih nyaman. Ini masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Sangat saya mohonkan untuk kepada Bapak Menteri bagaimana masalah haji dan umrah ini nomenklaturnya bisa diubah khususnya masalah kesehatan haji. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullai Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Kesehatan 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Dan yang terakhir saya mohon kepada Pak Menteri, barangkali nanti untuk pendekatan ke depan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan haji karena ke depan masalah kesehatan haji ini urgent. Yang akan diserap lebih banyak yang lansia. Saya mohonkan pada saat nanti rapat kabinet dengan presiden, Pak Menteri Agama beserta Menteri Kesehatan untuk bicara pada presiden supaya presiden itu nanti bicara dengan Raja Arab Saudi, bagaimana bisa seperti negara lain yang bisa booking rumah disana jadi BPHI yang bisa digunakan selama satu tahun baik itu untuk haji maupun untuk umrah sehingga peralatan-peralatan yang ada disana itu tidak karatan, tidak macet dan lain sebagainya, ini barangkali yang saya haturkan. Sekian saja Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Kesehatan Haji 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian sedikit saya mau matur dengan Dari Dirjen Haji, hubungan dengan KPIH, saya melihat di Kabupaten Semarang kemudian di Kabupaten Magelang, Purworejo, di Tumanggung, mayoritas pimpinan KPIH ini tidak bisa untuk menyertai jama’ah nya naik Haji, ini nanti kacau balau untuk 2015 karena pimpinannya itu tidak 44 bisa berangkat, karena rata-rata itu biasanya jama’ah nya ini di daftarkan dulu, kemudian yang paling akhir adalah pimpinan nya padahal kuota nya sudah di diatas dari itu, harus pemberangkatan 2016, nah persoalan-persoalan ini yang sangat krusial, oleh karena nya mohon di perhitungkan, saya kemarin itung-itung untuk SOC itu saja, tiap satu pemberangkatan haji itu rata-rata kursi yang kosong, atau yang mengundurkan diri, ataupun yang meninggal, itu rata-rata 1000, nah apakah tidak mungkin kalau misalkan pimpinan KPIH-KPIH itu bisa nanti untuk di ikut sertakan disana, supaya nanti Jama’ah nya tidak seperti apa itu, apa seperti angsa yang tidak ada, jadi kebingungan kaya Ayam tidak ada induknya ya akhirnya nanti jadi tidak karuan persoalan-persoalan yang ada ini, kemudian,Haji dan Umroh KPIH (Komisi Pengawas Ibadah Haji) 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian mohon maaf sekarang ini masalah bantuan Masjid ini luar biasa sulit nya, gitu lo, padahal banyak Masjid-masjid yang memang perlu untuk kita bangun bersama gitu lo, oleh karenanya dari hal itu saya mohon perhatian masalahmasalah yang berhungan dengan pembangunan masjid yang ada.Haji dan Umroh Masjid 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang terakhir apakah cocok dengan perkataan moratorium haji. Jadi ini kok kayaknya kalau mau moratorium itu kayak mau bongkar semuanya kayak gitu. Kalau menurut saya itu  lebih cocok dengan constrain batasan seseorang yang mau naik haji. Jadi batasan seseorang yang mau naik haji itu hanya sekali itu berarti suatu constrain kayak gitu bukan moratorium. Kalau moratorium kan rasanya kayak membongkar semuanya. Terima kasih. Itu sajaHaji dan Umroh Pembatasan haji 8
CHOIRUL MUNA 8 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Bisa Ketua Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Saya hanya sedikit ingin meneruskan apa yang dikatakan Pak Mustaqim, bahwa penyerapan dana untuk masalah wakaf produktif di tahun 2014, ini hanya ada dua titik saja, tidak ada, sasaran 20 lokasi, itu hanya 0% masih, sama sekali belum ada suatu penyerapan disini di mohon untuk 20 lokasi lagi untuk diserapan dengan satuan 500 juta, oleh karena nya saya hanya ingin menyarankan saja, bagaimana ini betul-betul ter alokasi kemudian bisa diaplikasikan.Haji dan Umroh Serapan anggaran 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Menarik persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah umroh. Saya kadangkadang dalam hati ini banyak bertanya Pak karena di sini-ini ada judul besar namanya Dirjen PHU. Nah, PHU-nya ini, "U"-nya ini kenapa? Ini selalu ribut dan tidak tuntas dengan masalah-masalah ini. Oleh karenanya, berarti bahwa masalah umroh ini, ini penanganannya kurang optimal. Oleh karenanya, saya sangat mengharap dari Pak Dirjen serta jajarannya bagaimana kalau namanya membentuk tertentu yang berhubungan khusus dengan masalah umroh karena tambah lama ini tambah krusial. Tambah krusial persoalan masalah umroh yang ada.Haji dan Umroh Umroh 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya hanya ingin mendalami sedikit pendalaman persoalan-persoalan yang ada yaitu disini adalah belanja pegawai. Masalah belanja pegawai yang ada disini yaitu kalau kita lihat digunakan 228.264 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama di seluruh Indonesia termasuk guru, dosen dan penyuluh agama. Realiasi anggaran yaitu Rp10 triliun, baru 28% penyerapannya. Saya belum begitu paham Pak karena persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Agama yang ada sekarang ini yaitu mayoritas yang tidak tercover itu adalah pegawai guru swasta di sekolah swasta ataupun pegawai guru negeri yang ada di sekolahan negeri Diknas. AKPAI yang kemarin berbondongbondong banyak tunjangan yang masih ada keteledoran, mulai dari 2011-2014, akhirnya baru terbayarkan kemarin, ini ada suatu kesenjangan semacam itu.Internal Kemenag Belanja pegawai 8
CHOIRUL MUNA 4 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Interupsi sebentar Pak Sekjen. Saya ingin cerita yang jelas, apakah kira-kira besok malam ini Pak Dirjen itu kira-kira bisa datang di tempat ini atau tidak?Internal Kemenag Kesimpulan 8
Choirul Muna 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Bapak Menteri yang kami hormati, Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mengapresiasi atas kinerja Kementerian Agama tentang Haji Tahun 2018 yang begitu luar biasa dan saya betul- betul melihat bahwa pelaksanaan haji yang tahun ini lebih bagus dan lebih banyak orang yang puas dengan kondisi haji dan disitu saya melihat mulai dari Jarwal, Jarwal Taisir sampai yang namanya disisah itu rata-rata semua maktab ada yang namanya kamar baraqah. Jadi setiap orang yang tahalul salip itu masuk ke kamar baraqah itu. Ya ini bersama Ketua saya mengikuti.Keagamaan & PendidikanApresiasi pelaksanaan haji 8
Choirul Muna 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Nah kemudian juga, karena waktu kita bersama-sama Raker Bersama Komisi VIII, Komisi IV, Komisi IX, Komisi XI, semuanya yang bermuara pada K2, sementara kalau namanya Guru Madrasah ini disini tidak ikut disitu. Oleh karenanya, saya mohon untuk perjuangan betul Pak Menteri yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan guru yang ada di Madrasah, apalagi yang berhubungan dengan guru agama yang ada di Kemendikbud. Jadi sangat nangis-nangis beberapa kali di tempat saya bagaimana ini bisa diperjuangkan hal yang berhubungan dengan AKPA ini Asosiasi Guru, apa itu Guru Agama yang ada di Sekolahan Umum baik itu agama islam, agama khatolik, hindu budha semuanya nangis itu karena tidak ada setelah PNS ini sudah purna kemudian tidak ada penggantinya lagi dan disitu adalah vakum dengan masalah yang berhubungan dengan keagamaan padahal yang namanya pembangunan manusia yang berbudi luhur adalah lewat keagamaan-keagamaan yang ada. Oleh karenanya sangat kami membutuhkan bantuan perjuangan Pak Menteri yang berhubungan dengan masalah ASN ke depan dengan revisi Undang-Undang itu.Keagamaan & PendidikanGuru-Guru di Madrasah 8
Choirul Muna 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Para hadirin yang kami hormati, Saya hanya ingin meneruskan dari Pak Jafar tadi yang berhubungan dengan revisi Undang-Undang ASN yang tidak berpihak pada guru bukan PNS yang mengajar di Madrasah. Kami sangat prihatin betul dengan persoalan ini, mohon untuk diperjuangkan Pak Menteri, ini ada suatu hal yang mestinya bisa kita ekspansi disana yang berhubungan dengan ASN sekarang ini, karena revisi Undang-Undang ASN ini baru berjalan.Keagamaan & PendidikanRevisi UU ASN 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Di nomor satu di termin e. "Meningkatkan koordinasi dengan Menkominfo atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mencegah prostitusi online". Jadi disini disebutkan dari Kominfo, terima kasih.Kekerasan Seksual Prostitusi online 8
CHOIRUL MUNA 3 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Disini hanya ada online saja. Oleh karenanya kalau namanya mencegah prostitusi online, oleh karenanya kalau namanya itu kementerian/lembaga, ini mestinya yang belakang jangan prostitusi online saja begitu, dan prostitusi yang lainnya kan begitu.Kekerasan Seksual Prostitusi online 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang berhubungan dengan masalah-masalah pemberdayaan sosial. Saya berulangkali sebetulnya dengan masalah pemberdayaan sosial karena yang paling bisa kita adakan suatu pengawasan adalah di pemberdayaan sosial seperti Rutilahu yang ada. Ini kalau namanya rakyat yang sangat rumahnya reot ini mendapatkan rumah tidak layak huni untuk direhab, sangat luar biasa dan dia punya motivasi yang luar biasa untuk hidup lebih cerah ke depan. Ini yang saya lihat. Saya hanya mendata saja jamaah-jamaah yang sangat tidak mampu kemudian saya buatkan proporsal, saya datang sudah digorengkan pisang itu, saking senangnya begitu lho. Punya namanya telor dua, itu langsung bisa untuk memberikan makan pada kita semua, saking senangnya begitu lho. Ini dia merasa bahwa saya ke depan akan punya rumah yang lebih bagus. Ini saya mohonkan persoalan-persoalan masalah Rutilahu mohon untuk lebih besar karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bisa membawa mentalitas masyarakat ke depan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah ... ini memang terus terang butuh pendampingan, karena walaupun toh satu orang itu hanya mendapatkan dua ... tapi ini nanti kalau namanya tidak ada suatu pendampingan yang bagus, dia tidak mengerti, bisa-bisa yang namanya Kobe itu hanya untuk sekali makan saja kemudian tidak ada kelanjutan penyelesaian masalah-masalah perekonomian yang ada.Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir saya bicara dengan Ibu Menteri. Saya ingin tanya kalau namanya, kemarin saya bertanya pada Pak Dirjen belum dijawab. Saya ingin jawaban yang konkrit dari Ibu Menteri. Kalau namanya ada dana untuk rehabilitasi Taman Makam Pahlawan. Kalau misalkan digunakan juga untuk rehabilitasi makam ulama, itu boleh atau tidak? Itu saja dari kami. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi makam 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran BNPB yang berhubungan dengan budaya sadar bencana. Budaya sadar bencana ini adalah program yang seperti apa, manakala itu memang bisa dibawa oleh Komisi VIII, saya mohon Komisi VIII yang membawa kepada BPPD-BPPD bagaimana bisa budaya sadar bencana ini adalah Komisi VIII yang bawa yang diiringi oleh Kepala BNPB datang kesana, yang menyerahkan adalah Komisi VIII pada BPPD.Penanganan Bencana Alokasi Anggaran 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran BNPB yang berhubungan dengan budaya sadar bencana. Budaya sadar bencana ini adalah program yang seperti apa, manakala itu memang bisa dibawa oleh Komisi VIII, saya mohon Komisi VIII yang membawa kepada BPPD-BPPD bagaimana bisa budaya sadar bencana ini adalah Komisi VIII yang bawa yang diiringi oleh Kepala BNPB datang kesana, yang menyerahkan adalah Komisi VIII pada BPPD.Penanganan Bencana Budaya Sadar Bencana 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Terima kasih pimpinan. Saya melihat ada suatu hal yang seperti apa yang dikatakan Bu Endang, tadi juga saya mempelajari hal-hal ada disini, ternyata pagu anggarannya itu tambah susut begitu loh, walaupun toh juga saya tahu BNPB pintar untuk menginisiasi bagaimana memberikan suatu peluang-peluang lain yang berhubungan dengan masalah anggaran yang ada di Banggar, tetapi apapun yang ada, saya melihat bahwa trenternya ada disini adalah ada suatu penurunan, penurunan yang signifikan mulai dari 168 1631, 1 trilyun 600 sekian milyar menjadi 619 yang ada. Pertanyaan saya apa yang menyebabkan turunnya pagu anggaran tersebut.Penanganan Bencana Pagu Anggaran 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Kemudian yang kedua, disini ada suatu tema rencana kerja Pemerintah 2019 Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas pada poin yang ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Saya juga berpikir jauh disini kenapa BNPB juga menyentuh masalah pertanian, industri, kemudian jasa produktif yang ada disini. Alasan apa yang bisa diberikan karena ini sudah ada sentuhannya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, kemudian juga barangkali Kementerian-kementerian seperti perhubungan dan lain sebagainya untuk misalkan jasa produktif yang ada. Kenapa pagu anggaran disini juga dimasukan pada ini, sementara itu turun anggaran-anggaran yang ada.Penanganan Bencana Pemerataan Pembangunan 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Kemudian kalau saya melihat bahwa akhir-akhir ini Tuhan memberikan cobaan- cobaan kepada kita yang luar biasa yang berhubungan dengan kebencanaan khususnya yang ada di NTB, saya ingin tanya karena saya mohon maaf barusan pulang dari pengawasan haji, jadi tidak begitu paham dengan kondisi yang ada di NTB. Saya mohon bagaimana penanggulangan bencana yang ada di NTB sekarang. Kemudian Pak Jokowi itu adalah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah kembali sejumlah 50 juta, itu anggarannya darimana, apakah juga menyentuh pada BNPB atau tidak?Penanganan Bencana Penanggulangan Bencana NTB 8
Choirul Muna 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-Laki Kemudian juga saya ingin tanya yang sering sudah lama begitu panjang tentang Sinabung. Untuk rehab rekon yang ada di Sinabung seperti apa? Karena itu luar biasa fluktuasi berpuluh-puluh tahun, tidak selesai-selasai untuk Gunung SinabungPenanganan Bencana Rehab Rekon Sinabung 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Satu saja. Saya ingin mengerti persoalan ini tadi dengan siswa yang banyak di tempat saya kemarin menyeruduk di rumah saya adalah masalah impassing, mohon dijelaskan masalah impassing.Pendidikan Impassing 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian harus ada blue print, ada suatu apa yang dikatakan Pak Mustaqim, grand design ke depan. Berani untuk merubah nomenklatur seperti Kementerian Sosial karena kebutuhan-kebutuhan yang ada, ini sudah tidak menjangkau lagi Pak Menteri. Seperti misalnya kayak masalah yang berhubungan dengan umrah. Umrah sekarang ini sudah begitu banyak persoalna tapi tidak terakomodir di Kementerian Agama. Ini betul-betul harus ada perubahan nomenklatur yang khusus untuk bicara masalah umrah disana.Pendidikan Grand design 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Terus terang dari apa paparan rekan-rekan semuanya ini tidak ada yang menggembirakan Pak Menteri. Kami juga sedih. Yang jelas saya hanya ingin menghimbau dan ini himbauan saya ini nanti Nuzul Quran saya sudah ada lima tempat untuk pengajian di Dapil VI saya akan katakan saya sudah bilang dengan Pak Menteri bahwa: Satu, mohon komunikasi dengan Komisi VIII yang lebih harmonis lagi ke depan. Jadi jangan sampai yang namanya antara menteri beserta dirjen-dirjen yang ada itu tidak tanggap sasmito dengan Komisi VIII. Barangkali yang tahu hanya Pak Menteri saja, sasmita ya, ini persoalannya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dicontohkan, amfilat yang ada contohnya 18 BNPB, karena apa? Karena yang memang terbaik BNPB. Saya harapkan Kementerian Agama lebih baik dari BNPB ke depan.Pendidikan Koordinasi 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang berhubungan dengan Pendis. Harus ada suatu ekspansi bahwa sekarang ini di Diknas, di Greting kemudian ada Dikdasmen, itu sudah menteri semuanya, masa di Pendis itu hanya selevel direktur. Makanya ke depan harus punya ekspansi yang lebih besar karena cakupannya lebih besar sehingga nanti persoalan-persoalan yang ada masalah guru, masalah apa yang dikatakan Pak Kyai Maman memang betul karena kemarin itu berbondong-bondong PGMI itu ke tempat saya mau demo ke Kementerian Agama, ke presiden dan DPR. Saya katakan, salah kalau ke DPR itu. DPR sudah begitu memperjuangkan bapak tapi dari Kementerian Agama yang kurang berani dengan persoalan-persoalan yang ada, saya katakan begitu. Kalau saya lihat kemudian masalah-masalah ini, saya mohon betul dan saya ingin mengerti seberapa jauh ekspansi Pak Menteri ke depan, persoalanpersoalan yang ada disini.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang kemarin itu sangat pada menangis di tempat saya itu, PGMI itu kemarin mengatakan bahwa saya mau lebaran ini, 50:50 ambil tabungan anak-anak yang ada di madrasah, separuh untuk anak-anak, separuh untuk kami Pak karena saya tidak digaji mulai dari bulan Januari, yang sangat memprihatinkan semacam itu. Oleh karenanya saya mohon ke depan persoalanpersoalan semacam ini jangan sampai terjadi lagi dan ini adalah menyentuh yang sangat bawah. Yang namanya Kepala MTs, itu kalau namanya berjalan dengan Kepala SMP itu malu Pak. Karena apa? Kepala SMP pakai mobil, MTs, sepeda motor saja tahun 1970-anggaran, ini persoalannya sudah sangat diskriminatif sekali. Oleh karenanya, makanya saya mohon untuk grand design Pak Menteri saya harapkan yang asli dari Dapil saya. Saya bangga manakala Pak Menteri itu akan lebih sukses dari menteri-menteri agama yang sebelumnyaPendidikan Agama Pendidikan Islam 8



CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Dan yang terakhir hubungannya saya sedikit menggelitik masalah Rohingya, masalah pengungsi Rohingya dan Bangladesh karena mohon maaf, kita ini tambah lama, tambah lama, tambah lama ini kayaknya beban APBN ini agak tambah berat, tambah berat Pak ya. Nah, sementara kita juga harus care dengan persoalan-persoalan masalah internasional. Apakah masalah-masalah yang berhubungan dengan Rohingya dan Bangladesh ini tidak juga membebani APBN kita? Itu saja yang barangkali bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pengungsi Rohingya 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kami melihat bahwa disini ada suatu sedikit penjagalan yang berhubungan dengan masalah-masalah kendala realisasi tahun anggaran 2015. Bahwa disini data penerimaan KKS, KIP, KIS yang digunakan belum tervalidasi semuanya. Kalau namanya belum ada suatu validasi, ini bisa melanggar Undang-Undang. Oleh karenanya kalau namanya validasi ini belum begitu valid sedangkan disini masalah perlindungan dan jaminan sosial, itu untuk tahun anggaran 2016 masih minta tambahan Rp683,2 miliar. Apakah tidak perlu untuk kembali dipikirkan persoalan-persoalan ini karena masalah validasi data ini sangat penting ke depan. Oleh karenanya nanti dari Badiklit ini mestinya ada suatu validasi yang betul-betul optimal.Pengungsi Validasi 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian setelah itu baru masalah-masalah yang berhubungan dengan KIS, KIP dan KKS ini karena saya bingung kadang-kadang bu. Kalau namanya kita itu bersama dengan terima kasih kemarin Pak Dirjen Linjamsos ke Borobudur, itu kesana kemari itu bawa kartu, cuma saya bingung, ini bagaimana cara pengawasannya? Kita sebagai Anggota DPR yang fungsi disana adalah pengawasan, bagaimana kita mengawasi permasalahan-permasalahan APBN yang lewat kartu-kartu ini begitu lho karena kita tidak tahu dan itu validasi data yang ada disana itu kadang-kadang secara acak yang diberikan itu karena disana kelihatan miskin, miskin itu banyak begitu lho dan berbagai macam disana ada strata strata tersendiri persoalan itu. Oleh karenanya saya mohon persoalan-persoalan masalah validasi data, mohon untuk di kedepankan.Pengungsi Validasi 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Saya melihat begitu ada suatu usulan kebutuhan tambahan pendanaan yang sangat fantastis dan saya pun support dengan masalah itu. Hanya saja menurut saya, iya lupa, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Choirul Muna dari Partai Nasdem, Dapil Jawa Tengah VI, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Dari yang saya lihat apa yang telah dikatakan oleh ketua tadi, memang betul terus terang hati saya masih pesimis bu. Moga-moga kepesimisan saya ini menjadikan suatu kebangkitan untuk ibu. Kalau kita lihat total APBN 2015 itu Rp217,7 miliar, secara rasio, realisasi per Mei 2015 itu baru 9% padahal realisasi untuk bulan Juni 29%, 20% itu hanya dalam jangka waktu satu bulan dari sekian yang banyak ini, ini dalam pemikiran saya ini tidak realistis. Kemudian soal masalah perlindungan anak yang realisasi per Mei itu baru capaiannya 11%, perkiraan realisasi untuk bulan Juni 2015, itu 17 tambahnya 14% lebih jauh, lebih tinggi daripada sebelum Mei kesana. Oleh karenanya saya berpikir disini ini secara rasional ini kok terlalu jauh sekali padahal anggarannya hanya Rp217,7 miliar. Nah, kemudian dari saya ingin tanya, selama ini kalau saya yang saya ketahui, Kementerian PP dan PA ini hanya sebagai programmer bukan eksekutor padahal ini sudah jadi kementerian negara.Perempuan dan Anak Anggaran 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Saya sangat mengharap betul Ibu bisa mensiasati, bicara dengan presiden pada Menko juga supaya ini jadi kementrian eksekutor betul. Kalau namanya ini jadi kementerian eksekutor, saya yakin anggaran yang sejumlah Rp1,3 Rp1,40 triliun, ini sangat kecil tapi kalau namanya ini tidak jadi eksekutor, saya yakin penyerapan sampai kesana itu tidak bisa karena hanya program-program sajaPerempuan dan Anak Bentuk kementerian 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian berhubungan dengan masalah-masalah CSR. Kalau kita lihat yang ada CSR itu ternyata di Freeport itu luar biasa. Kalau kemarin itu rekan kami ini Pak Mustaqim itu CSR itu sekarang itu dalam 8 tahun ini, itu US$180 juta, tidak kecil. Kemudian kalau kita lihat jumlah keseluruhan yang ada sampai detik ini, itu sudah US$1.150 miliar, CSR, itu dari Freeport tapi apa yang terjadi? Implementasi di bawah itu hanya boarding school kecil-kecil, kemudian training-training kecil, ini terus terang tidak implementatif di dana itu bahkan sampai sekarang inipun masih nunggak US$ 200 juta.Perempuan dan Anak CSR 8
CHOIRUL MUNA 3 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Nah, oleh karenanya ini lokusnya CSR, yang ada di Papua, saya mohonkan ini bisa diberdayakan untuk pengembangan orang-orang Papua disana bu. Saya sedih melihat yang namanya GOR, gedung olahraga yang baru dibangun di Mimika, tidak ada satupun orang ketua yang mau berkerja disana. Semuanya orang bukan orang Papua. Saya tanya, bahwa disini orang Papua tidak mau kalau namanya berkerja-berkerja semacam itu Pak. Yang maunya hanya bos saja. Nah oleh karenanya ini saya monon betul persoalan lokusnya karena Ibu disini bicara tentang Papua.Perempuan dan Anak CSR 8
CHOIRUL MUNA 4 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Soal CSR yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang disini, ini tidak ada pemberdayaan terhadap perempuan disana. Penggunaan dari CSR disana tidak ada yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi kalau kita lihat PT2, TP2A, itu hanya dia menggantungkan bagaimana ini ada pemberdayaan dari gubernur, ini dari bupati, tidak ada hubungan vertikal kesana padahal disini ada P2TP2A. Saya melihat di Pekanbaru, saya melihat di Maluku Utara, ternyata sama kasusnya bahwa P2TP2A itu hanya orang Jawa mengatakan "nyadom", minta, kalau namanya ada dana-dana dari kabupaten atau.Perempuan dan Anak CSR 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Itu persoalannya kayak begitu lho bu. Kemudian mohon maaf, ini persoalan-persoalan masalah HIV di kalangan ibu rumah tangga kemudian lokus nya di Papua. Saya melihat dan Papua Barat, disana saya pada saat itu di Freeport, di hotel ada yang membisiki pada saya, "Pak, yang disini ini banyak importir Gang Dolly yang dimasukkan di sini". Ini berarti eksploitasi tentang seksual dari Surabaya yang dibawa ke Papua. Lah, oleh karenanya saya mohonkan persoalan-persoalna ini juga karena itu lokusnya itu di Papua disini, saya mohon untuk Ibu bisa mengetahui disana ini ada eksploitasi tentang seksual yang dibawa dari Gang Dolly pada Papua disana.Perempuan dan Anak Eksploitasi seksual 8
CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian saya ini terus terang kemarin ke Mimika Bu, beserta ketua, beserta rekan-rekan. Saya itu melihat setelah dari Freeport disana, kita melihat itu ada suatu yang janggal. Di Kota Mimika, disana ada baliho besar, pinggirnya ada gambar bupati, tulisan besar, jangan takut dengan HIV. Ini berarti konotasinya itu bupati menganjurkan kalau berhubungan dengan orang HIV saja tidak apa-apa artinya. Lah, apakah ini masalah HIV itu disana itu dianggapnya.Perempuan dan Anak HIV 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian seperti apa yang dikatakan, saya belum ngerti tolak ukur apa, yang bisa untuk membuat satu embrio pembangunan untuk KUA, KUA ini luar biasa memang, rata-rata masih banyak yang memakai tanah-tanah, tanah Desa dan kemudian tanah-tanah ataupun di Ruko, masa mau apa itu membuat satu aturan, yang aturan itu seseorang kalau nama nya mau nikah itu wajib di KUA pada saat jam bekerja tetapi sarana dan prasarana sangat tidak mendukung, oleh karena nya mohon untuk diperhatikan persoalan-persoalan itu.Perkawinan KUA 8
CHOIRUL MUNA 6 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki 4 hari yang lalu pada saat hari Sabtu kemarin, saya kebetulan disuruh ularular di tempat pengantenan. Ini peristiwa betul, di Kendal. Memberi nasihat, di tempat pengantenan. Acaranya itu pagi, undangan pagi, 500 orang. Ternyata itu dapat jadwal untuk dinikahkan setengah tiga sore. Akhirnya sore itu mulai jam 3 baru sampai. Lah, makanan basi semua. Ini peristiwa terjadi betul sehingga itu yang ada disini ini tinggal 25 orang. Terima kasih. Ini salah satu cerita masalah di KUA.Perkawinan KUA 8
CHOIRUL MUNA 7 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Artinya di Jawa pun sangat membutuhkan tambahan penghulu kayak begitu lho.Perkawinan KUA 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang selanjutnya, saya kadang-kadang enggak habis pikir persoalan-persoalan dengan masalah-masalah yang ada penghulu disana, satu sampel seperti saya kemarin bersama dengan salah satu dari Dapil saya, yang ada di Kabupaten Magelang, itu dari 21 KUA itu penghulunya hanya 8, jadi dengan komunitas yang sekian banyak penduduknya itu 1000.000 lebih, ini bagaimana bisa untuk menikahkan seorang kalau dari 21 KUA saja hanya 8 orang, penghulu yang ada di KUA, ini hanya satu sampel belum yang lain-lainnya.Perkawinan Penghulu 8
CHOIRUL MUNA 2 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Nah persoalan-persoalan yang ada ini seperti apalagi nama nya kalau kita bicara waktu kita kunjungan kerja yang ada di Maluku Utara, di Maluku Utara lebih memprihatinkan lagi karena disana itu setiap penghulu itu kalau namanya mau menikahkan seseorang kadang-kadang dari masyarakat nya sendiri datang ke KUA tidak mau, dia harus menuju ke Pulau lain, yang jarak jangkau nya itu sampai 4-5 jam, satu penghulu itu kadang-kadang itu belum sampai Morotai dari Ternate saja sampai di oh iya sampai di Sofifi aja udah memakan 50.000 itu setiap satu perjalanan hanya baru dekat kalau nama nya sampai di Morotai itu sampai 400.000 itu satu perjalanan, nah oleh karenanya perlu untuk nanti di perhitungan persoalanpersoalan masalah-masalah yang semacam ini.Perkawinan Penghulu 8
CHOIRUL MUNA 3 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Bapak Dirjen semuanya dan Bapak Sekjen yang beserta jajarannya yang kami hormati. Nama saya Choirul Muna, Dapil VI Jawa Tengah. Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dari Partai Nasdem. Sedikit banyak kami tergelitik Pak Irjen dan Pak Sekjen. Bahwa dalam hati kecil saya ini penuh dengan pertanyaan yang sungguh luar biasa mengenai Undang-Undang MD3. Jadi di DPR ini ada yang namanya Undang-Undang MD3 yang mana bahwa setiap Anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi di Dapil, ini ada payung hukumnya namanya MD3. Nah, saya ini kadangkadang berpikir apakah salah kalau namanya anggota DPR Komisi VIII ini ingin memperjuangkan aspirasi madrasah-madrasah kemudian masjid-masjid, mushollah yang ada di Dapilnya kepada Kementerian Agama, seolah-olah dari dirjen-dirjen yang bersangkutan, ini hanya ketakutan dengan Irjen. Nanti salah dengan Pak Irjen ini kayak begitu. Kalau namanya nanti itu memberikan pada Anggota DPR RI apa sih dosa Anggota DPR RI Komisi VIII ini pada Kementerian Agama sehingga sampai-sampai Pak Irjen, kami ini diklaimkan pada proposal yang tidak tahu persis dengan kita. Bahwa ini ada sekian proposal yang masuk dari Dapil sampean ini diklaim saja bahwa ini sampean yang mengajukan proposal itu padahal itu sama sekali tidak mengerti. Sampai sebegitu jauh persoalanpersoalan masalah ini. Oleh karenanya pertanyaan saya pada Pak Irjen, apa betul Pak Irjen ini masih belum mengakui dengan Undang-Undang MD3 yang ada disini, ini saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh.Regulasi UU MD3 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Maaf Pak, melalui Pak Ketua. Kalau Riau ini bagaimana kategorinya?Bencana Kebakaran 8
DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Redaksional saja Pak Ketua.Jadi poin 4 huruf b ini karena tadi banyak teman-teman mengusulkan soal penggunaan dana yang melalui DIPA maupun on call yang siap pakai itu. Jadi redaksinya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran termasuk penggunaan dana siap pakai begitu, dalam penanggulangan bencana. Meningkatkan transparan dan akuntabilitas program dan pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan termasuk anggaran, pengelolaan anggaran termasuk dana siap pakai.Bencana Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ada catatan yang tertinggal saya pikir dalam pembahasan Panja kemarin, ada hal-hal yang sangat menarik dan kita sudah sepakat antara Panja DPR dan Kementerian Agama untuk melihat proporsionalitas direct cost dan indirect cost. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya secara syar'i masih diperdebatkan. Oleh karenanya tentu kita berharap bahwa pada tahun yang akan datang, 1437/2016 ini, ini menjadi catatan penting dari Kementerian Agama kira-kira mana yang masuk ke direct cost kemudian indirect cost termasuk juga mana dari sumber APBN sehingga ini sudah jelas. Kita berharap bahwa indirect cost ini tidak mengambil porsi yang besar dari dana jamaah begitu sehingga ini menjadi pemikiran kita bersama. Terima kasih.Haji dan Umroh Anggaran 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Iya, jadi sedikit catatan saja Pak Menteri Agama yang terhormat. Saya pikir kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri Agama yang telah melakukan kebijakan dan program serta langkah-langkah reformatif dalam membenahi manajemen perhajian Indonesia, itu pertama.Haji dan Umroh Apresiasi 8
DEDING ISHAK 10 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bukan mantan di KPK bukan, mantan Pimpinan KPK.Haji dan Umroh Audit BPK 8
DEDING ISHAK 32 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 2014 Haji dan Umroh BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) 8
DEDING ISHAK 33 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi mempercepat perumusan peraturan-peraturan tentang Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan amanah Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kajian di dalamnya juga pasti berkaitan dengan teknis ya nanti.Haji dan Umroh BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) 8
DEDING ISHAK 22 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Baik, nanti kita serahkan kepada beliau-beliau ini untuk bisa mempertimbangkan.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
DEDING ISHAK 31 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi merumuskan, mempercepat perumusan peraturan tentang badan ya? Badan Pengelola Keuangan Haji.Haji dan Umroh Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 12 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ini terkait dengan kuota tadi maaf Pak, kuota petugas ya, inikan agak sensitif, riskan begitu tetapi tentu secara terbuka Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa untuk Anggota Dewan itu ada kuota diluar ini, diluar, kuota Wasdal ya. Pengawasan, itu diluar yang berapa? 168.000 itu Pak. Kemudian jumlahnya ini bagaimana itu? Apa memang sudah definitif per tugas pengawas itu atau ada berapa itu jumlah yang disediakan.Haji dan Umroh Koordinasi 8
DEDING ISHAK 13 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Inter dept Pak ya Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 14 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang berangkatnya lebih awal Pak ya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 15 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saya pernah ke Saudi, maaf melalui bu ketua. Ada instansi lain termasuk BPK waktu itu saya ketemu dengan Pak Ali Masykur, barangkali itu juga kuotanya dari situ Pak ya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 15 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kemudian maaf, barangkali sudah ditanyakan oleh teman-teman, ini terkait dengan petugas Pak. Petugas ini ada petugas kloter dan non kloter. Kalau TPHD itu masuk petugas itu atau bagaimana? Yang dari daerah itu. Kemudian kriterianya, persyaratannya kalau tidak salah kalau saya lihat itu, kalau TPHI itukan PNS Pak ya, tolong barangkali bisa jelaskan ya untuk kriteria kemudian persyaratan dan sebagainya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 18 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kepolisian ya. Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 19 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Dari Kepolisian apa dari tentara?Haji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 20 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Maaf Pak Dirjen melalui Bu ketua. Kalau non kloter selain disebutkan oleh bapak, sumber rekrutmennya apa dari organisasi Ormas Islam atau diluar itu ada juga atau tidak kalau itu, non kloter, selain TPIH begituHaji dan Umroh Kuota haji 8
DEDING ISHAK 27 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Belum bisa diserahkan Pak ya? Baik.Haji dan Umroh Laporan 8
DEDING ISHAK 26 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Iya, urutannya. Kemudian yang keempat baru khusus penelitian untuk mencegah radikalisme agama kemudian membangun karakter bangsa terutama generasi muda kemudian menyangkut kerukunan kemudian juga soal tayangan.Haji dan Umroh Litbang 8



DEDING ISHAK 24 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya saya berharap dan saya percaya Balitbang ini dipimpin oleh sekaliber Prof. ini, saya tahu begitu tentu tim nya dan kalau perlu kita doronglah peningkatan itu, anggaran itu untuk pertama dari sisi SDM nya tentu kita tingkatkan kalau perlu minimal S2. Syukur-syukur kalau di Litbang ini S3 dengan multi disiplin ilmu karena pekerjaan Kementerian Agama itu luar biasa kalau menurut saya tapi kalau Kementerian Agama ini fungsional, insya Allah 80% persoalan di Indonesia itu selesai karena hakekatnya umat beragama di Indonesia ini sangat positif sebagai bagian yang tak terpisahkan menjadi pilar utama bagaimana membangun bangsa secara keseluruhan dan itu sudah kita lihat, kita telusuri dari perspektif sejarah bagaimana peran agama yang ditunjukkan pemuka agama, pendeta dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya itu kalau menurut saya. Jadi kalau sekedar kita merespon nikah siri, kan sudah sangat jelas tadi kan hasilnya seperti itu, ya memang benar begitu. Jadi dalam rapat kerja dua kali atau rapat dengar pendapat sebenarnya sudah selesai, tidak perlu diteliti tetapi yang perlu diteliti bagaimana umpamanya bagaimana sebetulnya soal apa benar soal minoritas, mayoritas, kok kenapa gesekan ini atau memang karena kita selama ini berpura-pura tidak mengakui mayoritas dan kita sendiri juga terlalu mereaksi terhadap hal-hal yang menurut saya memang perlu ada kajian.Haji dan Umroh Penelitian 8
DEDING ISHAK 24 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kedua soal radikalisme. Pertanyaan saya begini, kemarin ini periode kemarin saya di Komisi III. Ini soal radikalisme juga ditangani oleh BNPT Pak ya, bagaimana, saya pertanyaannya koordinasi dengan BNPT. Artinya begini, apakah penelitian bapak ini betul-betul digunakan menjadi rekomendasi dan dipakai oleh BNPT karena dari penjelasan BNPT pada saat itu bahwa untuk bidang pencegahan itu melibatkan Kementerian Agama dan bahkan pada saat itu disebut nama Pak Wakil Menteri Agama sebagai ketuanya, ketua Pokja. Apakah sekarang juga berjalan soal itu. Jadi kita berharap banyak, ke depan saya pikir fungsi dari Balitbang ini lebih berkembang lagi dan banyak penelitian-penelitian yang betul-betul berangkat dari kebutuhan dan tantangan pembangunan kehidupan beragama di Indonesia. Terima kasih.Haji dan Umroh Penelitian 8
DEDING ISHAK 26 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ibu ketua, kalau tidak salah waktu apa disini apa di BPH nanti mungkin. Laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 2014 ini apa disini apa nanti dilaporkan di BPIH ya? Di Panja barangkali, yang disampaikan Pak Menteri Agama itu, katanya sudah selesai 4 februari ya? Itu barangkali ada penjelasan Pak dari bapak.Haji dan Umroh Radikalisme 8
DEDING ISHAK 16 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Seat-nya apa masuk di jamaah atau yang di 168 atau diluar itu masuk petugas juga?Haji dan Umroh TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) 8
DEDING ISHAK 17 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Non kloter bagaimana Pak non kloter.Haji dan Umroh TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) 8
DEDING ISHAK 29 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Oh, dihilangkan Pak.Haji dan Umroh Undang-undang 8
DEDING ISHAK 30 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Tapi Pak Sekjen, maaf, inikan sebetulnya lebih ke kajian saja. Kira-kira.Haji dan Umroh Undang-undang 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ibu Ketua, ini soal penyuluh Pak ya. Penting ini, soa penyuluh inikan ada penyuluh PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama kemudian ada penyuluh honorer itu Pak ya, tingkatannya ada madya, muda, macam-macam itu Pak, itu yang Rp300.000,- Pak ya, honornya? Itu tidak ditingkatkan Pak, sekarang Rp300.000,- dengan cuaca ekonomi seperti ini bagaimana itu? Itu satuInternal Kemenag Honor pegawai 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kedua tadi ada saya bisikin dari ibu ketua sidang ini, ini data ini penyuluh ini apa Rp300.000,- orang atau tadi 180 sekian, mana yang.Internal Kemenag Honor pegawai 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Untuk dinaikkan begitu? Belum.Internal Kemenag Honor pegawai 8
DEDING ISHAK 8 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Tambahannya itu apa? Tentang apa Pak, kan pegawai, kan fix itu kalau pegawai ya. Ini sehingga lebih dari 100% karena ada tambahan untuk apa?Internal Kemenag Honor pegawai 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kemudian 3, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mengintensifkan koordinasi dengan kmenterian/lembaga terkait untuk mempercepat pembentukan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang JPH dan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat UndangUndang 34/2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.Internal Kemenag JPH 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saya ingin merespon Pak Ketua, jadi supaya tidak salah persepsi. Jadi begini, inikan kita bicara dalam konteks politik hukum kita, politik kenegaraan kita. Politik bagaimana sebetulnya kita menempatkan posisi Kementerian Agama. Jadi saya pikir ini tidak harus terkendala dengan apa yang kita sebut dengan reformasi birokrasi, perampingan struktur kaya fungsi dan sebagainya, ini produk-produk yang sebetulnya belum tentu cocok dalam kondisi Indonesia. Ini diterapkan di negara-negara barat begitu, saya juga belajar soal managemen begitu.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Deding Ishak. Dapil Jawa Barat III, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor dari Fraksi Golkar. Jangan tanya Golkar yang mana Pak ya. Yang jelas, Golkar yang taat hukum. Putusan PTUN, pasti itu.  Jadi sangat legal begitu. Aman-aman. Masih aman Pak. Baik. Pertama saya menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sodik tadi terkait dengan sebetulnya kita ingin bersinergi Pak ya antara tugas fungsi pelaksana dengan tugas fungsi pengawasan sebetulnya. DPR ini pengawas, jadi kita juga ingin memastikan bahwa program-program dijalankan itu betul-betul aspiratif kebutuhan masyarakat dan memastikan sesuai dengan aturan. Tidak afiktif dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bahwa kita datang ini sebetulnya membantu begitu. Pemahaman seperti ini penting, jangan sampai ada kesan justru kita ini merecoki begitu, tidak membantu. Kita tidak berkepentingan secara riil tetapi bagaimana agar tugas bapak-bapak sebagai pelaksana program ini berjalan lancar, on the track dan tentu tugas pengawasan kami.Internal Kemenag Kemitraan 8
DEDING ISHAK 10 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Mungkin nanti ada closing statement dari Pak Sekjen dan Pak Irjen, jadi maksud kita, kita sudah lama ini banyak kesimpulan-kesimpulan kita. Seringkali justru kesimpulan ini tidak ada follow up atau bagaimana sekarang ini kita membangun komitmen Pak mulai pada malam ini Pak. Jadi artinya soal umpamanya K2 ini, kita akan seperti apa? ... dan sebagainya. Kira-kira itu bapak yang kita harapkan.Internal Kemenag Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 4. Mengingat pentingnya peran Komisi Pengawas Indonesia (KPHI), dengan meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji yang profesional dan bertanggung jawab, maka Komisi VIII mendorong Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta memberikan dukungan sarana dan prasarana serta mengalokasikan anggaran yang memadai.Internal Kemenag KPHI 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, tentu harusnya direvisi begitu, jadi apa Rp600.000 itu KUA nya kemudian yang ininya dibalikkan berapa pungut sehingga pasti juga karena tetap saja berjalan Pak itu Pak. Jadi apa yang diperintahkan atau menjadi pasal-pasal penegasan di PP 48/2014 tidak bunyi, tidak bisa terini lagi karena prakteknya tetap saja nyolong begitu, dan ini lebih berbahaya. Jadi akibat ini, ketidakjujuran terus berlangsung di Kementerian Agama. Jadi harus segera diatasi Pak. Kemudian soal yang terakhir soal ini Pak, tadi soal mutasi-mutasi saya ikut saja Romo begitu ya, memang masih terdengar itu sehingga Kementerian Agama ini tidak jelas. Jadi bagaimana posisi dan peran dari Wanjaktinya begitu, sehingga kriteria Kakanwil ini apa prestasi, apa masa kerja lain sebagai ini tidak jelas dan saya ingin guna mengingatkan kita semua ya, meskipun tentu sekarang ini Kementerian ini bisa berasal dari Parpol atau profesional ataupun di luar parpol tapi tetap begitu, jadi aparatur negara ini, sipil negara ini adalah independen, netral.Internal Kemenag Mutasi 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi saya ingatkan bahwa tentu saya berharap agar Kementerian Agama ini bisa secara profesional dan proporsional dalam soal ini. Saya masih mendengar bahwa saya apa di dalam, tetapi kalau di dalamnya tahan begitu, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen dan semua jajaran dibawah tahan terhadap tekanan dari siapapun, dari kepentingan politik kepentingan siapapun, saya pikir ini akan bagus. Ini barangkali yang. Soal ini sebetulnya saya ingin sampaikan dengan sebuah keprihatinan. Mudah-mudahan jusru dengan hadirnya Pak Lukman sebagai Menteri Agama, hal seperti itu bisa secara bertahap bisa di minimize 20 tahun.Internal Kemenag Mutasi 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Selidiki, insya Allah Pak. Jadi kita sudah perintahkan Pamdal untuk menyelidiki, kalau perlu dilakukan penuntutan ke KPK begitu. Kebetulan ada Pak Yasin. Saya bacakan. Pertama, terkait dengan proses pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melakukan percepatan pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi CPNS.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki B. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB dengan dalam pengangkatan tenaga honorer K2. Ini maksudnya yang tidak lulus ini Pak. Tadi ada solusi yang disampaikan Pak Yasin yang sangat simpatik, jadi kita tidak berhenti dengan melihat nasib yang K2 ini tapi harus diselesaikan sesuai dengan juga Bu Endang dan teman-teman semua. Jadi K2 yang tidak lulus dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk menjadi pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak barangkali Pak ya? Begitu ditambahkan dengan kontrak ini, supaya jelas. Terima kasih Pak Yasin.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki C. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh tahapan proses pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 menjadi CPNS untuk menghindari terjadi penyimpangan.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal dalam mengangkat pejabat dan CPNS di lingkungan Kementerian Agama dilakukan langkah-langkah menyusun rencana kebutuhan CPNS dan non teknis yang diperlukan, berkoordinasi dengan kementrian dan lembaga terkait. C. Penetapannya dilakukan secara obyektif, transparan, akuntable dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ini saya pikir poin ini, ini lebih spesifik kayak tadi ini, pengangkatan pejabat yah? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu anggota setuju, ini karena soal CPNS ini sudah ke-cover ini. Yah? Ini pejabat ya? .... pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, penerapannya dilakukan secara obyektif, transparan, akuntable dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Terkait dengan itu, saya meneruskan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait dengan beberapa persoalan. Pertama, ini soal kebijakan pensiun pengawas bukan guru Pak. Jadi ada pengawas guru, ada pengawas bukan guru. Persoalannya saat ini ada ketidakjelasan aturan untuk masa pensiun PNS. Pengawas bukan guru di lingkungan Kemenag berdasarkan PP Nomor 21/2014 Pasal 2 Ayat 2B dijelaskan bahwa masa pensiun 60 tahun. Ini mohon nanti klarifikasi penjelasan seperti apa karena faktanya seperti itu tetapi BAKN (Badan Kepegawaian Nasional) mereduksi menjadi 56 tahun.Internal Kemenag Pensiun non PNS 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi ada persoalan kasusnya di Lumajang, Jawa Timur ini daerah Dapil siapa ini? PNS ini. Ada pengawas bukan guru menerima SK pensiun pada bulan Februari 2015 tetapi SK nya berlaku surut padahal asas hukum ini tidak berlaku surut begitu, jadi aturan mana bahkan aturan hukum ini yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih atas, jadi ini persoalan sehingga yang bersangkutan ini harus mengembalikan gaji selama 4 tahun Pak. Nasib pengawas bukan guru dari Kementerian Agama, umapamnya mantan atau bukan mantan, sebelumnya Kepala Seksi Mapenda atau apalah, ini jadi persoalan. Mohon penjelasan dan solusi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama.Internal Kemenag Pensiun non PNS 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Langsung disosialisasikan kepada Kanwil dan Kemenag-Kemenag Daerah Pak. Jadi sebagai bagian dari reformasi Kementerian Agama.Internal Kemenag Pensiun non PNS 8
DEDING ISHAK 28 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bisa ditindaklanjuti secara adat juga nanti Pakkerukunan Umat BeragamaBimas Daerah 8
DEDING ISHAK 43 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Tambah itu Pak, “dan membuat terobosan program inovatif”.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
DEDING ISHAK 45 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Pergaulan internasional gitu Pak, atau cukup ini catatan saja kegiatan, jadi bisa dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian, karena sebetulnya ini juga bisa dilaksanakan. Kalau disebut di sini internasional karena kita yang butuh inikan kerukunan umat beragama di Indonesia, tapi salah satu kegiatan dalam rangka mendorong, memotovasi dan lain sebagainya adalah kegiatan tadi ke luar negeri.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
DEDING ISHAK 51 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ya, boleh lebih langsung. “meningkatkan intensitas dan kualitas kerukunan umat Beragama di Indonesia”.Bagus ini, terima kasih.“Meningkatkan intensitas dan kualitas kerukunan umat Beragama di Indonesia”, dan jangan lupa Pak Samsu diajak kalau ke luar negeri gitu.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
DEDING ISHAK 34 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bapak Dirjen menarik ini. Hindu inikan termasuk Hindu Bali dan Hindu lainnya. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak Sodik tadi tentang kualitas pemahaman keagamaan, yang tadi kata Bapak lemah, yang di Bali ini bagaimana pengaruh dampak wisata dan sebagainya.kerukunan Umat BeragamaPembinaan agama 8
DEDING ISHAK 44 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saran bagus dari Bapak Samsu, yaitu nanti dalam konteks nanti kegiatannya. Kegiatan mewujudkan kerukunan umat beragama salah satunya bagaimana mengajak para majelis agama ini untuk bersama-sama, misalkan studi banding ke luar negeri, kira-kira begitu.kerukunan Umat BeragamaPembinaan agama 8
DEDING ISHAK 14 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saya pikir apa yang disampaikan Bapak Anda ini menjadi catatan bukan saja Bapak Anda tetapi catatan Pimpinan dan semua Anggota, karena kita memang pada periode 2014-2019 ini. Komisi VIII DPR RI ini memiliki paradigma baru, mainset baru bahwa sebetulnya meskipun dari sisi anggaran meskipun kita tidak masuk pada Satuan 3, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban terkait dengan tugas pengawasan kita tentu Bapak-Bapak dan Ibu para pejabat eselon I bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan sebagai kesepakatan kami dengan Menteri untuk segera menyampaikan, menyertakan laporan itu, sehingga kita bisa melihat di mana, berapa yang terserap, kenapa dan sebagainya. Tentu ini membantu juga peningkatan kinerja dari Bapak dan Ibu sekalian. Ibu Ruskati dan bersiap-siap Bapak Abdu Fikri.Kerukunan Umat BeragamaPendataan 8
DEDING ISHAK 26 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bukan menolong memang nanti kewajiban kita kalau memang rasional kita akan mendorong. Tidak usah minta pertolongan, kepada Tuhan kita meminta pertolongan, kalau ke kita bermitra. Yang penting itu tadi, jadi Bapak dan Ibu itu secara transparan dan akuntabel itu menyertakan, seperti tadi sekolah-sekolah Kristen itu dimana saja, lokasinya dan sebagainya, sehingga kita bisa mudah turun membantu dalam konteks tugas pengawasan.kerukunan Umat BeragamaPendataan 8
DEDING ISHAK 27 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi katagorinya barangkali bisa dijelaskan apa masuk di Kemendikbud atau masih dalam pembinaan Kemenag begitu.kerukunan Umat BeragamaPendidikan 8



DEDING ISHAK 25 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Mohon dijelaskan Ibu, Pesparawi itu apa.kerukunan Umat BeragamaPesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) 8
DEDING ISHAK 30 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Diatur dengan Undang-Undang Kepegawaia, PNS karena beliau-beliau inikerukunan Umat BeragamaStaf 8
DEDING ISHAK 7 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ini penting, saya ingin menegaskan pertanyaan Pak Nanda ini sangat penting karena terkait dengan tertib keuangan negara kita sehingga tidak menimbulkan moral hazard. Jadi kalau memang dia wan prestasi kemudian diputus, uangnya sisanya berapa, dibayarkan kemudian sisanya dikembalikan ke negara. Kemudian kalau memang ada kebutuhan lagi, pengadaan itukan bisa pada tahun yang berikutnya dilakukan tender lagi, begitu. Soal ini barangkali harus dijelaskan menyangkut dasar hukumnya, payung hukumnya seperti apa. Silakan Pak.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
DEDING ISHAK 9 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Itu yang untuk al quran tadi?kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Sebelum Pak Irjen Pak Ketua. Ini ada tiga hal yang penting. Pertama soal impassing Pak ya, sertifikasi pembayarannya yang masih banyak keterlambatan. Kendalanya itu sebetulnya dimana begitu di Kementrian Keuangan kan Pak ya? Kemudian soal yang tadi pertanyaan saya soal pengawas bukan guru itu PakKesejahteraan Guru Impassing 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Komunikasi, koordinasi antar dan seterusnya. Unit atau Satker di lingkungan Kemenag maupun Kemenag dengan Komisi VIII, begitu, tidakKesejahteraan Guru Koordinasi 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ini terkait dengan pembayaran guru DPK umum di madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang belum terbayarkan padahal ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menteri dan sebagainya, ini kebijakannya seperti apa. Tentu ini tolong ditelusuri lebih lanjut lagi, tentu kita ingin memperoleh peta. Sebenarnya kebijakan pendidkan islam ini seperti apa tentang posisi madrasah kemudian kurikulumnya, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan sebagainya. Jadi ini tolong barangkali bisa dijelaskan.Kesejahteraan Guru Tunggakan profesi guru 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Pertama, tentu saya juga mengapresiasi paparan dan penjelasan dari Bu Menteri. Saya ada beberapa hal, yang pertama tentu menyarankan saja terkait dengan kelembagaan Bu. Jadi memang dengan otonomi daerah ini juga pada status itu memberikan semacam peluang bagi daerah untuk 24 semakin berdaya dan mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan tentu kita harapkan ada pendekatan, ada titik temu antara kebijakan top down dan bottom up begitu. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan program ini sinergis. Ini catatan penting yang tadi juga dikritisi oleh teman-teman yang lain.Otonomi Daerah Kelembagaan 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya pertanyaan kepada Ibu pertama bagaimana Ibu bisa menjelaskannya bahwa koordinasi antara direktorat jenderal dengan fungsi-fungsi yang diamanahi undang-undang dan peraturan organik jabarannya, sehingga sasaran atau renstra kebijakan strategi ini bisa dicapai. Jadi kita harus ada parameter atau indikator pencapaian dari kinerja sebuah direktorat jenderal yang nantinya menjadi suatu kesatuan dari pelaksanaan tupoksi dari Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kita ingin menarik benang merah dari Nawacita. Nawacita bukan Al Quran tapi katanlah karena kita sekarang tidak punya garis-garis besar haluan negara tentu ini isi presiden ini menjadi acuan dasar utama begitu. Kita ingin melihat justru program dan kebijkan kementerian ini lebih pengembangan maknanya.Otonomi Daerah Koordinasi, program nawacita 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi saya pikir begitu, jadi tidak berarti dengan umpamanya soal otonomi daerah ya tentu ada langkah-langkah bagaimana koordinasi atau bagaimana mencari solusi yuridis dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak bisa diam begitu saja. Terima kasih Pak.Otonomi Daerah Otonomi daerah 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua juga terkait dengan aspirasi dari kita, jadi yang dibawa oleh kita tentu kita sangat bertanggung jawab dan berharap bahwa ini menjadi bagian dari meminjam istilah Pak Samsu Niang, sinergitas begitu ya antara Kementerian Sosial dengan Komisi VIII tetapi ada problem untuk pendampingan Kube ini Pak Hartono. Jadi itu tidak ada dananya begitu, tidak ada dananya. Jadi memang kita juga sekaligus mengusutkan pada kesempatan ini agar ini memang disiapkan juga karena juga kita tidak ingin yang aspirasi dari kawan-kawan Anggota Komisi VIII ini juga tidak dilakukan pendampingan karena kita serius juga memastikan bahwa anggaran ini betul-betul bermanfaat dan dipastikan itu juga tidak ada penyimpangan begitu. Oleh karenanya kendala atau kesulitan ini bisa diatasi dan sehingga pada 2016 ini bisa dianggarkan begitu. Terima kasih.Pemberdayaan Sosial Gaji TKSK 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Terima kasih Bu Ketua. Ketua Sementara. Sementara Pak Ketua tidak bisa meninggalkan arus bawah soalnya. Jadi ini soal kelembagaan Bu. Jadi harus didorong Bu meskipun ini bukan kewenangan dari Kementerian Sosial Ibu Menteri yaitu soal pelaksanaan program di daerah yang terkendala karena memang status kelembagaan dari dinas di daerah ini masih tidak fokus Bu jadi ada dinas sosial, tenaga kerja, transmigrasi, disatukan dengan BKKBN, sehingga dari sisi kelembagaan tentu gradasinya kurang kuat begitu ya. Jadi mohon didorong Kementerian Dalam Negeri barangkali untuk didorong agar pemda, atau bupati walikota dan gubernur ini memposisikan pelaksanaan tugas fungsi sosial, kerjaan sosial ini lebih kuat lagi. Yang kedua juga nanti catatan saja tapi dari sini di kesimpulan ini soal peningkatanlah honororium terhadap tadi Tagana dan semua itu yang sesungguhnya sangat efektif sekali itu. Mohon diperhatikan. Itu Ibu Ketua. Jadi saya menyarankan yang B jawaban point 3 ya. Melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial untuk mengangkat kinerja dan menjalankan tugas fungsi serta ... dalam menjalankan fungsi koordinasian antara kementerian dan lembaga terkait termasuk dengan pemerintah daerah ya. Barangkali bisa ditambahkan.Pemberdayaan Sosial Kelembagaan 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 7. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, danDirektur Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut: a. Meningkatkan program-program strategis dan membuat terobosan-terobosan yang baru dan kreatif, inovatif terkiat dengan upaya mewujudkan kerukunan umat Bergama di Indonesia. b. Menyampaikan data jumlah dan kondisi rumah ibadah serta permasalahan yang dihadapi pada rapat pembahasan APBNP 2015. c. Meningkatkan perhatian pada perbaikan sarana dan prasarana lembaga pendidikan keagamaan. d. Melakukan perbaikan pelaksanaan program bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi BPK RI. e. Memprioritaskan penyelesaian pembayaran inpassing dan tunjangan profesi guru agama terhutang dengan dilengkapi data valid by name by address sebagai bahan pertimbangan dan dukungan Komisi VIII DPR RI.Pemberdayaan Sosial Program, Pendataan, Bansos, Tunjangan 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ini tidak jelas ini, gelap ini. Jadi rupanya saran Pak Hasan dan teman-teman tidak perlu ada kesimpulan, catatan ini. Apa perlu dibacakan atau bagaimana?Pendidikan Catatan 8
DEDING ISHAK 8 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Itu BOS ini, kalau profesi masih banyak Pak di beberapa daerah yang sampai hari ini belum cair.Pendidikan dana BOS 8
DEDING ISHAK 9 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ya dimasukkan saja disitu profesi guru.Pendidikan dana BOS 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ini saja langsung saja to the point ini. Pertama soal penerapan kurikulum 2013. Walaupun ... mohon dicatat saja, ada Sekretaris Dirjen, jadi jawabannya bisa nanti. Ini tentang penerapan kurikulum 2013 ini karena ada pelajaran agama fiqih, aqidah SKI yang menggunakan 2013 sedangkan umum itu menggunakan 2016, jadi ada perbedaan assessment penilaian, ini juga membingungkan, ini terjadi di lapangan. Oleh karenanya bagaimana sebetulnya kebijakan makronya, policy di Kementerian Agama.Pendidikan Kurikulum 8
DEDING ISHAK 7 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ini saja, stressing saja di poin ini, soal profesi guru ini. Poin 3, huruf B ya, mendorong Kementerian Agama, mendesak, saya ganti mendesak. Mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar tunjangan profesi guru yang terhutang, diselesakan selambat-lambatnya pada program tahun 2016. Diselesaikan Pak jadi bukan prioritas sebab sangat prihatin sekali dimana-mana dan Insha Allah barangkali kita dorong anggaran yang supaya bisa di.Pendidikan Tunjangan guru 8
DEDING ISHAK 11 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi kelembagaan tadi kan ada usul Pak. Jadi penegasan saja dari kemarin hasil kesimpulan rapat dengan Dirjen PHU Pak.Pendidikan Agama Kelembagaan 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Barangkali melalui kalau pertemuan raker gubernur, bupati, se-Indonesia, Pak Menteri Agama juga bisa hadir.Pendidikan Agama Koordinasi 8
DEDING ISHAK 12 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kalau disini DPR Pak bukan DPRD jadi kita, tapi tidak apa-apa, termasuk prioritas DKIPendidikan Agama Madrasah 8
DEDING ISHAK 6 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Itu karena dia akan tidak sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Itu yang jadi problem. Jadi memang perlu ada solusi yuridis berupa payung hukum.Pendidikan Agama Madrasah 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Maaf, ini soal ini menarik karena memang soal kesenjangan perlakukanlah yang berakibat pada potensi yang sangat terus jompang diantara pendidikan keagamaan, pesantren dan madrasah di Kementerian Kemenag dan di ... yang didesentralisasi, di otonomi. Kira-kira sudah ada pendekatan koordinasi dengan Pak Tjahjo, Pak Mendagri begitu untuk bagaimana sebetulnya solusinya, terobosannya sebab masih ada semacam edaranlah begitu. Mereka takut begitu kalau membantu madrasah, membantu pesantren padahal ummatnya ummat bupati juga, ya rakyat bupati, ya rakyat gubernur karena mereka mengatakan ini sudah dibiayai dan urusan pusat begitu, urusan Kemenag, itu Pak Menteri.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi kita prihatin kok Kejaksaan, kan kita sama-sama dulu di Komisi III Pak Menteri. Kejaksaan ini instansi vertikal juga. Kementerian Hukum dan HAM juga ada instansi vertikal juga kemudian Kepolisian tapi mereka dapat bantuan begitu kan, kayak agak prihatin begitu kalau ternyata madrasah, pesantren diabaikan. Terima kasih Pak Menteri.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Kemudian terakhir Pak, ini terkait dengan posisi Kementerian Agama. Jadi kalau tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa pentingnya pendidikan Islam bagaimana peran pesantren ya tentu kita berkehendak agar fungsi kelembagaan yang mengurus diniyah dan pesantren ini sebagai akar pendidikan Islam itu ditingkatkan. Sebagai contoh, jadi based practice nya ini tinggal sebelah saja, di Kementerian Sosial yang saya dengar Pak Ketua, jadi Direktorat Jenderal Dayasos ini dibagi dua sekarang, jadi Dirjen apa, plus Direktorat Jenderal Fakir Miskin, kenapa justru di Kementerian Agama tidak ada Direktorat Jenderal Pesantren justru jangan diciutkan, justru ditingkatkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Nah ini tentu perlu visi besar untuk menempatkan Kementerian Agama sebagai kalau menurut saya leading sector dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jadi itu saja, sebagai pengawal moral bangsa. Saya pikir itu Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 7. Terkait dengan upaya peningkatan pengelolaan pendidikan Islam, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekjen Kementerian Agama RI untuk melakukan kajian dan mempertimbangkan pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Sebetulnya bukan di Pendis saja, jadi bisa Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal PHU, ya ditambahkan begitu. Jadi redaksinya yang tepat terkait dengan peningkatan kinerjalah, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal untuk melakukan kajian dan mempertimbangkan pengembangan struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal Pendis, PHU, dan Bimas Islam. Ini Pak Fauzan ini, terkait upaya peningkatan pengelolaan madrasah, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak terkait kan nanti dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian PAN RB tentang perlunya membentuk peraturan perundangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan madrasah. Silakan saya kembalikan kepada Pak Ketua.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi menurut saya Pak Yasin, Pak Irjen. Kita ini politis Pak, jadi Anggota DPR kan bapak tahu sendiri. Saya justru menginginkan bagaimana pesantren sendiri itu bisa berkembang sebagai aset bangsa, modal sosial yang sangat strategis, penting, kalau sisi kelembagaannya juga terpinggirkan begitu. Umpamanya nanti ... produk halal, penting ini 90% Islam begitu itu disitu. Jadi kalau setingkat tadi Kasubid begitu kira-kira, minimal direktur umpamanya. Jadi menurut saya, dia pemikiran-pemikiran seperti ini berkembang. Tentu kita akan lihat dimana sebetulnya solusi yang kita bisa tawarkan dari kebutuhan dan tantangan kita ke depan apalagi kalau kita ingin memastikan Kementerian Agama ini sebagai pengawal revolusi mental dan karakter yang ini Pak Presiden kalau dari sisi kelembagaan seperti itu.Pendidikan Agama Pesantren, Produk halal 8
Deding Ishak 1 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Yang terakhir, ini terkait dengan anggaran yang Rp300 miliar yang di daerahkan atau belanja daerah, DAK. Ini digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung P2TP2A. Pertanyaannya, adakah evaluasi terkait dengan peran dan kinerja dari P2TP2A seluruh Indonesia ini. Apakah sudah semua terbentuk kemudian mana-mana saja daerah yang bagus. Kemudian apakah ada reward and punishment, kalau perlu harus. Apakah DAK di provinsi atau di kabupaten begitu karena sasarannya sebetulnya ingin lebih ke kabupaten dan desa kalau sasarannya seperti tadi itu. Jadi bagaimana kita fungsi dari P2TP2A provinsi kemudian apa di kelembagaan perpanjangannya, perpanjangannya di kabupaten seperti apa atau sekarang ini karena ini sifatnya program-program yang masih membutuhkan pengawalan atau panduan dari pusat begitu, ini bisa dipertimbangkan apakah ini masih sebagian di pusat, sebagian di daerah atau bagaimana modelnya, begitu karena tidak ada jaminan juga. Di daerahkan begitu tapi kalau gagal tetap saja. Jadi yang menjadi bumerang, jadi penilaian adalah kementerian ibu, kalau gagal. Evaluasi seperti apa, pemantauannya seperti apa dan sebagainya termasuk pemetaan daerah-daerah mana yang memang kita dorong, DAK tetapi ada yang memang masih perlu dikawal oleh pusat sehingga tidak seluruh di DAK kan begitu.Perempuan & Anak Evaluasi Peran P2TP2A 8
Deding Ishak 1 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Pertama, selain apresiasi tentu kita ingin melihat juga, menerima penjelasan detail ya terkait pertama dari sisi kelembagaan. Ini ada penambahan tugas dan fungsi, mandat ... berdasarkan .. 35 Tahun 2014 ini seperti apa? Terus pertanyaannya, ini sesungguhnya pada tahap keberapa? Pada tahap manalah kira-kira sekarang proses kebutuhan dari aspek kelembagaan terkait dengan kewenangan dari Kementerian PP & PA, jadi kajiannya seperti apa? Sehingga seperti disampaikan oleh Bu Desy tadi dari yang sebelumnya. Jadi kan arahnya ke Kementerian teknis ya, jadi bukan sekarang, masih koordinatif dan penyusunan perumusan kebijakan. Ini sudah sampai sejauhmana koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB begitu dan bagaimana atensi dari Pak Presiden terkait dengan kelembagaan sebab sepanjang kelembagaannya belum ini, yang diatur dengan UndangUndang Kementerian Negara ini agak sulit juga sehingga kita tidak berharap bahwa penambahan angka Rp1 triliun ini secara hukum ini kan bermasalah. Oleh karenanya kalau penambahan ini landasannya dimana begitu. Apakah jadi arahnya ke final Kementerian, ada perubahan kelembagaan Kementerian seperti Kementerian teknis lainnya atau seperti apa?Perempuan & Anak Kelembagaan PPPA 8
Deding Ishak 5 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Saya ini saja, menambahkan, mempertajam. Poin 4, huruf A ini mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempudan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pakai RI, terkait penanggulangan. Kalau menurut saya ini bukan pendidikan lagi, maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus atau kasus kekerasan. Penanggulangan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, boleh atau kita tekankan memang sudah terjadi darurat anak, darurat kekerasan terhadap perempuan jadi bisa ditekankan disitu dan ini diluar ini bu ya, pertanyaan saya tolong diinikan kepada Pak Kapolri, ibu apa sudah ada kerjasama dengan Kapolri kan? Tolong diingatkan kepada Kapolri, ada aspirasi. Jadi teman-teman satuan reserse yang menangani perempuan dan anak ini agar statusnya ini diperhatikan dan itu supaya inilah berdaya juga begitu. Berdaya dari sisi status kewenangannya, kepangkatan, jumlahnya kemudian juga kesejahteraannya. Jadi artinya harus naik eselon range lah kalau dia eseleon range, kira-kira disitu supaya juga dan jangan dipindah-pindah bu. Karena ini memerlukan keahlian khusus. Jadi tolong diingatkan kepada Pak Kapalri begitu. Jadi bukan sekedarnyalah begitu. Itu saja Pak KetuaPerempuan & Anak Koordinasi antarlembaga 8
Deding Ishak 3 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Yang sudah terbentuk berapa di provinsi dan kabupaten kemudian yang sudah menjalankan tugas dengan baik berapa, kan begitu. Sudah ada ya? Yang masih perlu di support. Tolong disampaikan bu.Perempuan & Anak Kota yang telah menjalankan program kementerian8
Deding Ishak 1 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Yang kedua, ini yang terkait dengan, ini bagus. Jadi menjabarkan Nawa Cita Jokowi, jadi membangun dari desa, dari pinggiran begitu kemudian kota layak ini juga ada model mikronya di tingkat desa. Sejauh ini bagaimana sebetulnya ibu melihat. Dari konsepsional sebetulnya ini sesuatu yang bagus tapi pada tahap implementasi ini juga tidak mudah begitu. Oleh karenanya mohon dijelaskan. Pemetaannya sepertinya modelnya apa? Apakah dalam tahun anggaran 2016 ini kita membuat pilot projectnya saja begitu di beberapa provinsi, kalau itu dimana saja begitu. Desa layak anak, kan begitu. Kota layak anak seperti dipertanyakan oleh Ibu Ida tadi juga kriteria dan indicator juga harus jelas begitu. Kemudian desa inikan model baru. Ini kira-kira akan pilot project-nya dimana saja.Perempuan & Anak Pemetaan Program Presiden 8
Deding Ishak 1 Golkar Jawa Barat III Laki-Laki Pertama, selain apresiasi tentu kita ingin melihat juga, menerima penjelasan detail ya terkait pertama dari sisi kelembagaan. Ini ada penambahan tugas dan fungsi, mandat ... berdasarkan .. 35 Tahun 2014 ini seperti apa? Terus pertanyaannya, ini sesungguhnya pada tahap keberapa? Pada tahap manalah kira-kira sekarang proses kebutuhan dari aspek kelembagaan terkait dengan kewenangan dari Kementerian PP & PA, jadi kajiannya seperti apa? Sehingga seperti disampaikan oleh Bu Desy tadi dari yang sebelumnya. Jadi kan arahnya ke Kementerian teknis ya, jadi bukan sekarang, masih koordinatif dan penyusunan perumusan kebijakan. Ini sudah sampai sejauhmana koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB begitu dan bagaimana atensi dari Pak Presiden terkait dengan kelembagaan sebab sepanjang kelembagaannya belum ini, yang diatur dengan UndangUndang Kementerian Negara ini agak sulit juga sehingga kita tidak berharap bahwa penambahan angka Rp1 triliun ini secara hukum ini kan bermasalah. Oleh karenanya kalau penambahan ini landasannya dimana begitu. Apakah jadi arahnya ke final Kementerian, ada perubahan kelembagaan Kementerian seperti Kementerian teknis lainnya atau seperti apa?Perempuan & Anak Wewenang PPPA 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Begini, jadi ini supaya lain dengan semangat KUA inikan sudah ada reformasi ya menyangkut pungutan itu Pak ya, gratifikasi dan sebagainya sudah di on the track kan oleh Pak Irjen. Jadi katakanlah karena di lapangan ini ada perasaan masih ini punishment Pak. Ini saya terbuka saja bahkan beberapa teman-teman Kepala KUA ini mengatakan ini susah ini setelah Pak Yasin jadi Irjen ini katanya dibawah ini. Ada yang tamu kita suguhi dan lain sebagainya juga takut ini bagaimana karena ini bisa dianggap gratifikasi. Kan ini sebetulnya berlebihan kalau menurut saya tapi semangat dan komitmen Pak Irjen untuk membenahi Kementerian Agama dengan fungsilisasi dari KUA sebagai pejabat istilahnya Menteri Agama Kecamatan begitu, kalau bahasa sunda Menteri Agama Kahirinakeun begitu ke bawah begitu Pak tapi 83 ini tetap dia Menteri Agama, dia harus levelnya setara dengan camat itu Pak, kita ingin seperti itu karena posisi peran agama di Indonesia ini sangat penting dan mendasar. Oleh karenanya tentu kawan-kawan, kita semua ini semangatnya adalah bagaimana momentum 5 tahun ke depan ini, pemerintahan Jokowi ini ya kita bisa tuntas kebutuhan KUA ini yang selama ini terus terang saja di Aceh, di Maluku Utara yang jauh-jauh itu, itu sampai seperti apa itu? Tidak ada artinya, sangat memprihatinkan sekali, menyedihkan.Perkawinan KUA 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya kita dorong termasuk kalau memang sudah tersedia lahannya begitu, lahannya ini saya konfirmasi saja. Ini dibeli Pak ya? Dibeli oleh Kementerian Agama, menjadi aset Kementerian Agama kan? Apakah juga kalau memang kesulitan lahan ini karena wakaf ini tidak mungkin, barangkali kita bisa berkerja sama dengan pemerintah daerah barangkali, kan bisa dengan bupati, saya pikir bupati, gubernur begitu sehingga ini bisa mempercepat dan kemudian anggarannya tentu bisa di switch untuk pembelian tanah, pengadaan tanah ini untuk pembangunan dan kita akan dorong. Intinya kita mendukung, tentu saja ada rasionalisasi Pak. Mudah-mudahan maksud saya dalam 5 tahun ini, kebutuhan jangka menengah ini bisa diselesaikan, setidaknya kita memberikan legacy kepada pemerintahan yang akan datang ataupun siapapun yang jadi menteri yang akan datang karena para pejabatnya kan masih tetap. Baik, terima kasih.Perkawinan KUA 8



DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bukan nikah siri, ini berlangsung. Saya bukan ini tapi kalau ini juga boleh. Soal bagaimana sebetulnya policy, mungkin ini sesuatu yang tidak terjangkau atau bagaimana tapi kita TST lah sebetulnya. Ini yang di Puncak-Puncak itu Pak, Cisarua 88 itu. Itu sebetulnya terjadi pernikahan itu, sah menurut agama begitu. Bagaimana sebetulnya pemantauan dari Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam ini terkait dengan ini. Apakah itu juga harus diresmikan atau kita biarkan apa adanya seperti itu lalu bagaimana sebetulnya pembinaan karena kan soal pernikahan ini bukan sekedar, maaf ya, melampiaskan kebutuhan seksual saja tapi lebih bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kan begitu katanya, ini al quran lho Pak. Kalau kita membiarkan berarti kita sendiri juga mereduksi makna dari sebuah motif dan tujuan sebuah pernikahan, begitu. Sebaiknya memang ini menurut saya menjadi perhatian juga dari kita bagaimana soal seperti ini. Apakah harus diresmikan begitu karena ini juga posisinya ke wanitanya Pak, kasihan juga begitu. Tidak jelas begitu anaknya yang mana itu, tapi anaknya cakep-cakep begitu, mungkin karena itu, kombinasi, blasteran.Perkawinan Nikah siri 8
DEDING ISHAK 6 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Sedikit saja. Ini bisa koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan waktu di Komisi III ini memang ada bidang dari Ditjen, itu untuk pengawasan orang asing. Jadi tepat sekali karena melalui kawin ini paling mungkin karena orang tidak bisa melarang orang mau kawin, sederhana tapi sebetulnya motifnya bisa ekonomi.Perkawinan Nikah siri 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ini dengan Pak Yasin dan Pak Sekjen, ya semuanyalah. Dengan Direktur Jenderal Bimas Islam juga, terkait dengan PP 48/2014 Pak. Inikan ada P3N Pak ya, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pak ya? Uang kalau di Jawa Barat itu disebut Lebe begitu yah, yang itu di desa kerjanya. Ini sekarang tidak jelas Pak, ini ratusan ribu, mungkin jutaanlah di Indonesia ini. Sekarang nasibnya dengan PP 48/2014 ini tidak ada itu, terhapus secara otomatis karena ada ketentuan Pak Yasin yang menginisiasi, saya pikir bagus, positif dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi, kita juga ingin agar Kementerian Agama ini menjadi Kementerian yang betul-betul diisi dengan nilai-nilai roh keagamaan tadi begitu, agamanya benar ada begitu tetapi juga kita tidak boleh abai dengan fakta di lapangan bahwa ini menimbulkan persoalan yang justru akan menimbulkan problem ketidakadilan.Perkawinan P3N 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Dari kunjungan reses kami ke Dapil juga ke beberapa tempat itu dikeluhkan bahkan ada usul di Sulawesi Barat ini kalau perlu difasilitasi kendaraan bermotor, bahkan bukan motor lagi, kuda begitu karena ada beberapa daerah yang tidak ini karena tadi itu, untuk menjangkau bagi mereka yang tidak menikahkan putra-putrinya di KUA, kalau itu kan tidak dipungut Pak tapi kalau ini dikenakan PNBP sebesar Rp600.000 kan? Nah, maksud saya ada di persolan. Pertama persoalan dari status P3N seperti apa. Mestinya kan kalau melihat K1, K2 ini mereka diapresiasi menjadi CPNS mestinya begitu sehingga ada kepastian dalam anggaran. Kita jangan bicara Kementerian Agama anggarannya terbatas sebagainya, justru ini yang harus dibuka sekarang ini Pak. Pak Sekjen, harus dibuka bahwa ada ada nilai positif dan nilai penting bagaimana strategisnya Kementerian Agama ini dikaitkan dengan  Nawacita Revolusi Mental, revolusi karakter dan sebagainya. Jadi kalau anggarannya bicara seperti, kita ungkap saja. Jadi harus ada kepastian tentang statusnya kemudian apakah dianya akan di CPNS kan, atau disatukan, begitu kira-kira dengan mendapat honorarium dari APBN atau APBD, itu harus jelas sehingga ada kepastian.Perkawinan P3N 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya ini sebagai masukan saja sebagai bahan evaluasi kalau menurut saya. Jadi PP 48/2014 belum menjawab persoalan yang kita hadapi. Mungkin satu sisi soal mencegah oke begitu tetapi pada sisi lain bagaimana kita mengapresiasi atau kita memastikan bahwa proses pernikahan itu betul-betul bisa dijalankan sesuai dengan syari'at agama dan kemudian kita juga mengapresiasi pelaksana yang menurut Prof. Hamka ini sebetulnya inti embrio Kementerian Agama itu disitu begitu, nah ini sudah mulai dilupakan. Saya khawatir ini suatu hal yang menjadi persoalan. Ini selesai, itu satu, persoalan lain juga muncul dan ini hampir dimana-mana Pak.Perkawinan Pernikahan 8
DEDING ISHAK 11 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saya mendukung kan sebetulnya ini kelanjutan dari kemarin Pak yang Pak Dirjen Bimas Islam itu Pak ya, jadi kita akan fokus menyelesaikan pembangunan ini dengan merelokasi beberapa anggarannya, jadi sebetul goodwill yang bagus begitu Pak dan kita kan sebetulnya meneruskan apa yang menjadi kesimpulan pada RDP semalam Pak, begitu Pak Menteri.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 33 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Tadi yang sampai 40% tidak terealisasi di Dirjen Budha ya, kalau di Hindu sudah cukup atau masih ada.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Kristen mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp1.139.298.074.249,- atau sebesar 95,56% dari total pagu anggaran Rp1.192.210.223.000,- b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp1.692.425.820.000,-Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Katholik mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp672.650.238.096,- atau sebesar 95,48% dari total pagu anggaran Rp704.525.080.000,-. b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp694.100.000.000,-Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Hindu mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp509.529.949.000,- atau sebesar 87,08% dari total pagu anggaran Rp585.161.635.000.- b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp731.068.210.000,-.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Hindu untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2015. 4. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimas Budha mengenai: a. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp168.003.898.372,- atau sebesar 59,55% dari total pagu anggaran Rp282.140.712.000,-. b. Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp328.799.960.000,- selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Bimas Budha untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2015.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 40 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi yang 5 kita sepakati dulu ya itu, “rincian pelaksanaan APBN 2014 berdasarkan provinsi dan lokasi penerima program”, kira-kira begitu ya Pak.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 41 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Ya, sudah dicantumkan itu Pak. Kemudian point 6 juga dicantumkan seperti itu, tegas, eksplisit disebutkan provinsi dan lokasinya. Nah, yang keempat rasanya Bapak Anda, sebetulnya kita itu baru memahami jadi belum keputusan. Jadi apa kita setuju atau tidak ya, nanti pada perubahan, karena perubahan ini bisa menambah dan bisa mengurangi. Kalau catatan tadi nanti dari teman-teman Komisi VIII DPR RI perlu ditunda dulu ya bisa, tapi juga kita bisa saja memahami sekaligus juga menyetujui kalau dianggap oleh kita ini rasional dan rinciannya jelas, sehingga tidak akan menimbulkan loss potensialnya itu tinggi seperti tadi tidak terserap sebesar 40% kira-kira begitu. Ini catatan bagi kita semua dan penjelasan saya dan Pimpinan yang lain bisa dipahami. Jadi Bapak Anda bisa dipahami, catatan Bapak masuk dalam pertimbangan keputusan Bapak nanti termasuk juga teman-teman. Silakan Ibu Itet.Rancangan Anggaran Anggaran 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Maksudnya dana dekon ini seperti apa bu? Perubahan alokasinya, perubahan peruntukannya atau seperti apa yang tadi pertemuan trilateral itu bu. Kan angkanya tidak berubah, tetap. Apa yang berubah tadi untuk merespon Ibu Endah.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
DEDING ISHAK 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Sasaran program ke daerah mana saja provinsi begitu, di.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
DEDING ISHAK 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Barangkali begini Pak Ketua. Jadi ini kan sudah menjadi Protap prosedur tetap yang tentu saja ini penjabaran dari UndangUndang MD3 begitu. Nah, jadi yang bisa menjelaskan dan preseden-nya selama ini seperti apa? Mungkin dari Sekretariat ya, dari Sekretariat Komisi. Jadi ini sudah berjalan memang, tidak masalah karena pertanggungjawaban ini masing-masing. Peristiwanya saja, tapi usulan ini bisa dipertimbangkan begitu. Jadi tidak salah tetapi barangkali bisa dipisah walaupun rapat gabungan.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, danDirektur Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama Republik Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan kinerja APBN tahun 2014, paparan program tahun anggaran tahun 2015 dan isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:Rancangan Anggaran Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang terakhir kepada Pak Sekjen. Ini menyangkut halaman 8 ini tentang terlaksananya assessment, sistem dalam rangka pengingkatan kualitas manajamen pegawai sebagai bahan promosi jabatan, rotasi dan sebagainya tapi saya pernah di Komisi VIII, 2009 Pak, .... waktu itu. Ada Kalitbang ya, kemudian saya ke Komisi III dengan Pak Yasin, Pimpinan KPK jadi dua, sekarang kembali lagi kesini. Saya masih melihat adakah perubahan yang signifikan karena saya merasakan faktor politis, maaf ya, faktor politisnya saya sebut faktor politis lah, itu lebih kental ketimbang... rotasinya begitu. Jadi banyak keluhan-keluhan bahkan saya agak miris, ini berbau duit, uang. Jadi kalau mau menjadi Kepala Kanwil harus setor sekian, Kepala Kandepag harus sekian, saya tidak tahu untuk jadi dirjen dan lain sebagainya begitu, saya tidak tahu. Jadi itulah, mohon barangkali kita sudah berkomitmen dengan Pak Menteri Agama, tentu diikuti oleh jajaran dibawahnya, kita harus mengubah mindset dan menjadikan Kementerian Agama sebagai Kementerian teladan karena agama, kita harus betul-betul fungsional. Agama jadi sumber nilai etik moral, spiritual dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, itu saja Pak ketua. Terima kasih Bu Ketua.Rancangan Anggaran Korupsi 8
DEDING ISHAK 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Mitra Komisi VIII ini apa saja yang berubah dan kemudian yang tetap ini apa saja begitu atau semua kecuali Kementerian Sosial barangkali.Rancangan Anggaran Perubahan 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 5. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mengupayakan perlakuan yang sama dalam pengelolaan bantuan sosial di lingkungan Kementerian Agama RI seperti di kementerian/lembaga yang lain. Maksudnya yang akun 57/52 itu Pak. Jadi kenapa yang lain bisa, ini tidak bisa begitu. Tugas Pak Lutfi ini untuk minta Sekjen.Rancangan Anggaran Perubahan akun 8
DEDING ISHAK 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI melakukan pengawasan dan pengendalian internal secara intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ... tentang Tarif atas jenis penerimaan PNBP dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Indonesia.Rancangan Anggaran PNBP 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, apa saja program-program prioritas tahun 2015 termasuk target capaian, target penerimaan manfaat dan lokasi pelaksanaannya. Hal ini penting mengingat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Agama harus saling bersinergi dan berkontribusi optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan.Rancangan Anggaran Program prioritas 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 5. Terkait realisasi anggaran tahun 2014, Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Budha untuk menyampaikan rincian pelaksaanaan APBN 2015.Rancangan Anggaran RAPBN 8
DEDING ISHAK 39 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 6. Terkait dengan rencana perubahan anggaran tahun 2015 Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katholik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Budha, Komisi VIII DPR RI mendesak agar menyampaikan sebelum pembahasan APBNP tahun 2015. Jadi ada kalender siklus anggarannya nantikan sebelum diketok itu harus sudah masuk sebelum pembahasan di Komisi VIII DPR RI.Rancangan Anggaran RAPBN 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Dalam Dengar Pendapat pada siang hari ini, kami ingin mendapat penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan APBN 2014 dan program kerja tahun 2015 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Berapa serapan anggaran tahun 2014 dan bagaimana capaian baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta tentu saja meskipun DPR RI ini tidak masuk ke Satuan 3 dalam pembahasannya, tetapi dalam pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI tentu kewajiban Bapak-Bapak dari eksekutif untuk melampirkan laporan terkait dengan alokasi di mana objek dan segalanya.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 46 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Bukan, maksudnya ini laporannya untuk menyampaikan rincian penyerapan berdasarkan provinsi dan lokasi. Maksudnya data, misalkan program pendidikan Kristen, misalnya lokasinya di mana gitu, misalkan di Bandung, Makasar, bukan berdasarkan itu maksudnya. Nama sekolahnya jelas jangan fiktif, kan bisa saja fiktif sekolah itu.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 47 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Sesuai dengan lokasi ya, lokasi kan nanti menyebut provinsi dan kabupaten dan termasuk kecamatan, desa dan lain sebagainya.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 48 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Koreksi itu angkanya.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 49 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi naik ya, katagori dapat dipahami begitu.Ada lagi Pak Dirjen?Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 50 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 59,54% ya, baik point 4 ya. Dari Bapak Dirjen Bimas Hindu tidak ada, cukup.Rancangan Anggaran Serapan Anggaran 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah konkrit dan strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi dan mengenai kebutuhan masyarakat sebagai respon Negara dan Pemerintah terkait dengan pendidikan agama dan bidang keagamaan, serta perlindungan umat Bergama. Jadi Bapak dan Ibu, secara terbuka sampaikan kepada kami tentu kami akan mendengar dan memperhatikan.Rancangan Anggaran Strategi 8
DEDING ISHAK 7 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Inikan sebetulnya tidak lazim ya? Biasanya inikan kesimpulan karena ini diatur oleh tata tertib. Inikan catatan begitu meskipun kita, kalau saya sih bisa memahami. Mungkin teman-teman belum puas ya atas jawaban dari Pak Sekjen dan Pak Irjen begitu sehingga tadi ada usul untuk tidak ada kesimpulan begitu. Lalu kita bikin catatan tetapi sejauh mana catatan ini bisa mengikat begitu. Inikan sekedar.Regulasi Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 8 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi bapak belum setuju kesimpulan Pak ya.Regulasi Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 9 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi saya usul konkrit begini. Jadi ini baru draft kesimpulan saja.Regulasi Kesimpulan 8
DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Tidak justru menyesuaikan-menyesuaikan, kata Pak Ketua begitu. Tapi lebih bagaimana lebih kreatif lebih inovatif sehingga itu lebih memberikan pencerahan dan pengembangan bagi pencapaian Nawacita yang menjadi acuan utama dari premerintahan sekarang ini begitu Oleh karenanya tentu pertanyaan adalah sejauhmana koordinasi antar kementerian dan lembaga non pemerintah di kabinet pemerintah sekarang ini terkait dengan perwujudan dari Nawacita. Umpamanya bisa dijelaskan tadi kan Ibu membangun desa juga, apakah ini pilot project begitu. Karena juga ada dari Kementerian Desa. Kemudian nanti pelatihan, jadi juga dijelaskan mana yang jadi satu poksi dan pencapaian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan yang mana Kementerian Sosial. Sehingga kami Komisi VIII bisa melihat tentu kita tidak masuk ke wilayah yang tidak menjadi mitra kami tapi kita himbau. Tapi tingkat koordinasi dan sinerginya seperti apa. Kemudian juga saya baca di running text saya mengapresiasi jadi Ibu Menteri ini sangat peka terhadap masalah-masalah yang muncul, aktual, termasuk masalah prostitusi. Saya dengar tadi soal pornografi tapi soalnya apakah pornografi ini menjadi domain dari Kemnterian Sosial begitu atau justru ini di Kementerian PP dan PA begitu. Atau infokom atau Kementerian Agama begitu ya. Kementerian Agama apakah tidak lebih baik, karena prostitusinya justru kalau menurut saya di situ.Tenaga Kerja Prostitusi 8



DEDING ISHAK 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Jadi big picturenya apa, apakah pornografinya atau prostitusinya. Sehingga kita meletakan program ini saya khawatir ini masuk ke, kalau bahasa Kyai Maman ini tumpang tindihnya dimana Bu? Biar bisa dijelaskan, sehingga saya yakin bahwa garapan yang sudah jelas ini dia akan menjadi sebuah kontribusi yang maksimal begitu kalau memang ini bisa dijalankan dengan efektif untuk masyarakat kemudian bangsa kita, tetapi kalau juga kita melampaui yang menjadi kewenangan dan tugas kita, saya khawatir juga saya juga inginl menyarankan juga dan Ibu bisa membantu mendorong untuk kalau saya di Kementerian Sosial ini justru multifungsi dan banyak program-program terobosan kalau menurut saya yang cukup kreatif, inovatif, begitu termasuk juga bisa menjangkau yang sebetulnya menjadi tugas kewenangan lain, tetapi ini memang tidak jalan begitu. Umpamanya Kementerian PPA begitu, Ibu masuk di situ nah barangkali kita bisa dorong kementerian itu dengan program apa seperti Ibu dengan Kementerian Transmigrasi soal pelatihannya dengan tenaga pelatihannya kemudian Ibu memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Kira-kira seperti itu. Itukan lebih baik ketimbang Ibu masuk kepada hal-hal yang sebetulnya menjadi bagian mereka. Mereka harus bekerja dululah Bu. Yang terakhir ini dari aspirasi tenaga kerja TKSK dan kepala desa jadi soal verifikasi dan validasi data saya menyarankan agar dilibatkan kepala desa dan tenaga kerja sukarela itu. Karena ini penting, karena awalnya data ini dari desa. Ada perasaan mereka bahwa selama ini mereka tidak dilibatkan. Itu catatan pertama. Yang kedua, ini soal Tagana dan TKSK ya. Itu yang honornya sangat minim sekali, Tagana itu sampai 100 ribu dan sebagainya. Jadi mohon ada perhatian dari Kementerian Sosial. Terima kasih Ketua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Tenaga Kerja Prostitusi, TKSK 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Kemudian yang sering juga saya lihat biasanya kalau berbicara tentang delay pesawat. Saya ingin tahu juga bagaimana sih, saya tidak tahu barangkali ini sebaiknya orang Garuda barangkali yang berbicara tapi barangkali Bapak Menteri bisa menyampaikan juga kepada pihak Garuda. Biasanya suka tampak sekali seperti orang yang kasihan banget gitu loh Pak kalau terjadi delay dan para jama’ah haji akan duduk-duduk dibawah dan apalagi mungki mereka sepuh terus tidur-tiduran dimana saja di emperan seperti yang uncivilized lah seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana antisipasinya.Haji antisipasi 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Kemudian yang sering juga saya lihat biasanya kalau berbicara tentang delay pesawat. Saya ingin tahu juga bagaimana sih, saya tidak tahu barangkali ini sebaiknya orang Garuda barangkali yang berbicara tapi barangkali Bapak Menteri bisa menyampaikan juga kepada pihak Garuda. Biasanya suka tampak sekali seperti orang yang kasihan banget gitu loh Pak kalau terjadi delay dan para jama’ah haji akan duduk-duduk dibawah dan apalagi mungki mereka sepuh terus tidur-tiduran dimana saja di emperan seperti yang uncivilized lah seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana antisipasinya.Haji Delay penerbangan 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Lalu kemudian saya membaca di halaman 6 dari Bapak Menteri Perhubungan ada open sit yang terjadi karena jama’ah meninggal dunia, mengundurkan diri dan juga alasan-alasan lain. Ada open sit sekitar 1014. Saya ingin mengetahui bagaimana kah sistem pengisian atau penggantian kuota bagi mereka yang tidak berangkat lalu dimanfaatkannya seperti apa, apakah langsung digantikan dengan yang dibawahnya atau seperti apa barangkali ini bisa dijawab oleh Pak Menteri Agama.Haji Open seat 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Lalu kemudian untuk Bapak Menteri Agama, di halaman 11 saya melihat ada kendala yang dihadapi dalam penyediaan pemondokan di Mekah. Salah satunya adalah bahwa negara lain melakukan penyediaan akomodasi jama’ah haji dengan harga tawaran yang lebih tinggi. Barangkali bargaining posisinya, saya tidak melihat antisipasi dari Bapak dengan jajaran untuk bisa mengantisipasi kesulitan atau kendala pemondokan di Mekah itu dalam rancangan Bapak di halaman 18. Lalu bagaimana kah rencana rancangan Bapak, kebijakan yang akan Bapak ambil di Mekah karena saya yakin banyak sekali jama’ah haji Indonesia yang juga ingin tawaf setiap hari atau barangkali bahkan tiap jam shalat barangkali mereka ingin shalat tapi ternyata kendalanya pemondokannya jauh. Apalagi bagaimana mereka yang sudah sepuh.Haji Pemondokan haji 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Pertanyaan saya ringan dan lucu saja. Tadi Ibu Menteri sempat mengungkapkan tentang ada 2 jama’ah haji yang belum dipulangkan karena berbagai kendala, karena mereka sakit. Lalu kemudian, saya ingin mengetahui rencana apakah yang sudah Ibu buat untuk mengembalikan mereka atau pemulangan mereka tersebut karena walaupun barangkali nanti di kemudian hari akan dilakukan screening fisik bagi mereka yang tidak mampu secara fisik atau medis untuk berangkat tapi namanya juga musibah, siapa tahu ada yang sakit walaupun sehat lalu kemudian sakit misalnya lalu rencana pengembaliannya akan seperti apa untuk mengantisipasi di kemudian hari dan saat ini.Haji Pemulangan jamaah 8
DESY RATNASARI 2 PAN Jawa Barat IV Perempuan Izin, Pimpinan Maaf.Tadi kan dalam persepsi saya, Pak Menteri Agama mengatakan bahwa poin yang kedua, mohon maaf tolong diturunin. Tadi kan beliau menyatakan itu perlu pengkajian segala macam kemudian akhirnya dimasukkan mempertimbangkan penambahan kuota oleh Pimpinan. Berarti poin kedua ini dihilangkan atau bagaimana?Haji Penambahan kuota 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Lalu kemudian saya membaca di halaman 6 dari Bapak Menteri Perhubungan ada open sit yang terjadi karena jama’ah meninggal dunia, mengundurkan diri dan juga alasan-alasan lain. Ada open sit sekitar 1014. Saya ingin mengetahui bagaimana kah sistem pengisian atau penggantian kuota bagi mereka yang tidak berangkat lalu dimanfaatkannya seperti apa, apakah langsung digantikan dengan yang dibawahnya atau seperti apa barangkali ini bisa dijawab oleh Pak Menteri Agama.Haji teknis 8
Desy Ratnasari 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Dengan kenaikan anggaran yang sangat signifikan, menjadi Rp1,2 triliun dan juga sudah dipaparkan disini beberapa program-program yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut, saya melihat seluruhnya masih dalam konteks konsep payung besar. Belum menyentuh konsep payung kecil. Terkait dengan Kementerian PP & PA ini adalah kementerian teknis, apakah dengan Rp1,2 triliun ini bisa menyerap dengan fantastis seperti dianggaran tahun 2014, 95,95% dengan Tupoksi sebagai Kementerian Teknis itu, apakah memungkinkan jika Kementerian PP & PA ini mungkin mengajukan kepada bapak presiden untuk mengganti Kepressnya menjadi Kementerian yang lebih tidak teknis sehingga bisa lebih menaungi atau melakukan perlindungan secara langsung melalui programprogamnya terhadap seluruh kasus-kasus perempuan dan kasus anak di Indonesia. Itulah istilahnya mohon maaf terbalik. Itulah pokoknya, mohon maaf kalau saya salah, maklum ada baru tapi maksud saya jangan yang hanya nanti kalau saya melihat disini kan anggarannya yang rekomendasi terhadap ini sudah diselesaikan. Rekomendasi dari ini sudah dilakukan, kenapa bukan Kementerian PP & PA nya yang langsung menyentuh persoalan-persoalan PP & PA yang ada di Indonesia, itu yang saya sebutkan. Barangkali sebutannya teknis atau koordinatif, mohon maaf kalau saya salah tapi intinya seperti itu. Saya ingin Kementerian PP & PA ini langsung saja melakukan semua bukan harus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan P2TP2A, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya karena memang namanya saja jelas, Kementerian PP & PA, yang menangani kasus-kasus PP & PA, kenapa secara tidak secara langsung? Itu harapan saya sehingga tadi, pagu anggaran yang sudah meningkat Rp1,2 triliun itui bisa betul-betul terserap seperti kinerja tahun ini, 95,95%. Syukur-syukur kalau ternyata di kemudian hari itu ternyata kurang anggarannya, minta tambah lagi kalau memang banyak kasus yang harus dilindungi dan kasus yang harus diselesaikan.Perempuan & Anak Koordinasi antarkementerian 8
Desy Ratnasari 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Dengan kenaikan anggaran yang sangat signifikan, menjadi Rp1,2 triliun dan juga sudah dipaparkan disini beberapa program-program yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut, saya melihat seluruhnya masih dalam konteks konsep payung besar. Belum menyentuh konsep payung kecil. Terkait dengan Kementerian PP & PA ini adalah kementerian teknis, apakah dengan Rp1,2 triliun ini bisa menyerap dengan fantastis seperti dianggaran tahun 2014, 95,95% dengan Tupoksi sebagai Kementerian Teknis itu, apakah memungkinkan jika Kementerian PP & PA ini mungkin mengajukan kepada bapak presiden untuk mengganti Kepressnya menjadi Kementerian yang lebih tidak teknis sehingga bisa lebih menaungi atau melakukan perlindungan secara langsung melalui programprogamnya terhadap seluruh kasus-kasus perempuan dan kasus anak di Indonesia. Itulah istilahnya mohon maaf terbalik. Itulah pokoknya, mohon maaf kalau saya salah, maklum ada baru tapi maksud saya jangan yang hanya nanti kalau saya melihat disini kan anggarannya yang rekomendasi terhadap ini sudah diselesaikan. Rekomendasi dari ini sudah dilakukan, kenapa bukan Kementerian PP & PA nya yang langsung menyentuh persoalan-persoalan PP & PA yang ada di Indonesia, itu yang saya sebutkan. Barangkali sebutannya teknis atau koordinatif, mohon maaf kalau saya salah tapi intinya seperti itu. Saya ingin Kementerian PP & PA ini langsung saja melakukan semua bukan harus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan P2TP2A, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya karena memang namanya saja jelas, Kementerian PP & PA, yang menangani kasus-kasus PP & PA, kenapa secara tidak secara langsung? Itu harapan saya sehingga tadi, pagu anggaran yang sudah meningkat Rp1,2 triliun itui bisa betul-betul terserap seperti kinerja tahun ini, 95,95%. Syukur-syukur kalau ternyata di kemudian hari itu ternyata kurang anggarannya, minta tambah lagi kalau memang banyak kasus yang harus dilindungi dan kasus yang harus diselesaikan.Perempuan & Anak Penyerapan anggaran 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang kedua, ada tulisan tentang draft profil gender, perempuan dan anak. Disitu hanya ditulis tentang draft. Di nomor 4 halaman 5. Target pelaksanaan dan lokus dikosongkan, saya ingin bertanya. Hasilnya seperti apa ya draft profil gender perempuan dan anak ini karena di press release yang tadi saya sampaikan di awal, Ibu sempat menyatakan, Ibu Menteri sempat menyatakan bahwa data gender dan anak itu merupakan unsur dasar perencanaan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Saya ingin tahu draftnya seperti? Apakah masih belum jelas dan belum jadi. Lalu kemudian nanti kegiatan selanjutnya, targetnya masih belum jelas juga.Perempuan dan Anak Draft profil gender, perempuan, dan anak 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Lalu kemudian saya ingin mengetahui banyak sekali kasus-kasus yang di lapangan terjadi tentang perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Sejauhmana Kementerian PP dan PA ikut terlibat berkoordinasi dengan kementerian lain untuk bisa menanggulangi dan mengurangi atau meminimalisasi terjadinya kekerasan perempuan disabilitas ini, khususnya kekerasan seksual ataupun eksploitasi lain. Itu saja barangkali karena banyaknya dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Saya Desy Ratnasari, Dapil Jabar IV, Fraksi Partai Amanat Nasional, A-472. Saya sangat mengapresisi sekali atas kinerja ibu yang sudah mengeluarkan beberapa Permen dan saya sempat baca juga di situs Kementerian PP dan Pa yang sudah mengeluarkan beberapa press release terkait beberapa kebijakan maupun pernyataan-pernyataan ibu tentang pemberdayaan perempuan badan dan perlindungan anak.Perempuan dan Anak Permen (Peraturan Menteri) 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Ada tiga poin yang ingin saya tanyakan. Terkait dengan membaca paparan Ibu Menteri beserta jajarannya, di halaman 3 dan halaman 4 yaitu power point nomor 5, 6 dan 7, Lalu kemudian poin permasalahan di power point 15 dan 16, saya melihat disitu langkah-langkah strategis dan program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ingin saya tanyakan adalah sama seperti yang tadi yang disampaikan, program strategis dan realistis apa yang akan dilakukan dan itu baru, yang baru, yang sudah Ibu dan jajaran persiapkan untuk kemudian bisa menjawab permasalahan baik di bidang pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak karena saya belum melihat paparan yang realistis dan operasional dan strategis di paparan ibu, itu yang pertama.Perempuan dan anak Program strategis 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang ingin saya tanyakan adalah di beberapa capaian kinerja di bulan Mei 2015, kalau pimpinan sempat menyatakan kepada saya pada Kementerian PP dan PA ini memang adalah kementrian koordinator sehingga tugasnya atau tupoksinya lebih kepada koordinasi dengan beberapa K/L lain untuk melaksanakan apapun yang menjadi capaian program daripada Kementerian PP dan PA. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal yaitu disini terdapat kegiatan rapat koordinasi nasional perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada juga pelatihan calon tenaga kerja perempuan yang 5.000 orang per tahun lalu kemudian konsolidasi percepatan pembangunan PP dan PA di wilayah Indonesia Timur. Inti daripada pertanyaan saya adalah sejauhmana sih hasil daripada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA dengan kementerian atau lembaga lain terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas karena saya belum lihat penjabarannya. Kendala seperti apa yang dihadapi lalu kemudian capaian operasional apa sebetulnya yang sudah dilakukan terkait dengan koordinasi tersebut dan evaluasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh kementrian yang kemudian nantinya di tahun 2016 akan diperbaiki.Perempuan dan Anak Rapat koordinasi 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Ada tiga poin yang ingin saya tanyakan. Terkait dengan membaca paparan Ibu Menteri beserta jajarannya, di halaman 3 dan halaman 4 yaitu power point nomor 5, 6 dan 7, Lalu kemudian poin permasalahan di power point 15 dan 16, saya melihat disitu langkah-langkah strategis dan program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ingin saya tanyakan adalah sama seperti yang tadi yang disampaikan, program strategis dan realistis apa yang akan dilakukan dan itu baru, yang baru, yang sudah Ibu dan jajaran persiapkan untuk kemudian bisa menjawab permasalahan baik di bidang pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak karena saya belum melihat paparan yang realistis dan operasional dan strategis di paparan ibu, itu yang pertama.Perempuan dan anak realistis 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang kedua, sejauhmana rencana anggaran yang merupakan perwujudan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap program KPAI yang mana anggaran KPAI itu melekat kepada Kementerian yang Ibu pimpin.Perempuan dan anak Rencana anggaran 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang ketiga berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Maman, tentang Undang-Undang Kesetaraan Gender. Barangkali dari seluruh pemaparan saya selalu membaca tentang kesetaraan gender dan gender-gender yang selalu diungkapkan oleh paparan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mana ketika itu kemudian masuk ke dalam ranah buatan Rancangan Undang-Undang Keseteraan Gender, justru kata gender inilah yang menjadi barrier atau menjadi penghalang yang tidak bisa tembus. Apakah dari pihak kementerian sendiri sudah berpikir atau kemudian memiliki strategi lain untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang ini sebagai inisiatif dari pemerintah yang kemudian mengganti kata gender itu yang dari tahun ke tahun hal itu tidak bisa jebol sebagai sebuah Rancangan Undang-Undang. Supaya kalaupun kalaupun Komisi VIII ingin bersinergi dengan pemerintah untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang ini, menjadi lebih mudah di tahun-tahun mendatang.Perempuan dan anak UU Kesetaraan gender 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Pimpinan maaf. Saya hanya mengingatkan saja. Dapat Whatsapp dari Pimpinan bahwa tadi katanya belum dijawab. Sudah dijawab atau belum. Maaf, saya Desy Ratnasari. Dapil Jabar IV. Fraksi Partai Amanat Nasinal, A-472. Pimpinan tadi menjawab apakah soal kantor Kanwil yang disita Gubernur Sultra sudah dijawab? Itu saja tadi pesannya. Bilih hilap. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Regulasi Kanwil 8
DESY RATNASARI 2 PAN Jawa Barat IV Perempuan Berarti lulusannya ada tapi tidak mau bekerja sesuai dengan profesinya ya Pak ya.Tenaga Kerja Kesesuaian pendidikan kerja 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang ingin saya tanyakan, saya tergelitik dengan sebuah pertanyaan bahwa melalui KPSIsendiri semua pilar-pilar yang tergabung dalam pekerjaan sosial ini sebetulnya sudah memperkuatke eksternal, tapi penguatan internalnya yang belum ada barangkali melalui payung hukum tadi.Yang juga membuat saya tergelitk tadi PPT nya Bapak Sony ada di halaman 9 kalau tidak salah,problem yang menjadi latar belakang terjadinya praktek sosial dibutuhkan tetapi sulit di temukan,itu saya menjadi tergelitik, organisasi sudah ada, sekolahnya sudah ada, tersebar banyak, dewanpakarnya ada, lalu penguatan ke eksternalnya sudah ada, tapi kenapa sulit ditemukan ya. Sayaingin tahu apakah ini hanya karena masalah legitimasi saja melalui payung hukum nasional ataukarena urusan lain entah itu organisasi yang kurang berkordinasi dengan orang-orang atau institusiterkait lain di pemerintah ataukah hanya karena ada stigma di masyarakat yang akhirnya berfikir“aduh kalau kita … pekerja sosial atau keperjaan sosail atau ahli dalam pekerjaan sosial akhirnyaujung-ujungnya kita perlu biaya”, misalnya. Nah, apakah kemudian hal ini juga yang menjadikendala kalau memang ini menjadi kendala, lalu seperti apa sih yang bisa kami bantu, dalamurusan seperti apa, katakanlah harus ada sistematika, ada mekanisme untuk menguatkan, untukkemudian mensosialisasikan bahwa pekerjaan sosial ini bisa membantu apakah permasalahanyang ada di masyarakat, mekanisme seperti apa sih, saya butuh masukan, sistem seperti apa sihyang saya juga butuhkan yang kemudian itu bisa juga kita masukan ke dalam sebuah rancanganundang-undang, nun sewu, bukannya saya ingin memberikan harapan palsu tapi paling tidak halini bisa menjadi dasar pemikiran kami, kalau kami ingin meng-goal-kan sesuatu kami sendiri harusmemiliki senjata, dan senjata ini tentu saja informasi dari anda semua.Tenaga Kerja legitimasi 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Kalau saya tadi sudah melihat dan mendengar apa yang IPPSI, IPSPI, KPSI sampaikanbarangkali muaranya hanya satu ya, hanya tinggal memiliki payung hukum saja untuk bergerak,intinya seperti itu kalau menurut saya ya, artinya menjadi tugas besar kami di Komisi VIII untukbisa, dalam tanda kutib meng-goal-kan barangkali agar lebih kuat untuk bisa bergerak.Tenaga Kerja Payung hukum 8
DESY RATNASARI 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Yang ingin saya tanyakan, saya tergelitik dengan sebuah pertanyaan bahwa melalui KPSIsendiri semua pilar-pilar yang tergabung dalam pekerjaan sosial ini sebetulnya sudah memperkuatke eksternal, tapi penguatan internalnya yang belum ada barangkali melalui payung hukum tadi.Yang juga membuat saya tergelitk tadi PPT nya Bapak Sony ada di halaman 9 kalau tidak salah,problem yang menjadi latar belakang terjadinya praktek sosial dibutuhkan tetapi sulit di temukan,itu saya menjadi tergelitik, organisasi sudah ada, sekolahnya sudah ada, tersebar banyak, dewanpakarnya ada, lalu penguatan ke eksternalnya sudah ada, tapi kenapa sulit ditemukan ya. Sayaingin tahu apakah ini hanya karena masalah legitimasi saja melalui payung hukum nasional ataukarena urusan lain entah itu organisasi yang kurang berkordinasi dengan orang-orang atau institusiterkait lain di pemerintah ataukah hanya karena ada stigma di masyarakat yang akhirnya berfikir“aduh kalau kita … pekerja sosial atau keperjaan sosail atau ahli dalam pekerjaan sosial akhirnyaujung-ujungnya kita perlu biaya”, misalnya. Nah, apakah kemudian hal ini juga yang menjadikendala kalau memang ini menjadi kendala, lalu seperti apa sih yang bisa kami bantu, dalamurusan seperti apa, katakanlah harus ada sistematika, ada mekanisme untuk menguatkan, untukkemudian mensosialisasikan bahwa pekerjaan sosial ini bisa membantu apakah permasalahanyang ada di masyarakat, mekanisme seperti apa sih, saya butuh masukan, sistem seperti apa sihyang saya juga butuhkan yang kemudian itu bisa juga kita masukan ke dalam sebuah rancanganundang-undang, nun sewu, bukannya saya ingin memberikan harapan palsu tapi paling tidak halini bisa menjadi dasar pemikiran kami, kalau kami ingin meng-goal-kan sesuatu kami sendiri harusmemiliki senjata, dan senjata ini tentu saja informasi dari anda semua.Tenaga Kerja Penguatan internal 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Rapat Lombok baru sekarang ya, ini saya kesal juga karena memang agenda kita juga ya reses soalnya ada haji tapi kita lihat kerjanya Pak Willem, memang ada persoalan SOP mungkin ya koordinasi, manajemen, tetapi saya pikir Pak Willem bisa jawablah ya progress-nya bagaimana di tengah kondisi bencana itukan pasti kita pertama tidak bisa detek sejauh apa dan Lombok itukan ribuan ya, sampai lebih dari seribu kali gempa. Mungkin teman-teman sudah membahas secara umum tentang koordinasi, tentang anggaran dan lain-lain, tapi saya mau menyoal hal-ha kecil saja. kita kemarin juga kedatangan dokter-dokter, dari Dokter Bhineka, mereka menyoal tentang Huntara, Hunian Sementara inikan tenda ya. Tenda inikan ada kapastas waktunya, mungkin cuman kalau yang dari karung atau dari terpal mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, daya tahannya kan tidak sampai 1 tahun, sementara kalau kita bicara pembangunan rumah, nah mungkin Huntara ini, kapasitas Huntara perlu disesuaikan dengan kapan segera ada ketersediaan bantuan rumah. Jadi mungkin harus ada bantuan tenda lagi karena waktunya tidak lama juga, tidak tahan lama tenda yang sudah ada sekarang. Nah itu satu, karena hari ini dunia internasional kan juga menyorot persoalan ini.Penanganan Bencana Huntara 8
Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat III Perempuan Kebetulan hari ini di NTB, tapi kalau posisinya begini kan saya juga tidak mau kemudian status bencana nasional ini kemudian terkesan menjadi politis dan dipolitisasi. Nah untuk itu, kita berarti harus punya indikator-indikator yang sifatnya lebih teknis Pak Wilem. Nah ini mungkin salah satu kerjaan yang harus diselesaikan secara normative. Apa sih kelemahan norma ini? Jadi benar-benar statusnya tergantung political will ya kan? Tergantung kalau secara politis ini diamini bencana nasional, tapi tidak ada katagori-katagori yang sifatnya lebih teknis. Nah ini mungkin salah satu yang harus kita selesaikan dalam ukuran membangun ukuran-ukuran normatifnya dan menyoal masalah manajemen Pak Wilem, saya setuju sekali keterbatasan itu salah satu solusinya adalah manajemen sistem penanggulangan bencana ketika anggaran terbatas.Penanganan Bencana Indikator status bencana 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Yang kedua, ya itu kayak misalnya hal-hal yang sifatnya utilities ya ketersediaan air minum dan 1 lagi kayak trauma ya, trauma healing ini psikotraumatic, psiko sosial. Kita mungkin lebih banyak bicara gempa itu logistic, nah tapi persoalan kesehatan jiwa ini menurut saya juga harus apa ini oleh Kementerian Kesehatan, apa mungkin BNPB menyediakan healing posko, posko trauma healing atau mungkin pendekatan kultural bersama tokoh-tokoh masyarakat disana, karena kan orang kondisi psikologis saya kebayang juga ya, sudah kehilangan semua. Nah itu juga jangan sampai hal-hal yang sifatnya integible, tidak kasat mata itu dianggap tidak penting, jangan-jangan itu sebetulnya persoalan besar.Penanganan Bencana Keterserdiaaan logistik 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Nah ini saja mungkin yang saya soroti, bagaimana sekarang kondisi teknis itu kita selesaikan saja apa yang bisa dibantu oleh teman-teman DPR RI entah di persoalan lobby karena misalnya ada SOP yang, apa ada peraturan yang sejauh ini membuat lambat bekerja misalnya atau keterbatasan-keterbatasan apa mungkin kita bisa bantu yang lebih teknis karena saya pikir hari ini orang di NTB masih ada yang menderita, mungkin masih banyak punya persoalan-persoalan yang sifatnya mendasar, dan mari di ruangan ini kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita support Pak Willem semoga kerja kita bisa cepat ya dan meringankan beban penderitaan warga Lombok yang hari ini terkena bencana.Penanganan Bencana Koordinasi 8
Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat III Perempuan Nah untuk Lombok, mungkin harus bisa segera diimpelementasikan. Kalau keterbatasan anggaran Pemerintah memang firsting first to do, hari ini prioritasnya apa, tapi kan tetap dibawahnya masih ada deretan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah berarti kita harus memanage bantuan darimana-mana saja yang bisa masuk mengatasi keterbatasan anggaran itu. Itu mungkin yang sekarang harus kita rapatkan dalam segera implementasikan saja sistem manajemen karena keterbatasan anggaran itu supaya banyak bantuan bisa melengkapi keterbatasan anggaran Pemerintah sekarang.Penanganan Bencana Lombok diprioritaskan 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Yang kedua, ya itu kayak misalnya hal-hal yang sifatnya utilities ya ketersediaan air minum dan 1 lagi kayak trauma ya, trauma healing ini psikotraumatic, psiko sosial. Kita mungkin lebih banyak bicara gempa itu logistic, nah tapi persoalan kesehatan jiwa ini menurut saya juga harus apa ini oleh Kementerian Kesehatan, apa mungkin BNPB menyediakan healing posko, posko trauma healing atau mungkin pendekatan kultural bersama tokoh-tokoh masyarakat disana, karena kan orang kondisi psikologis saya kebayang juga ya, sudah kehilangan semua. Nah itu juga jangan sampai hal-hal yang sifatnya integible, tidak kasat mata itu dianggap tidak penting, jangan-jangan itu sebetulnya persoalan besar.Penanganan Bencana Posko healing 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Rapat Lombok baru sekarang ya, ini saya kesal juga karena memang agenda kita juga ya reses soalnya ada haji tapi kita lihat kerjanya Pak Willem, memang ada persoalan SOP mungkin ya koordinasi, manajemen, tetapi saya pikir Pak Willem bisa jawablah ya progress-nya bagaimana di tengah kondisi bencana itukan pasti kita pertama tidak bisa detek sejauh apa dan Lombok itukan ribuan ya, sampai lebih dari seribu kali gempa. Mungkin teman-teman sudah membahas secara umum tentang koordinasi, tentang anggaran dan lain-lain, tapi saya mau menyoal hal-ha kecil saja. kita kemarin juga kedatangan dokter-dokter, dari Dokter Bhineka, mereka menyoal tentang Huntara, Hunian Sementara inikan tenda ya. Tenda inikan ada kapastas waktunya, mungkin cuman kalau yang dari karung atau dari terpal mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, daya tahannya kan tidak sampai 1 tahun, sementara kalau kita bicara pembangunan rumah, nah mungkin Huntara ini, kapasitas Huntara perlu disesuaikan dengan kapan segera ada ketersediaan bantuan rumah. Jadi mungkin harus ada bantuan tenda lagi karena waktunya tidak lama juga, tidak tahan lama tenda yang sudah ada sekarang. Nah itu satu, karena hari ini dunia internasional kan juga menyorot persoalan ini.Penanganan Bencana Proggres penanggulangan 8
Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat III Perempuan Nah ini saja mungkin yang saya soroti, bagaimana sekarang kondisi teknis itu kita selesaikan saja apa yang bisa dibantu oleh teman-teman DPR RI entah di persoalan lobby karena misalnya ada SOP yang, apa ada peraturan yang sejauh ini membuat lambat bekerja misalnya atau keterbatasan-keterbatasan apa mungkin kita bisa bantu yang lebih teknis karena saya pikir hari ini orang di NTB masih ada yang menderita, mungkin masih banyak punya persoalan-persoalan yang sifatnya mendasar, dan mari di ruangan ini kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita support Pak Willem semoga kerja kita bisa cepat ya dan meringankan beban penderitaan warga Lombok yang hari ini terkena bencana.Penanganan Bencana Teknis Kerja 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Yang pertama adalah tentang Belanja Pegawai Operasional dan Belanja Non Operasional. Kalau belanja pegawai operasional ini kebanyakan adalah PNS, sedangkan belanja non operasional ini kebanyakan pegawai non PNS. Akan tetapi Bapak Menteri mengkategorikan ini adalah sangat penting yang non operasional ini padahal dia bukan non PNS, bahkan di akhir kata disebutkan ini adalah instrument utama pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan bidang agama dan pendidikan serta kegiatan prioritas Kementerian Agama lainnya. Tolong ini bisa dijelaskan nanti, karena bagi saya seharusnya PNS inilah yang menjadi tulang punggung dari Depag untuk menjadikan instrument utama di dalam suksesnya program Depag itu sendiri, ini kok malah menurut pandangan saya terbalik ini Pak.Keagamaan & PendidikanBelanja Pegawai 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Yang pertama adalah tentang Belanja Pegawai Operasional dan Belanja Non Operasional. Kalau belanja pegawai operasional ini kebanyakan adalah PNS, sedangkan belanja non operasional ini kebanyakan pegawai non PNS. Akan tetapi Bapak Menteri mengkategorikan ini adalah sangat penting yang non operasional ini padahal dia bukan non PNS, bahkan di akhir kata disebutkan ini adalah instrument utama pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan bidang agama dan pendidikan serta kegiatan prioritas Kementerian Agama lainnya. Tolong ini bisa dijelaskan nanti, karena bagi saya seharusnya PNS inilah yang menjadi tulang punggung dari Depag untuk menjadikan instrument utama di dalam suksesnya program Depag itu sendiri, ini kok malah menurut pandangan saya terbalik ini Pak.Keagamaan & PendidikanPegawai Operasional & Non-Operasional 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Yang kedua adalah tentang ada beberapa program yang dialihkan atau diambil oleh Kementerian PUPR. Saya kira ini bisa kita evaluasi bersama Pimpinan barangkali kita perlu juga mengundang PUPR kenapa, ada apa kan begitu Pak, karena kalau kita lihat di lapangan Pak mohon maaf Pak di daerah kami terpencil, memang program-program Depag ini yang mengatur PNS-PNS Depag itu sendiri, tidak ada orang lain, jadi jangan bicara pesantren, yang pegawai depag ini kesana, yang pegawai depag ini kesitu, ya habis disitu Pak, bantuan-bantuan Depag. Jadi kalau misalkan ada evaluasi seperti ini ya bagi saya wajar-wajar saja, tapi kan tidak harus begitu Pak, yang menerima ya ini-ini saja, itu-itu saja, rata-rata Pondok Pesantren Besar dan tiap tahun mereka dapat. Nah evaluasi-evaluasi seperti ini kan harus terjadi Pak. Jangan sampai yang pelosok-pelosok gurunya tidak punya, gajinya 100, 50 per bulan, mereka tidak tersentuh Pak. Nah kita akan mendukung ini, tapi kalau pelaksanaan di lapangan jauh dari harapan kita apalagi dengan kata- kata instrument utama dari Depag, saya kira itu bertolak belakang Pak, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan disini.Keagamaan & PendidikanProgram yang diambilalih PUPR 8
Dja'far Shodiq 2 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Maaf Pak Menteri, anggarkan Pak. Jadi tumpang tindih Pak. Di daerah, Bupati menganggarkan, Gubernur menganggarkan. Justru terjadi kerawanan. Jadi tolong mari kita pertegas. Kalau memang itu tanggung jawab daerah kita tidak usah urus begitu Pak. Jadi ini sekedar masukan saja Pak.Keagamaan & PendidikanTumpang tindih anggaran 8



Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Itu yang pertama. Jadi tolong pengalokasian dana tentang halaman 11 ini per desa berapa, per titik berapa sehingga kita akan semakin jelas Pak.Penanganan Bencana Alokasi dana 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Barangkali terakhir ini Pak tentang dana cadangan yang 6,5 trilyun itu kira-kira prosedurnya bagaimana, karena saya dapat info misalkan Universitas Mataram sudah BNPB menetapkan bantuan 20 milyar terkait dengan Lombok ini Pak. Ini infonasi di lapangan dari Pak Rektor langsung Pak, tapi pengusulannya sekitar 70M. Nah inikan mohon terkait dana cadangan ini bagaimana prosedur dan kecepatannya.Penanganan Bencana Dana cadangan BNPB 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Terkait juga dengan desa Pak ya. Di Jawa Timur mungkin secara nasional juga ada desa merah, desa hijau, desa kuning. Ini terkait dengan gizi. Apakah orang kurang gizi itu juga tidak masuk bencana Pak? Apalagi ada bencana yang seperti banjir, lah ini mari kita diskusikan desa merah itu, kebetulan di kota saya Pak Ketua mohon izin, EPM-nya itu terendah se-Indonesia Pak, 1:2 dengan kabupaten salah satu kabupaten di Jayapura. Inikan hari ini di tengah kota seperti itu. Kan inikan sedih Pak, apalagi potensi konfliknya sangat tinggi, kalau Bapak tahu hari ini Pemilu tidak ada se- Indonesia yang dicoblos lebih dari 100%, ya di kota saya terjadi Pak, mohon maaf Pak Ketua. Di konfliknya tinggi, bencananya tinggi, EPM-nya paling rendah, nah ini perlu kita datangi, mohon maaf, ini se-Jawa Timur 1:2 dan dengan Pacitan dari bawah Pak, bukan dari atas, dari bawah.Penanganan Bencana Desa daerah bencana 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan terutama di halaman 11. Disini ada pengalokasian Anggaran BNPB Kegiatan Prioritas Nasional, titik-titiknya ada 34 provinsi, 9 lokasi, 4 lokasi dan sebagainya. Kok disini tidak dicantumkan berapa nilai per titik misalkan pengembangan desa tanggung bencana, pembentukan desa tanggung bencana itukan 68-68, berapa nilainya. Yang kedua juga cara menentukan desa itu seperti apa. Indonesia ini puluhan ribu desanya. Kok hanya 68 yang dibentuk, apakah hanya 68 desa ini di Indonesia yang rawan bencana? Karena di daerah saya Pak sejak saya sebelum lahir sampai hari ini, kalau sudah musim hujan itu banjir sebulan sampai 5 kali, 10 kali. Ini saya belum melihat peran dari BNPB Pusat, bahkan ya paling-paling turun sehari balik, bagi duit, dan itu tidak jelas dan sempat heboh di media disana tumpang tindih antara dana bantuan dari pusat yang tidak diperjelas peruntungannya. Jadi kayak kalau ada bencana itu daerah, Pemda itu senang begitu loh Pak, wah ini bakal dapat dana dan rakyat menderita. Kejadian-kejadian yang banjir tiap tahun ini Pak, 1 bulan bisa 3, 4, 5 kali, apakah masuk di dalam pembentukan desa tanggung bencana ini atau tidak kalau asumsi saya kalau jumlah 68 tidak akan masuk Pak.Penanganan Bencana Desa Tangguh Bencana 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan terutama di halaman 11. Disini ada pengalokasian Anggaran BNPB Kegiatan Prioritas Nasional, titik-titiknya ada 34 provinsi, 9 lokasi, 4 lokasi dan sebagainya. Kok disini tidak dicantumkan berapa nilai per titik misalkan pengembangan desa tanggung bencana, pembentukan desa tanggung bencana itukan 68-68, berapa nilainya. Yang kedua juga cara menentukan desa itu seperti apa. Indonesia ini puluhan ribu desanya. Kok hanya 68 yang dibentuk, apakah hanya 68 desa ini di Indonesia yang rawan bencana? Karena di daerah saya Pak sejak saya sebelum lahir sampai hari ini, kalau sudah musim hujan itu banjir sebulan sampai 5 kali, 10 kali. Ini saya belum melihat peran dari BNPB Pusat, bahkan ya paling-paling turun sehari balik, bagi duit, dan itu tidak jelas dan sempat heboh di media disana tumpang tindih antara dana bantuan dari pusat yang tidak diperjelas peruntungannya. Jadi kayak kalau ada bencana itu daerah, Pemda itu senang begitu loh Pak, wah ini bakal dapat dana dan rakyat menderita. Kejadian-kejadian yang banjir tiap tahun ini Pak, 1 bulan bisa 3, 4, 5 kali, apakah masuk di dalam pembentukan desa tanggung bencana ini atau tidak kalau asumsi saya kalau jumlah 68 tidak akan masuk Pak.Penanganan Bencana Kegiatan Prioritas Nasional 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Saya kelahiran di Dapil XI Jatim Kabupaten Sampang ya. Sekarang ini memang ada penanganan yang baru tahun ini ada penanganan sungai-sungai itu secara skala nasional, apakah juga itu ada koordinasi dengan BNPB, apakah berjalan sendiri? Karena begini Pak. Ketika di kota itu dengan anggaran yang besar dibikin sungai, dibikin gorong-gorong, gorong-gorongnya cuman ½ meter, malah nambah banjir. Berarti dengan aspek perencanaan tidak jelas. Ini mohon dijelaskan terutama desa tangguh bencana karena disitu orangnya sudah tangguh sendiri Pak, dia gotong-gotong sendirian, nurun-nurun sendiri, nasi bungkus saja tidak nyampe, saya tahu persis karena di tengah kota rumah saya Pak. Jadi kalau banjir itu 2 meter Pak, mohon maaf Pak, tidak tanggung-tanggung Pak Ketua, 2 meter, dan itu tiap tahun pasti terjadi. Bahkan ada korban mati. Inikan sedih kita kalau kita punya pengembangan desa tangguh bencana tidak tersentuh dan jumlahnya 68 saya pastikan tidak masuk. Nah tolong yang 68 ini dijelaskan dimana saja se-Indonesia atau bagaimana.Penanganan Bencana Kondisi bencana di daerah 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Yang berikutnya Pak barangkali sekedar saya mengikuti Bencana di Lombok, akan tetapi ini sangat dasyat Pak. Kalau tidak salah di media diberitakan 1.050 lebih terjadi gempa. Dalam situasi seperti ini, semua masyarakat di Indonesia bersimpatik bahwa dana sendiri, apakah BNPB juga ada posko khusus melapor kepada kita, apakah mereka berjalan sendiri-sendiri kaitan dengan penganggaran ini loh Pak maksud saya, sehingga satu sama lain tidak liar Pak. Kalau yang saya tangkap misalkan di Jawa Timur ada forum peduli bangsa bawa duit, dia bawa dokter sendiri, dia bawa ini sendiri, terus kayak kemarin Bhineka Tunggal, Dokter Tunggal Ika mereka bawa tim sendiri, nah inikan. Kalau tidak ada koordinasi kan sayang Pak dengan situasi gempa yang sangat tinggi yang mencapai.Penanganan Bencana Koordinasi 8
Dja'far Shodiq 1 Nasdem Jawa Timur XI Laki-Laki Yang berikutnya Pak barangkali sekedar saya mengikuti Bencana di Lombok, akan tetapi ini sangat dasyat Pak. Kalau tidak salah di media diberitakan 1.050 lebih terjadi gempa. Dalam situasi seperti ini, semua masyarakat di Indonesia bersimpatik bahwa dana sendiri, apakah BNPB juga ada posko khusus melapor kepada kita, apakah mereka berjalan sendiri-sendiri kaitan dengan penganggaran ini loh Pak maksud saya, sehingga satu sama lain tidak liar Pak. Kalau yang saya tangkap misalkan di Jawa Timur ada forum peduli bangsa bawa duit, dia bawa dokter sendiri, dia bawa ini sendiri, terus kayak kemarin Bhineka Tunggal, Dokter Tunggal Ika mereka bawa tim sendiri, nah inikan. Kalau tidak ada koordinasi kan sayang Pak dengan situasi gempa yang sangat tinggi yang mencapai.Penanganan Bencana Posko khusus pelaporan 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 2 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Menyambung bu ya. Jadi ada yang disampaikan oleh rekan kami Pak Malik ini, ini terkait dengan pertanyaan begini sebetulnya. Tadi kalau ibu menjelaskan bahwa fungsi koordinasi yang menjadi otoritas, kewenangan dan tupoksi dari Kementerian PP & PA ini kan sudah dilaksanakan dan relatif baik, atensi, respon dari kementerian lainnya, dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM tetapi apakah memang ini, ya artinya nyaman kan ibu tidak menjadi eksekutor disitu ya? Kita hanya koordinasikan saja kegiatan kita supaya berbasis gender ataupun perlindungan anak, kan kirakira begitu kan? Sensitif ya? Kan arahnya kesana, mainstream-nya begitu. Maksudnya, pertanyaan ini apa sudah cukup atau memang ada keinginan yang kuat dari ibu dan teman-teman di Kementerian PP & PA bahwa sebetulnya iealnya atau tepatnya Kementerian PP & PA ini berubah menjadi kementerian teknis sehingga program-program ini bisa dilaksanakan. Atau seperti apa begitu? Kalau itukan landasannya 1, terobosan jangka menengahnya dengan Perpres yang memberikan tambahan kewenangan yang akhirnya nanti itu melalui perubahan undang-undang, Kementerian Negara, Pak Malik ini yang, dulu Pak Malik di Komisi II.Kesetaraan Gender Bentuk kementerian 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 3 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang sudah terbentuk berapa di provinsi dan kabupaten kemudian yang sudah menjalankan tugas dengan baik berapa, kan begitu. Sudah ada ya? Yang masih perlu di support. Tolong disampaikan bu.Kesetaraan Gender P2TP2A 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 4 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Di dalam rangka tugas pengawasan nanti, kami inikan kunker bu. Jadi setiap kunker ke provinsi itukan kita juga tingkatkan mana daerah yang perlu kita support, jadi kepada kepala daerah, pada bupati gubernur begitu. Penting juga, oleh karenanya data pemetaan yang ibu lakukan itu kita minta juga supaya disampaikan ke Komisi VIII. Oke bu? Lanjut.Kesetaraan Gender Pemetaan 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki 1, selain apresiasi tentu kita ingin melihat juga, menerima penjelasan detail ya terkait 1 dari sisi kelembagaan. Ini ada penambahan tugas dan fungsi, mandat ... berdasarkan .. 35 Tahun 2014 ini seperti apa? Terus pertanyaannya, ini sesungguhnya pada tahap keberapa? Pada tahap manalah kira-kira sekarang proses kebutuhan dari aspek kelembagaan terkait dengan kewenangan dari Kementerian PP & PA, jadi kajiannya seperti apa? Sehingga seperti disampaikan oleh Bu Desy tadi dari yang sebelumnya. Jadi kan arahnya ke Kementerian teknis ya, jadi bukan sekarang, masih koordinatif dan penyusunan perumusan kebijakan. Ini sudah sampai sejauhmana koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB begitu dan bagaimana atensi dari Pak Presiden terkait dengan kelembagaan sebab sepanjang kelembagaannya belum ini, yang diatur dengan UndangUndang Kementerian Negara ini agak sulit juga sehingga kita tidak berharap bahwa penambahan angka Rp1 triliun ini secara hukum ini kan bermasalah. Oleh karenanya kalau penambahan ini landasannya dimana begitu. Apakah jadi arahnya ke final Kementerian, ada perubahan kelembagaan Kementerian seperti Kementerian teknis lainnya atau seperti apa?Perempuan dan Anak Bentuk kementerian 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ini yang terkait dengan, ini bagus. Jadi menjabarkan Nawa Cita Jokowi, jadi membangun dari desa, dari pinggiran begitu kemudian kota layak ini juga ada model mikronya di tingkat desa. Sejauh ini bagaimana sebetulnya ibu melihat. Dari konsepsional sebetulnya ini sesuatu yang bagus tapi pada tahap implementasi ini juga tidak mudah begitu. Oleh karenanya mohon dijelaskan. Pemetaannya sepertinya modelnya apa? Apakah dalam tahun anggaran 2016 ini kita membuat pilot projectnya saja begitu di beberapa provinsi, kalau itu dimana saja begitu. Desa layak anak, kan begitu. Kota layak anak seperti dipertanyakan oleh Ibu Ida tadi juga kriteria dan indikator juga harus jelas begitu. Kemudian desa inikan model baru. Ini kira-kira akan pilot project-nya dimana saja.Perempuan dan Anak KLA (Kota Layak Anak) 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 5 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Saya ini saja, menambahkan, mempertajam. Poin 4, huruf A ini mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempudan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pakai RI, terkait penanggulangan. Kalau menurut saya ini bukan pendidikan lagi, maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus atau kasus kekerasan. Penanggulangan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, boleh atau kita tekankan memang sudah terjadi darurat anak, darurat kekerasan terhadap perempuan jadi bisa ditekankan disitu dan ini diluar ini bu ya, pertanyaan saya tolong diinikan kepada Pak Kapolri, ibu apa sudah ada kerjasama dengan Kapolri kan? Tolong diingatkan kepada Kapolri, ada aspirasi. Jadi teman-teman satuan reserse yang menangani perempuan dan anak ini agar statusnya ini diperhatikan dan itu supaya inilah berdaya juga begitu. Berdaya dari sisi status kewenangannya, kepangkatan, jumlahnya kemudian juga kesejahteraannya. Jadi artinya harus naik eselon range lah kalau dia eseleon range, kira-kira disitu supaya juga dan jangan dipindah-pindah bu. Karena ini memerlukan keahlian khusus. Jadi tolong diingatkan kepada Pak Kapalri begitu. Jadi bukan sekedarnyalah begitu. Itu saja Pak Ketua.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. 1 Golkar Jawa Barat III Laki-laki Yang terakhir, ini terkait dengan anggaran yang Rp300 miliar yang di daerahkan atau belanja daerah, DAK. Ini digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung P2TP2A. Pertanyaannya, adakah evaluasi terkait dengan peran dan kinerja dari P2TP2A seluruh Indonesia ini. Apakah sudah semua terbentuk kemudian mana-mana saja daerah yang bagus. Kemudian apakah ada reward and punishment, kalau perlu harus. Apakah DAK di provinsi atau di kabupaten begitu karena sasarannya sebetulnya ingin lebih ke kabupaten dan desa kalau sasarannya seperti tadi itu. Jadi bagaimana kita fungsi dari P2TP2A provinsi kemudian apa di kelembagaan perpanjangannya, perpanjangannya di kabupaten seperti apa atau sekarang ini karena ini sifatnya program-program yang masih membutuhkan pengawalan atau panduan dari pusat begitu, ini bisa dipertimbangkan apakah ini masih sebagian di pusat, sebagian di daerah atau bagaimana modelnya, begitu karena tidak ada jaminan juga. Di daerahkan begitu tapi kalau gagal tetap saja. Jadi yang menjadi bumerang, jadi penilaian adalah kementerian ibu, kalau gagal. Evaluasi seperti apa, pemantauannya seperti apa dan sebagainya termasuk pemetaan daerah-daerah mana yang memang kita dorong, DAK tetapi ada yang memang masih perlu dikawal oleh pusat sehingga tidak seluruh di DAK kan begitu. Terima kasih.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Senin, 31 Agustus 2015. Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia lalu Komisi VIII mengusulkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami atas laporan hasil pemeriksaan I tahun 2015 BPK RI atas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI.Internal Kemenag Laporan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas opini wajar tanpa pengecualian tahun 2014 terhadap laporan pertanggungjawaban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mengharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar opini hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.Internal Kemenag WTP 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ibu Menteri. Tadi saya permisi sebentar, ketemu dengan kawan-kawan di Banggar itu. Tujuan saya Cuma satu, bagaimana agar program-program ini betul-betul diamankan di Banggar ini. Kita cerita besar disini tahu-tahu disana tidak sesuai dan saya sudah ketemu dengan Pimpinanannya dan beberapa Anggota Banggar disana dan Insha Allah mereka akan siap untuk membantu kita. Karena kami serius, tentu saya ingin menanyakan secara serius juga ini kepada ibu dan bapak-bapak semua yang ada di Kementerian PP & PA ini.Kesetaraan Gender Banggar 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Mohon bu, tadi pertanyaan Pak Fauzan, ibu tunjukkan dulu yang mana yang gap itu. Disini saja ini lebih banyak perempuan ini di DPR ini. Di Komisi VIII ini perempuannya banyak, sangat berdaya mereka disini. Kalau tidak ada mereka, kami yang tidak berdaya.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA6 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ibu sebutkan dulu yang dominan itu apa? Itu maksudnya tadi pertanyaannya, supaya kami bisa mengingatkan laki-laki jangan terlalu dominan. Kalau tidak ada bagaimana kita ngomong. Misalnya kalau media tanya sama kita bagaimana jawabnya itu?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki KPK itu sekarang calon selektornya itu semuanya itu perempuan. Itu kami diam saja itu lakilaki tidak pernah ribut.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA8 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar bu. Jadi saya mau menanggapi tentang yang revolusi mental ini. Tidak usah ibu ikutikutan disitu. Inikan tidak jelas ini, ini lagi disoroti masalahnya ini soal revolusi mental ini. Bikin website kok sampai begitu misalnya tapi pertanyaan tadi belum mengerucut bu. Saya mau kasih tahu, inikan masalah soal gender equality, itu adalah bagian dari pandangan kesesapan barat, itu feminisme, gerakan feminisme yang ditransfer ke Indonesia begitu ada transisi demokrasi di Indonesia dan itu dimainkan sebagai isu besar di Indonesia dan itu menjadi konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengapa banyak tanggapan, yang karena mereka memang tidak fokus melihat itu. Hasilnya apa dari selama beberapa tahun kita konsentrasi disitu mulai dari tahun 1999 sampai hari ini, apa sih sebetulnya hasilnya? Soal ada misalnya representasi perempuan 30%, itukan sebetulnya bukan dari Kementerian Permberdayaan Perempuan saja itu bu hasilnya. Itu adalah dari Kementerian yang lain. Inikan kita menyuarakan itu dan lain sebagainya, inikan tidak efektif.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA8 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu tadi ibu membuat kuantifikasi itu dari sisi angka-angka kuantitatif. Ibu mengatakan 30:70, perempuan 30, laki-laki 70. Saya tanya sekarang bu, andaikata misalnya perempuan-perempuan itu dikasih jabatan-jabatan tertentu strategis sementara orang-orangnya tidak mampu secara kualitatif untuk menduduki jabatan itu. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat kalau di politik juga ibu-ibu itu kuat-kuat itu, jago-jago mereka. Mereka bahkan lebih jago dari laki-laki. Di Indonesia kan banyak, presiden kita sudah pernah perempuan. Pimpinan partai politik sekarang ada yang perempuan. Makanya yang tadi ditanya Pak Iqbal kemudian tadi Pak Fauzan dan beberapa kawan-kawan yang lain itu sebetulnya ini sampai kapan sih bicara gender equality di Indonesia supaya setara. Jadi tidak bisa kita menyamakan 25 Indonesia dengan negara-negara barat. Saya di banyak hal itu termasuk HAM. HAM Indonesia HAM Konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa kita ambil HAM-HAM yang sembarangan dari luar sana, belum tentu cocok dengan prinsip dan kategori budaya bangsa kita.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA8 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sekarang ini tadi, pertanyaannya berapa persen misalnya ibu katakan 30%:70%. 30% dan 70% di bidang apa saja? Di dalam politik tidak ada perbedaan antara perempuan laki-laki, bahkan kita kasih kuota 30%, sebetulnya itukan tidak fair bagi laki-laki juga, mestinya tetapi kan tidak ada masalah di kita, dibolehkan. Kemudian di apa, apakah perlu lagi 30% di seluruh birokrasi kita harus isi perempuan misalnya, kan begitu bu. Jadi itu bu yang menurut saya perlu itu soal pemberdayaan itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas perempuannya. Perempuan itu kalau kualitasnya bagus tidak usah diberdayakan. Bisa, akan lebih hebat sebetulnya perempuan-perempuan. Banyak contohcontoh perempuan yang hebatnya yang telah lahir di bumi ini. Itu maksud saya bu. Jadi fokusnya kesitu, diberikan kesempatan kepada kita. Ini sampai kapan kemudian, apa saja yang tidak setara tadi itu, iya kan? Saya dengan Ibu Ade dan kawan-kawan itu saya menganggap kadang-kadang mereka dibutuhkan dalam hal-hal tertentu itu banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan laki-laki. Sebentar Bu Itet, nanti biar ditanggapi Ibu Menteri setelah ini. Silakan Ibu Menteri. Nanti saja, supaya ibu lebih mendalam. Silakan bu.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya tanya, berapa deputi ibu yang perempuan berapa orang bu?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA10 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Coba saya tanya dulu, di tempat ibu sendiri coba saya tanya.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA11 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tiga perempuan? Laki-lakinya berapa?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA12 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Iya, setara. Mestinya di tempat ibu lebih banyak lagi begitu supaya yang lain bisa contoh.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lebih banyak perempuan?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA14 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang lebih berdaya laki-laki atau perempuan di tempat ibu?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA16 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lebih banyak perempuan kan? Kalau sudah lebih banyak logikanya berarti soal kesetaraankesetaraan dalam bidang pendidikan ini sudah ibu bisa angkat dari program itu dan saya kira itu betul dan saya kan mantan dosen, ibu kan mantan dosen, ibu kan pasti tahu sebetulnya seperti apa faktanya dan di kelas saya biasanya itu malah lebih dari 60% itu perempuannya, yang selama ini. Saya mengajar hampir 14 tahun dan saya tahu maka karena itu, itu mungkin sama bu dengan itu. Saya kira itu ada yang ibu tanggapi dari sini?Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik, bapak/ibu/saudara. Tadi sudah kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dan elaborasi lebih lanjut dari paparan yang disampaikan oleh Menteri Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu nanti inikan waktunya kita sampai jam 13.00 WIB. Dari sekitar 25 menit lagi sampai jam 13.00 WIB itu, saya tidak tahu dari 12 orang penanya itu apakah bisa diramu semua terutama pertanyaannya Desy Ratnasari sama Ibu Ade Wulandari tadi itu saya kira lumayan bagus ya karena disini yang lebih banyak ini bicara soal ini yang perempuan-perempuan ini karena tahun depan saya dengar akan ada Menteri Pemberdayaan Pria. Mungkin akan dibuat oleh entah siapa presiden yang akan datang karena faktanya sekarang pria-pria atau para lelaki juga sudah banyak yang menemukan kekerasan di dalam rumah tangga, itu yang belum pernah diteliti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini. Sebetulnya kan ada korelasi itu. Begitu ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, mestinya ada Menteri Pemberdayaan Laki-Laki. Kalau laki-lakinya tidak berdaya, coba bayangkan itu runyam itu rumah tangganya itu, pasti runyam. Sebelum ke Ibu Menteri saya ada beberapa pertanyaan serius ya terkait dengan ini.Kesetaraan Gender Pemberdayaan laki-laki 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pertanyaan saya yang 1 adalah apakah memang program-program yang Rp1,2 triliun tadi itu, anggaran yang Rp1,2 triliun itu programnya sudah ada dan tersistemasi dengan baik karena saya tahu di Komisi VIII ini, para aktivis perempuannya itu sebetulnya ingin memberikan masukan juga. Misalnya, Ibu Desy kan sering itu menemui perempuan-perempuan yang kurang berdaya itu. Lalu mungkin dia punya saran atau pendapat yang bisa di-sharing atau dirumuskan secara bersama, begitu juga dengan Ibu Maria, Ibu Ade dan Ibu Itet terutama. Ibu Itet inikan dari sisi psikologi apa semua segala macam itukan pasti mendalami ya sebagai praktisi psikolog. Ibu Tri Murni inikan sering ini dulu dengan karangan-karangan ibu. Saya tidak tahu kalau Ibu Linda ya tapi kalau Ibu Tri ini saya kira memang dia termasuk aktivis disini juga. Jadi ibu-ibu disini, di Komisi VIII ini sebetulnya sangat serius. Maka yang marah-marah kalau anggarannya kecil ya ibu-ibu rata-rata. Bukan berarti laki-lakinya tidak setuju, setuju, justru Cuma kita mau dengar dulu, sebenarnya mau diapakan itu duit? Jangan sampai anggarannya besar, copy paste lagi kata Pak Mustaqim tadi. Ini kok programnya masih program yang tahun-tahun lalu juga, tidak ada progresivitas padahal anggarannya sudah sangat-sangat progresif, itu bisa sampai 5 kali lipat dari tahun yang lalu. Tahun lalu kan cuma 217 ya? 6 kali lipat malah justru.Kesetaraan Gender Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dan saya tadi sepakat juga sebetulnya. Program itu jangan hanya koordinatif. Tadi Pak Deding sudah singgung ini, ini sebetulnya ada perumahan nomenklatur tidak? Tidak perlu sebetulnya menurut saya ada nomenklatur-nomenklatur. Kalau ada uangnya, dibuat saja itu program yang betul-betul dibutuhkan oleh perempuan-perempuan itu atau anak-anak. Jadi tidak usah nebeng dengan program Kementerian lembaga lain karena kementerian lembaga lain belum tentu mikirin Kementerian ini. Ini faktanya kan selama ini dengan anggaran yang kecil itu, itukan tidak pernah juga mereka juga koordinasi dengan kita, maka bikin sendiri saja. Lihat saja itu Kementerian Sosial, berapa kali sih 23 mereka “Bu, kami mau bangun panti asuhan”. Dilapor tidak? Kan tidak dilapor. Tiba-tiba mereka sudah buat panti asuhan anak misalnya dan lain-lain sebagainya termasuk di Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga Kementerian yang lain yang terkait dengan ini. Cuma Pak Fauzan tadi ini mohon perhatiannya Pak Ketua. Mohon perhatian apa? Inikan sudah diperhatikan semua, iya kan? Jadi Pak Fauzan ini semakin dinamis karena duduk bersebelahan dengan Desy Ratnasari, jadi susah juga kalau sudah begini. Baik.Kesetaraan Gender Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Kami persilakan kepada Ibu Menteri. Saya yang elaborasi secara umum itu penting pertanyaan saya tadi itu supaya kami juga punya pandangan tentang visi yang dibangun ke depan ini setelah ada penambahan anggaran itu supaya dari tahun ke tahun itu kita bisa meningkatkannya. Kalau tahun ini kita mengerjakan apa, selesai sampai dimana, tahun depan bisa ada naik dia, ada program baru lagi, iya kan? Untuk kita buat lagi sehingga dengan anggaran-anggaran yang ada tidak habis begitu saja sementara dampaknya tidak kelihatan. Anggaran ini betul-betul harus kita manfaatkan dan kelihatan dampaknya dalam rangka memberdayakan dan melindungi anak-anak Indonesia. Saya kira itu ibu menteri, kami persilakan.Kesetaraan Gender Program 8



DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Ibu Menteri. Tadi sudah kita dapatkan jawaban. Tentu jawaban-jawaban ini adalah jawaban-jawaban kebijakan yang sifatnya strategis yang akan dikerjakan. Sementara teknisnya nanti tentu akan kita perdalam lagi dengan rapat-rapat dengan pejabat Eselon I di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sudah punya jadwal pada masa persidangan ini. Saya kira di Kementerian juga kami berharap nanti itu lebih diseriusi terutama tentang item-item, program-program yang memang akan dikerjakan sesuai dengan anggaran yang ada itu. Tentu nanti kami berharap 31 bahwa pada saat kita bicara itu sudah ada teknis, bukan lagi hanya bicara soal kebijakan umum yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi itu.Kesetaraan Gender Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA27 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Usulannya, konkritnya bu.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ya kalau di evaluasi tidak jalan, bagaimana bu? Lewat juga, sudah kita evaluasi tidak jalan juga. Nah, saya usul begini. Bagaimana kalau kita buat “Mendesak Kementerian PP & PA untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan”, begitu. Cocok bu?Perempuan dan Anak Evaluasi 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA29 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau memperhatikan nanti Ibu Menteri memperhatikan Ibu Itet terus dari sana, ditengok terus diperhatikan begitu. Sudah? Sudah masuk ya? Yang lain cukup ya. Kami minta tanggapan dari Ibu Menteri terkait dengan draft kesimpulan.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA20 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kus, itu saya kira langsung ke F saja, ditambah “Meningkatkan evaluasi terhadap program pemberdayaan perlindungan anak”, itu berdasarkan itu. Kita masukkan ke F begitu, kita lihat. Ditambahkan disitu.Perempuan dan Anak Indikator keberhasilan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Perbaikan redaksional. Coba tadi sudah dimasukkan? Sudah selesai belum? Pak Kus tadi.Perempuan dan Anak Indikator keberhasilan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik, demikian tadi kesimpulan telah kita sepakati. Apakah nanti kita baca ulang lagi sekali lagi sebelum kita tetapkan. Kesimpulan kita ini. 1. Komisi VIII DPR RI memahami atas laporan hasil pemeriksaan semester I Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI.Perempuan dan Anak Laporan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga kita berharap bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Apa yang kami dapatkan selama beberapa kali rapat dengan Kementerian ini bahwa Kementerian ini programnya selalu copy paste dari program-program tahun sebelumnya. Tidak ada program yang betul-betul menurut kami bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat luas terhadap Kementerian ini tetapi kami memahami hal itu. Kenapa? Karena memang anggarannya pada tahun-tahun lalu itu memang selalu sedikit. Kita mengatahui bahwa program kerja bisa dirumuskan, bisa disusun dengan baik jika memang diiringi dengan penganggaran yang benar karena itu politik anggaran sangat-sangat penting bila kita kaitkan dengan apa yang ingin dilakukan oleh sebuah Kementerian dan lembaga yang terkait di Indonesia tetapi hari ini harapan Komisi VIII menjadi cukup besar karena tadi saya dengar dan saya baca sendiri tadi dan sudah saya diskusikan 4 secara informal dengan Ibu Menteri tadi, itu ternyata anggarannya untuk tahun ini sudah mencapai Rp1,26 triliun. Ini tentu adalah berkat kerja keras kita, rapat dan secara maraton disini beberapa waktu yang lalu bahkan termasuk pada bulan ramadhan yang kemarin itu, kita sungguh-sungguh untuk bisa membantu bagaimana Kementerian ini bisa lebih berdaya lagi dan kalau perlu jangan kementerian lain atau lembaga lain yang lebih menonjol di dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap besok-besok ini Kementerian ini atau ibu menteri dengan seluruh jajarannya akan tampil, kelihatan di depan, sebagai garda terdepan kita untuk memberdayakan dan melindungi anakanak Indonesia. Kalau sekarang kan ada banyak lembaga-lembaga lain bahkan lembaga swadaya masyarakat itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan kementerian ini. Ke depan ini kita berharap bersama-sama dengan Komisi VIII, kita sama-sama akan tampil menjadi leading sector yang betulbetul bisa menjawab seluruh tantangan dan menjawab seluruh harapan-harapan masyarakat kepada kitaPerempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dan di tengah situasi ekonomi yang seperti sekarang ini Bu Menteri dan seluruh jajarannya, saya mau mengatakan bahwa perempuan-perempuan Indonesialah yang bisa kita harapkan untuk bisa mengisi kekosongan di dalam rangka memberdayakan keluarga masing-masing. Ibu-ibu dan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia kita tahu adalah ibu-ibu yang sangat kreatif. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan stimulasi atau memberikan rangsangan kepada mereka baik dalam bentuk program-program yang terkait dengan apa yang mereka inginkan maupun penambahan-penambahan modal yang terkait dengan apa yang sesuai dengan minta dan bakat dari ibu-ibu kita ituPerempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPR RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan-pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial dan Kepolisian terkait penanggulangan dan penindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. Memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana bagi P2TP2A di daerah pada RAPBN 2016 khususnya sarana dan prasarana shelter anak. c. Menyampaikan RKA-KL untuk masing-masing jenis program, fungsi dan organisasi pada rencana program dan anggaran tahun 2016. d. Memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspirasi daerah. e. Menyampaikan secara rinci mengenai program kesetaraan gender terkait dengan konsep, target capaian dan progress program yang telah dilakukan. f. Meningkatkan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 32 Demikian usulan kesimpulan. Kami minta tanggapan dari Kementerian PP & PA. Atau saya minta tanggapan dari Anggota dulu. Silakan.Perempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA22 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang modul-modul, apa semua segala macam ini kita belum pernah lihat. Inikan modul terus yang kita bicarakan disini. Belum pernah kita lihat kan? Mana tahu kita lagi ada macet di jalan kan betul juga kita baca kan ini modul ini. Ada yang lain tidak?Perempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Insya Allah pantun tadi itu sudah jelas. Soal aspirasi ini sudah jelas. Itu Pak Sesmen dan Ibu Menteri sudah paham itu jadi tidak perlu dibuat secara eksplisit disitu karena itu tidak boleh ada keputusan yang sektoral. Ini adalah kebijakan nasional, jadi tidak bisa disebutkan Pak soal itu tetapi Pak Sesmen itu sudah paham maksudnya itu jadi kecuali kalau Pak Sesmen keberatan, nanti kita dengar, keberatan tidak? Inikan belum dari mereka Pak. Jadi kalau sudah itu nanti sama kayak yang lain-lain Pak. Saya bisa memahami kegalauan yang ada di hati Pak Iqbal ini dan itu nanti kita akan tanya secara langsung kepada ibu menteri dan Pak Sesmen tetapi tentu ya tidak bisa dimasukkan di dalam keputusan seperti itu atau kesimpulan seperti itu. Oke Pak?Perempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tambah “kegiatan”. Bunyinya bagaimana Pak? Langsung to the point Pak.Perempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPR untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII sebagai berikut: a. Mendesak peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Kementerian Lembaga terkait. b. Memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana bagi P2TP2A di daerah pada APBN 2016 khususnya sarana dan prasarana shelter Pak Sekjen, sarana dan prasarana shelter anak. c. Menyampaikan rincian RKA-KL untuk masing-masing jenis program, fungsi dan organisasi dan seterusnya kemudian d. Memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan, aspirasi daerah diganti tadi. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan. e. Menyampaikan secara rinci mengenai program kesetaraan gender terkait dengan konsep, target capaian dan progres program yang telah dilakukan. 37 f. Meningkatkan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data kuantitatif, berdasarkan data yang terukur dengan menggunakan data kuantitatif.Perempuan dan Anak Program 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VIII DPR RI dapat memahami, belum sampai pada menyetujui, nanti menyetujuinya pada saat rapat dengan pejabat Eselon I. Dapat memahami. “Komisi VIII DPR Ri dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2016 sebesar Rp1.269.331.578.000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk merumuskan ulang program dan anggaran yang selanjutnya akan dibahas bersama pejabat Eselon I pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2016.Perempuan dan Anak RKA 2016 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami rencana kerja dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp1,2 triliun sekian. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI dipisah sudah? Oke, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran bersama pejabat Eselon I.Perempuan dan Anak RKA 2016 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara-Saudara peserta rapat yang saya hormati. Ibu Menteri. Kami di Komisi VIII ini setiap kita rapat beberapa waktu yang lalu selalu saja ada perdebatan yang cukup kontekstual karena menyikapi berbagai macam problem perempuan dan anak di Indonesia yang saya kira dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari itu semakin kompleks dan hal itu tentu saja juga terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi dimana kadang-kadang sistem teknologi informasi itu juga belum tentu sesuai dengan peruntukannya seperti apa yang terjadi belakangan itu. Ada anak-anak yang semestinya itu belum cukup dewasa tetapi akan lebih cepat dewasa dengan mereka melihat hal-hal atau konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya. Belum lagi kita melihat bahwa tayangan-tayangan di Indonesia saat ini itu juga belum sangat ramah dengan anak. Lebih banyak tayangan-tayangan yang disajikan pada prime time itu adalah tayangan-tayangan orang dewasa padahal saat-saat itu anak-anak kita di seluruh Indonesia sedang berada di depan televisi dan yang menentukan karakter anak-anak kita itu dikhawatirkan itu bukanlah orang tua, bukan sekolah, bukan lingkungannya tetapi bisa jadi adalah televisi-televisi dan program-programnya yang menurut saya sampai hari ini dalam pengamatan saya, itu belum tentu juga sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks itulah maka tentu wajar jika Komisi VIII DPR RI di dalam rapatrapat terakhir itu selalu konsisten meneriakkan bagaimana agar Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka memberdayakan perempuanperempuan Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang sangat tangguh dan perempuanperempuan yang memiliki martabat dan perempuan-perempuan yang bisa diandalkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kecil dan domestik di lingkungannya masing-masing.Perempuan dan Anak Tontonan anak 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas opini WTP Tahun 2014 dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mengharapkan untuk terus meningkatkan kinerja agar opini hasil pemeriksaan BPK. Itu bukan DPR, BPK bukan DPR. Dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.Perempuan dan Anak WTP 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selesai. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2015/2016 yang telah diputuskan dalam rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Juli 2015 dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Agustus 2015 serta sesuai dengan kesepakatan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI tanggal 20 Oktober 2015 maka pada malam hari ini Selasa, 27 Oktober 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI dengan agenda penyesuaian RKAKL Kementerian Sosial RI tahun 2016 sesuai dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang saya hormati, Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI rapat kali ini telah hadir 19 anggota dari 48 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 9 fraksi. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri dari separuh Anggota Komisi VIII DPR RI dan sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Menteri Sosial beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 19.57 WIB) Adapun agenda rapat kita hari ini adalah : 1. pengantar dari Ketua Rapat, 2. Penjelasan dari Ibu Menteri Sosial, 3. Tanya Jawab, 4. Kesimpulan, dan 5. Penutup.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang berbahagia, Pada rapat yang lalu ada 2 pertanyaan besar yang disampaikan oleh Komisi VIII. Yang 1, tentang pembahasan dan usulan-usulan penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan belanja negara beserta rincian programnya dimana hal ini termasuk yang termasuk di dalam ruang lingkup tugas dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan Rapat-Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Juli 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Agustus 2015 maka pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2015, Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda Laporan Hapsem BPK RI Semester I tahun 2015, Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014 serta rencana kerja RKA/KL Tahun 2015. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kali ini, telah dihadiri 8 fraksi dan ditanda tangani oleh 13 Anggota. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebelum kita melanjutkan saya akan membacakan susunan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut. Yang 1 pengantar ketua rapat. Yang kedua, penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap beberapa pertanyaan yang telah disampaikan secara tertulis. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat kesimpulan dan yang terakhir penutup.. Apakah agenda tersebut dapat disetujui? (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya rapat ini agendakan akan selesai pada pukul 13.00 WIB. Setuju? Baik.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan seluruh Anggota DPR RI yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran ibu beserta seluruh jajarannya untuk mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI pada hari ini. Kami menilai bahwa agenda rapat ini memiliki nilai yang sangat strategis karena selain membahas rencana anggaran Kementerian Permberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 yang merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita di era reformasi ini juga untuk melakukan pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN Tahun 2014 serta melihat hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2015 sehingga dengan paradigma baru yang nantinya dapat merubah pola program yang berbasis kinerja sesuai dengan dasar-dasar filosofis yang hendak kita bangun bersama.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat IndonesiaRancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Berdasarkan bahan tertulis yang disampaikan kepada kami bahwa terkait dengan LK tahun 2014 Kementerian PP&PA meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari pagu anggaran tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebesar Rp192.494.559.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.697.798.695.,- atau sebesar 95,95%.Rancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S505/KMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang pagu anggaran Kementerian negara/lembaga dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2016, telah ditetapkan bahwa pagu anggaran sementara tahun anggaran 2016 Kementerian PP&PA adalah, ini perlu diperhatikan sebesar Rp1.269.331.578.000,- maka selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dan ingin kami ketahui serta ingin mendengarkan penjelasan lebih konkrit dari ibu menteri beserta seluruh jajarannyaRancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bagaimana realisasi program kerja dan APBN Tahun Anggaran 2014 dan kaitannya dengan merespon kondisi objektif permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan program APBN dari tahun anggaran 2014 dan hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti.Rancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan good governance dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan yang transparan dan akuntable khususnya terkait dengan 19 rekomendasi senilai Rp1,13 miliar yang masih diberikan status belum sesuai rekomendasi.Rancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sejauhmana kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian PP&PA tahun 2016 dengan adanya peningkatan anggaran yang sangat signifikan, memiliki konsistensi dengan rencana kerja pemerintah tahun 2015, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, visi, misi, tujuan serta sasaran kebijakan. Hal ini penting karena akan dapat diketahui keterkaitan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan yang hendak diwujudkan oleh Kementerian PP&PA pada tahun 2016 serta mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan 3 perempuan dan perlindungan anak di Indonesia yang dapat dilihat dalam setiap program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang dirinci menurut jenis belanja setiap satuan kerjaRancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran berdasarkan perbandingan besar anggaran penunjang administrasi yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dengan besaran anggaran program yang akan digunakan untuk setiap masing-masing fungsi itu. Dengan membandingkan rencana penggunaan anggaran antar satuan kerja tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi, apa yang menjadi prioritas, target yang dicapai dan hasil yang diharapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 ini.Rancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Keempat hal tersebut penting untuk diperhatikan karena Komisi VIII DPR RI mengharapkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar dalam menyusun program tahun anggaran 2016 hendaknya berdasarkan dan disesuaikan dengan berbagai kondisi objektif masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia serta mempertimbangkan dan memperhatikan program terobosan, kreativitas serta berbagai peluang, hambatan dan tantangan serta tetap berkesinambungan dengan program sebelumnyaRancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA19 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pindahin saja. Itu di enter saja. Jadi tidak usah pakai kata “selanjutnya”, langsung saja Komisi VIII DPR RI. Yang lain, Pak Kus? Silakan.Rancangan Anggaran APBN 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Apakah agenda tersebut disetujui? (RAPAT : SETUJU) Selanjutnya rapat ini akan diakhiri pada pukul 21.10 WIB Setuju? (RAPAT : SETUJU) Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI.Rancangan Anggaran Apresiasi 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Wa'alaikumusalam. Terima kasih Ibu Menteri yang sudah memaparkan tentang perubahan-perubahan yang kemarin sempat ditanyakan oleh kawan-kawan Komisi VIII. Saya kira kan sebetulnya yang diusulkan oleh kawankawan dan berdasarkan hasil rapat-rapat sebelumnya bahwa seluruh usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu atau kawan-kawan di Komisi VIII itu sudah ditampung atau dipaparkan secara jelas dan kalau misalnya mungkin ada yang melakukan pendalaman lagi. Mungkin ada beberapa orang 1, 2 atau kalau dianggap sudah cukup? kita langsung pada kesimpulan karena di DPR ini saya kira komisi yang terakhir kali untuk menyelesaikan ini adalah Komisi VIII, di komisi lain sudah selesai. Bagaimana? Kita langsung, langsung ya? langsung paparkan kesimpulannya Setuju Bu ya? Kalau Ibu Menteri mau berbicara lagi sih saya persilakan gitu tapi kalau sudah dianggap cukup, sudah apalagi Pak Andi sudah senyum, Pak ...sudah senyum apalagi Pak Irjen kan? begitu sudah rasanya sudah adem gitu loh Baik, sudah ya. Sudah? sisi kiri sudah? yang kanan sudah ya? Mohon diperhatikan kesimpulannya Pak Ustadz Iqbal dan Ibu Desi Ratnasari yang baru pulang mohon diperhatikan kesimpulan ini supaya tidak ada, saya tidak tahu dari mana dia tapi katanya baru pulang lapor sama saya tadi.Rancangan Anggaran Kesimpulan 8



DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, masa sidang I tahun 2015/2016 pada hari Selasa, 27 Oktober 2015. Nanti rincian anggaran ekornya itu, saya tidak baca secara detail Bu. Nanti mohon Pemerintah untuk mengeceknya supaya tidak ada kesalahan angka. Pada Rapat Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Sosial RI dengan agenda penyesuaian RKAKL tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI menyetujui penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2016 sebesar 14 triliun 680 miliar sekian Untuk program a. Dukungan manejemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar 486 milyar 931 juta sekian. b. Pengawasan dan perningkatan akuntabilitas aparatur sebesar 34 milyar 774 juta sekian c. Pemberdayaan sosial sebesar 515 milyar 486 juta sekian, d. Penanganan fakir miskin sebesar 1 triliun 35 milyar. e. Rehabilitasi sosial sebesar 1 triliun 519 milyar 780 sekian. f. Kemudian perlindungan dan jaminan sosial sebesar 10 triliun 733 milyar 943 juta sekian. g. Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebesar 373 milyar 71 juta sekian.Rancangan Anggaran Kesimpulan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk memperhatikan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pandangan Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI yang diambil dari beberapa rapat-rapat yang lalu sebagai berikut : a. Memprioritaskan realisasi program bantuan sosial berdasarkan aspirasi daerah. b. Mendesak dilakukannya rapat bersama lintas komisi dan mitra kerja terkait dengan pendataan fakir miskin. c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar dalam menetapkan penyesuaian pagu anggaran harus berdasarkan keputusan rapat komisi Sebetulnya bukan harus mendasarkan, memandang atau apa itu? Berdasarkan, jangan pakai kata harus dibuang saja itu harusnya itu. 9 d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang sosial. e. Mendesak Kementerian Sosial untuk segera melakukan evaluasi terukur terhadap keberhasilan program-program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial yang selama ini telah dilaksanakan. Saya minta tanggapan dari kawan-kawan, Cukup? Baik. Saya minta tanggapan dari Ibu Menteri.Rancangan Anggaran Perbaikan 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi begini Bu, saya usul supaya banyak ini. Jadi b itu mendesak dilakukannya rapat bersama lintas kementerian lembaga gitu. Ini apakah harus dengan DPR atau hanya Pemerintah gitu loh? Kalau hanya untuk pendataan kan sebetulnya tidak ada kerjaan DPR disitu, Pemerintah yang bertanggung jawab mengerjakan itu. Jadi kalau mau dibuat mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan rapat bersama lintas kementerian lembaga ya terkait dengan pendataan fakir miskin. Cocok ya? Kita tawarkan dulu Ibu Menterinya Gitu Bu, kira-kira atau itu bisa masuk ya? ini Ibu Menteri sudah setuju itu, lain Bu? Tidak ada? sudah happy semua? Kalau sudah happy semua berarti sudah selesai ini. Baik. Cukup? Apakah kesimpulan ini bisa dijadikan sebagai kesimpulan? Setuju? (RAPAT : SETUJU) Baik. Malam ini rapat yang paling cepat dilakukan di seluruh jajaran nusantara, saya kira ini lah dia. Baik.Rancangan Anggaran Rapat lintas kementerian 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya menawarkan untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini. Saya kira langsung pada persoalan intinya saja jadi tidak perlu ada paparan seperti yang telah dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang sudah kita beberapa kali rapat. Oleh karena itu, masuk lah langsung pada beberapa perubahan-perubahan yang disarankan oleh Komisi VIII terkait dengan penyempurnaan RKAKL dari Kementerian Sosial ini. Jika hal itu di sepakati lalu kita mempersingkat waktu lalu kita beri kesempatan langsung kepada Ibu Menteri untuk memaparkan. Setuju ya? Setuju. Kepada Ibu Menteri, kami persilakan.Rancangan Anggaran Waktu rapat 8
DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Berkaitan dengan laporan tersebut, berdasarkan Surat Anggota III BPK RI Nomor 85/S/P.05/Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PP&PA Tahun 2014, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian PP&PA tahun 2014. Jadi dapat WTP ini Meneg PP&PA. Anggarannya Rp189 miliar, kalau tidak WTP itu berbahaya, iya tidak? Cuma Rp189 miliar, mungkin sama dengan anggaran GP Anshor, mungkin. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP&PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk 7 kalinya. Jadi sebanyak 7 kali sejak pemeriksaan tahun 2009 atas LK Kementerian PP&PA tahun 2008.Rancangan Anggaran WTP 8
Drs. H. Kuswiyanto 5 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Memperhatikan itu belum lamaran.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, berkaitan dengan berbagai macam laporan tentang kinerja 2014. Saya belum bisa menilai bahwa Kementerian ini berhasil atau tidak dari sisi kinerja karena gambaran yang disampaikan ini baru gambaran yang bersifat kualitatif, kita belum mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Jadi dari seluruh yang disampaikan ini sesungguhnya kompleksitas persoalan itu di seluruh Indonesia kayak seperti apa petanya. Yang sudah dicapai, yang sudah disentuh, yang sudah dikerjakan berapa. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilannya itu seperti apa dari apa yang sudah diberi perlakuan itu. Tentu ini kalau tidak ditunjukkan oleh data, saya kira kan tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak. Kalau saya melihat yang disampaikan itu hanya cerita saja tapi tidak disertai data-data yang mendukung untuk itu semua. Barangkali kalau hari ini atau lain kali kita diberi data-data penunjangnya tentu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kementerian-kementerian perempuanPerempuan dan Anak Evaluasi 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Oleh karena itu untuk 2016 barangkali kita ingin sebelum, inikan sangat banyak programnya. Kita ingin paramater ukuran untuk menentukan keberhasilan ini apa? Menyangkut masalah kekerasan, menyangkut segala macam yang sudah disampaikan disini. Kemudian karena menurut saya anggaran itu sangat kecil, hanya Rp1,2 triliun, itu menurut saya kecil untuk mengatasi seluruh Indonesia tapi juga bersyukur sudah meningkat, bukan tidak bersyukur. Alhamdulillah inikan perjuangan bu menteri, saya kira cukup luar biasa. Menurut saya dari kegiatan yang dipaparkan inikan sangat banyak. Ke depan menurut saya fokus sajalah, fokus saja hal yang kira-kira sudah menjadi garapan Kementerian yang lain saya kira dilepas saja sehingga kira-kira kita fokus sehingga capaian kita ini betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan nanti RKA ini segera sampai kepada kita, saya yakin ini sudah disusun. Apa tidak tahu apa sudah selesai atau belum sehingga dari situlah kita ingin tahu tujuan, sasaran, target, 14 ada berapa kegiatan, kegiatannya dimana saja berada itukan kita bisa melihat untuk itu semua. Barangkali RKA itu sampai kepada kita kira-kira untuk 2016 kira-kira kapan sehingga dari situ kita biar tahu lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang mau dilakukan oleh Kementerian ini bukan hanya sekedar gambaran secara global kita belum tahu rinciannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya yang 4C itu ingin menambah poin, nanti bahasanya bisa disesuaikan bahwa harus punya ukuran standar keberhasilan yang jelas di masing-masing itu standar keberhasilannya apa. Indikator keberhasilan, nanti dirumuskan itu. Kemudian yang F.Perempuan dan Anak Indikator keberhasilan 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 3 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Terserah nanti bahasanya. Saya menambahkan lagi. Di samping itu kalau mau dimasukkan ke F, nanti saya akan seringkali minta bahwa laporan-laporan ke kita ini yang disampaikan itukan baru bersifat kualitatif. Kita ingin laporan berikutnya itu ditambah dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Itu dicantumkan disitu. Kalau kualitatif itukan cerita tetapi harapannya harus disertai data-data yang kuantitatif sehingga kita bisa mengukur keberhasilannya itu seberapa karena kasus seperti tadi lho, yang diungkap oleh Pak Ketua bahwa 72% yang poin C yang sudah mendapatkan akta kelahiran. Pertanyaannya begini, itu pekerjaannya Menteri Pemberdayaan Perempuan atau itu berkaitan dengan tugas kementerian yang lain. Ingat saya itu bukan tugasnya pemberdayaan perempuan untuk mengeluarkan akta kelahiran itu tetapi itu tugas yang lain, itu kok bisa masuk kesitu kan begitu. Itukan bukan tugas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk bisa mendorong sampai 72%. Jangan sampai nitip. Kalau memang betul-betul tugas panjenengan apa buktinya? Itukan harus tertuang di dalam mata anggarannya yang kemarin. Terima kasih.Perempuan dan Anak Indikator keberhasilan 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Khawatir nanti yang disampaikan kepada kita itu masih kuantitatif lagi, masih cerita lagi. Yang kita maksudkan itu, itu betul-betul terukur itu, betul-betul kualitatif. Katakanlah ini ada kasus sekian, yang sudah bisa diselesaikan sekian. Harapan laporannya begitu lho. Di Jawa Tengah kasus kekerasan ini adalah sekian, yang sudah ditangani sekian, yang sudah berhasil sekian, itukan kita bisa mengukur. Itupun nanti masih bisa ditanyakan lagi, ini yang memberi perlakuan ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau yang lainnya sehingga kita bisa tahu bahwa program ini efektif atau tidak.Perempuan dan Anak Program 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, kita telah membuat PR Komisi VIII dan seingat saya ini sudah pertemuan yang ketiga kali untuk dikomunikasikan sama presiden, sama Bappenas, sama Menteri Keuangan dan lainlain tentang status kementerian. Tentu kita ingin laporan dari panjenengan, upaya yang sudah dilakukan, sampai ini sampai sejauhmana. PR kita adalah status Kementerian kita tidak menjadi Menteri Koordinatif tetapi menteri teknis sehingga anggarannya ini lebih besar lagi. Alhamdulillah anggarannya sudah meningkat tetapi menurut saya belum apa-apa bila dibanding dengan kompleksitas yang harus kita urusi untuk seluruh Indonesia.Perempuan dan Anak Status Kementerian 8
Drs. H. Kuswiyanto M,Si 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki 1 mengucapkan selamat atas opini dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian dan sudah dipertahankan selama 7 tahun, selama 7 kali. Saya kira ini prestasi yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan mampu memotivasi, memberikan inspirasi ke depan, menjadi lebih baik lagi.Perempuan dan Anak WTP 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Pertanyaan yang kedua adalah, kita tahu persis bahwa kita tidak bisa berkerja sendiri tanpa melibatkan secara bersama-sama Kementerian dan lembaga yang lainnya. Ada tidak data dari Kementerian ini, kira-kira pos anggaran yang ada umpamanya di Kementerian Sosial dan Kementerian terkait itu sehingga kita bisa menggambarkan bahwa Kementerian lembaga lainnya itu memiliki dukungan dan support yang tinggi terhadap Kementerian ini. Jadi kita bisa contoh tentang perlindungan anak, kemudian juga tentang terkait dengan perempuan dan lain sebagainya karena ini juga biasanya dengan hal-hal yang menyangkut masalah kebijakanInternal Kemenag Bentuk kementerian 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian saya terinspirasi juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak H. Fauzan ketika bicara soal gender. Justru di daerah Pak, di provinsi kabupaten, isu yang paling seksi kementerian menyangkut masalah gender. Biasanya Cuma diskusi, seminar, itu saja yang paling menonjol. Itu sangat senang itu, apalagi di bulan-bulan desember nanti ramai itu seminarnya ituKesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Saya ingin tanya kepada Ibu Menteri, kira-kira kesetaraan gender ini sudah terwujud atau belum? Kemudian indikatornya apa sehingga kita barangkali ingin menyusun beberapa tahapan, kapan kita memiliki kesetaraan gender ini. Inikan isu-isu yang sangat, bisa dikatakan seksi di daerah sehingga itu saja. Jadi antara kesetaraan dan keadilan gender. Ini juga kadang-kadang mengusik juga yang kami yang laki-laki ini. Apakah kami ini punya persepsi gender atau tidak? Kadang-kadang begitu juga kan? Begitu kan? Karena itu, saya mohon kira-kira apakah sudah terwujud atau belum kesetaraan dan keadilan gender ini. Indikasinya apa? Kalau belum seperti apa sehingga dengan demikian, ini akan terwujud nanti di dalam menurut saya rencana kerja di tahun 2016. Jadi tiga hal itu yang saya tanyakan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul hadi ila shabila rasyad. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Pak Ketua yang saya hormati. Tadi juga perlu juga ke depan tentang mengapa saya tanyakan terkait tentang gender tadi, bukan kekerasan terhadap perempuan saja, terhadap laki-laki itu ada juga. Maka tadi ini ada contohnya, ada pantunnya Pak ketua.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ini terkait dengan 4D, memperhatikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan aspirasi daerah. Ini perlu dipertegas tentang aspirasi daerah. Apakah aspirasi daerah yang mungkin dibawakan oleh di pihak legislatif ataupun eksekutif.Perempuan dan Anak Indikator keberhasilan 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Hal-hal yang tercecer melalui jalur eksekutif mungkin karena kami ini jaring asmara. Bentuk memperhatikan itu seperti apa? Mekanisme seperti apa? Apakah Kementerian siap untuk memberikan ruang untuk itu. Kalau tidak, aspirasi ini tidak akan jalan. Ada tidak ruang itu kira-kira seperti ini?Perempuan dan Anak Koordinasi 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ibu Menteri. Saya telah mencermati tentang agenda pembahasan RKA dan KL tahun 2016. Pertanyaan saya, adakah kira-kira program dan kegiatan yang baru, yang bisa menjadi alternatif solusi dari ragam permasalahan yang ada di RKL 2016 ini.Perempuan dan Anak Program 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 4 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Itukan bentuk kekerasan juga ceritanya itukan? Jadi ini jadi perlu dilirik agar ada kesetaraan dalam melihat sebuah kasus itu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin disamping memperhatikan program, ditambahkan juga barangnya kegiatan. Programnya mantap, barangkali ada aspirasi, masuk kegiatannya tapi masuk dalam program tersebut. Saya rasa ini perlu ada ruang tidak? Kalau tidak barangkali tidak perlu juga kesimpulan diredam seperti itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPerempuan dan Anak Program 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 5 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi tambah “kegiatan”.Perempuan dan Anak Program 8
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 6 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki “Perhatikan program dan kegiatan”, itu saja, pemberdayaan perempuan.Perempuan dan Anak Program 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Perempuan Nah, itu yang agak oh, itu tentang data, validasinya. Tetapi juga mengenai anggaran juga pasti seperti itu, baru akan diusulkan di APBNP sedangkan APBNP saja belum diketok pada saat ini sehingga APBN baru akan diusulkan. Harusnya data-data maksud saya program-program yang sudah dikeluarkan 3 kartu sakti yang sudah dikeluarkan ini, saya berharap sebenarnya didukung oleh dasar-dasar anggaran yang sudah ada, paling tidak ada Peraturan Presiden. Apakah ada Peraturan Presiden yang mendukung program ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ada enggak Peraturan Presiden atau surat edaran menteri? Ada ya, dan mungkin Perpu karena sebenarnya 3 kartu ini sudah ada program sejenisnya di masa yang lalu. Kita memiliki BPJS, kita memiliki BOS, kita memiliki BSM tetapi hanya namanya agak sedikit berubah. Tetapi anggaran tidak begitu saja _ di-switch-kan kepada program-program yang sejenis tapi berbeda namanya. Itu yang ingin saya juga sampaikan kepada kementerian. Tapi, masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pada hari ini, Insya Allah pada Raker nanti kami akan menyampaikan kembali kepada kementerian. Dan saya berharap kartu-kartu ini juga _ berjalan dengan …_ _. Bagaimanapun juga kami akan terus mendukung kalau apabila ini suatu program yang pro rakyat, kami akan mendukung. Dan saya berharap DPRD untuk lebih teliti mengawasai kedepannya di kemudian hari untuk pendistribusian 3 kartu ini : KIS, KIP, dan KKS. Saya berharap lebih teliti, lebih …dan terhadap aduan-aduan masyarakat dan terutama juga masalah pendataannya. Mungkin cukup sekian sedikit tambahan dari saya.
Bantuan 
Kesejahteraan Anggaran 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Perempuan Selamat datang kepada rombongan DPRD Komisi E ya. Perkenalkan nama saya Dwi Astuti Wulandari, saya dari dapil DKI I Jakarta Timur bersama dengan Bapak Fauzan. Kami berdua, satu dapil akur duduknya bersama-sama. 2019 nanti bagi-bagi wilayah ya Pak ya? Saya dari Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat. Kalau tadi yang saya dengar dari beberapa kawan-kawan dari Komisi VIII sudah mengatakan bahwa dari Komisi E DPRD Jawa Timur ini sudah selangkah lebih maju dari kita karena Bapak dan Ibu sekalian sudah bertemu dengan Menteri Sosial ya Bu, Pak? Karena kita belum, mungkin bulan ini ya Pak Ketua. Kita akan sudah mengadakan Raker minggu-minggu ini Insya Allah, kita akan sudah mengadakan Raker. Kalau datang, datang Pak, Insya Allah. Sebenarnya juga kami ingin curhat Ibu, Bapak seperti Ibu dan Bapak ini ingin curhat kepada kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Pendidikan terutama yang berhubungan dengan 3 kartu saktinya ini. Kalau tadi saya menggarisbawahi sebenarnya ingin saya sampaikan ini ada program tapi anggarannya itu yang tidak jelas, itu intinya. Bagaimana suatu program dijalankan tetapi tidak ada anggarannya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan Komisi E ini bahwa Menteri Sosial mengatakan tidak ada anggarannya ya Pak, baru akan diusulkan pada APBNP.
Bantuan 
Kesejahteraan Anggaran kartu Trisakti 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Perempuan Nah, itu yang agak oh, itu tentang data, validasinya. Tetapi juga mengenai anggaran juga pasti seperti itu, baru akan diusulkan di APBNP sedangkan APBNP saja belum diketok pada saat ini sehingga APBN baru akan diusulkan. Harusnya data-data maksud saya program-program yang sudah dikeluarkan 3 kartu sakti yang sudah dikeluarkan ini, saya berharap sebenarnya didukung oleh dasar-dasar anggaran yang sudah ada, paling tidak ada Peraturan Presiden. Apakah ada Peraturan Presiden yang mendukung program ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ada enggak Peraturan Presiden atau surat edaran menteri? Ada ya, dan mungkin Perpu karena sebenarnya 3 kartu ini sudah ada program sejenisnya di masa yang lalu. Kita memiliki BPJS, kita memiliki BOS, kita memiliki BSM tetapi hanya namanya agak sedikit berubah. Tetapi anggaran tidak begitu saja _ di-switch-kan kepada program-program yang sejenis tapi berbeda namanya. Itu yang ingin saya juga sampaikan kepada kementerian. Tapi, masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pada hari ini, Insya Allah pada Raker nanti kami akan menyampaikan kembali kepada kementerian. Dan saya berharap kartu-kartu ini juga _ berjalan dengan …_ _. Bagaimanapun juga kami akan terus mendukung kalau apabila ini suatu program yang pro rakyat, kami akan mendukung. Dan saya berharap DPRD untuk lebih teliti mengawasai kedepannya di kemudian hari untuk pendistribusian 3 kartu ini : KIS, KIP, dan KKS. Saya berharap lebih teliti, lebih …dan terhadap aduan-aduan masyarakat dan terutama juga masalah pendataannya. Mungkin cukup sekian sedikit tambahan dari saya.
Bantuan 
Kesejahteraan komunikasi lintas sektor 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Perempuan Nah, itu yang agak oh, itu tentang data, validasinya. Tetapi juga mengenai anggaran juga pasti seperti itu, baru akan diusulkan di APBNP sedangkan APBNP saja belum diketok pada saat ini sehingga APBN baru akan diusulkan. Harusnya data-data maksud saya program-program yang sudah dikeluarkan 3 kartu sakti yang sudah dikeluarkan ini, saya berharap sebenarnya didukung oleh dasar-dasar anggaran yang sudah ada, paling tidak ada Peraturan Presiden. Apakah ada Peraturan Presiden yang mendukung program ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ada enggak Peraturan Presiden atau surat edaran menteri? Ada ya, dan mungkin Perpu karena sebenarnya 3 kartu ini sudah ada program sejenisnya di masa yang lalu. Kita memiliki BPJS, kita memiliki BOS, kita memiliki BSM tetapi hanya namanya agak sedikit berubah. Tetapi anggaran tidak begitu saja _ di-switch-kan kepada program-program yang sejenis tapi berbeda namanya. Itu yang ingin saya juga sampaikan kepada kementerian. Tapi, masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pada hari ini, Insya Allah pada Raker nanti kami akan menyampaikan kembali kepada kementerian. Dan saya berharap kartu-kartu ini juga _ berjalan dengan …_ _. Bagaimanapun juga kami akan terus mendukung kalau apabila ini suatu program yang pro rakyat, kami akan mendukung. Dan saya berharap DPRD untuk lebih teliti mengawasai kedepannya di kemudian hari untuk pendistribusian 3 kartu ini : KIS, KIP, dan KKS. Saya berharap lebih teliti, lebih …dan terhadap aduan-aduan masyarakat dan terutama juga masalah pendataannya. Mungkin cukup sekian sedikit tambahan dari saya.
Bantuan 
Kesejahteraan Peraturan Presiden 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Kyai Maman mengenai belum adanya suatu system manajemen Bansos yang seragam. Mungkin perlu ya dari BPK ini menyarankan kepada Kementerian Agama ini seragamnya harus bagaimana tapi harus seluruhnya, seluruh Indonesia itu mempunyai keseragaman sehingga tidak menyulitkan dan jangan sampai Pemerintah ini sepertinya memberikan niat baik tapi jadi tidak efektif, tidak efisien hanya karena procedural dan mekanisme yang rumit sehingga itu tidak tepat sasaran, kan tadi banyak sekali yang ini disampaikan oleh Pak dari BPK ini temuan-temuan yang tidak tercapai dari target yang diinginkan oleh kita semua. Berarti itu apa Pak? Kalau banyak saya lihat ini permasalahannya adalah permasalahan internal dari Kemenag sendiri, bagaimana Kemenag ini harus memiliki SDM yang lebih baik sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan hal ini. Mungkin cukup sekian Pak Pimpinan karena kita juga banyak yang ingin bicara hanya ada waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Bansos 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada tahun ini Kemenag mendapatkan anggaran yang luar biasa ya 63 trilyun Insya Allah terutama pendidikan islam di tengah suasana Indonesia yang sedang lesu perekonomian inikan luar biasa sekali. Saya ingin penjelasan yang lebih mendalam lagi dimana perubahan yang signifikan dari yang tahun lalu sehingga mempunyai inovasi-inovasi dar Kemenag ini.Keagamaan & PendidikanApresiasi anggaran pendidikan islam 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian yang ketiga, kami juga ingin program beasiswa untuk madrasah ya tentunya ya seperti yang ada di PIP, Kemendikbud bisa lebih ditingkatkan lagi dan tolong juga untuk perkotaan, Jakarta Timur banyak madrasah juga loh Pak, tadi banyak yang tanya sama saya memang Madrasah di Jakarta Timur jelek-jelek ya, perlu bantuan, saya rasa semua perlu bantuan karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia artinya juga yang ada di perkotaan juga perlu diperhatikan.Keagamaan & PendidikanBeasiswa untuk Madrasah 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian Pak Menteri saya ada sedikit titipan aspirasi dari rekan-rekan kami di dapil Bali, bahwa kejadian bencana, gempa kemarin di Lombok juga berdampak kepada Bali. Jadi banyak juga ternyata Pura-Pura tempat ibadah terkena imbas daripada bencana. Soal ini dapil ini ya, dapil tetangga ini. Apakah ini juga bisa mendapat bantuan dari Bimas Hindu, bagaimana? Inikan juga ada anggarannya dari Bimas Hindu. Mohon itu penjelasannya.Keagamaan & PendidikanBimas Hindu 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian yang keempat, banyak masukan, banyak kelurahan dari masyarakat berkaitan dengan realisasi program Kemenag di Masyarakat, masyarakat yang mengajukan program baik secara langsung ataupun melalui aspirasi kami sebagai Anggota DPR RI namun banyak yang tidak terealisasikan dari awal kami berada di Komisi VIII dari Tahun 2014 ini banyak hal yang tidak bisa dirasakah oleh masyarakat. Saya rasa tidak hanya di dapil DKI Jakarta Timur ya tetapi dapil-dapil lain juga merasakan hal yang sama. Mohon agar kiranya tahun ini dan di awal-awal tahun depan bisa banyak program-program yang disampaikan kepada masyarakat. Syukur-syukur melalui Anggota DPR juga Pak supaya mereka juga paham bahwa kami bekerja tidak hanya rapat-rapat saja, mereka tahunya apa sih kerjaan Anggota DPR hanya rapat, padahal sebenarnya kami membawa aspirasi untuk masyarakat.Keagamaan & PendidikanEvaluasi program 8



Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian yang keempat, banyak masukan, banyak kelurahan dari masyarakat berkaitan dengan realisasi program Kemenag di Masyarakat, masyarakat yang mengajukan program baik secara langsung ataupun melalui aspirasi kami sebagai Anggota DPR RI namun banyak yang tidak terealisasikan dari awal kami berada di Komisi VIII dari Tahun 2014 ini banyak hal yang tidak bisa dirasakah oleh masyarakat. Saya rasa tidak hanya di dapil DKI Jakarta Timur ya tetapi dapil-dapil lain juga merasakan hal yang sama. Mohon agar kiranya tahun ini dan di awal-awal tahun depan bisa banyak program-program yang disampaikan kepada masyarakat. Syukur-syukur melalui Anggota DPR juga Pak supaya mereka juga paham bahwa kami bekerja tidak hanya rapat-rapat saja, mereka tahunya apa sih kerjaan Anggota DPR hanya rapat, padahal sebenarnya kami membawa aspirasi untuk masyarakat.Keagamaan & PendidikanKeluhan masyarakat 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian Pak Menteri saya ada sedikit titipan aspirasi dari rekan-rekan kami di dapil Bali, bahwa kejadian bencana, gempa kemarin di Lombok juga berdampak kepada Bali. Jadi banyak juga ternyata Pura-Pura tempat ibadah terkena imbas daripada bencana. Soal ini dapil ini ya, dapil tetangga ini. Apakah ini juga bisa mendapat bantuan dari Bimas Hindu, bagaimana? Inikan juga ada anggarannya dari Bimas Hindu. Mohon itu penjelasannya.Keagamaan & PendidikanPembangunan pasca gempa 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian juga untuk pendidikan dasar dan menengah umat hindu, anggarannya masih sangat kecil terutama ini disini saya di-WA langsung dari teman saya pendidikan pesraman. Kalau di Muslim ini pesantren. Jadi seperti pesantrennya umat hidup itu belum banyak mendapatkan perhatian daripada Kemenag RI. Mohon kiranya Pak Menteri bisa memberikan perhatian khusus apalagi rekan-rekan kita di wilayah Bali dan NTB banyak sekarang mendapat musibah-musibah yang tentu saja tidak diinginkan.Keagamaan & PendidikanPendidikan Umat Hindu 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian yang kedua, kami ingin mengetahui terkait program pembangunan ibadah hingga saat ini, bagaimana teknis pelaksanaannya sampai ke tingkat kabupaten, kotamadya, atau kecamatan atau kelurahan karena sosialisasi terkait hal tersebut belum pernah sampai ke dapil kami di Jakarta Timur Pak Menteri, kami ingin agar program di bidang keagamaan dapat bisa lebih optimal. Jangan sampai yang dipikirkan adalah daerah-daerah yang tertinggal sehingga daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta Timur yang notabene juga memberikan support pajak yang banyak untuk negara ini tetapi tidak diperhatikan untuk mendapatkan hak- haknya sebagai warga negara sehingga ini yang saya alami keluhan-keluhan dari masyarakat Jakarta Timur banyak sekali program-program yang tidak sampai kepada mereka.Keagamaan & PendidikanProggres pembangunan 8
DWI ASTUTI WULANDARI 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Yang harus kita perhatikan juga masalah-masalah yang ada, tidak hanya ini bagus, ini yang harus kita kerjakan, idealisnya seperti ini. Kalau idealis itu tidak bisa diterapkan di masyarakat untuk apa diadakan, itu untuk menyulitkan. Akhirnya kalau sudah menyulitkan masyarakat yang dikejar-kejar siapa Pak? Kita sebagai wakilnya. Katanya kita tidak membela kepentingan masyarakat, itu dipersulit Bu apa-apa dipersulit, ini dipersulit di semua daerah tidak hanya di tempat saya Dapil Jakarta Timur tapi di semua daerah.Pendidikan Agama Perubahan akun 8
DWI ASTUTI WULANDARI 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Menindakanjuti masalah perubahan dari akun yang dipergunakan oleh Kementeriran Agama ini dari akun 57 jadi akun 52, ini menyebabkan kegelisahan-kegelisahan di daerah, Pak terutama yang berkaitan dengan sertifikasi guru, BOS, madrasah juga. Saya lebih cenderung mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah lebih dulu menyampaikan bahwa ini masalahnya adalah didalam Kementerian Agama sendiri bagaimana memperkuat SDM-nya, manajemennya diperbaiki. Jangan sampai Pak, kata-katanya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, jangan seperti itu lagi Pak. Dengan adanya perubahan dari 57 kepada 52 kalau tadi Pak Dirjen Anggaran menyampaikan ini ga ada masalah kok, ya Pak Dirjen ya walaupun ini masalahnya ke Perbendaharaan, tidak ada masalah, ini hanya berubah saja supaya tidak ada temuan-temuan. Tetapi pada kenyataannya pada daerah, di masyarakat banyak dikeluhkan. Kita juga harus memperlihatkan atau harus mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa masih apa Pak ya, masih tradisional. Banyak juga yang bekerja di madrasah, bekerja di daerah-daerah itu bukan dari PNS sedangkan kalau akun 52 kan harus menggunakan rekening PNS. Itu bukan begitu, tidak harus seperti itu? Oh yang saya tahu karena harus menggunakan rekening dari PNS. Itu juga akan mempersulit menurut saya tapi kalau memang salah mohon dikoreksi Pak Dirjen Anggaran.Pendidikan Agama Perubahan akun, SDM Kemenag 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian koordinasi dengan kepolisian setempat karena saya sebagai masyarakat biasa pun kadang kadang kalau memang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan pada rumah tangga, pada perempuan dan anak, saya akan bingung, saya harus melapor ke P2TP2A atau saya harus melapor ke polisi? Nah itu yang harus disosialisasikan juga sehingga masyarakat tahu saya harus lari kemana? Kalau begini kan ada dua tempat yang dilapori. Bagaimana cara Kementerian PP & PA berkoordinasi dengan Kepolisian dalam mengatasi hal ini karena ada yang melapor ke polisi, ada yang melapor ke P2TP2A dan kemudian itu juga berhubungan dengan masalah data karena saya sampaikan tadi ada yang ditangani oleh polisi dan ada yang ditangani oleh P2TP2A sehingga datanya pasti ada yang tumpang tindih karena menurut saya data sangat penting. Harus ada yang menjelaskan bahwa data yang akurat itu yang mana? Bagaimana Kementerian PP & PA bisa menanggulangi masalah yang terjadi pada perempuan dan anak apabila data-datanya saja tidak akurat, itu menurut saya. Jadi sehingga ini harus dibenahkan banget begitu kalau orang Jawa bilang. Digenahkan banget ini harus ke polisi atau harus ke P2TP2. Kemudian yang sudah ditangai polisi berapa, yang ditangani oleh Kementerian ini berapa sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dilihat lagi datanya untuk diperbaiki kalau ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.Perempuan & Anak Kejelasan Laporan 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian koordinasi dengan kepolisian setempat karena saya sebagai masyarakat biasa pun kadang kadang kalau memang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan pada rumah tangga, pada perempuan dan anak, saya akan bingung, saya harus melapor ke P2TP2A atau saya harus melapor ke polisi? Nah itu yang harus disosialisasikan juga sehingga masyarakat tahu saya harus lari kemana? Kalau begini kan ada dua tempat yang dilapori. Bagaimana cara Kementerian PP & PA berkoordinasi dengan Kepolisian dalam mengatasi hal ini karena ada yang melapor ke polisi, ada yang melapor ke P2TP2A dan kemudian itu juga berhubungan dengan masalah data karena saya sampaikan tadi ada yang ditangani oleh polisi dan ada yang ditangani oleh P2TP2A sehingga datanya pasti ada yang tumpang tindih karena menurut saya data sangat penting. Harus ada yang menjelaskan bahwa data yang akurat itu yang mana? Bagaimana Kementerian PP & PA bisa menanggulangi masalah yang terjadi pada perempuan dan anak apabila data-datanya saja tidak akurat, itu menurut saya. Jadi sehingga ini harus dibenahkan banget begitu kalau orang Jawa bilang. Digenahkan banget ini harus ke polisi atau harus ke P2TP2. Kemudian yang sudah ditangai polisi berapa, yang ditangani oleh Kementerian ini berapa sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dilihat lagi datanya untuk diperbaiki kalau ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.Perempuan & Anak Koordinasi 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Kemudian yang kedua mengenai peningkatan efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga. Misalnya bagaimana dari Kementerian PP & PA menjaga komunikasi dengan Kemensos karena sehubungan dengan pekerja sosial. Kalau saya lihat di beberapa tempat, di setiap tempat di P2TP2A di setiap kabupaten/kota kalau tidak salah ya, itukan ada banyak kasus yang melapor disitu kemudian ditangani disitu dan banyak juga perempuan-perempuan yang korban perkosaan misalnya harus tinggal disitu. Yang menangani adalah pekerja-pekerja sosial. Yang saya ingin tahu, itu pekerja sosial atau relawan sosial? Dibayarnya secara apa? Digajinya secara apa? Harus dengan secara profesional. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka ditempat penampungan-penampungan, shelter-shelter, pasti yang bekerja disitu adalah pekerja-pekerja sosial secara profesional sehingga juga bisa membantu para korban untuk pulih lebih cepat. Kalau selama ini ada juga kita yang datang ke tempatnya kemudian bahkan pendamping-pendamping ini tidak membantu. Mereka pun tidak ada rasa menyayangi para korban-korban ini, bagaimana mereka bisa pulih? Itu yang terpenting.Perempuan & Anak Koordinasi antarkementerian 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Yang tadi saya sampaikan menurut saya program Kementerian PP & PA tidak hanya mengenai sosialisasi atau memberikan seminar-seminar, memberikan pelajaran-pelajaran tapi juga mengatasi pengaduan pengaduan dan dampak dari korban kekerasan. Itu yang terutama harus kita beresi dulu sehingga P2TP2A ini juga bisa berkerja secara efektif di setiap daerah. Kalau kami selalu mengadakan kunjungan kerja yang salah satu yang selalu kami sambangi adalah P2TP2A dan banyak dari P2TP2A itu tidak memadai dari segi tempatnya, dari segi pegawai yang berkerja disitu untuk mendukung para korban. Ya kalau bisa ini diperbagus lagi. Bukan diperbagus, harus bagus dengan 4 kali yang Kementerian akan dapatkan harusnya P2TP2A ini menjadi suatu ranah yang paling terpenting tidak hanya belanja pusat yang dinomor satukan tapi masalah ini juga sangat penting karena untuk apa kita ini kalau saya baca yang di belanja pusat. Peningkatan ekonomi mikro melalui pengembangan industri rumahan.Perempuan & Anak P2TP2A 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Yang tadi saya sampaikan menurut saya program Kementerian PP & PA tidak hanya mengenai sosialisasi atau memberikan seminar-seminar, memberikan pelajaran-pelajaran tapi juga mengatasi pengaduan pengaduan dan dampak dari korban kekerasan. Itu yang terutama harus kita beresi dulu sehingga P2TP2A ini juga bisa berkerja secara efektif di setiap daerah. Kalau kami selalu mengadakan kunjungan kerja yang salah satu yang selalu kami sambangi adalah P2TP2A dan banyak dari P2TP2A itu tidak memadai dari segi tempatnya, dari segi pegawai yang berkerja disitu untuk mendukung para korban. Ya kalau bisa ini diperbagus lagi. Bukan diperbagus, harus bagus dengan 4 kali yang Kementerian akan dapatkan harusnya P2TP2A ini menjadi suatu ranah yang paling terpenting tidak hanya belanja pusat yang dinomor satukan tapi masalah ini juga sangat penting karena untuk apa kita ini kalau saya baca yang di belanja pusat. Peningkatan ekonomi mikro melalui pengembangan industri rumahan.Perempuan & Anak Pembaruan-Program 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI Jakarta I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Menteri secara panjang lebar. Yang pertama mengenai terobosan karena kita sudah ketahui bersama bahwa ada penambahan anggaran sebesar Rp1 triliun dan itu kurang lebih 4 kali lipat berarti dari anggaran yang sebelumnya. Itu terobosan-terobosannya harus diperjelas lagi. Saya ingin lebih detail apa yang akan dikerjakan. Anggarannya banyak tapi kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik percuma, tidak bisa diserap dengan baik useless. Kalau kami sangat senang sekali kalau membantu Kementerian PP & PA untuk mendapatkan anggaran yang luar biasa supaya bisa berkerja maksimal tapi apakah dari Kementerian PP & PA ini bisa juga melipatgandakan cara berkerjanya 4 kali seperti anggaran yang sudah digelontorkan itu, itu yang pertama.Perempuan & Anak Rincian Anggaran Kedepan 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI I Perempuan Kemudian yang kedua mengenai peningkatan efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga. Misalnya bagaimana dari Kementerian PP & PA menjaga komunikasi dengan Kemensos karena sehubungan dengan pekerja sosial. Kalau saya lihat di beberapa tempat, di setiap tempat di P2TP2A di setiap kabupaten/kota kalau tidak salah ya, itukan ada banyak kasus yang melapor disitu kemudian ditangani disitu dan banyak juga perempuan-perempuan yang korban perkosaan misalnya harus tinggal disitu. Yang menangani adalah pekerja-pekerja sosial. Yang saya ingin tahu, itu pekerja sosial atau relawan sosial? Dibayarnya secara apa? Digajinya secara apa? Harus dengan secara profesional. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka ditempat penampungan-penampungan, shelter-shelter, pasti yang bekerja disitu adalah pekerja-pekerja sosial secara profesional sehingga juga bisa membantu para korban untuk pulih lebih cepat. Kalau selama ini ada juga kita yang datang ke tempatnya kemudian bahkan pendamping-pendamping ini tidak membantu. Mereka pun tidak ada rasa menyayangi para korban-korban ini, bagaimana mereka bisa pulih? Itu yang terpenting.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI I Perempuan Kemudian koordinasi dengan kepolisian setempat karena saya sebagai masyarakat biasa pun kadang-kadang kalau memang mengalami pelecehan seksual misalnya atau kekerasan pada rumah tangga, pada perempuan dan anak, saya akan bingung, saya harus melapor ke P2TP2A atau saya harus melapor ke polisi? Nah itu yang harus disosialisasikan juga sehingga masyarakat tahu saya harus lari kemana? Kalau begini kan ada dua tempat yang dilapori. Bagaimana cara Kementerian PP & PA berkoordinasi dengan Kepolisian dalam mengatasi hal ini karena ada yang melapor ke polisi, ada yang melapor ke P2TP2A dan kemudian itu juga berhubungan dengan masalah data karena saya sampaikan tadi ada yang ditangani oleh polisi dan ada yang ditangani oleh P2TP2A sehingga datanya pasti ada yang tumpang tindih karena menurut saya data sangat penting. Harus ada yang menjelaskan bahwa data yang akurat itu yang mana? Bagaimana Kementerian PP & PA bisa menanggulangi masalah yang terjadi pada perempuan dan anak apabila data-datanya saja tidak akurat, itu menurut saya. Jadi sehingga ini harus dibenahkan banget begitu kalau orang Jawa bilang. Digenahkan banget ini harus ke polisi atau harus ke P2TP2. Kemudian yang sudah ditangai polisi berapa, yang ditangani oleh Kementerian ini berapa sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dilihat lagi datanya untuk diperbaiki kalau ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. YPerempuan dan Anak Koordinasi 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI I Perempuan Yang tadi saya sampaikan menurut saya program Kementerian PP & PA tidak hanya mengenai sosialisasi atau memberikan seminar-seminar, memberikan pelajaran-pelajaran tapi juga 11 mengatasi pengaduan-pengaduan dan dampak dari korban kekerasan. Itu yang terutama harus kita beresi dulu sehingga P2TP2A ini juga bisa berkerja secara efektif di setiap daerah. Kalau kami selalu mengadakan kunjungan kerja yang salah satu yang selalu kami sambangi adalah P2TP2A dan banyak dari P2TP2A itu tidak memadai dari segi tempatnya, dari segi pegawai yang berkerja disitu untuk mendukung para korban. Ya kalau bisa ini diperbagus lagi. Bukan diperbagus, harus bagus dengan 4 kali yang Kementerian akan dapatkan harusnya P2TP2A ini menjadi suatu ranah yang paling terpenting tidak hanya belanja pusat yang dinomor satukan tapi masalah ini juga sangat penting karena untuk apa kita ini kalau saya baca yang di belanja pusat. Peningkatan ekonomi mikro melalui pengembangan industri rumahan.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI I Perempuan Selamat siang. Ibu Menteri beserta jajarannya. Nama saya Dwi Astuti Wulandari, Fraksi Demokrat, Dapil DKI I Jakarta Timur. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Menteri secara panjang lebar. Yang 1 mengenai terobosan karena kita sudah ketahui bersama bahwa ada penambahan anggaran sebesar Rp1 triliun dan itu kurang lebih 4 kali lipat berarti dari anggaran yang sebelumnya. Itu terobosan-terobosannya harus diperjelas lagi. Saya ingin lebih detail apa yang akan dikerjakan. Anggarannya banyak tapi kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik percuma, tidak bisa diserap dengan baik useless. Kalau kami sangat senang sekali kalau membantu Kementerian PP & PA untuk mendapatkan anggaran yang luar biasa supaya bisa berkerja maksimal tapi apakah dari Kementerian PP & PA ini bisa juga melipatgandakan cara berkerjanya 4 kali seperti anggaran yang sudah digelontorkan itu, itu yang 1Perempuan dan Anak Program 8
Dwi Astuti Wulandari 1 Demokrat DKI I Perempuan Kalau memberikan arahan, memberikan sosialisasi seperti ini tanpa mengatasi masalahmasalah yang memang sudah terjadi, itu akan useless, itu akan percuma sehingga sekali lagi saya menekankan kalau saya pribadi lebih ke arah untuk memperefektifkan, memperbagus masalah P2TP2 dan pengaduan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Program 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Laki-laki

Nama saya Dwi Astuti Wulandari saya dari Fraksi Partai Demokrat, sebenarnya apa yang
ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya,
saya hanya ingin menambahkan sedikit kalau kita lihat dari yang slide dari IPPSI ya, ini dikatakan
bahwa lulusan pendidikan pekerjaan sosial banyak yang melarikan diri tadi ya, sudah banyak kita
dengar. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ya kira-kira caranya membuat para lulusaan ini lebih
tertarik, jadinnya mungkin kalau dilihat-lihat pada ujung-ujungnya itu pada masalah tingkat
kesejahteraan Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya bandingkan dengan di luar negeri seperti Pak Ketua
tadi sampaikan bahwa memang pekerjaan di negara lain itu memiliki peran yang besar. Kebetulan
saya bersekolah Australia, pekerja sosial itu dihargai dan sangat diminati, kenapa kalau di
Indonesia itu kurang diminati malah banyak yang lari kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tenaga Kerja Lulusan pekerja sosial 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Laki-laki Kalaukita lihat tadi memang yang paling membutuhkan RUUnya tetapi selain itu menurut saya jugamasalah tingkat kesejahteraan daripada pekerja sosial ini sendiri. Apakah sesuai dengan UMRatau di bawah UMR itu mungkin kita bisa bersama-sama mengawal supaya RUU ini bisa terjadi,Insya Allah bersama-sama dengan Komisi VIII para ikatan dan semua ini darai pakerejaan sosialini, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan RUU yang bisa mendukung pekerjaan sosial ini diIndonesia makin eksis, makin diminati dan tidak lagi tingkat kesejahteraannya kurang. Saya rasakalau masalah tingkat kesejahteraan para undangan di sini setuju semua untuk ditingkatkan, InsyaAllah mudah-mudahan kita mengawali bersamaTenaga Kerja Payung hukum 8
DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Laki-laki Kalaukita lihat tadi memang yang paling membutuhkan RUUnya tetapi selain itu menurut saya jugamasalah tingkat kesejahteraan daripada pekerja sosial ini sendiri. Apakah sesuai dengan UMRatau di bawah UMR itu mungkin kita bisa bersama-sama mengawal supaya RUU ini bisa terjadi,Insya Allah bersama-sama dengan Komisi VIII para ikatan dan semua ini darai pakerejaan sosialini, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan RUU yang bisa mendukung pekerjaan sosial ini diIndonesia makin eksis, makin diminati dan tidak lagi tingkat kesejahteraannya kurang. Saya rasakalau masalah tingkat kesejahteraan para undangan di sini setuju semua untuk ditingkatkan, InsyaAllah mudah-mudahan kita mengawali bersamaTenaga Kerja RUU 8

DWI ASTUTI WULANDARI 1 DEMOKRAT DKI Jakarta I Laki-laki

Nama saya Dwi Astuti Wulandari saya dari Fraksi Partai Demokrat, sebenarnya apa yang
ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya,
saya hanya ingin menambahkan sedikit kalau kita lihat dari yang slide dari IPPSI ya, ini dikatakan
bahwa lulusan pendidikan pekerjaan sosial banyak yang melarikan diri tadi ya, sudah banyak kita
dengar. Yang ingin saya tanyakan bagaimana ya kira-kira caranya membuat para lulusaan ini lebih
tertarik, jadinnya mungkin kalau dilihat-lihat pada ujung-ujungnya itu pada masalah tingkat
kesejahteraan Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya bandingkan dengan di luar negeri seperti Pak Ketua
tadi sampaikan bahwa memang pekerjaan di negara lain itu memiliki peran yang besar. Kebetulan
saya bersekolah Australia, pekerja sosial itu dihargai dan sangat diminati, kenapa kalau di
Indonesia itu kurang diminati malah banyak yang lari kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tenaga Kerja tingkat kesejahteraan 8

El Nurul Khotimah 1 PKS Banten II Perempuan Yang ketiga adalah bantuan pembangunan dan rehab ruang kelas pada Madrasah Diniyah. Di reses kemarin, saya ketemu dengan forum guru madrasah diniyah takmiliyah dan mereka memang meminta kepada saya untuk menyampaikan bahwa problem yang ada di mereka itu pertama adalah honor guru madrasah takmiliyah, yang kedua adalah infrastruktur. Jadi ruang kelas untuk madrasah diniyah itu juga mohon diperhatikan ya terutama ini untuk di daerah perbatasan tadi saya sangat berterima kasih sekali disini juga ada peningkatan sarana dan prasarana madrasah dan Pondok Pesantren pada perbatasan negara terutama ini kami mendapatkan pesan dari teman-teman yang menjadi guru pengajar madrasah di Kalimantan. Jadi banyak madrasah-madrasah swasta yang juga tidak hanya swasta sebetulnya, yang negeri juga yang memang sudah tidak layak. Waktu yang lampau saya pernah upload di grup WA Komisi VIII kaitannya dengan kondisi madrasah yang ada di Kalimantan. Jadi saya mohon diprioritaskan terutama untuk daerah-daerah yang pasca gempa, pasca bencana, di NTB seperti misalnya itu, tidak hanya NTB, Sumatera Utara juga demikian dan Cilegon juga demikian Pak. Jadi ada bangunan madrasah di Cilegon yang kena banjir tahun kemarin itu juga belum direnovasi.Keagamaan & PendidikanBantuan Pembangunan Pasca Bencana 8



El Nurul Khotimah 1 PKS Banten II Perempuan Kemudian yang kedua adalah insentif guru Non PNS. Ini salah satui diantaranya adalah guru-guru madrasah termasuk guru-guru madrasah, diniyah, takmiliyah.Keagamaan & PendidikanInsentif Guru PNS 8
El Nurul Khotimah 1 PKS Banten II Perempuan Saya ingin mencermati di halaman 27 alenia paling bawah. Oh Bapak belum kenal saya ya? Oh iya, saya kenalkan Pak. Nama saya Ei Nurul Chotimah Pak, dari PKS, dari Banten II, Dapil Banten II. Dari sumber dana SBSN ini untuk membiayai peningkatan sarana, salah satunya adalah asrama haji. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Ketua Komisi VIII bahwa Asrama Haji Banten itu progress di 2019 itu semoga direalisasikan. Begitu Pak Ketua. Jadi mohon progressnya yang jelas sehingga tidak hanya disebutkan saja di laporan ini tetapi juga harus direalisasikan.Keagamaan & PendidikanProggres Pembangunan Asrama Haji Banten 8
El Nurul Khotimah 1 PKS Banten II Perempuan Kemudian yang kedua adalah dalam kegiatan prioritas Kementerian Agama Tahun 2019 di bidang pendidikan salah satunya adalah kaitannya dengan sertifikasi guru dan dosen. Di tahun kemarin kan sertifikasi Guru RA itu dikurangi ya pak. Jadi mudah-mudahan Tahun 2019 itu volumenya ditambah. Ya untuk Guru RA, jadi saya mohon untuk ditambah volume dari sertifikasi guru. Kemudian karena memang guru RA ini Pak kerjanya luar biasa tapi gajinya untuk di daerah itu masih bisa kita temui 1 bulan itu hanya 50 ribu atau 100 ribu. Jadi saya berharap dengan adanya sertifikasi ini bisa mengangkat kesejahteraan para guru RA.Keagamaan & PendidikanSertifikasi Guru 8
Elnino M. Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Yang kedua adalah bahwa kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran Dirjen Haji dan lain-lain yang telah melayani Jamaah Haji Indonesia tahun ini yang berlangsung cukup baik. Sekali lagi terima kasih dan kita memberikan apresiasi positif soal itu.Keagamaan & PendidikanApresiasi pelaksanaan haji 8
Elnino M. Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Yang kedua adalah dia berada di titik tengah antara 2 daerah yang pernah konflik sara yaitu dekat dengan Ambon dan dekat juga dengan Poso dan masih tersisa banyak di Gorontalo, sekarang sudah menjadi penduduk yaitu mereka yang menjadi pengungsi-pengungsi yang ada dari konflik, kedua daerah konflik itu. Di jajaran Bapak juga ada beberapa pejabat yang sempat berkarir di Gorontalo dan kami berharap Pak Menteri bisa memprioritaskan beberapa hal terutama pendidikan islam di Gorontalo dan juga bisa berkoordinasi dengan Bapak-bapak yang pernah bertugas di Gorontalo karena mereka tahu persis keadaan disana.Keagamaan & PendidikanDaerah konfilk SARA 8
Elnino M. Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Terakhir ini ada informasi dari BIN tahun ini baru-baru ya kira-kira sekitar beberapa bulan lalu, ada potensi-potensi teroris juga disana, ekstrimis Islam yang datang dari luar, dan ingin merusak keharmonisan, kehidupan di Gorontalo walaupun belum bisa besar dan tidak besar juga pengaruhnya tetapi ini akan menjadi masalah baru disana, sementara ada banyak sekali pesantren-pesantren yang sangat moderat tetapi memang kondisi pesantren-pesantren itu baik pesantren NU, Pesantren Muhammadiyah, Pesantren Hidayatullah dan lain-lain itu masih banyak yang sangat kurang fasilitasnya dan mungkin membutuhkan semacam dorongan atau bantuan dari Kementerian Agama entah apa itu bentuknya, Pak Menteri dan jajarannya yang lebih tahu.Keagamaan & PendidikanPotensi Terorisme 8
Elnino M. Husein Mohi 1 Gerindra Gorontalo Laki-Laki Mengenai RKAKL yang diajukan oleh Pak Menteri ini, saya mungkin karena memang masih baru Pak disini, masih harus menyesuaikan frame Komisi VIII. Kira- kira cuman ini yang dapat saya sampaikan abhwa kita berharap di program yang diajukan oleh Pak Menteri diantara Program nomor e program pendidikan islam yang berkaitan dengan BOP, Pendidikan Keagamaan Islam Pondok Pesantren dan lain-lain itu, secara umum program-program ini kami memohon kepada Kementerian Agama untuk tidak saja mengutamakan provinsi-provinsi yang ada wakilnya di Komisi VIII karena bagaimana pun juga kami tidak bisa menempatkan orang semua komisi karena kami wakilnya itu hanya 3 dari Gorontalo 1 provinsi karena penduduknya sedikit, tetapi kami berharap Pak Menteri juga ada pertimbangan untuk memprioritaskan daerah-daerah yang memang betul-betul membutuhkan. Gorontalo itu secara, dia masih termasuk daerah yang 3T sebetulnya, Tertinggal, Terjauh, Terdepan istilah sekarang atau Terbelakang itu maksudnya.Keagamaan & PendidikanProgram Pendidikan Islam 8

ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian kemudian gini ada satu Dapil kami di Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, ini mungkin nanti _diceritakan bahwa itu _menjadi contoh pilot project juga database mulai dari desa sampai kabupaten itu enggak tumpang tindih. Jadi alokasi –alokasi yang diberikan apakah itu KIP, KIS, dan sebagainya tidak bermakna di sana, karena apa karena di sana secara terstruktur datanya itu mulai dari RT sampai ini sudah ada seperti program satu atap ya apa namanya program satu pintu. Jadi data apa saja orang miskin –orang miskin Indonesia mau mencari contoh data orang miskin di Kabupaten Sragen. Maka disitu sudah terpetakan di RT mana dia itu sampai penyakitnya apa, sampai tidak punyanya apa, itu sudah ada di sana. Ini yang perlu di contoh oleh daerah lain bahkan mungkin Presiden perlu juga mencontoh dalam …__, ini yang akan nanti akan kita sampaikan dalam _ penganggaran pembuatan kebijakan sehingga tidak tumpang tindih karena apa? Kalau di daerah lain seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan termasuk di daerah asal saya kepala desa, kepala dusun selalu dijadikan seperti apa namanya seperti di adu domba, begitu. Jadi orang yang mampu menerima dan tidak tidak mampu, betul-betul tidak mampu bahkan dia janda, tua, tidak bekerja tidak dapat. Nah ini yang perlu menjadi bahan juga bagi Propinsi DPRD Jawa Tengah yang itu akan menjadi bahan kami nanti ketika kita Rakor.
Bantuan 
Kesejahteraan Anggaran 8

ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian kemudian gini ada satu Dapil kami di Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, ini mungkin nanti _diceritakan bahwa itu _menjadi contoh pilot project juga database mulai dari desa sampai kabupaten itu enggak tumpang tindih. Jadi alokasi –alokasi yang diberikan apakah itu KIP, KIS, dan sebagainya tidak bermakna di sana, karena apa karena di sana secara terstruktur datanya itu mulai dari RT sampai ini sudah ada seperti program satu atap ya apa namanya program satu pintu. Jadi data apa saja orang miskin –orang miskin Indonesia mau mencari contoh data orang miskin di Kabupaten Sragen. Maka disitu sudah terpetakan di RT mana dia itu sampai penyakitnya apa, sampai tidak punyanya apa, itu sudah ada di sana. Ini yang perlu di contoh oleh daerah lain bahkan mungkin Presiden perlu juga mencontoh dalam …__, ini yang akan nanti akan kita sampaikan dalam _ penganggaran pembuatan kebijakan sehingga tidak tumpang tindih karena apa? Kalau di daerah lain seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan termasuk di daerah asal saya kepala desa, kepala dusun selalu dijadikan seperti apa namanya seperti di adu domba, begitu. Jadi orang yang mampu menerima dan tidak tidak mampu, betul-betul tidak mampu bahkan dia janda, tua, tidak bekerja tidak dapat. Nah ini yang perlu menjadi bahan juga bagi Propinsi DPRD Jawa Tengah yang itu akan menjadi bahan kami nanti ketika kita Rakor.
Bantuan 
Kesejahteraan database 8

ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Nah, ini sebagai gambaran saja kepada Bapak, Ibu. Barangkali _dicontoh nanti DPRD provinsi Jawa Timur untuk melihat apa betul kebenarannya bahwa apa namanya pelayanan one pelayanan satu pintu saya Cuma lupa namanya karena catatan tidak terbawa. Nah, ini agar Indonesia pun ketika akan memberikan bantuan apakah ke lansia, apakah ke pendidikan, tidak perlu kartunya bermacam-macam yang akhirnya terjadi pemborosan. Jadi begitu melihat data sudah terlihat, akan diambil kebijakan yang bagaimana sistemnya mau diambil, bagaimana _dengan cara seperti itu. Ini sebagai tambahan saja Ketua.
Bantuan 
Kesejahteraan Pelayanan satu pintu 8

ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Tadi apa yang sudah diutarakan oleh Anggota Komisi E dari DPRD Propinsi Jawa Tengah, eh dari Provinsi Jawa Timur, mohon maaf ini adalah merupakan suatu masukkan yang mana tadi sudah sampaikan bahwa kata bu menteri mengapa datanya data dengan ini berbeda adalah karena memang belum ada dana validasi dan itu baru akan dianggarkan nanti. Mestinya, meskipun tadi sudah disebut itu instruksi dari Presiden, tapi mestinya Presiden juga melihat kalau temuan-temuan kita sama dengan temuan Bapak dan Ibu dari Komisi E, kenyataannya yang sudah dijadikan pilot project adalah pendataan ini dipakai pada saat Presiden yang lalu. Nah, oleh karena itu mestinya juga enggak perlu gitu kalau kita ini berpendapat mestinya juga enggak perlu menggunakan kebijakan baru karena toh yang dipakai adalah kebijakan yang lalu. Gitu kan? Cuma namanya diganti ya jangan ganti nama dulu lah. Apa salahnya sih gitu.
Bantuan 
Kesejahteraan Validasi data 8

ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian kalau tadi disampaikan mengenai persoalan Dimas Islam kalau tidak salah, bahwa Bansos saat ini hanya diperuntukan kepada tempat-tempat yang terkena dampak dari bencana, nah apakah hanya tempat-tempat yang berdampak dari bencana saja yang memerlukan? Jadi kalau kita melihat di beberapa daerah mestinya bansos itu tidak langsung di kepres hanya diperuntukan bagi daerahdaerah yang berdampak bencana, karena yang tidak berdampak pada bencana itu juga sungguh sangat memprihatinkan dan itu memerlukan tangan juga dari Kemenag, saya kira masyarakat ini sudah sangat luar biasa untuk membangun tempat peribadatannya mereka kesadarannya sudah tumbuh oleh karenanya perlu juga uluran tangan dari pemerintah kalaupun itu adalah yang dikhawatirkan karena ada sesuatu nantinya saya pikir ini ada, ada regulasi khusus untuk penanggulangan agar supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan termasuk diantaranya adalah Bansos mengenai sekolah-sekolah khusus nya ini yang nanti berkaitan dengan sekolah-sekolah yang berbunyi Islam, mulai dari MI sampai dengan Perguruan Tinggi, saya kira memang perlu regulasi sehingga clear semuanya, tetapi mereka betul-betul masih mendapatkan perhatian dari Kemenag, ini harapan saya jangan sampai kemudian karena persoalan kemarin KPK seperti itu kemudian langsung saja diputus di tengah jalan kemudian akhirnya bagaimana dan umumnya rata-rata sekolah itu yang sekolah di yayasan di Yayasan Muslim di Pondok Pesantren itu adalah orang-orang yang rata-rata yang sangat memerlukan, karena memang sekolah di luar itu biaya nya lebih mahal jadi harapannya ini perlu solusi, jadi solusi nya itu bukan dari yang lain-lain syukur ini adalah dipikirkan dari Kemenag harapan saya seperti itu.Bantuan Sosial Bansos 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Sedikit menanggapi apa yang sudah di sampaikan oleh mitra kerjanya DPR RI dari BNPB,semua yang disampaikan memang apa yang usulan yang sudah disampaikan dari DPR RI ternyatabisa ditanggapi dengan cepat dan di lapangan pun kami berharap dari BNPB lebih sigap lagi. Sudahsigap tetapi bisa lebih sigap lagi. Menanggapi dari hal itu Bapak dan Ibu, jika melihat dari paparan yangtadi sudah saya sampaikan, ini tentunya sudah sangat ideal. Hanya saja saya merasa masih adabeberapa sedikit kelemahan agar supaya koordinasi antar lembaga di Kementerian itu ketika terjadibencana itu pasti ada koordinasi karena tidak hanya menangani apa yang ditangani ketika longsorhanya longsor saja tetapi penanganan ke depan entah itu rehab, rekon dan sebagainya, kemudianpemulihan dan sebagainya itu pasti memerlukan bantuan dari kelembagaan lain atau dari kementerianlain. Oleh karena itu saya sangat berharap ini kan baru melihat Pak, kita baru melihat dari mediamassa, kita ingin koordinasinya itu, tanggap darurat itu cepat, antar kementerian itu juga cukup begitutanggapnya sehingga ketika akan memutuskan ini akan apa dan bagaimana itu pun tidak harus salingibaratnya saling lempar tanggung jawab atau mungkin mengenai masalah penanganan keuangannyajuga nanti bisa cepat harapan kita termasuk juga dengan PU karena ini otomatis secara tidak langsungleading-nya disini adalah di BNPB karena itu menyangkut dampaknya pasti yang paling besar soalinfrastruktur. Jadi leading-nya saya harapkan BNPB cepatlah baik ke PU atau ke apa sehinggamasyarakat untuk pemulihan ekonomi itupun juga bisa segera tertangani. Kemudian Mengenaibagaimana BNPB ini juga bisa bersinergi dengan swasta dengan perusahaan-perusahaan agar supayaperusahaan-perusahaan itu juga punya kepedulian lewat CSR-nya begitu. Bagaimana penangananbencana itu tidak hanya menjadi, penangannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintahdaerah tetapi disitu banyak sekali perusahaan-perusahaan agar supaya mereka juga dengan rela hatimengulurkan tangan begitu kan untuk lebih cepat memulihkan kondisi korban baik secara moral, hatinurani, psikologis maupun perekonomian. Nah ini saya rasa gotong royong yang nanti kalau mampudiciptakan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana BNPB ini nanti mampu segeramensupport, mengajak para pengusaha-pengusaha untuk bisa terjun kesana. Kemudian meskipun iniPak yang terakhir. Meskipun kita tahu mengenai masalah bencana ini faktornya tentu saja banyakbukan saja sekedar faktor dari Yang Maha Kuasa. Faktor alam, faktor manusia ini yang lebih banyak.Harapan kita tentu bisa di manage sejauh mana peta yang dibuat di masing-masing daerah itu,bencana itu apa? Meskipun kita tidak bisa merencanakan tetapi minimal kalau kita sudah punya daerahini adalah potensi bencananya ini kita bisa membuat skala prioritas, syukur-syukur dengan alihteknologi yang canggih bisa bersinergi dengan litbang dan sebagainya mampu menciptakan teknologibaru yang terbarukan untuk mendeteksi dini. Nah ini agar supaya masyarakat juga bisa tahu dan tentusaja ini juga diperlukan sosialisasi agar supaya masyarakat tahu bahwa mereka potensinya seperti iniharus apa dan bagaimana sehingga bisa diminimalisir, harapannya seperti itu dan satu lagi yangterakhir, pesananan ketika saya reses adalah,Bencana CSR 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Satu menit yang terakhir yaitu mengenai dana on call. Mengenai dana on call darikabupaten/kota, dana on call itu bagaimana caranya agar bisa terakses dengan baik dan aturannyatidak berbelit-belit, itu saja PakBencana Dana on call 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Dalam hal ini dan khususnya kita setelah banyak longsor bukan longsor, banjir, hujan kemarin kemudian kita akan menghadapi musim yang berbeda, musim kering. Oleh karena itu, kemungkinan masih akan ada lagi bencana-bencana yang lain. Kalau Pak Gus Muna menyampaikan kalau sudah terpetakan oleh dinas yang 18 lain mungkin tidak perlu rehab, rekon. Ini saya kira juga kelihatannya mustahil. Tetapi satu yang menarik tadi yang sudah disampaikan apa yang tertera di paparan adalah salah satu pengurangan resiko bencana adalah dengan kearifan lokal. Saya sepakat kearifan lokal itu harus diangkat sebagai upahnya penanggulangan bencana. Kalau barangkali BNPB sudah punya satu jenis kearifan lokal, ini mungkin yang perlu di sosialisasikan untuk memotivasi daerah-daerah lain karena kearifan lokal ini semakin lama, semakin terkikis.Bencana Kearifan lokal 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Oleh karena itu, perlu dibangkitkan kembali ini adalah upaya yang sangat efektif untuk menekan keluarnya dana ketika terjadi baik ketika terjadi bencana maupun yang akan terjadi. Jadi melalui kearifan lokal memang sangat tepat sekali. Tetapi satu hal yang juga tidak bisa kita abaikan ketika bencana ini ternyata diakibatkan juga oleh mitra-mitra kerja BNPB, contoh : tadi sudah disebut tentang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ini ternyata berperan sangat besar memicu terjadinya bencana juga.Bencana Kearifan lokal 8
ENDANG MARIA ASTUTI 5 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Interupsi, 1 detik saja. 42 Apakah kebakaran juga tercover BNPB ya? Terima kasih.Bencana Kebakaran 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, dampak yang harus dikeluarkan oleh BNPB adalah penanggulangan dan ini keluar uangnya juga tidak sedikit. Sementara ketika ada penghasilan itu yang menikmati adalah kementerian tersebut. Nah kita harapkan ini ada komunikasi yang baik. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Tidak sedikit daerah-daerah pegunungan, ini yang di daerah Dapil saya, Pak, Wonogiri, Karanganyer, dan Sragen Perhutani itu membuat lahan untuk membuat lahan menanam pohon yang bisa dihasilkan yaitu ada 3 jenis kemudian ketika ini sudah berhasil ditanam tanpa memikirkan dampaknya. Nah, ternyata dampaknya adalah satu longsor, dua itu adalah kera, jadi kera pun berakibat menjarah karena pohon-pohon di situ yang mestinya bisa menanggulangi kera-kera untuk turun menjarah pertanian dan perkebunan masyarakat, itu sudah tidak ada lagi. Nah, disini karena apa? Karena Perhutani tidak memikirkan dampak yang lain dan setelah itu juga kebakaran hutan. Jadi ketika ini tidak di-mapping dengan baik, tidak terkomunikasikan juga dengan baik dampak yang ditimbulkan adalah bencana tanah longsor. Akhirnya warga juga yang mengalami akibat tanah longsor yang luar biasa. Nah, ini mohon mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu kalau akhirnya di daerah lain terjadi kebakaran hutan, asapnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus terkomunikasikan dengan baik agar BNPBitu tidak menerima dan dampak akibat dari program-program mereka.Bencana Komunikasi program 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Sedikit menanggapi apa yang sudah di sampaikan oleh mitra kerjanya DPR RI dari BNPB,semua yang disampaikan memang apa yang usulan yang sudah disampaikan dari DPR RI ternyatabisa ditanggapi dengan cepat dan di lapangan pun kami berharap dari BNPB lebih sigap lagi. Sudahsigap tetapi bisa lebih sigap lagi. Menanggapi dari hal itu Bapak dan Ibu, jika melihat dari paparan yangtadi sudah saya sampaikan, ini tentunya sudah sangat ideal. Hanya saja saya merasa masih adabeberapa sedikit kelemahan agar supaya koordinasi antar lembaga di Kementerian itu ketika terjadibencana itu pasti ada koordinasi karena tidak hanya menangani apa yang ditangani ketika longsorhanya longsor saja tetapi penanganan ke depan entah itu rehab, rekon dan sebagainya, kemudianpemulihan dan sebagainya itu pasti memerlukan bantuan dari kelembagaan lain atau dari kementerianlain. Oleh karena itu saya sangat berharap ini kan baru melihat Pak, kita baru melihat dari mediamassa, kita ingin koordinasinya itu, tanggap darurat itu cepat, antar kementerian itu juga cukup begitutanggapnya sehingga ketika akan memutuskan ini akan apa dan bagaimana itu pun tidak harus salingibaratnya saling lempar tanggung jawab atau mungkin mengenai masalah penanganan keuangannyajuga nanti bisa cepat harapan kita termasuk juga dengan PU karena ini otomatis secara tidak langsungleading-nya disini adalah di BNPB karena itu menyangkut dampaknya pasti yang paling besar soalinfrastruktur. Jadi leading-nya saya harapkan BNPB cepatlah baik ke PU atau ke apa sehinggamasyarakat untuk pemulihan ekonomi itupun juga bisa segera tertangani. Kemudian Mengenaibagaimana BNPB ini juga bisa bersinergi dengan swasta dengan perusahaan-perusahaan agar supayaperusahaan-perusahaan itu juga punya kepedulian lewat CSR-nya begitu. Bagaimana penangananbencana itu tidak hanya menjadi, penangannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintahdaerah tetapi disitu banyak sekali perusahaan-perusahaan agar supaya mereka juga dengan rela hatimengulurkan tangan begitu kan untuk lebih cepat memulihkan kondisi korban baik secara moral, hatinurani, psikologis maupun perekonomian. Nah ini saya rasa gotong royong yang nanti kalau mampudiciptakan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana BNPB ini nanti mampu segeramensupport, mengajak para pengusaha-pengusaha untuk bisa terjun kesana. Kemudian meskipun iniPak yang terakhir. Meskipun kita tahu mengenai masalah bencana ini faktornya tentu saja banyakbukan saja sekedar faktor dari Yang Maha Kuasa. Faktor alam, faktor manusia ini yang lebih banyak.Harapan kita tentu bisa di manage sejauh mana peta yang dibuat di masing-masing daerah itu,bencana itu apa? Meskipun kita tidak bisa merencanakan tetapi minimal kalau kita sudah punya daerahini adalah potensi bencananya ini kita bisa membuat skala prioritas, syukur-syukur dengan alihteknologi yang canggih bisa bersinergi dengan litbang dan sebagainya mampu menciptakan teknologibaru yang terbarukan untuk mendeteksi dini. Nah ini agar supaya masyarakat juga bisa tahu dan tentusaja ini juga diperlukan sosialisasi agar supaya masyarakat tahu bahwa mereka potensinya seperti iniharus apa dan bagaimana sehingga bisa diminimalisir, harapannya seperti itu dan satu lagi yangterakhir, pesananan ketika saya reses adalah,Bencana Koordinasi antar lembaga 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Sedikit menanggapi apa yang sudah di sampaikan oleh mitra kerjanya DPR RI dari BNPB,semua yang disampaikan memang apa yang usulan yang sudah disampaikan dari DPR RI ternyatabisa ditanggapi dengan cepat dan di lapangan pun kami berharap dari BNPB lebih sigap lagi. Sudahsigap tetapi bisa lebih sigap lagi. Menanggapi dari hal itu Bapak dan Ibu, jika melihat dari paparan yangtadi sudah saya sampaikan, ini tentunya sudah sangat ideal. Hanya saja saya merasa masih adabeberapa sedikit kelemahan agar supaya koordinasi antar lembaga di Kementerian itu ketika terjadibencana itu pasti ada koordinasi karena tidak hanya menangani apa yang ditangani ketika longsorhanya longsor saja tetapi penanganan ke depan entah itu rehab, rekon dan sebagainya, kemudianpemulihan dan sebagainya itu pasti memerlukan bantuan dari kelembagaan lain atau dari kementerianlain. Oleh karena itu saya sangat berharap ini kan baru melihat Pak, kita baru melihat dari mediamassa, kita ingin koordinasinya itu, tanggap darurat itu cepat, antar kementerian itu juga cukup begitutanggapnya sehingga ketika akan memutuskan ini akan apa dan bagaimana itu pun tidak harus salingibaratnya saling lempar tanggung jawab atau mungkin mengenai masalah penanganan keuangannyajuga nanti bisa cepat harapan kita termasuk juga dengan PU karena ini otomatis secara tidak langsungleading-nya disini adalah di BNPB karena itu menyangkut dampaknya pasti yang paling besar soalinfrastruktur. Jadi leading-nya saya harapkan BNPB cepatlah baik ke PU atau ke apa sehinggamasyarakat untuk pemulihan ekonomi itupun juga bisa segera tertangani. Kemudian Mengenaibagaimana BNPB ini juga bisa bersinergi dengan swasta dengan perusahaan-perusahaan agar supayaperusahaan-perusahaan itu juga punya kepedulian lewat CSR-nya begitu. Bagaimana penangananbencana itu tidak hanya menjadi, penangannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintahdaerah tetapi disitu banyak sekali perusahaan-perusahaan agar supaya mereka juga dengan rela hatimengulurkan tangan begitu kan untuk lebih cepat memulihkan kondisi korban baik secara moral, hatinurani, psikologis maupun perekonomian. Nah ini saya rasa gotong royong yang nanti kalau mampudiciptakan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana BNPB ini nanti mampu segeramensupport, mengajak para pengusaha-pengusaha untuk bisa terjun kesana. Kemudian meskipun iniPak yang terakhir. Meskipun kita tahu mengenai masalah bencana ini faktornya tentu saja banyakbukan saja sekedar faktor dari Yang Maha Kuasa. Faktor alam, faktor manusia ini yang lebih banyak.Harapan kita tentu bisa di manage sejauh mana peta yang dibuat di masing-masing daerah itu,bencana itu apa? Meskipun kita tidak bisa merencanakan tetapi minimal kalau kita sudah punya daerahini adalah potensi bencananya ini kita bisa membuat skala prioritas, syukur-syukur dengan alihteknologi yang canggih bisa bersinergi dengan litbang dan sebagainya mampu menciptakan teknologibaru yang terbarukan untuk mendeteksi dini. Nah ini agar supaya masyarakat juga bisa tahu dan tentusaja ini juga diperlukan sosialisasi agar supaya masyarakat tahu bahwa mereka potensinya seperti iniharus apa dan bagaimana sehingga bisa diminimalisir, harapannya seperti itu dan satu lagi yangterakhir, pesananan ketika saya reses adalah,Bencana peta bencana 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian yang lainnya adalah mengenai RTRW, Bapak. Barangkali kalau Bu Ruskati menanyakan sudah punya peta belum? Saya kira pasti sudah itu peta rawan bencana, nomor 1 apa bencananya apa, saya rasa pasti sudah punya. Tetapi RT-RW ini yang harus dipertegas, jangan sampai ini nanti juga akan berdampak kepada bencana. Yang terakhir, saya juga sangat mendukung sekali karena kita tahu, belum bisa memprediksi sekali pun sudah berupaya untuk mencegah penanggulangan juga sudah disiapkan tetapi rencana Tuhan, kita tidak ada yang tahu, bencana pasti InsyaAllah ada. Oleh karena itu, tetap kesisap-siagaan. Mengenai anggaran memang perlu ditambah. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Peta rawan bencana 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi saya rasa ini memang situasinya tidak kondusif, komunikasi dari kementerian yang diawali dari Pendis kemarin tentu akan berlanjut. Belum lagi ketika banyak persoalan ternyata ini tidak terselesaikan juga. Jadi komunikasi kita itu bermitra namun tidak serasa bermitra sebagaimaan yang disampaikan oleh Pak Fikri. Jadi menurut saya harus dipending dulu, carikan atau mungkin diskors ketemu, setelah ketemu formulanya baru dimulai, Pimpinan. Terima kasih.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Nama Endang Maria dari Dapil Jateng IV. Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. Pak Sekjen. Sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sekjen mengenai K1 dan K2. Jadi setelah disaring dari 3.000 sekian ternyata yang murni itu hanya 29, jadi kita sebetulnya sedih dan sangat prihatin sekali mengingat kriteria mereka untuk menjadi K1 dan K2 harus mengabdi sekian tahun, lebih dari 10 tahun dan pada akhirnya mereka pun tidak mendapatkan apa-apa, ... Juga tidak. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya apalagi ketika disitu tadi dipaparkan bahwa K2 itu tidak termasuk yang didanai oleh APBN atau APBD.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Nah kalau ini mohon maaf Pak Irjen barangkali nanti kriteria tadi kan termasuk kenapa tidak masuk kriteria itu tadi dengan berbagai item-nya. Haruskah kita tinggal diam begitu? Siapa yang akan memberikan sedikit penghargaan. Orang tua kadang-kadang orang tua siswa di daerah pedesaan, pegunungan pun dengan keterbatasan karena anak didiknya saja ke sekolah tidak pakai sepatu karena memang secara finansial tidak ada, siapa juga yang akan memperhatikan mereka kalau harus ditarik wilayah sementara dari pemerintah tidak ada perhatian sama sekali bahkan ini melebihi usianya dia mengabdi ada yang sudah 20 tahun tidak masuk kriteria K1, tidak masuk kriteria K2 juga. Jadi melihat banyak sekali guru-guru seperti itu rasanya sedih dan prihatin. Terus terang sedih dan prihatin tidak hanya di Dapil saya, saya 18 tahun Pak jadi Guru SMK dan saya tidak perlu menuntut sertifikasi karena saya masih bisa berjuang sendiri tapi pengabdian itu saya .... sama mereka, saya masih beruntung, masih bisa buka katering, yang lain yang di daerah terpencil tidak ada. Saya bisa merasakan itu sementara mereka akan memandaikan anak, ingin membeli buku juga tidak ada karena untuk makan keluarganya tidak ada.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian kita flash back, jika dengan kondisi seperti itu bagaimana dengan keluarga mereka? Mampukah mereka juga anak menyekolahkan anak-anaknya begitu? Mohon ini nanti disampaikan ke Menteri PAN dan RB untuk bisa dipertimbangan khusus ini. Ini saja saya kira.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi kalau sudah ketemu entah dengan Pimpinan atau dengan utusan formula ini ketemu kedepan, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan mitranya itu tetap berjalan dengan smooth, saya harap tetap minimal diskors kalau ditunda pun, Oke.Internal Kemenag Rapat 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian mengenai persoalan guru agama apapun yang berada di sekolah umum. Kebanyakan mereka mengeluhkan persoalan kenapa kita ini susah sekali mengakses untuk percepatan administasi guru-guru agama yang disekolah umum cepat, tetapi guru-guru agama yang ada di sekolah agama itu mungkin langsung dengan Kementerian Agama. Kalau mengenai sertifikasi, mengenai apa-apa, di sekolah umum itu info akan lebih cepat tetapi mengenai guru agama ini ternyata tidak.Keagamaan & PendidikanAkses Administrasi Guru Agama 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian untuk guru-guru agama bahkan kita guru agama apa saja kita sedih sebetulnya ketika para guru-guru ini meminta bahwa kenapa kita tidak diserahkan saja ke Kementerian Pendidikan. Saya bilang kalau guru agama diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, ini tujuan pembinaannya tidak akan dapat tetapi tujuan pembelajarannya dapat, padahal tujuan utama untuk revolusi mental ataukah tujuan utama pembentukan karakter terutama adalah pada pendidikan agama. Nah harapannya bagaimana konsep dari Kementerian Agama ke depan berpikir bahwa guru-guru agama ini akan dibawa kemana, apakah akan tetap dibina oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Agama atau memang akan dilepas saja pembinaannya, sehingga ya menjadi bebas seperti pendidikan yang lain. Ini menjadi sangat penting sekali saya kira Pak Dirjen dan Pak Menteri karena menurut pribadi saya yang namanya pendidikan agama itu harus connect, guru agama ya harus mendapat pembinaan 1 visi pembinaannya ya di Kementerian Agama tetapi kalau seperti ini kondisnya mereka kurang mendapatkan perhatian, maka tidak mungkin tidak kalau mereka itu akhirnya minta dilepas sehingga siapa yang lebih mudah menerima kondisi mereka. Nah ini yang perlu menjadi perhatian tersendiri saya kira bagi Kementerian Agama.Keagamaan & PendidikanPembinaaan Guru Agama 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi mengurangi kesenjangan orang itu sudah miskin penanganan fakir miskin itu kan tidak hanya oleh Kementerian Agama, tetapi dengan Kementerian yang lain. Nah bagaimana orang yang miskin itu tidak menjadi fakir dan tidak menjadi, agama tidak menjadi penting menurut mereka karena kemiskinan. Inikan perlu keseimbangan diantara itu. Nah diantaranya adalah banyak program yang di Kementerian Agama apakah itu Baznas dan sebagainya yang juga bisa disosialisasikan. Jadi nampaknya sepele tetapi menjadi sangat penting saya kira. Jadi bagaimana Kementerian Agama mampu untuk merealisasi ini dalam waktu dekat dan sekaligus saya kira ini bisa juga meringankan, kita jauh lebih dekat juga Pak Pimpinan, Ketua Komisi bisa jauh lebih dekat sehingga persoalan ini tidak akan menjadi persoalan konflik sosial hanya persoalan hoax nantinya. Jadi ini yang saya kira perlu diinisiasi oleh DPR di Komisi VIII maupun dari Kementerian Agama, karena ini pasti akan bisa menyangkut ke masalah keamanan nasional, hanya dari persoalan yang sangat sepele sekali.Keagamaan & PendidikanPenanganan Fakir Miskin 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian mengenai penurunan pagu anggaran Kementerian Agama. Ini sebetulnya sangat menyedihkan sekali, karena pasti akan berimplikasi kepada pendidikan. Tadi sudah disebut oleh Pak Umam, bahwa sebetulnya di pendidikan di Kementerian Agama ini bukan besar, hanya nampak besar dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan. Nah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar supaya pendidikan mulai RA sampai Diniyah sampai Madrasah atau Perguruan Tinggi dan juga Pondok Pesantren itu serasa diayomi oleh Kementerian Agama karena kecukupan anggaran, kalau sampai saat ini saja di luar pemerintah mereka kan sudah mulai membantu Pemerintah sebetulnya, why not anggaran itu kok tidak bisa mereka dapat begitu dan itu prosentasenya hanya sangat kecil sekali. Jadi saya justru berharap bagaimana upaya dorongan Komisi VIII bersama dengan Pak Menteri apa yang harus dilakukan agar supaya mereka pun mendapatkan bantuan itu sehingga mereka akan jauh lebih baik untuk membina apakah pondoknya, apakah MI-nya, apakah RA-nya.Keagamaan & PendidikanPenurunan Pagu Anggaran 8
Endang Maria Astuti 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Jadi 1 hal nanti sekaligus biar dijawab oleh Pak Menteri.1 yang menjadi keperihatinan kita dengan kondisi saat ini kenapa tadi saya usulkan untuk sosialisasi khususnya karena di daerah-daerah hingga saat ini yang namanya anak ingin menikah di bawah umur justru tidak semakin surut. Jadi mohon menjadi perhatian Pak Menteri ini konsep apa yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama. Yang keduanya adalah harus mendesak Kementerian Agama untuk tetap melarang anak menikah di bawah usia 17.Keagamaan & PendidikanPernikahan anak di bawah umur 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Saya hanya akan menambahkan saja nih Pak Menteri karena sudah banyak hal yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan di depan mengenai persoalan guru itu saya kira kan semua tidak hanya aktivitas protestan saja yang mengalami kekurangan guru, bahkan karena prosentase guru agama itu sebetulnya juga jauh lebih banyak kurangnya sehingga kebutuhan guru dengan kapasitas yang ada memang sudah sangat tidak memadai. Jadi itu memang perlu menjadi prioritas pemikiran tersendiri saya kira untuk Pak Dirjen Pendidikan Islam dan juga dengan Dirjen Bimas-Bimas yang lain saya kiraKeagamaan & PendidikanPresentase Guru Agama 8



Endang Maria Astuti 3 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Izin Pak Menteri. …: Rekayasa umur itu di Kades Pak. Jadi kalau petugas Bapak memang tidak, tapi kalau Kepala Desa, orang umur 16 dibilang umur sekian, itu dan rata-rata petugas tidak meneliti Pak. [19]Keagamaan & PendidikanRekayasa Umur 8
Endang Maria Astuti 3 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Ya maaf izin Pak Menteri, saya menambahkan, sedikit. Maaf Pimpinan, yang di bawah umur. Ini adalah umumnya memang mengajukan umur dituakan. Oleh karena itu, harus ada regulasi dari Kementerian Agama yang diperlukan untuk mengatur sanksi sehingga mereka tidak lagi menikahkan dengan merekayasa, meloloskan umur di bawah usia 17 kemudian disahkan di PA. Jadi harus ada komunikasi saya kira. Terima kasih.Keagamaan & PendidikanRekayasa Umur untuk menikah 8
Endang Maria Astuti 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Jadi 1 hal nanti sekaligus biar dijawab oleh Pak Menteri.1 yang menjadi keperihatinan kita dengan kondisi saat ini kenapa tadi saya usulkan untuk sosialisasi khususnya karena di daerah-daerah hingga saat ini yang namanya anak ingin menikah di bawah umur justru tidak semakin surut. Jadi mohon menjadi perhatian Pak Menteri ini konsep apa yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama. Yang keduanya adalah harus mendesak Kementerian Agama untuk tetap melarang anak menikah di bawah usia 17.Keagamaan & PendidikanSosialisasi Pencegahan 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Makanya karena ini Tatib sebisa mungkin saya mentaatinya walaupun ngomong pun harus dengan cepat. Jadi Ibu Menteri, jadi setelah mendengarkan sedikit apa yang disampaikan namun tadi sedikit sudah sempat membaca buku yang disampaikan Bu Menteri dari paparan tadi yaitu mengenai visi misi yang sudah disampaikan di antaranya ada beberapa yang saya catat, intisarinya adalah persoalan kita ini belum bisa terselesaikan dengan baik mengenai persoalan kesenjangan sosial. Meskipun PSKS sudah diluncurkan tetapi persoalan itu belum bisa langsung terselesaikan. Belum lagi karena ini nanti menginjak ke RPJM tentu harus lebih detail lagi harus lebih jeli lagi jangan sampai persoalan kemarin itu kemudian timbul kembali. Beberapa hal yang harus kita ingat mestinya Indonesia ini tahun 2015 ya kalau tidak salah, pencapaian MDG's itu sudah selesai mestinya. Tetapi kenyataannya dengan peluncuran PMKS yang ternyata masih menjadi masalah ini mengindikasikan bahwa ini belum selesai. Oleh karena itu harapan kita program Bu Menteri nanti untuk penanganan apakah itu rehab, rekon, dan sebagainya termasuk di antaranya satu yang kemarin di share kan juga ke teman-teman ada persoalan kube. Kube ini jangan sampai berhenti pada persoalan karena masalah makronya saja. Apalagi kita menghadapi MEA kan begitu. Kalau masyarakat kita hanya diberi kube sebagai pancingan saja, tidak diberi pelatihan, tidak diberi tindak lanjut, upaya untuk mengakseskan mereka tentu ini selesai di situ saja. Kita harapkan nanti Bu Menteri ke depan mampu memberikan program yang lebih baik lagi dari kube.Pemberdayaan Sosial Kesenjangan sosial 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Dan yang kedua mengenai peluncuran kube. Nanti harapan saya tentu jangan sampai ini oleh dinas di Kabupaten, provinsi kabupaten/kota itu dalam bentuk barang, sekali lagi harapan saya tidak diberikan dalam bentuk barang. Karena apa ini kaku sekali, masyarakatnya diberi bantuan ketika diberikan wujud barang mereka tidak bisa mencarikan solusi lain akhirnya harapan kita untuk mengangkat taraf hidup mereka pun tidak akan bisa terselesaikan. Karena apa, karena mestinya kalau belum lagi kalau misalnya barang itu mestinya 10 tinggal 7 ini menjadi persoalan juga bagaimana mereka nanti mau, ini harapannya saja. Kemudian untuk karena ini MDG's kita belum selesai, harapan untuk mengurangi angka kemiskinan, kelaparan, tentu ini menjadi prioritas dari Kementerian Sosial karena ini persoalan soaial. Jadi angka kematian ibu (AKi) ini sangat tinggi, kemudian gizi juga masih meskipun ini mungkin beririsan juga dengan Komisi IX, tetapi ini konsentrasi dari Kementerian Sosial saya kira tidak kecil. Jadi harapan kita MDG's ini mampu dieliminir oleh program Kementerian Sosial. Sebetulnya masih banyak Pimpinan, tapi kalau nanti masih bisa nambah sangat berterima kasih sekali, baru satu point yang saya sampaikan. Terima kasih.Pemberdayaan Sosial Kube (Kelompok Usaha Bersama) 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi harapan kita masyarakat kita itu memang setiap saat, setiap waktu jauh lebih siap. Jadi kalau disini dari pengalokasian anggaran yang sudah Bapak rancang antara ... Ini sudah lumayan, sudah lumayan, hanya saja perlu penekanan daerah- daerah tertentu sehingga teman-teman dari Komisi VIII pun bisa ikut mempercepat proses daripada program itu sehingga ada sinergi yang bagus antara BNPB dan juga dengan Komisi VIII.Penanganan Bencana Alokasi anggaran 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi kalau kebijakan strategis BNPB yang sudah tertata disini mulai nomor 1 hingga 8 kebijakan strategisnya, ini memang ada beberapa yang memang logis ya harus dilakukan. Hanya saja yang nomor 1 mempercepat pembangunan sistem peringatan dini nasional, inikan kemarin sudah ini Pak William, terus peringatan dini kenapa ini harus tercantum lagi, apakah kemarin belum terealisasi sehingga perlu dorongan kembali oleh Komisi VIII. Nah kalau yang nomor 2 adalah seperti yang saya sampaikan peningkatan kapasitas masyarakat tetapi ini bukan sekedar pembentukan desa tangguh bencana, tetapi juga sekaligus pembentukan desa tangguh bencana sangat diperlukan tetapi sekaligus juga untuk diberikan sosialisasi. Ini yang jauh lebih mungkin tidak hanya yang desa tangguh bencana tetapi bagi kabupaten/kota yang memang dianggap disitu sangat rawan bencana, sehingga nanti bisa meminimalisir ketika ada bencana sesuai dengan spesifikasi daerah yang diperkirakan itu akan bisa meminimalisir terjadinya korban yang lebih, apakah korban manusia atau korban fisik dari kondisi-kondisi yang ada.Penanganan Bencana Partisipasi Masyarakat 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi kalau kebijakan strategis BNPB yang sudah tertata disini mulai nomor 1 hingga 8 kebijakan strategisnya, ini memang ada beberapa yang memang logis ya harus dilakukan. Hanya saja yang nomor 1 mempercepat pembangunan sistem peringatan dini nasional, inikan kemarin sudah ini Pak William, terus peringatan dini kenapa ini harus tercantum lagi, apakah kemarin belum terealisasi sehingga perlu dorongan kembali oleh Komisi VIII. Nah kalau yang nomor 2 adalah seperti yang saya sampaikan peningkatan kapasitas masyarakat tetapi ini bukan sekedar pembentukan desa tangguh bencana, tetapi juga sekaligus pembentukan desa tangguh bencana sangat diperlukan tetapi sekaligus juga untuk diberikan sosialisasi. Ini yang jauh lebih mungkin tidak hanya yang desa tangguh bencana tetapi bagi kabupaten/kota yang memang dianggap disitu sangat rawan bencana, sehingga nanti bisa meminimalisir ketika ada bencana sesuai dengan spesifikasi daerah yang diperkirakan itu akan bisa meminimalisir terjadinya korban yang lebih, apakah korban manusia atau korban fisik dari kondisi-kondisi yang ada.Penanganan Bencana Pembangunan Sistem Peringatan 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Yang nomor enam, pendidikan pelatihan mungkin juga akan bisa digabung sebagaimana yang tadi sudah ada di atas. Sehingga pengalokasian anggaran BNPB kita harapkan ini nanti bisa tepat guna, tepat sasaran dan jauh lebih efektif.Penanganan Bencana Pendidikan Pelatihan 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi harapan kita masyarakat kita itu memang setiap saat, setiap waktu jauh lebih siap. Jadi kalau disini dari pengalokasian anggaran yang sudah Bapak rancang antara ... Ini sudah lumayan, sudah lumayan, hanya saja perlu penekanan daerah- daerah tertentu sehingga teman-teman dari Komisi VIII pun bisa ikut mempercepat proses daripada program itu sehingga ada sinergi yang bagus antara BNPB dan juga dengan Komisi VIII.Penanganan Bencana penekanan daerah 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Selain daripada itu, mungkin juga diperlukan kebijakan yang mestinya ini memang harus segera diinisiasi oleh BNPB agar supaya masyarakat sendiri itu jauh lebih fight ketika menghadapi bencana. Satu-satunya jalan adalah untuk lebih memperbanyak sosialisasi agar supaya masyarakat itu lebih aware terhadap bencana yang sesuai dengan kondisi kearifan lokal masing-masing, ini yang sudah 2 tahun belum terealisasi Pak William. Jadi ini diperlukan mungkin perlu dimunculkan kembali sosialisasi itu untuk juga menekan terjadinya bencana yang mengakibatkan korban lebih banyak. Jadi ini yang diperlukan untuk terjun bersama-sama dengan Komisi VIII yang hampir 2 tahun belum terealisasi.Penanganan Bencana Sosialisasi Program oleh BNPB 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Dari paparan tadi yang sudah disampaikan, sebetulnya sih sedih kita melihat trend anggaran dari BNPB yang sejak 2015 itu menurun padahal kondisi Indonesia yang termasuk ring of fire ini tentu tidak bisa ditangani dengan lebih baik jika anggaran itu sangat terbatas. Bahkan di beberapa kondisi bencana itu ternyata bencananya bukan sekedar bencana yang ringan. Jadi saya kira Komisi VIII tentu mendorong mestinya agar supaya anggaran yang ada itu setidak-tidaknya meskipun tidak cukup tetapi tidak sampai menghambat kinerja BNPB kepada masyarakat pada pelaksanaan tugas.Penanganan Bencana Trend anggaran menurun 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Lantas saya berpikir, selama dia mengabdi ini, dana BOS juga tidak boleh untuk menggaji mereka juga kan soalnya, selama mereka mengabdi, khusus guru saja Pak, saya mengambil sample guru saja dulu. Tenaga, pikiran dan material pun mereka sudah curahkan tapi sejauh ini apa imbalan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah itu. Jadi kalau kita bayangkan jangan yang di kota deh, yang di pedesaan, di pengunungan ini mereka mengeluh sementara mereka tidak ada yang memperhatikan. Siapa yang akan menyuarakan, yang akan bertanggungjawab bahkan mungkin terima kasih juga tidak ada. Jadi kalau kita melihat mereka berjuang, gaji saja sebulan mungkin hanya Rp200.000, ada Pak yang di pucuk gunung 30 kilo dia harus, 30 kilometer jaraknya, 5 Kilo harus jalan kaki dengan medan yang tinggi, berarti maksudnya karena naik gunung, gajinya hanya Rp200.000 tapi bangga dia sebagai guru.Pendidikan Dana BOS 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian persoalan anak yang tidak sedikit bu menteri, kalau kemarin sudah sempat mengeluarkan statement bagus agar supaya jam sekolah ini diperhatikan, jika perlu ini jam sekolah dikomunikasikan dengan baik kepada Kementerian Pendidikan yaitu bukan saja jamnya tetapi kurikulumnya. Jadi untuk anak-anak SD, kurikulumnya mohon untuk diperbaiki agar supaya benar benar itu bisa mengerti untuk tumbuh kembang anak. Saat ini anak TK, PAUD bahkan anak SD itu habis tersita waktunya tidak ada waktu untuk sekedar bermain tetapi betul-betul dibebani. Harapannya kognitif saja yang di-pressure. Ini supaya agar tumbuh kembang anak-anak Indonesia ini bisa seimbang ke depan, mohon itu menjadi perhatian serius untuk Kementerian Pendidikan. Termasuk diantaranya sekolah ramah anak. Jika perlu role model ini tidak hanya di satu, dua, tiga kota tetapi kalau perlu instruksi presiden seluruh sekolah untuk SD ke bawah adalah harus ramah anak. Tentu saja konsekuensinya adalah tentang anggaran tetapi untuk masa depan bangsa ini sangat diperlukan.Pendidikan Jam Sekolah 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian kalau kita lihat anggaran yang ada disini yang tadi sudah dipaparkan, ini ternyata saya juga sedikit kecewa karena harapannya justru Kemenag ini mampu membawa perubahan yang sangat signifikan di tataran grass root, di masyarakat karena justru bobrok atau majunya bangsa inikan ada disitu tetapi bagaimana mau memajukan bangsa kita, bagaimana cita-cita Jokowi, apa Pak Maman, Nawacita ini mampu terealisasi ketika yang diharapkan satu-satunya kementerian yang mampu merubah revolusi mental katanya ternyata jauh dari harapan termasuk ketika pembuatan laporan inipun mencerminkan bahwa mohon maaf, ini SDM nya belum bisa sesuai dengan harapan. SDM yang kita harapkan belum sesuai dengan harapan. Itu intinya dan ini juga dari serapan anggaran 11 sebagaimana yang juga sudah dipaparkan oleh ketua baru sekian. Bagaimana kita akan mendukung untuk penambahan agar supaya ini bisa lebih spektakuler padahal disitu mohon maaf, disitu ada Kabagdiklit yang mestinya ini mampu membuat grand design agar supaya Kemenag ini memang sesuai dengan visi misi namun kenyataannya sangat jauh dari harapan. Anggarannya terserapnya padahal 25% sendiri, litbang tetapi kenapa ini tidak mampu mem-push semua baik program maupun daya dukung untuk Kemenag ini bisa cepat programnya ini bisa sampai ke masyarakat, implementasinya bagus padahal disitu juga sudah ditunjang juga dengan program anggaran pelaksanaan tugas teknis Kemenag itu tidak sedikit. Untuk sarana aparatur juga tidak sedikit tapi kenapa ini juga belum berhasil. Jadi mohon maaf ketua, itu menurut secara pribadi menurut saya perlu dipertimbangkan mau jika akan ditambah, itu harus apanya yang perlu dipertimbangkan, apanya yang ini mau ditambah sementara SDM dengan anggaran yang sedemikian saja belum mampu terlaksana dengan baik.Pendidikan Laporan 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi peningkatan sarana aparatur ini apakah habis diseragam saja atau bagaimana sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja dari aparatur Kemenag itu sendiri karena terlihat dari beberapa laporannya memang mohon maaf belum bisa kualified dan kita menganggap masih seperti copy paste. Pendidikan Laporan 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri saya sepakat sebagaimana yang diutarakan Pak Ketua bahwa suatu kemajuan yang luar biasa bahkan di hasil kesepakatan pertemuan dengan tiga pihak ini menghasilkan rencana program itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kemarin. Jadi pertama, saya ingin tahu Bu Menteri, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu nantinya akan dianggarkan Rp97,4, ini kira-kira apa? Jadi kita juga bisa mengerti tetapi harapan saya ini nanti bisa terealisir dengan baik. Karena apa? Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mestinya adalah di garda paling depan dalam kementrian.Pendidikan Program 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Oh ya sama berarti. Jadi begini Pak, sedikit tergelitik ketika penyampaian visi misi. Mengapa saya tergelitik? Adalah mestinya ini mampu diimplementasikan oleh seluruh Kemenag dan jajarannya tapi kenyataannya itu jauh dari panggang. Jadi ini sekedar tulisan visi misi saja begitu, prakteknya nol persen.Pendidikan Visi misi 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi ada beberapa program yang mestinya ini mampu direalisasikan dengan baik sehingga mampu menguatkan posisi perempuan dan anak baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Secara tidak langsung kalau program-program ini nanti dicanangkan dengan baik, tentunya bisa menekan. Harapan saya juga bisa menekan persoalan-persoaln yang ada, yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan anak. Jadi persoalan perempuan dan anak nampaknya kalau saat ini tidak begitu mencuat sekali karena terlibas oleh isu-isu yang ada.Perempuan & Anak Menguatkan posisi perempuan 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi rupanya ganti menteri itu selalu problematikanya juga ada khususnya pendidikan. Pendidikan ini berkaitan dengan anak. Saya sampaikan kepada Ibu Menteri PP & PA adalah karena berkaitan dengan itu. Kemudian yang mengenai masalah P2TP2A ibu. Sejak awal tahun kita RDP sudah saya sampaikan bahwa berkali-kali P2TP2 ini harus diubah mindset-nya kepada tenaga relawan atau honorer ataupun yang disitu karena terdiri dari beberapa instansi, institusi maka ya memang harus mindset bahwa penanganan terintegrasi harus disampaikan. Jangan merasa punya kewenangan sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Selalu saya dilapori bu menteri dan jajarannya, bukan bermaksud pamer mengapa saya bisa berkata seperti itu, banyak sekali teman-teman khususnya ini di Jawa Tengah, P2TP2A, Kepolisian akhirnya mengeluh sendiri, Dinas Sosial mengeluh sendiri. Yang menangani garda depannya P2TP2A disitu merasa dialah yang paling berkuasa. Ini akhirnya justru melemahkan korban. Jangan sampai dari penanganan dengan harapan pemulihan terhadap korban justru akhirnya korban sendiri yang menjadi korban kedua. Ini harapannya kita tidak berharap para korban itu akhirnya mereka menjadi korban oleh petugas P2TP2A. Jadi mereka mengapa mengeluh kepada saya karena saya dulu konselor dan juga saya advokat yang menangani masalah itu sehingga mereka nyaman. Ini saya sampaikan kepada Bu Menteri agar supaya bisa merubah sistem itu. Jadi kalau dulu mungkin saya tidak sebutkan secara gambling karena saya menjaga tetapi saatnya ini bisa ditangani terintegrasi dengan baik, merekapun berkerja dengan tulus.Perempuan & Anak P2TP2A 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian dari harapan mereka yang lain P2TP2A karena anggaran dari pemerintah daerah itu memang sangat minim. Tentu harapannya bisa di push juga dari pusat untuk operasional P2TP2A ibu menteri. Jadi mungkin ini adalah yang disampaikan di Jawa Tengah tetapi bukan berarti dan tidak menutup kemungkinan di daerah lainpun sebetulnya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu harapannya ini nanti bisa ada perbaikan karena memang salah satu upaya yang bisa dilakukan agar supaya bisa berjalan dengan baik, upaya penanganan anak ya ada disana khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.Perempuan & Anak P2TP2A 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Namun fakta dan realita di lapangan, kasus-kasus terhadap anak ini masih tinggi ketika kita reses ternyata kasus-kasus anak itu tetap tinggi. Harapan saya tentu ini dengan program bu menteri, promosi dan publikasi nanti mampu di share juga sehingga kita kemasyarakatnya itu edukasinya betulbetul menyasar. Harapan kita edukasinya menyasar sehingga penguatan justru itu memang yang harus kita kuatkan dari tataran masyarakat tingkat bawah sehingga mereka sadar. Baik apakah itu sadar hukum yang sekarang mulai digiatkan kembali, apakah itu sadar untuk protect terhadap dirinya sendiri baik itu anak-anak karena kalau saya sampaikan bahwa anak-anak itu harus sudah mulai membangun dirinya sendirinya agar supaya tidak termakan hp.Perempuan & Anak Perlindungan anak 8
Endang Maria Astuti 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Nah ini bu menteri pun juga harus ada koordinasi lintas Kementerian karena apa? Yang masih banyak dikeluhkan di anak-anak, upaya perlindungan terhadap anak kita adalah dari sisi pendidikannya. Mengapa? Jam pelajaran dengan jam pelajaraan saat ini masih sangat membebani anak-anak. Kalau sudah ada anak kelas 1 yang kemarin wajib Calistung, jika ini memang mampu diubah, why not begitu kalau mampu diubah. Saya kira tidak ada anak-anak kita yang kelas 1 belum bisa membaca pada akhirnya bodoh tetapi dengan pendidikan baik pendidikan non formal maupun dari keluarga, ini mampu mem-push. Oleh karena itu pendidikan kan harus dua sisi. Karena apa? Calistung ini yang harus diterapkan justru orang tua terobsesi. Ini upaya justru melemahkan anak kita. Ke depan mereka sudah capai berpikir karena sejak kecil sudah dikejar seperti itu. ini harus disuarakan saya kira oleh Kementerian Perempuan, upaya perlindungan kita terhadap anak-anak kita agar supaya ke depan itu anak-anak kita memang cara berpikirnya bukan sudah capek di awal tetapi semakin melejit setelah semakin dewasa dengan sistem yang lebih baik.Perempuan & Anak Perlindungan anak 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Nah oleh karena itu, saya berharap Kementerian PP & PA ini mampu membuat terobosan yang ini bisa dilaksanakan seluruh kabupaten/kota termasuk bagaimana info ke Menkominfo ini agar supaya bisa mengurangi situs-situs yang bisa diakses oleh anak-anak karena ini sudah sangat darurat seksual bagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil bahkan yang sedang marak saat ini adalah game online. Saya tidak berharap anak didik kita yang masih kecil pikirannya malas berpikir karena sudah terpengaruh baik video porno maupun game online. Jadi ini harapan saya kepada Ibu Menteri termasuk yang Puskesmas kalau perlu sama seperti sekolah seluruh Indonesia adalah ramah anak. Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. Saya Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Jateng IV, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen.Perempuan dan Anak Pornografi anak 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Tambah satu mohon maaf yang produk halal. Untuk yang prodak halal, ini saya juga berharap Pak karena sudah nantinya UU 33 itu akan diundangkan meskipun sertifikasi produk halal sudah dicantumkan, harapan saya jangan sampai kemudian MUI dan Kemenag ini nanti ataupun lembaga yang berkecimpung disitu kemudian lalai, tidak memverifikasi kembali yang akhirnya bisa jadi sudah merasa lolos ada tulisan halal. Besoknya karena ingin mengejar target keuntungan besar, produk halal ini ternyata disisipi dengan kecurangan-kecurangan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Produk Halal Produk halal 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Oh iya sebentar, terima kasih, satu aja, tinggal satu. Mengenai anggaran kenapa sih di Satker, Satker pusat justru serapannya rendah sementara di daerah tinggi, lah apa yang menyebabkan seperti itu, itu aja terima kasih, sebetulnya masih banyak Bu Lidia tapi mungkin barangkali ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Mestinya mohon maaf ini Bapak mengenai masalah Litbang saya berpikir bahwa mestinya Litbang ini mampu memberikan hasil penelitian nya mampu dijadikan rujukan oleh Kemenag untuk membuat program inovasi ke depan, itu mestinya jadi sudah Kemenag mestinya berdasarkan rujukan itu minimal 5 tahun Grand Design nya itu hasil kajian dari Litbang, oleh karena itu mestinya juga anggaran yang diberikan itu tidak sampai tersisa 50 sekian itu tadi saya liat di Sekretariat Jendral, jadi harapannya anggaran yang ada mampu dimaksimalkan syukur kalau memang ini sisi manfaat nya luar biasa syukur nanti bisa ditambah karena apa? Karena sangat strategis sekali ini urusannya adalah masalah urusan kemaslahatan umat, jadi betul-betul harus mampu berperan dengan maksimal.Rancangan Anggaran Anggaran litbang 8
ENDANG MARIA ASTUTI 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Ini jadi kemarin itukan juga sudah kita pertanyakan beberapa persoalan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsu Niang. Jadi memang untuk dana dekon kemarin kan kita pertanyakan alasannya kenapa ada daerah yang dapat dan tidak, alasan itu juga disini kita lihat juga belum ada. Barangkali kita ingin komisi ini mem-push tetapi sesuai dengan program yang ada tetapi program itu juga tidak jelas. Oleh karena itu saya setuju kalau nanti perlu jawaban lanjutan yang kemarin ternyata tidak jelas sehingga kita tahu. Mungkin rekan-rekan juga akan 8 tahu bahwa pengalokasian dana dekon di satker-satker ini alasannya memang sudah tepat kenapa diberikan di daerah A, di daerah B itu memang sudah tepat sasaran dan tepat guna, itu saja. Terima kasih.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian untuk Kementerian PP&PA itu tadi sudah kita tanyakan mengenai dana untuk Satker ya yang dana dekon. Apa sih pertimbangannya daerah ini mendapat sekian, daerah itu tidak dapat. Kemarin sudah saya tanyakan misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kok tidak dapat? Oleh Bu Sesmen dijawab karena IPM. Kalau pertimbangannya IPM Jawa Tengah itu termasuk IPM-nya urutan ke-15 kalau tidak 14 nah ini tapi kenapa kok tidak dapat begitu. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan jawaban sehingga ketika rekan-rekan di Jawa Tengah bertanya jawabnya sudah tahu karena di Jawa Tengah kemarin tanya kok kita tidak dapat dekon begitu? Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
ENDANG MARIA ASTUTI 3 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Meskipun itu nanti kan ada pengalihan cuma gini jawabnya ternyata ini kan belum dijawab kemarin, Pimpinan.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
ENDANG MARIA ASTUTI 4 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Belum, dulu juga belum. Tadi belum dijawab. Ya, oke. Kemudian padahal diantara yang mendapat itu ternyata ada yang menolak. Di satu sisi daerah lain membutuhkan tidak dapat tapi daerah lain mendapatkan tapi justru ditolak padahal di daerah yang memerlukakn tapi tidak dapat, ini dapat kesulitan yang luar biasa. Nah, ini nanti kalau memang bisa dialihkan mohon bisa dijadikan pertimbangan kalau memang yang ditanyakan rekan-rekan dialihkan itu bisa. Itu saja. Terima kasih Pimpinan.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
ENDANG MARIA ASTUTI 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Jadi untuk dua-duanya ya Pimpinan? Jadi yang pertama untuk Pak Syamsul Maarif mengenai pertanyaan saya yang dulu ini belum terjawab dan dipertanyaan juga tidak ada Pak. Jadi dulu saya menanyakan mengapa dana on call itu susah terakses oleh daerah? Nah, ini yang belum terjawab meskipun kemarin ada beberapa yang belum terjawab disini saya cari tidak ada. Itu satu untuk BNPB.Rancangan Anggaran Dana on call 8

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua, memang ada bisnis konspirasi mungkin, itu perlu juga dilihat konspirasinya sampai dimana tapi kita juga tidak boleh suudzon tanpa ada itu mungkin juga kita tidak kerja sama untuk melancarkan tapi harus dilihat juga, kita harus,_ juga kawan-kawan dengan yang tadi XL, dengan tadi Simpati dan sebagainya, itukan media untuk _ias menyampaikan kepada masyarakat . Jadi ada dua itu, jadi saya harapkan nanti ada Menteri, kita sampaikan apa yang kita temukan di lapangan.
Bantuan 
Kesejahteraan bisnis 8

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua, memang ada bisnis konspirasi mungkin, itu perlu juga dilihat konspirasinya sampai dimana tapi kita juga tidak boleh suudzon tanpa ada itu mungkin juga kita tidak kerja sama untuk melancarkan tapi harus dilihat juga, kita harus,_ juga kawan-kawan dengan yang tadi XL, dengan tadi Simpati dan sebagainya, itukan media untuk _ias menyampaikan kepada masyarakat . Jadi ada dua itu, jadi saya harapkan nanti ada Menteri, kita sampaikan apa yang kita temukan di lapangan.
Bantuan 
Kesejahteraan Cross selling kartu 8



ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Bapak-bapak dan ibu dan dari Dinas Sosial ya? Juga dari Dinas Pendidikan? Ada juga Kesra juga ada ya? Oh Kesehatan? Selamat datang juga. Saya mau sharing saja, karena ini pasti juga penemuan-penemuan pada saat reses kemarin, pastinya juga akan mendapatkan temuan-temuan di lapangan ya bapak-bapak dan ibu ya, sama dengan saya, yang salah satu contohnya adalah kartu KIS ya? Kartu Kesejahteraan terus juga termasuk yang lain-lainnya juga ada 3 kartu. Itu mohon juga diperhatikan dari dinas, data yang tidak sinkron itu yang sudah meninggal tetap ada datanya, dia mendapatkan terus yang sudah lahir, sudah usia 3-4 tahun yang dia sangat memerlukan karena orang miskin itu tidak dapatkan apa-apa sehingga di kelurahan atau desa terjadi penciptaan masalah. Jadi ini kita sama-sama sharing nanti yang harus kita lakukan, karena nanti juga kita akan kedatangan tamu dari Menteri yang terkait sehingga kita _ias carikan solusi yang baik. Nah, pada saat telah di desa, tentunya idealnya kan data-data tersebut harusnya diambil dari RT/RW dan kelurahan karena yang tahu itu miskin dan tidaknya adalah desa itu setempat, bukan dari dinas dari kota atau dari pusat, mana mengerti? Jadi yang tahu ini susah, tidak makan atau dia itu tidak layak untuk hidup terus membutuhkan kesejahteraan dan tidak punya rumah apa tidak, dia kelaparan atau tidak, itukan desa sebetulnya sehingga kemarin itupun juga dipertanyakan bagaimana bu solusinya? Kami selalu berantem. Kami tidak ingin menciptakan masalah kedua kalinya. Yang satu masalah belum selesai, satu masalah lagi tecipta seperti ini. Apa solusinya? Nah, karena saya orang DPR, ya sedikit memberikan satu gambaran ya sudah kita tidak usah melihat ke belakang tetapi kita melangkah ke depan, data yang sudah ada dibawa dan data yang panjenengan punya, dua-duanya dibawa saja, diajukan untuk kita bersama di Komisi VIII ini, supaya mengetahui dan nanti ada Menterinya kita sampaikan apa adanya itu supaya kita mempunyai solusi yang terbaik, tapi bukan berarti harus jalan di tempat itu yang saya sampaikan untuk sementara begitu. Jadi saya rasa dengan pengalaman hal demikianlah, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jawa Timur dan dinas, tentunya sama penemuan seperti ini.
Bantuan 
Kesejahteraan Temuan masalah 8

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Endang Srikarti Handayani dari Dapil VJawa Tengah, dari Fraksi Golkar asli Boyolali Klaten, Kabupaten Klaten Sukarjo dan Solo Kota itu wakilsaya. Dan saya juga banyak terima kasih pada saat meletusnya gunung Merapi tahun 2010 dan jugagempa di Klaten dan Yogya juga termasuk Boyolali dan sama juga Solo. Luar biasa membantu danmemang kegiatan sosial dan kemanusiaan,saya apresiasi baru kita ketemu Pak karena saya barumenjadi dewan juga baru ini 2014. Dan dengan kemitraan, saya hanya bisa mendukung selalu sayatidak akan bertanya karena saya sangat memberikan apresiasi dan sangat percaya penuh karenadengan BNPB pada saat itu mau 2 tahun sudah bisa mengakomodir bencana-bencana alam yang dialami korban-korban di dapil saya, luar biasa. Dan sekaligus saya dukung penuh dengan yang tadi PakSamsu bahwa membutuhkan atau menyewa pesawat yang untuk membantu memfasilitasi kegiatansosial atau dan kegiatan kemanusiaan itu penting. Kalau perlu memberi punya sendiri, ngapain mestiharus sewa, minta saja dana yang bayar banyak supaya kami juga bisa membantu untuk ya harusdong, wajib harus kita bisa memberikan atau bantuan yang sebanyak-banyaknya, karena BNPB inimemang satu-satunya ya kegiatan kemanusiaan untuk ke daerah, siapa yang mau, nah, itu.Bencana Bantuan kemanusiaan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang terakhir, ada ya apakah bisa ya dana on call ini bisa dialokasikan atau dibuat untukpasca infrastruktur dan juga termasuk di daerah Klaten itu kekeringan air dan Boyolali itu sapi makansapi Pak. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mirengke ya, disana ya sapi makan sapi. Sayakatakan sapi makan sapi itu, sapinya karena ga punya air akhirnya sapinya di jual untuk beli air,supaya sapinya tidak mati gitu. Itu sekedar diketahui untuk kita bersama ya, karena itu harus betulbetulemergency penanganannya. Saya sudah dilihat terus sama Pimpinan. Maturnuwon PakPimpinan, Bu.Bencana Dana on call 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Nyaman bukan?.Terus yang kedua adalah untuk estimasi anggaran yang khususnya pasca Klaten dan Boyolali boleh tidak saya minta data daerah-daerah tersebut, nanti siapa tahu bisa untuk pegangan saya untuk memberikan informasi karena ini juga mitra kerjanya supaya juga saya bisa membantu meringankan pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan realisasi di daerah-daerah yang saya sudah tahu begitu. Itu saja, saya akan meringankan beban.Bencana Estimasi anggaran daerah Klaten Boyolali 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang terakhir, ada ya apakah bisa ya dana on call ini bisa dialokasikan atau dibuat untukpasca infrastruktur dan juga termasuk di daerah Klaten itu kekeringan air dan Boyolali itu sapi makansapi Pak. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mirengke ya, disana ya sapi makan sapi. Sayakatakan sapi makan sapi itu, sapinya karena ga punya air akhirnya sapinya di jual untuk beli air,supaya sapinya tidak mati gitu. Itu sekedar diketahui untuk kita bersama ya, karena itu harus betulbetulemergency penanganannya. Saya sudah dilihat terus sama Pimpinan. Maturnuwon PakPimpinan, Bu.Bencana pasca bencana 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Baik.Mohon maaf Pimpinan.Terus yang terakhir mengenai pasca memang pra memang pada saat awal itu luar biasasemangatnya '45 karena memang harus dan wajib untuk membantu kemanusiaan, tapi justru padasaat pasca di daerah saya itu pasca, terjadi 2010 sampai sekarang memang tumbal sulam masihperbaikan, tapi saya harapkan betul ya.Kemarin juga saya kebetulan sering pulang ke Dapil saya. Yang namanya jalannya itu kayakkumbangan air, kayak kumbangan betul dan tidak dilalui, karena karena ya imbas dari bencana padasaat 2010 dulu sampai sekarang ya saya harapkan itu bisa diperbaiki kita bersama-sama untuk melihat mirsani langsung di lokasi sana. Nah, pakai mobil tidak bisa itu terus juga pakai sepeda motor guling.Nah, akhirnya sepeda motor juga di jalan akhirnya sepeda naik manusia.Bencana Penanganan pasca bencana 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua, adalah dana saya lihat disini kok semakin turun gitu, 2014 itu sekian tapitahun 2015 yang dikatakan kawan-kawan tadi itu sangat pesimis, saya yakin harus optimis dan haruslebih banyak mendapatkan anggaran yang untuk kebutuhan-kebutuhan daerah, bukan keinginankeinginandaerah tapi memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari ini nihyang saya tanggalkan selalu saya tadi sudah ha dekat dengan keharmonisasian tadi. Tentunyapertanyaan-pertanyaan nanti kita selesaikan dengan adat, saya tak sowan demi Dapil saya dan untuknasional Kemarin juga kunker ke Sumatera Utara ya, saya juga bersama-sama dengan Pak Yola jugadi sini ada di Boyolali aslinya Pak Pak Topo tadi saya juga sudah tepung ayo kita pulang ke BoyolaliPak Topo. Terus yang,Bencana Penurunan anggaran 8

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan
Saya mau, saya hanya memberikan suatu dukungan yang sudah-sudah, saya tidak terlalu banyak bercerita lebar karena saya selalu di kalau lebar tidak disukai bapak-bapak katanya. Saya baca di realisasi yang sudah di lakukan oleh tim BNPB, disini banyak sekali yang sudah ditulis-tulis, pra maupun pasca tetapi di daerah Klaten yang saya baca disini. Kebetulan saya Jawa Tengah ya, jadi saya hapal sekali daerah Klaten itu tinggi ditulisnya disana terus Boyolali sedang padahal, kebalikan Boyolali yang tinggi, Klaten yang sedang padahal Klaten itu luar biasa pada saat gempa 2010 dan meletus Gunung Merapi 2010 juga. Itu luar biasa besarnya dibanding Boyolali. Boyolali itu karena ada Gunung Bibinya sehingga ada proteksi untuk didampingi supaya tidak terlalu banyak korban disana.
Nah saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat pasca, pada saat pra dan pasca, apakah juga kunjungan ke daerah Kecamatan Pemalang, Manins Renggo,Tulung Jatingon, Kebon Arum dan Prambanan, Ganti Wangon, Klaten Utara dan Wedi. Itu semuanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ... sekarang itu luar biasa, kok bisa ya daerah kecamatan tersebut, ada beberapa kecamatan itu belum ada yang namanya realisasi mengenai pembangunan ataupun infrastrukturnya, disini tidak pernah ada sama sekali padahal itu wajib hukumnya dibanding yang lain begitu dan korbannya itupun Wedi khususnya 1000 lebih yang meninggal, belum yang sakit dan masuk rumah sakit. Sampai sekarang masih banyak sekali di rumah sakit jiwa yang belum bisa disembuhkan, itu di daerah Klaten khususnya. Kenapa disini adalah sedang ya? bukan tinggi ya? Hasil investigasi apa? Kajian darimana begitu? Mungkin bisa di anu kembali nggih, di penggalih lagi begitu. Saya mohon kerelaan waktunya khusus untuk Klaten dan Boyolali ini kawan-kawan.Bencana Realisasi anggaran di daerah 8

ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Pimpinan, ada sedikit yang belum terlewatkan Pak Menteri belum menyampaikan yang penjelasan dari daerah yang mengenai gagalnya tidak jadi berangkat karena meninggal. Kenapa uang itu lewat pakai peradilan untuk mengambilnya itu.Haji Jamaah gagal berangkat 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Dan yang terakhir adalah menurut saya ini, ini inisiatif saya apakah tidak bisa untuk bernegosiasi dengan goverment Arab sana misalnya : MoU 10 tahun kedepan misalnya kalau perlu ya tentunya Negara Indonesia memodali dulu misalnya supaya pemondokan itu lebih dekat ya tidak jauh dan juga ya kan mereka-mereka itu yang mau beribadah itu juga bayar, kenapa harus takut membeli tempat disana misalnya atau gimana sebaiknya supaya jauh lebih baik untuk peribadatan-peribadatan khususnya Indonesia.Haji Pemondokan haji 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Saya simpel-simpel saja, mudah-mudahan Pimpinan-nya lagi.Hasil dari penyerapan aspirasi pada saat reses saya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Pak Menteri dan Ibu.Satu adalah yang gagal menunaikan ibadah haji, beliau meninggal tapi tidak bisa diwariskan kepada sanak saudaranya, mengambil uang lewat pengadilan wajib ada dari pengadilan mintanya, mohon dijelaskan ini? Karena ini Daerah Klaten, Solo, Sukoharjo, dan Boyolali cukup banyak, begitu. Dan Pak Menteri yang saya banggakan bahwa naik haji itu tidak hanya mengkondisikan uang juga lahir dan batin. Harapannya masyarakat di seluruh Indonesia ini supaya tidak dibebani oleh apapun pada saat peribadatannya disana, contohnya : misalnya untuk makan, katering yang selalu tidak tepat waktu pada saat makan, itu sangat dikeluhkan oleh daerah Pak Menteri. Dan ini dititipkan betul supaya peribadatannya adalah mabrur disana, sudah bayar mahal terus juga disana masih direpotkan untuk hal-hal yang lain termasuk juga perlengkapannya. Daerah mengharapkan ini aspirasi betul, perlengkapannya itu mohon ada keseragaman dan juga mungkin dari kementerian ini betul-betul diperhatikan, baik juga perlengkapan apa saja dibutuhkan untuk peribadatan disana.Haji Pengembalian dana 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Pimpinan, ada sedikit yang belum terlewatkan Pak Menteri belum menyampaikan yang penjelasan dari daerah yang mengenai gagalnya tidak jadi berangkat karena meninggal. Kenapa uang itu lewat pakai peradilan untuk mengambilnya itu.Haji pengembalian uang 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus selanjutnya mengenai prioritas yang tidak pernah atau belum pernah menunaikan ibadah haji, dimohonkan betul walaupun tadi kawan-kawan di Komisi VIII tadi sudah sampaikan, saya wajib menyampaikan itu karena ini aspirasi. Yang sudah berusia itu sampai usia 60 tahun itu sampai sekarang ini sudah hampir 7 tahun belum mendapatkan kuotanya, belum mendapatkanya panggilannya padahal 60 tahun plus 7 tahun sudah 67 tahun. Nah, dari daerah menyampaikan bahwa apakah bisa usia-usia yang sudah lanjut yang belum itu harus diprioritaskan. Dan mungkin ini inspirasi saja harus dibatasi saja dengan batas usia yang lanjut supaya tidak merepotkan baik juga beliau yang menjalankan ibadah di sana juga Pemerintah Indonesia sendiri juga Pemerintah Arab Saudi sendiri. Nanti mohon juga dicarikan payung hukum dan dasar hukumnya supaya sosialisasi nanti tidak mengakibtkan ya berpikiran yang sangat negatif. Itu sebetulnya untuk kebaikan bersama. Contohnya tadi ya Ibu Menteri mengatakan sampai disana banyak sekali yang psikis, gangguan jiwa juga mungkin juga dengan usia, mungkin juga dengan hal-hal yang lain. Nah, ini inisiatif saya.Haji Prioritas kuota haji 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Saya tahu, kita jangan tengkar disini, Pimpinan.Terus yang selanjutnya adalah mengenai vaksin. Di daerah saya itu bertanya itu vaksin itu ada unsur babinya loh, Bu. Saya bukan orang kesehatan, saya tidak bisa menjawabnya nanti saya sampaikan dengan Pak Menteri dan Bu Menteri, kebetulan Bu Menteri ada disini waktu itu, dikira saya tidak dengan Bu Menteri. Saya tanyakan dengan Pak Menteri, itu yang ditanyakan oleh daerah.Haji Vaksin Haji 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Baik kalau begitu harus disiplinkan dan harus tegas ya Bu ya, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya banggakan Kementerian Agama dan Jajarannya, Perkenalannya nanti di akhir aja, karena nanti di hitung sama Pimpinan. Bapak Dirjen dan Irjen, saya hanya ingin mendukung saja, dukungan dari saya, saya tidak hanya saya ucapkan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang pertimbangan saya dukung, saya percaya penuh dengan Kementerian Agama itu semuanya profesional semua nya, semoga konsisten dan komitmen itu yang saya pribadi sebagai Anggota Dewan sangat percaya penuh ya, dengan kemitraan antara Anggota Dewan Komisi VIII dengan Kementerian Agama tentunya pastinya ada kemistri yang sejalan karena kita saling sinergi.Haji dan Umroh Dukungan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Ibu Dirjen dan Bapak-Bapak Dirjen dari Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, keluhuran hati kita harus bisa membangun cinta kasih itu slogan saya.Saya tidak banyak bertanya hanya satu detik saja, dikenakan pajak tidak sih Ibu dan Bapak kalau menyampaikan aspirasi ke berbagai aspirasi begitu.Kerukunan Umat BeragamaAspirasi 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Yang kedua, saya apresiasi sekali dengan Katholik tadi data-datanya sangat lengkap sekali, berapa data daerah seluruh Indonesia, gereja-gereja di Indonesia dan umatnya juga terdata. Yang lainnya kalau boleh saya minta data-datanya supaya saya bisa juga, karena kita kan juga partner supaya saya juga bisa mengakulasi untuk mengawasi, untuk membantu pengawasan, untuk membantu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itu saja saya rasa Pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya.Kerukunan Umat BeragamaData tempat ibadah 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Yang mau saya tanyakan terakhir adalah target. Kalau tadi kan mengenai sakit-sakit terus, sekarang target kebanggaan perempuan sekarang ini. Kalau ada perempuan yang potensi apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Misalnya ya dia sebagai balon. Sekarang kan mau Pilkada. Bagaimana mendorong perempuan yang berpotensi untuk yah menjadi kepala daerah dan yang lain-lain juga termasuk saya mau tanya saya ibu. Berapa jumlahnya perempuan di legislatif yang menjadi kebanggaan kita? Saya ini bukan mengetes tapi ini yang menjadi kebanggan ibu. Suatu saat nanti untuk mencadangkan anggaran. Kalau minta anggaran itu ya jangan sedikit. Mulai sekarang ke depan itu yah harus banyak. Untuk apa? Untuk mencadangkan perempuan-perempuan yang berpotensi supaya ibu bisa satu mendorong supaya bisa melakukan sesuatu untuk ke depan karena perempuan ini bisa melakukan segala-galanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, ayo.Perempuan dan anak anggaran 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Pertama, saya sudah nanti saja. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Ibu Menteri karena baru dilantik kemarin, tentunya baru penyesuaian, tentunya juga baru buat program-program, action juga belum 10% mungkin, saya mengerti itu, saya bantu bu dan saya bangga punya menteri perempuan. Banyak sekali sekarang perempuan-perempuan menjadi panglima di depan, kebanggaan perempuan karena saya lahir dari perempuan. Ayo kita berdayakan bu perempuan bu. Jadi tidak seperti cabe digigit langsung pedas, jadi saya hari ini ketemu Ibu Menteri dan jajaran tentunya kita sama-sama menjadi mitra untuk melaksanakan apa yang dibutuhkan rakyat, supaya rakyat bisa mendapat pemenuhan haknya, tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Pimpinan, ini baru dihitung. Jangan dihitung tadi, ini baru dihitung ke depan menitnya Pimpinan.Perempuan dan anak berdayakan perempuan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Jadi Bu Menteri, yang mau saya tanyakan sama Ibu Menteri, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dayagunakan saya bilamana nanti kalau saya reses, saya ingin bersama-sama berdampingan dengan jajarannya kalau memang Ibu Menteri banyak tugas karena memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak ini sangat harus diutamakan dan sangat emergency. Salah satu contohnya di Boyolali ibu, saya bacakan ya. Saya kebetulan, saya Dapil saya itu Jawa Tengah V, Boyolali, Klaten dan Solo Kota dan Kabupaten Sukoharjo. Itu tanggal 8 Januari kemarin itu ada namanya anak berusia 5 tahun itu disodomi, terus juga ada anak juga dicabuli, itu ada di Solo Pos, sama-sama tapi tangalnya berbeda, setiap hari ada terus. Terus bayi tewas membusuk di selokan itu di Solo Pos juga, itu tanggal 12 Januari, terus juga termasuk penemuan bayi di pinggir Bengawan Solo itu dua hari berturut-turut, itu di Solo Pos juga dan juga termasuk di sungai dalam kondisi tidak utuh lagi, yaitu bayi. Nah itu tanggal 10 Januari. Berarti inikan setiap hari ibu, setiap hari. Termasuk di rumah sakit saja itu di ... di toilet itu juga ada korban dari anak itu 9 Januari, penemuan bayi di Solo, di rumah sakit itu saja ada coba.Perempuan dan anak kekerasan perempuan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 6 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Terus yang terakhir adalah, ibu yang saya banggakan, di Solo ini di Dapil saya itu ada ditemukan lagi ya, ini sekedar info, mungkin ibu belum dapat datanya, semoga yang saya berikan info kepada ibu ini menjadikan data yang untuk pelaksana ibu. Hari Senin kemarin itu mayat orok ditemukan tetap di RSUD dulu di Kostati juga, tapi ini sekali, ini masih ditemukan lagi, ini yang sekian kali di Solo. Padahal di Solo itu ada yang namanya Pak Presiden kita asli Solo, kita tidak boleh kecolongan seperti ini.Perempuan dan Anak Kesehatan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Yang mau saya tanyakan terakhir adalah target. Kalau tadi kan mengenai sakit-sakit terus, sekarang target kebanggaan perempuan sekarang ini. Kalau ada perempuan yang potensi apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Misalnya ya dia sebagai balon. Sekarang kan mau Pilkada. Bagaimana mendorong perempuan yang berpotensi untuk yah menjadi kepala daerah dan yang lain-lain juga termasuk saya mau tanya saya ibu. Berapa jumlahnya perempuan di legislatif yang menjadi kebanggaan kita? Saya ini bukan mengetes tapi ini yang menjadi kebanggan ibu. Suatu saat nanti untuk mencadangkan anggaran. Kalau minta anggaran itu ya jangan sedikit. Mulai sekarang ke depan itu yah harus banyak. Untuk apa? Untuk mencadangkan perempuan-perempuan yang berpotensi supaya ibu bisa satu mendorong supaya bisa melakukan sesuatu untuk ke depan karena perempuan ini bisa melakukan segala-galanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, ayo.Perempuan dan anak mendorong potensi perempuan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Jadi Bu Menteri, yang mau saya tanyakan sama Ibu Menteri, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dayagunakan saya bilamana nanti kalau saya reses, saya ingin bersama-sama berdampingan dengan jajarannya kalau memang Ibu Menteri banyak tugas karena memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak ini sangat harus diutamakan dan sangat emergency. Salah satu contohnya di Boyolali ibu, saya bacakan ya. Saya kebetulan, saya Dapil saya itu Jawa Tengah V, Boyolali, Klaten dan Solo Kota dan Kabupaten Sukoharjo. Itu tanggal 8 Januari kemarin itu ada namanya anak berusia 5 tahun itu disodomi, terus juga ada anak juga dicabuli, itu ada di Solo Pos, sama-sama tapi tangalnya berbeda, setiap hari ada terus. Terus bayi tewas membusuk di selokan itu di Solo Pos juga, itu tanggal 12 Januari, terus juga termasuk penemuan bayi di pinggir Bengawan Solo itu dua hari berturut-turut, itu di Solo Pos juga dan juga termasuk di sungai dalam kondisi tidak utuh lagi, yaitu bayi. Nah itu tanggal 10 Januari. Berarti inikan setiap hari ibu, setiap hari. Termasuk di rumah sakit saja itu di ... di toilet itu juga ada korban dari anak itu 9 Januari, penemuan bayi di Solo, di rumah sakit itu saja ada coba.Perempuan dan anak Pemberdayaan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 6 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua lagi pembuangan bayi, ternyata itu juga tetap di Rumah Sakit Kostati itu tanggal berapa, Selasa minggu yang lalu. Jadi sepertinya setiap hari ada korban-korban seperti ini.Perempuan dan Anak Pembuangan bayi 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 8 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Pak saya sedih kalau kaya gini, ini adalah manusia yang mati pak, ini baru seminggu yang lalu demi Tuhan ini seminggu yang lalu, saya nangis kalau begini rasanya.Perempuan dan Anak Pembuangan bayi 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 9 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Ini adalah manusia, bapak punya anak bukan? Saya mau tanya Ibu menteri punya data Solo tidak? saya yakin belum punya ini baru beberapa hari yang lalu, saya mohon dengan sangat hormat, saya minta waktu untuk menyelesaikan menyampaikan ini.Perempuan dan Anak Pembuangan bayi 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 4 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Pimpinan, ini sangat penting, utama dan pertama ini supaya saya tidak bisa menghilangkan kesempatan bisa ketemu dengan Ibu Menteri dan jajarannya. Mohon luangkan waktu untuk perempuan, pak ketua itu keluar dari perempuan.Perempuan dan Anak Perempuan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Selesaikan nanti diluar ruangan ini, Pak Ketua. Ini info untuk Ibu Menteri dan jajarannya. Tentunya saya harapkan betul, nanti saya reses di Dapil saya mohon untuk juga dapat suatu perhatian. Kita bersama-sama bekerja karena kita ini kerjanya juga kegiatan sosial untuk masyarakat.Perempuan dan anak Perhatian untuk dapil 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Jadi Bu Menteri, yang mau saya tanyakan sama Ibu Menteri, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dayagunakan saya bilamana nanti kalau saya reses, saya ingin bersama-sama berdampingan dengan jajarannya kalau memang Ibu Menteri banyak tugas karena memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak ini sangat harus diutamakan dan sangat emergency. Salah satu contohnya di Boyolali ibu, saya bacakan ya. Saya kebetulan, saya Dapil saya itu Jawa Tengah V, Boyolali, Klaten dan Solo Kota dan Kabupaten Sukoharjo. Itu tanggal 8 Januari kemarin itu ada namanya anak berusia 5 tahun itu disodomi, terus juga ada anak juga dicabuli, itu ada di Solo Pos, sama-sama tapi tangalnya berbeda, setiap hari ada terus. Terus bayi tewas membusuk di selokan itu di Solo Pos juga, itu tanggal 12 Januari, terus juga termasuk penemuan bayi di pinggir Bengawan Solo itu dua hari berturut-turut, itu di Solo Pos juga dan juga termasuk di sungai dalam kondisi tidak utuh lagi, yaitu bayi. Nah itu tanggal 10 Januari. Berarti inikan setiap hari ibu, setiap hari. Termasuk di rumah sakit saja itu di ... di toilet itu juga ada korban dari anak itu 9 Januari, penemuan bayi di Solo, di rumah sakit itu saja ada coba.Perempuan dan anak perlindungan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Pertama, saya sudah nanti saja. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Ibu Menteri karena baru dilantik kemarin, tentunya baru penyesuaian, tentunya juga baru buat program-program, action juga belum 10% mungkin, saya mengerti itu, saya bantu bu dan saya bangga punya menteri perempuan. Banyak sekali sekarang perempuan-perempuan menjadi panglima di depan, kebanggaan perempuan karena saya lahir dari perempuan. Ayo kita berdayakan bu perempuan bu. Jadi tidak seperti cabe digigit langsung pedas, jadi saya hari ini ketemu Ibu Menteri dan jajaran tentunya kita sama-sama menjadi mitra untuk melaksanakan apa yang dibutuhkan rakyat, supaya rakyat bisa mendapat pemenuhan haknya, tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Pimpinan, ini baru dihitung. Jangan dihitung tadi, ini baru dihitung ke depan menitnya Pimpinan.Perempuan dan anak Sambutan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Yang mau saya tanyakan terakhir adalah target. Kalau tadi kan mengenai sakit-sakit terus, sekarang target kebanggaan perempuan sekarang ini. Kalau ada perempuan yang potensi apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Misalnya ya dia sebagai balon. Sekarang kan mau Pilkada. Bagaimana mendorong perempuan yang berpotensi untuk yah menjadi kepala daerah dan yang lain-lain juga termasuk saya mau tanya saya ibu. Berapa jumlahnya perempuan di legislatif yang menjadi kebanggaan kita? Saya ini bukan mengetes tapi ini yang menjadi kebanggan ibu. Suatu saat nanti untuk mencadangkan anggaran. Kalau minta anggaran itu ya jangan sedikit. Mulai sekarang ke depan itu yah harus banyak. Untuk apa? Untuk mencadangkan perempuan-perempuan yang berpotensi supaya ibu bisa satu mendorong supaya bisa melakukan sesuatu untuk ke depan karena perempuan ini bisa melakukan segala-galanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, ayo.Perempuan dan anak Target 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Terus yang selanjutnya adalah mengenai catatan nikah, yang berbeda Agama tentunya bagaimana memberikan fasilitas supaya juga terligitimasi keapsahan di dalam negara, ini saya mendapatkan kepuasan batin atas jawaban pertanyaan saya kemarin dengan perbedaan agama apakah juga di fasilitasi ya mengenai kepercayaan tersebut ya, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas mengenai kepercayaan tersebut. Pak Menteri waktu itu menjawab loh ini kalau kepercayaan nanti di budaya, loh kepercayaan kok di budaya ya? Jadi saya sampai rumah berpikir lagi nah pada saat itu saya klarifikasi lagi kalau Konghucu tapi tidak di jawab tetapi hari ini saya mendapatkan jawaban yang baik, saya terimakasih dan apresiasi bahwa Konghucu pun ada anggaran disana, dengan peribadatan-pribadatan yang lainnya juga dapat fasilitas tetapi saya belum bisa menerima dengan pribadatan lain ya, suatu kepercayaan kepada Tuhan yaitu kan kewenangan Kemenag sebetulnya bukan, bukan kebudayaan mohon untuk di penggali lagi gitu. Bu Lidya sudah ya, cukup, baiklah kalau begitu demikian Bapak-bapak Ibu saya malu hati sebetulnya mau masih banyak yang saya mau tanyakan, tadi yang mengenai akte nikah, juga yang perbedaan Agama ya, karena belum juga terakomodasi baik gitu mohon untuk kita bersama-sama untuk memikirkan.Perkawinan Catatan nikah 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Bapak-Bapak karena enggak ada Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang saya muliakan, ada sedikit yang ingin info saja kebetulan saya lihat di internet 3 jam yang lalu dan densus 88 itu ratusan Warga Negara Indonesia itu masuk ISIS itu sangat menakutkan sekali dan beberapa hari yang lalu dari 150 orang wanita yang mau dikawinin orang ISIS dia tidak mau terus di penggal, tapi beberapa hari yang lalu saya baca itu ada 8 orang wanita salahsatunya orang Indonesia menakutkan sekali, nah itu ada yang barusan saya baca lagi di Blitar di daerah Blitar Kecamatan nya mana itu Lina orang, nah Lina itu orang Ponorogo ternyata hari ini terus sama Pak Harsan itu orang Blitar orang Surabaya, itu menakutkan sekali itu masuk ISIS, nah sudah terjadi dengan kotoran-kotoran seperti ini saya mohon kan sekali ini jadi perhatian kita semuanya, tentunya dengan Kementerian Agama yang mempunyai ligitimasi penuh ya kita harus bersama-sama saya percaya saya tidak bisa sendiri sinergi kita bersama-sama sebagai bangsa.Radikalisme ISIS 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 5 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Baik, Kalau begitu saya langsung saja dengan sasaran, saya sangat prihatin sekali dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Begitu anggarannya hanya sekian miliar dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain T, T, T, itu yang saya prihatinkan.Rancangan Anggaran Anggaran 8



ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 6 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Baik Pak. Terima kasih, Ini tadi pagi minum pil apa sih pak? Ibu Menteri mungkin saat ini kami sudah tidak mungkin akan penambahan anggaran ya, padahal anggaran itu menentukan rencana dan pelaksana, kita bersama untuk perempuan dan perlindungan anak. Tapi apalah daya ya to? Karena ibu menteri juga baru berapa bulan ya, untuk menyesuaikan ini, sehingga walaupun 200 miliar sekian, tidak mencukup saya yakin nanti dengan Ibu Menteri yang saya banggakan bisa lakukan bersama-sama. Dan nanti tahun 2016 jangan terjadi dengan mengajukan anggaran yang sedikit ini, ya tentunya tidak akan mencukup sepertinya hidup tak mau matipun segan, jadi saya tidak inginkan itu ya. Jadi kalau memang nanti 2016 tetap anggaran itu tetap sama lebih baik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibubarkan saja. itu saya setuju. Tetapi alangkah baiknya kalau itu ada perbaikan, saya malu sebagai Anggota Dewan yang perempuan punya anggaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan hanya sekian saya malu, jujur saya.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua Pimpinan, ini sangat penting sekali untuk perlindungan perempuan, anak dan pemberdayaan perempuan ini semoga juga mengerti unsur-unsurnya apa yang semoga kita ini bisa lancar untuk pembahasan di ruangan ini. Kemarin itu kita sudah sampaikan apa yang temanteman Jawa Tengah pun juga sampaikan tetapi tidak ada sama sekali disini perbaikan. Saya sangat setuju dengan Pak Samsu, dengan Bu Maria iya toh, kalau memang tidak penting tidak perlu, ngampain hari ini kita mesti membahas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada artinya Pimpinan. Saya dari Fraksi Partai Golkar, semoga Pimpinan juga mengerti dengan apa yang namanya aspirasi daerah. Terima kasih.Rancangan Anggaran Aspirasi daerah 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 2 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Nama saya Endang Srikarti Handayani. Saya baca disini, sama halnya dengan yang kemarin. Kalau sama itu tidak ada artinya hari ini kita ikut membahas. Ini kalau boleh saya sarankan, jauh lebih baik kalau ini diperbaiki dan kriteria apa khususnya untuk Jawa Tengah, saya baca disini bahkan ibu menteri semoga mengerti, di daerah Jawa Tengah khususnya paling tertinggi. Kenapa tidak ada alokasi sama sekali Dakonnya untuk Jawa Tengah.Rancangan Anggaran Dana dekon 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 10 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Interupsi Pimpinan. Pilmpinan, sebaiknya sangat bijaksana kalau kita tanyakan kepada Ibu Menteri dan Kepala BNPB supaya juga ada yang namanya take dan give-nya juga memberikan kemerdekaannya walaupun kita ini sudah sering gabungan juga gitu loh karena ini kan antara teman juga kelihatannya tidak sinkronisasi. Terima kasih Pimpinan.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 3 Golkar Jawa Tengah V Perempuan Pertama-tama yang saya ingin sekali dengan Ibu Menteri, yang saya banggakan, Ibu Menteri dan Jajarannya sebetulnya saya sangat mendukung sekali dengan motivatornya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, supaya perempuan itu bisa mandiri. Karena kemasan Ibu Menterinya supaya ibu Menteri ayo semangat, saya akan bantu dan perdayakan sayalah untuk bersama-sama. Karena Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak itu menjadi mitra kami, ayolah bu, ibu cantik, ibu bisa memberikan motivasinya kepada perempuan-perempuan supaya bisa mandiri.Rancangan Anggaran Motivasi 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Bapak dan ibu,Selama menjadi pelaksana atau tugas yang professional menjadi pekerja sosial yangbelum mempunyai payung hukum dengan cara melegitimasi apa supaya juga dapat suatu proteksididalam pelaksana itu.Tenaga Kerja Payung hukum 8
ENDANG SRIKARTI HANDAYANI 1 GOLKAR Jawa Tengah V Perempuan Terus yang kedua, tentunya bapak dan ibu punya keluarga, dengan cara apa membagiwaktu terhadap keluarga karena begitu banyaknya waktu untuk tersita keluar demi kesosialan itu.Jadi itu saja Pak Pimpinan, saya tidak perlu di gunting, saya ingatkan terima kasih.Tenaga Kerja Pembagian waktu 8
ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi Pak Ketua, yang kedua selain bertanya tentang hambatan. Hambatan dalam perundangundanganini yaitu kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Undang-Undang Haji ituPak, itu ada amanat untuk saya analog saja ini. Amanat untuk membuat 13 PP peraturan pemerintahdan tidak dilaksanakan sampai sekarang belum ada PP-nya. Kemudian kalau BNPB ini rujukannyaadalah peraturan pemerintah Nomor 21. Kemudian juga saya melihat ada hambatan disana dan itu mengenai tentang Perpres yang sampai sekarang periode yang lalu Pak ya belum dibuat ya. Sayaenggak tahu ini political will-nya ada di sana atau ada di kita-kita sekarang di sini yaitu mengenaitentang penentuan status dan tingkatan bencana yang lain yaitu tentang bencana nasional, bencanapropinsi, kabupaten dan kota. Peningkatan status ini dimana hambatannya Pak? Hambatan kriteriastatus bencana ini? Saya ingin tahu Isu yang berkembang hambatannya diasuransi. Kalau itu memangisu hambatan di asuransi, kalau keputusan politik kita menyetujui antara pemerintah dan DPR tidak adamasalah. Asuransi itu ikut perintah undang-undang saja. Jadi hadirnya seluruh aspek kehidupan ituhadirnya negara di dalam mematuhi ketentuan undang-undang itu. Itu yang sudah saya kemukakan iniPak untuk kira kira menjadi catatan dari pertanyaan saya yang terakhir ini sehingga apa yang menjadipendiri bangsa dan negara ini, para pendiri founding father yang juga pemimpin kita, pembinareformasi terus pemimpin kita sebagai Anggota DPR ini untuk selalu apa intropeksi dan bagian darikepatuhan kita sebagai orang-orang yangg taat asas.Bencana Hambatan 8

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki

Pertama, yaitu mengenai isu ketentuan perundang-undangan yaitu tadi beberapa teman
mengangkat isu ini ya tentang penguatan kelembagaan. Jadi kita tahu bahwa setiap pelaksanaan dari
setiap program pemerintah ini, punya payung hukum. Salah satunya yaitu tentang peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 yaitu ini pelaksanaan dari Pasal 50 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Tadi ada juga isu soal perubahan mindset. Saya kira di
undang-undang kita selalu merujuk ini. Apa yang dilakukan oleh Kepala BNPB dengan jajaran ini kan
tentu melaksanakan perintah undang-undang ini sebagai payung hukum sekaligus melaksanakan
peraturan pemerintah Nomor 21 ini. Di dalam ketentuan umum peraturan itu ada definisi bencana saya kira itu mindset-nya. Jadikalau coba saya jelaskan tentang difinisi bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik olehfaktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa,kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Mungkin ini menurut teman-temanKomisi VIII kurang definisinya ini sehingga ada rencana, isu yang juga diangkat dari BNPB tentangrevisi Undang-Undang Nomor 24 ini. Saya sangat setuju definisi ini Pak, ya undang-undang ini. Karenamungkin saja dalam sini ini kan, ini kan ada dampak psikologis padahal ada dampak sosial kultural,tidak harus jadi pertimbangan juga kan belum menyempit belum lagi dampak internasional Jadi sangatkompleksitas Jadi itu yang pertama tentang ketentuan perundang-undangan sebagai payunghukumnya.Bencana kelembagaan 8

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian Bapak Ketua Badan, tadi juga diangkat tentang penghargaan WTP. Saya bukantidak percaya tapi ini kuping ini terasanya gatal ini. jisu yang tidak sedap ini bahwa WTP itu bisadirunding, bisa dirunding. Jadi ini saya kira perlu dievaluasi lagi ini. Jadi jangan dijadikan ukuran bahwasudah mendapat apa nama juara 3 itu tadi Pak ya. Oleh karena itu, apalagi tadi di pengawasan BPK,internal ada inspektorat utama Pak ya juga di situ mengawasi ini, karena soal uang soal dana inisensitif. Muatannya penuh fitnah. Oleh karena itu, kenapa periode yang lama, periode yang lalu, kitameminta dari Komisi VIII ini secara resmi kepada Kementerian Agama untuk dalam pelaksanaan hajiitu diawasi oleh langsung oleh KPK. Dan itu kita realisasikan Pak. Saya juga setuju ini kalau inibekerjasama dengan KPK. Itu jadi catatan saya Pak untuk awal tahun ini. Dan itu mohon kepadaPimpinan untuk secara resmi juga ya agar juga kita, kita ini jujur saja ini mungkin seluruh Anggota DPRini disadap ini oleh KPK. Jadi Pak penyelenggara negara ini Pak ya kalau zaman dulu saya cobaZaman dulu itu kalau misalnya ada kasus apa pun baik pidana, perdata maupun delik khusus korupsicuma masuk koran saja sekarang ini ada Google ini Pak, internet selama kiamat itu tetap ada danGoogle itu nomor 2 setelah Tuhan, Google itu, karena pintrh dia itu, tempat kita bertanyak cari di Googlsekarang. Kalau tidak tahu dengan kyai saja kita lihat di Google saja ada. Artinya apa kalau kitaberbuat sedikit pun keliru atau salah dalam perspektif atau aspek pidana umum maka itu akan tercatatseumur hidup anak cucu kita, Pak, tidak akan pernah hilang itu Bagi saya ini warning saja,mengingatkan saja, kan kita sebagai penyelenggara negara, itu pengawasan keuangan yang sayapribadi selaku anggota dan juga dari Fraksi PDI Perjuangan memohonkan ini karena ini isu juga isuinternasional tapi sesuai juga dengan program Nawacita dan juga, saya kira sesuai dengan Permanentdari reformasi, good government, clean government.Bencana KPK 8

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki

Pertama, yaitu mengenai isu ketentuan perundang-undangan yaitu tadi beberapa teman
mengangkat isu ini ya tentang penguatan kelembagaan. Jadi kita tahu bahwa setiap pelaksanaan dari
setiap program pemerintah ini, punya payung hukum. Salah satunya yaitu tentang peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 yaitu ini pelaksanaan dari Pasal 50 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Tadi ada juga isu soal perubahan mindset. Saya kira di
undang-undang kita selalu merujuk ini. Apa yang dilakukan oleh Kepala BNPB dengan jajaran ini kan
tentu melaksanakan perintah undang-undang ini sebagai payung hukum sekaligus melaksanakan
peraturan pemerintah Nomor 21 ini. Di dalam ketentuan umum peraturan itu ada definisi bencana saya kira itu mindset-nya. Jadikalau coba saya jelaskan tentang difinisi bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik olehfaktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa,kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Mungkin ini menurut teman-temanKomisi VIII kurang definisinya ini sehingga ada rencana, isu yang juga diangkat dari BNPB tentangrevisi Undang-Undang Nomor 24 ini. Saya sangat setuju definisi ini Pak, ya undang-undang ini. Karenamungkin saja dalam sini ini kan, ini kan ada dampak psikologis padahal ada dampak sosial kultural,tidak harus jadi pertimbangan juga kan belum menyempit belum lagi dampak internasional Jadi sangatkompleksitas Jadi itu yang pertama tentang ketentuan perundang-undangan sebagai payunghukumnya.Bencana Payung hukum 8

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian didalam definisi itu juga jelas lagi tentang penyelenggaraan penanggulanganbencana, pencegahan bencana tadi sudah dibicarakan juga di diskusikan. Nah, terus tentang kesiapan,peringatan dini, mitigasi, resiko bencana, tanggap darurat bencana, korban bencana, rehablitasi danrekonstruksi dan seterusnya. Jadi, sudah lengkap saya kira ini tapi karena zaman selalu berubah,dinamika itu berubah terus setiap perubahan itu harus diantisipasi dengan perubahan undang-undangjuga karena selalu rujukannya seperti itu. Jika tidak rujukannya seperti itu nanti, Bapak-bapak inidikatakan melanggar undang-undang, itu. Jadi karena pilihan rechstaat itu yagn harus kita junjungtinggi bukan pilihan maachstaat ya Pak ya. Saya maaf bukan dalam ke posisi mengajari karena posisirechstaat ini konsekunensi logisnya negara hukum ini kita sudah meninggalkan isu-isu lama yaitupolitik sebagai panglima. Jadi semua ada pertanggungjawaban hukum termasuk juga yang kedua yaitumenyangkut tentang pengawasan keuangan, pengawasan dana Dana di BNPB ini Pak triliunan ini, luarbiasa. Saya kira paling besar disini baik dalam perencanaan yang sudah di gelontorkan maupun dalampersiapan untuk secara konseptual akan disahkan di dalam APBN ini.Bencana Penyelenggaraan pelaksanaan bencana 8
ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi Pak Ketua, yang kedua selain bertanya tentang hambatan. Hambatan dalam perundangundanganini yaitu kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Undang-Undang Haji ituPak, itu ada amanat untuk saya analog saja ini. Amanat untuk membuat 13 PP peraturan pemerintahdan tidak dilaksanakan sampai sekarang belum ada PP-nya. Kemudian kalau BNPB ini rujukannyaadalah peraturan pemerintah Nomor 21. Kemudian juga saya melihat ada hambatan disana dan itu mengenai tentang Perpres yang sampai sekarang periode yang lalu Pak ya belum dibuat ya. Sayaenggak tahu ini political will-nya ada di sana atau ada di kita-kita sekarang di sini yaitu mengenaitentang penentuan status dan tingkatan bencana yang lain yaitu tentang bencana nasional, bencanapropinsi, kabupaten dan kota. Peningkatan status ini dimana hambatannya Pak? Hambatan kriteriastatus bencana ini? Saya ingin tahu Isu yang berkembang hambatannya diasuransi. Kalau itu memangisu hambatan di asuransi, kalau keputusan politik kita menyetujui antara pemerintah dan DPR tidak adamasalah. Asuransi itu ikut perintah undang-undang saja. Jadi hadirnya seluruh aspek kehidupan ituhadirnya negara di dalam mematuhi ketentuan undang-undang itu. Itu yang sudah saya kemukakan iniPak untuk kira kira menjadi catatan dari pertanyaan saya yang terakhir ini sehingga apa yang menjadipendiri bangsa dan negara ini, para pendiri founding father yang juga pemimpin kita, pembinareformasi terus pemimpin kita sebagai Anggota DPR ini untuk selalu apa intropeksi dan bagian darikepatuhan kita sebagai orang-orang yangg taat asas.Bencana regulasi 8
ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU 4 PDIP Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian Bapak Ketua Badan, tadi juga diangkat tentang penghargaan WTP. Saya bukantidak percaya tapi ini kuping ini terasanya gatal ini. jisu yang tidak sedap ini bahwa WTP itu bisadirunding, bisa dirunding. Jadi ini saya kira perlu dievaluasi lagi ini. Jadi jangan dijadikan ukuran bahwasudah mendapat apa nama juara 3 itu tadi Pak ya. Oleh karena itu, apalagi tadi di pengawasan BPK,internal ada inspektorat utama Pak ya juga di situ mengawasi ini, karena soal uang soal dana inisensitif. Muatannya penuh fitnah. Oleh karena itu, kenapa periode yang lama, periode yang lalu, kitameminta dari Komisi VIII ini secara resmi kepada Kementerian Agama untuk dalam pelaksanaan hajiitu diawasi oleh langsung oleh KPK. Dan itu kita realisasikan Pak. Saya juga setuju ini kalau inibekerjasama dengan KPK. Itu jadi catatan saya Pak untuk awal tahun ini. Dan itu mohon kepadaPimpinan untuk secara resmi juga ya agar juga kita, kita ini jujur saja ini mungkin seluruh Anggota DPRini disadap ini oleh KPK. Jadi Pak penyelenggara negara ini Pak ya kalau zaman dulu saya cobaZaman dulu itu kalau misalnya ada kasus apa pun baik pidana, perdata maupun delik khusus korupsicuma masuk koran saja sekarang ini ada Google ini Pak, internet selama kiamat itu tetap ada danGoogle itu nomor 2 setelah Tuhan, Google itu, karena pintrh dia itu, tempat kita bertanyak cari di Googlsekarang. Kalau tidak tahu dengan kyai saja kita lihat di Google saja ada. Artinya apa kalau kitaberbuat sedikit pun keliru atau salah dalam perspektif atau aspek pidana umum maka itu akan tercatatseumur hidup anak cucu kita, Pak, tidak akan pernah hilang itu Bagi saya ini warning saja,mengingatkan saja, kan kita sebagai penyelenggara negara, itu pengawasan keuangan yang sayapribadi selaku anggota dan juga dari Fraksi PDI Perjuangan memohonkan ini karena ini isu juga isuinternasional tapi sesuai juga dengan program Nawacita dan juga, saya kira sesuai dengan Permanentdari reformasi, good government, clean government.Bencana WTP 8
FATHAN 18 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan BPK, Dirjen Keuangan, dan Irjen, Komisi VIII dapat memahami penjelasan : a. Auditor utama keuangan negara mengenai ……. 2014 b. Direktur Anggaran II …. Irjen Kementeria Agama terkait dengan bantuan di lingkungan Kementerian Agama dengan menggunakan akun 52 dan beresiko menjadi temuan dalam menggunakan akun 57.Bantuan Sosial Kesimpulan 8
FATHAN 18 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam lingkungan internal terhadap program bantuan di Kemenag RI, Komisi VIII mendesak Irjen agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan pendapat Komisi VIII DPR RI sebagai berikut : a. Membuat system pengawasan internal sehingga pengelolaan bantuan di lingkungan Kemenag RI menjadi adil, merata, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan ….penganggaran dan mekanisme pelaksanaan bantuan di Kementerian Agama RI sehingga procedural tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan. c. Memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan internal terhadap temuan bantuan ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang bersangkutan. Cukup?Bantuan Sosial Kesimpulan 8
FATHAN 25 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Tambah Pendis gitu.Bantuan Sosial Pendidikan Islam 8
FATHAN 30 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Ya. Terima kasih. Jadi nanti itu BPK rapimnya dimana gitu ya.Bantuan Sosial Pengawasan 8
FATHAN 31 PKB Jawa Tengah II Laki-laki BPK masuk pengawasan DPR ya, itu otomatis itu. Terima kasih. Dan ini saya kira kesempatan yang baik sekali bahwa ijtihad-ijtihad kita untuk bagaimana madrasah, bagaimana …. ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari negara ini saya kira menarik sekali karena memang kita rasakan di bawah ada ketidakadilan tapi itu bisa juga kita manifestasikan dalam program-program itu. Dengan mengucap alhamdulilahirabil’alamin. Ya, Pak Kus ada lagi?Bantuan Sosial Pengawasan 8
FATHAN 32 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Pak Irjen poin b tadi. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses penganggaran mekanisme pelaksanaan bantuan di Kementerian Agama sehingga procedural, tepat sasaran,dan dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan.Bantuan Sosial Pengawasan 8
FATHAN 33 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Meningkatkan pengawasanBantuan Sosial Pengawasan 8
FATHAN 34 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Ya, sudah bagus Pak Irjen ya meningkatkan ya? Ya, setuju.Bantuan Sosial Pengawasan 8
FATHAN 16 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Oke. Tambahan juga, tambahan dari zaman Pak Nuh itu di…. pernah disclaimer kok, saya baca audit BPK itu. Tadi kan sebetulnya penjelasan Dirjen kan sebetulnya menarik. Orang Depagnya sendiri yang sebenarnya tidak berani. Mungkin nanti Pak Irjen bisa nambahin karena ini 2014 gitu. Saya kira itu karena Pak Nuh itu pernah disclaimer tapi kenapa justru malah Sekjen-nya berani untuk mengatakan tidak apa-apa 57 gitu. Kalau disclaimer kan bawah sekali, disclaimer, WDP baru WTP gitu loh atau langsung ke Pak Irjen saja.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
FATHAN 19 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Kemenkeu atau Bappenas? Atau perbendaharaan negara?Bantuan Sosial Perubahan akun 8
FATHAN 20 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Berarti pengelolaan bantuan di Kementerian Agama dengan menggunakan akun 52 apa, perlu …. lebih lanjut dengan Dirjen Perbendaharaan mungkin gitu.Bantuan Sosial Perubahan akun 8



FATHAN 21 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Nanti kita masuk ini dulu, apa itu pencairan anggaran.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
FATHAN 22 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Ya. Terima kasih. Kita kembali ke itu, ada poin 2 kita perbaikiBantuan Sosial Perubahan akun 8
FATHAN 26 PKB Jawa Tengah II Laki-laki Tapi spiritnya tetap akuntable ya, spiritnya harus jadi temuan-temuan itu kan bagus sebetulnya untuk beresiko supaya kita apa namanya, spiritnya sama dengan BPK gitu loh. Soal perbaikan di administrasikan bisa itu jadi.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Berikutnya bisa dicatat ya. Apa yang ibu maksud dengan kesetaraan gender. Ibu Menteri tadi menyatakan kesetaraan gender. Apa menurut ibu ada hak-hak perempuan yang tidak setara di Indonesia. Kalau ada, coba mohon dijelaskan kami bu untuk Komisi VIII ini. Kalau sudah setara lalu mengapa program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu saja mengarah kepada kesetaraan gender. Kayaknya kita sering, dimana-mana kesetaraan gender, kesetaraan gender, begitu kira-kira bu. Ketika saya jadi pejabat juga ini ada program kesetaraan gender padahal disini sudah banyak gender ini. Ibu-ibu ada berapa di Komisi VIII, sudah banyak ini.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki 1 saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Dengan tambah anggaran Rp1,2 triliun. Kalau tadi kawan saya mengatakan anggaran Rp1,2 triliun kecil, kalau saya mengatakan kalau Rp1,2 triliun itu besar. Karena apa? Dari Rp217 miliar menjadi Rp1,2 Triliun, patut berbangga bu. Itu berkat dorongan, karena Komisi VIII bisanya dorong-dorong terus. Berkat dorongan Komisi VIII sehingga ibu 1 panik, didorong-dorong terus tapi alhamdulillah sekarang terwujud anggarannya Rp1,2 triliun berkat perjuangan ibu dan Komisi VIII. Duduk bersama dengan Presiden Jokowi menyampaikan “Wah, Komisi VIII marah-marah Pak, anggarannya kecil”. Alhamdulillah bisa. Ini kita lihat.Perempuan dan Anak APBN 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Berikutnya bagaimana upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK Tahun Anggaran 2014 karena ini program yang kedua pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2014. Selain evaluasi pelaksanaan RAPBN tahun 2015 dan tindak lanjut ikhtisar dari pemeriksaan semester BPK Tahun 2015 dan paparan rencana kerja tahun 2015, kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah aktual atau isu-isu aktual yang berkaitan 15 dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama di DKI Jakarta itu sangat banyak masalah perempuan dan anak.Perempuan dan Anak APBN 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Terakhir, terakhir Pak. Tadi ibu menjelaskan terpenuhinya hak sipil anak sebesar 72,02%. Dari mana ibu peroleh angka-angka ini? Dari mana? Mohon dijelaskan. Mudah-mudahan pertanyaanpertanyaan ini bisa mendorong ibu untuk maju dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih maju lagi sehingga Komisi VIII bisa bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan baik. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Hak Sipil Anak 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Berikutnya pada poin 2A halaman 4 disebutkan telah tercapai kemajuan dalam pemenuhan perlindungan perempuan terutama tentunya masih banyak kasus-kasus kekerasan perempuan yang terjadi yang bisa kita lihat di media.Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap Perempuan 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Kalau lihat agenda dari rapat hari ini adalah pembahasan laporan Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2015. Yang ingin saya tanyakan ibu menteri, sejauhmanakah perkembangan mengenai realisasi program dan anggaran tahun 2015 baik dari realisasi penyelesaian maupun capaian target kinerjanya yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan, itu pertanyaan yang 1.Perempuan dan Anak Program 8
H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I 1 PPP DKI I Laki-laki Yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merespon. Mungkin hampir sama pertanyaannya dengan kawan saya, teman-teman saya, merespon kondisi obyektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016Perempuan dan Anak Program 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Sudah 3 menit Pak? Baik.Yang berikutnya saya tunjukkan kepada Ibu Menteri Kesehatan. Saya ketika menjadi Ketua Asrama Haji Pondok Gede, itu banyak jama’ah yang sakit dibatasi oleh reguler, oleh ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan, contohnya : mereka harus diopname setelah diopname baru 3 hari sudah distop oleh Kementerian Kesehatan karena dananya tidak mencukupi. Pertanyaannya apakah ada dana on call yang siap pakai di Kementerian Kesehatan sama dengan bencana ini, melayani dari apa jama’ah yang.Haji Dana siap pakai 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Berikutnya, Kementerian Agama sering sekali menjadi sorotan padahal perbuatannya instansi lain. Saya bukan membela Kementerian Agama ya. Satu contoh : adanya jama’ah yang non kuota jadi tiba-tiba tidak didaftar di Kementerian Agama, jama’ah haji banyak yang disana. Ini terjadi setiap tahun. Upaya apakah dari Kementerian Agama untuk mengurangi adanya haji-haji yang tidak sah menurut Kementerian Agama.Haji Jamaah non-kuota 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Dan yang kedua, pengalaman Pak Menteri ketika saya menjadi Kakanwil Departemen Agama DKI, gubernur menyiapkan makan di Mekkah. Nah, ga tahu sekarang karena gubernurnya Pak Ahok apakah masih apakah. Nah, upaya apa, apakah ada program dari Kementerian Agama untuk memberikan makan ketika di Mekkah karena untuk lebih khusus ibadahnya para jama’ah.Haji Makanan 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI I Laki-laki Jadi insyaAllah, Kementerian Agama di-back up oleh Ketua dan oleh mantan-mantan yang ada disini.Bapak Menteri dan Ibu Menteri yang kami hormati,Ada pertanyaan sedikit. Yang pertama, yang sering dipertanyakan oleh masyarakat terutama Dapil DKI Jakarta Timur kapan berakhirnya pengurangan kuota ini sehingga kami bisa jawab apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi yang dikurangi 20% tadi.Haji Pengurangan kuota 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Baik.Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu didominasi oleh kekerasan seksual. Memang ketika Nabi Adam di lahirkan di dunia. Diciptakan, bukan dilahirkan karena tidak ada ibunya. Kemudian disandingkan dengan Siti Hawa lalu apa yang terjadi? Nabi Adam disandingkan di sampingnya Siti Hawa perempuan yang cantik, lalu mereka langsung memeluk, disini agama jangan dipeluk dulu, belum menjadi halal, ini banyak kyai yang supaya merenung juga. Oleh karena itu naluri dari laki-laki itu senang perempuan dan naluri dari perempuan juga senang laki-laki. Oleh karena itu banyak kasus seksual. Nah, Ibu Menteri, kalau lihat program-programnya bagus Bu Menteri, tetapi tolong ada program-program pendekatan akhlaktul karimah.Perempuan dan anak Agama 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur, Partai Persatuan Pembangunan, partai satu-satunya yang berazaskan Islam, maka pantas kalau menyuarakan Islam. Islam betul-betul menghargai terhadap perempuan. Sebelum Islam datang pada zaman jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya. Masya Allah, tapi dengan Islam alhamdulillah perempuan bisa ditempatkan pada tempat-tempat yang terhormat. Perempuan kalau dilihat dari kejadiannya dibuat dari tulang rusuk maka bapak-bapak kalau punya anak perempuan dan tentu punya istri ya perempuan iya kan? Cara membinanya tidak boleh keras-keras karena dijadikan dari tulang rusuk.Kedua, perempuan di dalam Islam betul-betul kita lihat dari sejarah Rasul dari 25 Rasul, tidak ada satupun yang dijadikan nabi atau Rasul. Ini kita bisa mencari gambaran, menarik gambaran kenapa perempuan tidak dijadikan Rasul tapi di dalam Islam, di tempatkan pada tempat yang mulia. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi banyak di sana-sini, terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Sampai-sampai tahun 2013 tercatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Masya Allah, siapakah yang bertanggungjawab terhadap kasus-kasus ini? Tentu Komisi VIII harus bertanggungjawab, setuju? Termasuk. Harus, termasukPerempuan dan anak Islam menghargai perempuan 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Baik.Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu didominasi oleh kekerasan seksual. Memang ketika Nabi Adam di lahirkan di dunia. Diciptakan, bukan dilahirkan karena tidak ada ibunya. Kemudian disandingkan dengan Siti Hawa lalu apa yang terjadi? Nabi Adam disandingkan di sampingnya Siti Hawa perempuan yang cantik, lalu mereka langsung memeluk, disini agama jangan dipeluk dulu, belum menjadi halal, ini banyak kyai yang supaya merenung juga. Oleh karena itu naluri dari laki-laki itu senang perempuan dan naluri dari perempuan juga senang laki-laki. Oleh karena itu banyak kasus seksual. Nah, Ibu Menteri, kalau lihat program-programnya bagus Bu Menteri, tetapi tolong ada program-program pendekatan akhlaktul karimah.Perempuan dan anak Kekerasan 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Sudah, saya sudah cukup pokoknya. Maksudnya kita ini jangan melakukan tindakan pencegahan saja tetapi bagaimana pembinaan akhlaktul karimah diterapkan begitu ibu, dari semua lapisan baik di rumah tangga, di tempat kerja, di tempat, di Komisi VIII, kan ini sudah berapa persen perempuan ini? 30% ada Pak ya? Ketika saya memimpin Kanwil juga perempuan saya jadikan pejabat, 30% Pak. Ketika Jokowi jadi presiden juga menteri-menterinya banyak, 30%. Itukan karena memegang komitmen bagaimana perempuan supaya diberdayakan. Demikian.Perempuan dan anak pemberdayaan 8
H. ACHMAD FAUZAN HARUN 1 PPP DKI Jakarta I Laki-laki Sudah, saya sudah cukup pokoknya. Maksudnya kita ini jangan melakukan tindakan pencegahan saja tetapi bagaimana pembinaan akhlaktul karimah diterapkan begitu ibu, dari semua lapisan baik di rumah tangga, di tempat kerja, di tempat, di Komisi VIII, kan ini sudah berapa persen perempuan ini? 30% ada Pak ya? Ketika saya memimpin Kanwil juga perempuan saya jadikan pejabat, 30% Pak. Ketika Jokowi jadi presiden juga menteri-menterinya banyak, 30%. Itukan karena memegang komitmen bagaimana perempuan supaya diberdayakan. Demikian.Perempuan dan anak Pembinaan 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Yang terakhir kepada Bapak Menteri, saya lihat APBN disini menghabiskan anggaran untuk pengurusan jama’ah haji itu tahun 2014 sebesar Rp768.668.140.000,- Yang saya tanyakan sementara dana tabungan haji ini sekarang waiting list-nya sudah mencapai 15 tahun. Kalau kita tanya jasa dari uang yagn tersimpan itu kemana, apa merupakan pendapatan negara? Nah, kalau tidak dimasukkan didalam pendapatan negara kenapa penyelenggaraan haji ini harus menggunakan APBN. Mungkin diberikan kepada yang bermanfaat, ke tempat lain atau ke pendidikan agama lebih manfaat dibandingkan dengan diberikan alokasi untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jadi tolong dana tabungan haji jasanya per tahun itu dapat apa? Alokasinya kemana saja.Haji Anggaran Haji 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Yang terakhir adalah tentang kesehatan tadi. Nah, sekali lagi mungkin untuk kesehatan dai tahun ke tahun untuk indikasi hal yang tadi mungkin penghamburan anggaran rasanya mungkin kecil. Tetapi yang perlu disikapi tadi vaksin yang diberikan ini halal atau tidak. Tujuan kita ibadah haji adalah mulia ternyata vaksinnya indikasinya katanya mengandung minyak babi yang ada malah membunuh kita.Haji Kesehatan 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi, pengalaman kita di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah banyak mubazirnya. Kenapa harus pusing-pusing menyiapkan konsumsi yang dilakukan tadi oleh Pemerintah. Jatahnya tambahkan saja sama living cost, itu lebih aman, itu lebih menyenangkan buat jama’ah. Kalau jama’ah tadi kenapa? Karena sekali lagi jangan dijadikan objek. Kalau jatah konsumsi sekian triliun, ditenderkan padahal itu sudah diatur dalam proses tendernya berarti ada permainan. Coba diberikan living cost ditambahkan, itu tidak akan ada permainan.Haji Konsumsi haji 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Kepada Bapak Menteri Perhubungan tadi komponen biaya sudah dihitung. Nah, dalam kondisi Dollar ini turun, seharusnya turun juga. Tadi teman-teman kita udah bicara mana yang bisa ditekan. Nah, kalau sekali lagi mohon maaf, harga minyak mentah yang turun ya minyak dunia. Nah, ini barangkali kalau bisa ditekan sehingga penetapan kita ongkos haji nanti barangkali bisa lebih ringan, jangan dari tahun ke tahun meningkatnya lebih tinggi.Haji Ongkos haji 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Yang kedua adalah pemondokan. Tadi Bapak Menteri sudah bilang transparan tapi jangan lupa bahwa disana adalah ada organisasinya. Kadangkala transparannya seperti sandiwara karena realitas dalam proses pelaksanaan sebelum tender di belakan sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu transparan. Kalau lihat kita di lapangan ternyata harga yang lebih rendah daripada itu banyak. Dan hebatnya mereka mengembalikan 300 padahal mereka belanjakan di tempat yang lebih jauh untungnya lebih daripada 300, ini adalah bisnis. Jadi sekali lagi, proses pelaksanaan lelang ini saya berindikasi karena ini ada organisasinya, ini adalah sandiwara dan ini adalah diatur sebelumnya. Jadi harga yang diberikan untuk Indonesia itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain.Haji Pemondokan haji 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Pertanyaan yang pertama adalah tujuan kita pemerintah melaksanakan ibadah haji ini harapannya ini tahun ke tahun, pelayanannya lebih baik dan biayanya lebih irit. Saya melihat komponen dalam proses pelaksanaan haji ini pertama adalah transportasi. Transportasi ini ada yang dilakukan oleh Pemerintah, PP tentang pesawat dan ada yang dilakukan oleh Orang Arab.Haji Transportasi haji 8
H. ANDA 1 GERINDRA Banten I Laki-laki Yang terakhir adalah tentang kesehatan tadi. Nah, sekali lagi mungkin untuk kesehatan dai tahun ke tahun untuk indikasi hal yang tadi mungkin penghamburan anggaran rasanya mungkin kecil. Tetapi yang perlu disikapi tadi vaksin yang diberikan ini halal atau tidak. Tujuan kita ibadah haji adalah mulia ternyata vaksinnya indikasinya katanya mengandung minyak babi yang ada malah membunuh kita.Haji vaksin 8
H. Anda, SE, MM 1 Gerindra Banten I Laki-laki 1, saya minta secara terperinci anggaran yang sudah diperiksa tadi namun ada yang masih belum terselesaikan, sudah dilaporkan tapi masih belum clear ya bu ya. Yang belum clear itukan ada beberapa item minta terperinci begitu di dalam laporan hasil BPK ini.Perempuan dan Anak APBN 8
H. Anda, SE, MM 1 Gerindra Banten I Laki-laki Terus yang kedua, anggaran untuk tahun 2016 penambahannya inikan sangat signifikan sekali yaitu kurang lebih RP1 triliun. Yang kita kepingin, belanja pusat ini secara terperinci begitu kegiatannya untuk a, b, c. Misalnya untuk a berapa, untuk b berapa, untuk c berapa, jadi kami jelas tahu. Kalau inikan masih global.Perempuan dan Anak APBN 8
H. Anda, SE, MM 1 Gerindra Banten I Laki-laki Yang kedua, belanja daerah atau melalui DAK. Ini mekanismenya seperti apa? Apa langsung diberikan kepada pemerintah daerah setempat melalui Kementerian ini atau melalui nanti dana alokasi khusus yang dibahas di dalam bagian anggaran, kan biasanya ada dana khusus dari kesehatan, dari pendidikan, dana alokasi khusus. Apa ini nanti termasuk di dalam program disitu juga dana alokasi khusus yang nanti melalui prosesnya dari awal, dari pembahasan anggaran sehingga plotting masingmasing yang menerima dana khusus itu di daerah sudah tahu. Misalnya contoh kabupaten A, dia dapat dana pendidikan alokasi khusunya dapat sekian, dari kesehatan dapat sekian tanpa melampirkan 9 secara detail program yang dilaksanakan. Ini proses mekanisme dana alokasi khusus yang diberikan oleh Kementerian Perempuan ini apakah nanti dengan pemerintah daerah langsung atau dengan nanti ke mitra kerja yang ada di daerah Kementerian Perempuan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak APBN 8
H. BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Yang kedua, haji tahun 2014 karena ini evaluasi ini saya dapat dari masukan dari daerah pemilihan. Kloter IV, Maktab 23 daerah pemilihan Tegal sama Kota Pekalongan. Ketika di Arafah itu tidak layak pakai, permadaninya tidak layak. Ini mohon di cek untuk kedepan. Kemudian Kloter V, Maktab 10 itu daerah pemilihan Kabupaten Pekalongan, itu hubunganya dengan Menteri Perhubungan barangkali itu terlalu 1 bis itu terlalu dicecel sekali katanya. Itu mohon bisa ditindaklanjuti.Haji Evaluasi pelaksanaan 8
H. BISRI ROMLI 1 PKB Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian ada hal-hal yang saya menyambut baik dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan penyelenggaraan haji. Yang nomor 2 Bapak, perubahan rute ini dengan Menteri Perhubungan bahwa Kloter 1 turun di Madinah, langsung ....di Jedah. Ini saya menyambut baik dan harus ditindaklanjuti, mumpung ada DPR, ada Menteri Perhubungan jadi menjadi clear nomor 2 itu bukan rancangan lagi tapi menjadi keputusan.Haji Kebijakan penyelenggaraan haji 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Kemudian yang ketiga soal di penerbangan ini. Ini mohon juga klarifikasi Pak. Kalau tidak salah memang kan ongkosnya ini yang diberlakukan ini ongkos sekali Pak ya? Sekali berangkat begitu dan pulangnya juga. Ongkosnya dihitung, harus dibayarkan oleh jamaah begitu tetapi apakah pemulangan ini tidak juga bisa digunakan untuk mengangkut mungkin TKI-TKI atau apa begitu disini sehingga dengan begitu cost ini bisa ditekan begituHaji Cost penerbangan 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Ini soal Kementerian Perhubungan atau mungkin juga dengan Kementerian Agama bisa dijelaskan. Kami menemukan fakta di lapangan, ada kendala bagi jamaah mungkin ketika keberangkatan dari embarkasi. Khusus beberapa daerah yang saya temukan di Lombok Pak. Jadi ada usul begitu, mereka kan berangkat dari Lombok begitu, tidak langsung tetapi harus transit di Aceh Pak ya untuk pengisian bahan bakar. Inikan cukup menggangu ya, mengganggu dalam pengertian lelah juga. Jadi harus turun dulu kemudian naik lagi. Harus dipikirkan barangkali solusinya seperti apa, apakah memang sudah disiapkan begitu pengisian bahan bakar sebelumnya sehingga langsung bisa berangkat.Haji embarkasi 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya kalau memang itu manfaat bagi kelangsungan pembinaan bagi jamaah, tentu itu harus dipertahankan. Kita setuju bahwa perlunya semacam evaluasi atau memberikan reward dan punishment, kalau perlu ada semacam sertifikasi begitu. Kita evaluasi memang KBIH yang baik tentu kita berikan reward, kepada mereka yang nakal tentu kita berikan punishment, termasuk ini berlaku untuk semua. Disini memang potensial begitu terjadi ketidakadilan begitu seperti ditemukan rekan saya Pak Sodik, itu yang pertama.Haji Evaluasi 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, terkait dengan kebijakan kuota khususnya menyangkut kuota pembimbing tadi. Jadi memang terus terang saja saya tidak ekstrim begitu, ada persaingan antara KBIH yang dikelola oleh mantan aparat Kemenag begitu dengan KBIH yang datang dari masyarakat, para ulama begitu tetapi kita lihat manfaatnya lah jadi dul mathah-nya itu terus terang saja selama inikan sudah berlangsung lama begitu peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini sangat penting dan itu yang menjadi bagian yang menurut saya harus menjadi perhatian dari pemerintah.Haji Kebijakan kuota 8



H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Ini soal Kementerian Perhubungan atau mungkin juga dengan Kementerian Agama bisa dijelaskan. Kami menemukan fakta di lapangan, ada kendala bagi jamaah mungkin ketika keberangkatan dari embarkasi. Khusus beberapa daerah yang saya temukan di Lombok Pak. Jadi ada usul begitu, mereka kan berangkat dari Lombok begitu, tidak langsung tetapi harus transit di Aceh Pak ya untuk pengisian bahan bakar. Inikan cukup menggangu ya, mengganggu dalam pengertian lelah juga. Jadi harus turun dulu kemudian naik lagi. Harus dipikirkan barangkali solusinya seperti apa, apakah memang sudah disiapkan begitu pengisian bahan bakar sebelumnya sehingga langsung bisa berangkat.Haji Kendala keberangkatan 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua adalah soal kuota Pak. Kalau kepada jamaah reguler ini kita berlakukan tadi, jadi yang pertama daftar kemudian itu yang diterima begitu, yang pertama tentu mendapatkan kuota. Apakah ini hanya berlaku untuk reguler, kenapa kita juga tidak berlakukan untuk khusus itu juga karena kalau khusus juga kan bisa saja mungkin yang reguler juga yang antriannya lama tetapi dia punya rezeki yang ini, dia bisa berangkat juga. Kalau ada pengaturan misalkan dua tahun begitu sehingga dua tahun baru bisa berangkat lagi atau berapa? Jadi semua adil. Yang mampu juga, juga harus diberlakukan, adil begitu Pak. Ini kira-kira itulah usulan begitu kalau memang memungkinkan. Jadi kebijakan ini juga untuk reguler beserta kuota khusus.Haji Kuota jamaah reguler 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Yang pertama, karena kita ini adalah forum evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2014 tentu laporan bapak dan ibu menteri juga lengkap. Jadi kami belum menemukan laporan keuangannya Pak. Jadi karena inikan mestinya komprehensif begitu sehingga kita juga bisa memahami begitu kemudian juga kita mencatat hal-hal yang perlu kita klarifikasi sampai kepada kesimpulan apakah kita bisa menerima ataupun memberikan catatan-catatan dimana kita dapatkan itu laporan.Haji Laporan keuangan 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, ini menyangkut juga pemanfaatan kelebihan kuota yang tersisa itu. Memang harus prioritas kepada KBIH. Kami sarankan dan ini juga merupakan aspirasi yang muncul ketika kami melakukan RDPU dengan kelompok pembimbing ibadah haji di seluruh Indonesia yang diwakili oleh forum KBIH. Jadi apakah itu per KBIH, tentu yang selektif satu orang begitu sehingga memastikan bahwa jamaah ini bisa dibimbing oleh petugas begitu. Ini juga menjadi catatan barangkali kalau memang dimungkinkan.Haji Pengelolaan kuota 8
H. DEDING ISHAK 1 GOLKAR Jawa Barat III Laki-laki Oleh karenanya kalau memang itu manfaat bagi kelangsungan pembinaan bagi jamaah, tentu itu harus dipertahankan. Kita setuju bahwa perlunya semacam evaluasi atau memberikan reward dan punishment, kalau perlu ada semacam sertifikasi begitu. Kita evaluasi memang KBIH yang baik tentu kita berikan reward, kepada mereka yang nakal tentu kita berikan punishment, termasuk ini berlaku untuk semua. Disini memang potensial begitu terjadi ketidakadilan begitu seperti ditemukan rekan saya Pak Sodik, itu yang pertama.Haji sertifikasi 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua adalah sistem pendaftaran calon jama’ah haji. Saya kira banyak yang sudah menyampaikan. Tapi menurut saya harus ada beberapa terobosan kedepan ini. Barangkali kan juga termasuk MUI sudah menyampaikan misalnya soal dana talangan haji yang digulirkan oleh bank. Barangkali kalau kita mungkin diputus pada kesempatan ini tegas bahwa dana talangan haji yang dari bank itu barangkali bagaimana solusinya, apa tidak diperkenankan atau lain-lain?Haji dana talangan 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya yang rentan nanti perlu ada evaluasi barangkali perlu berangkat atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah yang seringkali memang statemen yang disampaikan oleh Pak Menteri soal yang berangkat lebih dari 1 kali. Ini harus diputus di Komisi VIII ini.Haji Evaluasi keberangkatan 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang pertama, barangkali kita bersepakat yang disampaikan oleh Bu Menteri Kesehatan terhadap kawan jama’ah haji yang rentan, yang beresiko tinggi, menurut saya kita harus sama-sama bersepakat bagaimana kira-kira mensikapi baik yang kuning, hijau, maupun yang merah tadi sehingga betul-betul jelas sehingga resiko ini semakin diperkecil.Haji Jamaah berisiko tinggi 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua untuk Pak Menteri Perhubungan, saya tidak tahu nanti bagaimana komunikasinya dengan Garuda. Yang kita tahu mohon maaf baik kedatangan maupun kepulangan ini sering kali luar biasa molornya dan ini akan menyebabkan terlantarnya penjemputan segala macam bahkan itu kan sampai berhari-hari. Barangkali bagaimana skemanya kedepan itu bisa diatasi dengan baik keterlambatan pemberangkatandan pemulangan.Haji Keterlambatan pesawat 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang berikutnya untuk Pak Menteri Agama, saya ingin sampaikan sekitar manajemen ibadah haji. Kalau saya buka yang sudah beredar di media sosila, ada catatan yang rawan dari KPK mumpung ini ada Inspektorat juga yang dari KPK. Yang pertama itu kan rawan soal manajemen yang tentu menjadi bagian termasuk di Komisi VIII belum jelasnya antara regulator, eksekutor, dan evaluator. Dan saya lihat dalam catatan itu ada 48 titik rawan. Barangkali saya yakin juga punya catatan-catatan itu karena ini pertemuan yang pertama barangkali kalau kita dipresentasikan oleh Pak Menteri Agama kira-kira kedepan langkah-langkah yang mau dibangun dalam rangka membangun sebuah manajemen haji yang betul-betul melalui prospek kedepan sesuai dengan yang disampaikan oleh seluruh teman- teman tadi barangkali, kita tentu lebih senang sekali. Karena kalau saya membaca indeks integritas yang dari KPK, mulai tahun 2011, tahun 2014 ini kan Kementerian Agama belum termasuk yang menggembirakan. Barangkali ini menjadi bagian dari bagaimana kedepan ini betul-betul menjadi lebih baik.Haji Manajemen ibadah haji 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya barangkali kalau membeli pemondokan atau hotel mungkint terlalu mahal barangkali. Mungkin sewa yang dekat-deka sana selama 5 tahun. Ini barangkali kedepan ini perlu ada kreasi-kreasi, dengan demikian saya kira bisa memutus berbagai macam persoalan yang saya kira ini selalu kita hadapi setiap tahun kan kira-kira dari situ ke situ.Haji Pemondokan haji 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua adalah sistem pendaftaran calon jama’ah haji. Saya kira banyak yang sudah menyampaikan. Tapi menurut saya harus ada beberapa terobosan kedepan ini. Barangkali kan juga termasuk MUI sudah menyampaikan misalnya soal dana talangan haji yang digulirkan oleh bank. Barangkali kalau kita mungkin diputus pada kesempatan ini tegas bahwa dana talangan haji yang dari bank itu barangkali bagaimana solusinya, apa tidak diperkenankan atau lain-lain?Haji Pendaftaran calon haji 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang berikutnya adalah sistem pengelolaan keuangan haji. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ini yang kita maksudkan bagaimana ada kreasi-kreasi. Saya diskusi sama beliau, saya yakin itu sudah dipikirkan juga baik yang ada di DAU maupun dana tabungan haji ini kan sudah mencapai 67 triliun yang kira-kira bunganya saja per tahunnya kan 1 triliun. Saya yakin dulu-dulu sudah ada pikiran misalnya Pak dibelikan pesawat sendiri kemudian nanti ketika selesai musim haji barangkali ada untuk pengangkut umroh dan lain-lain lah, apa untuk wisata religius dan lain-lain.Haji Pengelolaan biaya haji 8
H. KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya soal travel. Travel ini kita kan juga sering dengar akan ditindak tegas oleh Kementerian Agama dan lain-lain. Selama ini kok kita belum pernah mendengar bagi travel nakal itu yang tadi saya setuju untuk diumumkan tetapi rata-rata yang kita tahu begitu sekarang diberhentikan besok kan membikin lagi biasakan kan gitu. Dan pemainnya kan orang-orang itu saja. Barangkali ini betul-betul ditertibkan padahal kalau kita melihat didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 itu sebetulnya kan hukumannya kan cukup luar biasa, sanksinya cukup luar biasa. Tapi mohon maaf kita belum pernah mendengar sanksi yang betul-betul tegas dari Kementerian Agama. Lebih-lebih yang seringkali dimasalahkan soal haji khusus, haji apa namanya haji plus kan itu seringkali menyisakan persoalan yang pasti ada selalu tidak berangkat dari tahun ke tahun.Haji Travel haji 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa kita memberikan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara yang menjadi tamu Allah maka kita melihat sesuai dengan laporan BPK misalnya masih banyak kekurangan dan jangan-jangan karena kita gagal memuliakan tamu Allah jadi negara ini terus-menerus terhina dengan berbagai musibah, bencana, dan kekisruhan. Nah, berangkat dari semangat itu lah sebenarnya saya ingin mempertanyakan kepada Pak Menteri Agama tentang kesiapan haji itu karena data yang akurat itu yang akan menjadi kita tahu prioritas mana yang belum berangkat, orang tua juga dan sebagainya karena data-data yang begitu kacau menjadikan ada orang yang berkali-kali tiap tahun malah dia bisa berangkat dan malah ada orang yang sulit untuk berangkat, kesiapan tentang naik haji.Haji akurasi data haji 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, untuk semua menteri sebenarnya saya lebih melihat kepada otoritas Arab Saudi yang menggunakan tenaga-tenaga ketika sumber daya manusia mereka sangat-sangat rendah tingkat disiplin juga sehingga asal-asalan sweeping. Lalu kalau ngetik juga tek-tek itu yang membuat lama dan membuat jama’ah kita antri. Pertanyaan saya bagaimana Bapak, Ibu sekalian itu mampu meningkatkan lobi-lobi atau dalam bahasa Bu Ledia tadi bargaining kepada otoritas Arab Saudi agar sumber daya manusia yang melayani jama’ah haji kita itu betul-betul profesional. Orang Arab itu lelet, lambat, bodoh, dan tidak mau kalah. Itu tolong bargaining kita karena saya yakin kenapa kok kuota kita itu minta ditambah kan karena jama’ah haji kita Indonesia itu jama’ah yang paling tertib, paling disiplin, paling ramah. Itu menurut saya lobi-lobi kita harus kesana sehingga Arab Saudi bisa memperbaiki pelayanan juga kepada jama’ah bukan kepada Indonesia tapi seluruh dunia.Haji Bargaining position 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, Ibu Menkes, saya rasa kita agak tegas kalau pun tadi Ketua kami bilang memang ada semangat spiritual kalau sakit pun tidak apa-apa. Tapi ini soal keselamatan, ini soal bagaimana jangan menjadi beban orang banyak maka yang beresiko tinggi orang yang diberi tanda saja, dia tidak boleh berangkat. Beritahu saja bahwa yang sudah daftar tapi tidak berangkat dengan ikhlas itu tetap masuk syurganya haji mabrur.Haji Kesehatan calon haji 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa kita memberikan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara yang menjadi tamu Allah maka kita melihat sesuai dengan laporan BPK misalnya masih banyak kekurangan dan jangan-jangan karena kita gagal memuliakan tamu Allah jadi negara ini terus-menerus terhina dengan berbagai musibah, bencana, dan kekisruhan. Nah, berangkat dari semangat itu lah sebenarnya saya ingin mempertanyakan kepada Pak Menteri Agama tentang kesiapan haji itu karena data yang akurat itu yang akan menjadi kita tahu prioritas mana yang belum berangkat, orang tua juga dan sebagainya karena data-data yang begitu kacau menjadikan ada orang yang berkali-kali tiap tahun malah dia bisa berangkat dan malah ada orang yang sulit untuk berangkat, kesiapan tentang naik haji.Haji Laporan BPK 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir kepada Kemenhub. Ini bukan soal mahal atau murah menurut saya. Semahal apapun asal itu transparan cost-cost yang dikeluarkan lalu efisien dan sebagainya itu akan diterima oleh jama’ah. Pertanyaan saya sederhana, apakah Menteri Perhubungan juga menjangkau ke bawah soal bis-bis yang membawa dari daerah karena saya ngeri sekali Pak Jonan. Bagaimana bis yang dikelola oleh teman-teman Pemda itu cost-nya tinggi, jelek, lalu kadang-kadang berdesak-desakan dan sebagainya. Saya minta paling tidak kalau itu tidak terjangkau, tidak dijangkau itu menjadi perhatian juga bagi Menteri Perhubungan.Haji Transparasi cost 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya tadi tidak mendengar Ibu Menteri memperkenalkan staf-stafnya, itu yang pertama.Yang kedua, saya sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan ini, kita ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali "Ma akramannisa illa kariim wa akramna ilalahiim", siapapun yang memuliakan perempuan dialah orang yang mulia dan siapapun orang yang menghinakan perempuan maka dia adalah orang yang hina, begitu pula negara atau siapapun kelompok yang menghinakan perempuan. Oleh sebab itu, yang pertama saya mendukung RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender karena Undang-Undang ini akan menjadi payung yang menguatkan bagaimana kita menghormat perempuan. Saya agak tidak setuju tadi pimpinan kalimat bahwa perempuan walaupun itu hadist nabi sebagai tihang, seolah-olah hanya bagian pelengkap tetapi laki-laki dan perempuan itu setara, itu yang perlu dikeratkan.Perempuan dan anak apresiasi 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Terakhir, saya ingin mengatakan bagaimana pengaruh kesetaraan gender itu menjadi bagian penting dari program-program keagamaan, jadi materi-materi khutbah, materi-materi pengajian dan sebagainya, jangan terbalik seolah-olah kita melihat perempuan adalah sahabat agama, tetapi agama berkali-kali menyakiti perempuan.Perempuan dan anak kesetaraan gender 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Terakhir, saya ingin mengatakan bagaimana pengaruh kesetaraan gender itu menjadi bagian penting dari program-program keagamaan, jadi materi-materi khutbah, materi-materi pengajian dan sebagainya, jangan terbalik seolah-olah kita melihat perempuan adalah sahabat agama, tetapi agama berkali-kali menyakiti perempuan.Perempuan dan anak Program keagamaan 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya tadi tidak mendengar Ibu Menteri memperkenalkan staf-stafnya, itu yang pertama.Yang kedua, saya sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan ini, kita ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali "Ma akramannisa illa kariim wa akramna ilalahiim", siapapun yang memuliakan perempuan dialah orang yang mulia dan siapapun orang yang menghinakan perempuan maka dia adalah orang yang hina, begitu pula negara atau siapapun kelompok yang menghinakan perempuan. Oleh sebab itu, yang pertama saya mendukung RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender karena Undang-Undang ini akan menjadi payung yang menguatkan bagaimana kita menghormat perempuan. Saya agak tidak setuju tadi pimpinan kalimat bahwa perempuan walaupun itu hadist nabi sebagai tihang, seolah-olah hanya bagian pelengkap tetapi laki-laki dan perempuan itu setara, itu yang perlu dikeratkan.Perempuan dan anak RUU Kesetaraan gender 8
H. MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus di sosialisasikan karena bagaimanapun kematian ibu di Indonesia itu masih paling besar se-Asia Tenggara maka aksi untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kekerasan seksual serta aksi tentang bagaimana kita melawan secara luas kematian ibu dan anak tentu ini menjadi bagian penting dan DPR tentu harus mendorong itu.Perempuan dan anak Sosialisasi program 8
H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ya, ini singkat ini.Yang kelima, hati tenang pikiran cerah, ini bagian Kementerian Agama. Jadi tausiyahnya harus jalan, bimbingan ibadahnya harus jalan.Haji Bimbingan ibadah 8

H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki

Satu, Badan bugar ibadah bergairah, ini Menteri Kesehatan, makan bersih sehat berselera, karena ditemukan ada makan basi, air tidak tercukupi dan lain sebagainya nah bagaimana nasibnya itu. Ketiga, nyaman di bumi nikmat di udara, transportasi. Di bandara nyaman, di bis nyaman, di hotel juga nyaman, di bumi juga ini. Nah, yang keempat, layanan ramah dekat bersejarah, ra-ra semua ini Pak 7 ra, karena kadang-kadang petugas itu menurut saya, Pak disamping syarat-syarat yang berikutnya itu tambahkan 2 syarat lagi untuk petugas ini. Yang pertama, LG/lincah dan gesit, jangan LG itu loyo tapi genit. Ya, kalau petugasnya diam saja kan sementara dia membantu orang tugasnya begitu jadi harus aktif. Yang kedua, syarat berikutnya yang punya mental bos, apa dia bos bikin orang suka dan senang, jangan menyeramkan dan menakutkan. Kemudian apa tadi Pak, kita lihat ini di tempat-tempat yang memang sangat penting menurut saya contoh : toilet sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah jama’ah yang begitu banyak. Ini saya khawatir, saya juga hampir mengalami itu. “Ikan teri, ikan parang
Kedua ikan dimangsa ular
Kalau ngantri lama dan panjang
Barang didalam keburu keluar”
Wah ini Pak repot.
Kemudian yang kelima.Haji Fasilitas haji 8

HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Sebenarnya Pak Hasan Aminuddin dulu saya sudah koalisi sebelum koalisi ini apa disini di Probolinggo, kita sudah bangun Disana di kabupaten itu kan PKB, Nasdem, PDI Perjuangan sudah ada. Jadi tanpa koalisi-koalisi pun kita sudah kerjasama. Makanya saya bersyukur ada 3 orang kader kita duduk di sana yang hadir di sini di Komisi E ya Dan masalah ini soal data sebenarnya memang dari apa ya sensus itu BPS. Itu BPS sebenarnya bekerja sesuai dengan pesanan. Ini saya ketahui kemarin setelah saya ketemu dengan Menteri koperasi dan UKM. Ternyata sejak berdirinya Republik ini sampai sekarang belum ada data base koperasi karena Menteri Koperasi tidak pernah pesan BPS untuk men-sensus nah itu. Nah, Menteri Koperasi kemarin mencoba minta BPS buat database untuk Kementrian Koperasi. Jawab BPS :” tolong sediakan uang satu sekian triliun untuk menjangkau seluruh Republik” maka spontan itu juga Menteri Koperasi menghentikan. Biar saya akan sendiri sensus koperasi saya melalui informasi dari pemerintah daerah. Jadi sekarang beliau itu menyusun database jumlah koperasi sekarang dengan informasi dari gubernur, bupati, camat sampai lurah juga Nah, sekarang karena data ini yang kita peroleh mengenai ini apa ini BPS kartu keluarga sehat apa ini, Kartu Indonesia Pintar, KKS ini. Ini semua kan data lama dari BPS. Jadi sebaiknya ada inisiatif lah dari lurah, camat, bupati yang sekarang bikin database sendiri tentang itu tanpa ya sebenarnya juga undang-undangnya juga harus diubah itu, apa. Ini BPS yang kita di pusat ini kan sesuai dengan pesanan makanya dulu kan tidak pernah dilibatkan lurah karena ada apa-apanya kan. Ini trililunan dia minta Pak. Nah, padahal Menteri Koperasi mengatakan bagaimana kementerian saya ini kementerian yang paling miskin karena hanya dapat 10 sekian triliun. Jadi tidak _ias melayani permintaan BPS itu. Terpaksa bikin database sendiri. Jadi benar sekali paparan tadi Pak Hasan Aminuddin bahwa Lurah kita di sana tidak pernah dilibatkan oleh BPS mendata ini-ini. Padahal orang yang tahu miskin atau tidaknya kan lurahnya, desanya. Iya kan? Kenapa BPS harus tanggungkan? Banyak orang yang sudah meninggal 2 tahun lalu, masih ada namanya. Itu yang ada. Nah, ini jadi saya kira Komisi E Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah agar data ini di update, diikutsertakan Lurah dan Camat setempat. Saya kira itu Pak, saya punya saran agar kita ini juga mungkin Komisi VIII menyampaikan usul kepada pemerintah agar kalau mereformasi juga BPS-nya itu.
Bantuan 
Kesejahteraan BPS 8

HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Sebenarnya Pak Hasan Aminuddin dulu saya sudah koalisi sebelum koalisi ini apa disini di Probolinggo, kita sudah bangun Disana di kabupaten itu kan PKB, Nasdem, PDI Perjuangan sudah ada. Jadi tanpa koalisi-koalisi pun kita sudah kerjasama. Makanya saya bersyukur ada 3 orang kader kita duduk di sana yang hadir di sini di Komisi E ya Dan masalah ini soal data sebenarnya memang dari apa ya sensus itu BPS. Itu BPS sebenarnya bekerja sesuai dengan pesanan. Ini saya ketahui kemarin setelah saya ketemu dengan Menteri koperasi dan UKM. Ternyata sejak berdirinya Republik ini sampai sekarang belum ada data base koperasi karena Menteri Koperasi tidak pernah pesan BPS untuk men-sensus nah itu. Nah, Menteri Koperasi kemarin mencoba minta BPS buat database untuk Kementrian Koperasi. Jawab BPS :” tolong sediakan uang satu sekian triliun untuk menjangkau seluruh Republik” maka spontan itu juga Menteri Koperasi menghentikan. Biar saya akan sendiri sensus koperasi saya melalui informasi dari pemerintah daerah. Jadi sekarang beliau itu menyusun database jumlah koperasi sekarang dengan informasi dari gubernur, bupati, camat sampai lurah juga Nah, sekarang karena data ini yang kita peroleh mengenai ini apa ini BPS kartu keluarga sehat apa ini, Kartu Indonesia Pintar, KKS ini. Ini semua kan data lama dari BPS. Jadi sebaiknya ada inisiatif lah dari lurah, camat, bupati yang sekarang bikin database sendiri tentang itu tanpa ya sebenarnya juga undang-undangnya juga harus diubah itu, apa. Ini BPS yang kita di pusat ini kan sesuai dengan pesanan makanya dulu kan tidak pernah dilibatkan lurah karena ada apa-apanya kan. Ini trililunan dia minta Pak. Nah, padahal Menteri Koperasi mengatakan bagaimana kementerian saya ini kementerian yang paling miskin karena hanya dapat 10 sekian triliun. Jadi tidak _ias melayani permintaan BPS itu. Terpaksa bikin database sendiri. Jadi benar sekali paparan tadi Pak Hasan Aminuddin bahwa Lurah kita di sana tidak pernah dilibatkan oleh BPS mendata ini-ini. Padahal orang yang tahu miskin atau tidaknya kan lurahnya, desanya. Iya kan? Kenapa BPS harus tanggungkan? Banyak orang yang sudah meninggal 2 tahun lalu, masih ada namanya. Itu yang ada. Nah, ini jadi saya kira Komisi E Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah agar data ini di update, diikutsertakan Lurah dan Camat setempat. Saya kira itu Pak, saya punya saran agar kita ini juga mungkin Komisi VIII menyampaikan usul kepada pemerintah agar kalau mereformasi juga BPS-nya itu.
Bantuan 
Kesejahteraan database 8

HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Sebenarnya Pak Hasan Aminuddin dulu saya sudah koalisi sebelum koalisi ini apa disini di Probolinggo, kita sudah bangun Disana di kabupaten itu kan PKB, Nasdem, PDI Perjuangan sudah ada. Jadi tanpa koalisi-koalisi pun kita sudah kerjasama. Makanya saya bersyukur ada 3 orang kader kita duduk di sana yang hadir di sini di Komisi E ya Dan masalah ini soal data sebenarnya memang dari apa ya sensus itu BPS. Itu BPS sebenarnya bekerja sesuai dengan pesanan. Ini saya ketahui kemarin setelah saya ketemu dengan Menteri koperasi dan UKM. Ternyata sejak berdirinya Republik ini sampai sekarang belum ada data base koperasi karena Menteri Koperasi tidak pernah pesan BPS untuk men-sensus nah itu. Nah, Menteri Koperasi kemarin mencoba minta BPS buat database untuk Kementrian Koperasi. Jawab BPS :” tolong sediakan uang satu sekian triliun untuk menjangkau seluruh Republik” maka spontan itu juga Menteri Koperasi menghentikan. Biar saya akan sendiri sensus koperasi saya melalui informasi dari pemerintah daerah. Jadi sekarang beliau itu menyusun database jumlah koperasi sekarang dengan informasi dari gubernur, bupati, camat sampai lurah juga Nah, sekarang karena data ini yang kita peroleh mengenai ini apa ini BPS kartu keluarga sehat apa ini, Kartu Indonesia Pintar, KKS ini. Ini semua kan data lama dari BPS. Jadi sebaiknya ada inisiatif lah dari lurah, camat, bupati yang sekarang bikin database sendiri tentang itu tanpa ya sebenarnya juga undang-undangnya juga harus diubah itu, apa. Ini BPS yang kita di pusat ini kan sesuai dengan pesanan makanya dulu kan tidak pernah dilibatkan lurah karena ada apa-apanya kan. Ini trililunan dia minta Pak. Nah, padahal Menteri Koperasi mengatakan bagaimana kementerian saya ini kementerian yang paling miskin karena hanya dapat 10 sekian triliun. Jadi tidak _ias melayani permintaan BPS itu. Terpaksa bikin database sendiri. Jadi benar sekali paparan tadi Pak Hasan Aminuddin bahwa Lurah kita di sana tidak pernah dilibatkan oleh BPS mendata ini-ini. Padahal orang yang tahu miskin atau tidaknya kan lurahnya, desanya. Iya kan? Kenapa BPS harus tanggungkan? Banyak orang yang sudah meninggal 2 tahun lalu, masih ada namanya. Itu yang ada. Nah, ini jadi saya kira Komisi E Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah agar data ini di update, diikutsertakan Lurah dan Camat setempat. Saya kira itu Pak, saya punya saran agar kita ini juga mungkin Komisi VIII menyampaikan usul kepada pemerintah agar kalau mereformasi juga BPS-nya itu.
Bantuan 
Kesejahteraan Validasi data 8

HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Saya mengapresiasi ketekunan dan ketelitian dari BPK dalam melakukan auditor apa tugasnya dalam pengawasan, tugas-tugas penggunaan anggaran Kementerian Agama. Saya mendengar tadi banyak temuan-temuan yang diperoleh, ada pelanggaran karena tidak sesuai Juknis, ada pelanggaran karena tidak sesuia aturan, ada pelanggaran karena tidak sesuai peruntukkan, ada pelanggaran karena tidak tepat sasaran. Berbagai macam jenis pelanggaran. Tapi yang anehnya setiap tahun juga muncul lagi hal seperti itu. Jadi saya berpikir ketekuan dan ketelitian dari BPK ini tidak berhasil mendidik Kementerian Agama untuk memperbaiki system penggunaan anggarannya. Dan yang lebih aneh lagi meskipun sekian banyak pelanggaran, BPK memberi predikat wajar tanpa pengecualian, ini juga aneh. Jangan-jangan dengan predikat ini Kementerian Agama merasa dinina-bobokkan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, merasa tidak melanggar akhinya menterinya ditangkap KPK. Ini yang menjadi pertanyaany. Itu satu.Bantuan Sosial Pelanggaran 8



HAMKA HAQ 7 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Setahu saya Irjen sudah melakukan pengawasan. Yang penting adalah meningkatkan. Jadi kata melakukan diganti dengan meningkatkan.Bantuan Sosial Pengawasan 8
HAMKA HAQ 8 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ya, selama ini beliau sudah melakukan pengawasan.Bantuan Sosial Pengawasan 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Yang kedua, yang kita perlukan sebenarnya disini bukan lagi data soal berapa anggaran ini, anggaran itu, anggaran sana, anggaran sini karena itu sudah ada dalam anggaran-anggaran yang sudah kita dengar dan ketika kita dengar pendapat dengan Dirjen Pendis yang kita butuhkan ialah mengapa persoalan-persoalan di masyarakat selalu muncul itu, pensil diperoleh sekolah setelah 2 bulan selesai belajar, buku-buku diperoleh tiba di sana setelah kenaikan kelas. Ini kan penggunaan anggaran itu, perubahan dari akun 57 menjadi 52, mereka menerima barang. Tapi bukan sebenarnya bukan soal barang, uangnya yang menjadi persoalan tapi soal waktu penerimaannya itu sehingga mereka merasa tidak bermanfaat. Yang aneh barang yang tidak manfaat harus dipertanggungjawabkan …..dan sekolah yang menggunakan anggarannya bukan sekolah hanya diberi, diberi pensil, diberi buku dan apa sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi bukan sebenarnya soal berapa anggaran ini, berapa itu, tidak itu kita sudah dengar waktu RDP dengan Pendis. Yang kita mau dengar apa boleh 52 kembali 57? Itu saja yang mau kita sehingga Bapak-bapak diundang disini. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
HAMKA HAQ 5 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Itu pindah dari 57 ke 52 himbau atau perintah? Kalau perintah tidak boleh dilanggar kecuali kalau himbauan. Kalau itu dilanggar berarti melakukan pelanggaran kenapa tidak di apa oleh BPK? Apa itu? Ini lah yang dimaksud dengan diskriminasi sebenarnya, bukan soal agama tadi yang dia maksud teman-teman saya itu : Kristen, Muslim dan lain sebagainya itu bukan. Diskriminasi seperti ini kenapa Dikbud yang diperintahkan 52 tapi abis itu tidak diapa-apa, itu yang dimaksud Pak.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
HAMKA HAQ 6 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Sekarang Pak, apakah salah kalau Kementerian Agama ini kembali ke 57? Salah ga?Bantuan Sosial Perubahan akun 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Demikian juga laporan dari pusat kajian perlindungan anak Universitas Indonesia. Disitu tercatat ini juga bagian dari pasca bencana. Lagi-lagi Aceh ini Pak karena ini saya karena bencana meskipun saya orang Sulawesi Selatan Pak tapi ini orang Sulsel, Dapilnya Jawa Timur, perhatiannya Aceh. Menurut pusat kajian perlindungan anak UI sampai sekarang anak-anak tengah-tengah terlantar Aceh itu masih sangat besar. Tercatat masih ada 2016 orang yang dijumlahkan terpisah dari orang tua. Artinya orang tuanya mungkin ada karena tidak jelas mati atau apa dia terpisah dari keluarganya, ada yang jelas 3020 orang terlantar artinya terlantar ini tidak di, ini tadi saya sebutkan pertama itu terpisah tapi ada yang menangani. Ini yang 3020 itu terlantar sama sekali, tidak ada yang menangani dari sosial, dari apa biasa kan kita mendengar berita ada orang-orang yang ditemukan di jalan dan sebagainya, mungkin kayak itu. 700 orang yatim piatu, sudah jelas maksudnya sudah diketahui bahwa anak ini orang tua dua-duanya Bapak dan Ibunya sudah tidak ada.Bencana Anak terlantar pasca bencana 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Saya kira itu Pak pendalaman-pendalaman dan harapan-harapan saya semoga BNPB kedepan bisa lebih berjaya. Dan sudah ini hanya apa ya saya hadiri pertemuan ini, pertemuan yang lalu saya tidak sempat hadiri saya tidak tahu apakah ada yang mempertanyakan apa tidak tapi perlu catatan-catatan khusus ini, mengapa sampai sekarang BNPB itu belum punya armada dalam bentuk helikopter atau apa? Mengapa SAR saja punya tempat tim padahal ini BNPB lebih apa ya lebih, kalau SAR kan hanya sewaktu-waktu, kalau ada bencana seperti: Asia Air, apa itu tapi kalau BNPB seperti yang dibicarakan Bapak disana pembicaraan menurut saya 60% dari wilayah kita ini, rawan bencana. Ini semestinya ada persiapan seperti itu apa ada armada laut, apa pesawat atau helly yang bisa memantau sewaktu-waktu, iklim dan sebagainya.Bencana Armada BNPB 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Pertanyaan saya adalah bahwa ini menyangkut tsunami Aceh, maksud kami di sana masih banyak tersisa hal-hal yang perlu dibenahi dari segi bencana, misalnya: rekan kami dari PKS kemarin ke Aceh menemukan masih banyak korban bencana tsunami Aceh yang belum memperoleh apa itu ya jaminan hidup katakan lah rumah atau masih terlantar lah gitu, terutama di di apa itu ada kampung disana Boh hai Aceh Besar Apakah ini pertanyaan, apakah ini bagian dair BNPB atau diserahkan ke apa itu dulu ya yang menangani rehabilitas ya Aceh itu apa ya, apakah ini tanggung jawab mereka atau dialihkan ke BNPB Pak? Karena kalau dibiarkan begitu kan nanti rakyatnya bertanya kemana kita ini kebetulan saja meskipun saya PDI Perjuangan ini, teman PKS menemukan ini, saya sampaikan disini.Bencana Pasca tsunami Aceh 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Di Aceh itu alat-alat mitigasi bencana tidak terpelihara, diterlantarkan, rusak dan masyarakat tidak tahu apa gunanya ini karena tidak disosialiasi ini adalah alat-alat untuk persiapan masyarakat menghadapi bencana. Ada tempat-tempat atau gedung-gedung yang namanya apa itu kalau evaluasi gedung evakuasi ya namanya katanya tidak terawat itu terlantar dan orang tidak tahu apa manfaatnya ini. Jadi sebenarnya BNPB itu bukan hanya untuk penanggulangannya tapi juga ada saya tahu ada istilah mitigasi bencana persiapan-persiapan menghadapi bencana di daerah-daerah tertentu. Jadi meskipun Aceh sebenarnya, ada orang perkirakan 100 tahun lagi baru ada bencana seperti tapi ya buktinya kan tahun 2012 ada gempa bumi lagi kan. Jadi mungkin Tsunaminya besar 100 tahun baru datang tapi bencana-bencana kecil masih ada. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi catatan bahwa kesiapan dan juga pemeliharaan alat-alat bencana seperti itu menjadi perhatian dari BNPB.Bencana Pemeliharaan alat mitigasi bencana 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Juga begitu pun di Nias. Di Nias ini masih ada sekitar 66 kepala keluarga kalau rata-rata ada 5 anggota keluarga masih ada 300-an orang yang masih tinggal di tenda-tenda bahkan di sekitar Polres-nya Nias. Tenda-tenda ini menurut ukuran 2x2 berapa ini. Ini juga barangkali bengkalai-bengkalai seperti itu perlu dicermati ya. Nah, begitupun sebenarnya tadi ada teman yang mempertanyakan bahwa kita ini badan penanggulangan meskipun namanya sebenarnya penanggulangan tetapi tentu BNPB juga punya program bagaimana istilahnya itu mitigasi bencana, persiapan menghadapi bencana. Nah, ini lagi-lagi saya ini hanya contoh saja mungkin di daerah lain juga seperti itu.Bencana Peran BNPB di Nias 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian masih ada 4.365 orang tua tunggal artinya anak ini meninggal salah satu orang tuanya dan diketahui masih ada Bapaknya atau kah ibunya. Itu yang apa namanya penanggulangan, saya tidak tahu apakah ini karena akibat bencana, apakah ini masih bagian dari ada apakah ada anggaran di BNPB atau diserahkan ke pelindung apa itu, Kementerian PA dan Perlindungan Anak. Saya kira ini perlu ada sinergi Pak dengan kementerian itu.Bencana Sinergi dengan kementrian 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian nah ini masalah besar kalau bisa urusan haji melakukan muzakarah bersama dengan Litbang untuk meyakinkan masyarakat bahwa arbai’n itu tidak ada dasarnya. Tidak perlu lagi 8 hari di Madinah cukup 4 hari saja supaya biaya haji bisa di tekan karena memang tidak ada dasarnya, Alqur’an tidak ada arbain nya, Hadist juga tidak ada, ini hanya kalau pemerintah Belanda, waktu dulu orang berhaji dengan kapal laut, dengan kapal laut supaya jama’ah haji tidak jenuh di Mekah, maka di tampung lah di Madinah dengan alasan arbai’n tidak ada dasarnya Pak, coba buka fikih mana yang itu arbain, hadist mana, ayat mana, ya kan itu hanya siasah sar’iyah taktik untuk melaksanakan agama waktu itu (tidak jelas) Belanda, yang berlanjut sampai sekarang.Haji dan Umroh Arba'in 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ijin sebentar. Jadi begini kalau menurut pemahaman saya kita kan mau mengevaluasi kinerja tahun 2014. Tentu kinerja tahun 2014 itu memakai data tahun 2014, sama juga nanti ini program tahun 2015 akan memakai data 2014. Jadi kemungkinan besar Pak Dirjen ini mempersiapkan data 2014 untuk program 2015, karena kinerja yang kita bahas ini baru adalah evaluasi tahun 2014, maka tentu yang dipakai data 2013, karena untuk menyusun anggaran 2014 kan data 2013. Jadi barangkali dari situ sehingga dan diutak-atik ini tadi memang masih diperlukan data 2014 untuk program 2015, nah ini yang belum masuk. Jadi barangkali biarlah kita dengar dulu bagaimana data 2013 ini diprogramkan dan dilaksanakan dalam 2014 itu, nanti menyusul 2014 nya untuk program barangkali 2015. Pemahaman saya begitu pak. Jadi kita dengarlah dulu. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Yang saya ingin sampaikan pertama kepada Bapak Sekjen ya ini demi kelancaran pemerintahan sekarang, sekedar saya meneruskan ada laporan-laporan dari daerah Pak, ada beberapa kebijakan pengangkatan Kanwil dan ya di Kandepag ya yang tidak kordinasi dengan Gubernur, dan atau Bupati, meskipun sebenarnya kita tau bahwa urusan Agama bukan urusan otonomi Daerah, tapi demi kelancaran pemerintahan seharusnya pergantian Kanwil atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota, itu sebaiknya di kordinasikan juga lah, Gubernur atau Bupati ya, harus diperhitungkan itu karena kalau tidak ini akan menimbulkan gejolak-gejolak terusterang saja satu yang paling mencuat sekarang adalah Maluku, ya Gubernur nya langsung melapor ke PDI Perjuangan, karena memang Gubernur dan juga mantan Gubernur itu bagian dari PDI Perjuangan disana katanya kami tidak persoalkan orang-orang siapa tapi pengangkatan kordinasi sehingga itu lah salah satu contoh Pak, ini demi untuk kedepan di kordinasikan lah, supaya lebih enak pelaksanaan tugas-tugas Kemenag di Daerah.Haji dan Umroh Kanwil 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian kalau bisa kemarin saya berpikir ini, kebetulan ya Pak ya, ada induk koperasi Pesantren karena saya juga pernah menjadi pengurus koperasi pesantren Indonesia, kalau bisa ini di berdayakan melalui Dirjen Haji, bagaimana memperdayakan nya? itu alat-alat haji kalau bisa di produk di Pesantren-pesantren melalui Koperasi Pesantren apakah itu apa nya Pakaian Ihram nya apakah tas nya, apa gelang nya supaya pesantren punya produk-produk bisa di berdayakan oleh (tidak jelas) kita menggunakan dana abadi umat itu Pak, supaya ada sinergi lah antara pendidikan islam pesantren yang selama ini dana nya masih sangat menyedihkan jangan kita serahkan kepada konglomerat-konglomerat yang sudah kaya raya itu ya, perusahaan-perusahaan nya, lebih baik kita gunakan ini untuk perdayakan umat.Haji dan Umroh Koperasi pesantren 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Nah kemudian terakhir soal Litbang, ini radikalisme dalam pendidikan terlahir Perguruan Tinggi Agama dan sebagainya ini sebaiknya ada penelitian mengenai pengaruh buku-buku, buku-buku Ikhwanul Muslimin yang pada konteks (tidak jelas) buku itu bagus di Mesir, karena waktu itu menentang penjajahan Inggris atau Perancis dan juga menentang biolisme Raja-raja Mesir di tulis oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimin tapi kemudian di terjemahkan di jaman sekarang masuk ke Indonesia, nah ini salah konteks di telaah oleh Mahasiswa menjadi lah oleh Mahasiswa menjadi Mujahid-mujahid untuk menentang pemerintah menentang dan sebagainya padahal bukan tempat nya nah itu antara lain dimana juga sudah ada Lembaga-lembaga pendidikan yang terpengaruh haram menghormati bendera karena ada buku-buku islam yang mereka pelajari yang bersumber dari Yahudi yang isi nya mengharamkan hormat kepada bendera semua ini tanggung jawab kita, maksud saya, saya kemukakan ini adalah menjadi kan Kementerian Agama sebagai benteng untuk pelaksanaan Ideologi Pancasila saya kira demikian terima kasih.Haji dan Umroh Radikalisme 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Masih ada Pak, masih ada Bu. Kemudian Dirjen Haji ini kan saran saya supaya menasik haji itu di revisi, ini hanya pikiran akadamik saya tapi perlu di terapkan dalam pelaksanaan misalnya syarat-syarat haji Pak, sudah harus dihapus itu merdeka, tidak ada lagi budak di Indonesia sejak dulu itu kan itu pemikiran merdeka itu, waktu itu syarat haji abad ke 2 Hijriah, fikih yang muncul abad ke 2 Hijriah karena 2 Hijriah itu masih perbudakan ini harus di hapus.Haji dan Umroh Syarat Haji 8
HAMKA HAQ 4 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ibaratnya ini suami-istri, apakah ini memang mau bongkar-bongkar rahasia semua lalu cerai sekaligus, itu ga ada masalah juga atau masih ada jalannya rujuk-rujukkan Kalau ada jalan rujukrujukkan kenapa tak kasar-kasaran, ya kan? Masih bisa kita bicara secara halus kalau mau rujukrujukkan. Kalau mau sekalian ya kita bongkar saja rahasianya, kalau kita sekalian putus cerai sekaligus. Sekian.Internal Kemenag Kemitraan 8
HAMKA HAQ 5 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ya, ga usah lah kita kasar-kasaran lah. Kita ini bagian dari negara ya kan, saya ini juga Anggota Komisi VIII, Anggota DPR tidak tersinggung kalau Pemerintah mengatakan diturunkan tanpa DPR kan orang kan sudah ngerti. Kemarin saya ketemu dengan DPRD Kota Probolinggo, ngerti mereka bahwa DPR turut berjasa. Saya terima DPRD Probolinggo dan seluruh fraksi. Jadi Poksi 8 kemarin untuk PDIP Perjuangan, seluruh fraksi dari Probolinggo terima, semua mengerti bahwa DPR Komisi VIII turut mengerti dan saya berterima kasih atas pengertian mereka. Terima kasih.Internal Kemenag Kemitraan 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Iya, jadi ini kesimpulan. Kesimpulan tapi tambah satu kalimat. "Hal-hal yang perlu didalami akan dibicarakan kemudian".Internal Kemenag Kesimpulan 8
HAMKA HAQ 4 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Sebab kalau tidak ada kesimpulan berarti harus ada pertemuan berikut.Internal Kemenag Kesimpulan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ya, saya dengar tadi batas akhir ya tanggal 12 Juni, sekarang tanggal 9. Jadi kalau bisa mana yang lebih bagus ditunda atau teruskan. Ya, kita harus memilih salah satu Jadi ada kaidah mengatakan "idza ta'arodho ...... mafsadata'in uhidza akhfahuma" Kalau ada 2 mudharat yang bertemu pilih mudharat yang paling ringan. Nah, pakai ..... ringan mudharatnya kalau ditunda ataupun paling tidak mudharatnya kalau diteruskan karena saya kira masing-masing punya mudharat ini. Kalau ditunda juga pasti batas apa ya ada batasnya soal anggara ini, Pak. Jadi ya saya kira kita harus memilih apakah harus diteruskan atau ditunda. Dan kalau rekanrekan mau lihat ditunda juga ada persoalan, diteruskan ada persoalan pilih yang paling ringan persoalannya.Internal Kemenag Rapat 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kalau saya usul diteruskan saja apapun kekurangan-kekurangannya, masih ada waktu memperbaikinya tanggal 24. Terima kasih.Internal Kemenag Rapat 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Nah kemudian kegiatan lintas Agama, sebaiknya Kemenag ini memprakarsai atau menggalakkanlah kegiatan-kegiatan bersama hari-hari besar Agama, misalnya ini yang sudah saya tradisikan dulu dengan Bapak JK (Jusuf Kala) waktu itu belum Menteri belum apa, masih muhtasar Majelis Ulama Sulawesi Selatan dan saya Sekretaris nya waktu itu Sulawesi Selatan, sudah tradisikan itu kalau misalnya dekat-dekat natal dengan Idul Fitri itu kita adakan Eikumene gabung dengan halalbihalal itu sudah 3 kali dan itu sudah saya coba terapkan di PDI Perjuangan, jadi bukan karena saya PDI Perjuangan baru saya usulkan itu, tapi justru saya lakukan itu dulu baru saya terapkan PDI Perjuangan. Itu sudah tradisi Pak, untuk di Makasar dengan Bapak JK, dan dengan itu kita bentuk forum antara umat beragama. Terusterang dari pengalaman Pak JK ini lah, Pak JK memberi rekomendasi supaya Menteri Agama membentuk forum komunikasi atau forum kerjasama umat beragama tapi forum kami tetap ada karena ada karena kami dirikan dengan Pak JK di Makasar itu antara kain jadi demi menjaga kerukunan, karena terusterang ideologi di negeri Pancasila harus di tegakkan dan salah satu Kementerian yang harus bertemu (tidak jelas) secara ideologis adalah Kementerian Agama dan Menteri Dedikbud karena ini menyangkut pendidikan moral.kerukunan Umat BeragamaKegiatan lintas agama 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Pertama, nama saya adalah Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A. guru besar di bidang hukum Islam dan Teologi dari partai PDI Perjuangan asal Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Jawa Timur II Pasuruan, Probolinggo. Perlu saya perkenalkan bahwa saya sampai sekarang menjadi salah seorang pendiri dan koordinator forum antar umat beragama di Sulawesi Selatan yang saya dirikan dengan Bapak JK sebelum beliau menjadi menteri, mendahului FKUB sekarang dan dari situ cikal bakalnya Bapak Jusuf Kalla merekomendasikan.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kegiatan kami waktu itu tahun 2003 mengadakan pertemuan tokoh agama se-Indonesia disupport oleh Presiden Megawati dan Menkokesranya waktu itu Bapak Jusuf Kalla, saya Ketua Panitia. Pengalaman saya selama menjadi koordinator itu adalah pernah 3 kali 3 tahun berturut-turut melakukan acara bersama, karena waktu itu Idul Fitri bersamaan dengan Natal, waktunya beda hari. Maka kami di Marugal Makasar, Gedung Manunggal sekarang Gedung Prajurit Jenderal Jusuf itu mengadakan upacara ceremonial hikmah Natal dan halal bihalal bersama.Suatu acara yang sangat jarang diadakan di Indonesia, itu 3 kali berturut-turut. Dan karena itu, bahkan PDI Perjuangan pun belum pernah melaksanakannya, nanti saya hadir di Jakarta sebagai pengurus PDI Perjuangan baru berhasil mengadakan acara serupa seperti itu. Betapa indahnya rasa kedamaian itu. Dan notulensi seluruh makalah-makalah waktu itu tahun 2003 kami sudah jadikan buku seperti ini “Pluralisme Rahmat Untuk Satu Indonesia “. Hari ini bisa dibagi kebetulan ada saya bawa 40 atau 60.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ketua, ini lampu ini apa sabotase atau apa ini? Perlu diselidiki ini.Pendidikan Catatan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian soal pemberdayaan perempuan, selama ini masih sangat normatif belum ada action yang nyata. Memang ibu ini sebenarnya baru dua bulan lebih duduk sebagai menteri dari itu mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Jadi kita mengerti bu kalau memang tadi itu ... memang begitu memang sudah demikian. Jadi sebenarnya masih sangat normatif soal masih berbicara seputar kesetaraan gender padahal sebenarnya pemberdayaan perempuan itu di samping ada perlindungan juga ada upaya mau meningkatkan rasa tanggungjawabnya.Perempuan dan anak evaluasi program 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Jadi mungkin memang ini mengapa pemerintah SBY dulu sangat minim memberi anggaran terhadap kementerian ini karena diharapkan kementerian ini punya jaringan lintas anggaran dengan kementerian-kementerian lain, itu yang perlu ibu lakukan ke depan. Bagaimana ibu mengelola kementerian ini dengan memperkuat akses ibu dalam lintas anggaran dengan kementerian-kementerian lain. Kalau tidak Ibu harus melakukan usul anggaran baru dalam APBN-P itu.Perempuan dan anak Lintas Anggaran 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian soal pemberdayaan perempuan, selama ini masih sangat normatif belum ada action yang nyata. Memang ibu ini sebenarnya baru dua bulan lebih duduk sebagai menteri dari itu mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Jadi kita mengerti bu kalau memang tadi itu ... memang begitu memang sudah demikian. Jadi sebenarnya masih sangat normatif soal masih berbicara seputar kesetaraan gender padahal sebenarnya pemberdayaan perempuan itu di samping ada perlindungan juga ada upaya mau meningkatkan rasa tanggungjawabnya.Perempuan dan anak Normatif 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Jadi yang banyak dibicarakan tadi adalah perlindungan-perlindungan. Bagaimana perlindungan, bagaimana TKW supaya tidak dianiaya, tidak dilakukan pemerkosaan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, itu adalah pembelaan-pembelaan dari hak-haknya, dari segi pemberdayaan. Tapi belum kita dengar bagaimana mereka kita bisa tingkatkan rasa tanggung jawabnya dalam mensejahterakan keluarganya sendiri, misalnya pelatihan-pelatihan bikin bakso, pelatihan bikin mie, pelatihan bikin roti, bikin apa dan sebagainya yang sesungguhnya itu bisa menjadi nilai tambah bagi keluarganya. Ini yang barangkali jadi jangan kita hanya fokus memang sangat penting bagaimana berapa jumlahnya perempuan untuk menjadi Polri, menjadi KOWAD, menjadi PNS dan sebagainya itu kan dari proses politik pasti akan ke sana tapi dari segi pertanyaan, memang banyak kaitannya dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya.Perempuan dan anak peningkatan kesejahteraan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Jadi yang banyak dibicarakan tadi adalah perlindungan-perlindungan. Bagaimana perlindungan, bagaimana TKW supaya tidak dianiaya, tidak dilakukan pemerkosaan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, itu adalah pembelaan-pembelaan dari hak-haknya, dari segi pemberdayaan. Tapi belum kita dengar bagaimana mereka kita bisa tingkatkan rasa tanggung jawabnya dalam mensejahterakan keluarganya sendiri, misalnya pelatihan-pelatihan bikin bakso, pelatihan bikin mie, pelatihan bikin roti, bikin apa dan sebagainya yang sesungguhnya itu bisa menjadi nilai tambah bagi keluarganya. Ini yang barangkali jadi jangan kita hanya fokus memang sangat penting bagaimana berapa jumlahnya perempuan untuk menjadi Polri, menjadi KOWAD, menjadi PNS dan sebagainya itu kan dari proses politik pasti akan ke sana tapi dari segi pertanyaan, memang banyak kaitannya dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya.Perempuan dan anak Perlindungan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Saya langsung saja tadi ada teman-teman saya. ada ustadz bicara soal ayat, soal kisah Nabi Adam dan sebagainya, saya hanya ingin menyampaikan satu saya peroleh dari orang-orang bijak. Dia mengatakan bahwa ketika anda melempar seorang anak atau bayi ke udara lalu menimangnya, lalu melempar lagi ke udara lalu menimangnya maka anak itu tertawa tidak menangis padahal ada kemungkinan anda melempar anak itu, anda membiarkan jatuh ke tanah, tapi mengapa dia tertawa? Katanya, bayi itu tertawa karena dia penuh harapan bahwa anda pasti menimangnya. Inilah yang kita harapkan bahwa generasi muda ini, anak-anak perlu diberi harapan untuk bisa hidup menjadi baik jasmani rohani ke depan. Jadi perlu banyak sekali tadi peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya merusak harapan-harapan mereka. Merusak harapan mereka di bidang pendidikan, putus sekolah, merusak harapan mereka menjadi manusia terhormat karena seksual yang diperkosanya, dan banyak persoalan yang merusak masa depan mereka. Inilah yang barangkali perlu cermati oleh kementerian ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyangkut tadi perlindungan anak itu. Perempuan dan anak Perlindungan anak 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian yang terakhir yang ingin saya kemukakan, saya ini sejak tahun 1982 ibu, sering pulang balik Makassar-Papua, Jakarta-Papua, dan isu perempuan yang sangat populer yang saya dengar mulai tahun 1982 di Papua itu, ada istilah piara, piara perempuan. Contohnya begini, nelayan-nelayan BBM, BBM itu Buton, Bugis, Makassar. Nelayan-nelayan BBM ini bersandar di Pesisir Papua. Mereka tidak bawa istri tapi dia bisa peroleh istri baru dengan jalan istilahnya piara. Piara itu orang tua masyarakat Papua disana menyerahkan anak perempuannya di piara. Jadi ini perlu proses bagaimana itu Ibu melihat ini bagaimana proses perkawinannya, menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun '74 yaitu harus kawin menurut Syari'at agamanya masing-masing apakah Islam atau Kristen dan. Harus tercatat karena kalau ini berlanjut itu artinya penghinaan terhadap kaum perempuan di Papua.Perempuan dan anak Piara perempuan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Jadi yang banyak dibicarakan tadi adalah perlindungan-perlindungan. Bagaimana perlindungan, bagaimana TKW supaya tidak dianiaya, tidak dilakukan pemerkosaan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, itu adalah pembelaan-pembelaan dari hak-haknya, dari segi pemberdayaan. Tapi belum kita dengar bagaimana mereka kita bisa tingkatkan rasa tanggung jawabnya dalam mensejahterakan keluarganya sendiri, misalnya pelatihan-pelatihan bikin bakso, pelatihan bikin mie, pelatihan bikin roti, bikin apa dan sebagainya yang sesungguhnya itu bisa menjadi nilai tambah bagi keluarganya. Ini yang barangkali jadi jangan kita hanya fokus memang sangat penting bagaimana berapa jumlahnya perempuan untuk menjadi Polri, menjadi KOWAD, menjadi PNS dan sebagainya itu kan dari proses politik pasti akan ke sana tapi dari segi pertanyaan, memang banyak kaitannya dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya.Perempuan dan anak TKW 8



HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Juga ini soal nikah siri, bagaimana Dimas Islam ini menekan supaya nikah siri ini tidak terjadi, karena nikah siri ini melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus diberi penyuluhan bahwa nikah seperti ini melanggar Undang-undang dan jika perlu juga melanggar syari’ah. Karena tidak sesuai dengan ati‟ullah Wa Atiarasull walilamri minkum dan masih ada penyuluh agama yang tidak nasionalis karena mempertentangkan itu Pancasila, Alqur’an, Hadist dan sebagainya penyuluh-penyuluh agama seperti ini harus menjadi perhatian dan kalau perlu Dimas Islam memperbanyak penyuluh agama yang Pancasilais.Perkawinan Nikah siri 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Yang ketiga menyangkut itu, kalau memang ini karena sebenarnya menurut sejarah Departemen Agama, Departemen Agama dibentuk pada mulanya dengan alasan melayani urusan keagamaan umat Islam khususnya menyangkut nikah, talak dan rujuk. Itu soal pendidikan Islam belakangan itu, soal-soal lain belakangan karena sejarah berdirinya Departemen Agama, waktu itu persoalannya adalah siapa yang melayani kepentingan nikah, talak, rujuknya umat islam karena tidak punya lembaga seperti Kristen, katolik, gereja dan sebagainya. Kalau Kristen katolik itu punya lembaga-lembaga tersendiri dan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan. Begitu orang merdeka, umat Islam tidak tahu kemana ini maka dibentuklah Departemen Agama yang mengurus itu. Nanti belakangan include pendidikan Islam, penerangan Islam dan lain-lain.Perkawinan Pernikahan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Jadi sebenarnya inti Departemen Agama disini tapi justru ini yang menjadi diterlantarkan sebenarnya. Saya dengar yang mengurus urusan nikah, talak, rujuk di Kementerian Agama itu Eselon III atau calon IV, mestinya paling rendah ini Eselon II ini. Kalau bisa ditingkatkan Pak eselonnya itu, jadikan karena ini inti Departemen Agama soalnya sejarahnya ini Pak. Saya tahu persis itu sejarah berdirinya Menteri Agama. Ini kalau bisa kesejahteraan para pengulu ini diperhatikan dan di samping itu saya pernah menyampaikan kepada mereka kalau nanti Departemen Agama, Kemenag ini sering katakanlah anggarannya tidak lancar seperti yang anda harapkan, nanti saya tanyakan kepada Komisi II juga, Komisi III juga, apa dibenarkan Pemkot dan Pemkab itu membuat Perda tentang kesejahteraan internal mereka tentang penghulu-penghulu di kalangan mereka. Apa dibenarkan itu? Kalalu dibenarkan ya masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan persoalan penghulu, iya kan. Saya ini pernah menangani ini Pak karena saya mantan Kepala Seksi ... Agama tahun 1980. Saya pernah minta bupati membuat Perda waktu itu untuk menyiapkan secara khusus meminta kepada seluruh orang yang mau mengawinkan anaknya agar menyiapkan biaya khusus kepada penghulu kalau tidak mau anaknya dikawinkan di kantor apa misalnya. Ini barangkali persoalan kita Pak karena nama baik umat islam disini taruhannya dibanding dengan orang-orang kristen, orang hindu-budha yang kawinnya mungkin lebih bagus.Perkawinan Pernikahan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Yang kedua dan terakhir, saya ini berkunjung ke masyarakat Hindu di Tengger di PasuruanProbolinggo pegunungan yang tidak pernah dijamah, hampir jarang dijamah oleh Pemerintah setempat.Kalau ada Bapak Hasan ini mungkin juga menjadi kritikan tersendiri bagi beliau.Saya kesana sangat menyedihkan umat Hindu itu, meskipun saya tahu bahwa rumah ibadah Hindu memang alamiah, tetapi ini lebih alamiah lagi karena sudah tidak bisa dibedakan mana dinding, mana apa ya, itu perlu perhatian. Dan yang mereka pesankan kepada saya, bagaimana kami ini umat Hindu bisa kawin dilayani oleh Pemerintah. Maka usul mereka ialah apa boleh, ini usulnya ini diteruskan ke barangkali Dirjen Bimas Hindu ini bisa meneruskan ke Menteri Agama, “apa boleh kami ini kawin dengan mengadakan petugas khusus Hindu setiap KUA yang ada di kecamatan dan ada penduduk Hindu- 30 nya”. Nah, saya kira ini perlu diperjuangkan, karena memang KUA kan namanya kantor urusan agama bukan kantor urusan Islam, jadi semua agama harus ada di situ. Kalau memang penduduk Kristen ada di kecamatan itu mestinya ada satu staf yang melayani umat Kristen di kecamatan itu.Kalau hanya umat Islam saja kenapa ini tidak dirubah saja Kantor Urusan Islam. Jadi sangat bijaksana dulu Pemerintah sejak dulu sampai sekarang saya kira KUA itu dibentuk saja sama Soekarno, sangat bijaksana Soekarnomemberi nomenklatur seperti itu, bahwa semua agama harus diayomi sampai ke desa-desa, sampai ke masyarakat lapisan bawah sekali pun.Perkawinan Pernikahan 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Sekjen Departemen Agama dan Bapak Irjen. Rekan-rekan Komisi VIII. Ini tadi kita bicara soal soal tenaga honorer. Dalam komponen-komponen tenaga honorer yang dibicarakan tadi ini juga meliputi pegawai honor yang ada di KUA-KUA. Yang biasa disuruh pergi meminta tenaganya untuk mencatat nikah di kampung-kampung, pelosok-pelosok kemudian yaitu menyangkut tenaga honorer. Masih menyangkut KUA-KUA, dalam reses saya yang lalu ini saya ditemui oleh Asosiasi Penghulu mengaku ada tingkat pusat tapi yang menemui saya tingkat Provinsi Jatim. Meminta mereka katanya itu karena ada larangan grativikasi. Mereka sebenarnya dengan larangan grativikasi itu maka ada semacam dari Departemen Agama ada anggarannya, disiapkan setiap bulan sekitar 6 ratusan ribu ya? Per orang tapi sudah beberapa bulan tidak cair itu, tidak ada. Lalu mereka menggugat kembali ini kan yang dilayani ini seharusnya memang kawin di KUA karena kalau kawin di KUA itukan tidak persoalan. Mereka ini minta dilayani di kampungnya, jarak KUA dengan kampungnya bisa kalau di pelosok itu bisa puluhan kilo, bisa 20 kilo, 30 kilo, baru dapat pelosok kampungnya di gunung-gunung lagi. Lalu sang punya hajat ini memberi imbalan transport bisa 200, 300 lalu ini dianggap gratifikasi. Jadi mereka sebenarnya mengadu kalau bisa ada semacam pembelaan dari Irjen supaya dianggap bahwa itu bukan gratifikasi karena memang harusnya kan kawin di KUA tapi kan masyarakat kita mungkin beragam pandangannya sehingga mungkin karena ada jaraknya terlalu jauh misalnya jarak 30 kilo itu jauh tetapi juga ada memang masyarakat yang enggan mengawinkan keluarganya di kantor itu karena kesan di masyarakat, orang yang kawin di kantor itu orang yang kawinnya tidak beres. Ada salah begitu ya, kawin tertangkap basahlah apa dan sebagainya. Ya begitu, jadi mereka minta melalui kami untuk peninjauan itu ya bahwa pemberian sedekah dari yang punya hajat itu dianggap grativikasi.Perkawinan Petugas KUA 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Nah, kemudian yang seterusnya saya belum juga mendalami Undang-Undang JPH ini, jaminan produk halal tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme hubungan Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia nanti dengan diberlakukannya JPH Ini karena selama inikan jaminan halal di berikan sertifikat halal oleh MUI. Apakah nanti masih di MUI atau langsung Departemen Agama. Ini yang dan selama inikan sebenarnya mungkin sudah berjalan bagus tapi masih memerlukan penyempurnaan lalu sejauhmana keterlibatan MUI atau hubungan antara MUI nanti dengan Kemenag dalam soal ini, pelaksana JPH ini. Saya mohon kalau memang peraturan pemerintahnya belum selesai, barangkali diatur disitu Pak hubungan antara MUI, keterlibatan MUI dengan LP POM nya dengan Kemenag. Mungkin diharapkan ... MUI lah yang dipakai demi syiar-nya MUI juga. Saya termasuk penasehat MUI Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh.Produk Halal JPH (Jaminan Produk Halal) 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kemudian, Dimas Islam saya ada bertanya-tanya realisasi anggaran lebih 100% itu berarti dana nya dari mana itu ya? Lebih dari 100% dana dari mana? tentu ada dana talangan darimana ini ya? Dan ada yang sama sekali 0%, apakah yang 0% itu dana nya di limpahkan kesana atau bagaimana.Rancangan Anggaran Anggaran Dimas Islam 8
HAMKA HAQ 1 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kalau bisa surat ini, persidangan ini dibagi 2. Masing-masing lembaga BNPB dan juga menteri, jangan digabung seperti ini sebab kalau digabung seperti ini seolah-olah Pak Profesor Syamsul Ma‟arif bertanggung jawab juga dengan ini anggaran perempuan. Ibu Yohanna bertanggung jawab juga dengan BNPB. Sebaiknya dipisahkan saja Ketua. Terima kasih.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 2 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Kalau dirjen-nya satu kementerian boleh tapi ini lain.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 3 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Rapatnya bisa gabungan tapi pertanggungjawabannya bukan gabungan, Pak. Pertanggungjawaban bukan anggaran. Rapat boleh gabungan kecuali kalau dirjen di satu kementerian misalnya : Menteri Agama 4 dirjen gabung bisa tapi ini beda kelembagaan kementerian ini. Saya kira boleh tinggal misahkan ga terlalu susah toh teknisnya.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 4 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Cukup, saya dengar tapi saya tidak mengerti kalau 2 badan berbeda bertanggung jawab untuk satu lembaran anggaran. Mana dasar hukumnya itu?Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 5 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Saya dengar tapi saya tidak cocok.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 6 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Saya bertanya dulu apa salahnya dipisah?Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 7 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Dipisah 1 menit, 2 menit bisa ini.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
HAMKA HAQ 8 PDIP Jawa Timur II Laki-laki Ini kan ini masing-masing akan ada arsip nanti untuk masing-masing perempuan, ini juga BNPB juga bisa memang rapatnya gabungan tapi arsipnya kan harus.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8

HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Usulkan dari tokoh Jatim ini karena kita belum dapat dengar pendapat dengan Bu Khofifah. Sampean sudah bertemu kata orang Bugis. Perwakilan Jawa Timur saya perkenalkan ada empat orang yang hadir, Ada saya, Pak Pur ini, Jember-Lumajang. Yang sebelahnya Pak Kus yang jelas Bojonegoro-Tuban. Ada Pak Hamka Haq, Dapil II Bugis-Probolinggo itu akhirnya. Ada Gus An Im juga masuk. 5 orang inilah bapak dan ibu sekalian dari Jawa Timur sekali lagi selamat datang. Saya tidak _ias nyangoni karena belum gajian kan begitu. Solusi dari bawah sudah banyak. Barangkali ini yang menyangkut bantuan ini kita tuntaskan dalam masa periode ini bukan diberikan kepada orang miskin, akan tuntas. Ini ada salah satu kebijakan di salah satu kabupatenlah di Jawa, ini memberikan bantuan kepada lansia, kepada lansia baik orang miskin maupun orang kayanya kita beri. Orang agak mampu, kita hargailah ketuaannya kan agar supaya … Ini tidak ada persepsi dan orang akan malu bicara orang tua tatkala ada pendistribusian di kantor desa, sample-nya, padahal ini dibuat ada penghantar. Pada saat itu ada sample satu kecamatan, satu desa melihat langsung pendistribusian itu. Orang muda itu _ias__ di depan balai desa tidak protes. Ditanyakan oleh pemimpinnya kenapa tidak masuk? Saya belum tua Pak. Kenapa kok hadir? Menghantar orang tua yang akan menerima bantuan lansia. Barangkali KIS dan KIT ini kalau bapak dan ibu menyampaikan kepada Komisi VIII hapus kebijakan itu, ganti KIS kepada lansia. Ya apalah artinya. Kalau KIP inikan Khofifah Indar Parawansa kan? Kalau berbicara KIP beri kepada yatim piatu dari PAUD hingga perguruan tinggi, barangkali itu. Ini saran. Tidak setuju, sampaikan kepada Komisi VIII hapus tentang KIS, KIP ini, beri langsung kepada lansia. Sehat kepada lansia. Bantuan apapun kepada lansia, tidak bulananlah saat-saat tertentu. Menghadapi bulan-bulan keagamaan. Kalau pada saat mau natal, kalau hari raya Idul fitri pada saat 10 hari terakhir ramadhan. Ini sudah ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang meninggal, tidak antri dan seterusnya, dihantar ke rumah masing- masing.
Bantuan 
Kesejahteraan Bantuan lansia 8

HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Usulkan dari tokoh Jatim ini karena kita belum dapat dengar pendapat dengan Bu Khofifah. Sampean sudah bertemu kata orang Bugis. Perwakilan Jawa Timur saya perkenalkan ada empat orang yang hadir, Ada saya, Pak Pur ini, Jember-Lumajang. Yang sebelahnya Pak Kus yang jelas Bojonegoro-Tuban. Ada Pak Hamka Haq, Dapil II Bugis-Probolinggo itu akhirnya. Ada Gus An Im juga masuk. 5 orang inilah bapak dan ibu sekalian dari Jawa Timur sekali lagi selamat datang. Saya tidak _ias nyangoni karena belum gajian kan begitu. Solusi dari bawah sudah banyak. Barangkali ini yang menyangkut bantuan ini kita tuntaskan dalam masa periode ini bukan diberikan kepada orang miskin, akan tuntas. Ini ada salah satu kebijakan di salah satu kabupatenlah di Jawa, ini memberikan bantuan kepada lansia, kepada lansia baik orang miskin maupun orang kayanya kita beri. Orang agak mampu, kita hargailah ketuaannya kan agar supaya … Ini tidak ada persepsi dan orang akan malu bicara orang tua tatkala ada pendistribusian di kantor desa, sample-nya, padahal ini dibuat ada penghantar. Pada saat itu ada sample satu kecamatan, satu desa melihat langsung pendistribusian itu. Orang muda itu _ias__ di depan balai desa tidak protes. Ditanyakan oleh pemimpinnya kenapa tidak masuk? Saya belum tua Pak. Kenapa kok hadir? Menghantar orang tua yang akan menerima bantuan lansia. Barangkali KIS dan KIT ini kalau bapak dan ibu menyampaikan kepada Komisi VIII hapus kebijakan itu, ganti KIS kepada lansia. Ya apalah artinya. Kalau KIP inikan Khofifah Indar Parawansa kan? Kalau berbicara KIP beri kepada yatim piatu dari PAUD hingga perguruan tinggi, barangkali itu. Ini saran. Tidak setuju, sampaikan kepada Komisi VIII hapus tentang KIS, KIP ini, beri langsung kepada lansia. Sehat kepada lansia. Bantuan apapun kepada lansia, tidak bulananlah saat-saat tertentu. Menghadapi bulan-bulan keagamaan. Kalau pada saat mau natal, kalau hari raya Idul fitri pada saat 10 hari terakhir ramadhan. Ini sudah ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang meninggal, tidak antri dan seterusnya, dihantar ke rumah masing- masing.
Bantuan 
Kesejahteraan Kebijakan kartu Trisakti 8

HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Selamat datang kepada segenap tokoh Jawa Timur Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dan eksekutif, Dinas Sosial, pendidikan dan kesehatan. Saya tidak ingin curhat, ini datang mau curhat, cari solusi, masa kita RI mau curhat juga kan? Problem ini nasional rasional bukan hanya di Jatim, sama. Mungkin nawaitu-nya dulu bengkok. Pendataan, data ini oleh BPS bukan oleh Lurah tanpa berkoordinasi dengan Pemda. Pelaksanaannya, ada target waktu, diborongkan sehingga ada bagian waktu … waktu itu dengan pelatihan anggota yang direkrut oleh BBS sehingga terburu-buru. Produk kebijakan _ias__ yang namanya menyangkut orang miskin berarti persepsi angka kemiskinan akan naik takkala besok akan cair duit, kan itu? Naik Pak sekian 10 juta, diumumkan besok ada Raskin, ada KIT dan KIS ini, yang jelas akan 20. Ya akan naik, pasti naik, tidak akan mungkin tidak naik karena persepsi pendataannya keliru. Orang miskin yang kita tangani masalah, tentunya akan terjadi masalah, kita cari solusi. Sebenarnya Komisi VIII ini ingin mencari masukan. Apa sih kebijakan ini kalau banyak mudharatnya ya kita ganti.
Bantuan 
Kesejahteraan Pendataan BPS 8

HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Terima kasih yang menjadi catatan prioritas Bromo itu menjadi wisata internasional bukan milik Hasan Aminuddin keluarga masyarakat Probolinggo pak Syamsul Ma‟arif dulu al mukarom ini pernah janji bagaimana jalan menuju wisata internasional ini tebing pinggir kiri dan kanan itu bagaimana nyaman dan aman? Warga masyarakat Indonesia dan internasional mengunjungi obyek wisata Bromo yang bukan milik Hasan Aminuddin tapi milik seluruh warga bangsa Indonesia. sekian terima kasih. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Bencana Bromo 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang kedua kepada BPNB tadi sudah terbuka pak Pimpinan kan itu, anggaran ada dan dimasing-masing Dapil ini terjadi banyak bencana. Saya mohon dengan hormat kepada al mukarom Bapak Syamsul Mu‟arif agar supaya kemitraan ini saling mendukung sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berilah, beri peluang bagaimana mekanisme untuk mendapatkan alokasi anggaran paska atau saat bencana, dan dana oncall. Barangkali cukup hanya 1,5 menit pimpinan yang saya sampaikan, jelas tidak bertele-tele dan insyaallah ini kan jadi harapan semua anggota Komisi VIII termasuk Pimpinan. Kan itu.Bencana Kemitraan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Ibu Menteri, yang kedua, sudah Pak Menteri cukup 2 menit. Ibu Menteri, para medis itu Bu tidak ada anggaran untuk obat, tidak maksimal. Kebutuhan orang haji itu saat akan wukuf butuh vitamin, neobion kata Bu Dokter dan Pak Dokter. Ada salah satu APBD di Jawa Timur itu salah satu kabupaten itu menganggarkan 25 juta untuk obat, Subhanallah. Setelah pulang Pak, terima kasih Pak Bupati, Ibu Bupati, saya sehat karena sebelum saya melaksanakan wajib haji di suntik semua karena Orang Jawa Timur kan tidak disuntik belum berobat, sugestinya disuntik sehat. Kalau hanya dikasih OBH, obat batuk haji itu kadangkala hanya direkomendasikan, sampeyan beli obat ini dan seterusnya sehingga masalah terus kesehatan apalagi dokternya ikut haji juga. Barangkali ini solusi. Sekali lagi anggarkan APBN karena ada bupati atau walikota di Jawa Timur yang menganggarkan hanya 25 juta untuk obat neobion dan injeksinya. Barangkali itu Bu Menteri yang saya hormati dan saya banggakan sehingga ada inovasi baru menyelesaikan persoalan lama, menyempurnakan yang belum sempurna, makalohnya Kementerian Agama itu lah.Haji Anggaran obat-obatan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang ketiga, biaya mahal murahkan. Saya punya solusi, sampeyan ini terlalu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk petugas. Saya menghitung bertiga ini, saya suruh pencet kalkulatornya, 3.250 petugas kali 30 jangan kali 38 juta sudah 100 milyar dari 800 katanya Pak Nanda biaya haji ditambah honor, belum honor ini Pak. Pak Umam tadi ono honore 3 bulan. Solusi saya, Pak dan ini sudah saya tanyakan kepada orang yang daftar yang belum haji pakai relawan. Biaya medis yang 3 itu coba lihat dari e-haji-ny sampeyan, ada ga para medis yang mendaftar, panggill. Dipanggil, hey berangkat lebih awal tapi petugas, biaya sendiri. Kalau tidak ada MoU dengan bupati, walikota. Bupatinya suruh sediakan para medis tapi bayar sendiri, mau Pak? Ini bukan teori, fakta dan bertanya kepada bidan, perawat, dokter. Sini siapa yang belum haji? Mau haji? Siap Pak. Bayar sendiri tapi petugas siap. Kalau MoU sampeyan bisa ini ketua kloter begitu juga yang sudah haji yang sudah daftar itu, panggil mau berangkat dulu tapi petugas sampeyan, bayar. Sekali lagi saya bukan mempersoalkan namun ingin mencari solusi, selesaikan orang yang daftar sehingga al mukarom, KH. Lukman Hakim, Menteri Agama menyelesaikan ini masalah menteri-menteri yang sebelumnya. Sampeyan sudah sukses, pelaksanaan barusan datang sendiri dan serius fokus. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.Haji Biaya haji 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang terakhir Pimpinan, barangkali kita undang PT Garuda biar clear ini kan itu, apakah Garuda mampu kalau dibeli pesawat oleh Menteri Agama dengan dana alokasi, oh saya dulu penerima DAU yang saya tanyakan dana abadi umat agar supaya tidak menimbulkan pertanyaan banyak orang lah, kemana kah dana alokasi umat dan bunga yang masuk ke rekening Departemen Agama.Haji Garuda 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang terakhir Pimpinan, barangkali kita undang PT Garuda biar clear ini kan itu, apakah Garuda mampu kalau dibeli pesawat oleh Menteri Agama dengan dana alokasi, oh saya dulu penerima DAU yang saya tanyakan dana abadi umat agar supaya tidak menimbulkan pertanyaan banyak orang lah, kemana kah dana alokasi umat dan bunga yang masuk ke rekening Departemen Agama.Haji Kecukupan pesawat 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Pertama ke Pak Menteri 2 menit, Menteri Agama, 1 menit Menteri Kesehatan, tidak bertanya ke Menhub.Pak Menteri Agama adalah bukan jabatan karir, jabatan politis, memperjelas karena pertanyaan Pak Umam ini diskusi bertiga Pak. Saya ingin ada ketegasan dan kejelasan keputusan Menteri Agama yang 3 bulan dan tambah sebelumnya mungkin Pak SBY berapa bulan? 3 bulan ya? 4 ya belum setahun lah. Saya ingin ada ketegasan keputusan politik dari seorang Menteri Agama yang jabatannya politik bukan jabatan karir, tegas, jelas. Kalau katanya orang Jawa Timur dagangan sampeyan ini sudah habis kok di tol terus gitu loh, mahal lagi, mau haji, ibadah mahal.Haji Kejelasan keputusan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Di kampung saya itu 40 kali jum’atan tidak terputus gratis Pak, ke mesjid. Yang saya inginkan ibadah haji ini stop karena dagangannya sudah habis. Sebelum saya reses dan reses saya seluruh agamawan, kyai, ulama, yang saya datangi menghalalkan dan menyetujui kalau ini dihentikan pendaftaran haji karena orang haji mendaftar hari ini sekali lagi banyak orang yang putus asa, mendaftar di bank pulang menghitung umur, mati aku ini kalau 17 tahun, putus asa. Yang keduanya akhirnya jalan pintas umroh, podo ae iso ndelok Mekah-Madinah, shalat di kedua mesjid. Jadi saya ingin ketegasan yang berani Pak, InsyaAllah akan di-back up oleh seluruh Komisi VIII dan seluruh umat Rasulullah, harus berani tegas dan jelas, stop. Solusinya selesaikan pekerjaan yang ada ini. Prioritas yang belum haji yang sehat karena ibadah haji katanya kayak Umam tadi fisik, yang telah haji mendaftar dan masuk kuota itu prioritas kedua bila perlu suruh umroh karena sudah tidak wajib.Haji Penghentian pendaftaran haji 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Mungkin pimpinan ini tidak usah ada kesimpulan ini. Bagaimana wong pertanyaan kita masalah masyarakat belum ada jawaban konkrit. Apanya yang mau disimpulkan? Ditunda ini kesimpulannya bagaimana di internal dibahas, kita beri pertanyaan-pertanyaan konkrit sehingga beliau-beliau ini selaku pelaksana mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pak Irjen, tadi dari persoalan, saya selaku Anggota Komisi VIII ingin ada jawaban. Kalau impassing ini sudah tidak ada, pastikan jawaban tidak ada. Butuh kepastian jawaban tegas yang dibawa sehingga para Anggota DPR RI takkala reses, yang reses Pak tapi Insya Allah Komisi VIII reses semua karena anggaranny Rp1 miliar setahun.Internal Kemenag Impassing 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Sekali lagi tatkala kita, saya saja Pak pas reses, itu karena saya tahu Komisi VIII banyak berkumpul para aparat Departemen Agama. Menanyakan impassing-lah dan seterusnya. Coba, saya ingin kepastian. Dari sekian masalah, saya tidak ingin ada jawaban dari pelaksana ini, penyelenggara negara ini. Sekali lagi, kita dibuat tidak pasti. Pastikan, tidak ada anggaran.Internal Kemenag Impassing 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Hari ini alhamdulillah pemeriksaan BPK, BPKP saya tidak ada catatan yang bupati melanggar karena membantu instansi vertikal. Kalau overlap, iya, anggaran kalau itu ada terus saya menambah, yang salah satu yang jelas difiktifkan oleh anggota bapak dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, komunikasi. Benahi mindset sehingga tidak merasa menjadi raja kadangkala. Anak buah bapak ini merasa menjadi manusia yang tidak butuh orang. Coba etika untuk berkomunikasi bagaimana komunikasi politik yang baik itu agar supaya diklat. Sudah diklat, bila perlu Undang Komisi VIII ini sesuai dengan Dapilnya masing-masing. Itu mungkin masukan, kritik, solusi Pak Sesjen dalam rangka. Iya, Pak Nursam, Sekjen. Pak Irjen, tertarik.Internal Kemenag Kemitraan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang kedua, yang terakhir karena sudah 3 menit Pak. Yang terakhir, tertarik juga Pak Irjen tadi menyampaikan persoalan Dapil ini karena kita punya hak kan? Mohon dengan hormat kepada mitra saya ini, Departemen Agama ini bedakan Pak, Komisi VIII masa masa lalu dengan hari ini. Sekali lagi saya tidak butuh ... cukup rejeki saya dari Allah. Yang saya butuhkan, ada konsekuensi dari UndangUndang. Bapak selaku penyelenggara, saya mewakili teman-teman butuh program untuk Dapil. Kalau Dapil-Dapil tidak datang payung hukum, saya tidak akan mengemis. Cukup lobby mungkin dengan bupati/walikota di Dapil, insya alah dengan lobby-lobby politisi ini merasa menjadi mitra dan saling mem-backup.Internal Kemenag Kemitraan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Sekali lagi bedakan Komisi VIII kemarin dengan hari ini. Kita tidak butuh amplop, kalau kemarin mungkin begitu RDP, amplop, sekali lagi kita sudah bersumpah ini. Malah sumpalnya Romo dimana? Di Baitullah suruh cabut nyawa Komisi VIII ini takkala bermain. Sekali lagi ada konsekuensi, Oke, silakan kalau mau transaparan, di Dapil itu masjid mana, madrasah mana yang dibantu. Kita kan punya hak pengawasan. Membantu pengawasan Pak Irjen ini takkala Pak Irjen di Jakarta tidak mampu mengawasi dari Sabang sampai Merauke, inilah kepanjangan tangan sebagai mitra, sekali lagi mitra pengawasan.Internal Kemenag Kemitraan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Mohon maaf, saya tidak menggurui, hanya mengingatkan untuk saling memahami antar tupoksi masing-masing. Eksekutif dan legislatif jangan sampai teman-teman ini saatnya nanti RAPBN kita saling sekali lagi tidak menghargai antar satu dengan yang lain. Rakyat hari ini sudah cerdas, garis bawahi Komisi VIII jangan disamakan dengan kemarin. Hari ini RDP, bila perlu kunker Jangan perintahkan kepada anak buah untuk menyiapkan amplop. Catat baik-baik, dan insya Allah saku masing-masing ini dari rejeki Allah yang lain sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Internal Kemenag Tupoksi 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Ada target anggaran dari KUA, dari 1 hal kan, nikah. Memaksimalkan tupoksi Pak, tupoksinya KUA selaku ujung tombak dan ujung tomboknya Pak Menteri Agama ini dan seluruh Dirjen ini, kan ujung tombak dan ujung tomboknya. Ada kesan di masyarakat KUA ini Tupoksinya hanya menikahkan sehingga sering saya tanya karena saya Komisi VIII tatkala saya hadir di tengah-tengah masyarakat pengajian, saya sampaikan tugas pengajian ini bukan tugas Hasan Aminuddin sebenarnya, Kementerian Agama, kan iya Pak, persoalan akhlah dan seterusnya, sepinya orang shalat kan tugas Kemenag bukan tugas saya selaku wakil rakyat atau bupati, beri kewenangan sehingga bagaimana kesan tugasnya hanya menikahkan itu berkurang di tengah-tengah masyarakat. Hadir pun di pengajian tidak ada ngalah, jarang-jarang Pak, mestinya kan dia lebih di depan daripada Pak Camat, tidak ini. Nah ini SPJ-nya ditambah coba, ya termasuk masa perannya saja, termasuk anggarannya, makanya saya sebut tupoksi kan, include, ada duit disini. Jadi itu KUA Pak, sehingga saya ingin 2019 ini KUA oleh masyarakat tidak disebut modern, masa Kepala KUA-nya nikahkan. Hal lain tidak pernah datang, ya karena tidak ada SPJ- nya, manusia lagi. Bantuan kepada tempat ibadah, saya berharap sama dengan pesantren, tidak hanya infrastruktur. Coba non infrastruktur masjid sekarang. Kita berulang-ulang kan dan masjid di republic apalagi di Madura, di kampungnya Jafar Soddiq ini, 1001 masjid lebih, dari rehab bangun judulnya, saya masuk kepada memakmurkan masjid, coba berikan perhatian khusus bantuan non infrastruktur kepada masjid, kepada siapa? Takmir masjid/Muadin shalat subuh khusus coba, kasih reward ini, muadzin subuh kepada masjid, ambil 1 kecamatan, berapa kecamatan di seluruh republic kan tinggal ngitung Pak, kasih 500 ribulah sebulan atau 600 ribu, 20 ribu sehari kan ringan daripada biaya kunkernya DPR. 600 ribu kali seluruh kecamatan di Republik Indonesia, Gereja pun kasih ini kepada manusianya yang berkhidmat di tempat ibadah.Keagamaan & PendidikanAnggaran untuk KUA 8



Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Yang pertama, mengapresiasi pelaksanaan dan sedang pemulangan jamaah haji 2018 sudah cukup baik karena mengkanalkan seluruh aspirasi wakil rakyat Komisi VIII sehingga inovasi yang dilakukan Pak Menteri Agama sudah cukup maksimal kekurangan milik manusia, karena yang dilayani ratusan ribu Pak Siddiq termasuk catering cukup bagus, seleranya selera Asia. Itu mayoritas, cuman, ya kekurangan wajarlah manusia bukan malaikat, bukan membela Pak Menteri dan Kementerian Agama. MCK Mina, jadikan ini sebuah pekerjaan besar 2018 bukan hanya regular plus pun mengalami nasib yang sama MCK-nya di, karena Mabid saya numpang di plus Pak. Saya dijadikan mutawolf oleh Pak Ketua Komisi dan mutawifnya orang 15, buntutnya banyak, di satu-satu dua itu walaupun milik maktur, alisan, dan lain-lain itu cukup bagus, yang 115, itu dari 500 orang MCK-nya hanya 15 atau 10 MCK perempuan dan laki-laki, itu antriannya cukup panjang khususnya banyak menyakitkan kepada Lansia. Itu hal untuk 2019, nilainya sudah 90 menurut kami selaku Anggota DPR RI. Menarik dari 23 kegiatan prioritas kementerian agama 2019 yang saya baca ini halaman 18, saya ingin memberikan saran dan pendapat Pak, ini bukan dari tataran akademis namun ini persoalan rakyat yang sebenarnya.Keagamaan & PendidikanApresiasi pelaksanaan haji 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Ada target anggaran dari KUA, dari 1 hal kan, nikah. Memaksimalkan tupoksi Pak, tupoksinya KUA selaku ujung tombak dan ujung tomboknya Pak Menteri Agama ini dan seluruh Dirjen ini, kan ujung tombak dan ujung tomboknya. Ada kesan di masyarakat KUA ini Tupoksinya hanya menikahkan sehingga sering saya tanya karena saya Komisi VIII tatkala saya hadir di tengah-tengah masyarakat pengajian, saya sampaikan tugas pengajian ini bukan tugas Hasan Aminuddin sebenarnya, Kementerian Agama, kan iya Pak, persoalan akhlah dan seterusnya, sepinya orang shalat kan tugas Kemenag bukan tugas saya selaku wakil rakyat atau bupati, beri kewenangan sehingga bagaimana kesan tugasnya hanya menikahkan itu berkurang di tengah-tengah masyarakat. Hadir pun di pengajian tidak ada ngalah, jarang-jarang Pak, mestinya kan dia lebih di depan daripada Pak Camat, tidak ini. Nah ini SPJ-nya ditambah coba, ya termasuk masa perannya saja, termasuk anggarannya, makanya saya sebut tupoksi kan, include, ada duit disini. Jadi itu KUA Pak, sehingga saya ingin 2019 ini KUA oleh masyarakat tidak disebut modern, masa Kepala KUA-nya nikahkan. Hal lain tidak pernah datang, ya karena tidak ada SPJ- nya, manusia lagi. Bantuan kepada tempat ibadah, saya berharap sama dengan pesantren, tidak hanya infrastruktur. Coba non infrastruktur masjid sekarang. Kita berulang-ulang kan dan masjid di republic apalagi di Madura, di kampungnya Jafar Soddiq ini, 1001 masjid lebih, dari rehab bangun judulnya, saya masuk kepada memakmurkan masjid, coba berikan perhatian khusus bantuan non infrastruktur kepada masjid, kepada siapa? Takmir masjid/Muadin shalat subuh khusus coba, kasih reward ini, muadzin subuh kepada masjid, ambil 1 kecamatan, berapa kecamatan di seluruh republic kan tinggal ngitung Pak, kasih 500 ribulah sebulan atau 600 ribu, 20 ribu sehari kan ringan daripada biaya kunkernya DPR. 600 ribu kali seluruh kecamatan di Republik Indonesia, Gereja pun kasih ini kepada manusianya yang berkhidmat di tempat ibadah.Keagamaan & PendidikanBantuan untuk tempat ibadah 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Yang kedua, beasiswa S2 dan S3. Sampai sejauhmana sih kekurangan ini? Kalau saya boleh usul ini dikurangi, S2, S3 ini kurangi. Berikan kepada anak muda yang sedang menimba ilmu sebagaimana Pak Menteri Agama lakukan dengan Dirjen Haji Umroh itu anak yang memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara petugas haji, itu menarik sehingga saya komentar di media ya media metro-lah karena punya Nasdem, di Mekah. Saya kan mengusulkan naik kan? Silakan 100 juta, saya akan mendukung 1 kali musim, dia memberikan kontribusi, kita kasih reward kepada mereka sehingga dia akan mampu membiayai dirinya sendiri selama 1 tahun dia kuliah di kampung atau di negara orang lain, di dalam negeri S2 memberikan dia tugas dulu ke desa suatu misal, suruh ngajar ngaji sebagaimana ada salah satu Pemda di kampung saya Pak, di dapil saya ini, Bupatinya tidak memberikan beasiswa, tapi dia disuruh mengajar pemberantasan buta huruf, buta aksara, suruh ngajar dulu magang di desa selama sebulan baru cair bantuan untuk anak mahasiswa. Inilah barangkali kreasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama 2019 agar inovasi sebagaimana yang dilakukan saat haji yang telah disampaikan oleh Pak Menteri sebuah karya besar Republik Indonesia dilakukan juga di dalam negeri.Keagamaan & PendidikanBeasiswa S2-S3 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Selanjutnya yang ketiga, sebentar ini lebih 3 menit tidak? Karena tidak pernah masuk kasih bonus Pak Ali Taher. Bimas Pak tingkatkan ini. Persoalan kebangsaan ini menjadi kejenuhan, selama berapa tahun ini saya jenuh selaku warga bangsa, urusan problem hilafiah cabulan kan, ada kejenuhan, tingkatkan ini anggaran untuk Bimas dan transfer kepada FKUB seluruh Republik Indonesia. FKUB ini penting dimaksimalkan sehingga persoalan kebangsaan khususnya persoalan hilafiyah ini bukan diselesaikan oleh pemerintahan namun serahkan kepada FKUB. Yang bicara Pak selama menjadi eksekutif 10 tahun belum pernah saya ini didatangi oleh agamawan terhadap persoalan hilafiyah-nya. Saya maksimalkan FKUB dan MUI itu, saya beri besar, sekaligus saya beri biaya studi banding. MUI, saya beri biaya studi banding, studi banding ke Aceh biar tahu. Aceh itukan yang di benak kyai-kyai inikan negara Islam mau Islam bagaimana sih implementasinya retorika islam di Aceh. Yang kedua, saya suruh ke Manado Pak. Luar biasa manakala ada transfer dari Kementerian Agama ini kepada FKUB dan MUI, sehingga nanti Kemenag di Kabupaten/Kota itu koordinasinya lebih aktif kepada Bupati sehingga hal-hal yang belum dianggarkan oleh Kementerian Agama ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten/Kota, sehingga tidak berdarah-darah urusan ngemis di Banggar, ringan kan, menjadi ringan tugas seluruh persoalan-persoalan yang dianggap menjadi persoalan di republic yang kita cintai. Sekali lagi, tingkatkan anggaran Bimas ini, Bimas Agama semua, saya tidak berbicara 1 agama karena ini hadir para Dirjen Agama-agama sehingga tadi Pura-Pura, Pure yang benar karena yang bicara Penasehat FKUB.Keagamaan & PendidikanMasalah Bimas 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Yang pertama, saya sangat setuju peningkatan sanitasi dan kesehatan Pondok Pesantren, pembangunan rehab inikan sudah klasik Pak semenjak Indonesia merdeka hingga hari ini bantuan itu-itu saja nomenklaturnya. Saya ingin inovasi Pak Menteri dan segenap keluarga besar Kementerian Agama. Ada 1 hal yang belum pernah dilakukan ini, perbaikan gizi. Jadi jangan monoton kepada pembangunan infrastruktur, non infrastruktur ini penting. Jadi ada keseimbangan bagaimana anak pesantren cerdas kalau tiap hari makan terong kecuali Ustad Nur Choliz lah di Tebu Ireng. Coba sekaligus ini manfaatnya akan berdampak kepada petani, begitu indahnya petani ternak, tatkala pesantren itu membeli hasil susu ternak. Ini mohon dengan hormat saya tidak akan mengurangi malah tambahlah, membagi, ada keseimbangan, pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur gizi hari ini penting. Apa yang saya lontarkan saya mengamalkan Pak, ada pesantren di kampung saya itu setiap hari Senin dan Jumat itu diberi susu murni. Yang kedua, diberi vitamin. Beda Pak dengan Pesantren tetangganya yang tanpa melakukan hal yang akan, yang saya sampaikan itu. Petani pun menyampaikan terima kasih, Pak Kyai hasil tani saya dibeli oleh Pondok Pesantren. Itu saran dan pendapat manakala cocok, ya saya mendesak ini dilakukan untuk perbaikan gizi anak-anak dan calon pemimpin kita ke depan.Keagamaan & PendidikanPeningkatan Sanitasi PonPes 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Yang pertama, saya sangat setuju peningkatan sanitasi dan kesehatan Pondok Pesantren, pembangunan rehab inikan sudah klasik Pak semenjak Indonesia merdeka hingga hari ini bantuan itu-itu saja nomenklaturnya. Saya ingin inovasi Pak Menteri dan segenap keluarga besar Kementerian Agama. Ada 1 hal yang belum pernah dilakukan ini, perbaikan gizi. Jadi jangan monoton kepada pembangunan infrastruktur, non infrastruktur ini penting. Jadi ada keseimbangan bagaimana anak pesantren cerdas kalau tiap hari makan terong kecuali Ustad Nur Choliz lah di Tebu Ireng. Coba sekaligus ini manfaatnya akan berdampak kepada petani, begitu indahnya petani ternak, tatkala pesantren itu membeli hasil susu ternak. Ini mohon dengan hormat saya tidak akan mengurangi malah tambahlah, membagi, ada keseimbangan, pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur gizi hari ini penting. Apa yang saya lontarkan saya mengamalkan Pak, ada pesantren di kampung saya itu setiap hari Senin dan Jumat itu diberi susu murni. Yang kedua, diberi vitamin. Beda Pak dengan Pesantren tetangganya yang tanpa melakukan hal yang akan, yang saya sampaikan itu. Petani pun menyampaikan terima kasih, Pak Kyai hasil tani saya dibeli oleh Pondok Pesantren. Itu saran dan pendapat manakala cocok, ya saya mendesak ini dilakukan untuk perbaikan gizi anak-anak dan calon pemimpin kita ke depan.Keagamaan & PendidikanPerbaikan Gizi PonPes 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Yang terakhir, ada anggaran rehab atau renovasi kantor Kemenag. Saya titip Pak Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo itu masih domisilinya di otonom orang lain di kota. Mohon dianggarkan 2019, ini usulannya Hasan Aminuddin dan Hamka Haq 2 fraksi nih, masih ada di kota, mohon dianggarkan prioritas sedikit memaksa ini dan saya ditagih di dunia dan akhirat. Saya usul kabupaten, kantor kementerian agama, kabupaten probolinggo Jawa Timur Indonesia. Hari ini masih di kota Probolinggonya, kalau kesulitan anggaran tanah ditanggung Pemerintah Kabupaten Probolinggo pengadaan tanahnya kan ringan kan, biar Pak Bupati Probolinggo yang membeli. Tanahnya oleh bupati, kantornya Kemenag, paling 10 milyar sudah beres itu Pak, taruh di otonom Kabupaten Probolinggo, apalagi yang langsung berdekatan dengan miniatur ka’bah, tidak ada di Republik ini Pemda yang membangun miniature ka’bah, hanya di Probolinggo kan Ka’bahnya selisih 10 centi dengan yang asli, sehingga saya sebut miniatur ka’bah tempat manasik, taruh di sebelahnya, nanti saya sarankan kepada Bupati untuk pengadaan tanah. Jadi biar sama-sama RAPBD dianggarkan pengadaan tanahnya di nih RAPBN infrastrukturnya.Keagamaan & PendidikanRenovasi Kantor Kemenag di Probolinggo 8
Hasan Aminuddin 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-Laki Selanjutnya yang ketiga, sebentar ini lebih 3 menit tidak? Karena tidak pernah masuk kasih bonus Pak Ali Taher. Bimas Pak tingkatkan ini. Persoalan kebangsaan ini menjadi kejenuhan, selama berapa tahun ini saya jenuh selaku warga bangsa, urusan problem hilafiah cabulan kan, ada kejenuhan, tingkatkan ini anggaran untuk Bimas dan transfer kepada FKUB seluruh Republik Indonesia. FKUB ini penting dimaksimalkan sehingga persoalan kebangsaan khususnya persoalan hilafiyah ini bukan diselesaikan oleh pemerintahan namun serahkan kepada FKUB. Yang bicara Pak selama menjadi eksekutif 10 tahun belum pernah saya ini didatangi oleh agamawan terhadap persoalan hilafiyah-nya. Saya maksimalkan FKUB dan MUI itu, saya beri besar, sekaligus saya beri biaya studi banding. MUI, saya beri biaya studi banding, studi banding ke Aceh biar tahu. Aceh itukan yang di benak kyai-kyai inikan negara Islam mau Islam bagaimana sih implementasinya retorika islam di Aceh. Yang kedua, saya suruh ke Manado Pak. Luar biasa manakala ada transfer dari Kementerian Agama ini kepada FKUB dan MUI, sehingga nanti Kemenag di Kabupaten/Kota itu koordinasinya lebih aktif kepada Bupati sehingga hal-hal yang belum dianggarkan oleh Kementerian Agama ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten/Kota, sehingga tidak berdarah-darah urusan ngemis di Banggar, ringan kan, menjadi ringan tugas seluruh persoalan-persoalan yang dianggap menjadi persoalan di republic yang kita cintai. Sekali lagi, tingkatkan anggaran Bimas ini, Bimas Agama semua, saya tidak berbicara 1 agama karena ini hadir para Dirjen Agama-agama sehingga tadi Pura-Pura, Pure yang benar karena yang bicara Penasehat FKUB.Keagamaan & PendidikanUrusan Hilafiyah 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Menarik tadi Pak Nursam ada pergeseran perubahan Undang-Undang dari 574 ke 22 dan seterusnya tentang otonomi daerah. Coba instropeksi diri dan pengawasan ini pengawasan yang butuh kepada seluruh aparat sampai dengan ke bawah. Politik itu tergantung kepiawaian komunikasinya. Saya tidak menerimakan, mohon maaf, takkala ada dikotomi yang merasa Depag ini dianak tirikan oleh bupati dan gubernur di daerah. Merasa di anak tirikan. Seandainya pejabat bapak dan saudarasaudara sekalian ini sebelum dilatik, diberi sebuah amanah menjadi Kanwil atau Kepala Kemenag, diajari komunikasi bagaimana berkomunikasi politik yang baik dan benar dan bupati semuanya itu insyaallah akan bijak, akan menutupi anggaran yang tidak dianggarkan oleh Departemen Agama Pusat. Contoh persoalan yang dianggap ini menyangkut syariat. Haji, suatu misal. Anggaran Kemenag di manasik dan banyak masalah manasik di Mekkah khususnya saat wajib, itu banyak bupati yang menganggarkan hal yang menjadi kekurangan Kemenag termasuk diniyah.Otonomi Daerah Otonomi daerah 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Jadi Pak Nursam, sekali lagi saya mohon maaf takkala Pak Sesjen tadi menyampaikan ada dikotomi bupati ini menganak tirikan Kemenag, dan menganak emaskan Diknas. Seandainya sebelum RAPBD saat bulan 9 itu proaktif, bersama-sama buka yang transparan. Kadangkala tidak membuka anggarannya sendiri namun menyampaikan kekuarangannya. Bupati manapun dan DPRD manapun ya tidak membantu. Coba buka, ini lho anggaran saya. Madrasah Diniyah hanya setetes embun, guru ngaji tidak pernah ada dan seterusnya. Dibuka. Insya Allah bupati itu sekali lagi yang masih punya moral dan walikota di daerah itu akan membantu dan DPRD nya pun akan melakukan hal yang sama karena mitra antara eksekutif dan legislatif. Payung hukum saat Perda bisa, bisa memasukkan saya, sekali lagi, istiqomah 10 tahun itu menutupi lubang Kemenag.Otonomi Daerah Otonomi daerah 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Ditanya saja Bu. Bu Ledia, Pimpinan, ditanya ke Kemensos apakah ini menjadi beban masalah Raskin.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
HASAN AMINUDDIN 2 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Raskin ya, inikan bagian dari kewenangan tapi tidak utuh. Saran saya bagaimana pelaksanaan dan pengadaannya oleh Kemensos sehingga utuh sementara inikan tanggung, tanggung tapi jawabnya oleh Mensos. Bagaimana ada kesatuan perencanaan, pelaksaan dan pengadaannya oleh Kemensos karena menyangkut orang miskin.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
HASAN AMINUDDIN 2 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang 8 ini Pak terkait upaya meningkatkan. Tadi kan madrasah diniyah kan? Ada yang Undang-Undang itu lho, madrasah diniyah.Pendidikan Agama Madrasah 8
HASAN AMINUDDIN 3 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Kalau hal yang tidak diatur Pak,Pendidikan Agama Madrasah 8
HASAN AMINUDDIN 4 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Diatur cukup dengan Keputusan Menteri Agama, boleh tidak itu? Tidak boleh sekarang? Kewenangan ditambah. Menambah kewenangan di internal.Pendidikan Agama Madrasah 8
HASAN AMINUDDIN 5 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Tidak bisa ya? Kalau di anu kan, Pergub. Hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang kan cukup Pergub. Tidak boleh Permenag?Pendidikan Agama Madrasah 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Jadi saran dua hal ini agak galak dan agresif untuk berkoordinasi agar supaya ada sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian yang lain. Gelas tidak boleh di Kementrian Sosial tapi isinya yang menyangkut perempuan dan anak, ambil kursi itu, kurangi dana APBN itu. Sekali lagi gelasnya boleh berbunyi untuk kepentingan kesehatan anak dan seterusnya yang di kementerian namun isinya Ibu Menteri Yohanna, minta pada saat Raker-raker dengan kementerian, Menko, apa Menko Mbak Puan itu. Kemanusiaan itu, nanti akan juga dinasihati oleh Komisi VIII ini. Minta bu, isinya yang menyangkut perempuan dan anak diminta agar supaya modal untuk membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke ini tidak hanya sebatas 200 miliar. Kalau di Pemda inikan hanya satu satker, 200 miliar. Ini kok menteri dananya 200 miliar. Bagaimana mau bermodel, kalau modalnya tidak cukup. Barangkali sekian, menyambung dan menguatkan apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi, program kabinet kerja-kerja-kerja untuk bunda ini agar supaya agak konkrit, serius, fokus, tidak sama dengan Kementerian sebelumnya yang melankolis, agar rocker sedikit bu.Perempuan dan anak anggaran 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Tupoksi cukup jelas dan ini pondasi, pondasi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Namun apa daya? Sebagaimana Pak Ketua menyampaikan tadi, modal cupat kata orang Jawa, hanya sedikit kata orang Papua, bagaimana mengurusi problem dari Sabang sampai Merauke ini untuk perempuan dan anak rakyat Indonesia ini mayoritas sudah perempuan, yang berkumpul di ruangan ini mayoritas perempuan, terancam laki-laki. Akan sependapat Insya Allah, saya tidak akan marah bu, tenang. Saya akan mem-backup lahir dan batin program ibu ini, Bunda Yohanna asalkan jelas. Nama saya Hasan Aminuddin Fraksi Partai Nasdem, Dapil II Jawa Timur. Probolinggo-Pasuruan. Yang saya inginkan Bunda Yohanna ini agak galak, jangan kalah dengan Susi bu. Menyambung dari beberapa pendapat, coba sampean lakukan, suaranya agak gagah, agak galak. Manuver politik karena menteri adalah jabatan politik, stop TKW, sudah. Insha Allah semua akan setuju ini. Stop kalau TKW biar galak. Kalau Susi menenggelamkan kapal, bunda ini stop TKW sehingga do'a kyai tidak diplesetkan kata Ustaz .. tadi, mawwaddah, emak di Jeddah, bapak di rumah. Coba agak galak dikit bu, itu yang pertama.Perempuan dan anak Ketegasan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Jadi saran dua hal ini agak galak dan agresif untuk berkoordinasi agar supaya ada sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian yang lain. Gelas tidak boleh di Kementrian Sosial tapi isinya yang menyangkut perempuan dan anak, ambil kursi itu, kurangi dana APBN itu. Sekali lagi gelasnya boleh berbunyi untuk kepentingan kesehatan anak dan seterusnya yang di kementerian namun isinya Ibu Menteri Yohanna, minta pada saat Raker-raker dengan kementerian, Menko, apa Menko Mbak Puan itu. Kemanusiaan itu, nanti akan juga dinasihati oleh Komisi VIII ini. Minta bu, isinya yang menyangkut perempuan dan anak diminta agar supaya modal untuk membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke ini tidak hanya sebatas 200 miliar. Kalau di Pemda inikan hanya satu satker, 200 miliar. Ini kok menteri dananya 200 miliar. Bagaimana mau bermodel, kalau modalnya tidak cukup. Barangkali sekian, menyambung dan menguatkan apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi, program kabinet kerja-kerja-kerja untuk bunda ini agar supaya agak konkrit, serius, fokus, tidak sama dengan Kementerian sebelumnya yang melankolis, agar rocker sedikit bu.Perempuan dan anak Koordinasi dengan kementrian lain 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Yang kedua, berbicara gender yang disorot ini kan jabatan di politik, 30%, 30%, di eksekutif itu lho bu, Bunda Yohanna coba gedor institusi yang lain apakah jabatan di eksekutif TNI dan Polri itu sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan? Posisi wanita. Saya belum dengar ada seorang Danramil, perempuan. Kalau bupati, walikota sudah mayoritas Insya Allah, sudah ada lah, walau dianggap pemimpin perempuan haram, di dapil saya bupatinya perempuan, karena istri saya. Coba sampean galak, marahai KASAD itu bu, Kapolri marahi. Mana ini Kapolsek perempuan, Kapolres perempuan. Sekali lagi, jabatan-jabatan di eksekutif yang saya tanyakan dimanakah posisi perempuan, karena yang disorot selalu di legislatif ini. Kuota perempuan, kalau tidak 30% dimarahi orang perempuan. Sekarang laki-laki marah, dimana di legislatif ini posisi perempuan yang di eksekutif terutama yang di TNI/Polri.Perempuan dan anak Pejabat perempuan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Jadi saran dua hal ini agak galak dan agresif untuk berkoordinasi agar supaya ada sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian yang lain. Gelas tidak boleh di Kementrian Sosial tapi isinya yang menyangkut perempuan dan anak, ambil kursi itu, kurangi dana APBN itu. Sekali lagi gelasnya boleh berbunyi untuk kepentingan kesehatan anak dan seterusnya yang di kementerian namun isinya Ibu Menteri Yohanna, minta pada saat Raker-raker dengan kementerian, Menko, apa Menko Mbak Puan itu. Kemanusiaan itu, nanti akan juga dinasihati oleh Komisi VIII ini. Minta bu, isinya yang menyangkut perempuan dan anak diminta agar supaya modal untuk membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke ini tidak hanya sebatas 200 miliar. Kalau di Pemda inikan hanya satu satker, 200 miliar. Ini kok menteri dananya 200 miliar. Bagaimana mau bermodel, kalau modalnya tidak cukup. Barangkali sekian, menyambung dan menguatkan apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi, program kabinet kerja-kerja-kerja untuk bunda ini agar supaya agak konkrit, serius, fokus, tidak sama dengan Kementerian sebelumnya yang melankolis, agar rocker sedikit bu.Perempuan dan anak sinkron kebijakan 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Tupoksi cukup jelas dan ini pondasi, pondasi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Namun apa daya? Sebagaimana Pak Ketua menyampaikan tadi, modal cupat kata orang Jawa, hanya sedikit kata orang Papua, bagaimana mengurusi problem dari Sabang sampai Merauke ini untuk perempuan dan anak rakyat Indonesia ini mayoritas sudah perempuan, yang berkumpul di ruangan ini mayoritas perempuan, terancam laki-laki. Akan sependapat Insya Allah, saya tidak akan marah bu, tenang. Saya akan mem-backup lahir dan batin program ibu ini, Bunda Yohanna asalkan jelas. Nama saya Hasan Aminuddin Fraksi Partai Nasdem, Dapil II Jawa Timur. Probolinggo-Pasuruan. Yang saya inginkan Bunda Yohanna ini agak galak, jangan kalah dengan Susi bu. Menyambung dari beberapa pendapat, coba sampean lakukan, suaranya agak gagah, agak galak. Manuver politik karena menteri adalah jabatan politik, stop TKW, sudah. Insha Allah semua akan setuju ini. Stop kalau TKW biar galak. Kalau Susi menenggelamkan kapal, bunda ini stop TKW sehingga do'a kyai tidak diplesetkan kata Ustaz .. tadi, mawwaddah, emak di Jeddah, bapak di rumah. Coba agak galak dikit bu, itu yang pertama.Perempuan dan anak Stop TKW 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Dua menit konsekuensi dari dipakainya waktu oleh Bu Endang, yang pertama bu Menteri karena anggarannya sebagaimana yang telah disampaikan, saya minta sebagaimana awal saya bicara kepada Ibu Menteri ini, isi yang ada dikementerian yang pernah saya lontarkan, ini kan gelas ini dimana-mana kan bu? Di Mensos, di Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Saya tidak akan mengulanglah. Yang saya inginkan agar supaya teman-teman ini puas terhadap kinerja ibu selanjutnya ada inovasi baru, dana yang sudah ada itu bagaimana ada program baru. sebagaimana semangat Presiden kita ini, kerja, kerja dan kerjaRancangan Anggaran Program 8
HASAN AMINUDDIN 1 Nasdem Jawa Timur II Laki-laki Ada Dirjen ya? Oh tidak ada, iya. Ya di rumah kan disebut biar tidur juga. Hasan Aminuddin, Dapil II Jatim, Fraksi Partai Nasdem. Biar jelas ini. Komisi VIII ini mitra Pak Irjen dan Pak Sesjen, mitra. Tupoksi yang beda bagaimana setiap jawaban yang dilontarkan oleh mitra itu ada kepastian bukan dijawab secara normatik yang Insya Allah profesi dan latar belakang politisi ini berangkatnya dari beragam profesinya dan sebelum dilantik sudah membaca seluruh ketentuan perundang-undangan.Regulasi Kemitraan 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Nomor dua kita alhamdulillah sedang merubah dari ongkos naik haji menjadi biaya penyeleggaraan ibadah haji. Dulu orang mengatakan kenapa ongkos naiknya terus ya karena istilahnya ongkos naik haji sekarang istilahnya tidak lagi ongkos naik haji tapi banyak orang masih menyebut bahwa ongkos haji di Indonesia masih begitu tinggi. Nah, ini mungkin kepada Pak Menteri Perhubungan yang beliau dikenal sukses dalam melakukan berbagai reformasi di Kementerian Perhubungan di perkereta-apian dan sebagainya. Salah satu komponen yang mungkin akan bisa menghadirkan koreksi terhadap kemahalan ongkos adalah karena adanya yang disebut sebagai monopoli dalam hal ini adalah Garuda.Haji Biaya haji 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Ini adalah Rapat Kerja pertama dengan Bapak dan Ibu Menteri di Komisi VIII. Dan saya kira mesagge-nya sangat jelas bahwa kita semuanya sesungguhnya ingin sejak dari awal rapat ini terselenggara karena kita sangat menyadari bahwa tugas-tugas kenegaraan semacam ini amat sangat mulia dan karenanya perlu kita sukseskan bersama sejak dari awal. Tapi sudah lah kita tahu apa yang terjadi, apa pula masalah dan kita masuk dan maju terus kedepan.Kalau pada sore hari ini rekan-rekan begitu bersemangat begitu semangat menyampaikan pertanyaan karena dalam konteks haji atau tentang haji atau tentang keseluruhan kita di DPR, kita tidak ingin main-main Pak. Kita ingin betul-betul demokrasi ini dipercaya oleh rakyat untuk kemudian pada akhirnya menghadirkan koreksi terhadap radikalisme dan segala hal yang kemudian menghadirkan kegalauan itu. Kalau dengan demokrasi yang baik menghadirkan hasil yang baik InsyaAllah akan muncul koreksi terhadap berbagai masalah.Haji demokrasi 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Berikutnya tadi rekan-rekan menyampaikan terkait dengan masalah imunisasi. Ya ini memang permasalahan klasik tapi saya kira perlu untuk segera ada penjelasannya yang menyelesaikan masalah. Memang kalau dalam bahasa fikihnya kalau ada kaidah adh dharuratu tubihul mahzurat, kalau darurat ya boleh. Tetapi masalahnya jama’ah haji juga tahu bahwa negara tetangga kita, Malaysia bisa menyediakan vaksin yang tidak berbasiskan gelatin, yang tidak berbasiskan unsur-unsur babi. Kalau benar Malaysia itu bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu lah yang disebutkan sebagai posisi tawar, posisi tawar Indonesia secara umum dan posisi tawar kementerian kita secara khusus terkait bagaimana kita bisa menyediakan segala yang terbaik untuk jama’ah haji kita. Sebab kalau kemudian mereka merasa ada syubhat karena akibat daripada imunisasi itu, ya dikhawatirkan doa mereka pun tidak agak ragu-ragu juga. Kalau do’a mereka ragu-ragu, jangan-jangan memang akhirnya tidak menjadi mabrur. Kalau mereka yakin bahwa mereka segala-galanya sudah serba halal, do’a mereka yakin mereka panjatkan dengan khusuk gitu ya, kalau makbul InsyaAllah Indonesia menjadi negeri yang betul-betul baldatun toyyibatun wa robbun ghofur jauh dari korupsi dan jauh dari segala masalah dan musibah dan itu menjadi hal penting. Nah, ini saya kira Ibu ini juga penting untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan dan bagaimana negara-negara OKI menyelesaikan permasalahan ini dan saya kira itu mekanismenya juga tetap dimungkinkan.Haji Imunisasi 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Khusus tentang haji, saya kira kawan-kawan juga sependapat dan Pak Menteri juga sependapat bahwa jama’ah haji Indonesia itu menjadi salah satu dari icon positif Indonesia di mata dunia. Dunia internasional begitu membanggakan Indonesia, mereka mengatakan wah jama’ah hajinya hebat, tertib, santun, begitu luar biasa. Jadi karenanya sudah sangat sewajarnya kalau kita menjaga keunggulan ini. Jadi suatu yang terus membawa kepada pembuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia itu hebat bukan mohon maaf isinya para tenaga kerja yang kemudian bisa menghadirkan permasalahan-permasalahan.Haji Jamaah haji Indonesia 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Ini adalah Rapat Kerja pertama dengan Bapak dan Ibu Menteri di Komisi VIII. Dan saya kira mesagge-nya sangat jelas bahwa kita semuanya sesungguhnya ingin sejak dari awal rapat ini terselenggara karena kita sangat menyadari bahwa tugas-tugas kenegaraan semacam ini amat sangat mulia dan karenanya perlu kita sukseskan bersama sejak dari awal. Tapi sudah lah kita tahu apa yang terjadi, apa pula masalah dan kita masuk dan maju terus kedepan.Kalau pada sore hari ini rekan-rekan begitu bersemangat begitu semangat menyampaikan pertanyaan karena dalam konteks haji atau tentang haji atau tentang keseluruhan kita di DPR, kita tidak ingin main-main Pak. Kita ingin betul-betul demokrasi ini dipercaya oleh rakyat untuk kemudian pada akhirnya menghadirkan koreksi terhadap radikalisme dan segala hal yang kemudian menghadirkan kegalauan itu. Kalau dengan demokrasi yang baik menghadirkan hasil yang baik InsyaAllah akan muncul koreksi terhadap berbagai masalah.Haji Koreksi 8
HIDAYAT NURWAHID 2 PKS DKI II Laki-laki Termasuk konteks ini Pak Ketua, terkait dengan masalah MoU Garuda dan Saudi Arabia Airlines tadi disampaikan juga untuk dalam konteks Indonesia bukan hanya Garuda, kemungkinan juga dibuka untuk maskapai yang lain yang memang memiliki syarat yang disampaikan dan mungkin bagus juga dijadikan bahan kajian.Haji Maskapai haji 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Nomor dua kita alhamdulillah sedang merubah dari ongkos naik haji menjadi biaya penyeleggaraan ibadah haji. Dulu orang mengatakan kenapa ongkos naiknya terus ya karena istilahnya ongkos naik haji sekarang istilahnya tidak lagi ongkos naik haji tapi banyak orang masih menyebut bahwa ongkos haji di Indonesia masih begitu tinggi. Nah, ini mungkin kepada Pak Menteri Perhubungan yang beliau dikenal sukses dalam melakukan berbagai reformasi di Kementerian Perhubungan di perkereta-apian dan sebagainya. Salah satu komponen yang mungkin akan bisa menghadirkan koreksi terhadap kemahalan ongkos adalah karena adanya yang disebut sebagai monopoli dalam hal ini adalah Garuda.Haji monopoli 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Untuk Ibu Menteri Kesehatan mungkin agama terakhir pertanyaan saya. Untuk Ibu Menteri memang bab terkait dengan kesehatan itu menjadi bagian sangat dipentingkan dalam konteks syarat dan rukun haji karenanya saya ingin mendapatkan juga informasi sejauhmana persiapan terkait dengan pelayanan kesehatan sebelum jama’ah haji berangkat supaya kemudian mereka mempunyai wawasan kesehatan yang maksimal sehingga kemudian mereka bisa menjaga kesehatan diri mereka sebelum mereka nanti dibantu oleh rekan medis kita yang ada di lapangan.Haji Pelayanan kesehatan 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Apakah tidak mungkin Kementerian Perhubungan dan Pak Menteri yang sangat tahu tentang bagaimana sesungguhnya keberadaan dari masing-masing maskapai itu kemudian dibuka sehingga terjadi kompetisi sehingga menghadirkan pelayanan yang lebih baik tapi sekaligus juga menghadirkan ongkos yang mungkin bisa ditekan. Dan mungkin dengan cara ini bertemu dengan apa yang diusulkan oleh kementerian atau tadi yang telah disampaikan bahwa ada wacana untuk mengurangi jumlah hari keberadaan di Saudi Arabia dari mungkin sekitar 40 hari menjadi bahkan mungkin 1 bulan pun sudah lama. Dengan tadi misalnya Pak Menteri sudah menyampaikan tentang dibuatnya satu jalur yaitu berangkat pada kloter pertama melalui Madinah langsung ke Madinah. Kloter kedua ya dari Madinah langsung pulang ke Indonesia. Itu akan semakin dimungkinkan kalau juga jenis dan atau jumlah pesawat yang akan mengangkut jama’ah haji semakin tersedia. Menurut saya itu menjadi bagian yang penting juga untuk bisa dipertimbangkan.Haji Pengurangan hari 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Untuk Pak Menteri Agama yang harus saya sampaikan juga apresiasi terhadap beberapa inovasi yang tadi sudah disampaikan termasuk juga keinginan untuk tidak melakukan sentralisasi terkait dengan masalah pencetakan buku dan lain sebagainya. Dan saya kira bukan hanya buku saja Pak Menteri yang bisa disentralisasikan supaya kemudian mengurangi pembiayaan dan mengurangi beban pemikiran di tingkat kementerian misalnya terkait dengan seragam jama’ah haji, terkait dengan masalah tas dan lain sebagainya itu kan bisa disentralisasikan dan mengurangi beban pikiran, mengurangi beban fitnah juga, juga mengurangi dalam tanda kutip kemungkinan ongkos-ongkos yang tidak diperlukan.Haji Sentralisasi pengadaan 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Ada hal yang pada periode yang lalu dilakukan dan saya kira bagus. Cuma saya belum dengar apakah sekarang sudah dilakukan lagi atau tidak yaitu melakukan survei penguasan jama’ah haji. Saya belum mendengar tadi Pak Menteri menyampaikan tentang hasil survei penguasan jama’ah haji. Survei ini dulu dilakukan pada zaman Pak sebelum Pak Menteri, Pak Surya Dharma Ali dilakukan dengan cara yang menurut kami waktu itu relatif bisa dijadikan pegangan karena yang melibatkan stakeholder yang beragam-ragam sehingga dengan demikian ini juga bagian dari cara untuk bagaimana kita melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan amanah penyelenggaraan ibadah haji. Dan kalau dulu hanya melibatkan para jama’ah, bagus saja kalau survei ini pun juga melibatkan KBIH-KBIH yang tadi dikelola Pak Mudjahid maupun yang lain-lainnya supaya dengan demikian maka masukan-masukan untuk penyeleggaraan ibadah haji yang lebih baik selalu bisa dikerjakan secara lebih maksimal.Haji Survei penguasaan Jamaah 8



HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Nah, diplomasi tentang kehajian ini mudah-mudahan akan bisa mengalahkan diplomasi terkait dengan tenaga kerja sebab kalau dihitung jumlah tenaga kerja atau visa untuk tenaga kerja yang ke Saudi dibanding dengan visa untuk jama’ah haji dan apalagi umroh masih jauh lebih banyak untuk visa haji dan umroh. Tapi kenapa kita tidak bisa merubah image di Timur Tengah sana bahwa kita ini bukan bangsa kelas TKI tapi kita bangsa kelas jama’ah haji dan jama’ah umroh. Nah, agar memang itu bisa terjaga inilah pentingnya peningkatan terus menerus terkait dengan bagaimana amanah melaksanakan yang terkait dengan haji dan kehajian ini. Itu saya kira poin yang penting untuk kita internalisasi bersama bahwa kita sedang akan melestarikan salah satu keunggulan Indonesia di mata dunia yaitu tentang jama’ah haji.Haji Tenaga kerja Indonesia 8
HIDAYAT NURWAHID 1 PKS DKI II Laki-laki Berikutnya tadi rekan-rekan menyampaikan terkait dengan masalah imunisasi. Ya ini memang permasalahan klasik tapi saya kira perlu untuk segera ada penjelasannya yang menyelesaikan masalah. Memang kalau dalam bahasa fikihnya kalau ada kaidah adh dharuratu tubihul mahzurat, kalau darurat ya boleh. Tetapi masalahnya jama’ah haji juga tahu bahwa negara tetangga kita, Malaysia bisa menyediakan vaksin yang tidak berbasiskan gelatin, yang tidak berbasiskan unsur-unsur babi. Kalau benar Malaysia itu bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu lah yang disebutkan sebagai posisi tawar, posisi tawar Indonesia secara umum dan posisi tawar kementerian kita secara khusus terkait bagaimana kita bisa menyediakan segala yang terbaik untuk jama’ah haji kita. Sebab kalau kemudian mereka merasa ada syubhat karena akibat daripada imunisasi itu, ya dikhawatirkan doa mereka pun tidak agak ragu-ragu juga. Kalau do’a mereka ragu-ragu, jangan-jangan memang akhirnya tidak menjadi mabrur. Kalau mereka yakin bahwa mereka segala-galanya sudah serba halal, do’a mereka yakin mereka panjatkan dengan khusuk gitu ya, kalau makbul InsyaAllah Indonesia menjadi negeri yang betul-betul baldatun toyyibatun wa robbun ghofur jauh dari korupsi dan jauh dari segala masalah dan musibah dan itu menjadi hal penting. Nah, ini saya kira Ibu ini juga penting untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan dan bagaimana negara-negara OKI menyelesaikan permasalahan ini dan saya kira itu mekanismenya juga tetap dimungkinkan.Haji vaksin 8
Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi 1 PAN Jawa Barat IV Perempuan Satu hal yang ingin saya tanyakan atau barangkali sebuah, sedikit saja barangkali pesimistis dari saya yang barangkali kalau diyakinkan oleh ibu menteri dan jajarannya bisa menjadi sebuah semangat optimisme dari dalam diri saya. Dengan kenaikan anggaran yang sangat signifikan, menjadi Rp1,2 triliun dan juga sudah dipaparkan disini beberapa program-program yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut, saya melihat seluruhnya masih dalam konteks konsep payung besar. Belum menyentuh konsep payung kecil. Terkait dengan Kementerian PP & PA ini adalah kementerian teknis, apakah dengan Rp1,2 triliun ini bisa menyerap dengan fantastis seperti dianggaran tahun 2014, 95,95% dengan Tupoksi sebagai Kementerian Teknis itu, apakah memungkinkan jika Kementerian PP & PA ini mungkin mengajukan kepada bapak presiden untuk mengganti Kepressnya menjadi Kementerian yang lebih tidak teknis sehingga bisa lebih menaungi atau melakukan perlindungan secara langsung melalui programprogamnya terhadap seluruh kasus-kasus perempuan dan kasus anak di Indonesia. Itulah istilahnya mohon maaf terbalik. Itulah pokoknya, mohon maaf kalau saya salah, maklum ada baru tapi maksud saya jangan yang hanya nanti kalau saya melihat disini kan anggarannya yang rekomendasi terhadap ini sudah diselesaikan. Rekomendasi dari ini sudah dilakukan, kenapa bukan Kementerian PP & PA nya yang langsung menyentuh persoalan-persoalan PP & PA yang ada di Indonesia, itu yang saya sebutkan. Barangkali sebutannya teknis atau koordinatif, mohon maaf kalau saya salah tapi intinya seperti itu. Saya ingin Kementerian PP & PA ini langsung saja melakukan semua bukan harus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan P2TP2A, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya karena memang namanya saja jelas, Kementerian PP & PA, yang menangani kasus-kasus PP & PA, kenapa secara tidak secara langsung? Itu harapan saya sehingga tadi, pagu anggaran yang sudah meningkat Rp1,2 triliun itui bisa betul-betul terserap seperti kinerja tahun ini, 95,95%. Syukur-syukur kalau ternyata di kemudian hari itu ternyata kurang anggarannya, minta tambah lagi kalau memang banyak kasus yang harus dilindungi dan kasus yang harus diselesaikan. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pemberdayaan Sosial Bentuk kementerian 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian transportasi Pak. Transportasi kalau misalnya itu tadi ada bisa dilakukan efisiensi kedatangan tanpa harus menginap di Jedah, artinya ini ada efisiensi disana ini sangat setuju sekali karena apa? Karena kenyataannya transportasi kebanyakan yang dari Indonesia sudah jelek kemudian tasnya sudah banyak yang hilang, lah ini terus menjadi tanggung jawab siapa? Sementara pas itu rata-rata 3 kali itu saya lihat punya teman-teman, 3 kali pemberangkatan ibadah haji ini kualitasnya semakin hari semakin menurun. Nah, ini mohon menjadi perhatian serius apakah ini kalau Garuda apakah itu dari Garuda mungkin nanti bisa disampaikan karena kita melihat belum diangkat sudah putus. Demikian juga tas identitas itu sementara kalau di negara lain, itu bagus karena apa? Karena tidak mudah lepas, tidak mudah jatuh. Jadi tas yang dari Indonesia kita lihat kualitasnya sangat buruk.Haji Efisiensi transportasi 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Nah, dan yang sekali satu terakhir meskipun masih banyak sebetulnya yaitu mengenai banyaknya Warga Negara Indonesia karena tidak mendapatkan kuota di Indonesia akhirnya harus menerima iming-iming untuk mendapatkan visa berangkat haji dari negara lain, ini banyak dengan harga dan fasilitas yang baik, harga lebih murah yaitu dari Malaysia dan dari Manila, dari Philippina. Nah, ini mohon nanti menjadi perhatian serius oleh Menteri Agama.Haji Kuota haji 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Untuk menyingkat waktu saja, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai evaluasi ibadah haji 2014 yang sebagian besar sudah ditanyakan oleh rekan-rekan. Jadi tapi masih ada yang sedikit tersisa diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai rencananya nanti akan diberikan tambahan untuk makanan haji apakah itu H-5, H+5 atau apa. Nah, persoalan ini kalau tadi Pak Sodik menyebutkan bahwa tidak setuju untuk penambahan itu, kalau saya sangat setuju sekali tapi dengan catatan Bapak, selama beberapa tahun pelaksanaan ibadah haji kalau kita amati sebetulnya ini yang sangat diperlukan sekali adalah satu, ketika kalau di Madinah oke lah itu sudah selama 8 hari disana sudah semua tapi ketika datang pertama kali di Mekkah. Kalau datang pertama kali di Mekkah warung-warung belum ada yang buka. Nah, ini perlu menjadi pemikiran tersendiri jadi perlu apakah itu akan diberikan kedatangan pertama sehari atau 2 hari itu secara teknis bukan urusan saya gitu ya tapi bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi pertama kali datang karena ketika kemarin menjadi petugas, kita lihat keliling kebetulan di Bahutma kita sudah keliling dari atas ke bawah, hampir tidak ada yang jualan untuk jama’ah-jama’ah itu kan sudah diberi tahu sudah ada persiapan entah sekedar mie atau apa. Nah, ini mohon tapi kalau mereka persiapan mie sementara alat tidak ada, ini kan repot. Jadi ini menjadi pertimbangan pertama ketika kedatangan pertama kali di Mekkah kalau ingin menambahkan.Haji Tambahan makanan haji 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Ya.Kemudian TPHD, PTIHI itu saya rasa masih sangat diperlukan. Hanya saja teknisnya yang perlu diganti. Jadi saya kira itu bisa diberdayakan Bapak. Cuma perlu seleksi sehingga tidak harus karena kedekatan. Kalau tadi diusulkan dihapus saya setuju tidak dihapus. Kenyataannya tidak sedikit TPHD itu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, secara teknis perlu ada perbaikan. Itu untuk TPHD tapi juga ini KBIH juga perlu mendapatkan perhatian jangan sampai ini KBIH jama’ahnya berangkat tapi justru yang membimbing tidak bisa diberangkatkan. Oleh karena itu, kuota menjadi pertimbangan serius nantinya.Haji teknis 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Ya.Kemudian TPHD, PTIHI itu saya rasa masih sangat diperlukan. Hanya saja teknisnya yang perlu diganti. Jadi saya kira itu bisa diberdayakan Bapak. Cuma perlu seleksi sehingga tidak harus karena kedekatan. Kalau tadi diusulkan dihapus saya setuju tidak dihapus. Kenyataannya tidak sedikit TPHD itu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, secara teknis perlu ada perbaikan. Itu untuk TPHD tapi juga ini KBIH juga perlu mendapatkan perhatian jangan sampai ini KBIH jama’ahnya berangkat tapi justru yang membimbing tidak bisa diberangkatkan. Oleh karena itu, kuota menjadi pertimbangan serius nantinya.Haji TPHD 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Ya.Kemudian TPHD, PTIHI itu saya rasa masih sangat diperlukan. Hanya saja teknisnya yang perlu diganti. Jadi saya kira itu bisa diberdayakan Bapak. Cuma perlu seleksi sehingga tidak harus karena kedekatan. Kalau tadi diusulkan dihapus saya setuju tidak dihapus. Kenyataannya tidak sedikit TPHD itu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, secara teknis perlu ada perbaikan. Itu untuk TPHD tapi juga ini KBIH juga perlu mendapatkan perhatian jangan sampai ini KBIH jama’ahnya berangkat tapi justru yang membimbing tidak bisa diberangkatkan. Oleh karena itu, kuota menjadi pertimbangan serius nantinya.Haji TPHI 8
HJ. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Maaf, satu kali lagi Pak ketinggalan mengenai kesehatan yaitu kalau disana banyak sekali haji kita yang harus vaksin. Bisa kah ini entah nanti diceritakan ke jama’ah biaya itu di-include-kan saja untuk meminimalisir biaya karena masing-masing nanti akan bersaing harga vaksin, apakah itu vaksin meningitis, vaksin influenza dan sebagainya. Kalau bisa itu nanti digabungkan dengan biaya haji sehingga tidak terjadi persaingan harga.Haji Vaksin haji 8
Hj. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian mengenai Indonesia. Apa yang dikatakan oleh pimpinan tadi bahwa Indonesia sudah termasuk darurat mengenai anak seksual. Darurat seksual anak perlu untuk perhatian serius. Kekerasan seksual terhadap anak apakah itu termasuk di antaranya traffiking dam sebagainya. Ini perlu mendapat perhatian serius, kalau anggarannya hanya sekian miliar, bagaimana mau meningkatkan kinerjanya. Bagaimana mau mengangkat kesetaraan gender perempuan dan anak dan yang terakhir adalah mengenai,Perempuan dan anak Darurat seksual anak 8
Hj. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Nah kita ingin melihat apakah program-program yang Ibu sampaikan karena kalau kita lihat ini masih secara umum seperti yang lalu, jadi teknis mendasar untuk memajukan itu apa yang ingin kita ketahui. Kemudian mengenai kenapa pemerintah. Masih ada kaitannya, mengapa pemerintah masih dikatakan mengabaikan perempuan. Bagaimana tadi dikatakan bahwa kesetaraan gender ini akan mendapatkan perhatian khusus sementara ada usulan dari pemerintah juga yang justru ingin mengkebiri hak-hak perempuan juga disitu. Kita mohon ini mendapat perhatian khusus karena secara tidak langsung pengurangan jam ini sudah tidak ada kesetaraan lagi. Bagaimana perempuan ini mampu kompetisinya dengan kaum laki-laki sementara di rumah dia harus juga mampu meng-handle anak itu juga tidak jatuh karena aktifitasnya. Ini mohon perhatian Bu menteri . Perempuan dan anak Kesetaraan gender 8
Hj. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Yang pertama, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Menteri sudah bisa kita lihat bersama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian karena disini saya masih menganggap bahwa pemerintah masih mengabaikan bila Undang-Undang dalam preambule mestinya pemerintah ituikan amanat Undang-Undangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum begitu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tidak lepas dari peran perempuan. Upaya meningkatkan peran perempuan dan juga perlindungan anak karena apa? Bangsa ini tidak bisa lepas, tonggaknya adalah dari perempuan apakah hancur atau tidak. Jadi kalau perempuan ini diurus dengan baik termasuk anggarannya ditingkatkan kemudian program-programnya tepat sasaran, saya kira perempuan-perempuan kita bisa kok untuk memajukan negara dengan baik dan mengurus anak juga dengan baik.Perempuan dan anak Peningkatan anggaran 8
Hj. ENDANG MARIA ASTUTI 1 GOLKAR Jawa Tengah IV Perempuan Yang pertama, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Menteri sudah bisa kita lihat bersama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian karena disini saya masih menganggap bahwa pemerintah masih mengabaikan bila Undang-Undang dalam preambule mestinya pemerintah ituikan amanat Undang-Undangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum begitu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tidak lepas dari peran perempuan. Upaya meningkatkan peran perempuan dan juga perlindungan anak karena apa? Bangsa ini tidak bisa lepas, tonggaknya adalah dari perempuan apakah hancur atau tidak. Jadi kalau perempuan ini diurus dengan baik termasuk anggarannya ditingkatkan kemudian program-programnya tepat sasaran, saya kira perempuan-perempuan kita bisa kok untuk memajukan negara dengan baik dan mengurus anak juga dengan baik.Perempuan dan anak program tepat sasaran 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Namun fakta dan realita di lapangan, kasus-kasus terhadap anak ini masih tinggi ketika kita reses ternyata kasus-kasus anak itu tetap tinggi. Harapan saya tentu ini dengan program bu menteri, promosi dan publikasi nanti mampu di share juga sehingga kita kemasyarakatnya itu edukasinya betulbetul menyasar. Harapan kita edukasinya menyasar sehingga penguatan justru itu memang yang harus kita kuatkan dari tataran masyarakat tingkat bawah sehingga mereka sadar. Baik apakah itu sadar hukum yang sekarang mulai digiatkan kembali, apakah itu sadar untuk protect terhadap dirinya sendiri baik itu anak-anak karena kalau saya sampaikan bahwa anak-anak itu harus sudah mulai membangun dirinya sendirinya agar supaya tidak termakan hp.Perempuan dan Anak Kasus anak 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian yang mengenai masalah P2TP2A ibu. Sejak awal tahun kita RDP sudah saya sampaikan bahwa berkali-kali P2TP2 ini harus diubah mindset-nya kepada tenaga relawan atau honorer ataupun yang disitu karena terdiri dari beberapa instansi, institusi maka ya memang harus mindset bahwa penanganan terintegrasi harus disampaikan. Jangan merasa punya kewenangan sendiri-sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Selalu saya dilapori bu menteri dan jajarannya, bukan bermaksud pamer mengapa saya bisa berkata seperti itu, banyak sekali teman-teman khususnya ini di Jawa Tengah, P2TP2A, Kepolisian akhirnya mengeluh sendiri, Dinas Sosial mengeluh sendiri. Yang menangani garda depannya P2TP2A disitu merasa dialah yang paling berkuasa. Ini akhirnya justru melemahkan korban. Jangan sampai dari penanganan dengan harapan pemulihan terhadap korban justru akhirnya korban sendiri yang menjadi korban kedua. Ini harapannya kita tidak berharap para korban itu akhirnya mereka menjadi korban oleh petugas P2TP2A. Jadi mereka mengapa mengeluh kepada saya karena saya dulu konselor dan juga saya advokat yang menangani masalah itu sehingga mereka nyaman. Ini saya sampaikan kepada Bu Menteri agar supaya bisa merubah sistem itu. Jadi kalau dulu mungkin saya tidak sebutkan secara gamblang karena saya menjaga tetapi saatnya ini bisa ditangani terintegrasi dengan baik, merekapun berkerja dengan tulus.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Kemudian dari harapan mereka yang lain P2TP2A karena anggaran dari pemerintah daerah itu memang sangat minim. Tentu harapannya bisa di push juga dari pusat untuk operasional P2TP2A ibu menteri. Jadi mungkin ini adalah yang disampaikan di Jawa Tengah tetapi bukan berarti dan tidak menutup kemungkinan di daerah lainpun sebetulnya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu harapannya ini nanti bisa ada perbaikan karena memang salah satu upaya yang bisa dilakukan agar supaya bisa berjalan dengan baik, upaya penanganan anak ya ada disana khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 2 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Maaf, tapi karena disitu ada P2TP2A jadi tidak menyimpang sekali.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Nah ini bu menteri pun juga harus ada koordinasi lintas Kementerian karena apa? Yang masih banyak dikeluhkan di anak-anak, upaya perlindungan terhadap anak kita adalah dari sisi pendidikannya. Mengapa? Jam pelajaran dengan jam pelajaraan saat ini masih sangat membebani anak-anak. Kalau sudah ada anak kelas 1 yang kemarin wajib Calistung, jika ini memang mampu diubah, why not begitu kalau mampu diubah. Saya kira tidak ada anak-anak kita yang kelas 1 belum bisa membaca pada akhirnya bodoh tetapi dengan pendidikan baik pendidikan non formal maupun dari keluarga, ini mampu mem-push. Oleh karena itu pendidikan kan harus dua sisi. Karena apa? Calistung ini yang harus diterapkan justru orang tua terobsesi. Ini upaya justru melemahkan anak kita. Ke depan mereka sudah capai berpikir karena sejak kecil sudah dikejar seperti itu. ini harus disuarakan saya kira oleh Kementerian Perempuan, upaya perlindungan kita terhadap anak-anak kita agar supaya ke depan itu anak-anak kita memang cara berpikirnya bukan sudah capek di awal tetapi semakin melejit setelah semakin dewasa dengan sistem yang lebih baik.Perempuan dan Anak Pendidikan anak 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi rupanya ganti menteri itu selalu problematikanya juga ada khususnya pendidikan. Pendidikan ini berkaitan dengan anak. Saya sampaikan kepada Ibu Menteri PP & PA adalah karena berkaitan dengan itu.Perempuan dan Anak Pendidikan anak 8

Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Menteri bersama seluruh jajarannya. Menanggapi paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan-rekan mengenai tanggapannya. Ini peningkatan anggaran yang ada di Kementerian PP & PA ini saya sangat bersyukur karena kita berharap Kementerian PP & PA ini punya power. Jadi jangan seperti hanya sekedar menteri yang kerjaannya koordinatif saja. Harapan saya ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik meskipun disitu ada beberapa yang memang dari hasil laporan sementara dari BPK ada yang belum ditindaklanjuti. Harapannya tentu itu harus ditindaklanjuti bu menteri namun program ke depan dari Kementerian PP & PA ini memang harus membuat gebrakan yang lebih sehingga power-nya akan nampak.Perempuan dan Anak Program 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Jadi ada beberapa program yang mestinya ini mampu direalisasikan dengan baik sehingga mampu menguatkan posisi perempuan dan anak baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Secara tidak langsung kalau program-program ini nanti dicanangkan dengan baik, tentunya bisa menekan. Harapan saya juga bisa menekan persoalan-persoaln yang ada, yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan anak. Jadi persoalan perempuan dan anak nampaknya kalau saat ini tidak begitu mencuat sekali karena terlibas oleh isu-isu yang ada.Perempuan dan Anak Program 8
Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH 1 Golkar Jawa Tengah IV Perempuan Itu Bu Menteri, adapun program-program yang lain Insha Allah saya sangat mendukung sekali ini dengan harapan nanti Kementerian PP & PA ini punya power lebih khususnya mengenai perempuan. Program-programnya sudah oke dibandingkan dengan yang kemarin. Saya kira itu saja. Terima kasih. 13 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Program 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang terakhir, mungkinkah sekali lagi bargaining position, tentu pesawat kita juga yang paling banyak disana. Kalau saya cermati on time performance fase 1 bagus tetapi dalam beberapa tahun terakhir kasusnya adalah on time performance di fase kedua Pak dan fase kedua itu dalam penjelasannya setiap tahun Kementerian Perhubungan selalu menyebutkan problemnya disana, di Jeddah, mendahulukan pesawat-pesawat mereka. Apakah kita tidak mungkin melakukan lobby karena kita ini adalah jumlah yang terbesar, mengapa kita juga tidak diberikan juga prioritas agar on time performance-nya juga baik karena kita kan juga sudah lama jamaah kita tinggal disini dan mereka sudah letih ingin segera kembali. MungkinHaji Bargaining position 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang terakhir, kepada Pak Menteri Perhubungan. Di dalam presentasi di slide nomor 6 kan disebutkan tentang komponen biaya operasional pesawat. Dalam hitungan kami, komponen terbesar biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah pesawat. Jadi mungkinkan dalam pengamatan bapak, dari 14 direct operating cost ini, selain fuel cost, fuel nya kan semua sudah turun, misalnya parking fee, landing fee begitu kan, atau ground handling-nya, adakah kemungkinan itu untuk dikurangi atau memungkinkan kah karena ini adanya disini bukan yang disana ya, yang disini, yang di Indonesia kita bisa melakukan pengurangan-pengurangan dalam hal itu karena toh kita memiliki sejumlah besar pesawat yang akan datang dan pergi dalam frekuensi yang cukup tinggi.Haji Biaya operasional pesawat 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan dan juga mungkin berupa pertanyaan. Yang pertama saya mengapresiasi tadi Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa diharapkan pembahasan BPIH segera. Tentu bapak mengetahui betul bahwa Komisi VIII tidak menunda-nunda karena periode lalu, saya jadi 2014, 3 Maret 2014 kita sudah menyelesaikan BPIH tetapi Perpresnya baru keluar 3 Juni 2014. Tentu ketika kita pembahasannya disini cepat, mohon juga bapak mendorong agar Perpresnya cepat keluar, tanpa Perpres itu bapak juga susah untuk bergerak, jadi kita kesepakatan bersama-sama, mungkin rasanya itu yang perlu kita capai.Haji Pembahasan BPIH 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua, ada sejumlah laporan yang telah kami terima. Pertama, tentang pemotongan honor temus (tenaga musiman) yang dari luar negeri, yang para pelajar atau juga yang mukim di luar negeri. Mohon dibantu penjelasannya karena ada pemotongan yang dilaporkan kepada kami baik yang mereka bertugas di Jeddah, Mekkah maupun Madinah.Haji Pemotongan honor Temus (tenaga musiman) 8

Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan
Pemotongan honor. Karena ini mengejar 3 menit maka ngomongnya cepat sekali, maaf.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengadaan sejumlah hal yang akan diusulkan untuk dilakukan di Arafah-Mina. Saya pikir kita adalah negara dengan jumlah jamaah haji yang besar, terbesar bahkan. Oleh karenanya tentu pemerintah bisa melakukan negosiasi kepada Muasasah, tidak perlu kita harus mengadakan, Muasasah saja yang menyediakan. Saya pikir maktab-maktab juga harusnya bisa memberikan service yang lebih besar kepada kita, jangan kemudian kita yang mengadakan karena pembicaraan kita untuk pembahasan di haji 2014 ketika membicarakan tentang portable toilet, kan diantaranya pembicaraan kemudian tidak akan dilakukan karena tidak ada tempat penyimpanan. Sama dengan karpet, tidak ada juga tempat penyimpanan, mestinya begitu kan logikanya. Kalau memang begitu kenapa kemudian tidak melakukan sebuah lobby, masa sih kita tidak punya bargaining position yang kuat untuk kepada Muasasah untuk membicarakan ini.Haji Pengadaan 8

Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan dan juga mungkin berupa pertanyaan. Yang pertama saya mengapresiasi tadi Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa diharapkan pembahasan BPIH segera. Tentu bapak mengetahui betul bahwa Komisi VIII tidak menunda-nunda karena periode lalu, saya jadi 2014, 3 Maret 2014 kita sudah menyelesaikan BPIH tetapi Perpresnya baru keluar 3 Juni 2014. Tentu ketika kita pembahasannya disini cepat, mohon juga bapak mendorong agar Perpresnya cepat keluar, tanpa Perpres itu bapak juga susah untuk bergerak, jadi kita kesepakatan bersama-sama, mungkin rasanya itu yang perlu kita capai.Haji Peraturan Presiden 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian saya mendengar akan diterapkannya resiprocal policy oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan penerbangan, jadi fifty-fifty. 50% dari penerbangan Arab Saudi, 50% lokal. Apakah itu juga termasuk hal yang juga sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Kementerian Perhubungan.Haji Reciprocal policy 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya ingin bertanya apakah tidak mungkin dilakukan health screen. Screening-nya di tanah air bu karena saya juga melihat kecolongan terkait dengan gangguan kejiwaan yang ternyata yang sudah dimiliki di tanah air. Inikan cukup mengganggu. Saya pikir Puskesmas juga punya tanggung jawab ya untuk melakukan screening seperti itu. Kalau memang sudah ada indikasi apalagi kita melihat kondisi disana, ketidak mampuan untuk melakukan adaptasi itu akan berpengaruh kepada gangguan kejiwaan yang lebih besar karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang sedang mengamuk dan sedang dikejar-kejar itu juga ada begitu, di Madinah sampai jauh sekali, luar biasa. Ini PR menurut kita, apakah mungkin itu dilakukan health screening-nya di tanah air dengan lebih rinci. Mungkin harus berkerja sama dengan Kementerian Agama agar menyebutkan kira-kira siapa yang akan datang duluan sehingga, yang akan berangkat di tahun ini lebih awal sehingga di health screening-nya lebih awal.Haji Screening kesehatan 8
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang berikutnya pada Ibu Menkes bu. Saya sebetulnya sangat khawatir dengan seniliti sampai 26% itu tadi. Persoalannya tadi ibu juga menyampaikan tentang risti yang babnya nanti sebetulnya menyangkut kepada bab istitho’ah, kemampuan orang untuk melakukan ibadah tetapi tadi ada hal yang sudut pandang lain yang disampaikan oleh Pak Ketua.Haji Senility 8
HJ. RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Yang pertama terkait dengan pemberangkatan ke Arafah dan Musdalifah. Tolong Pemerintah atau kementerian terkait menambah atau memperhatikan fasilitas bis yang biasa disediakan karena biasanya satu kloter itu 300 sampai 400 orang bis yang disediakan, disiapkan hanya 3 sampai 5 bis sehingga kita diatas bis desak-desakkan. Kadang orang tua itu biasanya kita dudukkan dulu, kita berdiri berdesak-desakkan diatas bis biasanya kapasitas bis 30 kita naik 60 orang jadi berdiri di pintu dan dimana, misalnya kalau supirnya rem bisa jatuh. Jadi tolong pada Bapak Menteri diperhatikan seperti ini supaya kita seperti jama’ah dari negara lain itu nyaman, duduknya enak, apa kita cemburu melihatnya seperti itu. Itu yang pertama.Haji Kesesuaian kapasitas bus 8
HJ. RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Kemudian yang kedua, kepada Ibu Menteri Kesehatan. Sebelum berangkat kepada petugas haji dokter atau perawat supaya diberi pembekalan pelayanan, dia belajar pelayanan dia belajar senyum, belajar sabar menghadapi Lansia-lansia karena dia juga manusia yang perlu dihormati dan dia juga bisa beribadah dengan baik bilamana pesawat ini memberi pelayanan yang terbaik.Haji Pembekalan petugas kesehatan 8



HJ. RUSKATI ALI BAAL 1 Gerindra Sulawesi Barat Perempuan Yang pertama terkait dengan pemberangkatan ke Arafah dan Musdalifah. Tolong Pemerintah atau kementerian terkait menambah atau memperhatikan fasilitas bis yang biasa disediakan karena biasanya satu kloter itu 300 sampai 400 orang bis yang disediakan, disiapkan hanya 3 sampai 5 bis sehingga kita diatas bis desak-desakkan. Kadang orang tua itu biasanya kita dudukkan dulu, kita berdiri berdesak-desakkan diatas bis biasanya kapasitas bis 30 kita naik 60 orang jadi berdiri di pintu dan dimana, misalnya kalau supirnya rem bisa jatuh. Jadi tolong pada Bapak Menteri diperhatikan seperti ini supaya kita seperti jama’ah dari negara lain itu nyaman, duduknya enak, apa kita cemburu melihatnya seperti itu. Itu yang pertama.Haji Transportasi bus 8
Hj. TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian yang kedua bagaimana peran BPIH dikontrol oleh Kementerian Agama mengingat lembaga tersebut relatif indeenden.Haji Peran BPIH 8
Hj. TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian apakah potensi koruspi penyelenggaraan ibadah haji tetap besar, mengingat rumitnya proses tersebut dan melibatkan banyak pihak, bagaimana konsep penanggulangannya?Haji Potensi korupsi 8
Hj. TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Menteri Agama. Disini ada masukan dari saya, saya mengharapkan agar seluruh layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama bisa berjalan dengan baik dan efektif, maka saya berharap Kementerian Agama meningkatkan dan memantapkan pelayanan kepada jamaah haji kita, buatlah prosedur tetap (protap) di setiap layanan sewaktu di tanah air maupun di Arab Saudi dan gunakan protap tersebut dalam pelaksanaan layanan ibadah haji di lapangan secara konsisten.Haji Program Tetap (Protap) 8
Hj. TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Selanjutnya saya tujukan kepada Menteri Kesehatan. Saya ingin memperoleh penjelasan prosedur tetap yang dibuat Kementerian Kesehatan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap kendaraan pengangkut jamaah haji mulai keberangkatan dari tanah air sampai Arab Saudi dan pemulangan dari Arab Saudi ke tanah air.Haji Prosedur K3 Angkutan Haji 8
Hj. TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang kedua, apakah Kemenkes juga telah menyiapkan protab yang jelas dalam melakukan pertolongan kepada jamaah haji pada saat naik atau turun dari bis terutama bagi jama’ah yang menyandang cacat atau dis-abilitas.Haji Protap disabilitas 8
Hj. Tri Murny, SH 1 Nasdem Banten I Perempuan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Menteri PP & PA beserta jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang 1 terkait dengan Hapsem I oleh BPK, sistem dan realisasi program apa saja yang mesti diperbaiki.Perempuan dan Anak Haspem BPK 8
hj. Tri Murny, SH 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, berapa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia saat ini. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PP & PA terkait dengan RKA-KL tahun 2016. Adakah Kementerian PP& PA telah melakukan proses penelitian dalam menerapkan kebijakannyaPerempuan dan Anak Kekerasan terhadap Perempuan 8
Hj. Tri Murny, SH 1 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian yang kedua, halaman 4 nomor 1. Mewujudkan secara kesetaraan gender, seberapa jauh hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan terkait program dalam mewujudkan kesetaraan gender, tolak ukur keberhasilannya seperti apa karena dalam halaman 4 nomor 1 tentang mewujudkan kesetaraan gender, Kementerian PP dan PA hanya menyebutkan capaian berupa program saja, mohon penjelasannya.Perempuan dan Anak Kesetaraan gender 8
hj. Tri Murny, SH 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang keempat, terkait program sekolah ramah anak dan program Puskesmas Ramah Anak, berapa capaian target pelaksanaan dalam setiap kota yang telah dicapai sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Perempuan dan Anak Program Anak 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang kedua, dengan itu maka kita akan menjawab keinginan kawan-kawan, program baru apa? Terobosan apa yang akan dimainkan oleh menteri yang baru ini. Saya sarankan, dalam Undang-Undang itu dimuat pelatihan bagi ibu untuk mendidik dan mengasuh anak disini tidak ada ini. Bagamana mungkin kita melindungi anak dan ibu berperan dengan positif, tidak ada keterkaitan itu.Perempuan dan anak pelatihan 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang kedua, bagaimana anak menjaga budaya yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini misalnya tentang bagaimana dia meningkatkan pemahaman keagamaan dalam kehidupannya. Saya tidak melihat ada keberatan dari Menteri Peranan Wanita yang lalu, bukan yang sekarang ketika Polri melarang ibu-ibu pakai jilbab. Ini melanggar Undang-Undang dan ini bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak terlindungi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan karena itu saya titip, ini menjadi program terobosan ibu, karena pelarangan berjilbab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Beragama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras, itu yang keduaPerempuan dan anak Pemahaman keagamaan 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang ketiga, tolong dipikirkan untuk mengefektifkan KPAI karena 10 miliar untuk 34 provinsi, luar biasa memalukannya juga untuk pelindungan anak, 12 miliar untuk 82,6 juta anak, ini luar biasa memalukannya. Tapi ini akan efektif kalau program-program PP itu terkait dengan PA. Janganlah perempuan diberdayakan untuk menjauhi anaknya tapi buatlah Undang-Undang yang dalam Undang-Undang itu jelas fungsi utama ibu adalah bagaimana mendidik dan membesarkan anak.Perempuan dan anak Pengefektifan KPAI 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Beberapa kali dalam pendidikan formal, saya disuguhi video yang sangat mengharukan ketika seorang bayi mau dilahirkan ketakutan. Kemudian diyakinkan oleh Allah, dia aman karena di dunia dia dikawal oleh seorang Malaikat bernama ibu. Saya ingin merubah mindset pemikiran ini, kenapa? Saya tidak melihat ada keterkaitan ibu dengan anak dalam pembahasan yang baru dibacakan ibu menteri tadi. Saya ingin mengingatkan bahwa yang paling-paling tepat melindungi anak yang sekaligus itu akan menyadarkan ibu tentang fungsi dan peranannya bukan Undang-Undang Kesetaraan Gender, tapi komitmen ibu mengurus anak. Karena itu, saya mengusulkan Undang-Undang itu bukan Kesetaraan Gender, tapi Undang-Undang tentang Peranan Perempuan Indonesia.Perempuan dan anak peran ibu 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang kedua, dengan itu maka kita akan menjawab keinginan kawan-kawan, program baru apa? Terobosan apa yang akan dimainkan oleh menteri yang baru ini. Saya sarankan, dalam Undang-Undang itu dimuat pelatihan bagi ibu untuk mendidik dan mengasuh anak disini tidak ada ini. Bagamana mungkin kita melindungi anak dan ibu berperan dengan positif, tidak ada keterkaitan itu.Perempuan dan anak Usulan program 8
HR.MUHAMMAD SYAFI’I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Beberapa kali dalam pendidikan formal, saya disuguhi video yang sangat mengharukan ketika seorang bayi mau dilahirkan ketakutan. Kemudian diyakinkan oleh Allah, dia aman karena di dunia dia dikawal oleh seorang Malaikat bernama ibu. Saya ingin merubah mindset pemikiran ini, kenapa? Saya tidak melihat ada keterkaitan ibu dengan anak dalam pembahasan yang baru dibacakan ibu menteri tadi. Saya ingin mengingatkan bahwa yang paling-paling tepat melindungi anak yang sekaligus itu akan menyadarkan ibu tentang fungsi dan peranannya bukan Undang-Undang Kesetaraan Gender, tapi komitmen ibu mengurus anak. Karena itu, saya mengusulkan Undang-Undang itu bukan Kesetaraan Gender, tapi Undang-Undang tentang Peranan Perempuan Indonesia.Perempuan dan anak Usulan Undang Undang 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit, bahwa sekali lagi bahwa yang sering saya sampaikan beberapa kali bahwa di Bali itu pariwisatanya itu pariwisata budaya, adat dan agama. Bali bukan pariwisata seperti Pantai Pataya di Thailand atau di Eropa. Jadi dia sangat kental akan unsur adat budaya, dan agama. Oleh sebab itu, penguatan bidang keagamaan itu essential bagi pariwisata. Jadi kalau kita mau investasi ekonomi di bidang pariwisata di Bali termasuk didalamnya ada investasi bidang keagamaan.Keagamaan & PendidikanInvestasi bidang keagamaan di Bali 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Terkait dengan hal tersebut, maka disini memang saya agak menyayangkan bahwa kita belum bisa menjawab tentang tuntutan yang ada di masyarakat yang sering saya dengar ketika turun aspirasi tentang penyuluh agama dan guru agama hindu. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting, karena kita punya perhatian yang besar terhadap pendidikan tinggi bidang agama, tapi produknya kita belum bisa menjawab dia harus bagaimana dia ditampung, bagaimana disalurkan. Nah disini saya kira Pak Menteri mohon diperhatikan betul apa jalan keluar kita bagi kekosongan guru-guru agama hindu di sekolah-sekolah bahkan di Bali persis karena tidak ada penerimaan guru agama disitu, padahal disini sangat mendasar sekali bahwa penyelenggaraan pendidikan agama, dan penyelenggaraan agama itu hubungannya sangat kuat sekali pada kehidupan adat, tradisi dan nanti ujungnya adalah menjadi hal yang menjadi minat dari pariwisata. Jadi hubungan antara agama dan ekonomi kalau di Bali dekat sekali, jangan sampai nanti karena sekarang ada istilah bahwa Fakultas-fakultas yang melahirkan pendidikan guru agama itu kosong, mereka kemudian mencari Fakultas lain yang lebih menjanjikan pekerjaan, misalnya Fakultas Ekonomi padahal guru-guru agama inilah nanti yang akan memberikan penyuluhan agama kepada generasi muda yang nanti akan menjalankan ritual-ritual adat-adat dan tradisi di Bali. Jadi kalau sampai tidak ada lagi Mahasiswa yang mau sekolah di bidang keagamaan, terus nanti bagaimana kita melestarikan adat, tradisi dan budaya di Bali ini padahal dia adalah penyumbang devisa nasional. Itu 1 hal yang penting.Keagamaan & PendidikanKekosongan guru agama 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Secara khusus, saya mengapresiasi ada peningkatan anggaran walaupun sangat kecil sekali untuk Bimas Hindu hanya 1 milyar sedikit padahal kalau kita lihat betul bahwa kebutuhan untuk penyelenggaraan kehidupan beragama hindu sangat- sangatlah besar dan secara kualitas sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia ini.Keagamaan & PendidikanKenaikan Anggaran Bimas Hindu 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Kemudian hal yang lain saya kira juga terkait dengan itu seperti tadi disebutkan bahwa dampak dari Gempa di Lombok itu saya sudah berkunjung ke tidak hanya ke Lombok bahkan di Bali sendiri di hampir semua kabupaten itu tempat ibadahnya rusak karena memang konstruksi Pura itu memang konstruksi yang tidak kokoh, dia kan tumpukan-tumpukan batu yang sedikit ada getaran memang mudah terguling. Jadi catatan tentang rusaknya tempat ibadah cukup banyak, saya ingin tahu apakah itu masih ada kemungkinan mendapatkan dukungan dana dari Kementerian Agama khususnya Bimas Hindu.Keagamaan & PendidikanPerbaikan Pura Pasca Bencana 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Kemudian yang kedua mengenai desa tangguh bencana. Saya mungkin sama dengan yang lain, saya ingin tahu persis itu nanti sebetulnya dipergunakan untuk apa. Khususnya disini saya kemarin meninjau salah satu desa di karang asam yang kebetulan juga desa tertinggal, desa ban kecamatan kubu karang asam yang saya anggap sama sekali tidak tangguh. Nah mengapa dia tidak tangguh? Karena mereka punya apa yang disebut jalur evakuasi, tapi jalur evakuasi menurut pendapat saya itu tidak bisa dilewati manusia tapi disebut jalur evakuasi. Saya sudah kesana, saya harus naik forwil driver sehingga saya tidak bayangkan ketika penduduk disana harus mengungsi dari menghindari erupsi Gunung Agung dengan jalan yang sama sekali tidak ada aspalnya. Orang sana sendiri mengatakan mereka sendiri ini yang mengatakan, jadi Bu ini bukan di Bali, ini Kalimantannya Bali, mereka yang mengatakan begitu, bukan saya. Artinya apa? Artinya, Bali itu kan dikenal karena daerah pariwisata, jalannnya hot mix, bagus-bagus, tapi cobalah ke desa ban, anda tidak akan mengira bahwa disitu sebetulnya ada jalan yang mirip dengan daerah-daerah perbatasan yang belum tersentuh oleh program dari Pak Jokowi begitu padahal itu di Bali. Nah apakah dana desa tangguh bencana ini termasuk juga membuat jalan aspal? Karena ketika saya tanyakan kenapa tidak diaspal, nunggu meletus dulu gunungnya. Jadi mereka tidak mau rugi ngaspal jalan karena nunggu sampai meletus dulu, padahal itu katanya jalur evakuasi. Jadi saya tidak mengerti ini sebetulnya yang harus mengaspal jalan ini apakah program dari BNPB atau dari provinsi atau dari kabupaten. Itu hal yang kedua, karena namanya jalur evakuasi begitu. Jadi ini yang saya pertanyakan.Penanganan Bencana Desa tangguh bencana 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Saya kira itu pertanyaan saya tapi yang paling penting adalah saya setuju saran dari banyak teman dan pihak bahwa gempa-gempa yang terjadi di daerah pariwisata memang mungkin tidak perlu diekspos terlalu luas karena dampaknya juga sangat signifikan bagi pariwisata tapi juga mohon daerah-daerah yang juga terkena ini tidak terlantas.Penanganan Bencana Ekspos bencana di daerah wisata 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Tadi sudah banyak disampaikan tanggapan tentang turunnya anggaran BNPB yang cukup signifikan. Saya ingin berharap atau ingin berpikir positif bahwa turunnya anggaran ini tentunya seharusnya itu juga diasumsikan merupakan akan diantisipasi dengan adanya anggaran kesiapsiagaan yang juga dikembangkan di Kementerian- kementerian yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Nah ini yang saya ingin tahu bagaimana itu dilakukan selain dengan Kementerian Sosial sebetulnya bagaimana dengan di Kementerian-kementerian lain khususnya disini disampaikan bahwa salah satu tujuan strategis dari BNPB adalah mengurangi indeks resiko bencana yang saya kira tentunya itu seharusnya juga ditanggung oleh Kementerian-kementerian yang lain. Kita tahu persis gempa di Lombok itu sudah menghancur banyak sekali instansi dan gedung-gedung sekolah yang ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika membangun sekolah khususnya di daerah itu belum perspektif kebencanaan, sehingga ketika kena gempa akhirnya murid-murid itu kena kerugian. Jadi bagaimana kira-kira kalau memang anggarannya sudah turun, masihnya kan naik di Kementerian PUPR atau di Kementerian Pendidikan begitu, karena kenyataannya rumah sakit dan sekolah-sekolah itu ambruk begitu yang resiko itu kan memang tidak bisa ditanggapi oleh BNPB. Jadi kira-kira kalau turun ini kira-kira bagaimana itu bersinergi dengan Kementerian yang lain secara anggaran. Itu tanggapan saya yang pertama.Penanganan Bencana Pagu Anggaran 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Yang ketiga menyinggung saja tentang gempa di Lombok. Saya ingin mendapatkan informasi bila gempa itu berdampak sampai ke Bali khususnya juga di desa ban itu, apakah bantuan itu, itu akan datang dari daerah atau masuk dalam program pemulihan nasional Lombok begitu, karena di desa ban terdapat 70 rumah yang rata sama tanah dan sejak tanggal 7 Agustus dan belum tahu persis bagaimana itu diharus, karena Kepala Desa sudah menyampaikan ke kabupaten. Jadi sejak tanggal 7 Agustus jadi sudah 20 hari mereka kemping tanpa tahu persis sebetulnya yang harus menangani siapa, karena kalau tidak salah dari mereka mengatakan bahwa ini menunggu gempa Lombok, sama-sama begitu. Jadi saya kurang tahu persisnya bagaimana, apakah memang harus menunggu tahapan pemulihan di Lombok yang dari tahap tanggap darurat ke rekonstruksi menunggu sampai di tahap rekonstruksi memang sama-sama atau sebetulnya desa ban bisa jalan sendiri, dia langsung dibangun atau bagaimana begitu, karena saya paham ada mobilisasi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dibawa ke Lombok. Apakah akibat dari itu, maka memang semua harus dikoordinasikan sesuai dengan tahap-tahap yang ada di Lombok.Penanganan Bencana Pemulihan pasca bencana 8
I Gusti Agung Putri Astrid 2 PDIP Bali Perempuan Izin Pak Ketua. Agung Putri. Saya kira Pak Kepala BNPB 1 saja pertanyaan saya untuk 71 rumah yang ambruk di Desa Ban Karang Asam dan 341 yang retak itu bisa dapat dana 50 juta yang dijanjikan di Lombok itu atau harus nyari sendiri di Karang Asam atau di Bali. Mohon dijawab. Terima kasih.Penanganan Bencana Rumah terdampak bencana di Lombok 8
I Gusti Agung Putri Astrid 1 PDIP Bali Perempuan Tadi sudah banyak disampaikan tanggapan tentang turunnya anggaran BNPB yang cukup signifikan. Saya ingin berharap atau ingin berpikir positif bahwa turunnya anggaran ini tentunya seharusnya itu juga diasumsikan merupakan akan diantisipasi dengan adanya anggaran kesiapsiagaan yang juga dikembangkan di Kementerian- kementerian yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Nah ini yang saya ingin tahu bagaimana itu dilakukan selain dengan Kementerian Sosial sebetulnya bagaimana dengan di Kementerian-kementerian lain khususnya disini disampaikan bahwa salah satu tujuan strategis dari BNPB adalah mengurangi indeks resiko bencana yang saya kira tentunya itu seharusnya juga ditanggung oleh Kementerian-kementerian yang lain. Kita tahu persis gempa di Lombok itu sudah menghancur banyak sekali instansi dan gedung-gedung sekolah yang ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika membangun sekolah khususnya di daerah itu belum perspektif kebencanaan, sehingga ketika kena gempa akhirnya murid-murid itu kena kerugian. Jadi bagaimana kira-kira kalau memang anggarannya sudah turun, masihnya kan naik di Kementerian PUPR atau di Kementerian Pendidikan begitu, karena kenyataannya rumah sakit dan sekolah-sekolah itu ambruk begitu yang resiko itu kan memang tidak bisa ditanggapi oleh BNPB. Jadi kira-kira kalau turun ini kira-kira bagaimana itu bersinergi dengan Kementerian yang lain secara anggaran. Itu tanggapan saya yang pertama.Penanganan Bencana Turunnya Anggaran 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak sekalian yangtelah menjadi mitra kami, semoga masukan-masukannya terus mengalir kepada kami, ini adapantunnya “memang pria punya selera, wanita pun juga punya gairah, senang mesra kita bermitra,hubungan yang baik terus dipelihara”.Terima kasih.Wasalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakatuh.Tenaga Kerja Anggaran 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang pertama yang kami ingin tanyakan temuan-temuan lapangan, tadi kebutuhan tentangpekerja sosial ini saya baca tadi ada 1,785,030 orang angka ini kira-kira didapat darimana.Tenaga Kerja Kebutuhan pekerja sosial 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang ketiga, bahwa pekerja sosial ini merupakan pekerjaan yang luhur,pekerjaan yang mulia, benar kata Bu Endang tadi ada orang-orang yang ikhlas yang betul-betulmenjiwai, kalau kita bicara mulut antar mulut, sampai di mulut, kalau kita bicara dari hati sampaijuga kepada hati, … dari hati ke hati memang harus di jiwai pekerjaan ini, tetapi kaang-kadanginformasi dari IPPSI tadi terjadi berubah profesi kata orang Palembang itu memang pekerja sosialini banyak olah sedikit oleh. Nah, oleh karena itu kami ingin bertanya bagaimana selayaknyatingkat kesejahteraan pekerja sosial ini, seperti apa, tadi rumah sekolah rubuh, gurunya akhirnyangajak tidak khusyuk, nah di situ.Tenaga Kerja Kesejahteraan pekerja sosial 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Bapak/ ibu yang saya hormati,Soal kepastian jaminan hukum nanti insya Allah sudah ada rancangan undang-undangnya di dalam proses dalam proses dan akan di ajukan kembali Pak ketua ya.Tenaga Kerja Payung hukum 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, selanjutnya kami juga ingin informasi berdasarkan pengalaman yang ada bagaimanapola hubungan yang dikembangkan antara pekerja sosial ini dengan relawan sosial, apapunalasannya … itu penting memang perlu barangkali dibekali dengan ilmu sehingga mereka dapatmelakukan tugasnya dengan baik. Saya membaca bahwa anggaran Kementerian Sosial 2015 ituRp.8.015.371.100.000, - nah kira-kira apakah di 3 lembaga ini sejauhmana kita bisa menyerapatau mengakses anggaran tersebut, jangan kata orang Palembang, kerbau punya minyak tapi sapiyang punya nama, mau dengan orang tapi tidak mau dengan dirinya sendiri. Ini perlu jugabarangkali untuk bahan kita ke depan.Tenaga Kerja Pembekalan ilmu 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang berikutnya adalah sejauhmana perhatian pemerintah dalam hal ini terhadap pekerjasosial ini, ini juga penting supaya kita bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan secara real, yauntuk para pekerja sosial ini.Tenaga Kerja Perhatian pemerintah 8
IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, kita melihat kadang-kadang pekerja sosial yang di panti-panti itu, memangbenar bekerja seadanya, terkadang itu juga di alami juga oleh PNS yang di tempatkan di lembagalembagaitu, ya karena memang tadi benar, karena ini memang sudah merupakan tugas SK tapi tidak maksimal, tidak maksimal. Nah, oleh karena itu sertifikasi ini menjadi penting, kira-kira untukmengatasi kebutuhan temporer seperti ini apa yang patut untuk dilakukan.Tenaga Kerja Sertifikasi pekerja 8

ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kedua, pengelolaan pendataan ini ada 3 unsur yang sebetulnya mengerjakan : BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Yang kita soroti selalu BPS, sementara Kementerian Dalam Negeri juga punya anggaran untuk itu. Kemudian BKKBN, orang sering keliru BKKBN itu hanya keluarga berencana padahal badan kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi 3 institusi ini yang sebetulnya seharusnya _ias bersinergi untuk melakukan pendataan yang namanya komprehensif. Ketika kami berkunjung ke NTB memang selalu juga data ini menjadi masalah. Yang saya usulkan pada waktu itu adalah jangan hanya pusat melakukan ini. Pendataan juga dilakukan oleh daerah dengan adanya APBD atau kalau perlu dengan Perda. Nah, Pak Pimpinan kebetulan saya itu membidangi pendataan di kesehatan. Latar belakang saya tersebut kesehatan. Kalau Pak Profesor tadi mengatakan PDI Perjuangan punya Profesor, di sini saya PDI perjuangan, saya satu-satunya di seluruh Indonesia yang mempunyai profesi namanya medical record administration. Jadi sekolahnya itu di Australia. Nah, pendataan di rumah sakit yang namanya ada metode comprehensive sweeping data collation. Kalau memang sekarang Jatim ini sangat concern terhadap pendataan. Saya , kita mencari solusi bersedia untuk memberikan bagaimana caranya membantu supaya pendataan itu betul-betul komprehensif. Jadi kita tidak hanya apa mengkritik tapi bagaimana kita mencari solusi. Dan saya gembira sekali, tadi dari DKI bagaimana pun mendukung program yang sedang dilakukan oleh pemerintah karena memang tujuannya baik yaitu untuk mencapai kepada sasaran sampai di grass root. Nah, mengenai data bahwa ada RT yang ada yang apa yang berhak tapi tidak dapat, sementara yang tidak berhak dapat. Ini perlu revolusi mental karena saya tahu sendiri RT itu dibeli nanti oleh yang mampu mereka lah yang dapat. Nah, inilah hal-hal ini yang saya kira dari pemerintah daerah bagaimana mengawasi para Ketua RT dan RW ini dan itu terjadi. Ini yang memang dihadapi sudah lama dan ini perlu kita lakukan revolusi mental ini supaya betul-betul kita cita-cita untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu _ tercapai.
Bantuan 
Kesejahteraan Koordinasi 8



ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kedua, pengelolaan pendataan ini ada 3 unsur yang sebetulnya mengerjakan : BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Yang kita soroti selalu BPS, sementara Kementerian Dalam Negeri juga punya anggaran untuk itu. Kemudian BKKBN, orang sering keliru BKKBN itu hanya keluarga berencana padahal badan kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi 3 institusi ini yang sebetulnya seharusnya _ias bersinergi untuk melakukan pendataan yang namanya komprehensif. Ketika kami berkunjung ke NTB memang selalu juga data ini menjadi masalah. Yang saya usulkan pada waktu itu adalah jangan hanya pusat melakukan ini. Pendataan juga dilakukan oleh daerah dengan adanya APBD atau kalau perlu dengan Perda. Nah, Pak Pimpinan kebetulan saya itu membidangi pendataan di kesehatan. Latar belakang saya tersebut kesehatan. Kalau Pak Profesor tadi mengatakan PDI Perjuangan punya Profesor, di sini saya PDI perjuangan, saya satu-satunya di seluruh Indonesia yang mempunyai profesi namanya medical record administration. Jadi sekolahnya itu di Australia. Nah, pendataan di rumah sakit yang namanya ada metode comprehensive sweeping data collation. Kalau memang sekarang Jatim ini sangat concern terhadap pendataan. Saya , kita mencari solusi bersedia untuk memberikan bagaimana caranya membantu supaya pendataan itu betul-betul komprehensif. Jadi kita tidak hanya apa mengkritik tapi bagaimana kita mencari solusi. Dan saya gembira sekali, tadi dari DKI bagaimana pun mendukung program yang sedang dilakukan oleh pemerintah karena memang tujuannya baik yaitu untuk mencapai kepada sasaran sampai di grass root. Nah, mengenai data bahwa ada RT yang ada yang apa yang berhak tapi tidak dapat, sementara yang tidak berhak dapat. Ini perlu revolusi mental karena saya tahu sendiri RT itu dibeli nanti oleh yang mampu mereka lah yang dapat. Nah, inilah hal-hal ini yang saya kira dari pemerintah daerah bagaimana mengawasi para Ketua RT dan RW ini dan itu terjadi. Ini yang memang dihadapi sudah lama dan ini perlu kita lakukan revolusi mental ini supaya betul-betul kita cita-cita untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu _ tercapai.
Bantuan 
Kesejahteraan pendataan 8

ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah, baik, setelah saya cermati dari pembicaraan, memang ada yang curhat, ada yang kritik dan sebagainya. Kita sekarang mencari solusi. Yang saya amati adalah masalah pendataan bahwa ini menjadi masalah. Masalah pendataan itu sudah nasional dan sudah lama, bukan hanya baru saja, karena apa? Data-data yang disampaikan oleh pusat itu ansih dari pusat. Data dari daerah sendiri, ini pengalaman dari Lampung, mereka tidak melakukan data, pendataan. Apakah daerah-daerah lain itu seperti itu? Jadi kita tidak _ias selalu menggantungkan dari pusat. Itu pertama.
Bantuan 
Kesejahteraan Pendataan 8

ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Terakhir, mungkin dari Komisi VIII _ias mendorong Kemensos untuk mendorong kementerian terkait ini melakukan perbaikan data tadi. Jadi kita minta supaya bersinergi dengan Kemendagri dan BKKBN supaya pendataan ini betul-betul valid dan reliable. Saya kira itu yang saya sampaikan.
Bantuan 
Kesejahteraan Pendataan 8

ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Terakhir, mungkin dari Komisi VIII _ias mendorong Kemensos untuk mendorong kementerian terkait ini melakukan perbaikan data tadi. Jadi kita minta supaya bersinergi dengan Kemendagri dan BKKBN supaya pendataan ini betul-betul valid dan reliable. Saya kira itu yang saya sampaikan.
Bantuan 
Kesejahteraan sinergi 8

ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah, kegiatan-kegiatannya seperti apa? mengenai DAK tadi Pak usulnya DAK. Sebenarnyaada kontradiksi kalau Bapak mengusulkan program-program itu melalui DAK, padahal Bapak barumengeluh di apa daerah tidak menyalurkan dana. Kemudian mereka takut. berarti DAKL itu untuk apaPak? Nah, mungkin kalau memang perlu ada DAK yang namanya kebijakan ya asimetris itu dijelaskan Kebijakan asimetris hanya untuk daerah-daerah tertentu dan ada sosialisasi, jangan mereka takutkarena mungkin Bapak bisa membuat pedoman-pedoman pendampingan. Nah, mungkin mereka tidaktakut. Nah, ini dimana dianggarkan hanya disini. Nah, itu perlu sekali supaya apa ini lebih jelas.Kemudian teknologi Pak. Dari penelitian kalau kita prevetif misalnya kemarin ada kami mengunjungiNTB, ada kekeringan Pak, siklus kekeringan itu sudah ketahuan. Jadi bagaimana kita mencegahnya,contohnya kalau kekeringan itu dibiarkan, singgapura sudah bisa menawar membuat air tawar dari lautPak. Itu di NTB kekeringan terus-menerus, jadi harus ada bagaimana menanggulangi. Mencegah danmenanggulangi itu nomor satu, baru kemudian kita baru penanggulangan terakhir Nah, yang terakhir iniPak ini tampilan -tampilan di ini di buku Bapak ada program-program banyak sekali di situ. Mungkinpertama tadi Bapak membacakan prioritas tolong di diurutkan prioritas mana yang yang perlu kita sorotiitu duluan. Kedua, program itu sebaiknya dengan anggaran. Disampingnya berapa sih anggarannyasebetulnya. Disamping program-program, ini kan hanya kalimat kalimat redaksional saja Pak tapianggarannya tidak sehingga kita dari DPR bisa melihat kok ini sebetulnya bisa ditingkatkan, inidikurangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dari segi apa namanya jadi kalau ada anggarannyalebih bagus lagi Pak. Nanti kita mungkin setelah ini bisa kita bicarakan. Kemudian tolong dipisahkanantara mereka pengungsi dan yang menderita itu ada di sini di, ada di pengungsi dan penderita. Ada didalam nah ini halaman 12. Meninggal dan hilang, menderita dan mengungsi. Nah, menderita itu Pakapa, bukan psikologis saja ya, mungkin bencana luka dan sebagainya karena itu bagus untuk diberikan kepada Kementerian Kesehatan, sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka siapkankalau itu menyangkut luka dan penyakit dan sebagainya. Jelas datanya ada berapa jumlahnyaBencana anggaran 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah, kegiatan-kegiatannya seperti apa? mengenai DAK tadi Pak usulnya DAK. Sebenarnyaada kontradiksi kalau Bapak mengusulkan program-program itu melalui DAK, padahal Bapak barumengeluh di apa daerah tidak menyalurkan dana. Kemudian mereka takut. berarti DAKL itu untuk apaPak? Nah, mungkin kalau memang perlu ada DAK yang namanya kebijakan ya asimetris itu dijelaskan Kebijakan asimetris hanya untuk daerah-daerah tertentu dan ada sosialisasi, jangan mereka takutkarena mungkin Bapak bisa membuat pedoman-pedoman pendampingan. Nah, mungkin mereka tidaktakut. Nah, ini dimana dianggarkan hanya disini. Nah, itu perlu sekali supaya apa ini lebih jelas.Kemudian teknologi Pak. Dari penelitian kalau kita prevetif misalnya kemarin ada kami mengunjungiNTB, ada kekeringan Pak, siklus kekeringan itu sudah ketahuan. Jadi bagaimana kita mencegahnya,contohnya kalau kekeringan itu dibiarkan, singgapura sudah bisa menawar membuat air tawar dari lautPak. Itu di NTB kekeringan terus-menerus, jadi harus ada bagaimana menanggulangi. Mencegah danmenanggulangi itu nomor satu, baru kemudian kita baru penanggulangan terakhir Nah, yang terakhir iniPak ini tampilan -tampilan di ini di buku Bapak ada program-program banyak sekali di situ. Mungkinpertama tadi Bapak membacakan prioritas tolong di diurutkan prioritas mana yang yang perlu kita sorotiitu duluan. Kedua, program itu sebaiknya dengan anggaran. Disampingnya berapa sih anggarannyasebetulnya. Disamping program-program, ini kan hanya kalimat kalimat redaksional saja Pak tapianggarannya tidak sehingga kita dari DPR bisa melihat kok ini sebetulnya bisa ditingkatkan, inidikurangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dari segi apa namanya jadi kalau ada anggarannyalebih bagus lagi Pak. Nanti kita mungkin setelah ini bisa kita bicarakan. Kemudian tolong dipisahkanantara mereka pengungsi dan yang menderita itu ada di sini di, ada di pengungsi dan penderita. Ada didalam nah ini halaman 12. Meninggal dan hilang, menderita dan mengungsi. Nah, menderita itu Pakapa, bukan psikologis saja ya, mungkin bencana luka dan sebagainya karena itu bagus untuk diberikan kepada Kementerian Kesehatan, sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka siapkankalau itu menyangkut luka dan penyakit dan sebagainya. Jelas datanya ada berapa jumlahnyaBencana DAK 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Baru saja saya mendengarkan mengenai bagaimana rencana ini harus ditanggulangi terusterang selama ini gaungnya BNPB ini lemah sekali ya dibanding dengan sektor pendidikan, Sektorpariwisata dan saya gembira sekali bahwa sekarang di Komisi VIII, karena kalau di Komisi X itudinamakan Komisi kebudayaan, tapi di Komisi VIII ternyata ini adalah komisi kemanusiaan karenaujung tombak kita semua dari kementerian yang terkait adalah tentang manusia bagaimana kitamenolong mereka. Nah, tadi saya disadari bahwa kita memang hidup yang disebut di daerah ring of fireitu, di bawah bumi kita ini adalah semua sepertinya api dan magma yang siap meletus sewaktu-waktu.Saya setuju dengan Bapak tadi mungkin perlu penyempurnaan undang-undang. Disini saya mengkritisidari segi kualitatif belum kualitatif tapi kualitatif karena judul mungkin dari judulnya saja Pak, BadanNasional Penanggulangan Bencana. Kalau penanggulangan artinya hanya menanggulangi setelahsemua selesai, baru kita tanggulangi. Judul itu sendiri, sebetulnya harus sudah menarik bahwa kita itusemua harus ada unsur secara eksplisit mungkin visinya bahwa preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif,harus masuk semua kedalam sana. Nah, ini yang belum terlihat saya darii paparan-paparan tadi itubahwa kita preventif itu seperti apa misalnya, dari data Dari data kita bisa melihat akibat ada ulahmanusia untuk preventif tarif misalnya : Bapak tentu harus berkerja sama atau memberikan masukankepada Kementerian terkait, mengenai izin bangunan yang di Bogor, di puncak, itu kan menyebabkanbanjir Jakarta. Izin-izin yang katanya transaksional kehutanan yang ditebang dan sebagainya, itu jadikita jangan jadi pemadam kebakaran Pak yang namanya BNPB ini. Kemudian misalnya itu dari segiizin, dari segi bermacam by bussiness. Contoh saja kita melihat yang besar-besar. Pohon di Bogor ituroboh Pak, 6 orang meninggal, kebun Raya Bogor kemarin baru ada ada di televisi. Itu kenapa? karenapencegahan sistim administrasinya buruk Pak, dia harusnya sudah tahu disitu ada LIPI, harus tahuPak. Pohon-pohon mana yang akan roboh. Jangan sampai oran datang kesitu ke situ mati orang matikonyol, ga tahu tiba-tiba mati begitu saja, itu dari sistim administrasi. Jadi kalau saya melihat Bapakdari paparan itu, penelitian itu berapa persen sih Pak yang di dilakukan oleh PNBP ini? dari anggaranyang diatur alokasikan karena untuk seluruh kegiatan itu perlu penelitian. Itu nomor satu, baru kita bisamembuat perencanaan dan sebagainya.Bencana Penyempurnaan UU 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah, kegiatan-kegiatannya seperti apa? mengenai DAK tadi Pak usulnya DAK. Sebenarnyaada kontradiksi kalau Bapak mengusulkan program-program itu melalui DAK, padahal Bapak barumengeluh di apa daerah tidak menyalurkan dana. Kemudian mereka takut. berarti DAKL itu untuk apaPak? Nah, mungkin kalau memang perlu ada DAK yang namanya kebijakan ya asimetris itu dijelaskan Kebijakan asimetris hanya untuk daerah-daerah tertentu dan ada sosialisasi, jangan mereka takutkarena mungkin Bapak bisa membuat pedoman-pedoman pendampingan. Nah, mungkin mereka tidaktakut. Nah, ini dimana dianggarkan hanya disini. Nah, itu perlu sekali supaya apa ini lebih jelas.Kemudian teknologi Pak. Dari penelitian kalau kita prevetif misalnya kemarin ada kami mengunjungiNTB, ada kekeringan Pak, siklus kekeringan itu sudah ketahuan. Jadi bagaimana kita mencegahnya,contohnya kalau kekeringan itu dibiarkan, singgapura sudah bisa menawar membuat air tawar dari lautPak. Itu di NTB kekeringan terus-menerus, jadi harus ada bagaimana menanggulangi. Mencegah danmenanggulangi itu nomor satu, baru kemudian kita baru penanggulangan terakhir Nah, yang terakhir iniPak ini tampilan -tampilan di ini di buku Bapak ada program-program banyak sekali di situ. Mungkinpertama tadi Bapak membacakan prioritas tolong di diurutkan prioritas mana yang yang perlu kita sorotiitu duluan. Kedua, program itu sebaiknya dengan anggaran. Disampingnya berapa sih anggarannyasebetulnya. Disamping program-program, ini kan hanya kalimat kalimat redaksional saja Pak tapianggarannya tidak sehingga kita dari DPR bisa melihat kok ini sebetulnya bisa ditingkatkan, inidikurangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dari segi apa namanya jadi kalau ada anggarannyalebih bagus lagi Pak. Nanti kita mungkin setelah ini bisa kita bicarakan. Kemudian tolong dipisahkanantara mereka pengungsi dan yang menderita itu ada di sini di, ada di pengungsi dan penderita. Ada didalam nah ini halaman 12. Meninggal dan hilang, menderita dan mengungsi. Nah, menderita itu Pakapa, bukan psikologis saja ya, mungkin bencana luka dan sebagainya karena itu bagus untuk diberikan kepada Kementerian Kesehatan, sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka siapkankalau itu menyangkut luka dan penyakit dan sebagainya. Jelas datanya ada berapa jumlahnyaBencana tindakan preventif 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Baru saja saya mendengarkan mengenai bagaimana rencana ini harus ditanggulangi terusterang selama ini gaungnya BNPB ini lemah sekali ya dibanding dengan sektor pendidikan, Sektorpariwisata dan saya gembira sekali bahwa sekarang di Komisi VIII, karena kalau di Komisi X itudinamakan Komisi kebudayaan, tapi di Komisi VIII ternyata ini adalah komisi kemanusiaan karenaujung tombak kita semua dari kementerian yang terkait adalah tentang manusia bagaimana kitamenolong mereka. Nah, tadi saya disadari bahwa kita memang hidup yang disebut di daerah ring of fireitu, di bawah bumi kita ini adalah semua sepertinya api dan magma yang siap meletus sewaktu-waktu.Saya setuju dengan Bapak tadi mungkin perlu penyempurnaan undang-undang. Disini saya mengkritisidari segi kualitatif belum kualitatif tapi kualitatif karena judul mungkin dari judulnya saja Pak, BadanNasional Penanggulangan Bencana. Kalau penanggulangan artinya hanya menanggulangi setelahsemua selesai, baru kita tanggulangi. Judul itu sendiri, sebetulnya harus sudah menarik bahwa kita itusemua harus ada unsur secara eksplisit mungkin visinya bahwa preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif,harus masuk semua kedalam sana. Nah, ini yang belum terlihat saya darii paparan-paparan tadi itubahwa kita preventif itu seperti apa misalnya, dari data Dari data kita bisa melihat akibat ada ulahmanusia untuk preventif tarif misalnya : Bapak tentu harus berkerja sama atau memberikan masukankepada Kementerian terkait, mengenai izin bangunan yang di Bogor, di puncak, itu kan menyebabkanbanjir Jakarta. Izin-izin yang katanya transaksional kehutanan yang ditebang dan sebagainya, itu jadikita jangan jadi pemadam kebakaran Pak yang namanya BNPB ini. Kemudian misalnya itu dari segiizin, dari segi bermacam by bussiness. Contoh saja kita melihat yang besar-besar. Pohon di Bogor ituroboh Pak, 6 orang meninggal, kebun Raya Bogor kemarin baru ada ada di televisi. Itu kenapa? karenapencegahan sistim administrasinya buruk Pak, dia harusnya sudah tahu disitu ada LIPI, harus tahuPak. Pohon-pohon mana yang akan roboh. Jangan sampai oran datang kesitu ke situ mati orang matikonyol, ga tahu tiba-tiba mati begitu saja, itu dari sistim administrasi. Jadi kalau saya melihat Bapakdari paparan itu, penelitian itu berapa persen sih Pak yang di dilakukan oleh PNBP ini? dari anggaranyang diatur alokasikan karena untuk seluruh kegiatan itu perlu penelitian. Itu nomor satu, baru kita bisamembuat perencanaan dan sebagainya.Bencana tindakan preventif 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Mungkin pengenalan diri saya kenapa selama ini saya tidak pernah atau ini pertama kali saya hadir dalam Raker karena saya merasa juga skeptis dengan hadir saya untuk apa saya disini karena dari saya seorang pengikut yesus kristus dan diutamakan agama katholik. Mungkin kalau agama kristen itu banyak ada protestan, jehova dan sebagainya sehingga kenapa saya merasa skeptis, ketika saya bertanya kepada umat dan organisasi katholik seperti KWI, ada tidak yang bisa disampaikan sekarang ini di Kementerian Agama, di Komisi VIII, mereka jawabannya tidak perlu. Kita sudah cukup capek. Kemudian disini ada Bimas Katholik, saya juga baru tahu ada Bimas Katholik, ini jalan sendiri-sendiri Pak.Haji dan Umroh Bimas 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Pertanyaan saya, bagaimana Pak Menteri ini hubungannya dengan Bimas-Bimas ini terutama Bimas Katholik misalnya, didoronglah mereka untuk membuat program karena mereka tidak kreatif dan sorry to say bahwa mereka itu arogan ketika kita bertemu. Data tidak tahu dan sebagainya, ini yang terjadi padahal disini Pak Ketua dan Anggota sangat mendorong kami untuk ayo Ibu Itet, sampaikan masalahnya dan sebagainya tetapi kalau saya berjalan sendiri sementara hubungan Kementerian 23 Agama dengan diluar dari umat katholik itu tidak sinkron, tidak harmonis, rasa-rasanya tidak didengar, untuk apa saya disini juga memperjuangkan itu karena saya merasa sendirian, ini uneg-uneg yang saya sampaikan, mungkin bisa diperbaiki sehingga ada komunikasi harmonis antara Bimas Katholik dan Bimas-Bimas lainnya kepada umat-umat ini sehingga adalah komunikasi yang terbangun yang namanya kerukunan tadi.Haji dan Umroh Bimas 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian saya mungkin perlu pengenalan diri, selain itu saya pernah di Komisi IX dan X, sekarang saya di Komisi VIII. Saya itet Tridjajati Sumarjanto dari Dapil Lampung II, dari Fraksi PDI Perjuangan. Kalau saya ingin sampaikan bahwa paparan ini, ini menyangkut manajemen. Saya sekali lagi jangan bosan-bosan Anggota, saya adalah pendiri medical record departement pertama kali di Indonesia, jadi kenal sekali dengan data-data dan manajemen. Ini yang akan saya soroti untuk paparan bapak.Haji dan Umroh Data 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini dukungan manajemen itu 22,27%. Apakah itu dukungan manajemen itu untuk internal pusat saja atau sampai ke daerah. Kalau-kalau hanya dari pusat dan daerah tidak dianggarkan, ini akibatnya, kita tidak sampai itu sampai ke desa-desa yang terpencil kalau mereka tidak dianggarkan atau bapak punya masukan kesini bahwa dari pusat sekian, APBN nya berapa, itu jadi kita bisa ikut mengawasi ketika kita turun.Haji dan Umroh Dukungan manajemen 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini ada pengawasan. Bapak menggunakan KPI tidak? Key performace index, ini adalah indikator. Key performance index dari para dirjen, dari para yang dekat dengan bapak. Ada itu Pak tolak ukurnya. Bagaimana? Dari cost efficiency tadi karena anggaran untuk pegawai dibanding dengan modal dan ini berarti cost efficiency nya tidak jalan karena terlalu tinggi untuk modal lain Cuma separuhnya, ini sangat besar kalau menurut saya. Harusnya berapa jumlahnya kecil, output-nya harus besar, ini ukurannya.Haji dan Umroh Indikator program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini di pengawasan. Pak Dirjen, Pak Dirjen ini seolah-olah tidak tahu apa yang dikerjakan di Eselon III dan IV. Contoh proposal saja kemarin, tidak tahu berapa yang akan masuk dan sebagainya, kita minta data bahkan untuk Komisi VIII saja tidak terdaftar disini. Kemarin sampai Pak siapa yang marah, Pak. Yang emosi, karena untuk proposal mereka bilang, oh untuk Komisi VIII sudah tutup karena ini sudah dari. Ini Pak kita kemitraan. Makanya saya ingin malah bagaimana kemitraan kita bahwa kita ini malah harus diprioritaskan karena ada undang-undangnya, ada undang-undang bantuan sekian, paling tidak malah kita usah ngemis-ngemis Pak. Malah ditawarkan, ini sekian dulu untuk Komisi VIII, baru kemarin masuk karena lewat Kanwil itu sulit Pak. Kanwil-Kanwil itu, saya di lapangan, tidak jalan. Justru disitu dihambatnya di Kanwil ini, ini manajemen dari seluruh makronya manajemen. Jadi bukan cuma di Pusat saja, di bawahnya seperti apa. Pertanyaan saya juga apakah, apalagi di Eselon, kemarin saya sudah beri contoh. Saya cerita tetapi tidak ditanggapi. Apakah yang saya cerita itu akan di adopsi. Bahwa angka-angka itu bisa disulap dari pengalaman saya mendirikan 24 departemen itu, dari 39 juta, itu bisa sampai 390 juta. Mungkin bapak-bapak tidak kenal, tidak tahu bagaimana permainan angka bisa ditambah, barang yang sama bisa nomenklaturnya berbeda sehingga Direktur RSCM itu dilengserkan hanya karena itu Pak, tanda tangan. Bapak-bapak Dirjen disini tanda tangan, tidak lihat ke bawah Eselon III-IV itu, itu pengalaman.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Jadi juga apakah mereka tidak paham dari Eselon III-IV itu. Kemitraan kita mungkin bapak paham tapi di bawah tidak paham sehingga bilang, Komisi VIII tidak perlu dikasih atau tidak dapat jatah. Hal-hal ini yang perlu dikomunikasikan secara manajemen. Jadi sebetulnya good governancenya harus baik dari Kementerian Agama. Kenapa? Ketika kita mengenalkan kamu dari Komisi berapa? VIII, oh agama. Itu nomor satu Pak, padahal kita ada sosial, lain-lain, itu tidak terdengar, hanya bilang Komisi VIII adalah komisi agama. Ini bapak ini harus memberikan pencitraan good governance. Saya sangat baik, jangan sekarang malah Kementerian Agama kesannya tidak baik, iya tidak Pak, kalau saya menurut yang saya lihat.Haji dan Umroh Kemitraan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini selanjutnya program penelitian. Program penelitian itu perlu data Pak tapi kembali kepada teman-teman itu, data itu tidak jalan. Seperti kemarin Pak di Malang, mereka tidak tahu data. Dari Bimas juga susah sekali Bimas Katholik, data tidak ada. Bagaimana kita membuat suatu perencanaan kalau data itu seharusnya itu awal dari suatu perencanaan, datanya harus ada. Ini harus dianggarkan Pak disini. Ada yang masih disusun, ada yang masih diteliti, ada yang tidak tahu, ini bagaimana jawaban-jawaban yang tidak professional menurut saya untuk kementerian.Haji dan Umroh Pendataan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Disini kalau saya lihat program bapak itu hanya 6 program besar. Kenapa tidak fokus disitu misalnya kerukunan beragama disini apa? Ada. Tetapi di dalam program yang disampaikan kemarin, saya mengikuti setelah itu saya mulai ingin tahu apa sih yang didiskusikan di dalam sidang-sidang. Jadi saya juga menyampaikan berdasarkan informasi yang disampaikan kemarin seperti tadi malam sampai jam berapa, itu sampai jam 12 ya? Itu program-program yang disampaikan itu tidak sesuai dengan 6 program besar ini Pak, greeny sekali, kecil-kecil. Alasannya tidak perlu supaya menghindari pelelangan, alasannya seperti itu tapi alangkah anehnya kalau seolah-olah malas banget ini daripada kita lelang-lelang, gerimisin saja semuanya, inikan jadi tidak efektif, tidak efisien. Ini Pak yang perlu dilihat lagi. Jadi kita akan mendalami Pak ketua ya, kita akan mendalami program-program yang akan kita hapus yang tidak sesuai dengan 6 program besar ini karena terlalu jadi keluar, ada budaya, ada anggaran untuk budaya islam. Kita bicara agama lho, budaya itu ada di Komisi X. Hal-hal yang kecilkecil itu lho Pak, rasa-rasany aneh sekali.Haji dan Umroh Program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian program umrah. Itu kemarin sudah sampai, tadi juga sudah ada disebut, tidak sampai ke desa. Ada daerah rawan Pak, kemarin sudah saya ceritakan, saya mohon tidak saya ulang tapi para dirjen ini, sekjen menyampaikan di daerah Sri Tanjung dimana pemuda-pemuda ada disana, setiap pemuda pegang senjata dan ada pembuatan senjata ilegal dan disana kayaknya tidak ada sekolah yang bagus dan sebagainya, hanya tingkat SD saja, nah itu hal-hal yang perlu dicermati bahwa harus sampai ke desa-desa.Haji dan Umroh Umrah, Pendidikan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian kalau saya melihat dari paparan ini maka saya akan mulai dari visi dan misi, seperti tadi teman-teman. Visi dan misi yang bapak sampaikan ini terlalu luas dan terlalu mengawang-awang sehingga untuk implementasinya sulit. Visi dan misi bisa selalu berubah. Bagaimana kalau saya usul dibuatlah spesifik sehingga ketika menyusun misinya, sesuai dengan spesifiknya apa sih sebetulnya visi dan misi yang ingin disampaikan. Misalnya sampai ke akar rumput, sampai ke desa, sesuai dengan Nawa Cita, kembali, sesuai dengan Nawa Cita yang diharapkan pemerintah, itu yang disampaikan visi dan misinya. Jadi implementasi dan program-program yang disusun ini akan lebih mudah diimplementasi.Haji dan Umroh Visi misi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 2 PDIP Lampung II Perempuan Satu lagi, terakhir-terakhir. Jadi masalah kepercayaan Pak, itu ada di undang-undang Pak bagaimana mengakomodir mereka. Mereka seolah-olah tidak bertuan, tidak mendapat dana apa-apa, mereka mencari sendiri dan itu sebelum agama-agama luar masuk, sebetulnya itu sudah ada dan mereka itu turun temurun. Tolong ini, karena di undang-undangnya ada itu Pak di dalam pancasila kalau tidak salah, salah satu turunturunannya. Itu saja saya kira dari saya Pak Menteri. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Kepercayaan Kepercayaan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 5 PDIP Lampung II Perempuan Bukan, sedikit saja. Bahwa yang diharapkan penelitian adalah supaya kita tahu, masyarakat tahu dan itu sebetulnya hasil penelitian itu harus dikeluarkan seperti itu. Terima kasih.Kepercayaan Penelitian 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Baiklah ini mengenai agama ini rasanya urusan surga dan neraka ini.Rasa-rasanya begitu tetapi ternyata ya saya tidak terlalu memahami organisasi-organisasi keagamaan, walaupun di gereja sendiri saya ke gereja Katholik saya juga tidak paham itu, karena sepertinya tertutup.Kita tidak ada informasi ini mungkin perlu introspektif.Pertanyaan-pertanyaan saya, saya mungkin umum ada yang menyangkut masing-masing agama ini.Saya menggarisbawahi juga pendapat Prof. Jalal mengenai kerukunan umat Bergama ini dan juga menggarisbawahi Pak Maman ini.Khusunya untuk Katholik bagaimana sikap Bapak, ketika harus berinteraksi dengan aliran kepercayaan, karena banyak sekali saya dengar.Nah, inikan juga belum ditampung oleh Kementerian Agama, bahwa aliran kepercayaan itu ada di undang-undang itu saya baca, cuma saya lupa itu ya, tetapi tidak ada di sini juga yang mewakili begitu.Saya bertanya khususnya untuk umat Katholik ini sikapnya bagaimana, menolak, menerima atau merasa terganggu dan lain sebagainya.Itu satu.Kerukunan Umat BeragamaAliran kepercayaan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Nah, kemudian sebagai contoh saya ketika kampanye tentu saya kemana-mana sampai ke pelosok.Itu kondisi gereja-gereja dan itu sangat mengenaskan, kitab suci saja tidak ada, tidak ada kitab suci mereka minta, saya juga tidak tahu kemana.Itu hal-hal yang menurut saya perlu kita pikirkanKerukunan Umat BeragamaFasilitas 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Selanjutnya program kerukunan beragama. Usulan paparan kemarin tidak ada kegiatan yang mencerminkan itu apalagi disini tidak ada anggarannya. Misalnya tidak usah kita selalu retorika. Bagaimana melakukan kegiatan bersama, itu kerukunan. Apa saja? Misalnya membersihkan pasar atau bersama-sama, inilah kerukunan beragama itu harus tercermin disini. Kegiatan itu tidak ada Pak disana, di dalam program bapak, tolong lihat lagi, barangkali bapak sibuk untuk melihat program-program yang gerimis itu.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Dan untuk kerukunan umat beragama saya mengkritisi untuk Katholik sendiri, rasanya kita perlu introspektif terbuka, karena selesai gereja tutup saja semua kemana, tidak itu keterbukaan siapa saja boleh datang, sehingga pengenalan satu sama lain mungkin dari situ. Kita tidak menganggu umat yang lain, hal-hal itulah yang sebetulnya kita harus jaga. Saya kira dari saya sekian. Terima kasih.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 4 PDIP Lampung II Perempuan Interupsi sedikit Pimpinan. Saya menanyakan mekanisme pembagian misalnya kitab-kitab suci itu, karena di desa-desa itu sangat tidak sampai, itu saja.kerukunan Umat BeragamaMekanisme pembagian 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Yang kedua, mengenai pengangkatan Dirjen Bimas. Saya berusaha cari tahu tentang organisasi ini, apakah itu ditunjuk oleh organisasi keagamaan, misalnya oleh kalau di Katholik itu KWI atau itu independen atau ditunjuk oleh menterinya sendiri, dari mana pengangkatan itu, karena rasanya putus hubungan gitu tidak pernah kedengaran gaungnya tentang Bimas-Bimas ini terutama khususnya di Katholik itu.Kerukunan Umat BeragamaOrganisasi keagamaan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Ya, tapi ini pertanyaan, artinya apakah bisa berkonsultasi mengenai kebutuhan umat ini, misalnya di sini kalau kata Ibu Endang sudah lengkap, justru rasanya belum lengkap di umat Katholik, misalnya ada rincian data di sini, ada jumlah gereja, lokasinya di mana, siapa tahu kita ingin berkunjung Pak Deding. Tapi tidak ada di sini rinciannya di mana, gereja itu ada di mana, alamatnya atau 19 bagaimana, saya kira itu perlu untuk Komisi VIII DPR RI, sehingga kalau kunjungan tidak ke pesantren terus Pak. Ke tempat-tempat inilah yang selama ini rasanya mereka jauh.Kerukunan Umat BeragamaPendataan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 6 PDIP Lampung II Perempuan Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hal yang belum masuk, misalnya tadi disampaikan masalah komunikasi internal itu ada dimana, komunikasi internal antara tadi saya minta supaya Bimas-Bimas, kemudian ke bawah sampai eselon III dan IV itu perlu dilakukan pengawasan, jangan sampai itu jalan sendiri. Kementerian atau dirjen-dirjen tidak tahu akibatnya terjadi mark up lah istilahnya yang tidak diketahui. Nah, memantapkan lebih intens dan sebagainya, itu dimana. Saya kira itu perlu yang tadi dibahas komunikasi yang intens secara vertikal maupun horisontal barangkali di internal Kementerian Agama sendiri. Saya tahu... dan seterusnya.Kesejahteraan Guru Koordinasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 7 PDIP Lampung II Perempuan Internal, internalnya Kementerian Agama.Kesejahteraan Guru Koordinasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 8 PDIP Lampung II Perempuan Mungkin juga dengan Kanwil-Kanwil dan seterusnya mungkin itu perlu, itu pertama.Kesejahteraan Guru Koordinasi 8



ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 8 PDIP Lampung II Perempuan Yang kedua, mengenai supaya mengenai anggaran untuk data dan penelitian itu diprioritaskan karena itu awal sebetulnya kita merancukan rencana, membuat grand design dan sebagainya itu anggarannya tidak kelihatan apalagi untuk katanya ada satu informasi pusat memakan waktu tiga tahun, ketinggalan Pak kita kalau itu, tidak dianggarkan, mungkin bisa masuk dalam tambahantambahan itu. Jadi itu saya kira masalah bangsa pendataan kita sangat belum profesional baik dari BPS dan sebagainya.Kesejahteraan Guru Pendataan 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah tadi dikatakan oleh Pak Mustaqim, saya senang bisa mendapat informasi bagi kami yang tidak turun di Banggar, informasi-informasi ini sangat berguna. Jadi bagaimana bahwa anggaran itu harus relevan dengan kondisi ini, maka perlu perjuangan dari BNPB sendiri memperjuangan bagaimana anggaran ini harus naik sesuai dengan kebutuhan dan itu perlu kita bantu juga dari DPR Pak.Penanganan Bencana Anggaran naik 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 2 PDIP Lampung II Perempuan Nah ini mengenai ini juga mohon data-data riil-nya berapa. Ini menurut Pak Mustaqim, tapi menurut saya belum lengkap. Disini ada misalnya desa tangguh sekian, riilnya sebetulnya butuhnya berapa. Ini selalu saya tanyakan tapi belum muncul juga Pak, riil-nya tidak apa-apa kita tahu persis sehingga kita tahu persis sebetulnya berapa sih yang kebutuhannya riil itu. Bukan ini sekian, dan kita penuhi, itu tidak cukup karena menyangkut mereka yang belum tersentuh oleh data riil ini.Penanganan Bencana Data riil yang dibutuhkan 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 2 PDIP Lampung II Perempuan Iya. Kemudian mengenai rumah yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman yang ambruk. Di Lombok, Presiden atau Kementerian PU mengirim 400 Insinyiur untuk membangun kembali rumamh-rumah yang rata. Nah itu baru di Lombok tapi selama ini apakah ada data yang tadi dikatakan bahwa bencana yang kecil-kecil itu kalau diakumulasi, jangan sampai mereka hilang begitu saja, tidak ditangani, tidak dilayani, nah ini bagian dari sebetulnya dari tanggung jawab BNPB dan kami semua untuk juga menganggarkan agar mereka juga jangan dilupakan.Penanganan Bencana Kondisi di Lombok 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Jadi ini yang pertama. Kemudian mengenai koordinasi. Kalau saya melihat tadi disebut ada dari Kementerian PU dan sebagainya, supaya tidak kita meraba-raba dalam informasi yang gelap atau remang-remang, saya usul dan minta ini dari aspek yang lain koordinasi ini minta pemetaan untuk penanganan penanggulangan bencana yang komprehensif yaitu kementerian mana saja yang terlibat disini supaya kita tidak, oh ini kementerian ini kita meraba,-raba. Kementerian dengan Dirjen–dirjennya yang mana yang harus berkoordinasi terutama dengan kementerian lain, kemudian tadi disebut juga dengan para relawan, mungkin disini bukan Dirjen ya, Deputi. Deputi mana yang bertanggung jawab itu harus jelas supaya nanti ketika kita mengadakan Rapat Dengar Pendapat kita tahu ini tanggung jawab siapa. Jadi tidak secara umum saja kita sampaikan tapi harus kita tekankan deputi yang mana yang bertanggung jawab terhadap koordinasi misalnya dengan Kementerian PU, dengan lain-lainnya. Nah ini saya minta mohon ini dicatat dalam kesimpulan pemetaan ini. Kita turut membantu untuk membuat, untuk agar anggaran bencana ini cukup paling tidak. Jadi kemudian juga disini ada rumah ….Penanganan Bencana Koordinasi antarlembaga 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 2 PDIP Lampung II Perempuan Selanjutnya mengenai tadi juga disebut bencana-bencana kecil. Memang Lombok ini menjadi suatu bencana yang besar yang disoroti dimana-mana dan memang anomaly katanya karena gempanya berfrekuensinya sangat tinggi dan tidak ada time yang ritmenya itu tidak bisa ditebak. Nah yang ingin saya tanyakan adalah mengenai bencana yang kronis ini Pak, Tulang Bawang dapil saya, Mesuji saya sudah sampaikan, apakah ini tadi koordinasi dengan PU-nya seperti apa karena juga sudah saya sarankan, buat tanol-tanol yang seperti di Negeri Belanda sehingga tidak lihat-lihat kronis-kronis ini Pak. Jadi Bapak jangan takut untuk menaikan angka yang harus yang cukup yang betul-betul membantu secara komprehensif. Ini yang kita harapkan dari BNPB sebagai leading sector tentang penanggulangan bencana. Jadi tidak hanya menjadi Kepala Badan Kebakaran seperti yang tadi dikatakan, pencegahannya, mungkin nomenklaturnya juga harus diubah, bukan Badan Nasional Penanggulangan, tapi Badan Nasional Pencegahan Bencana, mungkin perlu kita ubah ini nomenklatur, entah bagaimana mekanisme mengubah, tadi juga ada Undang-Undang 2004 dan 2007 yang harus direvisi, mungkin itu momentumnya.Penanganan Bencana Koordinasi antarlembaga 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 3 PDIP Lampung II Perempuan Baik terima kasih Pimpinan. Ini hanya untuk memperkuat bagaimana perlu anggaran di NTB itu ditingkatkan. Yang saya ingin tanyakan adalah sejauhmana ini era teknologi, teknologi yang dikembangkan untuk bisa mendeteksi daerah-daerah atau titik-titik yang berpeluang terjadi gempa, sampai sekarang bagaimana, apakah ada yang lebih canggih, misalnya kita ke luar negeri belajar, kira-kira seperti apa, kalau kita seperti sekarang, tidak maju-maju Pak. Jadi saya kira ini juga sudah waktunya kita mengembangkan teknologi di era teknologi ini. Sekian saja Pak. Terima kasih.Penanganan Bencana Pengembangan teknologi 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 2 PDIP Lampung II Perempuan Yang selanjutnya mengenai identifikasi rumah yang tahan gempa dan rumah tidak tahan gempa. Sebetulnya itu tanggung jawab siapa yang mengidentifikasi bahwa kalau ini tidak tahan gempa maka harus ditahankan, terus bagaimana caranya dan kami ini laporan saya dari waktu berkunjung di New Zealand. Ini mungkin bisa diadopsi, sehingga mereka punya orang-orang yang kualified untuk menentukan rumah-rumah yang tahan dan tidak tahan gempa. Rumah yang tidak tahan gempa itu dikasih tanda bahwa mereka harus diperbaiki rumahnya supaya tidak terjadi hal-hal yang berulang- ulang yang kronis, nah itu juga perlu diperhatikan.Penanganan Bencana Rumah tahan/tidak tahan gempa 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 4 PDIP Lampung II Perempuan Interupsi, izin. Yang saya maksud dengan teknologi itu bukan hanya untuk gempa, misalnya banjir dan sebagainya itu. Coba, ini untuk menguatkan anggaran BNPB makin besar. Terima kasih.Penanganan Bencana Teknologi bencana 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian pendidikan. Tadi sudah disampaikan teman-teman tapi saya juga ingin bertanya, sumber-sumber pendidikan ini disini darimana karena waktu di Komisi X, waktu itu Rp35 triliun untuk Kementerian Agama, paling besar itu Pak. Jadi dari hampir Rp300 sekian triliun, dibagi ke 18 lembaga dan kementerian, salah satunya adalah untuk Kementerian Agama, jelas, karena saya disana 3,5 tahun dan itu Rp35 triliun, saya tidak tahu yang sekarang berapa. Jangan sampai ini tidak kelihatan, tumpang tindih. Mungkin perlu ada sumber-sumber pendanaan pendidikan itu dari mana saja dan itu supaya kelihatan, betul-betul bagaimana.Pendidikan Pendidikan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 8 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM dari para, harus ada punya management skill, pengetahuan manajemen, itu penting. Pak Menteri adalah jawaban politik tapi kalau yang dibawahnya tidak punya pengetahuan manajemen, akan lemah Pak, bapak juga akan kesulitan karena kalau kita misalnya dari bawah, kita sendiri dari eselon III, IV kita tidak tahu manajemen, kita tidak tahu mereka berbuat apa, kesalahannya dimana dan sebagainya karena itu sudah trending sebetulnya, tren ini harus mungkin meningkatkan pendidikan dimasukkan kesana untuk kualitas manajemen dari para dirjen dan lain-lain. Saya kira itu saja dari saya, sekian terima kasih.Pendidikan SDM 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Terus terang di bidang ini saya banyak hal yang masih harus saya pelajari. Saya belum sempat membaca tapi saya sekilas melihat bahwa ada kenaikan anggaran yang dulu hanya Rp217 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Pertanyaannya adalah program-program yang efektif itu seperti apa? Jadi ada prioritas program dimana sebagai kementerian, sekarang bukan kementerian negara tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu pemberdayaan perempuan.Perempuan & Anak Anggaran Kementerian 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 2 PDIP Lampung II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Jadi begini Bu. Tadi saya hanya kata ibu bahwa kesetaraan gender itu kalau tidak salah mencapai di segala bidang tapi tadi saya juga mendapat informasi bahwa sekalian menjawab Pak Daulay, kesetaraan gender untuk bidang akademis, perempuan itu menurut data demografi itu sudah lebih tinggi dari laki-laki, katanya. Jadi ini bagaimana ibu, supaya data kita tidak simpang siur. Mungkin ibu juga bisa berkoordinasi dengan demografi di UI itu karena mereka melakukan penelitian. Yang ditanya adalah dari Ibu Menko, profilnya kita itu seperti apa? Bukan hanya jumlah perempuan sekian, ini sekian tapi setiap individu, ada profilnya sehingga bisa dilakukan pemetaan ke arah ekonominya. Ini pemberdayaan itu disitu bu. Jadi banyak perempuan-perempuan kalau sudah menikah dan lain sebagainya, apakah ibu disini sudah melihat bahwa ada 4 pembangunan, mesin pembangunan itu, physical capital, SDM, SDA, knowledge dan ilmu teknologi itu yang mengajarkan keterampilan, entrepreneurship dan sebagainya. Nah ini bisa dijadikan program yang masuk disini tapi saya belum lihat, saya baca sekilas, itu saja Pak Daulay. Jadi kita itu sama-samalah setara, begitu lho, tidak separuh-separuh. Masih ada gap, memang tapi ternyata di dalam bidang akademis, perempuan lebih banyak Pak lho Pak dari laki-laki, katanya tapi coba konfirmasi apa betul tapi kalau kita merasa, betul katanya. Jadi bapak jangan. Laki-laki justru sekarang harus berjuang.Perempuan & Anak Data kesetaraan gender 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya disini ada data bu. Kalau tadi katanya tidak ditanyakan data mengenai dari Ibu Tri ya, saya belum tahu pertanyaannya seperti apa. Ibu koordinasi tidak dengan Kemenhukham misalnya. Disini ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ada 773 anak sebagai tahanan. Ada 2657 anak status narapidana. Ini programnya seperti apa? Jumlahnya berapa? Misalnya, dalam hal pendidikan. Apa perlu pendidikan di dalam tahanan dan sebagainya. Ini perlu karena kalau kita ingin 2025 menjadi Indonesia yang sejahtera atau 2045 Indonesia sejahtera, sementara ini anak-anak usia bonus demografi kondisinya seperti ini, mana mungkin kita mencapai kesana.Perempuan & Anak Kasus anak dengan hukum 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Disini ibu ada KPAI misalnya, 2011. 2.178 itu kasus kekerasan anak. Tahun 2012 naik 3.000, 2013, 4.000 sekian. 2014, 5.000 sekian. Nah, ibu punya tidak sih dari pemberdayaan ini. Kita cari data cukup rumit tapi inilah yang harus ibu utarakan di paparan sehingga ibu punya program yang riil. Ada kekerasan psikis, 12 kasus. Kekerasan seksual 459 kasus tahun 2014. Mungkin karena KPAI itu sebetulnya turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Coba ibu berkerjasama dengan mereka yang kemudian ibu kan satu atap dibawah Menko ada Kementerian Sosial. Ada program Kube (Kelompok Usaha Bersama). Bagaimana pemberdayaan perempuan-perempuan yang sekarang masih istilahnya masih dalam program PKH (Program Kesejahteraan Keluarga Harapan) itu bisa disinkronkan sehingga ibu tidak harus mengeluarkan biaya bisa kerjasama. Hal-hal inilah secara makro yang saya sampaikan sehingga nanti kita akan melihat, mungkin turunannya ketika sudah RDP ada program-program tersebut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Konkritnya seperti apa, volumenya seperti apa, biayanya seperti apa.Perempuan & Anak Kasus kekerasan anak 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya disini ada data bu. Kalau tadi katanya tidak ditanyakan data mengenai dari Ibu Tri ya, saya belum tahu pertanyaannya seperti apa. Ibu koordinasi tidak dengan Kemenhukham misalnya. Disini ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ada 773 anak sebagai tahanan. Ada 2657 anak status narapidana. Ini programnya seperti apa? Jumlahnya berapa? Misalnya, dalam hal pendidikan. Apa perlu pendidikan di dalam tahanan dan sebagainya. Ini perlu karena kalau kita ingin 2025 menjadi Indonesia yang sejahtera atau 2045 Indonesia sejahtera, sementara ini anak-anak usia bonus demografi kondisinya seperti ini, mana mungkin kita mencapai kesana.Perempuan & Anak Koordinasi antarkementerian 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 3 PDIP Lampung II Perempuan Saya masih sama dengan Pak Deding, nomor 4. Apakah tidak sebaiknya bahwa kita Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tidak saja koordinasi dengan Kementerian Sosial dan yang disebutkan disitu tapi berkoordinasi antara lain dengan atau terutama dengan. Terkait, tapi yang terkait tapi seperti itu apa tidak, atau terutama begitu lho, kata-katanya saja mungkin tapi terutama dia berkoordinasi dengan kementerian terkait terutama karena ini masalah kasus anak-anak, mungkin itu ininya saja. Jadi terkait tapi terutama dengan Kepolisian yang tadi yang Pak Deding itu yang nomor 4. Nomor 3 butir 3, itu rasanya kepanjangan. Dipisah saja, jadi tidak usah pakai selanjutnya, ganti saja nomornya bahwa Komisi VIII mendesak Kementerian dan seterusnya, itu saja. Itu terlalu panjang. Terima kasih.Perempuan & Anak Koordinasi antarlembaga 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian pernikahan usia anak 15, itukan dibawah ya? Jadi usia dini itu tapi sampai 19 ada 1,36 juta yang menikah. Bagaimana bu? Ini ada di Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Ini data-data ini perlu sekali dan tadi juga dibicarakan, masalah pendataan itu menjadi masalah yang sangat krusial bagi Indonesia. Mungkin ibu bisa melakukan terobosan bukan pendataan penduduk tapi profil. Profil setiap anak atau setiap perempuan yang menjadi tanggungjawab ibu, ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Profilnya seperti apa mereka? Apakah mereka hanya SD, SMP dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu atau perempuan kalau dia hanya SD karena kalau tingkat SD saja kita tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi. Bagaimana kita tahu bahwa lingkungan kita perlu apa kalau mereka hanya SD. Ini hal-hal ini yang menjadi sebetulnya kalau ibu mau Rp1,2 triliun, ini programprogram ini harus menjadi yang utama.Perempuan & Anak Masalah pernikahan dini 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini usia 16 sampai 18 tahun, 38,9% tidak sekolah. Bagaimana ini? Usia 13 sampai 15 tidak sekolah itu 9,3%. Usia 7 sampai 12 tahun tidak sekolah 1,9%. Tidak mengikuti PAUD itu 36,99%. Ini data data ini coba ibu terjemahkan ke dalam satu program anggarannya berapa, jadi jelas bu. Tanpa data kita tidak bisa bikin perencanaan. Ini kita selalu bicara soal data ini sampai ke PBB pun waktu itu dikatakan data itu akan menjadi prioritas dalam perencanaan negara.Perempuan & Anak Pendidikan anak usia dini 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya baru mendengar tadi bahwa ternyata pendidikan itu sekarang meningkat adalah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian juga nilai akademisnya juga perempuan lebih tinggi dari lakilaki, itu saya tidak tahu kenapa tapi dalam hal pemborosan, laki-laki lebih boros dari perempuan begitu lho, pengeluaran dari segi ekonomi. Nah ini mungkin ibu perlu juga mendorong lebih banyak bagaimana perempuan itu juga menjadi pendorong untuk membangun ekonomi kita.Perempuan & Anak Peningkatan nilai perempuan 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya baru mendengar tadi bahwa ternyata pendidikan itu sekarang meningkat adalah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian juga nilai akademisnya juga perempuan lebih tinggi dari lakilaki, itu saya tidak tahu kenapa tapi dalam hal pemborosan, laki-laki lebih boros dari perempuan begitu lho, pengeluaran dari segi ekonomi. Nah ini mungkin ibu perlu juga mendorong lebih banyak bagaimana perempuan itu juga menjadi pendorong untuk membangun ekonomi kita.Perempuan & Anak penurunan nilai laki-laki 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian pernikahan usia anak 15, itukan dibawah ya? Jadi usia dini itu tapi sampai 19 ada 1,36 juta yang menikah. Bagaimana bu? Ini ada di Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Ini data-data ini perlu sekali dan tadi juga dibicarakan, masalah pendataan itu menjadi masalah yang sangat krusial bagi Indonesia. Mungkin ibu bisa melakukan terobosan bukan pendataan penduduk tapi profil. Profil setiap anak atau setiap perempuan yang menjadi tanggungjawab ibu, ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Profilnya seperti apa mereka? Apakah mereka hanya SD, SMP dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu atau perempuan kalau dia hanya SD karena kalau tingkat SD saja kita tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi. Bagaimana kita tahu bahwa lingkungan kita perlu apa kalau mereka hanya SD. Ini hal-hal ini yang menjadi sebetulnya kalau ibu mau Rp1,2 triliun, ini programprogram ini harus menjadi yang utama.Perempuan & Anak Program antisipasi 8
Itet Tridjajati Sumarijanto 1 PDIP Lampung II Perempuan Disini ibu ada KPAI misalnya, 2011. 2.178 itu kasus kekerasan anak. Tahun 2012 naik 3.000, 2013, 4.000 sekian. 2014, 5.000 sekian. Nah, ibu punya tidak sih dari pemberdayaan ini. Kita cari data cukup rumit tapi inilah yang harus ibu utarakan di paparan sehingga ibu punya program yang riil. Ada kekerasan psikis, 12 kasus. Kekerasan seksual 459 kasus tahun 2014. Mungkin karena KPAI itu sebetulnya turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Coba ibu berkerjasama dengan mereka yang kemudian ibu kan satu atap dibawah Menko ada Kementerian Sosial. Ada program Kube (Kelompok Usaha Bersama). Bagaimana pemberdayaan perempuan-perempuan yang sekarang masih istilahnya masih dalam program PKH (Program Kesejahteraan Keluarga Harapan) itu bisa disinkronkan sehingga ibu tidak harus mengeluarkan biaya bisa kerjasama. Hal-hal inilah secara makro yang saya sampaikan sehingga nanti kita akan melihat, mungkin turunannya ketika sudah RDP ada program-program tersebut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Konkritnya seperti apa, volumenya seperti apa, biayanya seperti apa.Perempuan & Anak Program Antisipasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Jadi saya kira mari kita berjuang bersama dan untuk itu ada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ibu mengimplementasikan program yang dimulai dari desa, itu sesuai dengan Nawa Cita karena persoalannya itu multidimensi. Nawa Cita sudah ada di butir sekian itu bahwa pembangunan dimulai dari desa, itu programnya apa?Perempuan dan anak Implementasi program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 2 PDIP Lampung II Perempuan Perempuan juga kita perempuan Pak tentang kemanusiaan. Jadi sekali ini saya tidak pernah berpantun tapi pantun ini saya kira perlu kita hayati. Ada pantunnya begini. “Indah itu cantik Tapi cantik tiada indah tanpa cinta Dengan cinta segalanya menjadi indah” Artinya kita ikhlas lah dengan penuh cinta karena ini kemanusiaan. Itu saja Pak. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya.Perempuan dan Anak Kemanusiaan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah selanjutnya mengenai kesetaraan gender. Sebetulnya yang tidak ikhlas, laki-laki yang tidak mau disetarakan. Contoh vasektomi, keluarga bencana harus perempuan Pak. Kalau pakai pil ini gendut, kalau pakai ini. Laki-laki tidak mau melakukan vasektomi, itu ada sudah disarankan. Kalau itu bisa diangkat, karena laki-laki tidak ikhlas untuk disetarakan juga begitu lho, iya kan?Perempuan dan anak Kesetaraan gender 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah yang selanjutnya, kalau memang kita ibu ingin menjadi trending, ini kasus MBA (Married by Accident) yang jadi penderita atau victim-nya adalah perempuan bu karena perempuan ketika dia punya anak di luar perkawinan, tidak boleh sekolah padahal dia ini harus merawat anaknya, yang laki pergi seenaknya saja, itu yang terjadi. Nah bagaimana ini bisa diangkat? Ini program dimana-mana bu sampai di desa juga ada, akhirnya perempuan juga yang menderita.Perempuan dan anak married by accident 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Ini sudah selesai Pak.Jadi mungkin Pak,Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Kalau pimpinan mari kita buat Panja saja. Mungkin tidak sekarang, tapi Panja apa terserah pak supaya ada gaungnya ini apa dari Komisi VIII. Kita tidak pernah kedengaran, kita bikin saja Panja yang spektakuler, apa yang bisa kita rencanakan? Jadi saya kira itu saja.Mengenai yang lain-lain saya sudah punya tulisan, saya akan sampaikan kepada ibu usul-usul yang program di desa.Perempuan dan anak Pembuatan panja 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian adalah pembelajaran perpolitikan bu. Ini disini bisa masuk untuk perempuan karena jumlah perempuan di legislasi turun. Saya lupa itu berapa persen jumlahnya turun.Perempuan dan anak Perempuan di legislatif 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya disini terpaksa selalu mengatakan bahwa Komisi VIII itu Bu, komisi yang tidak populer. Kalau saya ditaruh di Komisi VIII, Bu Ledia juga pernah mengalami, oh, itu komisi buangan. Mungkin ini tergantung juga dari kenapa hanya dengan anggaran kecil itu maka kita dikasih cap yang tidak dibutuhkan, 219 miliar bu. Kalau di Komisi Pendidikan hampir 400 miliar, untuk peneilitian saja 1 triliun di Komisi X itu hampir 400 triliun. Bagaimana Bu kalau kita hanya 219 itu makanya kita dianggap komisi yang tidak terlalu banyak program yang bagus. Nah, sekarang kalau melihat besaran yang dianggarkan itu tidak sebanding dengan mimpinya Ibu, visinya Ibu, kementerian bahwa ingin mensejahterakan perempuan dan anak tapi denagan anggaran yang segitu, mana mungkin? Tidak mungkin bu semenara saya tidak lihat ibu ada program penelitian. Kalau kita ingin kesejahteraan, perlu ada penelitian, perlu ada data, baru kita tidak berasumsi atau forecast, itu tidak bisa bu ibu menyampaikan program. Bagaimana ibu bisa meyakinkan, merasionalisasi kepada pemberi dana bahwa pemberdayaan perempuan dan anak ini tulang punggung untuk bangsa dan negara ini. Itulah bu yang harus Ibu sampaikan, jadi ibu berjuang bersama-sama dengan Komisi VIII Pak. Mari kita berjuang supaya anggaran ini, ini pelecehan, penghinaan menurut saya untuk pemberdayaan perempuan, kementerian ini.Perempuan dan anak Rasionalisasi anggaran 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 1 PDIP Lampung II Perempuan Nah selanjutnya mengenai kesetaraan gender. Sebetulnya yang tidak ikhlas, laki-laki yang tidak mau disetarakan. Contoh vasektomi, keluarga bencana harus perempuan Pak. Kalau pakai pil ini gendut, kalau pakai ini. Laki-laki tidak mau melakukan vasektomi, itu ada sudah disarankan. Kalau itu bisa diangkat, karena laki-laki tidak ikhlas untuk disetarakan juga begitu lho, iya kan?Perempuan dan anak vasektomi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Ya, memang saya katakan saya tidak bisa berpantun tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bekerja Pak karena kita adalah komisi kemanusiaan. Nah, saya bertanya kepada Ibu Menteri begini Bu. Walaupun sudah dikunci Bappenas susah, Menkum susah. Ada ga bahwa ada minimal yang anggaran dan maksimal berapa Bu? Kalau sudah tahu itu kita berjuangnya bagaimana, ini kan cermin dari perjuangan Ibu disana.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Nah, kemudian mengenai saya sekarang beralih ke Pak Syamsul Ma‟arif. Saya setuju Pak satu pintu, ini juga terjadi di Komisi Pendidikannya 4 20% yang hanya hampir 400 triliun, pendidikan itu cuma 70 triliun misalnya itu dibagi-bagi. Nah, kalau saya tidak salah ingat Pemerintah mengatakan mulai kita dari satu pintu. Nah, bagaimana Komisi VIII ini melalui Panjanya nanti mendorong ini supaya dana ini satu pintu, saya setuju.Rancangan Anggaran Anggaran 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 6 PDIP Lampung II Perempuan Iya, ini mungkin kita melihatnya dari administratif. Memang tidak sulit untuk hanya memisahkan saja supaya sama-sama senang. Win-win solution-nya itu saja saya kira ga masalah. Itu kan tergantung dari TA komisi atau sekretariat. Terima kasih.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 4 PDIP Lampung II Perempuan Pak, izin interupsi sedikit. Kalau kasus-kasus seperti itu kasus ya Pak. Tapi apakah tidak ada pengawasan sampai terjadi demikian. Terima kasih.Rancangan Anggaran Pengawasan 8



ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 5 PDIP Lampung II Perempuan Soal yang bannya diganti, kemudian ini bagaimana.Rancangan Anggaran Pengawasan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Nah, yang ketiga bahwa Bapak ada takut dengan rasa penyerapan. Kalau ada penyerapan dengan dana yang besar Bapak takut. Apakah ketika mau menyusun program itu tidak melalui kajian dan sebagainya jadi ga usah takut Pak. Ini hal yang bisa diajukan. Jadi kalau pun dikasih berapa, kita maju kita bisa bertahan, kita bisa berdebat ini adalah perlu karena tadi tidak di, ini sudah diberi penjelasan lain-lain. Saya kira cukup dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Penyerapan 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian yang kedua ada kata kunci disini bahwa Ibu sudah dikunci hanya untuk membuat penyusunan kebijakan tapi didalam Satkernya saya lihat ada tugas-tugas lain. Nah, didalam tugastugas lain itu apakah tidak bisa diselipkan Bu program-program yang diluar ini? Karena kalau itu ada tugas lain itu sangat luas loh Pak Pimpinan, bisa Bapak, Ibu mengajukan macam-macam gitu loh.Rancangan Anggaran Program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO 3 PDIP Lampung II Perempuan Yang kedua, Bapak itu program-program ini saya belum baca betul,ada ga sih penelitian atau teknologinya? Itu anggarannya besar Pak, ini saya belum lihat disini karena semakin canggih ini bencananya. Kemudian kita harus bagaimana mengatasi secara teknologi ini Pak. Nah, ini tolong program-programnya kedepan dimajukanRancangan Anggaran Program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 2 PDIP Lampung II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Jadi begini Bu. Tadi saya hanya kata ibu bahwa kesetaraan gender itu kalau tidak salah mencapai di segala bidang tapi tadi saya juga mendapat informasi bahwa sekalian menjawab Pak Daulay, kesetaraan gender untuk bidang akademis, perempuan itu menurut data demografi itu sudah lebih tinggi dari laki-laki, katanya. Jadi ini bagaimana ibu, supaya data kita tidak simpang siur. Mungkin ibu juga bisa berkoordinasi dengan demografi di UI itu karena mereka melakukan penelitian. Yang ditanya adalah dari Ibu Menko, profilnya kita itu seperti apa? Bukan hanya jumlah perempuan sekian, ini sekian tapi setiap individu, ada profilnya sehingga bisa dilakukan pemetaan ke arah ekonominya. Ini pemberdayaan itu disitu bu. Jadi banyak perempuan-perempuan kalau sudah menikah dan lain sebagainya, apakah ibu disini sudah melihat bahwa ada 4 pembangunan, mesin pembangunan itu, physical capital, SDM, SDA, knowledge dan ilmu teknologi itu yang mengajarkan keterampilan, entrepreneurship dan sebagainya. Nah ini bisa dijadikan program yang masuk disini tapi saya belum lihat, saya baca sekilas, itu saja Pak Daulay. Jadi kita itu sama-samalah setara, begitu lho, tidak separuh-separuh. Masih ada gap, memang tapi ternyata di dalam bidang akademis, perempuan lebih banyak Pak lho Pak dari laki-laki, katanya tapi coba konfirmasi apa betul tapi kalau kita merasa, betul katanya. Jadi bapak jangan. Laki-laki justru sekarang harus berjuang.Kesetaraan Gender Kesetaraan gender 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya baru mendengar tadi bahwa ternyata pendidikan itu sekarang meningkat adalah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian juga nilai akademisnya juga perempuan lebih tinggi dari lakilaki, itu saya tidak tahu kenapa tapi dalam hal pemborosan, laki-laki lebih boros dari perempuan begitu lho, pengeluaran dari segi ekonomi. Nah ini mungkin ibu perlu juga mendorong lebih banyak bagaimana perempuan itu juga menjadi pendorong untuk membangun ekonomi kita.Pendidikan Pendidikan, ekonomi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 4 PDIP Lampung II Perempuan Pimpinan. Izin. Saya hanya ingin agak terganggu. Memperhatikan itu, kalau memperhatikan Cuma memperhatikan saja begitu. Apakah ada tindak lanjutnya kadang-kadang kita tidak jelas. Kalau kita langsung saja mengevaluasi sehingga ada tindakan. Bukan memperhatikan tapi mengevaluasi program mana yang harus diteruskan atau di. Kalau memperhatikan, menurut saya lho Pak, barangkali ada yang bisa menjelaskan. Kalau memperhatikan itu hanya memberi perhatian saja tapi apakah ada tindakan lanjut.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 5 PDIP Lampung II Perempuan Evaluasi, konkritnya itu.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Disini ibu ada KPAI misalnya, 2011. 2.178 itu kasus kekerasan anak. Tahun 2012 naik 3.000, 2013, 4.000 sekian. 2014, 5.000 sekian. Nah, ibu punya tidak sih dari pemberdayaan ini. Kita cari data cukup rumit tapi inilah yang harus ibu utarakan di paparan sehingga ibu punya program yang riil. Ada kekerasan psikis, 12 kasus. Kekerasan seksual 459 kasus tahun 2014. Mungkin karena KPAI itu sebetulnya turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Coba ibu berkerjasama dengan mereka yang kemudian ibu kan satu atap dibawah Menko ada Kementerian Sosial. Ada program Kube (Kelompok Usaha Bersama). Bagaimana pemberdayaan perempuan-perempuan yang sekarang masih istilahnya masih dalam program PKH (Program Kesejahteraan Keluarga Harapan) itu bisa disinkronkan sehingga ibu tidak harus mengeluarkan biaya bisa kerjasama. Hal-hal inilah secara makro yang saya sampaikan sehingga nanti kita akan melihat, mungkin turunannya ketika sudah RDP ada program-program tersebut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Konkritnya seperti apa, volumenya seperti apa, biayanya seperti apa. Saya kira itu saja dari saya. Pimpinan terima kasih.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 3 PDIP Lampung II Perempuan Saya masih sama dengan Pak Deding, nomor 4. Apakah tidak sebaiknya bahwa kita Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tidak saja koordinasi dengan Kementerian Sosial dan yang disebutkan disitu tapi berkoordinasi antara lain dengan atau terutama dengan. Terkait, tapi yang terkait tapi seperti itu apa tidak, atau terutama begitu lho, kata-katanya saja mungkin tapi terutama dia berkoordinasi dengan kementerian terkait terutama karena ini masalah kasus anak-anak, mungkin itu ininya saja. Jadi terkait tapi terutama dengan Kepolisian yang tadi yang Pak Deding itu yang nomor 4.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian disini usia 16 sampai 18 tahun, 38,9% tidak sekolah. Bagaimana ini? Usia 13 sampai 15 tidak sekolah itu 9,3%. Usia 7 sampai 12 tahun tidak sekolah 1,9%. Tidak mengikuti PAUD itu 36,99%. Ini data-data ini coba ibu terjemahkan ke dalam satu program anggarannya berapa, jadi jelas bu. Tanpa data kita tidak bisa bikin perencanaan. Ini kita selalu bicara soal data ini sampai ke PBB pun waktu itu dikatakan data itu akan menjadi prioritas dalam perencanaan negara.Perempuan dan Anak Pendidikan anak 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Kemudian pernikahan usia anak 15, itukan dibawah ya? Jadi usia dini itu tapi sampai 19 ada 1,36 juta yang menikah. Bagaimana bu? Ini ada di Pasal 28B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan. Ini data-data ini perlu sekali dan tadi juga dibicarakan, masalah pendataan itu menjadi masalah yang sangat krusial bagi Indonesia. Mungkin ibu bisa melakukan terobosan bukan pendataan penduduk tapi profil. Profil setiap anak atau setiap perempuan yang menjadi tanggungjawab ibu, ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Profilnya seperti apa mereka? Apakah mereka hanya SD, SMP dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu atau perempuan kalau dia hanya SD karena kalau tingkat SD saja kita tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi. Bagaimana kita tahu bahwa lingkungan kita perlu apa kalau mereka hanya SD. Ini hal-hal ini yang menjadi sebetulnya kalau ibu mau Rp1,2 triliun, ini programprogram ini harus menjadi yang utama.Perempuan dan Anak Profil anak 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Saya mohon maaf terlambat karena hari ini kebetulan ada acara ulang tahun demografi yang ke-51 tahun dan disana Ibu Menko Puan Maharani yang memberi sebagai keynote speaker tapi ini beda dengan demografi. Terus terang di bidang ini saya banyak hal yang masih harus saya pelajari. Saya belum sempat membaca tapi saya sekilas melihat bahwa ada kenaikan anggaran yang dulu hanya Rp217 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Pertanyaannya adalah program-program yang efektif itu seperti apa? Jadi ada prioritas program dimana sebagai kementerian, sekarang bukan kementerian negara tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu pemberdayaan perempuan.Perempuan dan Anak Program 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 1 PDIP Lampung II Perempuan Saya disini ada data bu. Kalau tadi katanya tidak ditanyakan data mengenai dari Ibu Tri ya, saya belum tahu pertanyaannya seperti apa. Ibu koordinasi tidak dengan Kemenhukham misalnya. Disini ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ada 773 anak sebagai tahanan. Ada 2657 anak status narapidana. Ini programnya seperti apa? Jumlahnya berapa? Misalnya, dalam hal pendidikan. Apa perlu pendidikan di dalam tahanan dan sebagainya. Ini perlu karena kalau kita ingin 2025 menjadi Indonesia yang sejahtera atau 2045 Indonesia sejahtera, sementara ini anak-anak usia bonus demografi kondisinya seperti ini, mana mungkin kita mencapai kesana.Perempuan dan Anak Tahanan anak 8
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA. 3 PDIP Lampung II Perempuan Nomor 3 butir 3, itu rasanya kepanjangan. Dipisah saja, jadi tidak usah pakai selanjutnya, ganti saja nomornya bahwa Komisi VIII mendesak Kementerian dan seterusnya, itu saja. Itu terlalu panjang. Terima kasih.Rancangan Anggaran APBN 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Ini Pak, ini pertimbangan syar’i sebetulnya yang kita harus pertimbangkan di dalam urusan haji itu yang sering menjadi persoalan. Saya hanya ingin mengingatkan kembali inti dari dasar syar’i ibadah haji itukan surat hajj ayat (78) “wa ma ja'ala 'alaikum fi al-din min haraj", Tuhan tidak ingin menjadikan ibadah haji kesulitan. Jadi tugas kita ialah bikin ibadah haji itu nyaman termasuk dalam pelaksanaan manasik haji tadi. Saya kira manasik haji kita sekarang terpusat kepada ritus-ritus fiqih saja. Kenapa misal tidak manasik haji itu kita ajarkan adab-adab hajilah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibadah haji pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sebagainya terutama mungkin dalam hubungan internasional, dalam hubungan antar budaya.Haji Adab haji 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Saya punya pikiran nakal mungkin juga kayakanya lebih baik urusan ibadah haji ini tidak membebani bapak Menteri Agama tetapi sudah diserahkan kepada swasta saja tapi itu sekali lagi pikiran nakal. Pikiran yang baiknya sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Agama. Mungkin penguatannya itu tolong makin lama targetnya sama dengan ONH Plus saja pelayanannya. Boleh dengan biayanya terserah tapi sama dengan ONH Plus tapi dengan biaya yang sangat berbeda.Haji Pelayanan haji 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Kembali juga mempertegas apa yang disampaikan oleh bapak ketua tadi yaitu apa tidak bisa ini biaya itu dikurangi, sampai saya sedang berpikir ini mau membawa rombongan ibadah haji dari Indonesia itu dari Bandung karena misalnya tidak cukup di KBIH nya Pak Sodik, jadi saya malah berpikir mau bawa ke Australia saja dan dari Australia berangkat bersama rombongan swasta. Kebetulan juga untuk Australia kuotanya rada besar dan tidak bisa dipenuhi dengan baik seperti Indonesia. Jadi kayaknya saya mau switch saja. Jadi pertanyaan saya tadi itu, apakah mungkin kita menurunkan biaya itu paling tidak sama dengan Australia dengan pelayanan seperti yang terjadi juga pada rombongan Australia.Haji Pengurangan biaya 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Pak saya mohon izin satu saja karena ini sangat penting termasuk apresiasi juga yaitu tindakan terhadap wan prestasi yang dilakukan oleh orang-orang Saudi, memang itu pengalaman kami bertahun-tahun. Maaf-maaf sekali, orang Saudi itu ternyata senang menipu juga dan kayaknya sasaran penipuan mereka yang paling umum adalah jamaah haji Indonesia. Jadi kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tindakan bapak terhadap wanprestasi dari mitra kita di Saudi termasuk juga KBIH-KBIH yang melakukan wanprestasi atau melanggar undang-undang. Kalau perlu Pak Mudjahid juga ditindak kalau melanggar ya, selama ini tidak dan betul-betul Pak satu menit lagi Pak, satu menit saja sudah.Haji Wanprestasi 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Yang kedua, khusus berkaitan dengan lembaga, khusus dengan program atau sepanjang sepengetahuan saya biasa kita membuat sasaran. Untuk mencapai sasaran itu kita bikin program dan untuk program tersebut ada beberapa kegiatan dengan biaya seperti ini dan itu ada kelanjutan, ada benang merah yang menghubungkan antara tujuan, program dan pembiayaan. Dan yang paling menarik dari itu semua, Pak Menteri Insya Allah sudah melakukan konsistensi seperti itu kecuali dalam program kerukunan umat beragama. Dalam visi dan misi disebutkan memantapkan kerukunan intra dan antar kerukunan umat beragama. Di dalam tujuan juga ada misal 1b, pengukuhan suasana kerukunan hidup beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.Kerukunan Umat Beragamakerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Dalam sasaran strategis juga walaupun dengan kritik yang ingin saya garis bawahi, nilai indeks kerukunan umat beragama itu sama sekali tidak kuantitatif sehingga kita tidak bisa mengukurnya padahal sudah ada misal tingkat kekerasan antar umat beragama. Yang saya ketahui misal Jawa Barat memiliki tingkat kekerasan agama paling tinggi. Mungkin dalam sasaran itu Pak Menteri bisa menyebutkan angka. Kita berharap bahwa terjadi penurunan angka tingkat kekerasan umat beragama sampai tingkat sekian, jadi ada ukurannya dalam bentuk prosentase sehingga kita bisa mengukurnya pada waktu yang akan datang, jadi ada dalam sasaran itu. Tapi yang menarik pada halaman 7 pada program, disitu nomor 2, program kerukunan umat beragama dengan penanggungjawab sekretaris jenderal. Lalu saya tidak tahu ini bagaimana saya memahaminya, pada halaman 9 ada realisasi anggaran berdasarkan program. Nomor satu sama dengan judul program ini. Nomor dua yang seharusnya program kerukunan umat beragama dengan penanggungjawab sekretaris jenderal tidak ada. Tidak ada anggarannya, tidak ada realisasinya. Tiba-tiba nomor dua itu peningkatan sarana, prasarana, aparatur Kemenag yang disini saya kira tidak ada programnya. Jadi ada ketidak cocokan antara halaman 7 dengan halaman 9 walaupun menariknya jumlahnya sama-sama 11 sehingga kalau saya memeriksanya sekilas benar ini, sama-sama 11.Kerukunan Umat Beragamakerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Karena tidak ada ukurannya untuk peningkatan program kerukunan umat beragama maka saya bisa paham dalam usulan ini, usulan tambahan anggaran berdasarkan program tahun 2016, 22 halaman 19, ada disebut ini tapi anggarannya tidak ada. Jadi mungkin tidak diusulkan soalnya anggaran yang lalu juga tidak ada jadi mungkin disini juga tidak ada. Saya mohon penjelasan berkaitan dengan anggaran dua program kerukunan umat beragama.Kerukunan Umat Beragamakerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Dan kalau saya boleh mengusulkan, Insha Allah satu menit lagi. Ini sasaran strategis pada halaman 4 itu nomor 2, saya kira mungkin mengapa anggarannya itu sangat sulit diukur karena pembelanjaannya berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, misalnya nilai indeks kerukunan umat beragama. Bagaimana operasional dari kegiatan untuk meningkatkan nilai indeks kerukunan umat beragama. Yang kedua juga misalnya jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog. Ini mungkin biaya untuk dialog memang tidak seberapa mahal Pak. Paling-paling tinggal mengundang saya sebagai korban minoritas dan mengadukan persoalan saya dan saya mungkin datang bahkan tidak usah dibayar dan saya tinggal bayar saja kepada penyelenggara.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Lalu pemusatan anggaran bisa kepada persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar. Maksud saya, saya mengusulkan mungkin Pak Menteri beserta jajarannya membuat indikator-indikator program kerukunan umat beragama itu dalam bentuk konkrit. Saya jadi diingatkan kepada Dapil fisik itu, harus dalam bentuk fisik sehingga kita bisa mengukurnya. Terima kasih Pak Menteri.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Kemudian yang menarik juga dari Bapak Dirjen Bimas Budha ialah perhatiannya untuk menciptakan suasana harmonis dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.Saya lihat pada Bapak Dirjen Kristen dan dari Katholik sepertinya saya lolos tidak memperhatikan tidak ada program untuk menciptakan suasana dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.Saya lihat yang tampak itu dengan jelas dari Bapak Dirjen Bimas Budha dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Dengan satu tambahan kecil yang sangat penting betapa pun spesifiknya anggaran Bapak sampai Bapak mencantumkan jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, tetapi saya tidak menemukan anggaran khusus diberikan kepada kerukunan umat beragama. Jadi secara spesifik berapa anggaran, tentu saja hal yang sama tidak saya dapatkan pada seluruh Dirjen yang hadir di sini dalam laporannya. Saya tidak menemukan ada anggaran khusus untuk membina kerukunan umat beragama termasuk saya kira dalam Bimas Kristen ada juga anggaran untuk kehidupan harmonis internal dalam agama Kristen, ada disitu disebutkan programnya tetapi saya tidak melihat di mana diletakkan anggarannya.Boleh jadi itu terletak pada pelayanan masyarakat atau pada bagian-bagian lainnya, tetapi kalau itu menjadi perhatian kita bersama terutama terakhir situasi Negara kita akhir-akhir ini saya fikir Bapak-Bapak Dirjen sepatutnya memperhatikan masalah kerukunan umat beragama ini, karena bukan saya mewakili partai Pemerintah PDI Perjuangan, saya belum menyebutkan saya Jalaludin Rakhmat dari Dapil Jawa Barat II dari Fraksi PDI Perjuangan. Yang salah satu diantara Nawacitanya Jokowi adalah menghadirkan Negara dalam melindungi warga Negara disekitarnyaKerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Tentu sebagai seorang Islam saya merasa bahagia sekali karena di sini tidak ada laporan atau menjadi isu-isu aktual tentang gereja-gereja yang ditutup atau rumah ibadah yang tidak boleh dijalankan.Saya tidak tahu apakah laporan itu berusaha untuk membahagiakan kami orang Islam yang sebagian diantara kami menutup rumah-rumah ibadah dan menimbulkan konflik sosial diantara pemeluk berbagai agama.Sekali lagi permohonan saya kiranya Bapak-Bapak dan Ibu bisa memperhatikan, memberikan perhatian yang lebih terpusat kepada kerukunan umat Beragama. Lebih baik lagi kalau upaya-upaya dialog diantara umat beragama itu diberikan biaya secaar khusus. Terima kasih Pimpinan.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena baru dari Pak Menteri saya melihat setiap program itu punya indikator-indikatornya dan target pencapaiannya dalam bentuk angka sehingga kita dengan mudah bisa mengukur keberhasilannya pada waktu yang akan datang dengan melihat angka-angka indeks yang dikemukakanPendidikan Indikator program 8
JALALUDIN RAKHMAT 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Untuk menyingkatkan pembicaraan, setelah apresiasi ini saya ada beberapa usulan, insha Allah kita akan berjuang bersama ya untuk meningkatkan anggaran sampai setinggi-tingginya karena itu menyangkut kepentingan kita semua tetapi yang menjadi concern saya ialah pengukuran ini. Mestinya program itu measurable sehingga kita pada pertemuan berikutnya bisa menentukan apakah Ibu mencapai sasaran atau tidak. Tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang abstrak, maksud saya misalnya hanya sebagai contoh, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dibentuklah Komisi Anak Perlindungan Anak Indonesia. Anak dan Ibu, kalau dalam kalimat ini, dalam rangka, Pasal 74, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.Perempuan dan Anak Anggaran 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Kemudian yang terakhir saja, jadi saya terkesan betul di Jerman itu setiap kali anak, setiap kali Ibu melahirkan seorang anak dia mendapat bantuan keuangan dari Negara, sehingga kawan-kawan saya yang belajar di Jerman berusaha melahirkan anak sebanyak-banyaknya disana, karena menambah penghasilan, menambah fee dia dan disini seringkali terjadi ibu-ibu yang menelantarkan anaknya, jadi TKW atau jadi apa saja karena masalah finansial. Sekiranya pemerintah bisa dan kita semua di Komisi VIII bisa mendesak supaya program anggaran belanja Ibu Menteri itu ditambah. Kita melihat anggaran belanjanya tidak sampai satu triliun, hanya 200 miliar saja untuk katanya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini bukan saja mimpi besar barangkali, tapi itu juga pelecehan terhadap kementerian ibu. Jadi saya kira Komisi VIII siap sedia membantu Ibu untuk menambah anggaran itu sehingga bisa dirumuskan program muka baru yang lebih efektif.Perempuan dan anak Anggaran belanja 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Langsung saja Pak Ketua. Pimpinan yang terhormat, Ibu Menteri dan kalau saya ikuti ketua, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Izinkan pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada kementerian buat saya, diantara seluruh mitra kerja Komisi VIII, favorit saya ialah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud saya, kementeriannya Pak.Perempuan dan Anak Apresiasi 8
JALALUDIN RAKHMAT 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Oh tadi menterinya? Maksud saya kementerian bu. Pertama karena ini misi hidup saya sebagai seorang muslim, saya teringat ucapan Nabi SAW, "makroman nisa ila kareem wa ma hanahunna ila laiim". Tidak pernah memuliakan perempuan kecuali lelaki mulia. Tanpa melanjutkan khotbah saya, saya ingin menyebutkan dua alasan yang kedua karena kementrian ini saya kira menyangkut masa depan bangsa Indonesia dan yang paling penting tadi sudah disebutkan oleh Pak Muna, ini menteri koordinator karena memang kementerian ini menyangkut semua kementrian.Perempuan dan Anak Apresiasi 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Jadi Pak Ketua, izinkan saya ingin memberikan beberapa saran sambil melanjutkan program yang sudah ada disini. Pertama misalnya gejala deprivasi maternal atau paternal yang terjadi di Indonesia sekarang ini mungkin bisa dikurangi, diminimalisir dengan program-program Ibu Menteri. Salah satu contoh, disini ada program Ibu Menteri untuk yang bernama gerakan perempuan pekerja sehat produktif. Mengapa tidak dibikin juga gerakan orang tua penuh kasih, namanya boleh apa saja tapi pemerintah mendorong gerakan penuh kasih dan gerakan itu antara lain melaksanakan saran dari Pak Romo yaitu ada training-training untuk jadi orang tua yang baik, good parenting, ada perkumpulan-perkumpulan untuk berbagi informasi tentang good parenting dan boleh jadi juga dan saya menemukan bahwa deprivasi maternal atau paternal itu bukan hanya karena orangtuanya tidak ada tetapi orang tua hadir tapi dia tidak cukup memberikan cinta kasih atau komunikasi yang dijalankannya adalah komunikasi kekerasan (violance communication), semua itu memerlukan pelatihan yang efektif dan dibantu dan didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.Perempuan dan anak Deprivasi maternal paternal 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Jadi Pak Ketua, izinkan saya ingin memberikan beberapa saran sambil melanjutkan program yang sudah ada disini. Pertama misalnya gejala deprivasi maternal atau paternal yang terjadi di Indonesia sekarang ini mungkin bisa dikurangi, diminimalisir dengan program-program Ibu Menteri. Salah satu contoh, disini ada program Ibu Menteri untuk yang bernama gerakan perempuan pekerja sehat produktif. Mengapa tidak dibikin juga gerakan orang tua penuh kasih, namanya boleh apa saja tapi pemerintah mendorong gerakan penuh kasih dan gerakan itu antara lain melaksanakan saran dari Pak Romo yaitu ada training-training untuk jadi orang tua yang baik, good parenting, ada perkumpulan-perkumpulan untuk berbagi informasi tentang good parenting dan boleh jadi juga dan saya menemukan bahwa deprivasi maternal atau paternal itu bukan hanya karena orangtuanya tidak ada tetapi orang tua hadir tapi dia tidak cukup memberikan cinta kasih atau komunikasi yang dijalankannya adalah komunikasi kekerasan (violance communication), semua itu memerlukan pelatihan yang efektif dan dibantu dan didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.Perempuan dan anak good parenting 8
JALALUDIN RAKHMAT 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Kemudian ada KPAI. Maksud saya, dan disini ada program-program ibu untuk pengembangan KPAI ini. Tolong diberikan kepada saya ukurannya, misalnya kita ingin memenuhi. Saya malah heran ada peningkatan dan penguatan. Bagaimana kita mengukur ada sekian persen peningkatan, ada sekian persen penguatan, ada sekian persen revitalisasi tanpa melihat ukuran sebelumnya. Maksud saya gunakanlah ukuran-ukuran yang kuantitatif. Sebagai contoh KPAI sudah terbentuk di sekian daerah dan target kita sejumlah anggaran disalurkan ke KPAI sejumlah sekian dan sudah membentuk KPAI di sejumlah daerah dihitung secara kuantitatif. Maksudnya nanti kita bisa melihat apakah target itu tercapai atau tidak. Saya biasa di perguruan tinggi, kalau mengukur research itu ialah dari measurability-nya, dari keterukurannya, jadi kalau sudah tidak terukur ya kita tidak bisa mengetahui apakah itu efektif atau tidak. Kalau itu dianggap rada berat atau terlalu spesifik, tadi saya Ibu sudah menggunakan ukuran. Misalnya untuk pencetakan buku apa tadi itu Pak? Jadi dengan itu kita bisa mengukur sekian biaya bisa dikeluarkan untuk itu.Perempuan dan Anak KPAI 8



JALALUDIN RAKHMAT 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Jadi secara singkat tolong untuk program-program yang disebutkan disini diberikanlah ukuran yang ingin Ibu capai dengan jumlah anggaran tertentu yang ingin Ibu capai. Kalau anggaran saya kira sudah ada disini ini. Sudah kita ketahui tetapi bentuknya yang konkrit, program yang kongkritnya dan jumlah misalnya institusi yang dibentuk di berbagai tempat itu berapa?Perempuan dan Anak Pencapaian program 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Saya kira dua minggu yang lalu seluruh bangsa Indonesia diguncangkan oleh peristiwa kecil, tapi menyimpulkan apa yang terjadi pada anak dan orang tua sekarang ini. Jadi seorang anak kecil dari sebuah sekolah Islam gantung diri di lemari dan sekarang kita menemukan bahwa ia gantung diri karena pertama deprivasi paternal, artinya ia dipisahkan dari orangtuanya, dari ayah dan ibunya dan yang kedua, konon juga menurut berita dia dipengaruhi oleh media, oleh komik yang berasal dari Jepang dan komik itu mengajarkan teknik-teknik bunuh diri yang efektif dan maaf Pak ketua. Saya tinggal dua menit sajalah. Tapi saya ini berasal dari Partai PDI Perjuangan yang tugas saya bukan hanya meminta kepada Ibu Menteri untuk memberikan program yang baru, program yang riil, program yang bagus tapi tugas saya ialah memperkuat program Ibu Menteri dan menambahkan saran-saran. Sangat mudah untuk saya mengkritik Ibu Menteri yang baru bekerja mungkin beberapa bulan dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan kemudian harus diminta pertanggungan jawab dan dikritik habis-habisan di Komisi VIII. Jadi buat saya sangat mudah.Perempuan dan anak Program baru 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Saya kira dua minggu yang lalu seluruh bangsa Indonesia diguncangkan oleh peristiwa kecil, tapi menyimpulkan apa yang terjadi pada anak dan orang tua sekarang ini. Jadi seorang anak kecil dari sebuah sekolah Islam gantung diri di lemari dan sekarang kita menemukan bahwa ia gantung diri karena pertama deprivasi paternal, artinya ia dipisahkan dari orangtuanya, dari ayah dan ibunya dan yang kedua, konon juga menurut berita dia dipengaruhi oleh media, oleh komik yang berasal dari Jepang dan komik itu mengajarkan teknik-teknik bunuh diri yang efektif dan maaf Pak ketua. Saya tinggal dua menit sajalah. Tapi saya ini berasal dari Partai PDI Perjuangan yang tugas saya bukan hanya meminta kepada Ibu Menteri untuk memberikan program yang baru, program yang riil, program yang bagus tapi tugas saya ialah memperkuat program Ibu Menteri dan menambahkan saran-saran. Sangat mudah untuk saya mengkritik Ibu Menteri yang baru bekerja mungkin beberapa bulan dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan kemudian harus diminta pertanggungan jawab dan dikritik habis-habisan di Komisi VIII. Jadi buat saya sangat mudah.Perempuan dan anak riil 8
JALALUDIN RAKHMAT 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Masalah perlindungan pendidikan anak misalnya, itu tentu berhubungan dengan Kementerian Pendidikan. Wabil khusus diantara kementrian yang paling dekat dengan Kementerian dibawah ibu itu ialah Kementerian Sosial. Banyak program-progam disini ini yang batasnya tipis sekali dengan Kementerian Sosial. Nah, jadi karena ia bersangkutan dengan kementerian-kementerian yang begitu banyak maka fokus perhatian Ibu mungkin sepatutnya diarahkan kepada sinergitas dengan berbagai kementrian itu tapi sebenarnya saya tidak enak menggunakan tapi karena dalam ilmu mempengaruhi kita tidak boleh menggunakan tapi, dan saja, dan berkaitan dengan itu adalah program peningkatan penguatan dan bahkan revitalisasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Tadi saya berbisik kepada Pak Kyai di samping saya, sebetulnya yang memerlukan revitalisasi itu bukan perempuan tetapi lelaki. Maksudnya dalam memberdayakan perempuan, ada peranan lelaki disitu.Perempuan dan Anak Sinergisme 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Jadi Pak Ketua, izinkan saya ingin memberikan beberapa saran sambil melanjutkan program yang sudah ada disini. Pertama misalnya gejala deprivasi maternal atau paternal yang terjadi di Indonesia sekarang ini mungkin bisa dikurangi, diminimalisir dengan program-program Ibu Menteri. Salah satu contoh, disini ada program Ibu Menteri untuk yang bernama gerakan perempuan pekerja sehat produktif. Mengapa tidak dibikin juga gerakan orang tua penuh kasih, namanya boleh apa saja tapi pemerintah mendorong gerakan penuh kasih dan gerakan itu antara lain melaksanakan saran dari Pak Romo yaitu ada training-training untuk jadi orang tua yang baik, good parenting, ada perkumpulan-perkumpulan untuk berbagi informasi tentang good parenting dan boleh jadi juga dan saya menemukan bahwa deprivasi maternal atau paternal itu bukan hanya karena orangtuanya tidak ada tetapi orang tua hadir tapi dia tidak cukup memberikan cinta kasih atau komunikasi yang dijalankannya adalah komunikasi kekerasan (violance communication), semua itu memerlukan pelatihan yang efektif dan dibantu dan didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.Perempuan dan anak training 8
JALALUDIN RAKHMAT 1 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Ada yang menarik dari anggaran ini, saya ingin bicarakannya secara spesifik, misalnya yang paling istimewa dari laporan anggaran dari Dirjen Bimas Budha ialah laporannya itu begitu spesifik sehingga ada jumlah misalnya pada halaman 20 kendaraan bermotor 28 unit, perangkat pengolah ada dan komunikasi 89 unit. Untuk sebuah Ditjen laporan ini saya kira sangat kaya atau terlalu kaya dengan mencantumkan secara spesifik.Rancangan Anggaran Anggaran 8
KH. CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Mohon sedikit saya hanya ingin berbicara persoalan-persoalan yang ada yaitu satu, saya ingin memberikan infomasi kepada Pak Menteri. Kemarin saya kunjungan kerja ke Ternate. Itu bahwa disana itu perlu ada suatu efisiensi, ternyata asrama haji yang ada di Ternate itu adalah tidak terpakai disana. Tidak terpakai untuk jamaah haji, hanya untuk kegiatan-kegiatan umum yang ada disana. Oleh karenanya perlu dioptimalkan yang ada disana persoalan masalah embarkasi jamaah haji.Haji Efisiensi embarkasi 8
KH. CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian yang berhubungan dengan kami. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 227 ayat (1) mengatakan setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk di dalam pemilihannya. Saya itu dulu caleg itu dibiayai oleh bude saya termasuk dijualkan sawah. Itu dia hanya ingin kamu masuk Komisi VIII terus nanti saya itu bisa naik haji. Ini apakah masih ada Pak? Barangkali ada satu kerohiman yang diberikan untuk Komisi VIII.Haji Kerohiman 8
KH. CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah VI Laki-laki Kemudian karena jamaah haji yang ada disana itu harus terbangnya itu dari Makassar, maka satu kloter yang ada di Ternate itu adalah memerlukan biaya Rp2 miliar sampai di Makassar, entah bagaimana. Kalau namanya misalkan dioptimalkan disana akan lebih efisien disana kemudian hubungannya juga dengan Menteri Perhubungan karena disana itu ada embarkasinya bagaimana kalau namanya running aircraft itu diperpanjang. Kemudian disana itu bisa untuk diterbangkan dari Indonesia bagian Timur Ternate, itu akan lebih efisien untuk persoalan-persoalan runway, di runway-nya. Ini yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada.Haji Running aircraft 8
KH. CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah IV Laki-laki Melihat dari apa yang ada di awal kita melihat, kalau kita melihat yang ada dari kajian tenaga ahli dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sangat ngeri bu, apalagi masalah yang berhubungan dengan perdagangan perempuan. Oleh karenanya, saya juga cenderung cocok dengan Bapak Ketua, langkah ke depan yang riil yang akan dilakukan itu apa untuk memayungi persoalan-persoalan masalah perdagangan perempuan ini. Karena human trafficking di Indonesia adalah luar biasa, yang terbesar di dunia ini. Oleh karenanya, saya mohon betul-betul program yang riil karena sebetulnya perempuan ini, kalau namanya ada suatu pembekalan khusus masalah-masalah yang berhubungan dengan leadership ataupun yang berhubungan dengan masalah-masalah character building untuk dikedepankan, yakin orang tidak mau kalau namanya dilecehkan begitu saja. Oleh karenanya, saya mohon betul program riil ke depan dari Kementerian yang ibu pimpin.Perempuan dan anak perdagangan perempuan 8
KH. CHOIRUL MUNA 1 Nasdem Jawa Tengah IV Laki-laki Melihat dari apa yang ada di awal kita melihat, kalau kita melihat yang ada dari kajian tenaga ahli dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sangat ngeri bu, apalagi masalah yang berhubungan dengan perdagangan perempuan. Oleh karenanya, saya juga cenderung cocok dengan Bapak Ketua, langkah ke depan yang riil yang akan dilakukan itu apa untuk memayungi persoalan-persoalan masalah perdagangan perempuan ini. Karena human trafficking di Indonesia adalah luar biasa, yang terbesar di dunia ini. Oleh karenanya, saya mohon betul-betul program yang riil karena sebetulnya perempuan ini, kalau namanya ada suatu pembekalan khusus masalah-masalah yang berhubungan dengan leadership ataupun yang berhubungan dengan masalah-masalah character building untuk dikedepankan, yakin orang tidak mau kalau namanya dilecehkan begitu saja. Oleh karenanya, saya mohon betul program riil ke depan dari Kementerian yang ibu pimpin.Perempuan dan anak Program kedepan 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama kepada Pak Menteri Perhubungan dulu. Saya tadi dengarin pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau transportasi haji itu kan kalau saya simpulkan itu kan udaranya saja pakai Garuda gitu. Kaitannya dengan Kementerian Perhubungan itu apa ya kira-kira? Pertanyaan ringan saja, kenapa tidak pihak Garuda sehingga lebih detail menjelaskan hal-hal yang terkait dengan detail-detail kita naik haji gitu. Dari sisi manajemen Garuda saya kira BUMN dibawah Menteri BUMN juga gitu. Ini pertanyaan ringan saja Pak karena dari tadi tidak ada yang bertanya kepada Pak Menteri. Jadi saya coba cari-cari pertanyaan. Siapa tahu lebih efisien gitu kalau pihak Garuda-nya yang memberikan tapi kalau itu bagian dari penugasan daripada Kementerian Agama, saya tidak tahu.Haji Garuda 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Kepada Ibu Menteri Kesehatan jadi yang ringan dulu baru yang berat Pak Lukman. Begini Bu, jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa soal kesehatan itu bagian yang tidak terpisahkan untuk seorang naik haji karena syaratnya adalah kuat. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana orang yang kira-kira tidak kuat secara ukuran medis itu bisa berangkat dan selamat kan gitu. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu Ibu jelaskan adalah kalkulasi yang sudah hampir mendaftar ini kan 2 juta kalau tidak salah, 2 juta calon jama’ah haji yang sehat berapa? Yang menurut kategori Ibu Menteri, kuning, merah, dan terusnya berapa? Terus penanganannya seperti apa? Pertanyaan ringan saja karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Jadi saya haji tahun 2003, hari ini daftar, minggu depan saya berangkat karena waktu itu belum ada model kayak sekarang, orang mau haji itu bayar dulu. Kalau dulu kan siapa yang mampu, siapa yang bisa lunas hari itu ya berangkat gitu jadi tidak ada penumpukan uang di sebuah perbankan yang mungkin belum ditanyakan oleh teman-teman yang itu nanti saya pertanyakan bagian akhir kepada Pak Menteri. Jadi itu bisa dikalkulasi Bu, yang sehat fisiknya yang kurang sehat dan seterusnya. Dan tentu penanganannya berapa dan diperlukan berapa petugas haji untuk dari Departemen Kesehatan ini. Yang ringan-ringan saja Bu ya.Haji Kesehatan calon haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, sekarang sama Mas Lukman ini. Tidak berat juga Mas Lukman pertanyaan saya. Sebagai orang awam, saya bertanya kalau sekarang saya lihat berapa Pak Ketua yang sudah daftar itu sampai tahun 2015? 2 juta? 2,2. Kalau kuotanya 160 ribu lebih sedikit, 168 katakan lah 160 berarti perlu waktu 10 tahun baru 1,6 juta itu 10 tahun. Nah, pertanyaan saya kenapa kita tidak coba-coba hentikan pendaftaran haji untuk sementara waktu sampai sejumlah 2 juta sekian itu bisa diberangkatkan oleh kementerian Pak Lukman 5 tahun kedepan atau Pemerintahan Pak Jokowi kedepan. Setelah itu baru kita buka kembali yang kira-kira yang tersisa yang belum berangkat kira-kira 500 ribu atau mudah-mudahan bisa lebih sedikit gitu sehingga seluruh perhitungan dan kalkulasi kita menjadi lebih mudah.Haji Penghentian pendaftaran haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, kalau pertanyaan pertama segera kita sepakat berhenti sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang nanti akan menimbulkan masalah oleh Pak Muhammad Yasin kalau tidak salah ya, Dirjen, itu selalu diawasi terus nah sebetulnya Irjen kan tidak perlu ada kalau memang tidak ada masalah kan gitu. Irjen itu ga penting kalau dulu kan Waskat/pengawasan melekat, pengawasan melekat tentu 3 dari manajemen yang ada. Nah, mempermudah manajemen menurut saya Pak Menteri, Pak Menteri punya terobosan baru hentikan dulu dalam pengertian kita tidak memberikan janji kepada para jama’ah yang baru-baru, sudah tahu kok mereka berangkat 30 tahun lagi kalau jumlahnya 2,2 juta atau 15 tahun katakan lah 20 tahun. Kalau di Sulawesi Selatan, saya tanya 20 tahun. Kalau sudah pasti berangkatnya 20 tahun kan, kita tidak perlu memberikan penjelasan kepada publik kenapa harus berhentikan gitu.Haji Penghentian pendaftaran haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, saya kira itu 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, 2 kepada Menteri yang ini pertanyaan kalau tadi kan pertanyaannya detail sekali apalagi Pak Pimpinan mengambil waktu begitu banyak, kita jatahnya kan cuma 3 menit. Pimpinan karena Pimpinan ya lebih dari 3 x 3 menit, ga apa-apa tapi itu pertanyaan detail. Buat saya pertanyaan haji itu urusan teknis disana itu urusan ibadah jadi bisa dimakfuh lah. Misalnya makananya terlambat ya makfuh lah itu, itu resiko dari seorang yang mau haji kan gitu. Nah, yang tidak bisa di makfuh adalah manajemen haji di Indonesia-nya. Di sananya tentu ya maksud saya tidak dimakfuh dalam pengertian dimaafkan tapi kalau di-manage oleh Indonesia sudah beres itu pemberangkatannya beres, tidak ada keterlambatan dan seterusnya. Dan jama’ah yang mau dikalkulasi setiap tahun itu cuma 200 ribu itu sudah pasti itu atau 168. Pemerintah tidak punya kebebanan dengan pendaftaran-pendaftaran baru yang diluar kemampuannya pemerintah sendiri bisa lakukan, kan gitu. Jadi kita mengukur pemerintahan 5 tahun itu diukur ya kemampuan 5 tahun, jangan me-manage manusia banyak diluar jatah yang 5 tahun itu. Itu titik tekan saja gitu. Jadi saya bukan orang manajemen tapi itu penting untuk disampaikan pada Pak Menteri.Haji Teknis pelaksanaan haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertama kepada Pak Menteri Perhubungan dulu. Saya tadi dengarin pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau transportasi haji itu kan kalau saya simpulkan itu kan udaranya saja pakai Garuda gitu. Kaitannya dengan Kementerian Perhubungan itu apa ya kira-kira? Pertanyaan ringan saja, kenapa tidak pihak Garuda sehingga lebih detail menjelaskan hal-hal yang terkait dengan detail-detail kita naik haji gitu. Dari sisi manajemen Garuda saya kira BUMN dibawah Menteri BUMN juga gitu. Ini pertanyaan ringan saja Pak karena dari tadi tidak ada yang bertanya kepada Pak Menteri. Jadi saya coba cari-cari pertanyaan. Siapa tahu lebih efisien gitu kalau pihak Garuda-nya yang memberikan tapi kalau itu bagian dari penugasan daripada Kementerian Agama, saya tidak tahu.Haji Transportasi haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 DEMOKRAT Jawa Tengah VIII Laki-laki Jadi kewajiban kita bagaimana memberangkatkan yang sudah mendaftarkan haji sehingga saya tidak perlu bertanya pertanyaan kedua saya kepada Pak Menteri, uang haji yang didaftarkan oleh para calon jama’ah ini ditaruh dimana? bunganya berapa? bunganya untuk apa? Dan dikelola untuk apa saja? Ini pertanyaan berikut dari pertanyaan yang pertama.Haji Uang haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Apa yang disampaikan Romo tadi soal klaim sepihak memang saya kira ini hal yang berbeda dengan hal-hal lain yang disampaikan oleh teman-teman soal problem-problem di Departemen Agama terutama problem tentang penyerapan anggaran dan lain-lain tadi sampaikan. Tapi yang paling harus digarisbawahi saya kira adalah klaim sepihak tentang kenaikan BPIH, penurunan BPIH. Mohon maaf. Ini memang sudah dijelaskan oleh Pak Syafi'i tadi bahwa Komisi VIII, saya ikut tidak terlalu intensif tetapi selalu hadir dalam rapat-rapat di puncak. Memang harus kita catat bersama-sama bahwa pertama kali Pemerintah mengajukan angkat BPIH itu kalau Rupiahnya Dollarnya saya lupa memang mulai dari 11 41 juta turun 40 kemudian 39 dan seterusnya sampai bersama-sama sepakat 33. 962 kalau tidak salah. Nah, itu faktual itu yang perlu upaya keras dan melakukan rasionalisasi dan penyisiran sejumlah angka yang tidak cukup bisa terima itu adalah Komisi VIII bukan dari pihak Dirjen PHU. Itu testimoni saya, Pak Menteri. Jadi kemudian by Undang-Undang MD3 memang menyatakan bahwa adalah tugas DPR bersama-sama Pemerintah untuk menyusun Undang-Undang dan untuk menetapkan dalam kontek haji adalah BPIH.Haji dan Umroh BPIH 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, itu mungkin yang banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi substansinya itu Pak Menteri dan untuk satu soal, saya kira harus diklarifikasi dan harus disampaikan ulang bahwa ini adalah kerja sama Pemerintah dan Komisi VIII soal menurunkan BPIH karena ini menyangkut hal yang secara undang-undang juga betul bahwa ini kewajiban Komisi VIII dan Menteri Agama secara faktual juga memang yang menurunkan adalah DPR atau Komisi VIII dan itu harus disampaikan apa adanya. Pemimpin yang baik pemimpin yang apa adanya. Saya kira itu Pak Ketua dan saya kembalikan lagi waktunya.Haji dan Umroh BPIH 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Tidak, saya usul saja. Kita masih punya database yang di tandatangani para Pimpinan Komisi, Kapoksi dan menterikan disini. Saya kira itu nanti dibuka, membantu juga Pak Dirjen. Sebelum diskors begitu kita siapkan. Kemudian tapi mesti Pak Dirjen harus menjelaskan dulu memang data ini dibikin oleh siapa begitu? Karena tadi kelihatan terkaget-kaget dengan data yang disampaikan ke kami tapi dibantah bahwa tetap memegang pada yang sudah disepakati di Paripurna Komisi VIII. Jadi nanti akan kelihatan komputernya Komisi VIII yang error atau Departemen Agama karena kalau dari jawaban Pak Dirjen tadi sebenarnya tidak ada masalah berarti usulan koreksi alokasi ini dianggap tidak ada, kan begitu? Nah, itu lebih senang kita jadi tidak perlu panjang-panjang. Kalau ini dianggap bukan koreksian dari Depag meskipun ini resmi instansinya ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh begitu. Kalau memang dianggap tidak ada ya ga ada soal tinggal database kita, kita buka saja di layar itu. Itu saja usulan saya Ketua.Haji dan Umroh Database 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kelola Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Ini amanat dari Undang-Undang 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Mereka berkeluh kesal kepada kita tentang hal-hal yang menyangkut dengan pendanaan yang diperlukan karena di dalam Keppres Nomor 50 memang disana dinyatakan bahwa segala hal yang terkait dan diperlukan bagi pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPHI dibebankan kepada APBN pada bagian anggaran Kementerian Agama. Saya mengamati di APBN-P, itu belum dianggarkan oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan sih sekarang sudah dicarikan dana, mata anggaran apa saya tidak tahu, tapi pada saat mereka-mereka, beliau-beliau bahkan menghadap bukan ke Komisi VIII, ke Pimpinan DPR cuma kami Komisi VIII di minta Pimpinan DPR untuk menyertai kunjungan mereka. Saya kira mereka punya untuk diberi pendanaan atas segala yang diperlukan dari APBN, itu yang pertama kepada Pak Sekjen, saya kira itu yang lebih relevan. Dan Keppres ini berlaku sejak 3 Juni 2014, berarti beberapa bulan lagi sudah satu tahun dan mereka Anggota KPHI ini sudah bekerja jauh sebelum Keppres ini ada, menurut mereka.Haji dan Umroh Haji 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Sedikit saja Pak Dirjen. Jadi yang tadi disampaikan tentang komplain dari Muasasah ya Nabil Abdul Rozak kalau tidak salah ini, Bahasa Arabnya kurang jelas. Nah, Pak Dirjen ini sudah memberikan penjelasan bahwa tidak ada MoU atau penandatanganan kerja sama dengan muasasah ini sehingga tidak membuat gentar Departemen Agama dalam menghadapi ancaman yang disampaikan oleh muasasah ini, sambil memperhatikan hukum yang berlaku di Saudi Arabia.Haji dan Umroh Pembatalan hotel 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya mundur kebelakang. Sebenarnya waktu rombongan pertama Panja BPIH ke Haramain itu kita sudah sampaikan sebenarnya kan bahwa kita ingin mengurangi dua tempat yang dan kita sampaikan secara eksplisit pada yang menerima, Ibu. Tentu saja karena waktu itu memang kita mendapat informasi belum ada agreement apapun bahkan petugas dari pihak Depag pusat atau Jakarta baru hadir ke Haramaini sehingga tidak perlu lagi, apa namanya, tidak perlu lagi mencantumkan dua tempat yang pada akhirnya memang kita bersama-sama sepakati untuk di-delete, kan begitu.Haji dan Umroh Pembatalan hotel 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, ini sebenarnya kalau dirunut dari peristiwa itu, tidak perlu terjadi juga sebenarnya peristiwa ini. Nah, koreksi kita menurut saya. Jadi seandainya dari tanggal dimana kita datang itu sudah antisipasilah karena teman-teman Komisi VIII tidak sepakat dua tempat itu maka tidak melakukan komunikasi, itu mungkin tidak terjadi hal seperti ini sehingga ini saya kira juga bagian dari permainan ya saya tidak tahu disana, kan begitu untuk tetap mendapatkan hak dari, bukan hak, mendapatkan keuntungan atas pembatalan yang sebenarnya bukan pembatalan, pemberitahuan. Kalau pembatalan kan asumsinya sudah ada kerjasama. Itu yang ingin saya sampaikan sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi sehingga tidak perlu repot-repot juga Pak Dirjen mengantisipasi apa yang akan dilakukan secara hukum kalau muasasah itu. Saya kira itu saja Ketua. Jadi me-review kembali saja saya bahwa ancaman ini tidak mungkin akan terjadi jika sejak awal teman-teman yang sudah menyampaikan informasi keinginan untuk tidak memakai dua tempat itu segera di follow up-i oleh pihak-pihak dari Departemen Agama itu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Pembatalan hotel 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya kira pernyataaan Pak Presiden yang didampingi Pak Menteri dan pernyataan Pak Menteri sendiri sebelum BPIH dibahas sampai BPIH selesai, itu memang tidak ada satu pun kalimat kami, Pemerintah bersama-sama Komisi VIII atau bersama DPR itu tidak ada satu pun, saya bisa catat sekian banyak pernyataan. Saya kira ini pernyataan yang keliru, tidak bisa tidak, saya harus menyatakan salah dan keliru dan harus di revisi dan dinyatakan kepada publik, karena ini bukan kerja pemerintah. Itu yang pertama saya kira yang harus di dijawab oleh Pak Menteri terutama karena yang menyampaikan adalah Pak Menteri meskipun yang membahas secara intensif adalah Dirjen PHU itu ini agar di kemudian hari tidak ada hal-hal seperti ini terulang, tidak hanya Komisi VIII tapi juga komisi-komisi yang lain itu. Pak Ketua, sebagai Orang Batak mungkin perlu saya jelasin. Ada ungkapan di Jawa "ngono ya ngono ning ojo ngono" tapi mungkin Orang Batak kan lebih paham. Ada lagi ungkapan "Ing ngarso sung tolodo "Ing madya mangun karso, Tut wuri Handayani" Pemimpin itu di depan jadi pemimpin menjadi panutan seluruh orang-orang yang dipimpin. Ketika di tengah, "ing 7 madyo mangun karso" itu memberikan motivasi. Nah, saya kira Menteri Agama pasti pemimpin Nah, pernyataan-pernyataan di luar yang soal klaim sepihak memang saya mendapat protes dari temanteman di luar maksud saya masyarakat lah paling tidak. Pernyataan kontroversial saya memahami betu lah memahami betul apa makna dari pernyataan misalnya Umat Islam hendaknya menghormati yang tidak berpuasa sehingga jangan memaksa atau apa di twitter-nya itu Pak Menteri kemudian dikutip oleh banyak media untuk warung-warung buka gitu dan seterusnya. Buat saya pernyataan ini kalau untuk saya sendiri tidak ada soal cuma nanti tafsirnya hormatilah orang yang tidak shalat, wahai orang-orang yang shalat hormati lah orang-orang yang tidak shalat misalnya. Itu analogi berikutnya karena pandangan masyaratkan kan suka ekstrim, kita maksudnya baik tetapi cara penyampaian yang tidak pas itu membuat maknanya berubah, konteksnya berubah, seperti halnya dengan urusan langgam. Saya kira juga tidak ada yang mengharamkan tetapi memang kalau masalah Departemen Agama tidak ada masalah bikin kontroversi maka saya tidak ada masalah. Tapi kalau basis pekerjaannya masih menyisakan banyak masalah maka membikin satu pernyataan yang menimbulkan masalah itu menjadi masalah. Itu menurut saya.Haji dan Umroh Pernyataan Menag 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, karena itu saya dari Fraksi Partai Demokrat tidak pada posisi oposisi, tidak pada posisi ini meskipun Partai Komisi VIII ini sepakat tidak ada partai di Komisi VIII tapi paling tidak saya mencoba tengah-tengah lah karena ini memang banyak meresahkan, Pak Menteri meresahkan terutama di Anggota Komisi VIII sebagai ini tokoh-tokoh semua, Pak Kyai Syafi'i itu saya menjadi saksi tokoh di bukan hanya Sumatera Utara gitu saya kira Pak professor-professor yang ada di sini, semua tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kapabilitasnya itu, moralitasnya itu hingga aspirasi mereka itu adalah aspirasi umat. Nah, karena itu tolong dihormati, gitu saja lah. Sebenarnya itu inti dari seluruh yang diserahkan oleh teman-teman Komisi VIII. Ke depan lebih bagus lagilah kerja kita, kita akan kerja tidak untuk diri kita kepentingan bersama gitu.Haji dan Umroh Pernyataan Menag 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Ini terima kasih atas waktunya. Kita dengarkan seluruh jawaban Pak Sekjen sama Pak Irjen normatif semua, dan tidak ada imajinasi untuk menyelesaikan yang kita impikan. Minimal harapan begitu lho. PHP juga tidak apa-apa mestinya kan begitu. Satu contoh misalnya Pak Sekjen bilang seluruhnya sedang diupayakan termasuk soal impassing itu kemudian kode mata anggaran ke 57 itukan. Nah, tidak ada satu penjelasan yang konkret misalnya saya tanya soal K1 yang lulus belum ada SK juga tidak dijawab kan? Itu yang paling konkret kan? Pak Irjen juga jawabannya tunggu urusan Profesor menurut masih dalam prespektif investigasi begitu, belum ada eksekusi. Nah saya ingin mempertajam soal pertanyaannya Kyai Muna.Internal Kemenag Impassing, perubahan akun, Pengangkatan pegawai8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan pribadi saja kepada memang ini sih joke saja ya, joke. Joke saja, jadi saya tadi sudah sampaikan ke Profesor Nur Syam. Profesor DR. H. Nur Syam. Tahun 1990 berapalah, pokoknya masih Ketua Umum NU itu Pak Gus Dur ya. Datanglah seseorang minta memo "Gus Dur, saya minta memo. "Memo untuk apa?" Saya pas disitu. Memo untuk saya mau jadi PNS di Depag. Nah kita kan serius wong namanya ada tamu begitu, saya dengerin. "Ngapain kamu di Depag," katanya. Kata Gus Dur. Ya kita hening sejenak, itu apa maksudnya? Ngapain di Depag. Di Depag itu ya Pak, kata dia, kata Gus Dur semua ada. Semua hal ada di Depag kecuali agama katanya. Tapi waktu saya belum paham, joke itu saya tidak ketawa, karena saya tidak paham maksudnya apa ini semua ada di Depag kecuali agama. Setelah kemarin Romo ini ngomong disini, saya baru paham itu. Nah tetapi itukan cuma joke ya, maksud saya begini. Jadi dari manakah memulai manajemen dan administrasi Depag yang baik, begitu lho. Itu saja dulu yang penting.Internal Kemenag Internal Kemenag 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemarin saja, kita Pak Dirjen PHU ya, minta rapat dengan kita. Untuk apa? Untuk usulan koreksi alokasi indirect cost BPIH tahun 2015 yang sudah diketok palu dan sudah ditandatangani semua Pimpinan Komisi VIII, Kapoksi dan Anggota Panja. Mereka mengajukan data ada revisi. Revisi bahwa kekeliruan penghitungan sebesar fantastis, Rp26 miliar. Singkat cerita kemudian rapat disini kemudian diajukan ini dan kita bacakan, oleh pimpinan membacakan bahwa ada revisi. Di tengahtengah dibacain, Pak Dirjen kaget, lho data dari mana itu? Kemudian saya interupsi, lho inikan data dari Depag, saya bilang. Data dari saya bilang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Akhirnya ringkas cerita rapat di break 10 menit kemudian masuk mereka dan menyatakan menganulir data itu. Ya sudah nanti kami sisir kekurangannya, kita ambil dari elemen-elemen yang bisa disisir. Padahal baru kemarin kita ketok palu, itu betapa memang administrasi dari sisi itu juga sangat rapuh menurut saya. Nah, karena itu kan perlu direnungkanlah oleh teman-teman di Depag bagaimana perbaikan di Depag sendiri begitu lho. Saya tidak menganggap bahwa Depag ini jelek, tidak tetapi bahwa temuan-temuan di lapangan baik ketika kita kunker, Kunker Spesifik maupun aspirasi Dapil, itu keluhan di Depag, di bawah luar biasa kan.Internal Kemenag Internal Kemenag 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, ini tugas bapak-bapak yang di pusat untuk mulai berbenah diri begitu, sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi, Nawa Cita. Apa itu nanti Pak Kyai Maman yang jelaskan Nawa Cita. Itu bagian akhir dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Pak Dirjen, eh Pak Irjen dan Pak Sekjen. Terima kasih Saudara Ketua dan mohon maaf. Wallahu muafiq ila aqwa minthariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Internal Kemenag Nawacita 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Yang kedua, soal yang dijelaskan K1, K2 memang ini masalah berat yang dihadapi oleh Pemerintah yang lalu maupun sekarang saya kira. Karena saya pernah di Komisi II hampir selama 5 tahun membikin Panja khusus honorer. Memang seperti yang Bu Surkarti sampaikan tadi, untuk menunju K1 ataupun K2 itu memang perjuangan berat setelah melalui syarat 10 tahun mengabdi, setelah itu Keppres yang dulu, itukan otomatis tadinya menjadi PNS, diangkat menjadi PNS. Nah kemudian tiba-tiba disuruh tes seperti layaknya orang yang baru masuk CPNS.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Tentu saja kualitas karena tenaga-tenaga honorer ini kan tentu berbeda dengan orang-orang yang sudah menyelesaikan sarjana S1 begitu. Dari sisi rekruitmennya saja memang sudah tidak adil. Tapilah apalah daya akhirnya keputusan itu dijatuhkan dan memang banyak sekali yang tidak mendapatkan hak-haknya dan saya tidak membahas panjang tetapi sekarang yang sudah lulus pun SK nya belum turun, itu tolong di verifikasi kembali berapa yang sudah lulus dan belum turun SK nya. Bukan hanya di Departemen Agama saya kira, di Departemen Pendidikan atau Dikti juga banyak. Kita ke tempatnya Pak Amien Hasan Aminuddin kemarin juga Kanwil Jawa Timur menyatakan banyak sekali Pak Umam yang sudah lulus bahkan K1, SK nya tidak turun. Saya kira itu bagian Pak Sekjen juga ini saya kira.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Wallahumuafiq Illa Atwami Toriq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rekomendasi saya di mohon maaf Ketua. Rekomendasi saya Fraksi Partai Demokrat memang rapat ini sebaiknya dihentikan untuk di teruskan atau di dijadwal ulang. Tentu di dahului dengan satu hal yang paling pokok adalah klarifikasi soal klaim sepihak, penurunan BPIH. Terima kasih.Internal Kemenag Rapat 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian yang terakhir balik lagi ke halaman soal pendidikan islam Pak, pendidikan islam kurang 3 trilyun menurut catatan terakhir ini, kegiatan prioritas yang masih memerlukan dukungan tambahan. Nah saya sebenarnya hampir mirip yang ditanyakan Pak Samsu Niang selaku the ruling party, penguasa hari ini, soal output dari pendidikan Islam ini, ini memang menjadi banyak pertanyaan dan selalu menghabiskan anggaran kalau ini pagu 47 trilyun ya ditambah 3 berarti 50 trilyun, memang tidak sebanding sama sekali dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang angkanya mencapai 430 trilyun baik untuk pusat maupun daerah, sekitar 430 trilyun ini 50 trilyunnya jadi cuman seper berapanya, memang tidak sebanding dan tidak adil lagi-lagi. Politik anggaran kita tidak terlalu adil memberikan posisi pendidikan islam dari pendidikan nasional tetapi dari situasi yang tidak adil ini mari kita lihat outputnya, nah yang sebenarnya yang kepengen saya tanyakan supaya bisa membantu Pak Dirjen juga, apa sih 40 sampai 50 trilyun setiap tahun pendidikan islam itu, outputnya memang belum pernah ada pengumuman secara resmi dari Pak Dirjen apalagi Pak Menteri begitu loh, ini loh hasil dari 4 tahun pendidikan islam kita. Nah mungkin di Panitia Anggaran akan kesulitan juga menaikan ketika kita sebenarnya dimana-mana ada problem dengan pendidikan islam, banyak madrasah berkualitas bahkan untuk yang tingkat internasional mendapatkan yang terbaik banyak tetapi secara umum pendidikan kita masih mungkin baik ya cuman informasi yang dapat kita peroleh itu yang belum cukup ada.Keagamaan & PendidikanAnggaran Pendidikan Islam 8



Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah begini Pak Menteri ada beberapa pertanyaan dari Pondok Pesantren. Mungkin pertanyaannya kepada Pak Dirjen atau Pak Menteri. Nah kebutuhan sarana prasarana pondok pesantren itu berapa sih sebenarnya kalau dikalkulasikan seluruhnya yang terdata oleh Departemen Agama kemudian berapa persen yang bisa diberikan kepada mereka. Ini penting karena untuk melihat apakah betul pesantren itu mendapat perhatian semakin tahun semakin baik kita di Pemerintah atau tidak, atau jangan-jangan karena pesantren setiap hari menambah menjadi kesulitan juga Departemen Agama memberikan kebutuhan mereka, sebagian dari kebutuhan mereka. Itu saya kira pertanyaan umum. Kemudian dari pertanyaan itu akan muncul kalkulasi pagunya sudah reasonable atau belum begitu jumlah prasarana sekian, kebutuhan sarana prasarana pesantren sekian dan baru dipenuhi sekian.Keagamaan & PendidikanAnggaran Ponpes 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, hal-hal yang ringan saja ini. Saya karena dapat complain dari banyak pihak di kampung, ini edaran Pak Dirjen Bimas Islam, nah ini agak aneh memang, ya bisa juga dianggap lucu. Kita baca dengan teliti itu adalah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Tahun 1978 kan begitu, keputusan nomor 101 tahunnya 1978 dan itu awal babak kedua orde baru sedang membangun yang itu pasti kita tahulah orde baru dalam hubungan dan melihat umat islam itu berbeda dengan Pemerintah pasca reformasi melihat umat islam. Tentu kontek sosial politik maupun sosial logis, antropologis bahkan urusan hubungan rakyat dan Pemerintah itu beda jauh antara Tahun 1978 dan 2018. Jadi 40 tahun yang lalu Pak Dirjen. Ini memang edaran, edaran sifatnya dia bukan aturan, dia bukan aturan, dia bisa dilakukan, dia bisa juga diabaikan tetapi sejauh yang saya tahu struktur masyarakat kita itu kalau ada pejabat yang bikin apapun namanya, entah edaran, entah aturan itu dianggap peraturan, pasti itu. Nah dan edaran Tahun 1978 ini itu memang di kalimat terakhir kan khusus untuk Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota. Ya tentu ada desa-desa yang juga bisa menyesuaikan apa edaran 1978 itu. Nah sekarang kabupaten/kota ibukotanya, provinsi itu sudah berubah Pak Dirjen, sudah berubah itu, sosial masyarakat itu sudah berubah. Saya sih oke-oke saja dengan edaran ini, tetapi akan lebih baik kalau Departemen Agama sedikit sabar untuk mempertemukan stakeholder tentang ini untuk kemudian bikin aturan yang jauh lebih komprehensif, karena ini dampak sosialnya begini, ini di beberapa desa di Banyumas Cilacap antar Takmir Masjid ini berantem ini gara-gara edaran ini, tidak bisa kita menyalahkan speaker. Jadi antar takmir saja takmir yang masih menganggap syiar islam itu perlu, tidak peduli dengan edaran ini, oh tidak bisa kita harus toleran. Ini di desa, saya bilang Pak baca aturan ini, edaran ini, desa tidak berlaku Pak saya bilang, coba sampean baca di bagian akhir ini hanya untuk kota kabupaten, ibukota kabupaten, ibukota provinsi dan ibukota negara, tapi mereka tidak peduli, umpama inikan negara yang mengatur, ya okelah kayak begitu. Nah maksud saya agak lucu itu yang saya bilang tadi. Jadi satu aturan yang tidak memperdulikan kontek sosial politik itu pasti berimplikasi negative. Mungkin buat orang kota, buat saya sendiri ya, buat saya secara radikal kalau kita belajar tawsawuf, maka tidak perlu ada adzan karena adzan itu panggilan Allah untuk orang shalat, kalau dia punya kenyakinan bahwa shalat itu sesuatu yang penting, maka panggilan itu ada dalam hati. Kan begitu kalau menurut perspektif yang sufistik atau hakikat, tetapi inikan syariat terusannya, berarti pengaturannya. Saya jelaskan bahwa ini boleh dilaksanakan boleh tidak orang kampung tidak bisa menerima. Ini edaran Kementerian Agama resmi, saya tidak bisa bantah. Nah belum lagi implikasi yang lain tapi saya tidak mempersoalkan ini edaran, mempersoalkan kontek edaran ini diberlakukan hari ini, itu yang saya persoalkan.Keagamaan & PendidikanAturan tentang Speaker 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian ada dampak lain ya setiap pinjaman luar negeri itukan selalu kita kalau orang anggaran pasti tahu selalu kita taruh dana pendamping dari APBN. Nah kegagalan inikan juga bagian dari kerugian APBN kita begitu. Itu saya kira perlu penjelasan kita karena yang seharusnya untuk infrasktruktur kita misalnya sarana prasarana madrasah atau pesantren atau Bimas Islam yang bantunya masjid cuman sedikit sekali kan begitu, tapi lumayan sudah mau membantu Bimas Islam, tapi karena uangnya sedikit katanya, makanya kita bisa bantu sedikit kata Pak Dirjen atau di Pendis misalnya kan begitu. Nah inikan sebenarnya kalau kita bicara untung rugi, kita rugi Pak Menteri, Pagu untuk Kemenag keambil gara-gara pinjaman luar negerinya gagal. Nah ini problem menurut saya sehingga saya kira memang harus ada, tentu nanti di Panja akan lebih detail Panja SBSN, tetapi secara umum kita ingin tahu begitu dimana kampus-kampus yang gagal ini dapat pinjaman luar negeri sehingga beralih menjadi SBSN kemudian kenapa masalahnya, sehingga kita bisa mengantisipasi supaya kenaikan pagu kita itu menjadi, kita itu maksudnya Kementerian Agama, menjadi reasonable untuk ditambah. Itu saya kira public akan, ini memang hal yang agak tertutup soal bantuan luar negeri ini, tetapi saya kira public pengamatan pemerintahan, pengamat anggaran saya kira paham betul apa yang menyebabkan itu terjadi, karena misalnya kegagalan tender di Mataram itu juga meskipun tidak diberitakan tetapi itukan mengganggu juga, mengganggu bukan soal hubungan debitur kepada kreditur, tetapi mengganggu suasana pendidikan di Mataram dan uang 454 milyar itukan kalau untuk membangun mandrasah-madrasah yang kena gempa di Mataram data yang kita peroleh hampir 200 madrasah yang rusak baik berat maupun ringan. Itu satu.Keagamaan & PendidikanBantuan luar negeri 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Saya kira bisa merev, bukan merevisi, ini edaran konteknya beda, represi orde baru periode kedua 1978 itu saya anggap periode kedua, memang sudah mulai ada bibit-bibit orde baru dengan Islam mulai berkompromi 1978 itu tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan umat Islam yang dibatasi dan direpresi. Itu konteknya. 77 masih meledak di Jakarta, Partainya Pak Lukman masih banyak korban ketika kampanye di Lapangan Banteng. Itu jadi masih kuat sekali itu nuansa politik, tekanan politik orde baru kepada umat Islam, hari ini sudah bebas Pak Dirjen. Saya ke Dirjen karena yang tanda tangan kan Dirjen, Pak Muhammad Diah Amin, tak pikir dulu orang Muhammadiyah, ternyata hanya nama. Makanya saya tidak terlalu keras kritiknya, cuman memperingati saja. Itu Pak Dirjen. Mudah- mudahan nanti ada edaran yang jauh lebih sophisticates ya mempertimbangkan sosial politik dan sosial budaya.Keagamaan & PendidikanEdaran Kemenag No 3/1978 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Yang kedua, hal-hal yang ringan saja ini. Saya karena dapat complain dari banyak pihak di kampung, ini edaran Pak Dirjen Bimas Islam, nah ini agak aneh memang, ya bisa juga dianggap lucu. Kita baca dengan teliti itu adalah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Tahun 1978 kan begitu, keputusan nomor 101 tahunnya 1978 dan itu awal babak kedua orde baru sedang membangun yang itu pasti kita tahulah orde baru dalam hubungan dan melihat umat islam itu berbeda dengan Pemerintah pasca reformasi melihat umat islam. Tentu kontek sosial politik maupun sosial logis, antropologis bahkan urusan hubungan rakyat dan Pemerintah itu beda jauh antara Tahun 1978 dan 2018. Jadi 40 tahun yang lalu Pak Dirjen. Ini memang edaran, edaran sifatnya dia bukan aturan, dia bukan aturan, dia bisa dilakukan, dia bisa juga diabaikan tetapi sejauh yang saya tahu struktur masyarakat kita itu kalau ada pejabat yang bikin apapun namanya, entah edaran, entah aturan itu dianggap peraturan, pasti itu. Nah dan edaran Tahun 1978 ini itu memang di kalimat terakhir kan khusus untuk Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota. Ya tentu ada desa-desa yang juga bisa menyesuaikan apa edaran 1978 itu. Nah sekarang kabupaten/kota ibukotanya, provinsi itu sudah berubah Pak Dirjen, sudah berubah itu, sosial masyarakat itu sudah berubah. Saya sih oke-oke saja dengan edaran ini, tetapi akan lebih baik kalau Departemen Agama sedikit sabar untuk mempertemukan stakeholder tentang ini untuk kemudian bikin aturan yang jauh lebih komprehensif, karena ini dampak sosialnya begini, ini di beberapa desa di Banyumas Cilacap antar Takmir Masjid ini berantem ini gara-gara edaran ini, tidak bisa kita menyalahkan speaker. Jadi antar takmir saja takmir yang masih menganggap syiar islam itu perlu, tidak peduli dengan edaran ini, oh tidak bisa kita harus toleran. Ini di desa, saya bilang Pak baca aturan ini, edaran ini, desa tidak berlaku Pak saya bilang, coba sampean baca di bagian akhir ini hanya untuk kota kabupaten, ibukota kabupaten, ibukota provinsi dan ibukota negara, tapi mereka tidak peduli, umpama inikan negara yang mengatur, ya okelah kayak begitu. Nah maksud saya agak lucu itu yang saya bilang tadi. Jadi satu aturan yang tidak memperdulikan kontek sosial politik itu pasti berimplikasi negative. Mungkin buat orang kota, buat saya sendiri ya, buat saya secara radikal kalau kita belajar tawsawuf, maka tidak perlu ada adzan karena adzan itu panggilan Allah untuk orang shalat, kalau dia punya kenyakinan bahwa shalat itu sesuatu yang penting, maka panggilan itu ada dalam hati. Kan begitu kalau menurut perspektif yang sufistik atau hakikat, tetapi inikan syariat terusannya, berarti pengaturannya. Saya jelaskan bahwa ini boleh dilaksanakan boleh tidak orang kampung tidak bisa menerima. Ini edaran Kementerian Agama resmi, saya tidak bisa bantah. Nah belum lagi implikasi yang lain tapi saya tidak mempersoalkan ini edaran, mempersoalkan kontek edaran ini diberlakukan hari ini, itu yang saya persoalkan.Keagamaan & PendidikanKebudayaaan Masyarakat 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Kemudian ada dampak lain ya setiap pinjaman luar negeri itukan selalu kita kalau orang anggaran pasti tahu selalu kita taruh dana pendamping dari APBN. Nah kegagalan inikan juga bagian dari kerugian APBN kita begitu. Itu saya kira perlu penjelasan kita karena yang seharusnya untuk infrasktruktur kita misalnya sarana prasarana madrasah atau pesantren atau Bimas Islam yang bantunya masjid cuman sedikit sekali kan begitu, tapi lumayan sudah mau membantu Bimas Islam, tapi karena uangnya sedikit katanya, makanya kita bisa bantu sedikit kata Pak Dirjen atau di Pendis misalnya kan begitu. Nah inikan sebenarnya kalau kita bicara untung rugi, kita rugi Pak Menteri, Pagu untuk Kemenag keambil gara-gara pinjaman luar negerinya gagal. Nah ini problem menurut saya sehingga saya kira memang harus ada, tentu nanti di Panja akan lebih detail Panja SBSN, tetapi secara umum kita ingin tahu begitu dimana kampus-kampus yang gagal ini dapat pinjaman luar negeri sehingga beralih menjadi SBSN kemudian kenapa masalahnya, sehingga kita bisa mengantisipasi supaya kenaikan pagu kita itu menjadi, kita itu maksudnya Kementerian Agama, menjadi reasonable untuk ditambah. Itu saya kira public akan, ini memang hal yang agak tertutup soal bantuan luar negeri ini, tetapi saya kira public pengamatan pemerintahan, pengamat anggaran saya kira paham betul apa yang menyebabkan itu terjadi, karena misalnya kegagalan tender di Mataram itu juga meskipun tidak diberitakan tetapi itukan mengganggu juga, mengganggu bukan soal hubungan debitur kepada kreditur, tetapi mengganggu suasana pendidikan di Mataram dan uang 454 milyar itukan kalau untuk membangun mandrasah-madrasah yang kena gempa di Mataram data yang kita peroleh hampir 200 madrasah yang rusak baik berat maupun ringan. Itu satu.Keagamaan & PendidikanKegagalan program 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pertama-tama, saya kepengen Pak Menteri buka halaman 28 tentang yang sudah disinggung oleh teman-teman soal SBSN. Pada halaman 28 ini ada paparan mengenai pagu anggaran yang bersumber dari SBSN 2,7 trilyun dan meningkat 454,8 milyar dari pagu indikatif 2019. Nah beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan angka 454,837 dan seterusnya itu, inikan kalau kita pakai hitung-hitungan untung rugi, sebenarnya ini rugi kita APBN Kemenag terambil sejumlah 454 milyar sekian karena kegagalan SBSN di beberapa tempat. Inikan akibat dari itu. Misalnya, ketika kita kunjungan ke Mataram kan dilaporkan Teman-teman UIN disana. Kami yang tadinya dapat SBSN dibatalkan, kami sudah mengadakan kontrak atau istilahnya departemen itu melakukan ya kontrak dengan Pengusaha tapi dibatalkan oleh IDB. Kita tidak tahu apakah kegagalan SBSN untuk Mataram misalnya maupun UIN atau PT KIN yang lain kita tidak tahu masalahnya tapi kemudian implikasinnya Menteri Keuangan mengambil alih kan, dengan mengambil alih kegagalan SBSN kemudian dibarter atau diambilah APBN yang menjadi haknya Kemenag mestinya, itu yang saya maksud ada kerugian disitu. 458 milyar banyak sekali menurut saya karena dari beberapa Dirjen saja masih, usulan Pak Menteri ini masih banyak yang harus ditambah. Nah kita kepengen tahu berapa data PT KIN yang gagal menerima SBSN yang kemudian diambil oleh Kementerian Keuangan dan lalu dialihkan menjadi uang dalam negeri, dalam arti APBN kita begitu karena SBSN kan sudah pasti itu biasanya diambil dari dana haji, sukub atau syariah itu, nah setelah diketahui batal yang pinjaman luar negeri kan otomatis mau tidak mau diambil yang dari dalam negeri begitu atau yang kedua jangan-jangan memang ada miss management di dalam SBSN ini sehingga teman-teman bersepakat untuk membikin Panja SBSN, tapi saya kira Pak Menteri harus memberikan klarifikasi soal ini.Keagamaan & PendidikanKegagalan SBSN 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Pertama-tama, saya kepengen Pak Menteri buka halaman 28 tentang yang sudah disinggung oleh teman-teman soal SBSN. Pada halaman 28 ini ada paparan mengenai pagu anggaran yang bersumber dari SBSN 2,7 trilyun dan meningkat 454,8 milyar dari pagu indikatif 2019. Nah beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan angka 454,837 dan seterusnya itu, inikan kalau kita pakai hitung-hitungan untung rugi, sebenarnya ini rugi kita APBN Kemenag terambil sejumlah 454 milyar sekian karena kegagalan SBSN di beberapa tempat. Inikan akibat dari itu. Misalnya, ketika kita kunjungan ke Mataram kan dilaporkan Teman-teman UIN disana. Kami yang tadinya dapat SBSN dibatalkan, kami sudah mengadakan kontrak atau istilahnya departemen itu melakukan ya kontrak dengan Pengusaha tapi dibatalkan oleh IDB. Kita tidak tahu apakah kegagalan SBSN untuk Mataram misalnya maupun UIN atau PT KIN yang lain kita tidak tahu masalahnya tapi kemudian implikasinnya Menteri Keuangan mengambil alih kan, dengan mengambil alih kegagalan SBSN kemudian dibarter atau diambilah APBN yang menjadi haknya Kemenag mestinya, itu yang saya maksud ada kerugian disitu. 458 milyar banyak sekali menurut saya karena dari beberapa Dirjen saja masih, usulan Pak Menteri ini masih banyak yang harus ditambah. Nah kita kepengen tahu berapa data PT KIN yang gagal menerima SBSN yang kemudian diambil oleh Kementerian Keuangan dan lalu dialihkan menjadi uang dalam negeri, dalam arti APBN kita begitu karena SBSN kan sudah pasti itu biasanya diambil dari dana haji, sukub atau syariah itu, nah setelah diketahui batal yang pinjaman luar negeri kan otomatis mau tidak mau diambil yang dari dalam negeri begitu atau yang kedua jangan-jangan memang ada miss management di dalam SBSN ini sehingga teman-teman bersepakat untuk membikin Panja SBSN, tapi saya kira Pak Menteri harus memberikan klarifikasi soal ini.Keagamaan & PendidikanKerugian pemakaian APBN 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah karena itu kalau Pak Dirjen bisa menyajikan outputnya dan dikasihkan kepada Komisi VIII untuk 4 tahun ini, saya kira, apalagi Pak Mustaqin yang di periode, yang di Badan Anggaran saya kira akan bisa membantu menaikan sekedar 3 trilyun saya kira terlalu sedikit. Nah memang harus ada keberanian politik di Panitian Anggaran untuk bukan mengatasnamakan Islam bukan, ini lagi sensitive ini politik identitas, ditambah lagi edaran Pak Dirjen itu sangat membikin sensitive begitu, sangat sensitive itu kalau Bapak belajar ilmu politik itu waduh saya tidak berani tanda tangan kalau saya Dirjen Pak, sensitive sekali edaran itu. Nah tetapi ini soal hak pendidikan warga negara, itukan tidak mengenal islam dan tidak islam, nah adalah hal yang tidak mungkin Pak Mustaqin membiarkan atau Badan Anggaran angkanya hanya 50 trilyun untuk seluruh Indonesia untuk pendidikan islam begitu dibanding pendidikan kebudayaan yang menganggarkan sekitar 430-an trilyun begitu loh. Nah itu saya kira perlu dibantu oleh Pak Dirjen, kasihlah kita output dari pendidikan islam selama 4 tahun ini yang Bapak merasa ini prestasi dari Kementerian Agama itu.Keagamaan & PendidikanPermintaan naikkan anggaran 8
Khatibul Umam Wiranu 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-Laki Nah begini Pak Menteri ada beberapa pertanyaan dari Pondok Pesantren. Mungkin pertanyaannya kepada Pak Dirjen atau Pak Menteri. Nah kebutuhan sarana prasarana pondok pesantren itu berapa sih sebenarnya kalau dikalkulasikan seluruhnya yang terdata oleh Departemen Agama kemudian berapa persen yang bisa diberikan kepada mereka. Ini penting karena untuk melihat apakah betul pesantren itu mendapat perhatian semakin tahun semakin baik kita di Pemerintah atau tidak, atau jangan-jangan karena pesantren setiap hari menambah menjadi kesulitan juga Departemen Agama memberikan kebutuhan mereka, sebagian dari kebutuhan mereka. Itu saya kira pertanyaan umum. Kemudian dari pertanyaan itu akan muncul kalkulasi pagunya sudah reasonable atau belum begitu jumlah prasarana sekian, kebutuhan sarana prasarana pesantren sekian dan baru dipenuhi sekian.Keagamaan & PendidikanSarana Prasarana Pondok Pesantren 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian keluhan yang di bawah juga soal BOS, ini saya kira tanggapan saya yang ketiga. Bantuan operasional sekolah yang saya kira sudah disampaikan sama Ketua kepada Pak Menterinya juga, saya tadi Menteri Keuangan datang, saya tanya ke Dirjen Anggaran, kenapa ada perlakuan yang berbeda? BOS yang dikucurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, itu mata anggarannya menurut di dalam kode mata anggaran Pemerintah Pusat kan ada kodenya. 52 dan 57 salah satunya. 52 ini menyangkut belanja barang, 57 menyangkut belanja bantuan sosial.Pendidikan Dana BOS 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu masih menggunakan mata anggaran 57 sehingga tidak ada kesulitan bagi sekolah untuk mengalokasikan BOS yang dia terima. Berbeda perlakuan terhadap BOS dari Depag. Ada 2 kemungkinan, kalau jawaban Pak Menteri saya tidak tahu kepada Pak Ketua Komisi VIII karena belum pernah di share kepada Komisi VIII, yang saya tangkap merasa paling benar anggaran 52. Kenapa? Karena dan seterusnya saya tidak terlalu paham nanti Pak Ketua Komisi VIII saya kira bisa memberikan klariifkasinya tapi buat saya, saya tidak sedang bicara syarat tapi bicara ketidakadilan.Pendidikan Dana BOS 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya sering membandingkan begini, jangan berharap orang-orang pribumi itu akan punya kemampuan berusaha di Indonesia melampaui orang-orang Tionghoa, sama-sama WNI. Kenapa Pak Umam? Oh iya, sebab tahun itu, 1999 mereka sudah di support oleh negara sebesar Rp60 triliun. Dari apa? Dari BLBI, Yang kembali ke negara cuma Rp200 triliun dari Rp600 triliun itu melalui BPPN. Nah, kita kadang-kadang memang harus mempernyatakan tentang keadilan anggaran. Jangan karena kita ini mau mengidentifikasikan diri sebagai aparatur negara yang bersih tapi kemudian merepotkan di bawah begitu. Di bawah itu kerepotan sekali, beli pensil satu saja harus dilaporkan kalau pakai mata anggaran 52. Iya bagaimana BOS-BOS mau bisa dimanfaatkan, ditasarufkan untuk kepentingan sekolahan. Ngenes kan kalau sekolah-sekolah agama ini.Pendidikan Dana BOS 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian yang lain ya, ini soal pada soal yang juga membuat kita getir tadi sudah disampaikan Ketua Komisi VIII kepada Pak Sekjen soal banyak Profesor yang tidak mengajar di kampus. Profesor itu tunjangannya sekarang katanya 12 san juta, katanya. Tunjangan profesi atau apa tapi itu tidak penting tapi maksudnya banyak dibanding gaji yang tadi disampaikan, gaji guru yang masih ada yang Rp100.000 atau Rp200.000,- per bulan. Nah kenapa Depag membiarkan para professor-professor iyang mendapatkan tunjangan itu tidak mengajar di kampus bahkan ada yang banyak di luar negeri. Saya kira inikan pengawasannya juga tidak benar ini. Jadi kita mengawasi itu hal-hal yang kasat mata begitu tapi tidak diperhatikan oleh teman-teman Irjen sendiri begitu. Itu menurut saya kalau ketat para profesor itu karena mahasiswa kadang-kadang juga semakin hari tidak berkualitas karena dosennya yang menurut kita itu kualitasnya baik, para Profesor paling tidak itu sudah enggan mengajar S1, apalagi S1, S2 saja pada tidak mau. Paling Profesor datang kalau menguji disertasi. Bisa diceklah, saya tidak perlu sebut nama para Profesor yang sibuk mencari penghasilan di luar profesinya sebagai dosen. Itu kalau diteliti dan itu betul-betul diawasi dan dikasih punishment, itu banyak sekali uang yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tadi dikeluhkan oleh kita semua soal itu yang ketiga.Pendidikan Agama Dosen 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Nah, madrasah-madrasah kita yang kita punyai itukan tidak adil juga perlakuannya. Ada yang begitu mudah karena memang pengurusnya ada pejabat, ada Anggota DPR, ada orang Jakarta atau dan seterusnya. Ada tidak teman-teman Depag melakukan identifikasi atau database yang valid sehingga tidak ada duplikasi di dalam memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah mulai diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah dan seterusnya sehingga tidak perlu lagi Anggota DPR merengek-rengek minta bantuan. Meskipun itu sebenarnya hak Anggota DPR untuk mengajukan satu permintaan kepada eksekutif bahwa hak kita mana begitu? Tentu sesuai dengan undang-undang, bukan dalam pengertian meminta, tapi itu hak. Itu pertanyaan kedua sekaligus memberikan pertanyaan tentang data base tentang madrasah yang saya sering dikeluhkan karena satu kabupaten, saya Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Dapil saya. Banyak yang kejadian bantuannya banyak, maksud saya berkali-kali tapi ada madrasah atau institusi pendidikan lain yang tidak pernah sama sekali, itu yang kedua yang saya kira menjaid penutup pertanyaan saya karena sudah semua pertanyaan ditanyakan teman-teman sebelumnya.Pendidikan Agama Madrasah 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Perbandingan yang lain bapak-bapak sekalian. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Dirjen PAUD, ini satu instansi pendidikan di bawah TK yang lahir beberapa hari yang lalu ibaratnya. Di agama, di Departemen Agama atau di komunitas agama, santrilah, itu sejak mbah-mbah kita, itu sudah ada yang namanya Madin, Madrasah Diniyah. Seorang ustadz, seorang kyai kayak Kyai Maman bikin sekolah informal sore hari mendidik orang-orang untuk belajar agama, itu sudah dari nenek moyang kita tapi Depag kan tidak pernah berpikir, bagaimana mencarikan Madin, biayanya dari negara. Tidak pernah terpikirkan, yang baru kemarin sore yang namanya PAUD, sudah ada Dirjennya karena teman-teman di Diknas itu berpikir maju demi pendidikan dalam rangka penyerapan anggaran bukan dalam rangka menghalang-halangi anggaran turun, atas nama pengawasan, atas nama Irjen. Inikan selalu Irjen menjadi argumentasi teman-teman untuk terlalu hati-hati atau antara hati-hati dan penakut itu beda-beda tipis. Jadi beda tipis. Orang berani sama orang ngawur juga beda-beda tipis tetapi jangan sampai gara-gara ada Irjen ini jadi katanya saja langsung Irjen, cara pengawasannya bagaimana kok membuat satu institusi tidak bekerja dengan baik dan serapan anggarannya begitu lemah. Itu tangung jawab Irjen, Irjen kan bukan malaikat yang menakut-nakuti orang. Irjen itu meluruskan yang tidak lurus, kan begitu. Nah itu salah satu contoh soal BOS tadi, saya analogikan dengan kreativitas teman-teman di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan soal pendidikan usia dini atau dengan Madin (Madrasah Diniyah).Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Sekarang banyak sekali Madrasah Diniyah yang memang tidak ada mata anggarannya di Departemen Agama ya akhirnya membikin proposal kanan kiri atau kalau Pak Bisri sebagai pengusaha batik yang kaya ya datanglah ke Pekalongan, kan begitu. Begitu. Jadi saya kira jawabannya "Wah ini yang benar memang 52 Pak Umam karena ini untuk tertib anggaran dan lain-lain", tolong dijawab atau diupayakan solusinya begitu. Saya tadi ngobrol sama Dirjen Anggaran, ya tidak ada soal Pak Umam, terserah departemen masing-masing, Depdiknas atau Depdikbud memang meminta kepada kita 57, Depag bersikukuh 52 itu mana yang benar saya tidak tahu. Itu yang ketiga.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Pertanyaan dari Pak Nanda saya pertegas saja. Bapak mau mengalokasikan lebih dari 34 apa tidak di dalam APBN perubahan itu, kalau tidak ya memang temanteman mempertanyakan. Kalau iya, mari kita lihat nanti di dalam RKA-K/L itu mana yang bisa kita pindahkan atau di istilahnya itu pengalihan anggaran karena ini dianggap ad darurah itu, ad darurah kan tubihul machdurat kan istilahnya H. Nanda itu. Jadi ini kalau dalam bahasa Aparatur Sipil Negara di Undang-Undang yang baru itu, diskresi. Buat kita memang itu sangat penting karena menyangkut pelayanan umat, itu pertanyaan itu saja yang perlu dijawab.Perkawinan KUA 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Sama-sama Banyumasan. Saya sudah hampir mendengar seluruh pertanyaan teman-teman dan yang sudah mau saya tanyakan sudah ditanyakan kecuali satu yang saya ingin pertegas soal serapan anggaran. Memang di dalam serapan anggaran 2014 itukan 87%. Kalau asumsinya Rp45 triliun yang diserap, kemudian 87% nya kurang lebih masih ada sisa Rp5 triliun, mungkin ya, saya tidak mengerti angka-angka persisnya. Sebenarnya angka Rp5 triliun ini agak mengherankan kalau laporan dari temanteman Depag tadi ada kurang lebih 513 kantor KUA yang masih dalam posisi yang bisa disebut tidak ada begitu. Nah itu, ini soal manajemen keuangan negara yang mungkin harus diperbaiki sehinga tidak perlu lagi kalau kemarin diserap untuk ini, kita perlu menganggarkan. Saya hitung sama Pak yang ahli anggaran dari teman kita ini dari Partai Matahari, oh ya saya belum mengenalkan, terakhir saja. Itu hanya membutuhkan Rp218 miliar kalau asumsi 513 KUA begitu. Jadi tidak sampai Rp1 triliun sehingga tidak perlu teman-teman bertanya kenapa hanya 34 KUA yang hendak mau dibangun, kan begitu. Ini sebenarnya problem manajemen keuangan negara yang hampir jamak di seluruh departemen begitu. Ini termasuk bagus, serapannya 87% tetapi menurut saja mubazir saja.Rancangan Anggaran Anggaran 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 1 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Memang sekarang ada undang-undang baru, saya memang baru di Komisi VIII. Undang-undang yang namanya Adpem, Administrasi Pemerintah. Di dalam Undang-Undang Adpem yang baru 2014, itu eksekutif itu diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi. Saya kira ke depan, jangan takut-takutlah sama KPK ya. Ada diskresi kepada pejabat negara khususnya eksektuf untuk mengambil langkahlangkah yang memang dibutuhkan untuk segera diputuskan meskipun mungkin secara birokrasi keuangan itu masih belum benar mungkin ya. Inikan saya bisa memahami, Rp5 triliun itukan karena mungkin pengajuannya terlambat dan seterusnya-dan seterusnya lah secara administrasi keuangan negaranya tapi setelah ada Undang-Undang Adpem saya kira tidak perlu lagi ada sisa anggaran. Bapak bisa baca Undang-Undang yang terbaru itu atau juga ini pertanyaan yang kedua. Ini di dalam Undang-Undang 17/2014 soal MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD. Inikan kita anggota DPR punya kewajiban memperjuangkan konstituen, itu jelas memang, sampai sumpah janjinya pun begitu. Nah, pertanyaannya ini kepada ketua juga ini, kepada pimpinan, kepada teman-teman. Apa sih yang kita bawa Komisi VIII, Anggota-Anggota Komisi VIII ke daerah pemilihan? Saya tidak menuntut itu tapi urutannya begini. Di Undang-Undang Desa, ada kan dulu itu desa itu sangat tidak adil diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ada 74.045 desa. Desa yang ada Anggota DPRD nya dapat bantuan, ada DPRD tingkat I dapat bantuan provinsi, ada DPR pusat, dapat bantuan dari pusat, entah berbagai macam program sehingga tidak adil. Karena itu sekarang desa menjadi adil karena 74.000 sekian desa itu, semua mendapat bantuan secara adil sesuai dengan indeksnya, jumlah penduduk, kesulitan geografis dan seterusnya.Rancangan Anggaran Diskresi 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Kemudian jawaban dari Pak Sekjen tadi, jawaban Pak Sekjen juga menyangkut hal-hal yang seharusnya dijawab secara konkrit misalnya soal pertanyaan Kyai Syafi'i. Pertanyaan Kyai Syafi'i menyangkut yang contoh tentang anggaran 52, itu begini maksudnya Kyai Syafi'i. Kalau masih menggunakan 52 maka sekolah-sekolah yang dimaksud hanya mendapatkan paket, berupa bangku, berupa buku, berupa alat tulis yang tentu tidak pasti bisa dimanfaatkan sementara barang yang dikirim harganya kalau untuk ukuran kampung tertentu itu terlalu tinggi.Rancangan Anggaran Perubahan akun 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Jadi mark up nya justru dari atas begitu. Kan yang dijadikan argumen yang selalu oleh Pak Irjen bahwa dengan pakai 52, itu justru menjamin tidak ada korupsi di bawah. Justru kenyataannya kan sebaliknya kalau Pak Syafi'i tadi katakan itu. Justru dengan menggunakan 52 itulah barang distok dari pusat, sekolah hanya menerima barang dengan jumlah harga yang sesuai dengan kiriman BOS itu tadi. Jadi suka-suka dibalik-balik begitu argumennya. Jadi saya kira itu harus diklarifikasi. Jadi jawaban-jawaban yang kita dengarkan itu tidak ada satupun yang kita membuat kita itu cukup bisa memahami dalam arti memuaskan ada impian akan ada penyelesaian. Masalahnya misalnya soal K1, K2, inikan sudah bertahun-tahun, tidak selesai juga begitu Pak. Irjen ngapain? Kan begitu. Investigasi, investigasi, investasi terus, jawabannya kan begitu sementara kita kan selalu dikeluhkan, ditangisi orang-orang yang kalau kita datang ke konstituen, kita datang ke Dapil-Dapil, kan begitu. Jadi saya kira Pak Ketua, Pak Pimpinan. Saya kira masih perlu didalami lagi ini beberapa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman dari Depag ini. Terima kasih Ketua.Rancangan Anggaran Perubahan akun 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 6 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Atau cara lain Pak Ketua. Tidak lazim juga ada kesimpulan kemudian ada catatan hal-hal yang jawabannya belum dirasa jelas akan dijawab kemudian itu juga tidak lazim. Jadi buat saya lebih fair menurut Tatib DPR sendiri itu ya kesimpulan atau ini ditunda. Diskors maksud saya untuk pertemuan berikutnya, baru kesimpulan.Regulasi Kesimpulan 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 7 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Sebenarnya problemnya ini sih soal teknis Pak Ketua, bukan soal tidak setuju. Ini juga kesimpulan baik-baik saja.Regulasi Kesimpulan 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Saya bacakan ini Undang-Undangnya Pak Yasin ya, Undang-Undang tentang MD3. Fungsi DPR Bagian kedua Pasal 69. 1. Legislasi. 2. Anggaran. 3. Pengawasan. Kemudian ayat (2), ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan dan seterusnya.Regulasi UU MD3 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 2 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Ini konkretnya kan begini. Hampir semua teman-teman Dirjen yang banyak anggarannya, punya program kemudian kita mengafirmasi kemudian kita mengetok palu persetujuan anggaran tapi setelah kita cek tahun-tahun lalu kan juga banyak yang bodong tapi ajuan dari DPR atas nama representasi selalu mental atas nama dilarang sama Irjen karena secara normatif tidak memenuhi syarat. Sebenarnya saya yakin teman-teman di DPR itu jauh punya kaki tangan di daerah karena punya konstituen dan punya sistem sel yang jauh lebih detail dalam mengajukan satu aspirasi kepada pemerintah. Itu sebenarnya kan substansi pertanyaan Kyai Muna itu, itu. Jadi jangan hanya argumentasi yang normatif kemudian mematahkan seluruh aspirasi yang memang betul-betul benar dan kita bisa lihat kok banyak madrasah yang bantuannya itu tidak konkrit. Dalam arti tahun-tahun sebelum ini ya? Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang dimaksud dengan pertanyaan Kyai Muna tadi itu. Jadi tidak. Kalau S1 bisa jawab, ya tentu seluruh produk hukum harus kita taati bagi orang yang ada di negara hukum, kan begitu. Itukan jawaban yang diberikan kepada orang yang belum dewasa, masih belajar di S1, kan begitu.Regulasi UU MD3 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 3 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Itu tadi, yang catatan MD3 itu pimpinan. Ini kan belum dijawab.Regulasi UU MD3 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 4 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Iya. Regulasi UU MD3 8
KHATIBUL UMAM WIRANU 5 Demokrat Jawa Tengah VIII Laki-laki Memang jangan dianggap kita membawa aspirasi Dapil, tidak. Dapil kita kan seluruh Indonesia, begitu. Jangan ada salah persepsi di Kementerian manapun, kalau kita mengajukan aspirasi itu, itu aspirasi Dapil juga, belum tentu. Di seluruh Indonesia itu. Itukan belum masuk di ini, catatan maksud saya. Belum masuk di catatan karena tanggapan Pak Yasin kan itu,ya pokoknya yang namanya undang-undang ya kita taati, kan begitu doang tapi tidak ada penjawaban yang bagaimana A,  pertanyaan Kyai Muna dijawab, kan tidak ada padahal itu harus dijawab. Bagaimana sebuah departemen mengelola keuangan negara pada saat yang sama dia bermitra dengan DPR.Regulasi UU MD3 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Karena waktunya sudah sore dan biasanya Pak Minto itu mesti ngajak ke pasar ular dan Jalan Surabaya.Oleh karena itu, harus segera diakhiri. Pertama untuk penyamaan persepsi. Ini disini kan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang BPJS Undang-Undang 40 tahun 2011, yang produknya ada 2 yaitu : Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai tahun 2014, kemudian yang jaminan kerja akan dimulai tahun 2016. Kemudian produk dari apa namanya Kemen Kesehatan itu dua yaitu PBI dan non PBI. Yang PBI itu yang premi akan di-cover oleh pemerintah seluruh Indonesia, seingat saya 86 juta. Untuk Jawa Timur itu 14,1 juta, untuk Jawa Timur yang tidak ter-cover itu kan punya Jamkesda. Mudah-mudahan itu tetap di pertahankan.
Bantuan 
Kesejahteraan Jamkesnas 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Usulan saya begini, ini karena sama-sama wakil, eh kemudian dari itu sebetulnya ini yang mau diubah dari PBI itu menjadi KIS. Jadi itu sebenarnya hanya perubahan casing saja karena kalau merubah keseluruhan itu undang-undangnya harus di ubah. Ini yang sesungguhnya menjadi persoalan besar karenanomenklatur nya belum keluar dan lain-lain. Usul saya pada Pimpinan untuk Komisi VIII biar kita ini memperoleh data yang mantap, bersama-sama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur kita ke Jawa Timur itu untuk melaksanakan kunjungan khusus kunjungan spesifik, ke Banyuwangi sama ke Surabaya sehingga kita ini akan mendapatkan data-data yang lengkap. Dari situ nanti kita akan _ias berdiskusi secara matang dengan kementrian. Dan ini kalau bersama-sama dengan Komisi E tentu akan menjadi sesuatu yang yang menarik. Menurut saya poin untuk memasukkan pada kesempatan ini, yang lain saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu biar cepat ke Pasar Ular, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya kira begitu Pak Ketua.
Bantuan 
Kesejahteraan KIS 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Usulan saya begini, ini karena sama-sama wakil, eh kemudian dari itu sebetulnya ini yang mau diubah dari PBI itu menjadi KIS. Jadi itu sebenarnya hanya perubahan casing saja karena kalau merubah keseluruhan itu undang-undangnya harus di ubah. Ini yang sesungguhnya menjadi persoalan besar karenanomenklatur nya belum keluar dan lain-lain. Usul saya pada Pimpinan untuk Komisi VIII biar kita ini memperoleh data yang mantap, bersama-sama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur kita ke Jawa Timur itu untuk melaksanakan kunjungan khusus kunjungan spesifik, ke Banyuwangi sama ke Surabaya sehingga kita ini akan mendapatkan data-data yang lengkap. Dari situ nanti kita akan _ias berdiskusi secara matang dengan kementrian. Dan ini kalau bersama-sama dengan Komisi E tentu akan menjadi sesuatu yang yang menarik. Menurut saya poin untuk memasukkan pada kesempatan ini, yang lain saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu biar cepat ke Pasar Ular, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya kira begitu Pak Ketua.
Bantuan 
Kesejahteraan Perubahan nama 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang berikutnya yang keempat, kita sekarang ini lagi menyusun Pokja Pendis. Pokja Pendis itu semangatnya adalah sesungguhnya mengapa bargaining Kementerian Agama itu kok kalah dibandingkan dengan bargainingnya Kementerian Diknas dalam soal anggaran tadi. Kemudian yang kedua, kita ingin menyepakati kondisi empiris di sekolah Depag ini sebagian besar sekolahnya tidak terurus, sebagian besar tidak terlalu bagus. Yang ketiga, ada isu penting pendidikan yang pertama adalah pemerataan, mutu yang ketiga adalah relevansi, yang berikutnya adalah tata kelola. Yang empat ini kalau kita melihat laporan tadi kan sangat jelek. Kita alhamdulilah pada kesempatan ini mulai sedikit terbuka penyakit-penyakitnya kan kira-kira begitu, penyakitnya ini-penyakitnya ini alhamdulilah sudah mulai terbuka sedikit-sedikit. Tentu nanti kalau kita berbincangan dengan Pendis ini menjadi suatu yang betul-betul sangat menarik.Bantuan Sosial Anggaran, Pendidikan Islam, Evaluasi 8



KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya soal Bansos, Bansos ini ada yang pelaksanaannya bagus, ada yang tidak, ada yang serapannya sangat kecil. Kita ingin tahu mekanismenya kira-kira seperti apa Bansos itu. Bansos itukan saya kira kan masing-masing Dapil punya. Kemudian secara spesifik saya ingin tanya lagi bantuan siswa miskin, bantuan siswa miskin inikan sudah ter-cover di dalam kalau sekarang kan Kartu Indonesia Pintar atau dulukan program BOS dan lain-lain. Apa ini tidak ada double anggaran kalau dianggarkan. Inikan ada di beberapa Dirjen itu ada, menurut saya apa tidak lebih baik ini dialokasikan untuk yang lain daripada ada double anggaran. Sudahlah untuk bantuan siswa miskin ini diserahkan semuanya kepada Kementerian Pendidikan berupa BOS atau Kartu Indonesia Pintar.Bantuan Sosial Bansos (Bantuan Sosial) 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang ketiga, setelah saya melihat segala macam yang dilaporkan olehl BPK ini, nampaknya semangatnya Depag ini hanya semangat untuk menghabiskan bantuan kayaknya. Dengan dana seperti ini bagaimana dana ini yang penting cepat habis, dasarnya apa? Kan tidak didasarkan pada banyak tadi temuan, pada Juknis, tidak didasarkan pada proposal, tidak didasarkan kepada kebutuhan dan lain-lain. Saya ingin sarannya apa untuk ini, apa kalau perlu kedepan Depag itu sudah tidak usah mengelola bantuan? Karena ini kan sudah berkali-kali ternyata seperti itu dan menurut saya ini kan berpotensi membahayakan.Bantuan Sosial Depag 8
KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar, biar ini ada kesepahaman diantara kita. Menurut saya namanya pengawasan itu kan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, betul Pak Irjen ya? Tadi kan ada temuan bahwa dalam perencanaan kan banyak yang tidak benar.Bantuan Sosial Pengawasan 8
KUSWIYANTO 5 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Didalam perencanaan tadi kan banyak temuan. Ini mohon dengan hormat, lain kali tidak boleh terjadi Pak. Begitu ternyata perencanaannya tidak ada itu harus sekaligus tidak boleh dilaksanakan. Ini kan banyak tadi tidak ada perencanaan tapi tiba-tiba di buat muncul berbagai macam bantuan-bantuan ini. Artinya ini tidak boleh terjadi gitu loh. Ini kan menurut saya menunjukkan ini betul-betul amat sangat lemah, menurut saya keterlaluan gitu loh kalau dari perencanaannya saja tidak benar, saya yakin pelaksanaannya pasti tidak benar gitu Pak Irjen. Terima kasih. Ini persepsinya sudah sama, terima kasih jadi bahasanya itu sajaBantuan Sosial Perencanaan 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Mungkin saya ingin tanya dulu. Perkembangannya soal itu sekarang ini sampai dimana, soal keuangan itu posisinya dimana? Apa sudah mulai cair atau bagaimana? Itu kan menjadi problem nasional. Kalau memang belum kapan itu mau cair, posisinya sekarang ada dimana?Bantuan Sosial Perubahan akun 8
KUSWIYANTO 3 PAN Jawa Timur IX Laki-laki 6 bisa tuntas ya karena ini yang menjadi pertanyaan dimana-mana, bulan 6 itu tuntas semua.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Rekomendasi berikutnya setelah kita mengetahui penyakitnya ini Pak Irjen yang ada didalam, kira-kira apa rekomendasi buat Komisi VIII seharusnya setelah penyakit-penyakitnya ini ketemu. Saya kira kan mohon maaf, Pak Irjen yang didalam kan tidak cukup sekedar menemukan tapi kan tentu harus ada rekomendasi yang diberikan kepada kita terhadap semangat untuk memajukan Depag, semangat untuk menambah anggaran dan lain-lain.Bantuan Sosial Rekomendasi 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian terakhir yang tidak ditindaklanjuti tadi Bapak, kan banyak temuan dari BPK tidak ditindaklanjuti dan semua sector tadi kan hampir semuanya ada yang ditindaklanjuti dari item-item itu. Terus kemudian bagaimana itu dari yang tidak ditindaklanjuti? Hampir semua kan tadi saya lihat ada yang sama sekali tidak ditindaklanjuti termasuk temuan Irjen dan lain-lain ini dari semua ini bagaimana setelah itu tindak lanjutnya.Bantuan Sosial Temuan BPK 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki
Yang terakhir tentang tahun 2015. Saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan Ketua bahwa dari tahun ke tahun ini tidak ada hal yang betul-betul sangat signifikan. Kemudian kalau saya kembali kepada rencana pembangunan jangka panjang, saya mencoba untuk membaca dengan cermat yang ada di buku ini, ternyata tidak ada lompatan-lompatan untuk menyelesaikan persoalan yang 7% dan sedih. Saya ingin katakanlah Jakarta ini setiap tahun kan banjir mestinya mohon maaf, Badan Penanggulangan Bencana ini mestinya sudah harus punya konsep ini Ibu kota dan saya panjenangan kan sudah apa namanya studi banding misalnya: di Amsterdam. Di Belanda itu kan dataran rendah 6 meter di bawah permukaan laut. Itu saja lautnya kan bisa ditaklukkan, sungai di Amsterdam itu kan bisa ditaklukkan, bahkan sekarang dijadikan pusat wisata internasional. Sungai Bengawan Solo setiap tahun banjir, mengapa tidak ada program secara berkelanjutan untuk menyelesaikan itu. Airnya terukur, Lebarnya terukur, mohon maaf sampai sekarang kenapa tidak ada program yang betul-betul menuntaskan itu.
Menurut saya mohon maaf, bencana-bencana yang rutin itu mestinya ada betul-betul skema, harus ada blueprint untuk menyelesaikan dan kira-kira sampai kapan kira-kira bisa diselesaikan, termasuk menurut saya adalah di Jakarta, itu harus betul-betul ada blue print. Jadi yang rutin kita ingin ada blue print. Saya kira bisa studi banding di berbagai macam negara. Lah, kalau ada blue print itu berarti kira-kira ini ada lompatan-lompatan yang sangat besar. Kita ingin bahwa Komisi VIII sekarang termasuk BNPB sekarang ini harus betul-btul ada lompatan, hal-hal yang rutin ini betul-betul harus bisa di selesaikan. Bengawan Solo itu setiap tahun begitu, kenapa di Amsterdam bisa diselesaikan? kita di Indonesia tidak bisa diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiilki konsep yang jelas tentang penanggulangan bencana itu. Bencana Blue print/skema penyelesaian 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang ketiga, banyak sekali dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh program sebelumnya. Tentu kami sebagai orang baru ini sangat berterima kasih kalau dokumen-dokumen itu sampai kepada kita karena beberapa dokumen itu misalnya menghasilkan draf ini-draf ini masa' hasilnya kok cuma draf gitu, ada beberapa yang hasilnya draf mestinya kan hasilnya itu betul-betul final, mestinya kan begitu karena mohon maaf baru kalau seluruh dokumen itu disampaikan kepada kita, pedoman macam-macam saya lihat, banyak sekali pedoman-pedoman. Lah, kalau pedoman-pedoman itu sampai kepada kita tentu mohon maaf kita sangat mengucapkan terima kasih. Lah kalau betul-betul diberikan, kira-kira kapan berbagai macam pedoman itu sampai kepada komisi kita, kepada Komisi VIII sehingga mohon maaf kita ini paham betul dari kebijakan ini berhasil atau tidak berhasil. Syukur alhamdulilah kalau DPR itu kan biasanya kan yang gampang-gampang simple. Kalau seluruh capaiannya ini betul-betul digambarkan dalam bentuk matriks sehingga kita tahu pencapaian dari masing-masing sehingga betul-betul terukur ini berhasil atau tidak berhasil.Bencana Dokumen hasil program sebelumnya 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikut di halaman berapa itu, ini disebutkan habis apa sumbangan yang disampaikan ke daerah-daerah Nanggroe Aceh itu sekian Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat 48 miliar, Sumatera Selatan 226 dan lain-lain, ini apa artinya? Saya terus terang tidak bisa membaca ini. Ini artinya ini menurut saya masih berkata kalian kira belum bisa menganalisis itu. Ini sekedar bagi-bagi dana kalau bagi-bagi dasarnya apa? Apa ada dasar untuk menyampaikan bahwa Sumatera sekian, anu sekian dan lain-lain. Ini tentu kan harus didasarkan pada asumsi lebih jauh termasuk terhadap berbagai macam dana yang disampaikan yang jumlanya tidak sama itu, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang kurang, mana yang seharusnya ditambah dan lain-lain. Ini kan tidak ada analisis sama sekali sehingga bagi saya yang baru ini tidak bisa menilai. Ini barang apa kira-kira semuanya ini, termasuk dasar untuk untuk menetapkan besarannya berbagai macam itu bagaimana. Yang berikutnya 2014 kita lebih senang kalau hal ah hal yang agak sama, itu ditempatkan menjadi satu laporannya, ini kan banyak fasilitasi, kemudian koordinasi, kemudian apalagi namanya, ini yang fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, yang begitu-begitu itu sangat banyak jumlahnya. Barangkali kita akan bisa menganalisa kalau itu dikumpulkan misalnya laporannya. Dari situ Komisi VIII ini ingin membandingkan sesungguhnya dana pembangunan bencana ini antara yang digunakan untuk aparatur dengan yang digunakan yang sampai kepada masyarakat ini sesungguhnhya lebih banyak mana.Bencana Kejelasan dana 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Termasuk profil bencana yang panjenangan sampaikan di 2014 ini telah terselesaikannya 16 profil penanggulangan bencana di provinsi, kabupaten, kota ini baru 16 padahal kita kan punya 33, loh kira-kira yang lain itu bagaimana? Saya tidak tahu 16 pun kita belum tahu secara detail, secara lengkap. Barangkali ini kalau secara detail, lengkap disampaikan kepada kita, kita ingin bisa memberikan sumbang saran kepada panjenengan semua. Yang berikut di halaman berapa itu, ini disebutkan habis apa sumbangan yang disampaikan ke daerah-daerah Nanggroe Aceh itu sekian Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat 48 miliar, Sumatera Selatan 226 dan lain-lain, ini apa artinya? Saya terus terang tidak bisa membaca ini. Ini artinya ini menurut saya masih berkata kalian kira belum bisa menganalisis itu. Ini sekedar bagi-bagi dana kalau bagi-bagi dasarnya apa? Apa ada dasar untuk menyampaikan bahwa Sumatera sekian, anu sekian dan lain-lain. Ini tentu kan harus didasarkan pada asumsi lebih jauh termasuk terhadap berbagai macam dana yang disampaikan yang jumlanya tidak sama itu, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang kurang, mana yang seharusnya ditambah dan lain-lain. Ini kan tidak ada analisis sama sekali sehingga bagi saya yang baru ini tidak bisa menilai. Ini barang apa kira-kira semuanya ini, termasuk dasar untuk untuk menetapkan besarannya berbagai macam itu bagaimana.Bencana ketidaklengkapan laporan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikut di halaman berapa itu, ini disebutkan habis apa sumbangan yang disampaikan ke daerah-daerah Nanggroe Aceh itu sekian Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat 48 miliar, Sumatera Selatan 226 dan lain-lain, ini apa artinya? Saya terus terang tidak bisa membaca ini. Ini artinya ini menurut saya masih berkata kalian kira belum bisa menganalisis itu. Ini sekedar bagi-bagi dana kalau bagi-bagi dasarnya apa? Apa ada dasar untuk menyampaikan bahwa Sumatera sekian, anu sekian dan lain-lain. Ini tentu kan harus didasarkan pada asumsi lebih jauh termasuk terhadap berbagai macam dana yang disampaikan yang jumlanya tidak sama itu, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang kurang, mana yang seharusnya ditambah dan lain-lain. Ini kan tidak ada analisis sama sekali sehingga bagi saya yang baru ini tidak bisa menilai. Ini barang apa kira-kira semuanya ini, termasuk dasar untuk untuk menetapkan besarannya berbagai macam itu bagaimana. Yang berikutnya 2014 kita lebih senang kalau hal ah hal yang agak sama, itu ditempatkan menjadi satu laporannya, ini kan banyak fasilitasi, kemudian koordinasi, kemudian apalagi namanya, ini yang fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, yang begitu-begitu itu sangat banyak jumlahnya. Barangkali kita akan bisa menganalisa kalau itu dikumpulkan misalnya laporannya. Dari situ Komisi VIII ini ingin membandingkan sesungguhnya dana pembangunan bencana ini antara yang digunakan untuk aparatur dengan yang digunakan yang sampai kepada masyarakat ini sesungguhnhya lebih banyak mana.Bencana laporan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu mengapresiasi Badan apa namanya apa yang sudah disampaikan BPK, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan itu tentu prestasi yang luar biasa dan harus dipertahankan. Itu yang pertama.Kemudian yang kedua, mohon maaf karena ini baru dan kita juga belum memiliki seluruh dokumen yang lengkap termasuk 2014 pun, evaluasi ini tentu hasil dari DPR yang lalu, 2015 saya kira juga susah untuk dilakukan evaluasi karena sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, sudah didop oleh periode yang lalu sehingga tentu arah hari ini tentu ingin lebih kepada penajaman dan kira-kira pilihan mana saja untuk tahun 2015.Berangkat dari situ, mohon maaf karena baru tadi saya telah membaca dokumen ini belum bisa menilai bahwa BNPB ini termasuk sukses apa tidak sukses karena mohon maaf mestinya kita baru ini, analisisnya ini harus betul-betul sangat tajam. Misalnya melihat perangkaan keuangan, ada yang pencapaian yang bagus ada yang kurang dari 90% dan lain-lain. Bahkan yang pencegahan, kesiap-siagaan itu masih menyisakan uang 72 miliar.Bencana Laporan BPK 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pertanyaannya kalau kita melihat realitas di masyarakat bencana di Indonesia ini sangat banyak seringkali yang terjadi ini mohon maaf, kadang-kadang tindakan agak lambat dan lain-lain. Kok, alhamdulillah masih menyisakan uang 72 miliar. Ini saya kira kan agak aneh ya kira-kira begitu. Mestinya kalau melihat kondisi masakan yang seperti itu, dengan dana seperti itu saya membayangkan malah kurang kalau itu kira-kira kan, ketika kita diskusi untuk kedepan kira-kira kan ngomongnya kan penambahan dana. Tetapi paham betul karena ini kan sudah diplot oleh perencana oelh Bappenas dan lain-lain.Bencana Penambahan dana 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Mohon maaf, kami belum sempat untuk menganalisa itu tetapi kalau ini daripada Badan Penanggulangan Bencana bisa menyajikan data itu tentu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menarik karena banyak sekali ini fasilitasi-fasilitasi termasuk saya lihat hampir setiap tahun ini dari sisi pendataan ini mintanya uang agak lumayan. Menurut saya kalau pendataan tahun lalu itu sudah dilakukan, mestinya tahun sekarang itu kan tinggal updating-updating saja. Yang seperti itu mestinya kan sudah tidak terlalu banyak, toh dari segi alat-alat dan dan lain-lain, saya kira kan semuanya sudah tersedia dengan baik.Bencana Pendataan 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki
Yang terakhir tentang tahun 2015. Saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan Ketua bahwa dari tahun ke tahun ini tidak ada hal yang betul-betul sangat signifikan. Kemudian kalau saya kembali kepada rencana pembangunan jangka panjang, saya mencoba untuk membaca dengan cermat yang ada di buku ini, ternyata tidak ada lompatan-lompatan untuk menyelesaikan persoalan yang 7% dan sedih. Saya ingin katakanlah Jakarta ini setiap tahun kan banjir mestinya mohon maaf, Badan Penanggulangan Bencana ini mestinya sudah harus punya konsep ini Ibu kota dan saya panjenangan kan sudah apa namanya studi banding misalnya: di Amsterdam. Di Belanda itu kan dataran rendah 6 meter di bawah permukaan laut. Itu saja lautnya kan bisa ditaklukkan, sungai di Amsterdam itu kan bisa ditaklukkan, bahkan sekarang dijadikan pusat wisata internasional. Sungai Bengawan Solo setiap tahun banjir, mengapa tidak ada program secara berkelanjutan untuk menyelesaikan itu. Airnya terukur, Lebarnya terukur, mohon maaf sampai sekarang kenapa tidak ada program yang betul-betul menuntaskan itu.
Menurut saya mohon maaf, bencana-bencana yang rutin itu mestinya ada betul-betul skema, harus ada blueprint untuk menyelesaikan dan kira-kira sampai kapan kira-kira bisa diselesaikan, termasuk menurut saya adalah di Jakarta, itu harus betul-betul ada blue print. Jadi yang rutin kita ingin ada blue print. Saya kira bisa studi banding di berbagai macam negara. Lah, kalau ada blue print itu berarti kira-kira ini ada lompatan-lompatan yang sangat besar. Kita ingin bahwa Komisi VIII sekarang termasuk BNPB sekarang ini harus betul-btul ada lompatan, hal-hal yang rutin ini betul-betul harus bisa di selesaikan. Bengawan Solo itu setiap tahun begitu, kenapa di Amsterdam bisa diselesaikan? kita di Indonesia tidak bisa diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiilki konsep yang jelas tentang penanggulangan bencana itu. Bencana pengulangan pendekatan 8

KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Jadi, mohon maaf lebih-lebih kalau saya melihat dari masing-masing berbagai macam penjelasannya ini, kita agak susah untuk memberikan penilaian saya kaitkan dengan apa rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah katakan lah saya bacakan ada arah RPJMN ke-1 2005-2009 itu adalah membangun komitmen bangsa dan seterusnya. Kemudian 2010- 2014 ini adalah meletakkan dasar sistim penanggulangan bencana. 2015-2019 efektivitas penanggulangan bencana. Kalau saya melihat dari 2 dokumen ini ini kok sama antara 2014/2015 sehingga saya tidak bisa antara tahap 1, 2, 3 ternyata dokumennya kok sama hanya rutin-rutin saja. Ini berarti kan tidak ada artinya rencana pembangunan jangka menengah yang dibikin itu. Saya ingin penjelasan kira-kira dimana letak perbedaannya sehingga rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah ini betul-betul rumusannya seperti itu. Letak bedanya, aplikasi di bawah ini bagaimana di lapangan ini bagaimana, saya belum melihat itu. Kalau saya baru membandingkan antara 2014 dan 2015.Bencana Perbedaan rencana jangka panjang dan menengah8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Termasuk profil bencana yang panjenangan sampaikan di 2014 ini telah terselesaikannya 16 profil penanggulangan bencana di provinsi, kabupaten, kota ini baru 16 padahal kita kan punya 33, loh kira-kira yang lain itu bagaimana? Saya tidak tahu 16 pun kita belum tahu secara detail, secara lengkap. Barangkali ini kalau secara detail, lengkap disampaikan kepada kita, kita ingin bisa memberikan sumbang saran kepada panjenengan semua. Yang berikut di halaman berapa itu, ini disebutkan habis apa sumbangan yang disampaikan ke daerah-daerah Nanggroe Aceh itu sekian Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat 48 miliar, Sumatera Selatan 226 dan lain-lain, ini apa artinya? Saya terus terang tidak bisa membaca ini. Ini artinya ini menurut saya masih berkata kalian kira belum bisa menganalisis itu. Ini sekedar bagi-bagi dana kalau bagi-bagi dasarnya apa? Apa ada dasar untuk menyampaikan bahwa Sumatera sekian, anu sekian dan lain-lain. Ini tentu kan harus didasarkan pada asumsi lebih jauh termasuk terhadap berbagai macam dana yang disampaikan yang jumlanya tidak sama itu, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang kurang, mana yang seharusnya ditambah dan lain-lain. Ini kan tidak ada analisis sama sekali sehingga bagi saya yang baru ini tidak bisa menilai. Ini barang apa kira-kira semuanya ini, termasuk dasar untuk untuk menetapkan besarannya berbagai macam itu bagaimana.Bencana Profil bencana daerah 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu mengapresiasi Badan apa namanya apa yang sudah disampaikan BPK, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan itu tentu prestasi yang luar biasa dan harus dipertahankan. Itu yang pertama.Kemudian yang kedua, mohon maaf karena ini baru dan kita juga belum memiliki seluruh dokumen yang lengkap termasuk 2014 pun, evaluasi ini tentu hasil dari DPR yang lalu, 2015 saya kira juga susah untuk dilakukan evaluasi karena sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, sudah didop oleh periode yang lalu sehingga tentu arah hari ini tentu ingin lebih kepada penajaman dan kira-kira pilihan mana saja untuk tahun 2015.Berangkat dari situ, mohon maaf karena baru tadi saya telah membaca dokumen ini belum bisa menilai bahwa BNPB ini termasuk sukses apa tidak sukses karena mohon maaf mestinya kita baru ini, analisisnya ini harus betul-betul sangat tajam. Misalnya melihat perangkaan keuangan, ada yang pencapaian yang bagus ada yang kurang dari 90% dan lain-lain. Bahkan yang pencegahan, kesiap-siagaan itu masih menyisakan uang 72 miliar.Bencana Sisa anggaran 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pertanyaannya kalau kita melihat realitas di masyarakat bencana di Indonesia ini sangat banyak seringkali yang terjadi ini mohon maaf, kadang-kadang tindakan agak lambat dan lain-lain. Kok, alhamdulillah masih menyisakan uang 72 miliar. Ini saya kira kan agak aneh ya kira-kira begitu. Mestinya kalau melihat kondisi masakan yang seperti itu, dengan dana seperti itu saya membayangkan malah kurang kalau itu kira-kira kan, ketika kita diskusi untuk kedepan kira-kira kan ngomongnya kan penambahan dana. Tetapi paham betul karena ini kan sudah diplot oleh perencana oelh Bappenas dan lain-lain.Bencana sisa anggaran 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Mohon maaf, kami belum sempat untuk menganalisa itu tetapi kalau ini daripada Badan Penanggulangan Bencana bisa menyajikan data itu tentu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menarik karena banyak sekali ini fasilitasi-fasilitasi termasuk saya lihat hampir setiap tahun ini dari sisi pendataan ini mintanya uang agak lumayan. Menurut saya kalau pendataan tahun lalu itu sudah dilakukan, mestinya tahun sekarang itu kan tinggal updating-updating saja. Yang seperti itu mestinya kan sudah tidak terlalu banyak, toh dari segi alat-alat dan dan lain-lain, saya kira kan semuanya sudah tersedia dengan baik.Bencana update data 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya membuka risalah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari tahun 2015 yang kita bersepakat untuk anggaran Kemenag sebesar Rp60.284.300 triliun sekian yang saya kira Pak Menteri pada table 2 pada halaman 14, APBNP 2015 itu sudah betul Rp60.284 triliun sekian, sudah betul tapi mohon maaf bapak, ketika di halaman 9 itu angkanya berbeda. Ketika realisasi anggaran, ada kolom anggaran dan kolom realisasi, itu Rp60.291 triliun, angkanya itu beda Rp3 miliar. Rp3 miliar menurut saya besar. Otomatis kalau ini berbeda, otomatis, realisasinya, prosentasenya itu semuanya tidak benar. Ini menurut saya dokumen penting, jadi bisa dicocokkan pada halaman 9 dan pada halaman 14. Otomatis semua prosentasi dan realisasi itu harus dikoreksi secara keseluruhan. Tentu kalau merujuk pada, tadi saya sampai minta kepada staf untuk mencarikan risalah rapatnya dan risalah rapatnya sudah ketemu. Mohon maaf ini, menurut saya masalah penting, menurut saya masalah yang cukup serius. Ini yang pertamaHaji dan Umroh Anggaran 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, adalah apresiasi. Apresiasi pertama tentu pada Kementerian Agama saya kira kalau kita tidak sama-sama memberi dan menerima, sulit saya kira pertemuan hari ini bisa terjadi. Apresiasi yang kedua tentu adalah kepada seluruh Komisi VIII dan teman-teman dari anggota PAN ya? Dan seluruh masyarakat yang saya kira mohon maaf, kalau kita tidak mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat dan berpartisipasi untuk memberikan data kepada kita, saya yakin kira-kira kita tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik. Saya sungguh terharu ternyata banyak sekali yang berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini.Haji dan Umroh Apresiasi 8
KUSWIYANTO 8 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tidak apa-apalah. Jangan terlalu banyak aturan yang begitu-begitu itu. Yang susah tidak bisa dikontrol itu jangan kita ikut mengkontrol. Yang jelas-jelas umrah saja susah apalagi yang sulit. Jangan yang sulit-sulit ikut direkomendasi, orang pekerjaan saja.Haji dan Umroh Aturan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Nilai reformasi birokrasi, saya tidak mengerti ini. 60, 65, 70, 75, 80, mengapa tingkatannya kok 5:5 padahal visi ke depannya ini ingin menciptakan birokrasi yang bersih. Tahun 2015, ini kok Cuma sedikit, hanya 65%, mengapa harus 65%. Kemudian persoalan …. temuan audit, ini yang menurut saya, saya sangat kaget ini. Kok ada target presentasi penurunan audit ini 40%, 4%, kenapa kok tidak nol saja atau tidak nol lah, koma siji persentase nanti, berarti ini seakan-akan sudah dirancang kan? Ini seakan-akan sudah dirancang bahwa audit nanti Kementerian Agama persuasinya pasti ada yang tidak benar, kan begitu rancangannya. Ini kan saya sedih coba ini, porsentase penurunan temuan audit. Ini berarti kan sudah dirancang. Ini kan tidak nyambung dengan WTP-WTP itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau temuan audit 2016, 40%. 40% itu menurut saya banyak dari sekian item yang ada di miliknya Kemenag. Kira-kira kalau 40% ini tidak akan mencapai WTP. Saya tidak mengerti ini kenapa angka-angka itu bisa betul-betul terjadi.Haji dan Umroh Audit 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian dari sisi belanja. Saya yang lain-lain tidak menanyakan tetapi dari belanja pegawai. Sekarang ini sudah bulan keenam, belanja pegawai itu baru terserap 28%. Pegawai itukan sudah terukur, sudah semuanya jelas. Kita membayangkan mestinya kalau belanja pegawai itu paling tidak serapannya itu hampir mencapai 50%. Kalau sekarang serapannya belanja pegawai itu baru 28%, menunjukkan bahwa perencanaan ini kurang begitu bagus. Oleh karena itu tadi malam saya minta agar kita diberi data kepegawaian sehingga dari situ akan gampang karena menurut saya perencanaan kepegawaian itu tidak susah, semuanya bisa diukur.Haji dan Umroh Belanja pegawai 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pertama, kita ingin laporan bahwa 2 bulan yang lalu, alhamdulilah kita sudah menetapkan biaya haji yang diajukan oleh Depag, Pak Jokowi, 3.195 menjadi 2.717 alias bisa berkurang 478. Ini penting saya sampaikan, mengapa? Ini berkaitan dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik. Kalau ini sampai bisa diturunkan seperti itu dan kita berdarah-darah untuk menurunkan itu, berhari-hari, saya yakin kira-kira yang lain-lain itu bisa dilakukan seperti itu tapi kita ada kecelakaan karena kita tidak bisa membahas sampai satuan tiga. Kebetulan kalau biaya haji itu bisa karena itu bukan bersumber dari dana APBN sehingga kita bisa cermati satu persatu.Haji dan Umroh Biaya haji 8
KUSWIYANTO 16 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini setelah dicabut, mohon maaf, biasanya kan dia membentuk lagi dengan nama yang lain bahkan kadang-kadang namanya lain padahal sebenarnya orangnya ya itu-itu saja.Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya tentang umrah. Saya membayangkan karena Kemenag itu punya institusi sampai di tingkat bawah, sampai di tingkat KUA. Barangkali pada kesempatan ini diputuskan pada rapat kesempatan ini, ini harus ada pendataan karena pengumuman di masyarakat itu sesungguhnya kan waktunya agak panjang dan saya yakin itu di Kemenag Kabupaten/kota, KUA mesti tahu itu. Jadi saya kira mohon maaf saya kira perlu berkirim surat barangkali ke kabupaten/kota sampai ke KUA bahwa KUA yang punya izin, travel yang punya izin untuk penyelenggara umrah ini dan diminta data yang tidak memenuhi itu mana saja. Saya yakin Insha Allah dalam waktu dekat itu akan terekam sehingga ini kan tidak terulang-ulang. Inikan karena hampir setiap tahun inikan ada.Haji dan Umroh Biro umroh 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua barangkali Depag, Kemenag, perlu membikin pos pengaduan yang diawali dengan ini yang sudah berizin. Siapa saja yang menemukan diluar ini segera ditemuka ke Kemenag. Bisa lewat Kemenag kabupaten/kota, bisa Kakan Depag dan lain-lain. Saya yakin kalau ini dilakukan dalam waktu singkat, ini Insha Allah tidak ada yang pretek-pretek begitu karena tadi yang disampaikan oleh bapak kan yang menyampaikan bahwa yang tidak izin kita tidak tahu. Kita berharap paling tidak sebulan ke depan itu ngapunten, ini mudah-mudahan tidak dijawab tidak tahu. Paling tidak ini yang tidak punya izin dan segera akan kita tindak dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih.Haji dan Umroh Biro umroh 8
KUSWIYANTO 13 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Nambah sekalian yang dibawahnya itu yang poin 4.Haji dan Umroh BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini tambahan pak ya. Tambahan tapi penting itu pak, kalau bisa kita minta data yang 2014 pak, itu 2013 itu.Haji dan Umroh Data 8
KUSWIYANTO 3 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini sudah 2015 pak, 2014 sudah lewat kok masih mau di data, bagaimanaHaji dan Umroh Data 8



KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tidak, kalau datanya tidak jelas saya kira tidak usah diungkapkan pak, buat apa. Itu menyesatkan berarti.Haji dan Umroh Data 8
KUSWIYANTO 5 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pimpinan nambah sedikit. Asumsi untuk menetukan anggaran itu tentu berdasarkan kepada seluruh data yang ada. Menurut saya beliau inikan kerja rutin, kalau kerja rutin menurut saya sesungguhnya tidak terlalu susah, lebih-lebih di sini juga ada anggaran khusus untuk membikin database dan data base itu juga ada setiap tahun. Saya membayangkan kalau database itu setiap tahun mestinya mohon maaf, ini tidak boleh terjadi. Jadikan pemaparannya mestinya ini asumsi datanya, ini anggarannya, ini pagunya dan lain-lain. Baru setelah itu kita akan menilai bagaimana kinerjanya kan ada keuangan ada kinerja. Tetapi kita agak susah kalau data yang disampaikan 2013, begitu saya tanya dijelaskan bahwa 2014 masih dalam proses dan sebentar lagi selesai. Inikan kita tambah kecewa 2014 masih belum selesai, sekarang ini sudah masuk 2015. Kira-kira pertanyaannya adalah asumsi apa yang dipakai nanti untuk mengajukan anggaran RAPBN 2015. Jangan-jangan nanti datanya juga sudah sekian tahun yang lalu. Ini pertanyaan besarnya adalah terus kita mengeluarkan dana untuk database itu untuk apa, karena menurut saya kok sekolah itu sudah jelas 15 tidak terlalu susah dan saya yakin masing-masing sekolah setiap tahun itukan penerimaan siswa. Penerimaan siswa itu begitu selesai penerimaan kan data itu langsung bisa di update oleh kabupaten/kota, provinsi, baru setelah itu ke pusat. Kalau semuanya database menurut saya tidak terlalu susah. Dalam jaman seperti ini kalau database ini masih susah menurut saya ini berbahaya. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
KUSWIYANTO 6 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar pak, interupsi. Mohon maaf, inikan ada 3 hal yang penting. Pertama kan APBN 2014 evaluasi. Baru setelah itu kita ngomong program 2015, setelah itu kita bicara isu-isu yang strategis. Saya kira saya menghormati Ketua Dewan Siri kita Pak Syamsu karena beliau partai pemerintah wajar kalau menyampiakan begitu tetapi mohon maaf kita semuanya sudah menangkap dari beliau, yang menjelaskan beliau sendiri. Bahwa untuk tahun 2014 sampai sekarang kan masih dalam proses finalisasi. Pak Ketua mau ditanyakan apa lagi wong sudah dijelaskan seperti itu, kan beliau sudah menyampaikan bahwa ini masih finalisasi. Menurut saya tidak apa-apalah kita beri kesempatan 2-3 hari untuk memperbaiki, sehingga nanti betul-betul clearHaji dan Umroh Data 8
KUSWIYANTO 6 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Problem yang kedua yang sudah disampaikan Ibu Ketua, harapan kita dokumennya inikan sama antara yang disampaikan dengan yang di sini. Mohon maaf yang ini tadikan baru kita terima pagi ini saya juga belum sempat membaca, baru kita terima pagi ini. Jadi menurut saya clear-lah beliau sendiri sudah menyampaikan. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
KUSWIYANTO 15 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Bukan, bertanya. Nantikan sekalian dijawab. Yang tadi lho, data 10 tahun umrah, tadi kan disampaikan sama beliau datanya kan kesulitan. Kita jangan memberi PR yang kira-kira sulit juga dijangkau. Kan ... ini bertanya ini, bertanya apa kira-kira 10 tahun itu betul-betul mampu untuk bisa diwujudkan data itu. Kalau betul-betul bisa, alhamdulillah luar biasa menurut saya. Kalau tidak, kira-kira mampunya berapa. Mungkin dua tahun, tiga tahun tapi bisa 10 Alhamdulillah, kita bersyukur. Terima kasih.Haji dan Umroh Evaluasi 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Jumlah pembimbing haji dan seterusnya. Pertanyaannya yang pembimbing haji begini. Pembimbing haji ini rata-rata setiap tahun itu kan ada penerimaan, ada tes dan lain-lain. Berarti kalau ini ada yang tersertifikasi, logikanya mestinya kan tidak usah test, cukup mengambil yang sudah tersertifikasi itu saja. Kalau ternyata masih ada test berarti kan tidak ada manfaatnya yang tersertifikasi itu. Kalau sudah tersertifikasi berarti kan sudah terukur kualitasnya dan lain-lain. Kalau masih ada ujian, berarti kan ujiannya itu sesungguhnya kan tidak perlu.Haji dan Umroh Haji 8
KUSWIYANTO 22 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pak ... tadi kan seringkali juga menjelaskan soal Muannas, Muzakkar itu lho, soal keperhatian terhadap umrah kita yang sekarang bermasalah luar biasa. Sekarang kan perhatiannya lebih banyak pada persoalan haji, umrah inikan.Haji dan Umroh Haji, umrah 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang berikutnya, ini menyangkut sasaran strategis. Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7 dan lain-lain yang tadi, ini penting tapi tidak dibacakan oleh Pak Menteri. Asumsi-asumsi apa yang akan dipakai ketika kita mentarget sebuah indikator keberhasilan yang targetnya ini dituangkan dalam bentuk angka yang menurut saya banyak hal yang mestinya tidak susah untuk diangkakan. Katakanlah saya tadi juga minta yang dibahas kemarin, jumlah rumah ibadah yang tervalidasi bantuan, 2015, 2016 dan lain-lain. Antara angka 2015 dan 2016 setelah saya cocokkan dengan Bimas itu juga tidak cocok. Kan tadi malam kita menginginkan bahwa harapan kita adalah sekian ribu yang harus dibantu, ini nanti dicocokkan dengan dokumen yang dibawa oleh Pak Direktur Bimas Islam.Haji dan Umroh Indikator program 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih. Sekaligus ya skorsing atau nanti barangkali ada penjelasan. Ini kan ada surat yang tanggal 22 April ya betul ya? 22 April. Kemudian ini ada usulan koreksi ya betul ya? Saya lihat angkanya ini kan berbeda. Jadi kalau saya lihat, saya cocokkan antara pengesahan dan kemudian ada surat kemudian yang perhitungan seharusnya itu kan berbeda. Ini tolong nanti dicek yang sesungguhnya yang benar yang mana begitu. Ini kan ada dokumen, ini dokumen kan mesti diakui oleh Kemenag. Kemudian yang berikutnya ada surat resmi. Ini angkanya beda-beda. Jadi antara yang kita putuskan kemudian ada koreksi, kemudian ada surat ini. Jadi paling tidak ya yang saya catat itu ada 3 angka. Kalau pengesahan kan 3.735.970 884.175. Kemudian dikoreksi berdasarkan ini dokumennya banyak juga. Ini 376.842.961.375. Kemudian yang surat yang surat ini yang tertanggal 22 April 2015 yang ada pengurangan itu kan 3.737.116.040.271. Paling tidak ini kan ada beberapa angka, ini mohon tentu sekalian nanti setelah diskors itu, kita mohon sekalian penjelasan begitu. Menurut saya yang benar mana, kalau tidak benar menurut saya dokumennya dihilangkan saja sehingga kita tidak bingung lagi. Terima kasih.Haji dan Umroh Indirect cost 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki 3762 itu ya? Haji dan Umroh Indirect cost 8
KUSWIYANTO 3 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini terakhir kita minta dokumennya satu saja, kita biar tidak bingung, mana yang mutakhir, paling mutakhir sehingga nanti kita enak begitu loh. Terima kasih.Haji dan Umroh Indirect cost 8
KUSWIYANTO 5 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Mohon maaf, jadi yang dokumen ini dinyatakan tidak berlaku ya.Haji dan Umroh Indirect cost 8
KUSWIYANTO 6 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Harus jelas ini . Haji dan Umroh Indirect cost 8
KUSWIYANTO 11 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya yakin itu ada. Saya ini ditawari beberapa, sampean mau berangkat haji, daftar sekarang mau tiap tahun berangkat bisa. Saya punya jalur khusus. Tidak mengerti juga saya bagaimana kok bisa begitu. Asli ini, asli, asli sli. Oleh karena itu menurut saya, nanti harus dituangkan disitu. Menurut saya jawabannya yang pertama adalah integritas, sudah tidak ada lain. Kalau orangnya berintegritas, menurut saya tidak akan bisa diterobos oleh manapun juga. Jadi ngapunten, yang betul-betul mengawal data Siskohat itu kalau memang sudah cacat seperti itu, dalam bidang apapun, menyangkut masalah kejujuran, menurut saya sudah langsung dipindahkan, cari yang punya integritas, punya cacat sedikitpun. Kalau orangnya berintegritas, saya yakin tidak akan bisa ditembus.Haji dan Umroh Integritas 8
KUSWIYANTO 19 PAN Jawa Timur IX Laki-laki SK segala macam tadi kan masih belum jadi.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
KUSWIYANTO 20 PAN Jawa Timur IX Laki-laki SK segala macam yang pembimbing kan belum jadi.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
KUSWIYANTO 21 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ya pembimbing, apa tadi.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
KUSWIYANTO 22 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ya masih, kalau menambahkan kan begitu lho. Ya diberi ruang begitulho Pak Dirjen. Diberi ruang kira-kira bagaimana caranya, tidak mengerti saya.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
KUSWIYANTO 23 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Belum, yang seleksi kedua barusan lho, saya memantau terus.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
KUSWIYANTO 14 PAN Jawa Timur IX Laki-laki 4 itu, c. Haji dan Umroh Kesimpulan 8
KUSWIYANTO 15 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Itu saya kira tadi sudah kita diskusikan, tidak cukup hanya pengawasan dengan begitu kan? Tetapi melakukan tindakan tegas bagi mereka yang melanggar bahkan akan mencabut izinnya dan kira-kira tidak akan memberi izin kembali karena kan biasanya setelah dicabut itukan nelunsungi dalam bentuk yang lainnya kemudian nama yang lain itukan yang sering terjadi kan begitu. Kemudian kadangkadang kan juga kerja sama dengan yang ada di dalam. Jadi menurut saya begitu jelas, harus jelas. Prof. Syam yang bisa merumuskan bahasanya.Haji dan Umroh Kesimpulan 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang terakhir, sumbangan Indonesia kepada Pemerintah Saudi saya kira tidak kecil. Pelayanan di bandara, itu saya kira terjelek di seluruh dunia. Saya kira kita mohon dengan hormat lagi sangat bagaimana proses negosiasi kita, proses segala macam dalam rangka untuk perbaikan ini. Saya kira kalau kita melakukan bersama-sama, saya yakin Insya Allah ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini catatan yang saya kira belum disampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Komunikasi 8
KUSWIYANTO 12 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ya, ada-ada. “c”. Haji dan Umroh Koordinasi 8
KUSWIYANTO 13 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Iya. “c”. Pro aktif itu menurut saya tidak hanya sekedar melaporkan pada polisi tetapi sebelum ke polisi itu, didahului kalimat pro aktif mendata dan menyampaikan pada publik melalui Kemenag Kabupaten/Kota, KUA, terhadap perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak memiliki izin. Selanjutnya melaporkan karena berharap kira-kira report-nya ke depan itu sudah tidak ada lagi begitu-begitu. Inikan selalu ada, selalu muncul dan kasihan ini. Mohon maaf bagi yang mengerti onlineonline itu iya tetapi orang-orang desa yang kepinginnya saya ini ingin melihat, ingin melihat ini, ketika ditawari, bayar Rp14 juta, Rp15 juta sudah langsung berangkat, itukan kasihan ini.Haji dan Umroh Koordinasi 8
KUSWIYANTO 14 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Apalagi kan ada manasik sampai KUA-KUA itu. Jika manasik itu paling tidak yang melaksanakan ibadah haji di kecamatan itu kan pasti banyak. Dengan itu disampaikan, saya yakin kan umrahnya ingat saya di kecamatan itu ada empat kali. Pertama disampaikan, kedua disampaikan, mungkin yang ketiga-keempat kan sudah ada laporan dari ini karena mohon maaf, operasinya itu ratarata di desa itu, di desa-desa, kemana-mana. Menurut saya sederhana itu karena ada, sebentar lagi ada umrah. Manasik haji. Sorry, manasik. Ada manasik haji. Yang kedua saya bertanyaHaji dan Umroh Koordinasi 8
KUSWIYANTO 12 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang sudah tersedia tanah itukan 181, berarti kira-kira nanti itu bisa diselesaikan 2015. Yang tanahnya belum ada sekarang kan mulai persiapan sehingga harapannya 2016 selesai. Saya kira tadikan sudah didiskusikan beberapa cara, antara lain acara yang dilakukan kan bisa sama dengan bupati/walikota. Kalau regulasinya belum cukup, saya kira akan kita bisa mengusulkan soal aturan yang berkaitan dengan itu semua. Kita inikan pembuat undang-undang.Haji dan Umroh KUA 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya. Saya sesungguhnya ingin tahu kesiapan-kesiapan mutakhir. Tentu secara umum ringan-ringan saja termasuk instrumen yang sudah disiapakan untuk mengurangi kuota yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kemarin kan sudah bisa ditekan sampai 700, yang semula kan ada 1500. Kuota yang tidak dimanfaatkan akibat meninggal, akibat sakit dan lain-lain. Harapan kita ke depan itukan semakin betul-betul diperkecil. Ini tentukan ada instrumen-instrumen yang disiapkan sehingga rapat kita kalau zero mungkin agak susah tapi paling tidak 100 masih bisa ditoleransi. Kalau 700 masih terlalu besar.Haji dan Umroh Kuota haji 8
KUSWIYANTO 9 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini Indonesia, tidak ada yang tidak bisa.Haji dan Umroh Kuota haji 8
KUSWIYANTO 10 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tambah mungkin ya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
KUSWIYANTO 8 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian di Diklat, yang saya pertanyakan gini Pak Irjen, dari seluruh Dirjen ini cara menyajikannya ini kok beda-beda, kenapa apa enggak ada standar? Saya ini bingung Pak, enggak ada pola yang sama gitu loh, padahal ini sama-sama ada di dalam Kementerian Agama, yang di Balai Diklat Litbang justru itu semuanya 100%, 100% segala macam, volume segala macam lah, tapi capaian lebih lanjut nya kita juga tidak mendapatkan penjelasan itu, Pak Inspektorat mohon dengan hormat lagi sangat biar Dewan ini agak gampang memahami nya bagaimana kalau di seragamkan saja, di Departemen Agama ini, sehingga kira-kira kita membaca resume 1, 2 lembar itu sudah bisa memahami fostur anggaran secara keseluruhan, ini beda-beda antara satu dengan yang lain gitu. Saya enggak tau kenapa jadi mohon dengan hormat lagi sangat barangkali ini disamakan bagaimana nyusun program nya, kolom-kolom nya, segala macam sehingga kira-kira ketika kita memasukan kedalam komputer sreet, kalau kita ini, kita sudah bisa menganalisis hanya butuh 15-30 menit, tapi kalau ini butuh njlimet satu persatu saya tadi malam sampai jam satu nyari ini enggak menemukan pola-pola ini, ini mohon dengan hormat lagi sangat barangkali bisa membanu kita dalam rangka untuk sama-sama mengemban tugas negara ini, saya mesti nya masih banyak satu persatu tentang poin-poin tapi mohon maaf karena waktu nya sudah habis terima kasih.Haji dan Umroh Laporan 8
KUSWIYANTO 10 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Maksud kita formatnya saja Pak. Formatnya, karena saya membayangkan ketika kita nanti dapat soft copy-nya, itukan tinggal analisisnya gampang kan, harapannya begitu untuk memudahkan saja.Haji dan Umroh Laporan 8
KUSWIYANTO 11 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Masih sama ke Dirjen Bimas Islam. Yang point 6, usul saya itu menjadi nomor 4. Data itu lebih dulu, penyiapan data itu lebih dulu. Kemudian yang tadinya nomor 4 itu menjadi nomor 5 tapi itu harus jelas, jangan direncanakan dalam waktu singkat, singkat itu bisa 5 tahun bisa 10 tahun. Jadi menurut saya dibatasi saja dalam waktu 2 tahun, maksimal 2016. Saya kira nanti menjadi komitmen bersama, kita juga akan meyakinkan kepada Banggar bagaimana kita berjuang yang tadi diusulkan kepada Kementerian Keuangan atau Bappenas yang 181 KUA itu kalau bisa dibangun tahun 2015. Jadi jangan tidak jelas hanya direncanakan dalam waktu singkat. Singkat itu kapan. Saya kira itu. Terima kasih.Haji dan Umroh Laporan 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua pencanangan 5 nilai budaya, dan harapannya itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan benar, karena kita kalau ke Daerah masih banyak mendengarkan tidak seindah yang dituliskan dengan 5 nilai budaya itu, jadi banyak sekali itu kalau di urai satu persatu mungkin memakan waktu tersendiri.Haji dan Umroh Nilai Budaya 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya kira itu. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dapat informasi yang sangat berharga. Lain kali ketika nanti Panja Haji akan kita undang lagi karena mudah-mudahan masih ingat kita memberikan tugas khusus kepada BPK untuk mengaudit berkaitan dengan penerbangan soal Garuda, mudah-mudahan sudah selesai sehingga ketika nanti diskusi lagi tentang Panja Haji akan kita undang lagi. Terima kasih.Haji dan Umroh Panja Haji 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang betul itu dicarikan jalan keluar, bagaimana yang tidak betul itu bisa jadi betul. Bisa lewat keluar negeri tidak apa-apa tapi bagaimana dengan cara yang betul, daripada nunggu 15 tahun. Cari jalan keluar yang terbaik bagaimana yang tidak legal itu menjadi legal, jadi boleh. Kalau perlu kerjasama dengan Filipina, kerjasama dengan negara-negara lain itu daripada menunggu 15 tahun.Haji dan Umroh Pembatasan haji 8



KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kasus yang ditemukan Pak Irjen, yang pemberian bantuan computer itu 100% tdiak membuat proposal. Kan yang dibantu hanya 6, 6 juga tidak membikin proposal, ini kan berarti 100% tidak bikin proposal yang lain-lain kan banyak temuan-temuan yang tidak bikin proposal. Ini berarti kan perencanaannya tidak beres, tidak bagus. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irjen yang telah ikut membantu kita meskipun podo maju mundur, maju mundur gitu, kadang-kadang dilepas kadangkadang tidak gitu. Terima kasih, Pak Irjen.Haji dan Umroh Pemeriksaan Irjen 8
KUSWIYANTO 11 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua menurut saya, sistem yang ada di Siskohat itu, komputerisasinya itu memang harus betul-betul dibikin sedemikian rupa, harus canggih. Katakanlah dibuat sistem yang sistem itu kode-kodenya yang tahu hanya orang-orang tertentu katakanlah begitu. Begitu itu didata, dimasukkan data lain dari yang sebenarnya itu, apa KTP nya atau apanya, langsung mungkin ada teriak malingmaling, itu bisa teknologi itu atau tiba-tiba ada warna merah atau apa, begitu disentuh tidak benar langsung me-line ke datanya Pak Dirjen misalnya, itu sangat bisa, itu teknologi sekarang sangat bisa. Misalnya begitu dimasukkan sedikit saja langsung teriak maling-maling-maling, langsung bisa, tidak terlalu susah. Jadi menurut saya jawabannya hanya dua, integritas dan sistem Siskohat itu diperbaiki. Terima kasih.Haji dan Umroh Pendataan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian bidang pendidikan. Mohon maaf ini agak panjang karena ini penting ini. Nomor 1, 2, 3, yang bidang pendidikan ini tidak nyambung. Jumlah sisa MI Ulya penerima KIP, ini terus 878, 87, ini tidak nyambung antara APK. APK nya diharapkan inikan meningkat dari tahun ke tahun tetapi penerima KIP ini sama dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Apa panjenengan tahu tahun 2019 antara siswa miskin, siswa tidak miskin, kok sekarang sudah dicantumkan siswa penerima KIP itu seperti itu, kok hebat betul panjenengan mencantumkan seperti itu. Inikan luar biasa, ini kan tidak nyambung antara nomor 1, nomor 2, APKnya sementara ditingkatkan seperti itu sementara mohon maaf, yang menerima Kartu Indonesia Pintar itu tetap konstan, tetap angkanya sama.Haji dan Umroh Pendidikan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Menurunnya jumlah angka putus sekolah. Ini tidak sesuai dengan visi misi panjenengan. Visi misi bagaimana partisipasi sekolah untuk 12 tahun itu betul-betul menjadi luar biasa. Ini kok angka putus sekolah MI Ula, ini masih 2015, harapannya 6,79. 2019, ini berarti panjenengan masih mencanangkan MI ini ada yang putus sekolah 6,26. Kalau diatas itu sekian ribu, berarti anak putus sekolah MI di tempat ini masih sangat banyak. Inikan luar biasa ini 2019 anak putus sekolah MI itu turun menjadi 62,6%. Mohon maaf Pak, ini dan lain-lain, ini banyak sekali menurut saya, itu semuanya menurut saya perlu diklarifikasi ulang mengapa angka-angka itu terjadi dalam bagaimana asumsi-asumsinya sehingga hal itu betul-betul bisa terjadi.Haji dan Umroh Pendidikan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya yang ketiga. Kita tetap minta sebaran data kemarin Pak termasuk data antara sekolah negeri swasta karena kita ingin melihat sumbangan terhadap negeri yang … Depag itu berapa termasuk sekolah swasta berapaHaji dan Umroh Pendidikan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang berikutnya terhadap berbagai macam target dan lain-lain, dari sisi perangkaan, saya ini masih ingin mempertanyakan begini. Pertanyaannya, sumbangan sekolah yang … oleh Kementerian Agama terhadap IPM itu berapa karena mohon maaf kalau mengukur kualitas itukan dari IPM. Sumbangannya antara IPM yang ada di kabupaten/kota, ini untuk yang dikelola oleh Kemenag itu berapa karena agak susah untuk mengukur kualitas kalau kita tidak mengukur IPM nya.Haji dan Umroh Pendidikan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua, kembali kepada dokumen, kalau ini agak ringan. Halaman 2, di dalam visi Pak Menteri poin 4, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Kemudian setelah itu dalam tujuan juga ada di poin d tetapi saya tidak lihat cerminan di programnya itu letaknya dimana. Jadi di programnya ini hampir saya melihat semuanya tidak ada. Jadi kalau menurut saya karena programnya tidak ada, mungkin visi dan tujuan itu dibuang saja karena tidak tercermin di dalam program itu. Kemarin saya mencoba untuk melacak, tadi malam saya sudah sampaikan kepada Bimas Islam. Di dalam Bimas Islam itu tadi malam ada program untuk meningkatkan keluarga sakinah apa tapi progamnya juga tidak signifikan, hanya beberapa paket. Itupun kemarin kita minta untuk dicoret saja. Ini saya kira kan dokumen penting, tentukan harus betulbetul bisa dikoreksi bersama-sama.Haji dan Umroh Program 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua, dari berbagai macam persoalan yang tadi disampaikan kalau saya simpulkan, faktor utama termasuk pelayanan menurut saya adalah manajemen. Dari beberapa buku yang saya baca, manajemen ini sekarang sudah sampai generasi kelima, mulai dari management by power, intruksi, process, knowledge dan sekarang ini sudah sampai management by networking. Saya kira kalau management by networking yang ini merupakan manajemen baru tidak diambil oleh Depag, saya kira perbaikan tadi yang disebutkan itu saya kira agak mustahil sehingga jawabannya menurut saya harus segera dilengkapi dengan SOP. Kemudian standar pelayanan minimal di berbagai standar pelayanan ibadah, katering, pemondokan dan lain-lain, saya kira jawabannya hanya itu saja. Jangan sampai Bapak Menteri Agama mengeluarkan kartu KIS yaitu Kartu Indonesia Sabar karena mohon maaf, senjata yang paling luar biasa di haji ini adalah KIS (Kartu Indonesia Sabar). Sudahlah sabar, kita naik haji. Ya Alhamdulillah, masyarakat kita, jamaah kita, betul-betul nurut tetapi ke depan menurut saya boleh KIS itu dikeluarkan setelah manajemen itu diperbaiki. Setelah manajemen diperbaiki, 17 segala macam diperbaiki, baru "Innallaha ma'al shabbiriin". Itu saya kira jangan sampai KIS dulu baru yang lain-lain tidak pernah dipenuhiHaji dan Umroh SOP 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Prosentase tanah wakaf bersertifikat, 66, 70. 73. Jadi sampai 2019 itu selesainya 729, ini tanahnya milik siapa? Tanah milik Kemenag atau termasuk organisasi yang lain. Kalau tahun 2019 targetnya itu baru 79%, menurut saya sangat lambat kerja dari Kemenag.Haji dan Umroh Tanah wakaf 8
KUSWIYANTO 16 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tidak. Memang pertanyaan saya sebenarnya banyak yang belum terjawab tapi menurut saya, saya ingin yang terpenting dua saja. Kalau yang lain-lain menurut saya secara umum sudah ada jawabannya meskipun belum detail. Tadi malam juga sudah saya sampaikan kepada Pak Sekjen berkaitan dengan capaian berapa daya serap anggaran kaitannya dengan perencanaan kepegawaian. Saya cukup memaklumi kalau yang lain-lain karena situasinya tentu dan problemnya juga berbeda tetapi kalau kepegawaian inikan sesuatu yang sudah bisa direncanakan dengan baik dan tadi malam saya juga minta data soal kepegawaian itu karena nanti terkait dengan perencanaan anggaran. Kalau perencanaan anggaranny abagus, saya yakin daya serapnya itu per bulan pasti bisa diukur. Inikan sudah bulan Juni kan hanya 28%, ini menunjukkan kalau perencanaan dalam bidang penganggaran kepegawaian inikan tidak terlalu bagus, itu saja yang tadi kita sampaikan.Internal Kemenag Belanja pegawai 8
KUSWIYANTO 9 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tadi kan saya juga bertanya tentang itu. Inikan repotnya kita tidak punya DIPA nya sehingga kan kita tidak bisa melihat lebih jauh, kan begitu. Jadi yang melebihi dari 100% itu memang betul-betul untuk kebutuhan pegawai atau kebutuhan yang lain kan kita tidak tahu itu karena yang masuk pada daerah itu kan macam-macam tidak hanya untuk itu saja.Internal Kemenag Honor pegawai 8
KUSWIYANTO 9 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kebutuhan pegawai itu mestinya di dalam perencanaan anggaran kan sudah pasti mendekati pasti, jelas. Kalau kelebihannya sampai 110 dan lain-lain, inikan berarti dalam perencanaannya inikan termasuk kurang Pak. Inikan kita tahunya hanya angka itu 95 sehingga rinciannya tidak tahu secara persis sehingga kita agak susah. Sesungguhnya betul-betul 110 itu apa memang betul-betul belanja pegawai atau bukan, kita kan juga tidak tahu karena rinciannya kan kita tidak tahu, hanya satu lembar. Terima kasih.Internal Kemenag Honor pegawai 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, barangkali kita akan senang kalau dari realisasi anggaran itu, kemarin kan kita sudah menetapkan indikator keberhasilan. Termasuk saya yakin indikator keberhasilan dari masingmasing dirjen itukan ada. Apa maknanya? Dari yang sudah direalisir, yang sekian persen itu dari segi keberhasilan tentu kalau itu indikatornya jelas juga ditunjukkan kepada kita, menunjukkan ini berhasil atau tidak berhasil. Sesungguhnya itu akan sangat membantu bagi kita untuk nanti mengambil keputusan pada tahun 2016. Syukur alhamdulillah kalau indikator itu didukung oleh data-data sehingga kalau kemarin kita ngomong hampir seluruh yang kita lakukan lantaran dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan lain lain, sumbangan apa kira-kira yang diberikan oleh Kementerian Sosial sehingga kan secara kuantitatif itu kan juga bisa diukur. Saya kira itu. Terima kasih.Kemiskinan Indikator keberhasilan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang saya hormati Ketua. Seluruh Pimpinan Komisi VIII. Anggota Komisi VIII. Ibu Menteri, seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati. Setelah saya membaca teks saya muncul pertanyaan barangkali nanti adalah penjelasan apa yang terjadi di pemerintah kita yang kita cintai sekarang ini. Yang pertama, kalau kita lihat pagu indikatif 2016 turun sekitar Rp10 triliun dari yang semula Rp22 triliun. Ini saya kira akibat dari pemerintah pelan-pelan mengurangi subsidi BBM karena mengikuti harga pasar internasional yang tentu ini menjadi persoalan. Saya yakin di tingkat pemerintah sudah dibahas. Barangkali kita perlu dapat bocoran karena yang kita tahu pertama kemiskinan meningkat empiris yang kita lihat di lapangan.Kemiskinan Kemiskinan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi seperti yang dilaporkan masih belum beranjak seperti yang ditargetkan, daya beli masyarakat juga turun dan lain-lain. Barangkali setelah kondisi seperti ini, kalau kontan saya sebut ... kan sekarang sudah tidak ada, barangkali skema apa lagi yang mau dilakukan karena kenyataannya kan masyarakat kita sekarang kan betul-betul sangat memprihatinkan bahkan mohon maaf dengan kondisi BBM yang naik turun-naik turun, yang hitungannya kadang-kadang bulan, kontraktor-kontraktor inipun juga banyak yang mengeluh bahkan tidak banyak yang tidak berani untuk melakukan realisasi dari apa yang sudah dilakukan.Kemiskinan Penurunan pertumbuhan ekonomi 8
KUSWIYANTO 11 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Terima kasih Pak Menteri. Tentu mohon maaf ya, sebelum dipertanyakan mestinya kan harus ada penjelasan. Jangan sampai setelah ditanyakan baru ada penjelasan. Pertanyaan kedua begini. Berarti kan boleh menambah potensi keuangan diluar yang sudah ditetapkan. Saya membayangkan paling tidak mestinya kan memberikan suratlah kepada DPR sehingga ada penambahan begini dan begini. Menurut saya inikan bagian dari tertib anggaran. Saya kira kalau tidak ada tertib anggaran, suatu saat saya kira kan bisa saja.Kepercayaan Koordinasi 8
KUSWIYANTO 11 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pertanyaan ketiga, kalau begitu berarti kan raker-raker yang kita lakukan itukan tidak terlalu ada manfaatnya karena kan bisa menambah bukan seenaknya, apa ya bahasa yang paling baik. Bisa menambah, apa yang paling enak kira-kira. Jadi Pak Menteri mau menambah ya menambah kan kira- 58 kira begitu. Kalau begitu tanpa Komisi VIII kan kira-kira juga tidak ada masalah, maksudnya begitu. Jadi mohon dengan hormat lagi sangat barangkali lain kali ada penjelasan lebih dulu sebelum ada pertanyaan. Terima kasih Pak Menteri.Kepercayaan Koordinasi 8
KUSWIYANTO 12 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Sarannya kalau menurut saya begini Pak Menteri, mohon maaf ya. Kalau menurut saya sesungguhnya, cukup WTP targetnya itu sudah selesai sudah cukup karena dengan WTP itukan sudah asumsi dan itu terukur, tidak usah ada prosentase penurunan temuan audit, menurut saya itu dibuang saja. Menurut saya WTP itu sudah ukuran yang sudah bauk dan itu sangat terukur, tidak ada lagi urutan yang lain kalau sudah WTP. Menurut saya WTP sudah termasuk di dalamnya audit-audit segala macam itu sudah masuk. Kalau menurut saya tidak usah dicantumkan. Justru kalau dicantumkan itu menambah persepsinya macam-macam. Menurut saya cukup opini laporan keuangan WTP targetnya, sudah selesai, titik. Tidak usah ada target yang lain sehingga kita kan berharap betul bagaimana performance dari Kemenag ini betul-betul kedepan menjadi lebih baik, kita setuju itu tapi sudahlah cukup WTP, sudah kalau saya sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Terima kasih.Kepercayaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8
KUSWIYANTO 13 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Itu mestinya yang ngomong BPK bukan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri atau boleh Irjen. Kalau Pak Menteri, cukup WTP menurut saya itu sudah tidak ada lagi.Kepercayaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8
KUSWIYANTO 14 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kalau dilanjutkan begini Pak Menteri. 45% itu maksudnya 45% darimana? Kan begitu. 45% dari seluruh yang menjadi persoalan Kemenag atau 40% dari yang audit yang kemarin kan begitu, ini kan tidak jelas. Kemarin misalnya bertemu sekian, berarti 40% dari audit yang kemarin atau 40% dari seluruh persoalan. Mohon maaf, kalau 40% dari seluruh persoalan, 45% itu terlalu besar, sangat luar biasa dan menurut saya tidak pantas untuk mendapatkan WTP kan begitu Pak, mohon maaf. Jadi menurut saya ini 45% terlalu besar. Okelah dicantumkan seperti itu tapi prosentasenya jangan kayak begitu, masa 45% berarti kan semua bermasalah. Yang tidak bermasalah berarti kan Cuma 55% kan begitu ....Kepercayaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya, mengulangi beberapa yang sudah ditanyakan. Kalau kita melihat data, data tentang jumlah umat beragama di Indonesia kan berbeda antara yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan yang dikeluarkan oleh kependudukan di dalam Kementerian Dalam Negeri. Karena anda yang mengurus kita ingin tahu dan data yang terbaru berkaitan dengan jumlah penganut umat Bergama dari masing-masing. Termasuk tentu jumlah tempat ibadah, sehingga kita akan tahu petanya yang ada di Indonesia ini.Kerukunan Umat BeragamaData penganut agama 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.Yang pertama,saya sepakat bahwa program pembangunan agama sesuai dengan Sila pertama dasar negara kita. Ini adalah sesuatu yang mendasar dan saya yakin kalau ini kita semua memiliki komitmen bersama termasuk tentu saya sepakat bagaimana mewujudkan harmonis antar umat Bergama dan tentu ini juga mendapatkan porsi pendanaan yang cukup, saya yakin pembangunan ini akan menjadi sesuatu yang optimal.Kerukunan Umat BeragamaPembangunan agama 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, saya memberikan apresiasi terhadap seluruh yang disusun saya mencermati dan membaca satu per satu, terhadap visi, misi dan programnya saya kira cukup bagus. Yang ketiga, kita ingin mendapatkan gambaran yang umum tentang peta pembangunan agama dari masing-masing di Indonesia, karena setahu kita akan ada beberapa daerah yang masih rawan konflik antar umat beragama, tetapi ada juga adaAlhamdulillah yang sudah harmonis, Tetapi tentu karena ini bidangnya anda, kan anda tahu persis mana daerah yang waran.Kerukunan Umat BeragamaPembangunan agama 8
KUSWIYANTO 9 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pak ketua. Pada halaman 18 ini, mohon maaf, ini ada dua. Tunjangan profesi guru PNS dan non PNS yang terhutang. Yang kedua, tunjangan profesi guru non PNS yang telah memperoleh SK impassing yang sekarang lagi kita bahas. Pertanyaannya begini, terhutang itukan mestinya kan harus dianggarkan lebih dulu. Kenapa yang terhutang ini justru kok malah tidak dianggarkan. Pertanyaan ini sebenarnya kan juga sudah pernah saya ajukan yang lalu bahkan saya pernah memberi julukan kepada Pak menteri-menteri yang suka hutang begitu kan. Inikan ternyata muncul lagi soal hutanghutang. Mestinya logikanya kan yang terhutang ini harus dianggarkan lebih prioritas, ini ada persoalan lagi.Kesejahteraan Guru Guru 8
KUSWIYANTO 10 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Nilai angkanya bisa disebutkan Pak?Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, tentu kalau perbedaannya sangat tinggi ini kan mesti ada asumsi-asumsi mengapa yang terjadi berbeda. Saya sampai melihat membandingkan satu-satu ada yang suatu saat itu renstranya lebih besar, ada yang suatu saat RKP nya lebih besr dan lain-lain. Tentu saya ingin penjelasan biar kami tambah ada pengayaan mengapa ada asumsi-asumsi seperti itu. Yang terakhir Kyai Maman tadi menyitir beberapa, tapi saya mencoba untuk membikin sendiri. Saya setuju bahwa ke depan ini kemandirian terutama yang miskin menjadi tidak miskin dan lain-lain itu kita setuju. Tapi tentu kita ingatkan program mulai zamannya Pak Harto kemudian Menteri pemerintah berikutnya sampai SBY berkaitan dengan penguatan kemiskinan itu hampir di semua lini itukan ada. Termasuk dulu Pak Adi Sasono yang menggulirkan segala macam itu kan banyak setelah itu uangnya hilang di tengah jalan. Tentu ini menjadi perhatian yang serius. Teman saya ini membuat mencoba karakter, ini merubah revolusi karakter bangsa ini kan terus terang saya belum bisa menangkap apa sebetulnya yang bisa diubah dari apa menjadi apa. Ini hampir di semua kementerian saya lihat saya belum menangkap itu sesungguhnya. Keluhannya tiba-tiba kan hanya muncul nilai-nilai kepahlawanan begitu kira-kira. Saya khawatir ini hanya mencari-cari apa pasnya, apa pasnya, tapi tidak jelas.Pemberdayaan Sosial Program 8
KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Mohon maaf. Ini kecil tapi menurut saya mendasar jadi mohon maaf. Ini bukan mencari salah-salah tapi ini semua kan dalam rangka kebaikan bersama. Tentu kita punya kontribusi dalam pembangunan Kementerian Sosial. Soal penjelasan Bu Menteri bahwa visi sama kemudian diturunkan menjadi macam tadi dan alasannya kan biar tidak overlap antara direktur satu dengan direktur yang lainnya, mohon maaf. Barangkali nanti kan dicek juga sama profesor-profesor yang di belakang. Ini ada Prof. Nur Said inikan teman saya itu. Yang ada di belakang itu. Saya mau ambil analog dulu, jadi katakanlah di tujuan pendidikan nasional. Karena saya guru saya ambil contoh dari sana. Tujuan pendidikan nasional itu, kalau itukan diturunkan menjadi tujuan institusional. Tentu tujuan antara SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi berbeda-beda. Kemudian dari situ diturunkan lagi kurikuler. Kurikuler itu setiap mata pelajaran, setiap bidang studi. Dari situ diturunkan lagi menjadi TIU dan diturunkan lagi jadi TIK. Jadi mohon maaf Ini ada Direktur Perlindungan Jaminan Lidjamsos misalnya, kemudian ada rehabiliti sosial, lalu ada Badiklit. Saya membayangkan kalau visi misinya itu sama mesti tidak nyambung. Ya kalau ini dimiliki oleh seluruhnya ini pasti tidak nyambung. Karena mohon maaf dari situ nanti kan diturunkan jadi program, setelah diturunkan dari program baru secara rijit menjadi angkaangka. Ngapunten, barangkali ini kajian saja tentu tidak harus dijawab sekarang tapi perlu secara teoritis inikan harus dijawab. Tapi hemat saya, kalau ini sama ini bidangnya saja berbeda Badiklit tugas itu kalau nanti disamakan dengan rehabilitasi kan jadi repot. Jawabannya bagaimana, supaya tidak terjadi tumpang tindih tentu jawabannya adalah manajemen.Pemberdayaan Sosial Program nawacita 8
KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Dalam manajemen ini yang terakhir kan ada manajemen modern yaitu management by networking. Sekarang kan sudah sampai generasi kelima. Mulai dari management by power, by instruksi, by process, by knowlegde, sekarang sudah management by networking. Saya kira ini teori kajian yang sangat mendasar, karena ini nanti turunannya jadi program. Kalau ini sampai kepalanya salah, programnya salah, tentu ke belakangnya salah semua. Mohon maaf, maksud saya jangan di gatuk-gatukne gitu, kalau digatuk-gantukne menurut saya agak berbahaya. Ngapunten ini barangkali nanti Profesor-profesor yang di belakang itu yang secara teori sekolahnya lebih lama mungkin lebih canggih lagi. Terima kasih Pak Ketua.Pemberdayaan Sosial Program nawacita 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Apa sesungguhnya yang mau direvolusi, karakter apa yang belum pas dan lain-lain, tentu ini ada penjabaran mumpung kita masih membahas. Dan tentu kalau saya dengar kan kemarin ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain, kok beda-beda. Menangkap tentang revolusi karekter ini kok beda-beda. Padahal rujukannya sama dari visi nasional. Mestinya di semua kementerian berkaitan dengan revolusi karakter bangsa itu kan mestinya sama. Kok ada tafsir sendirisendiri antara Kementerian Sosial, antara kementerian ini, kok tafsirnya beda-beda. Barangkali ini juga ada penjelasan karena kalau beda-beda saya yakin susah untuk diukur. Tentang revolusi karekter ini. Ini betul-betul butuh penjelasan. Saya hanya bisa membayangkan begini, karakter inikan ada karaktetr pengemis berarti kan peminta. Yang kedua adalah karakter perampok, inikan lebih luar biasa.Pemberdayaan Sosial Revolusi karakter 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ada karater-karakter karyawan, karyawan itu kan nrimo and fandum. Berapa yang diberikan gajinya seperti itu. Harapan kita kan ke depan itu karater pengusaha. Pengusaha itu seorang yang punya mental luar biasa, dia gigih, dan lain-lain. Arahnya ketika mandiri kira-kira seperti itu. Kelima menurut saya adalah karakter orang yang sakit hati. Dan di Indonesia banyak yang karakter sakit hati. Saya kira pas 3 menit. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Pemberdayaan Sosial Revolusi karakter 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bertanya yang disampaikan mulai dari visi negara visi pembangunan nasional visi strategi dan lain-lain saya yakin di pemerintah sudah dikaji dan saya yakin sudah punya tenaga ahli. Tetapi tentu saya sangat berbahagia kalau secara teori bisa dijelaskan kepada kita tentang visi pembangunan nasional yang sekaligus hanya diturunkan begitu saja di seluruh kementerian di Indonesia ini. Karena setahu saya kan biasanya itu dibreakdown lebih kecil di masing-masing kementerian karena tupoksinya memang berbeda-beda. Saya tidak tahu secara teoritis apa sudah benar. Setahu saya begitu, ini mohon maaf. Saya belum profesor sehingga tidak tahu. Kemudian yang kedua saya mohon dengan hormat barangkali saya membayangkan setelah ada visi misi ini kita minta peta masalah yang dihadapi Kementerian Sosial ini di Indonesia, syukur kalau itu diangkakan. Sehingga kira-kira kalau kuantitatif ini mohon maaf memang sulit kan untuk diukur. Tetapi kalau itu dijelaskan secara kuantitatif kira-kira selama 5 tahun ini penurunan dari sentuhan program-program Kementerian Sosial itu kira-kira targetnya berapa Target kemiskinan, target segala macam, lalu berbagai macam sentuhan itu. Karena kan sudah ada Badiklit, Badiklit itu menurut saya tugasnya memberikan gambaran secara utuh.Pemberdayaan Sosial Visi misi 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kalau gambaran secara utuh ini betul-betul dipetakan lalu setelah itu dirinci saya yakin ini lebih gampang ke depan untuk diukur. Tapi ini agak susah untuk diukur keberhasilannya. DPR pun agak susah untuk menilai ukuran-ukuran keberhasilan. Yang berikutnya mulai dari visi kemudian misi, kemudian kumpulan 9 agenda priroritas yang Kementerian Sosial menjadi diambil 4, setelah itu dijabarkan arah kebijakan dan strategi. Saya membayangkan arah kebijakan strategi itu kemudian setelah itu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Dirjen. Kira-kira kan semuanya bisa dijabarkan. Setelah dijabarkan selalu diorientasikan pada program, baru setelah itu uang. Saya melihat di beberapa ini ada kira-kira yang Badiklit itu saya buka-buka, kira-kira nyantolnya dimana, ini belum nyantol. Kira-kira apa ini masih bisa diubah. Kalau bisa diubah tentu kan menjadi sesuatu yang dikaji, toh inikan masih akan dilaksanakan tahun 2016. Selanjutnya saya setuju dengan Kyai Maman, memang ada beberapa hal yang sepertinya ada yang tumpang tindih.Pemberdayaan Sosial Visi misi 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Barangkali nanti perlu di revisi. Katakanlah Nawacita ketiga mulai satu sampai delapan. Itu ada beberapa yang tumpang tindih tentu kalau itu lebih rijid lagi, menurut saya sesuatu yang luar 17 biasa. Berikutnya Nawacita 8 dan 9 itu ada arah penguatan kelembagaan SDM, penyelenggara kesejahteraan sosial, penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, tapi yang di bawahnya ini bukan penyelenggara tetapi langsung kepada sasarannya. Barangkali statement yang arah kebijakan itu perlu diubah. Saya tidak tahu cara ngubahnya bagaimana, karena di situ jelas penguatan kelembagaan SDM dan penyelenggara karena penyelenggara menurut saya ini isinya kan tidak seperti yang di bawahnya itu. Barangkali itukan perlu dikoreksi. Baru saya ingin penjelasan lagi tentu antara usulan RKP, renstra dan usulan Kementerian Sosial yang itu ada perbedaan dan ternyata perbedaan itu setelah itu menimbulkan beda triliun atau miliar, 2 koma berapa itu, perbedaan yang menjadi selisih 2,7 triliun. Menurut saya itukan sangat tinggi. Saya yakin renstra, usulan RKP, dan Kementerian Sosial itu kan pasti ada koordinasi.Pemberdayaan Sosial Visi misi 8
KUSWIYANTO 5 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Boleh tambah dikit, tambah dikit. Menurut saya begini, inikan perdebatan kita sudah lama. Pak Direktur Pendis kan juga sudah menjelaskan dan ingat saya, salah satu penjelasannya adalah bahwa sekarang ini sudah tidak ada masalah. Kenyataannya adalah ada masalah. Menurut saya sudahlah perdebatan ini sudah cukup menurut saya. Sekarang yang terpenting adalah solusinya bagaimana dan kapan ada kepastian untuk cair, menurut saya itu yang penting.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 6 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Poinnya pokoknya sebelum lebaran beres.Pendidikan dana BOS 8



KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Posisi duitnya sekarang ada dimana Pak Dirjen, uangnya. Masih kementerian.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 8 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Iya cukup. Jadi yang pertama tentu kita memahami situasi yang ada di Kemenag karena tentu ada sejarah macam-macam. Yang kedua yang terpenting ada niat dan jaminan. Saya ingin usul begini. Yang pertama, barangkali kalau nanti ada koordinasi karena kan jaminan butuh fakta. Barangkali suatu saat kita butuh dilibatkan, biar kita ini melihat situasi karena kemarin sudah dijanjikan oleh Pak Dirjen Pendis, mungkin satu bulan yang lalu pertemuannya, kita masih ingat betul sementara sekarang kan perkembangannya masih belum signifikan. Oleh karena itukan lapangannya kita perlu tahu. Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 8 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, kita usul bahwa Kemenag itu punya bank proposal sehingga yang sulit-sulit itu untuk diajari, ada bank proposal sehingga nanti tinggal apa yang disampaikan kepada sekolah-sekolah ini proposal standar seperti inilah sehingga ada percepatan kalau yang ada disini. Terima kasih.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 18 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Berjanji bulan juni. Kalau kesimpulan dimasukkan lebih baik.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 23 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Sebelum Pak Ketua, tadi BOS sudah masuk ya? BOS itu dimasukkan, itukan janji untuk tuntas pada bulan juni dan kita berharap begini untuk BOS. Jangan sampai kita ini mengetahui perkembangan itu setiap mau rapat kerja, setiap mau RDP dan lain-lain tapi harapan kita setiap perkembangan karena 73 ini menyangkut hal yang penting, Komisi VIII itu selalu diberitahu. Baik diberitahu lewat telepon, saya kira kan apa susahnya menelepon, syukur kalau ada dokumen-dokumen sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya karena mohon maaf ini persoalan yang penting dan inikan sudah lama. Jangan sampai kita tahunya itu setiap RDP, setiap Raker, inikan sudah terlalu lama sehingga kita bisa update seluruh perkembangan dari minggu ke minggu. Terima kasih. BOS itu belum masuk ya?Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 24 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Maksudnya tuntas itu tuntas tunggakan yang tidak ada. Kalau yang depan kan namanya memang belum. Yang belum ya jangan dihitung, wong namanya saja belum. Masa mau menuntaskan bulan Agustus ya malah tidak masuk akal. Menuntaskan maksudnya yang belum-belum yang terhutang itu karena mohon maaf, inikan betul-betul kebutuhan dan ini tuntutan teman-teman yang ada di bawah.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 25 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Juni akhir itu kan kita mengikuti beliau, kita kan tinggal membahasakan disitu, kan begitu kan? Kita mencantumkan itukan atas dasar penjelasan dari Pak Dirjen, kan kira-kira itu. Kalau beliau tadi kira-kira ngomong Juli kira-kira kita akan cantumkan juli.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 26 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Itukan dari provinsi langsung ke sekolah Pak ya? Kita kan juga ingin tahu nanti kira-kira di dalam lapangan itu kendalanya letaknya di provinsi apa letaknya di sekolah, saya kira case-nya nanti kan agak berbeda-beda.Pendidikan dana BOS 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian berikutnya untuk agama, untuk pendidikan agama. Saya juga tidak melihat kalau antara visi, misi kemudian skala prioritas. Satu pun ini tidak ada yang mengatakan skala prioritas berkaitan dengan PBM (Proses Belajar Mengajar). Yang ada ini untuk guru untuk segala macam. Justru peningkatan kualitas untuk PBM ini dimasukkan kepada alokasi anggaran tambahan. Namanya tambahan kan belum disetujui, ini justru dimasukkan peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian guru MPAI, ini menurut saya tidak nyambung antara visi misi kemudian peningkatan pembelajaran. Kalau sekarang, revolusi mental mestinya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu peningkatan kualitas pembelajaran ini harus digeser dari usulan tambahan ke depan. Lebih-lebih sekarang ini, fokus pembelajaran itu kan mestinya pada pembentukan karakter, pada mutu, pada relevansi dan lain-lain yang saya kira itu tidak tercermin. Saya kira itu, ini dingin sekali, mohon maaf. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pendidikan Pendidikan 8
KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Alokasi APBN 2016, setelah saya cek untuk guru honorer ini belum muncul 2016. Memang ini masih pengantar barangkali kan nanti, namanya masih pendahuluan tapi saya kira kan saya perlu ingatkan itu. Kemudian saya ingin penjelasan realisasi BOS 2015. Terima kasih.Pendidikan Pendidikan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya saya ingin penjelasan tentang pelaksanaan kurikulum 2013, kan ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum dari beberapa direktorat yang tadi dijelaskan dan ada penjelasan di sini, dan ada juga yang masih mau persiapan untuk dilaksanakan, padahal sekarang inikan lagi dihentikan. Jadi menurut saya yang masih persiapan untuk melaksanakan dan masih menggunakan kurikulum KTSP menurut saya kira-kira ya harus dikoordinasikan, apa kurikulum 2013 ke depan masih mau dilaksanakan. Jangan-jangan nanti akan melaksanakan kurikulum yang baru dan kita juga tidak tahu jangan-jangan nanti revisinya ke depan itu siginifikan. Jadi menurut saya, kalau kira-kira sekarang masih persiapan menurut saya ditinggal saja, lebih baik untuk menunggu atau melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan.Pendidikan Pendidikan 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin penjelasan dari Kristen itu ingin meningkatkan SMTK, STKA swasta menjadi negeri itu penjelasannya bagaimana dan kira-kira tahapannya sampai sekarang itu sampai di mana. Termasuk yang Budha yang kekurangan SDM tadi, ini perjuangannya termasuk dengan Menteri apa sudah dikomunikasikan. Saya kira kalau dengan Bapak Menteri sudah selesai kira-kira kan dari Komisi VIII DPR RI tinggal mendorong saja. Saya kira itu saja. Terima kasih.Pendidikan Pendidikan, Staf 8
KUSWIYANTO 19 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tidak, yang Pak Deding tadi itu ditambah, diluar BOS itu masih ada lagi tunjangan profesi guru non PNS yang telah memperoleh SK impassing. Impassing itu persoalannya sudah lama. Itukan ada dua, tunjangan profesi guru yang terhutang, yang kedua tunjangan profesi guru non PNS yang sudah memperoleh SK Impassing.Pendidikan Tunjangan guru, Impassing 8
KUSWIYANTO 27 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Tidak, saya bertanya, masa landasan hukum untuk Pemda DKI ada masalah. Kalau menurut saya kok sudah tercantum di atas-atas tadi.Pendidikan Agama Pemda DKI 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kedua, saya baru memaklumi dan menyadari perpindahan dari akun 57 dan 52. Menurut saya sudah berada di jalur yang benar. Kalau tadi sudah ditemukan setelah berkali-kali rekomendasi berkali-kali dan ternyata ….. Depag itu tidak akan memperbaiki, menurut saya perpindahan dari akun 57 menjadi 52 itu sudah berada di jalur yang benar. Soal ternyata di Diknas seperti itu biarkan saja karena kita kan bukan membahas itu semua.Pendidikan Agama Perubahan akun 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Pertanyaannya begini Pak yang menjadi kiamat itu kan teman-teman yang ada dibawah itu dan kalau Anggota DPR kita ini reses kita turun ke bawah, itu mesti ditanya persoalan tentang itu. Kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana Pak Irjen sama Pak BPK, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Karena sampai sekarang nyatanya kan belum beres, …..lebih dari 7 bulan ada yang sudah lama dan lain-lain. Ini kan pasti menunggu karena tidak cukup hanya di…. perpindahan akun dari 57 menjadi 52 itu.Pendidikan Agama Perubahan akun 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua, kita telah membuat PR Komisi VIII dan seingat saya ini sudah pertemuan yang ketiga kali untuk dikomunikasikan sama presiden, sama Bappenas, sama Menteri Keuangan dan lainlain tentang status kementerian. Tentu kita ingin laporan dari panjenengan, upaya yang sudah dilakukan, sampai ini sampai sejauhmana. PR kita adalah status Kementerian kita tidak menjadi Menteri Koordinatif tetapi menteri teknis sehingga anggarannya ini lebih besar lagi. Alhamdulillah anggarannya sudah meningkat tetapi menurut saya belum apa-apa bila dibanding dengan kompleksitas yang harus kita urusi untuk seluruh Indonesia.Perempuan & Anak anggaran 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua, berkaitan dengan berbagai macam laporan tentang kinerja 2014. Saya belum bisa menilai bahwa Kementerian ini berhasil atau tidak dari sisi kinerja karena gambaran yang disampaikan ini baru gambaran yang bersifat kualitatif, kita belum mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Jadi dari seluruh yang disampaikan ini sesungguhnya kompleksitas persoalan itu di seluruh Indonesia kayak seperti apa petanya. Yang sudah dicapai, yang sudah disentuh, yang sudah dikerjakan berapa. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilannya itu seperti apa dari apa yang sudah diberi perlakuan itu. Tentu ini kalau tidak ditunjukkan oleh data, saya kira kan tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak. Kalau saya melihat yang disampaikan itu hanya cerita saja tapi tidak disertai data-data yang mendukung untuk itu semua. Barangkali kalau hari ini atau lain kali kita diberi data-data penunjangnya tentu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kementerian-kementerian perempuan.Perempuan & Anak Data Kuantitatif 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua, berkaitan dengan berbagai macam laporan tentang kinerja 2014. Saya belum bisa menilai bahwa Kementerian ini berhasil atau tidak dari sisi kinerja karena gambaran yang disampaikan ini baru gambaran yang bersifat kualitatif, kita belum mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. Jadi dari seluruh yang disampaikan ini sesungguhnya kompleksitas persoalan itu di seluruh Indonesia kayak seperti apa petanya. Yang sudah dicapai, yang sudah disentuh, yang sudah dikerjakan berapa. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilannya itu seperti apa dari apa yang sudah diberi perlakuan itu. Tentu ini kalau tidak ditunjukkan oleh data, saya kira kan tidak bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak. Kalau saya melihat yang disampaikan itu hanya cerita saja tapi tidak disertai data-data yang mendukung untuk itu semua. Barangkali kalau hari ini atau lain kali kita diberi data-data penunjangnya tentu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kementerian-kementerian perempuan.Perempuan & Anak Evaluasi Kementarian 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Oleh karena itu untuk 2016 barangkali kita ingin sebelum, inikan sangat banyak programnya. Kita ingin paramater ukuran untuk menentukan keberhasilan ini apa? Menyangkut masalah kekerasan, menyangkut segala macam yang sudah disampaikan disini. Kemudian karena menurut saya anggaran itu sangat kecil, hanya Rp1,2 triliun, itu menurut saya kecil untuk mengatasi seluruh Indonesia tapi juga bersyukur sudah meningkat, bukan tidak bersyukur. Alhamdulillah inikan perjuangan bu menteri, saya kira cukup luar biasa. Menurut saya dari kegiatan yang dipaparkan inikan sangat banyak. Ke depan menurut saya fokus sajalah, fokus saja hal yang kira-kira sudah menjadi garapan Kementerian yang lain saya kira dilepas saja sehingga kira-kira kita fokus sehingga capaian kita ini betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan nanti RKA ini segera sampai kepada kita, saya yakin ini sudah disusun. Apa tidak tahu apa sudah selesai atau belum sehingga dari situlah kita ingin tahu tujuan, sasaran, target, ada berapa kegiatan, kegiatannya dimana saja berada itukan kita bisa melihat untuk itu semua. Barangkali RKA itu sampai kepada kita kira-kira untuk 2016 kira-kira kapan sehingga dari situ kita biar tahu lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang mau dilakukan oleh Kementerian ini bukan hanya sekedar gambaran secara global kita belum tahu rinciannya.Perempuan & Anak Parameter Keberhasilan 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Oleh karena itu untuk 2016 barangkali kita ingin sebelum, inikan sangat banyak programnya. Kita ingin paramater ukuran untuk menentukan keberhasilan ini apa? Menyangkut masalah kekerasan, menyangkut segala macam yang sudah disampaikan disini. Kemudian karena menurut saya anggaran itu sangat kecil, hanya Rp1,2 triliun, itu menurut saya kecil untuk mengatasi seluruh Indonesia tapi juga bersyukur sudah meningkat, bukan tidak bersyukur. Alhamdulillah inikan perjuangan bu menteri, saya kira cukup luar biasa. Menurut saya dari kegiatan yang dipaparkan inikan sangat banyak. Ke depan menurut saya fokus sajalah, fokus saja hal yang kira-kira sudah menjadi garapan Kementerian yang lain saya kira dilepas saja sehingga kira-kira kita fokus sehingga capaian kita ini betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan nanti RKA ini segera sampai kepada kita, saya yakin ini sudah disusun. Apa tidak tahu apa sudah selesai atau belum sehingga dari situlah kita ingin tahu tujuan, sasaran, target, ada berapa kegiatan, kegiatannya dimana saja berada itukan kita bisa melihat untuk itu semua. Barangkali RKA itu sampai kepada kita kira-kira untuk 2016 kira-kira kapan sehingga dari situ kita biar tahu lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang mau dilakukan oleh Kementerian ini bukan hanya sekedar gambaran secara global kita belum tahu rinciannya.Perempuan & Anak Program Kedepan 8
Kuswiyanto 1 PAN Jawa Timur IX Laki-Laki Yang kedua, kita telah membuat PR Komisi VIII dan seingat saya ini sudah pertemuan yang ketiga kali untuk dikomunikasikan sama presiden, sama Bappenas, sama Menteri Keuangan dan lainlain tentang status kementerian. Tentu kita ingin laporan dari panjenengan, upaya yang sudah dilakukan, sampai ini sampai sejauhmana. PR kita adalah status Kementerian kita tidak menjadi Menteri Koordinatif tetapi menteri teknis sehingga anggarannya ini lebih besar lagi. Alhamdulillah anggarannya sudah meningkat tetapi menurut saya belum apa-apa bila dibanding dengan kompleksitas yang harus kita urusi untuk seluruh Indonesia.Perempuan & Anak Status kementerian 8
KUSWIYANTO 16 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua, saya ingin statement yang berkaitan pembangunan kantor KUA karena seringkali saya dengan Bimas Islam itu sering menyampaikan bahwa pembangunan kantor KUA itu mutlak dan harus segera diselesaikan tapi kayaknya Pak Menteri tidak sama sekali menanggapi itu. Barangkali Pak Menteri tidak menganggap bahwa pembangunan kantor KUA itu sesuatu yang betulbetul sangat penting padahal menurut saya umur Kementerian Agama inikan sudah sangat panjang dan kita sudah punya catatan-catatan, kita harapkan kita, kantor KUA itu kalau perlu segera diselesaikan. Semakin cepat menurut saya semakin lebih bagus. Saya khawatir nanti ada perbedaan yang disampaikan oleh Pak Dirjen sama Pak Menteri tapi kalau ini satu kata dan ini dianggap sesuatu yang penting, saya kira kan kita bersama-sama bagaimana ini kita anggarkan yang lebih besar karena 61 mohon maaf kalau kita kunker di kemarin di Maluku Utara dan lain-lain kondisinya ternyata kan sangat memprihatinkan dan saya membayangkan kalau dia tidak punya kantor, ada yang punya kantor tidak layak dan lain-lain tentukan menjadi sesuatu yang tidak bagus dan beberapa data yang disampaikan kepada kita kan selalu salah dan tadi malam pun datanya kan juga masih salah yang disampaikan kepada kita. Terima kasih Pak.Perkawinan KUA 8
KUSWIYANTO 20 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ya sudah, pemekaran itu kan harus mengandung konsekuensi, konsekuensinya kan harus diukur oleh pemerintah, harus selesai 2018.Perkawinan KUA 8
KUSWIYANTO 8 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Wes ngerti oke, kemudian tentang KUA, KUA yang belum dibangun saya enggak buka lagi dimana itu, itu yang belum dibangun kan 200 sekian, betul ya, sekarang yang akan dibangun 2015 hanya 20, enggak bukan, ada rehap-rehap saya anu saja, yang baru, kalau rehap saya ini, yang membangun baru itu 20, oke anggap aja 20 dan 14 kira-kira kalau Pak Jokowi itu 5 tahun itu tidak selesai selama 5 tahun kalau kita menyelesaikan itu, pertanyaannya itu mau diselesaikan sampai kapan, jangan-jangan nanti sampai Pak Jokowi 10 tahun itu belum selesai, mengapa sekarang ini tidak membikin peta masalah, karena kita turun mohon maaf kita 52 kemarin kunker ke Ternate, kemudian sampai juga ini, itu, ini, itu kemudian kita melihat KUA di Dapil saya, Tuban, Bojo Negoro, banyak juga KUA-KUA yang ngenes, ini kan kasian menurut saya langsung dibikin Peta mana yang baru, mana yang rusak nya diperkirakan sangat berat untuk tahun ini, sehingga betul-betul kita berkomitmen KUA ini kalau perlu selesai sampai tahun 2015 paling lambat 2016. Karena disini kan juga banyak yang jadi anggota Banggar, sehingga ini betul-betul jelas, sehingga kinerja Departemen Agama ini harapan kita menjadi suatu yang luar biasa.Perkawinan KUA 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang berikutnya skala prioritas. Saya melihat ini kayaknya memang kurang ada komunikasi antara dirjen dengan bapak. Kita sudah omong berkali-kali bahwa pembangunan KUA itu menjadi skala prioritas dan kita berharap sampai maksimal 2018 ini sudah selesai. Pada halaman 16, pembangunan KUA itu tidak dimasukkan dalam skala prioritas. Pembangunan dalam bidang keagamaan itu tidak dimasukkan di dalam skala prioritas. Yang ada kalimatnya pada poin 9, peningkatan sarana, prasarana pelayanan pencatatan nikah. Jadi pembangunan kantor KUA tidak ada. Ini mohon dengan hormat, 31 inikan tentu harus dikomunikasikan biar nyambung, biar ada buktinya kalau betul-betul antara yang kita diskusikan berhari-hari ini ada manfaatnya bagi kita semua karena kalau tidak repot.Perkawinan Pembangunan KUA 8
KUSWIYANTO 2 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang nomor 2 mungkin itu pagu awal itu, angka-angka yang ditampilkan itu pagu awal. Kalau pagu akhir sesuai tadi dengan disampaikan semula memang kan 210 itu kan menjadi 186. Kemudian yang 423 itu kan tetap, kemudian yang C itu dari 21.475 itu menjadi 12. Kemudian yang berikutnya yang D itu dari 1 triliun 26 menjadi 1.058 itu pagu awal yang ditampilkan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
KUSWIYANTO 3 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang benar pagu akhir sesuai dengan buku halaman 4 itu mestinya. Dari 210 menjadi 186.991.374 yang 423 tetap. Kemudian yang 21 itu menjadi12.508.677 kemudian yang D dari 168 menjadi 1058. Kenapa tidak langsung saja, itu kan pagu akhir? Kalau pagu awal kan disepakati ketika diajukan oleh Pak SBY.Rancangan Anggaran Anggaran 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang ketiga saya mau klarifikasi pagu terhadap anggaran Depag berdasarkan Dokumen saya, yang ditulis yang diutus oleh Komisi VIII tanggal 16 Juni tahun 2014 itu 51.568.452.512.000 kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri tanggal 27 kalau enggak salah, itu ada 51.904.945.518.000 selisihnya 336.497.000.000 yang kemarin sudah dijelaskan bahwa ini untuk operasional pegawai, saya sudah menangkap penjelasan itu, saya yang tidak belum bisa memahami di dalam realisasi nya, yang dijelaskan oleh Pak Menteri itu hanya empat puluh lima triliyun empat ratus empat puluh enam sekian, atau sekitar 87%.Rancangan Anggaran Anggaran 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang Dimas, apa ini, Dimas Islam, saya yang angka-angka dulu yang saya tanyakan, di Dimas Islam, mohon maaf di Dimas Islam ini tolong nanti di cek karena sekali lagi ini menyangkut dokumen yang sangat penting pada halaman 4, Bapak menulis presentase pada halaman 4 itu, antara presentase yang ada diatas, untuk daerah, untuk realisasi anggaran daerah, yang di kolong-kolong atas dengan bawah itu beda, nanti di cek, semuanya beda presentase nya kalau presentase nya saja berbeda dan ini tidak sedikit, misalnya tentang Sekretariat yang diatas itu, adalah 101 7% disitu di bawahnya adalah 102, dan masing-masing bedabeda, tentu yang pertanyaan nya adalah yang benar itu yang diatas apa yang dibawah? Atau penjelasannya salah tulis, kan gitu, lah kalau salah tulis kan payah Pak saya kira begitu, sama itu dihalaman 5 juga begitu, antara yang diatas dengan yang dibawah itu berbeda, tolong itu di betulkan yang benar yang diatas apa yang dibawah.Rancangan Anggaran Anggaran Dimas Islam 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian pada halaman ke 6 itu poin 1 sampai 34 itu kan ditulis Pusat kemudian daerah-daerah itu Provinsi-provinsi jumlah yang dibawah saya cocok kan dengan yang diatas jumlah itu miss nya adalah al-kasih untuk Provinsi, tetapi disitu dimasukan nomor 1 nya adalah pusat, mestinya kan pusat nya sendiri, Provinsi nya sendiri tetapi tidak ada penjelasan disitu, kolom nya langsung menyatu dari 1, 1,2,3,4,5,6 dan seterusnya presentase nya juga sama dengan Provinsi nya, tapi pusatnya masuk di kolong itu, ini menurut saya kan membuat laporan yang menurut saya tidak teliti karena tidak teliti tentu berakibat kita ini bertanya yang palit ini yang mana, validitas data nya, karena ini tentu sangat penting kalau menyangkut masalah kinerja keuangan, lebih-lebih Pak Inspektorat adalah mantan ini, kalau ini tidak teliti kita agak, agak susah. Masih ada waktu Bu? Dikit lagi ya, dikit lagi.Rancangan Anggaran Anggaran Dimas Islam 8
KUSWIYANTO 4 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Ini kan soal teknis. Yang penting asal dipahami oleh Bapak Kepala Badan dan Ibu Menteri kalau beliau bisa menerima, saya kira tidak ada masalah.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang pertama, secara umum saya melihat memang kan sama dengan yang dijelaskan kemarin. Kan kemarin kan sudah kita dalami bersama Sekjen dan lain-lain. Barangkali begini, yang pertama kalau memang ada hal-hal yang spesifik, yang baru dari Kepala BNPB maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya kira mesti perlu kita minta untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang menurut saya perlu dijelaskan.Rancangan Anggaran Penjelasan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang kedua, saya sama dengan yang lain. Sekarang yang ketiga, kita tahu memang itukan sudah dibahas bersama Menteri Keuangan, sama Bappenas. Yang kita tahu sekarang perjuangannya beliau-beliau itu sudah sampai dimana? Kirakira kan begitu baik itu dengan Bappenas maupun dengan Menteri Keuangan dan lain-lain karena nanti tentu kan kita masing-masing fraksi kan ada Badan Anggaran dan lain-lain, tentu kan kita juga ikut mendorong. Kita agar diberi penjelasan secukupnya termasuk dengan ibu menteri, apa memang sudah berjuang dengan sekuat tenaga karena kemarin yang dijelaskan kepada kita sesungguhnya kan banyak persoalan-persoalan yang di kementerian inikan juga belum dianggarkan. Kemarin kan kita sudah mendapatkan penjelasan itu. Barangkali sejauhmana perjuangannya untuk kesana? Nanti kalau memang dengan Pak Jokowi juga susah, saya kira kan bisa minta tolong ke Pak Samsu Niang kan kira-kira begitu, beliau yang dekat. Terima kasih.Rancangan Anggaran Perjuangan 8
KUSWIYANTO 21 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Komisi VIII dan seterusnya itu sampai 2016. Ketika pembahasan RAPBN yang akan datang bulan apa itu? Agustus, hendaknya dokumen RKA/KL itu sudah diberikan kepada Komisi VIII, itu seringkali tidak pernah diberikan. Kita berhak tahu meskipun tidak ada pembahasan.Rancangan Anggaran RKA/KL 8



KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Belanja Pegawai itu ternyata tidak terealisasi semua hanya sekitar 73,14% pertanyaan yang besarnya adalah kalau kemarin ada penambahan 336 milyar dan itu untuk operasional pegawai, sementara pagu yang tersedia saja tidak bisa habis, ini bagaimana penjelasannya? Tentu ini harus didasarkan kepada bukti-bukti karena ini menyangkut uang yang tidak sedikit menyangkut uang yang milyaran, saya berharap Pak Inspektorat juga membantu kami untuk bisa memahami ini karena saya tidak paham, karena ini harus clear, yang menyangkut persoalan uang, kalau tidak clear kan repot tentu kalau tidak clear kita ingin mendapatkan data-data sandingannya yang lebih detil lagi, memang kita tidak sampai satuan ketika kita membahas karena agak di khawatirkan ada interest-interest, tetapi di dalam pungsi pengawasan, tentu ini karena harus transfaran harus lengkap sesuai yang ditulis oleh Bapak Sekjen.Rancangan Anggaran Serapan anggaran 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Jadi yang sudah jelas saja serapannya ini hanya 73% oleh karena itu di dalam perencanaan anggaran untuk 2015 ini, ini betul-betul jelas terukur untuk halhal yang sudah mendekati kepastian, karena kalau kepegawaian itu menurut saya sudah betul-betul mendekati kepastian. Mohon maaf yang lain-lain isu tentang Pak Sekjen ini saya masih banyak tapi saya mau milih yang penting-penting aja.Rancangan Anggaran Serapan anggaran 8
KUSWIYANTO 7 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian kan disitu juga sudah ada, data tentang simpeg, ya mohon maaf Simpeg ini tentu semuanya sudah terukur karena Eselon I berapa, Eselon II berapa, dan lain-lain semua nya sudah terukur, mestinya mohon maaf di dalam perencanaan anggaran soal kepegawaian itu menurut saya tidak terlalu susah karena tidak terlalu susah mesti nya kalau toh terjadi hal-hal tertentu itu kan yang tidak terserap mestinya tidak banyak.Rancangan Anggaran Simpeg (Simpanan pegawai) 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian ada tanggungan tunggakan, ada inpassing, ada tunjangan profesi, ada TPG, dan lain-lain.Kita ingin jumlah dari masing-masing ini kekurangannya berapa. Berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin, kira-kira kan masih belum clear antara yang disampaikan oleh Bapak Menteri dengan anda. Kita ingin jumlah keseluruhan sesungguhnya berapa yang tunggakan kita semua.Rancangan Anggaran Tunggakan 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua, selama ini tapi saya kira nanti waktu untuk menjawab agak susahkarena sebentar lagi selesai, komunikasi, koordinasi, hubungan dengan pemerintah sejauh inisampai di mana? Karena bagi kita menjadi penting.Tenaga Kerja hubungan dengan pemerintah 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Kemudian yang kedua, selama ini tapi saya kira nanti waktu untuk menjawab agak susahkarena sebentar lagi selesai, komunikasi, koordinasi, hubungan dengan pemerintah sejauh inisampai di mana? Karena bagi kita menjadi penting.Tenaga Kerja Komunikasi 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Saya ingin sampaikan sedikit saja, yang pertama Pak Jokowi sudah me-launching kartukeluarga sejahtera yang berdasarkan penjelasan awal cakupannya dan jumlahnya itu akan lebihbanyak lagi. Apa artinya kalau tadi disampaikan bahwa salah satu paradigma baru termasuk tadidisampaikan bahwa panti itu adalah sebagai pintu terakhir, artinya inikan pemberdayaan denganlebih diutamakan. Kalau sekarang cakupannya lebih banyak, yang mau dikasih lebih banyak, jadipertanyaannya adalah tentu inikan tidak sesuai dengan paradigma yang panjenengan sampaikantadi. Tentu barangkali ini menjadi bahan kajian yang menarik bagi kita semua dan yang kitakhawatirkan adalah jangan-jangan nanti semakin tahun itu justru semakin lebih banyak yangdiberikan karena saya melihat beberapa penjelasan termasuk Bu Khofifah kelihatannya dengancakupan yang diberikan lebih banyak kok semakin bangga. Keluarga yang diberikan semakinbanyak kok itu semakin bangga. Padahal kan semestinya seharusnya kan semakin lama itukanjustru semakin lebih kecil, pemberdayaannya semakin lama semakin lebih bagus, sehinggakeluarga miskin dan lain-lain itukan semakin lama semakin menjadi lebih berdaya. Saya kira inikajian yang betul-betul sangat menarik, ini pertama.Tenaga Kerja Pemberdayaan masyarakat 8
KUSWIYANTO 1 PAN Jawa Timur IX Laki-laki Yang ketiga, saya yakin panjenengan punya data. Sesungguhnya ratio-nya ini jumlahpersoalan sosial di Indonesia inikan sangat banyak, lebih-lebih persoalan sosial yang berkaitandengan soal bencana, ada juga soal sosial akibat industri seperti di Lapindo yang mestinya itugampang diselesaikan tapi kan sampai sekarang masih belum selesai. Sesungguhnya ratio antarapekerja profesional dengan ratio sejumlah berbagai persoalan sosial yang ada di Indonesia, ituratio-nya berapa. Sekarang ini yang sudah tersertifikasi, yang betul-betul menjadi pekerjaprofesional itu berapa dan saya yakin kalau relawan mungkin susahlah untuk ukur, didata dan lainlainkarena Kementerian Sosial punya program misalnya pendamping keluarga harapan dansampai sekarang masih berjalan. Itupun saya melihat dan juga hampir seluruh bekerja asal-asalansama sekali tidak profesional. Kalau data ini diperlukan kira-kira Indonesia untuk mencapai ramahterhadap berbagai macam persoalan sosial kira-kira akan dicapai berapa tahun lagi. Sehinggakehadiran ini betul-betul adil di seluruh sektor, itu kalau ada data sangat menarik karena jangansampai seperti yang disampaikan Pak Nur ada korban-korban dulu kita ingat memang ada sekolahpekerja sosial yang sempat menjamur sampai beberapa tahun, tetapi setelah itu hilang begitu sajakarena setelah itu nasibnya kan tidak jelas, termasuk dari perguruan tinggi yang mengambiljurusan itu kalau ada datanya sebenarnya yang terserap berapa, yang tidak berapa, yang frustasiberapa. Kalau data itu betul-betul tentu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga kita yang penentukebijakan itu bisa menentukan langkah-langkah yang konkrit, langkah-langkah yang strategis.Tenaga Kerja Rasio permasalahan dengan pekerja 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang terakhir, tentang pengawasan internal terhadap pelaksanaan bantuan sosial di Kementerian Agama RI. Kita mengetahui bahwa ada persoalan yang paling santer beritanya adalah ada perubahan akun dari akun 57 menjadi akun 52. Kelihatannya sederhana pemindahan akun tapi nampaknya tidak selesai-selesai, jadi ini kan jadi persoalan. Apa sih sebetulnya persoalan pokoknya. Mengapa kemudian tidak memberikan kemudahan atau jangan-jangan karena ini sebetulnya sudah sejak lama ada disitu tapi ternyata kesalahannya kesalahan berjamaah karena tidak paham berjamaah juga begitu. Nah ini mohon dijelaskan kepada kami supaya kemudian semua bisa menjadi jelas karena di tengarai bahkan ada salah satu Dirjen yang serapannya tidak sampai 50% dalam satu tahun karena alasannya, kan kita juga ingin tahu ini karena alasannya adalah perubahan akun menyebabkan anggaran tidak terserap. Kami tidak menginginkan alasan perubahan akun itu menjadi alasan yang menjadi benteng ketidak terserapan anggaran yang seharusnya di bisa dilakukan.Bantuan Sosial Bansos 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian juga saran saya tentang perubahan akun di Bansos itu dari 57 ke 52, inikan bukan perkara mudah.Tetapi jika kemudian kita sudah punya polanya, kita perbaiki pola-polanya, tadikan kaitannya dengan swakelola dan seterusnya inikan mainset yang berubah.Artinya, ketika yang sebelumnya bukan swakelola, kemudian harus swakelola dan seterusnya itu juga perlu disampaikan pada penerima Bansosnya, bahwa ada pertanggungjawaban publik yang lebih clear pada mereka. Jadi selama ini mungkin orang lebih banyak di mana-mana Bansos itu memang sudah kewajiban Pemerintah ngasih sama kita, jadi tidak usah bikin laporan, padahal laporan itu yang bikin gara-gara. Bukan karena kita tidak ingin menolong, tapi jangan sampai kemudian yang menolong jadi tidak bisa ditolong gitu kan, susah kalau kayak begitu kan. Jadi saya pikir ini juga perlu dilakukan sosialisasi massif bagi penerima Bantuan Sosial.Bantuan Sosial Bansos (Bantuan Sosial) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang ketiga catatan saya, pada implementasi PKH, kalau kita berharap graduasi bisa di tahun ke-6 selama inikan hanya 60-70 persen yang bisa graduasi. Saya mengusulkan untuk kemudian ditarik program familly development session nya di tahun ke-2 jangan di tahun ke-3 agar mereka sudah memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kemiskinan yang mereka miliki, jadi lebih cepat kubenya ditarik ke tahun ke-3 dan mereka mendapatkan pendampingan yang implementatif selama 2 atau 3 tahun sehingga diharapkan dia lebih sustain. Lebih berterusan sehingga di tahun ke-6 betul-betul mereka bisa graduasi. Yang keempat kita melihat bahwa yang diharapkan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana kemudian melakukan pendataan pengukuran kemiskinan menyangkut kriteria standarisasi dan pengelolaan data terpadu. Semestinya Badiklit diberikan keleluasaan untuk lebih mengembangkan basis data terpadu ini karena ada beberapa hal yang juga kemudian perlu direvisi saya mencatat bahwa berkaitan dengan definisi kemiskinan, selama ini kemiskinan itu basisnya pedesaan. Padahal kita tahu kemiskinan di perkotaan itu luar biasa karenanya memang perlu diusulkan untuk termasuk menghitung kemiskinan di perkotaan. Terakhir saya belum melihat adanya upaya yang cukup keras untuk menjalankan implementasi dari sejumlah amanah undang-undang seperti PKDRT, sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak, yang ini menuntut Kementerian Sosial disukai atau tidak, menuntut kerja Kementerian Sosial yang luar biasa yang bisa dibilang kelimpahan begitu. Kelimpahan dari akibat dari akibat undang-undang. Saya pikir mudah-mudahan dengan catatan ini nanti bisa didiskusikan lagi lebih dalam di internal Kementerian Sosial. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang berikutnya untuk Bapak Dirjen Bimas Hindu, saya mendapatkan laporan dari Papua Barat jumlah guru agama Hindu-nya yang sangat terbatas kalau saya tidak salah waktu itu dilaporkan 3 ya setahun yang lalu.Saya tidak tahu satu provinsi 3, terus siapa yang diajarin, siapa yang mengajar, tidak terbayang sama saya, apakah jangan-jangan jumlah pemeluknya 3 juga, tapi tidak ternyata, sudah ditanya lagi apa cuma bertiga Pak? “tidak”, katanya. Mungkin ini juga perlu dipikirkan untuk daerah-daerah, ratio antara guru dengan pemeluknya, ini juga perlu apalagi tambahan lagi dengan pegawainya juga itu juga perlu dipikirkanBantuan Sosial Staf 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan
Yang keempat adalah pendampingan tertib administrasi. Jangan sampai setelah bencana
terjadi bencana lagi yaitu korupsi. Itu begitu terjadinya bencana, langsung yang namanya BPKP dengan ....pergi kesana. Empat pendampingan yang kami lakukan, nanti kalau kurang Bapaknambahin, kami tambah. Saya, kami selama ini kami menggunakan 4 pendampingan itu. Jadi begituterjadi bencana kami masuk. Bapak ga usah khawatir. Kalau memang bencana jatuh hanya gentingruntuh Pak. Apa itu harus kita beri bantuan Pak dan itu banyak minta Pak yang lain ya di Dispenda,namun di tambah juga memang harus seperti….. AS di Irak Dan dia mengatakan bahwa yang bla-blatadi rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban-korban ini-ini yan disebut oleh alam ini, danmasyarakat setempat tidak mampu mengatasinya Pak. Nah, ini saya in line dengan Bapak tadi.Bagaimana masyarakat mampu dia Kalau sedikit-sedikit kita bantu karena undang-undang tadi, adabencana sedikit harus kita turun Pak. Jadi kalau masyarakat itu bisa mengatasinya sendiri, itu berjalanbaik dan itulah yang seperjuangkan. Selalu kami ke daerah-daerah, akademisi kita ajak juga. Jadidefinisi itu nanti mohoh maaf harus kita ubah. Harus sampai kata-kata apabila kejadian itu melampauikemampuan masyarakat untuk menyelesaikannya. Jadi jangan setiap harus kita kasih yang ibunyayang armada saya salah adalah persoalan orang yang tinggal di lereng gunung berapi maupun dipantai utara atau pun di Sumatera Barat. Kita punya konsep namanya living in harmony with risk, ituinternasional, bersahabat dengan bencana, persis Pak. Persis Pak Ada pepatah mengatakan kalautakut dilambung ombak jangan lah tinggal di tepi pantai, itu adalah kata-kata bijak karena sudah tahukalau seperit itu, so what gitu loh. Ya, kita mau mindah mereka ga bisa, dia nelayan Pak. Kita pindahke gunung untuk menjadi petani, jelas ga mungkin Pak. Itu jadi di Aceh. Stress Pak. Jadi mau tidakmau kita harus ada konsep itu, bentuknya sekali lagi pelatihan Pak. Jalur-jalur evakuasi harus kita buatPak. Seperti di daerah pantai juga harus ada resolusi fisiknya. Revitalisasi fisiknya, restorasi fisiknyaharus dan itu memang tidak begitu mudah untuk diambil alih oleh BNPB Pak. Seperti contohnyasodetan di Jakarta.Bencana Administrasi 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Satu, pendampinggan teknis yang Pak Mustakim lihat itu, sebab apa Bapak? Kalau orang kenakejadian itu walaupun dilatih ternyata otomatisasi itu berbeda rasanya Pak, tidak bisa otomatis.Apalagi, kalau bupatinya yang mendengar atau dia mendengar orang yang minta tolong, tolong-tolong,tolong-tolong sampai mati ratusan orang dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada panik Pak. Tidakmampu Pak mengendalikan yang seharusnya 2006 itu kan Bantul, bupatinya itu Pak langsung Pak,sudah terserah ambil saja kabupatennya Pak, saya sudah tidak mampu lagi, karena tempo sebentarlaporan yang meninggal 5 dalam tempo beberapa menit kemudian menjadi 5.600 orang Pak. Jadi iniada beban gitu Pak. Dandim, Danrem itu juga ada paniknya juga, sama tentara kan, maka kami datangmembantu dari luar gitu loh Pak, tadi itu. Teknis, bagaimana cara membuat posko, bagaimana caramembuat sektor, bagaimana membagi sektor, buat sektor dong, relawan yang datang jangan ditolakkarena dia begitu tapi jangan pakai sandal jepit harusnya pakai sepatu itu. Kadang saya pengalamantertusuk paku padahal pakai sepatu itu tapi tidak kuat. Di tempatnya longsor begitu Pak, longsor kanbukan begini Pak ya, longsor kan begini. Jadi sak gitu loh. Jadi paku-paku itu bisa ke mana-mana, itutidak bisa itu. Akhirnya kita beri tanda -tanda, kita beri kesempatan dan sampai saat ini tentangasuransi tadi Pak, itu terus terang kalau relawan meninggal, itu ga ada yang bayar loh Pak, karenarelawannya juga belum tentu terdaftar kecuali kalau misalnya dari Ansor tadi sudah ada, kamikerjasama dengan NU cukup erat Pak dengan Muhammadiyah, dengan MTMC cukup erat, latihanlatihanselalu kami panggil. Jadi relawan santri juga sudah dibentuk banyak tapi memang belumsemua. Artinya kita sudah menuju kesana, sudah kita pikirkanBencana asuransi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang kedua saya masih belum bisa secara tenang melihat antara 2 undang-undang, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Pencarian Orang. Secara normatif dijelaskan pada pencarian orang, kejadiannya saja pencarian orang bla-bla tapi kan secara teknis di lapangan tidak semudah itu. Jadi yang mungkin nanti perlu dijelaskan lebih dalam adalah turunan dari kedua undangundang ini yang kemudian bisa disinergikan karena saya juga sudah diskusi dengan Pimpinan Komisi V , ini sebenarnya problem-nya adalah di lapangan bukan undang-undangnya ansih tapi ketika di lapangan dalam konteks meskipun dikatakan dalam undang-undang dikatakan pencarian orang itu lebih kepada kecelakaan dan seterusnya tapi setiap bencana katakan lah karena longsor pasti efek pertamanya adalah pencarian orang. Apakah itu kemudian dikerjakan oleh Basarnas dan BNPB dan seterusnya. Nah, PR berikutnya kelihatannya kita perlu diskusi lebih dalam terkait dengan turunan dari amanat kedua undangundang ini yang mungkin perlu disinergikan karena kan Undang-Undang Pencarian Orang baru turun 2014 kemarin sehingga harus bisa sesuaikan. Itu saja Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Aturan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua juga, saya juga minta pandangan juga apakah kita akan memberikanbantuan kepada kabupaten secara terus menerus? Lalu apa wujud dari otonomi itu? Memang adayang kita harus bantu tapi mbok ya jangan terus menerus Pak. Itu menurut kami Pak. Tapi kalau Bapakmengatakan, udah bantu saja Pak Syamsul sudah monggo, tapi itu artinya bahwa keinginan kita untukmendesentralisasi ini ternyata tetap menjadi sentralistik, jadi Bapak tanpa sadar sudah mengarahkankepada kami gitu. Katakanlah bicara tentang panti di Jember, itu yang harusnya bupati-nya lah yang urusan begitu. Ada desa tangguh, kita sudah fasilitasi, sudah diberikan silabusnya ya, dilanjutkan itu.Tadi saya juga sependapat tadi Pak ya bahwa orang-orang BPBD itu dapatnya memang kadangkadangorang yang buangan tapi sekarang agak berubah loh Pak, daya tawarnya agak tinggisekarang. Gara-gara ada seragam, ada mobil BNPB itu jadi walaupun dia sedang mau mengantarneneknya ke rumah sakit itu, begitu lewat dikira dia hadir disitu terus rakyat merasa ayem. Itu juga adasebetulnya begitu Pak. Ya..... dari Pak Erwin Moeslimin terutama tentang hadirnya KPK segera nanti inipatut untuk kita ikuti juga Pak. Terima kasih. Dan juga persoalan apa hambatannya itu. Sebetulnya PPkita itu ada 4 Pak, 3 sudah kita selesaikan, 1 tidak. Kenapa? tadi itu hubungannya antara pusat dandaerah. Kalau sampai saya nanti katakan begitu kejadian deng, kriterianya apa? Itu ke daerah tokmaka Sinabung itu sebenarnya kalau sekarang sudah daerah loh Pak. Lha wong pimpinannya enggakkolaps, kok lain dengan Bantul lain dengan Merapi, misalnya, lain dengan Aceh kolaps. Tapi bupatinyamasih ada, DPRD-nya masih ada, semua masih ada lalu kita tentukan itu status Pemda, maka sayatidak yakin mereka mampu Pak. Perlu kalau begitu tap tetapi harus kita pikirkan karena jangan sedikitsedikitterus disebut sebagai bencana nasional. Bapak bisa bayangkan yakin enggak Bapak, bahwaada bupati dari sekian ratus bangga Pak, aku tidak mau dibantu aku baru berapa persen, kira-kira saja,Ada ga 10 persen yang mau begitu? Apa tidak malah begini, bupati yang berhasil adalah bupati yangmampu mengambilnya dana dari entah mana dimasukkan ke daerah. Lalu ketatanegaraan kitabagaimana kalau begini? Saya tidak melarikan diri Pak. Itu sebabnya kami membuat semacam shockbraker yang namanya pendampingan, ada 4 hal itu pendampingan, ada di peraturan kepala kami yangtadi Ibu Saraswati minta akan kita berikan. Banyak skali loh itu Pak, itu ratusan, kalau Bapak berkenanngambil silakan, kalau tidak tolong di-unduh di website kami saja. Jadi enggak usah kita bawa, Bapakmasa' bawa ratusan buku itu Pak. Jadi pendampingan itu ada 4 Pak.Bencana bantuan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang ketiga adalah bantuan alat peralatan dan personil Pak. Jadi seperti kebakaran hutan diRiau itu TNI dan Polri-nya kurang banyak orang, kita tambah dari Jakarta 3.500 TNI, Polri Pak. Naikberapa kali pesawat pergi kesana, jadi ada pendampingan, semuanya dari BNPB.Bencana Bantuan peralatan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Baik lah. Jadi kalau begitu di ini point ke-3d Komisi VIII DPR memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai usulan tambahan anggaran sebagai berikut : (d) itu terkait dengan dana siap pakai ya Pak ya? Dana siap pakai sebesarBencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 4 PKS Jawa Barat I Perempuan Oke. Dana sebab dana on call itu bukan terminologi yang biasa kan? Ini siap pakai. Dana cadangan. Oke, diganti itu dana cadangan, Komisi VIII DPR RI sudah betul tinggal kemudian meneruskan dana cadangan tadi dana cadangan langsung saja d. Ga usah pakai peningkatan karena semua fokus dari atas sudah di usulan penambahan anggaran jadi langsung dana cadangan, langsung saja d naikkan ke atas dana cadangan dana cadangan bencana ya?Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 5 PKS Jawa Barat I Perempuan Dana cadangan bencana sebesar , nominalnya berapa Pak? 6 Jadi 6 trilyun dari 4 menjadiBencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 6 PKS Jawa Barat I Perempuan Ya, sebentar supaya tidak salah 6 trilyun dengan prioritas peruntukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, dana cadangan bencana jadi terminologi yang akan dipergunakan dana siap pakai atau dana cadangan bencana.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 7 PKS Jawa Barat I Perempuan Dana cadangan bencana sebesar 4 triliun menjadi 6 triliun yang diperuntukkan.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 8 PKS Jawa Barat I Perempuan Dan sebagai dana diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dan sesudah siap pakai bukanbukan, sesudah siap ada dan siap pakai dan dana rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, oke ya? kita ulang bacanya ya? Yang ke 3d. Dana cadangan bencana sebesar sebesarnya dihapus dana cadangan 42 bencana dari 4 trilyun menjadi 6 trilyun yang diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana , begitu Pak?Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 9 PKS Jawa Barat I Perempuan Dana bantuan rehab, memang terminologinya begitu ya? Yang paling penting terminologinya, nomenklaturnya sama akan lebih memudahkan. Jadi diulang. Dana cadangan bencana dari 4 triliun menjadi 6 triliun yang diperuntukkan sebagai dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Begitu ya? Bapak, Ibu ada lagi? Sudah? Oh dalam kurungnya itu ya Oke, ada lagi yang lain secara substansi? Pak Kepala ada lagi? sudah cukup? Cukup? Cukup ya? Baik lah. Bapak/Ibu kita telah menyepakati draft kesimpulan ini dan bisa menjadi kesimpulan dan saya serahkan kembali kepada Pak Ketua Komisi. Pada Pak Ketua Komisi dipersilakan.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua juga, saya juga minta pandangan juga apakah kita akan memberikanbantuan kepada kabupaten secara terus menerus? Lalu apa wujud dari otonomi itu? Memang adayang kita harus bantu tapi mbok ya jangan terus menerus Pak. Itu menurut kami Pak. Tapi kalau Bapakmengatakan, udah bantu saja Pak Syamsul sudah monggo, tapi itu artinya bahwa keinginan kita untukmendesentralisasi ini ternyata tetap menjadi sentralistik, jadi Bapak tanpa sadar sudah mengarahkankepada kami gitu. Katakanlah bicara tentang panti di Jember, itu yang harusnya bupati-nya lah yang urusan begitu. Ada desa tangguh, kita sudah fasilitasi, sudah diberikan silabusnya ya, dilanjutkan itu.Tadi saya juga sependapat tadi Pak ya bahwa orang-orang BPBD itu dapatnya memang kadangkadangorang yang buangan tapi sekarang agak berubah loh Pak, daya tawarnya agak tinggisekarang. Gara-gara ada seragam, ada mobil BNPB itu jadi walaupun dia sedang mau mengantarneneknya ke rumah sakit itu, begitu lewat dikira dia hadir disitu terus rakyat merasa ayem. Itu juga adasebetulnya begitu Pak. Ya..... dari Pak Erwin Moeslimin terutama tentang hadirnya KPK segera nanti inipatut untuk kita ikuti juga Pak. Terima kasih. Dan juga persoalan apa hambatannya itu. Sebetulnya PPkita itu ada 4 Pak, 3 sudah kita selesaikan, 1 tidak. Kenapa? tadi itu hubungannya antara pusat dandaerah. Kalau sampai saya nanti katakan begitu kejadian deng, kriterianya apa? Itu ke daerah tokmaka Sinabung itu sebenarnya kalau sekarang sudah daerah loh Pak. Lha wong pimpinannya enggakkolaps, kok lain dengan Bantul lain dengan Merapi, misalnya, lain dengan Aceh kolaps. Tapi bupatinyamasih ada, DPRD-nya masih ada, semua masih ada lalu kita tentukan itu status Pemda, maka sayatidak yakin mereka mampu Pak. Perlu kalau begitu tap tetapi harus kita pikirkan karena jangan sedikitsedikitterus disebut sebagai bencana nasional. Bapak bisa bayangkan yakin enggak Bapak, bahwaada bupati dari sekian ratus bangga Pak, aku tidak mau dibantu aku baru berapa persen, kira-kira saja,Ada ga 10 persen yang mau begitu? Apa tidak malah begini, bupati yang berhasil adalah bupati yangmampu mengambilnya dana dari entah mana dimasukkan ke daerah. Lalu ketatanegaraan kitabagaimana kalau begini? Saya tidak melarikan diri Pak. Itu sebabnya kami membuat semacam shockbraker yang namanya pendampingan, ada 4 hal itu pendampingan, ada di peraturan kepala kami yangtadi Ibu Saraswati minta akan kita berikan. Banyak skali loh itu Pak, itu ratusan, kalau Bapak berkenanngambil silakan, kalau tidak tolong di-unduh di website kami saja. Jadi enggak usah kita bawa, Bapakmasa' bawa ratusan buku itu Pak. Jadi pendampingan itu ada 4 Pak.Bencana Fasilitas daerah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Maaf Pak ya, Pak Erwin Pak, Pak Mulsim itu orang tua saya. Sorry, Pak Erwin Moeslimin.Mohon maaf. Jadi apa yang yang disampaikan tadi, saya tertarik sekali dan itu yang kamikerjakan Pak ya. Kerjasama kami dengan Mendikbud juga dengan para kyai di ini mohon maaf ini, iningomong Sumatera Barat lagi ini. Jadi Sumatera Barat sudah dibuat dikhutbah Pak tentangkebencanaan yang menginisiasi kami, tapi kami serahkan karena dan nanti kita juga minta gerejagerejaseperti itu, di sekolah-sekolah minggu dijelaskan bagaimana persoalan-persoalan yangtransendental itu dibawa ke keimanan. Jangan hanya kuat dalilnya tapi bagaimana ini? Kalau begituseperti apa, wujudnya sendiri seperti apa? Itu satu.Bencana Keimanan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua juga, saya juga minta pandangan juga apakah kita akan memberikanbantuan kepada kabupaten secara terus menerus? Lalu apa wujud dari otonomi itu? Memang adayang kita harus bantu tapi mbok ya jangan terus menerus Pak. Itu menurut kami Pak. Tapi kalau Bapakmengatakan, udah bantu saja Pak Syamsul sudah monggo, tapi itu artinya bahwa keinginan kita untukmendesentralisasi ini ternyata tetap menjadi sentralistik, jadi Bapak tanpa sadar sudah mengarahkankepada kami gitu. Katakanlah bicara tentang panti di Jember, itu yang harusnya bupati-nya lah yang urusan begitu. Ada desa tangguh, kita sudah fasilitasi, sudah diberikan silabusnya ya, dilanjutkan itu.Tadi saya juga sependapat tadi Pak ya bahwa orang-orang BPBD itu dapatnya memang kadangkadangorang yang buangan tapi sekarang agak berubah loh Pak, daya tawarnya agak tinggisekarang. Gara-gara ada seragam, ada mobil BNPB itu jadi walaupun dia sedang mau mengantarneneknya ke rumah sakit itu, begitu lewat dikira dia hadir disitu terus rakyat merasa ayem. Itu juga adasebetulnya begitu Pak. Ya..... dari Pak Erwin Moeslimin terutama tentang hadirnya KPK segera nanti inipatut untuk kita ikuti juga Pak. Terima kasih. Dan juga persoalan apa hambatannya itu. Sebetulnya PPkita itu ada 4 Pak, 3 sudah kita selesaikan, 1 tidak. Kenapa? tadi itu hubungannya antara pusat dandaerah. Kalau sampai saya nanti katakan begitu kejadian deng, kriterianya apa? Itu ke daerah tokmaka Sinabung itu sebenarnya kalau sekarang sudah daerah loh Pak. Lha wong pimpinannya enggakkolaps, kok lain dengan Bantul lain dengan Merapi, misalnya, lain dengan Aceh kolaps. Tapi bupatinyamasih ada, DPRD-nya masih ada, semua masih ada lalu kita tentukan itu status Pemda, maka sayatidak yakin mereka mampu Pak. Perlu kalau begitu tap tetapi harus kita pikirkan karena jangan sedikitsedikitterus disebut sebagai bencana nasional. Bapak bisa bayangkan yakin enggak Bapak, bahwaada bupati dari sekian ratus bangga Pak, aku tidak mau dibantu aku baru berapa persen, kira-kira saja,Ada ga 10 persen yang mau begitu? Apa tidak malah begini, bupati yang berhasil adalah bupati yangmampu mengambilnya dana dari entah mana dimasukkan ke daerah. Lalu ketatanegaraan kitabagaimana kalau begini? Saya tidak melarikan diri Pak. Itu sebabnya kami membuat semacam shockbraker yang namanya pendampingan, ada 4 hal itu pendampingan, ada di peraturan kepala kami yangtadi Ibu Saraswati minta akan kita berikan. Banyak skali loh itu Pak, itu ratusan, kalau Bapak berkenanngambil silakan, kalau tidak tolong di-unduh di website kami saja. Jadi enggak usah kita bawa, Bapakmasa' bawa ratusan buku itu Pak. Jadi pendampingan itu ada 4 Pak.Bencana otonomi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang kedua adalah pendampingan anggaran. Mereka, kalau sudah Desember terjadi bencanaPak, sudah tidak punya duit, maka kita dampingi anggaran sesaat untuk kepentingan pengungsi, untukkepentingan tentara, untuk itu masih kita. Untuk tentara tadi kita sudah ada MoU Pak, dengan TNI dandengan Dephan yang memungkinkan kita bisa memberikan bantuan, akhirnya BPK menyetujui.Bencana Pendampingan anggaran 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Satu, pendampinggan teknis yang Pak Mustakim lihat itu, sebab apa Bapak? Kalau orang kenakejadian itu walaupun dilatih ternyata otomatisasi itu berbeda rasanya Pak, tidak bisa otomatis.Apalagi, kalau bupatinya yang mendengar atau dia mendengar orang yang minta tolong, tolong-tolong,tolong-tolong sampai mati ratusan orang dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang ada panik Pak. Tidakmampu Pak mengendalikan yang seharusnya 2006 itu kan Bantul, bupatinya itu Pak langsung Pak,sudah terserah ambil saja kabupatennya Pak, saya sudah tidak mampu lagi, karena tempo sebentarlaporan yang meninggal 5 dalam tempo beberapa menit kemudian menjadi 5.600 orang Pak. Jadi iniada beban gitu Pak. Dandim, Danrem itu juga ada paniknya juga, sama tentara kan, maka kami datangmembantu dari luar gitu loh Pak, tadi itu. Teknis, bagaimana cara membuat posko, bagaimana caramembuat sektor, bagaimana membagi sektor, buat sektor dong, relawan yang datang jangan ditolakkarena dia begitu tapi jangan pakai sandal jepit harusnya pakai sepatu itu. Kadang saya pengalamantertusuk paku padahal pakai sepatu itu tapi tidak kuat. Di tempatnya longsor begitu Pak, longsor kanbukan begini Pak ya, longsor kan begini. Jadi sak gitu loh. Jadi paku-paku itu bisa ke mana-mana, itutidak bisa itu. Akhirnya kita beri tanda -tanda, kita beri kesempatan dan sampai saat ini tentangasuransi tadi Pak, itu terus terang kalau relawan meninggal, itu ga ada yang bayar loh Pak, karenarelawannya juga belum tentu terdaftar kecuali kalau misalnya dari Ansor tadi sudah ada, kamikerjasama dengan NU cukup erat Pak dengan Muhammadiyah, dengan MTMC cukup erat, latihanlatihanselalu kami panggil. Jadi relawan santri juga sudah dibentuk banyak tapi memang belumsemua. Artinya kita sudah menuju kesana, sudah kita pikirkanBencana Pendampingan teknis 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Pertama, saya sangat berterima kasih atas respons ya, ada beberapa yang memang berbentukpenjelasan saja tetapi juga saya perlu mendapatkan masukan balik, artinya ada putaran kedua yangnanti pada hari Rabu, saya kira Sestama bisa mendapatkan masukan, karena bagus sekali karena apayang kami lakukan ini tentu tidak berdiri sendiri. Artinya, ini juga dari kesimpulan ke kesimpulan DPR,sehingga kami lakukan apa yang Bapak-bapak anggap kurang jadi ini kita lengkapi. Saya kira yangpertama tentang saya tertarik tadi, bagaimana kita mengubah mindset dari yang biasanya melihatsecara fisikal diubah menjad persoalan yang menyangkut masalah kemanusiaan, Saya kira ini secarateoritis betul Pak. Saya sangat setuju, apalagi saya orang psikologi perjuangan saya ini selama initampaknya selalu manusia-manusia. Tetapi ternyata vulnerability atau kerentanan itu selalu ada 2kerentanan fisik dan kerentanan non fisik. Latuharhary jebol, jelas fisik, bukan pesan kesadaranmanusia. Itu salah mengapa tidak di-cek jebolnya itu jadi selalu ada kerentanan disitu. Kita juga harustahu bahwa di Jakarta dibangun seperti ini. Ini tidak membayangkan bahwa Jakarta akan seperti inidan tidak membayangkan bahwa nanti akan hujan begitu deras seperti ini, tidak Pak. Jadi apa yangterjadi sekarang ini memang ia harus kata Pak Muslich tadi memang betul, berkembang terus sehinggamasalah fisik juga tetap Pak ya harus kita perhitungkan walaupun,Bencana pendekatan psikologis 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang ketiga adalah bantuan alat peralatan dan personil Pak. Jadi seperti kebakaran hutan diRiau itu TNI dan Polri-nya kurang banyak orang, kita tambah dari Jakarta 3.500 TNI, Polri Pak. Naikberapa kali pesawat pergi kesana, jadi ada pendampingan, semuanya dari BNPB.Bencana personil 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Pertama, saya sangat berterima kasih atas respons ya, ada beberapa yang memang berbentukpenjelasan saja tetapi juga saya perlu mendapatkan masukan balik, artinya ada putaran kedua yangnanti pada hari Rabu, saya kira Sestama bisa mendapatkan masukan, karena bagus sekali karena apayang kami lakukan ini tentu tidak berdiri sendiri. Artinya, ini juga dari kesimpulan ke kesimpulan DPR,sehingga kami lakukan apa yang Bapak-bapak anggap kurang jadi ini kita lengkapi. Saya kira yangpertama tentang saya tertarik tadi, bagaimana kita mengubah mindset dari yang biasanya melihatsecara fisikal diubah menjad persoalan yang menyangkut masalah kemanusiaan, Saya kira ini secarateoritis betul Pak. Saya sangat setuju, apalagi saya orang psikologi perjuangan saya ini selama initampaknya selalu manusia-manusia. Tetapi ternyata vulnerability atau kerentanan itu selalu ada 2kerentanan fisik dan kerentanan non fisik. Latuharhary jebol, jelas fisik, bukan pesan kesadaranmanusia. Itu salah mengapa tidak di-cek jebolnya itu jadi selalu ada kerentanan disitu. Kita juga harustahu bahwa di Jakarta dibangun seperti ini. Ini tidak membayangkan bahwa Jakarta akan seperti inidan tidak membayangkan bahwa nanti akan hujan begitu deras seperti ini, tidak Pak. Jadi apa yangterjadi sekarang ini memang ia harus kata Pak Muslich tadi memang betul, berkembang terus sehinggamasalah fisik juga tetap Pak ya harus kita perhitungkan walaupun,Bencana Perubahan mindset 8



LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan

Ini hanya mengingatkan saja, Kalau poin 7 kita sepakati benar, bahwa ini akan melakukan
perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 berarti ada konsekuensi konsekuensinya : satu,
apakah Komisi VIII akan mengajukan dalam Prolegnas atau melalui inisiatif DPR atau pemerintah yang
akan mengubah dan ini suatu konsekuensi yang kalau kita sepakati. Kedua, jika kemudian kita bersepakat untuk melakukan perubahan maka sesungguhnya poin dsudah tidak diperlukan karena dalam pembuatan upndang-Undang pasti sudah otomatis harusmelakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan itu karena itubagian jadi proses yang harus dilakukan. Jadi saya menyarankan jika kita menyepakati Nomor 7, kitaakan melakukan perubahan undang-undang maka yang harus dilakukan adalah nomor d-nya kita coretdan itu sebagian dari proses yang sudah berlaku.Terima kasih Pimpinan.Bencana Perubahan undang-undang No 24/2007 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan kepala BNPB mengenai pagu indikatif dan rencana awal RKP BNPB tahun 2016 sebesar maaf Rp1.261.752.519.000,- yang diperuntukkan : a. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp204.821.672.000,- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB sebesar Rp163.902.465.000,- c. Program pengawasan dan akuntabilitas aparatur sebesar Rp. 14 milyar, d. Program penanggulangan bencana sebesar Rp879. 028.382.000,-Bencana Program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai usulan tambahan sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp75 milyar, b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabililtas aparatur Rp7. 735.800.000,- 40 c. Programn penanggulangan bencana Rp764.925.331.000, - Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama pejabat Eselon I BNPB dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016.Bencana Program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak Kepala BNPB, Saya bukan pertanyaan cuma mau menitipkan mungkin semacam PR untuk BNPB pertama yang membuat kami khawatir dari beberapa kunjungan dengan BNPB adalah posisi relawan di daerah mungkin di pusat tidak terlalu terasa tapi di daerah, kami kemarin ke Yogya Pak Sodik ya ternyata ada yang digilir relawan untuk berada di posko pos komando di tingkat propinsi, kita belum tahu di tingkat kota, kabupaten yang tidak tahu alokasi penganggaran untuk insentif atau honor mereka dari mana meskipun dikatakan 36 bahwa jangan disebut-sebut insentif nanti ga rela lagi gitu jadi bukan relawan lagi namanya. Tapi kan mereka harus memikirkan kehidupan mereka dan mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Tentu ini nanti kita bisa diskusikan lebih dalam, dalam pembicaraan lanjutan.Bencana Relawan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 14,20%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain : a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI, b. Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan dengan kementerian lembaga lain terkait dengan penanggulangan bencana, c. Mendorong percepatan dan realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerahdaerah terdampak bencana, d. Menyusun perencanaan program dan anggaran untuk penanganan bencana yang berkelanjutan agar dapat dikurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan di antaranya penanganan bencana Sinabung.Bencana Serapan APBN 2015, Koordinasi, Sinabung 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 106 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Sekjen sebentar. Kewenangan untuk menyelesaikan atau merumuskan peraturan perundangundangan itu ada di Biro Hukum atau ada di Direktorat Jenderal. Domainnya domain siapa? Leading sector-nya siapa?Haji dan Umroh Anggaran 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua, memang di dalam bahan yang dikirimkan juga ke Komisi VIII yang akhir ketika dimintakan 3.737 itu tidak ada pengali dari asrama haji milik Pemda dan milik Kementerian Agama karena ini persoalan detail yang seharusnya memang teknis, secara teknis sudah di selesaikan oleh pihak Kementerian Agama, asumsinya pada saat itu sudah selesai. Jadi memang yang tidak memasukkan itu dari pihak Kementerian Agama. Oleh karenanya, inikan cukup fatal ya Rp26 miliar persoalannya sementara itu tidak dibincangkan, tidak diteliti secara cermat pada saat, ini bukan yang di deadline terakhir disisir, bukan. Ini yang sejak awal yang kemudian kita putuskan di Sahid ini kalau tidak salah ini yang Asrama haji yang terakhir, tidak dimasukkan pengalinya yang berkali-kali saya ingatkan tolong di save berdasarkan jam-nya supaya kelihatan. Inilah yang dikhawatirkan yang seperti ini.Haji dan Umroh Asrama haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 67 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang berikutnya, DKI kan sudah dapat 2014, 2015 dapat lagi, Sumatera Barat juga demikian. Problem apa yang menyebabkan kemudian mereka sepertinya, termasuk Kalimantan Timur berhak mendapatkan kembali sementara kan masih ada embarkasi lain.Haji dan Umroh Asrama haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 68 PKS Jawa Barat I Perempuan Maaf, mau mengklarifikasi. Banjarmasin tidak dapat? Kan di Kalimantan Selatan kan? Tapi disini ada Rp65 miliar Pak.Haji dan Umroh Asrama haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 70 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Jami maaf, terkait dengan kuota. Tadi bapak menyampaikan bahwa jika ditetapkan BPIH lebih awal maka akan lebih memudahkan dalam urusan kuota. Yang lalu, kita menyelesaikan BPIH bersama DPR itu 3 Maret Pak tetapi Perpresnya kan baru keluar Juni atau Juli. Sekarang menurut bapak yang paling aman untuk penyelesaian kuota ini dari keluar Perpres, bukan soal pembahasan disini ya, 106 Perpres kan harusnya menghitungnya. Dari keluar Perpres sampai pemberangkatan awal hari pertama itu kira-kira berapa waktunya Pak.Haji dan Umroh Asrama haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 72 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Pak Mustaqim. Silakan dijawab.Haji dan Umroh Asrama haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 66 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya Pak Nanda. Tadi sudah dijelaskan diawal bahwa ada tiga hasil temuan yang dilaporkan tapi kemudian yang ditindaklanjuti setelah pemeriksaan BPK dan BPKP itu ditindaklanjuti oleh inspektorat. Jadi dalam proses yang terakhir itulah yang tadi disebutkan oleh beliau, Rp38 miliar itu yang angka terakhirnya. Artinya yang kita harapkan adalah yang setelah perbaikan itu segera diselesaikan Rp38 miliar itu bukan angka yang besar, begitu ya tadi Pak Yasin juga sudah menjelaskan. Ada sebuah proses yang memang perlu terus diperbaiki dan itu harus disepakati bersama.Haji dan Umroh Audit BPK 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 66 PKS Jawa Barat I Perempuan Bapak/ibu. Ini sudah masuk waktu maghrib, masih ada dua Eselon I yang belum menyelesaikan. Apakah kita akan langsung atau kemudian atau akan break shalat dulu? Break shalat maghrib 15 menit setelah itu 15 betul Pak ya, segera kembali kemudian. Shalat maghrib dulu. Baiklah, kita supaya bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, kita shalat dulu saja ya bapak/ibu. 15 menit kita skors, setelah itu langsung masuk kembali. Kita skors 15 menit. (RAPAT DISKORS)Haji dan Umroh Audit BPK 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 29 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian untuk PHU, siskohat kita inikan mau diintegrasikan dengan E-Hajj tapi integrasi didalam saja masih berantakan Pak. Jadi jangan keluar dulu, selesaikan dulu di dalam dengan imigrasi, sehingga kemudian kita punya satu pintu yang menjadi lebih baik, itu nanti perlu dijelaskan. Pak Irjen, saya Cuma ingin tanya. Apakah Obrik nya inspektorat jenderal dengan BPKP, dengan BPK itu beda karena kalau dilihat di laporan disajikan itu memang ngeri juga hasil audit BPKP sampai dengan tahun 2014 itu misalnya di Balitbag itu masih ada 522 kejadian yang belum ditindaklanjuti yang saldonya Rp56 miliar misalnya.Haji dan Umroh Audit BPKP 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 82 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, silakan Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 110 PKS Jawa Barat I Perempuan Sudah ya. Tadi meningkatkan pengawasan dan penindakan pada biro perjalanan penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk menghindari berbagai penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Kalau apa tadi nelunsungi itu, itukan perbuatan melawan hukum ya?Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 111 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya rasa cukup ya dengan pengawasan dan penindakan ya Pak, karena reguler.Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 112 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, terima kasih Pak Kus. Bapak/ibu ada lagi? Sudah cukup? Dari pemerintah sudah cukup? Baiklah. Bapak/ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala masukannya. Karena itu sebelum saya tutup, saya ingin mempersilakan kepada Pak Sekjen yang akan mewakili pejabat Eselon I Kementerian Agama RI untuk menyampaikan kata akhir. Pada Pak Sekjen dipersilakan.Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 42 PKS Jawa Barat I Perempuan Itu ada banyak Pak, sebetulnya bukan Cuma Sulawesi Selatan yang berbasis di Jakarta, Pak Direktur juga sudah tahu kok, waktu itu ada yang langsung lapor ke beliau, saya juga dari tempat yang sama. Jadi yang tadi disampaikan diantisipasi.Haji dan Umroh Biro umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Ini ada hal yang membingungkan karena yang ditampilkan dengan yang diberikan itu tidak sama. Kalau ditinjau di halaman 12, 13, 14, kalau tidak ada datanya kok bisa menyebutkan bahwa adapun sasaran pembangunan pendidikan islam yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Kalau cuma target saya bisa paham tetapi ditulis capaian 2014, berarti itukan data. Jadi sebenar bagaimana gitukan, data yang belum ada itu data apa. Kemudian kenapa ini bisa mengatakan bahwa ini capaian 2014. Artinya ada sejumlah hal yang memang belum tuntas dan ini juga jadi problem memang sebagaimana tadi, ke depan kita akan menetapkan hal-hal yang lebih penting. Saya pikir dilengkapi di 2014 karena sebagian di sini sudah ada capaian dan seterusnya. Capaian kan berarti sesuatu yang terdata dan sudah terselesaikan tapi apa yang belum terpenuhi harus terpenuhi dulu agar nanti pengambilan kebijakan untuk 2015 nya menjadi lebih bijak. Terima kasih pimpinan.Haji dan Umroh Data 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 55 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Pak Kus. Saya ingin kembali ke yang tadi disampaikan Pak Kus dulu karena perizinan dan pembaharuan izin itu bisa terjadi kapan saja dan itu akan menyulitkan Kementerian Agama untuk selalu mengumumkan setiap kali ada yang terdaftar, jadi saya mengusulkan mendata dan mengumumkan kepada publik melalui Kementerian Agama kabupaten/kota dan KUA terkait perusahaan haji dan umrah yang memiliki izin penyelenggaraan haji dan umrah secara berkala. Secara berkalanya kan nanti bisa tiga bulan sekali, bisa enam bulan sekali kan begitu ya tapi ada pembaharuan update-nya termasuk sebab kalau nanti setiap pekan repot juga begitu. Bapak/ibu Anggota ada lagi? Sudah? Sudah. Baiklah, kita minta komentar dari pemerintah berkaitan dengan kesimpulan ini.Haji dan Umroh Evaluasi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 56 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi kasus, jadi bisa dikelompokkan Pak secara umum rata-rata misalnya kasus tentang penipuan, penelantaran itu tahun berapa-berapa kan kelihatan.Haji dan Umroh Evaluasi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 28 PKS Jawa Barat I Perempuan Pertama, ada sejumlah daerah yang menyampaikan bahwa porsi bisa didapat, porsi artinya pendaftaran sehingga kemudian, nomor porsi jika setoran awalnya Rp40 juga.Haji dan Umroh Haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 28 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang kedua, ini yang dilaporkan Pak ya. Yang kedua, jamaah diminta untuk membuat paspor sendiri padahal dalam indirect cost kita sudah mengalokasi untuk membuat paspor.Haji dan Umroh Haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Wa'alaikumssalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya. Bapak, Ibu sebelum saya memberikan kesempatan pendalaman bagi Bapak, Ibu sekalian, ada catatan yang mungkin perlu jadi bahan pengingat bagi kita semua terutama Anggota Panja BPIH. Ada beberapa hal: Pertama, pada usulan terakhir sebelum kemudian kita melakukan penyisiran terakhir dari Kementerian Agama, usulan indirect cost itu adalah Rp3.737.116.410.271,-. Kemudian kita masih melakukan penyisiran pada 3 item yang kaitannya dengan makan disana, di Madinah karena ada komponen yang pengalinya kemudian kita perbaiki karena ada kesalahan. Kemudian juga berkaitan dengan, maaf sebentar saya lihat duluHaji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian disampaikan surat dari Kementerian Agama terkait dengan kesalahan perhitungan begitukan yang baru ya? Yang Rp26 miliar terakhir ini, ini yang di dalam. Kesalahan perhitungannya tidak ada urusannya sama yang disisir kemarin. Yang justru kesalahan perhitungannya adalah terkait dengan perhitungan pengali general service fee yang tercatatnya 139.958.004.400 Saudi Real yang seharusnya menurut presentasi ini 146.198.400 Real. Sebetulnya ini sudah diingatkan oleh tenaga ahli komisi pada rapat-rapat sebelumnya tetapi kemudian jawabannya, kita juga tidak begitu jelas. Kalau dilihat di Excell-nya di kolom tersebut, ada pengurang dari perkalian itu. Nanti boleh dicek di Kementerian Agama, disitu dituliskan formulanya nya U22 dikali S22. U22 itu 155.200 jama'ah dikali 942 harga general service fee dikurang, ini bukan dari kami ada di sebelah sana, dikurang, kurung buka 97,5 dikali 32.000 kali 2 kurung tutup. Kami tidak tahu ini apa.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Tapi waktu itu kita sudah tanyakan dan 139 itu tadi tetap segitu karena ada komponen pengurang yang kita juga mendapat penjelasan pengurangnya itu apa. Begitu ya Pak ya. Jadi seharusnya sebelum meminta persetujuan ulang karena ada rincian kesalahan, kami perlu dijelaskan dulu pengurangnya itu apa? Karena memang pasti pengalinya beda. Setiap kali formula itu dimasukkan kali berapa juga karena ada pengurangan pasti akan kurang dari semestinya.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Ya, terima kasih Pak Kus. Jadi cerita tentang usulan rasionalisasi indirect cost yang surat atas nama Pak Jamil kemudian lembar pengesahan, kronologisnya nanti dikasih lihat Pak. Ini seingat saya, ini sebelum pengesahan yang surat yang 22 April itu sebelum disahkan, kan semula di Kementerian Agama masih tetap 3754 Pak terus kemudian 3737. Setelah itu kan kita masih sisir dapatnya 3735 begitu Pak ya, yang kita sahkan terakhir itu, yang kita sahkan terakhir tapi ternyata beliau menyampaikan ada kesalahan perhitungan. Nah, kesalahan perhitungan inilah yang kita perlu minta penjelasan, mengapa kok begini begitu? Ini persoalan-persoalan yangHaji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 4 PKS Jawa Barat I Perempuan Ya, jadi 3.762 dari 3.735 jadi 3.762 karena salah hitungnya sampai Rp26 miliar, begitu ya. Pak kita.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 7 PKS Jawa Barat I Perempuan Ini kita mendapatkan terakhir ini koreksi yang dari, disini penjelasannya halaman pertama judulnya: Usulan koreksi alokasi indirect cost BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementeriran Agama Republik Indonesia. Halaman keduanya pengesahan, tidak ada. Halaman keduanya, pengesahan indirect cost BPIH 3.735.970.884.175, sama. Kemudian disebutkan di halaman ketiganya kesalahan perhitungan komponen totalnya salahnya Rp26.872.077.200, -. Setelah itu rincian kesalahan halaman berikutnya halaman keempatnya rincian kesalahan perhitungan. Yang halaman ke berikutnya nilai komponen indirect cost BPIH tahun 1346 H/2015 dalam kurung seharusnya 3.762.842.961.375. Kalau kami sih maunya 3.735 Pak karena memang ini kan dihitung tapi ini kan ajuan makanya jadi pertanyaan. Nah, diselesaikan dulu di internal Bapak, kita beri waktu 10 menit cukup ya? Nanti kemudian.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 8 PKS Jawa Barat I Perempuan Bukan tidak berlaku, itu sudah lewat sebelum pembahasan.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 15 PKS Jawa Barat I Perempuan Ya, baik. Bapak/Ibu sekalian. Demikian tadi penjelasannya. Kita pahami bahwa manusia itu sumbernya kesalahan tetapi tentu karena ini orangnya ramai-ramai ini kan bukan kesalahan berjama'ah, mau kan begitu. Ini tidak boleh terulang lagi, inilah yang menyebabkan mengapa saya berkeras dalam pembahasan BPIH itu harus kontrol betul dan itu harus dicetak per jam supaya kelihatan, ke trace mana yang jadi persoalan. Bapak, Ibu tadi sudah diakui bahwa kesalahannya itu dilakukan oleh Kementerian Agama dan tidak akan mengubah kesepakatan. Jadi kekurangan Rp26 miliarnya nanti akan disisir sendiri dari mana pengalokasiannya oleh Kementerian Agama. Itu ya yang tadi disebutkan.Haji dan Umroh Indirect cost 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 50 PKS Jawa Barat I Perempuan Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Oh ya, inilah kalau pindah hari begini Pak Jenderalnya hilang. Dengan Direktur Jenderal. TA tolong dicek ya sudah ya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dengan agenda persoalan penyelenggaraan ibadah haji serta rasionalisasi indirect cost dan penyelenggaraan umrah maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI bersepakat bahwa komponen indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M masih adalah tetap sesuai dengan kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada Rapat Kerja tanggal 22 April 2015 yaitu sebesar Rp3.735.970.884.175,-.Haji dan Umroh Indirect cost 8



LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima surat dari : 1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nomor : DJ VII.IV/2/KU .00/2186 tahun 2015, perihal Rasionalisasi Usulan Komponen Indirect Cost BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015 Masehi tertanggal 22 April 2015. Pada intinya surat ini menjelaskan tentang penurunan indirect cost sebesar Rp16.979.874.282,- . 2. Sekretariat Kantor Urusan Haji Jeddah tertanggal 13 Mei 2015. Pada intinya surat ini menyampaikan mengenai protes dari Nabil Abdul Rozak administration working and bussiness tentang pembatalan penyewaan Hotel Adua, Anaim kedua yang terletak di Makkah Al mukaromah, Jumaizah. Selain itu, belakangan juga terjadi penelantaran jama'ah umrah seperti yang dilakukan PT Jaya Mandi Bersama Indonesia dan belum keluarnya putusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun1436 Hijiriyah, 2015 Masehi.Haji dan Umroh Indirect cost, pembatalan hotel 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan penjelasan tentang : 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi tersebut dan kenapa ada beberapa perbedaan yang dilakukan dan ternyata dia tida ternyata tidak membuat, baru disampaikan perkara rasionalisasi ini setelah kita melakukan, penetapan BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015 Masehi. 2. Apakah perihal surat protes pembatalan kontrak penyewaan hotel aduan An-Naim 2 di Jumaidzah tersebut telah diselesaikan? 3. Kesepakatan kita juga kita mencatat dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama terakhir tentang penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diingatkan adalah tentang keputusan Presiden kan sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu sudah di meja Presiden. Yang kami ingin ketahui sampai sekarang belum mendengar bahwa Keppres itu sudah ditandatangani dan juga dampaknya bagaimana terhadap penyelenggaraan haji di secara keseluruhan. 4. Kemudian juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mencegah terulangnya penelantaran terhadap jama'ah haji dan jama'ah umroh.Haji dan Umroh Indirect cost, pembatalan hotel, Keppres haji, penelantaraan jamaah haji dan umroh8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan Bismillahirrahmaanirrahiim. Draft kesimpulan Rapat Dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, Rabu, 4 Februari 2015 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 125 tentang evaluasi pelaksanaan kinerja APBN tahun 2014, paparan program tahun anggaran 2014 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:Haji dan Umroh Jilbab 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 58 PKS Jawa Barat I Perempuan Bahasa halusnya dari orang kampung bapak itu tidak lulus tes Pak kesimpulannya.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 59 PKS Jawa Barat I Perempuan Nanti dibuat ini saja. Sebetulnya bisa jadi bahan untuk nanti.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 60 PKS Jawa Barat I Perempuan Ya jadi begini bapak/ibu sekalian. Persoalan ini sebetulnya menjadi persoalan yang cukup krusial karena sebagaimana beberapa tahun yang lalu juga disepakati bahwa pihak penerbangan harus menyediakan cabin crew yang mampu berbahasa Indonesia karena waktu itu pesawatnya sewaan. Kita memaksa harus ada yang bisa berbahasa Indonesia. Lebih diutamakan bisa berbahasa dari daerah embarkasi pemberangkatan, itu baru petugas. Waktu itu cabin crew-nya. Bukan tidak mungkin ini kemudian bisa dilakukan tapi kita juga melihat karena Kanwil Kementerian Agama itu sifatnya, mohon maaf, ini adalah instansi vertikal, bukan tidak mungkin, ada pinadh-pindahan ini. Tidak berada dia seumur hidup itu, tidak di kabupaten tersebut atau di provinsi tersebut, Pak Muhajir saja pindah ke Jakarta, begitu kan? Kalau beliau dijadikan pembimbing untuk ke Jakarta bisa tapi kalau nanti ternyata menjadi Kanwil di Jawa Tengah misalnya kan jadi tidak bisa membimbing karena tidak bisa bahasa Jawa misalnya, itu juga harus dipertimbangkan, ada beberapa hal teknis. Ini jadi catatan pengingat bagi kita untuk kemudian memperbaikinya.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 60 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi begitu ya bapak/ibu ya. Saya juga ingin mengingatkan. Diatasnya sudah ada mendesak Pak, diatas sudah ada mendesak. Memprioritaskan, karena belum tentu dia harus bisa dari situ kan? Nanti tergantung kondisinya. Memprioritaskan pembimbing haji. Iya iyalah Pak harus normatif karena kondisinya tidak bisa sama dalam setiap Kandepag di setiap kota/kabupaten belum tentu berasal dari daerah tersebut begitu. Memprioritaskan pembimbing atau petugas? Tolong Pak, pakai mike-nya Pak. Ada mike disitu mubazir kalau tidak dipakai Pak.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 61 PKS Jawa Barat I Perempuan Begini-begini. Bapak/ibu sekalian. Begini, kita mengantisipasi ternyata dari kota/kabupaten setempat ternyata kualifikasinya tidak memadai, bisa jadi, itukan juga harus dipikirkan. Jadi memprioritaskan calon petugas haji karena nanti pasti harus ada seleksi juga, kita juga harus fair pada yang lain kan?Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 67 PKS Jawa Barat I Perempuan SK apa? Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 68 PKS Jawa Barat I Perempuan SK segala macam belum jadi.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 69 PKS Jawa Barat I Perempuan Terus maksud? Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 70 PKS Jawa Barat I Perempuan Sudah selesai seleksinya Pak. Itu sudah ada di meja, belum keluar pengumuman, terus itu sudah di meja siapanya entah, nanti tinggal ditanda tangan.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 71 PKS Jawa Barat I Perempuan Sudah ya, bapak/ibu ya. Petugas-petugas. Sudah mau pelatihan ya sudah mau pengumuman Pak Kus. Tadi kesimpulan dari Pak Choirul Muna sudah jelas Pak, ngeyel-ngeyel juga terus tidak dapat.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 80 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, Pak Deding silakan.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 50 PKS Jawa Barat I Perempuan 2. Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI agar menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain: a. Segera mensosialisasikan secara luas Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M kepada seluruh calon jamaah haji akan berangkat sehingga mempercepat proses pengurusan BPIH. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan haji dan umrah yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) untuk menghindari penipuan atau pelayanan yang buruk kepada jamaah. c. Pro aktif melaporkan perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak memiliki izin kepada Kepolisian RI untuk memberikan sanksi dan melakukan antisipasi kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah sehingga dapat menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum. d. Mempercepat proses penerbitan Peraturan Menteri Agama tentang pembatasan haji satu kali untuk menghindari semakin banyaknya daftar tunggu atau waiting list calon jamaah haji. e. Mempertimbangkan untuk mengalokasikan kuota haji khusus kepada pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji karena berperan penting memberikan bimbingan kepada jamaah pada pelaksanaan ibadah haji. f. Melakukan antisipasi terjadinya kuota haji yang tidak dipergunakan dengan menyiapkan mekanisme yang tepat g. Melakukan pendataan jamaah umrah per tahun dan menyerahkan data kasus data haji dan umrah selama 10 tahun terakhir. h. Mencari solusi dan jalan keluar terbaik terhadap jamaah umrah yang saat ini ditelantarkan di Arab Saudi. Saya akan minta tanggapan dulu dari bapak/ibu Anggota. Pak Maman, dipersilakanHaji dan Umroh Keppres haji, Pengawasan, kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai evaluasi pelaksanaan dan kinerja APBN tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: a. Realisasi anggaran Sekjen Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp1.709.949.059.000,- atau 83,03% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp2.059.322.349.000,-. b. Realisasi anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Tahun yang tertinggal tahun 2014 sebesar, diperbaiki ya ini, sebesar Rp3.001.935.491.940,- atau 97,16% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp3.089.601.742.000,- c. Realisasi anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sebesar Rp669.924.332.505,- atau 96% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp696.126.603.000,- d. Realisasi anggaran Itjen Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp123.746.869.392,- atau 90,52% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp136.713.451.000,- dan e. Realisasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2014 sebesar Rp285.929.349.923,- atau 94,24% dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp303.419.014.000,-. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak agar meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015 disertai capaian kinerja yang terukur baik di pusat maupun di daerah.Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan Bapak/ibu anggota. Ada yang ingin memberikan masukan atau dianggap cukup? Pak Mustaqim, Pak Raden kemudian Pak Deding.Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 103 PKS Jawa Barat I Perempuan Ditulis saja pesertanya semua. Pesertanya disebut semua. Sudah itu Pak ya, sudah dituliskan. Sebab kalau disebutkan Kementerian Agama tidak semua dari elemen Kementerian Agama hadir disini.Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 105 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi Rp149.566.567,-Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 108 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, poin berapa Pak?Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 109 PKS Jawa Barat I Perempuan C4 ya. Haji dan Umroh Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 51 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Maman, saya ingin memperkuat. Pertama, apakah poin yang tentang koordinasi itu bisa dimasukkan di “c” tapi ini kalau pro aktif karena dia konteksnya adalah pelaporan, apakah pelaporan hanya pada Kepolisian. Saya justru melihat apakah tidak mungkin dimasukkan di poin H. Mencari solusi dan jalan keluar terbaik itu kita formulasikan dengan meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat, Imigrasi itu Direktorat Jenderal ya? Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik terhadap jamaah umrah yang saat ini ditelantarkan di Arab Saudi. Begitu ya bapak/ibuHaji dan Umroh Koordinasi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 52 PKS Jawa Barat I Perempuan “c” Pak? Haji dan Umroh Koordinasi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 53 PKS Jawa Barat I Perempuan Bagus, saya usul dipecah dua saja Pak ya karena yang satu ini dipecah dua saja Pak ya karena yang satu ini mengumumkan tapi mengumumkan, mengingat yang tidak berizinnya lebih banyak daripada yang berizin, apakah tidak sebaiknya mengumumkan justru yang berizin. Jadi kalau usul begini. Mendata, tidak usah pakai pro aktif tapi langsung mendata dan mengumumkan kepada publik melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA terkait perusahana haji dan umrah yang memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kemudian poin berikutnya, selanjutnya hilang. Melaporkan... begitu ya dan seterusnya.Haji dan Umroh Koordinasi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 101 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi kalau disitu ditulis menyelesaikan pembangunan gedung KUA yang direncanakan dalam waktu dua tahun (selambat-lambatnya tahun 2016). Tunggu Pak sebentar. Yang sudah terencana itu yang 181.Haji dan Umroh KUA 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 102 PKS Jawa Barat I Perempuan Baik, terima kasih Pak. Begitu ya? Ada lagi dari Anggota? Kalau tidak ada akan diserahkan kepada pemerintah. Pak Fikri.Haji dan Umroh KUA 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 35 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi begini Pak Dirjen. Kami di periode lalu sudah menemukan kasus seperti yang disampaikan Pak Samsu Niang tapi yang bersangkutannya itu orang Malaysia. Itu di tahun 2013 ada serombongan orang dengan jaket kuningnya Filipina tapi ngomongnya Melayu, jadi akhirnya kita penasaran karena wajah kan tidak beda jauh kan? Lalu ketika ditanya mereka mengatakan bahwa mereka memang orang Malaysia dan bahkan mensosialisasikan, menawarkan untuk Malaysia mengambil kuota Filipina dan sudah mulai ada setelah itu ada banyak penawaran-penawaran untuk jamaah haji Indonesia melalui Filipina dan ternyata di Sulawesi Selatan juga sudah ada. Jadi ini modelnya beda dengan tahun 2013 yang kita mengambil kuota Australia. Kita visanya visa Australia tapi paspornya Indonesia. Ini paspornya Filipina Pak, hitungannya jadi seperti jamaah dari Filipina. Itu mungkin juga perlu dicermati. Bukan tidak mungkin kuota-kuota dari negara lain karena bisa jadi pemalsuan identitas Pak, kalau ketangkap repot juga itu.Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 36 PKS Jawa Barat I Perempuan Ditambah yang mungkin jadi perlu antisipasi adalah warga negara Indonesia inikan ada dimana-mana, diaspora kan. Kalau yang kasus Pak Samsu Niang memang dia penduduk Indonesia tapi kita juga punya warga yang jadi permanent resident atau katakanlah pelajar di negara-negara lain, itu juga perlu menjadi sebuah pertimbangan. Mungkin itu perlu dipikirkan lebih dalam lagi karena tidak mungkin mereka kembali ke Indonesia dulu. Mereka biasanya langsung. Misalnya yang belajar di Eropa, dia akan meminta visanya, mungkin visa Vuroda, kalau di Jerman di Jerman mungkin, visa Vuroda, jadi kemungkinannya kita bukan visa haji reguler tapi biasanya terdaftarnya disana.Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 42 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak terkait dengan penyerobotan tadi yang disampaikan pertanyaannya oleh Pak Ketua, konteksnya kan begini. Ketika Pak Menteri menyampaikan bahwa ada penyerobotan begitu yang bahasanya. Ada penyerobotan terkait dengan daftar keberangkatan, saya juga mendapatkan laporan dari sejumlah wartawan terkait dengan penyerobotan di PIHK. Itu juga ada, jadi disebutnya diperjual belikan kuota antrian itu di PIHK, itu juga ada, saya mendapat laporan. Pak Saleh kemudian mempertanyakan. Kalau bab-bab seperti ini kan tidak pernah diceritakan nih pada kita. Ini sebetulnya terjadinya apa saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Kalau bahasa beliau kan begini, kepingin juga belajar. Sebetulnya bukan itu maksudnya Pak. Saya khawatir karena kata-kata itu kemudian Pak Dirjen tidak ingin mengajarkan yang tidak benar, bukan. Yang ingin diketahui adalah sebetulnya bagaimana cara itu bisa terjadi atau kemungkinan peluang-peluangnya sebetulnya dari mana sehingga itu bisa terjadi, begitu Pak.Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 57 PKS Jawa Barat I Perempuan Kita punya cerita yang sedih tentang KBIH ini Pak Dirjen. 2014 kemarin, Kota Cirebon dari 12 KBIH tidak ada pembimbing yang berangkat. Inikan juga bisa dibayangkan, jamaahnya masing-masing diatas 100. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Kyai Muna ini yang sudah siap-siap mau keluar negeri, mempertimbangkan persoalan-persoalan ini. Mereka itu bergabung dengan KBIH, dengan harapan mendapatkan bimbingan kan termasuk di dalamnya didampingi kan karena banyak yang masih blank dan seterusnya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 57 PKS Jawa Barat I Perempuan Ketika kemudian tidak ada upaya kita untuk mempertimbangkan terkait dengan ini, kan bisa saja misalnya dengan ini, sisa kuota yang tidak terbawa terakhir itu, kalau mereka pasti sudah siap untuk melakukan pelunasan misalnya, itu kan juga perlu dipikirkan terkait dengan misalnya sisanya masih ada lebih dari 700 tidak tertangani. 700 itu sebenarnya kalau dialokasikan untuk pembimbing itu akan luar biasa, misalnya. Apakah tidak bisa dipertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Kalua tidak, luntang lantung jamaahnya, tidak ada pembimbinnya karena mereka punya asumsi bahwa akan dapat bimbingan sementara petugas dari Kementerian Agama juga tidak bisa membimbing mereka secara penuh, itu juga yang harus dipikirkan begitu.Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 74 PKS Jawa Barat I Perempuan Masih ada lagi Pak?Haji dan Umroh Kuota haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 91 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi poin 4 dari litbang Pak ya.Haji dan Umroh Litbang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 92 PKS Jawa Barat I Perempuan Melakukan terobosan dalam bidang LitbangHaji dan Umroh Litbang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 93 PKS Jawa Barat I Perempuan “Melakukan terobosan dalam bidang penelitian yang bersifat aplikatif sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan publik karena akhirnya bukan Cuma kebijakan publik, di lingkup Kementerian Agama”. Ada lagi Pak Raden Syafi’i.Haji dan Umroh Litbang 8



LEDIA HANIFA AMALIAH 94 PKS Jawa Barat I Perempuan Sebentar Pak, biar sekalian diperbaiki. Ini poin 3 ini kita pecah, harus berkontribusi terhadap upaya: a. Pencegahan radikaliseme agama b. Peningkatan pembangunan karakter bangsa terutama generasi muda c. Kerukunan umat beragama di IndonesiaHaji dan Umroh Litbang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 95 PKS Jawa Barat I Perempuan Ada lagi Pak Deding.Haji dan Umroh Litbang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 96 PKS Jawa Barat I Perempuan Maksudnya urutannya kan Pak ya?Haji dan Umroh Litbang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 78 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, silakan Pak Haji dan Umroh Maktab 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 51 PKS Jawa Barat I Perempuan Selanjutnya berkaitan dengan nomenklatur umrah dimasukkan di dalam pembahasan ini. Ini juga perlu diformulasikan, kira-kira dimana ya? Poin baru, harus poin baru. Poin baru, kalau begitu poinnya bukan poin “i” tapi nomor 3 karena ini ada berbeda temanya. “Komisi VIII DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk melakukan kajian terhadap pemberian tugas, fungsi dan wewenang yang berkenaan dengan penyelenggaraan umrah pada struktur dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kira-kira begitulah ya, nanti ditulis dulu. Sudahkah? Jadi kajian itukan harus dimulai dari internal. Mereka, kemudian kita merekomendasikannya untuk mereka melakukan kajian supaya dari kajian itu nanti direkomendasikan melakukan, “Oh, tadi saya pikir sudah dicatat”. “Melakukan kajian”, itu poin 3 ya bukan poin “i”. TA, itu poin 3 bukan poin “i”. Poin baru, 3. Merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan kajian terkait penambahan kewenangan tentang penyelenggaraan umrah dalam struktur Ditjen PHU yang telah ada pada saat ini. Makanya ini penambahan kewenangannya tadi termasuk misalnya pembinaan haji dan umrah, begitu kan maksudnya Pak. Itu yang harus di. Betul, “sehingga terkait dengan penyelenggaraan di... dalam struktur Direktorat Jenderal PHU yang telah ada” tapi kalau di Kanwil apa namanya ya? Menambahkan nomenklatur. Nomenklatur itukan kan terkait dengan kewenangan, tugas dan wewenang. Oke-oke, jadi formulasinya bagaimana Pak? “Terkait penambahan nomenklatur atau pewenangan”. “Penambahan kewenangan”. Kalau Pak Dirjen PHU nya sudah menyelenggarakan haji umrahnya sudah tapi dalam struktur itu keseluruhannya belum begitu ya. Nanti kita minta Kementerian Agama memberikan komentar juga kali Pak ya. Yang “h”. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Kum & HAM RI. Hukum dan HAM. Baiklah, bapak/ibu Anggota ada lagi? Ada, mana?Haji dan Umroh Nomenklatur 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 87 PKS Jawa Barat I Perempuan Terakhir Pak Iqbal tapi sebelum Pak Iqbal. Masih ada lagi?Haji dan Umroh Peci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 72 PKS Jawa Barat I Perempuan Dan akan ada yang terlantar lagi kan Pak ya.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 73 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, betul-betul. Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 74 PKS Jawa Barat I Perempuan Terhadap jamaah umrah yang diterlantarkan. Karena ada yang diterlantarkan di Srilangka, dimana.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 75 PKS Jawa Barat I Perempuan Untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap fenomena penelantaran jamaah umrah.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 76 PKS Jawa Barat I Perempuan Kasus sajalah. Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 77 PKS Jawa Barat I Perempuan Fenomena kita ganti dengan kasus supaya lebih riil. Kalau kasus dia akan ditangani secara itu. Sudah bapak/ibu sekalian. Sebelum saya menutup, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2008, klausul tentang umrah itu kalau tidak salah Cuma 14, 4 pasal. Jadi ini jadi hal-hal yang harus kita perhatikanHaji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 85 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Pak Mustaqim. Pak Deding silakan.Haji dan Umroh Penelitian 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 44 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, terima kasih Pak Kus. Jadi Pak Dirjen, begini. Meskipun bapak mengatakan tidak mungkin, pada kenyataannya ada kondisi lapangan yang terjadi sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intens. Kita sudah mengupayakan tapi ada orang yang berpendapat bahwa hukum dibuat untuk dilanggar. Yang begini ini yang kemungkinan nanti akan membuat bapak pusingnya bukan tujuh keliling, lebih dari itu mungkin pusingnya tapi itu perlu dilakukan pengawasan internal yang lebih mendalam. Saya pikir ini menjadi sebuah catatan ya.Haji dan Umroh Pengawasan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 76 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Romo Bisa dipahami bahwa sesungguhnya yang kita inginkan kita juga tidak ingin efisiensi-efisiensi tapi ternyata dapatnya berapa kilo begitu kan? Kalau kata orang Minang, “Ada hargo ada raso” kan begitu dan inikan mungkin ada wanprestasi juga. Artinya kemudian ketika bab nya bisnis tidak dijaga betul oleh kita, wanprestasi itu bisa terjadi seperti 2014 kemarin di Madinah. Itukan jadi PR. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana kemudian itu bisa menjadi lebih baik tapi nanti kita akan detailkan di pembahasan Panja BPIH saja Pak ya, begitu Pak ya. Ada lagi Pak.Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Satu, berkaitan dengan petugas kloter. Konsumsi dari petugas kloter di Armina yang kita samakan satuannya 15 Real dikali 16 kali makan, itu sudah tidak diotak-atik lagi pada saat itu, saya hanya menceritakan saja prosesya. Kemudian menghilangkan administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan serta juga tentang petugas kloter makannya juga sama di Armina 16 kali 2 kali 375 dikalinya jadi pengalinya adalah 15 real, disamakan dengan jama'ah. Itu sudah selesai, inikan menceritakan proses ya selesai sehingga kemudian setelah disisir kita mendapatkan Rp3.735.970.884.175,-.Haji dan Umroh Petugas kloter 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 88 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, Terima kasih Pak... Sebelum Pak Iqbal saya harus memperpanjang tapi kita perlu kesepatan, rasanya Pak Iqbal terakhir ya setelah itu nanti ditanggapi dan kita akan membuat draft kesimpulan. Sampai 20.30 WIB kalau misalnya ternyata lebih awal selesai, kita akan selesaikan lebih awal. Setuju? 20.39 WIB ya. Pak Iqbal? Setuju? 20.30 WIB ya. Pak Iqbal dipersilakan.Haji dan Umroh Sinetron 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 99 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, baik Pak. Selanjutnya PakHaji dan Umroh Tunggakan kitab suci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 100 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi begini Pak. Inikan kaitannya dengan teknis ya, sangat teknis sehingga kita meminta tapi tidak kita akan masukkan kesimpulan tetapi kita meminta apa yang disampaikan karena ini jadi kewenangan eksekutif juga karena ini bagian dari pengawasan tidak akan kita masukkan ke kesimpulan karena ini adalah kesimpulan sifatnya umum tetapi ini menjadi catatan kepada Dirjen Bimas Islam untuk kemudian menyertakan itu bersama-sama dengan rincian RKA 2015 sebelum pembahasan APBNP, begitu Pak. Sepakat ya Pak Nanda ya? Pak Kus, silakan.Haji dan Umroh Tunggakan kitab suci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 28 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang berikutnya lagi terakhir tentang umrah. Umrah ini harus diantisipasi ke depannya karena tadi istilah umrah murah ini arahnya jadi investasi atau money game dan itu berbahaya. Apakah modelnya MLM atau ada istilah-istilah lain yang saya juga tidak begitu paham untuk mengikutinya. Ini perlu diantisipasi Pak karena kalau dia kemudian jadi investasi, PPIU itu bukan lembaga yang boleh melakukan investasi, oleh OJK juga disebutkan. Kalau disebutkan umrahnya murah, katakanlah jadi Rp13 juta, Cuma sampai naik pesawatnya doang, disananya mau ngapain. Makanya banyak yang terlantar itu mungkin diantaranya itu juga. Mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi keseluruhannya.Haji dan Umroh Umroh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 107 PKS Jawa Barat I Perempuan Diulang lagi, diulang lagi pelan-pelan. Di Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah poin 3.Haji dan Umroh Undang-undang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 47 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Samsu, yang memberikan itu Kedutaan Besar Saudi bukan Pak Dirjen.Haji dan Umroh Undangan haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 48 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya ingin memberitahu bahwa istilah undangan dari Arab Saudi itu rawan penipuan Pak karena saya sudah mendapatkan laporan ada orang yang menyatakan, dihubungi, mengakunya pihak Kedutaan Besar Arab Saudi bahwa yang bersangkutan mendapatkan undangan dari Raja untuk melakukan ibadah haji. Hari berikutnya, dia diminta untuk menyiapkan uang Rp120 juta. Alhamdulillahnya, dia bertanya dulu pada keluarganya dan keluarganya kemudian mencari tahu sehingga kemudian dijawab kalau undangan dari Kerajaan Arab Saudi mestinya sudah tidak pakai ongkos, ini juga jadi pengingat mungkin itu karena haji yang tadi terbatas itu, itu sekedar catatan sajalah Pak, Insha Allah. Baiklah bapak/ibu, kita bisa masuk ke draft ya sekarang ya? Eh ya, satu menitnya sudah selesai belum ya?Haji dan Umroh Undangan haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 28 PKS Jawa Barat I Perempuan Ketiga, yang juga dilaporkan adalah terkait tentang vaksin meningitis. Ini juga perlu penjelasan apakah vaksini meningitis tahun ini dibayarkan melalui APBN di Kementerian Kesehatan atau tidak.Haji dan Umroh Vaksi meningitis 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Bismillahirahmanirahim. Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin menyampaikan ada surat memang ditujukan kepada Pimpinan Komisi I sampai XI dan Pimpinan BURT dari Pimpinan Badan Anggaran terkait tentang penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2016 dan RKP tahun 2016. Salah satu yang disebutkan oleh Pak Kyai Muna adalah berkaitan dengan Raker Komisi I sampai XI dengan mitra kerja yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2015 tentang pembahasan RKAKL dengan RKP kementerian dan lembaga pada tahun 2016 yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Sedangkan kita tahu bahwa pembahasan ini sendiri seharusnya dilakukan setelah Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dan bersamaan dengan Raker Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi dasar. Kita juga akan memiliki pada rapat kerja pada 3 sampai 12 Juni ini di hasilnya apapun hasilnya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi dan kita masih punya waktu untuk membahas Raker Komisi I sampai Komisi XI dengan mitra kerjanya pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2015 dengan agenda menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi program kegiatan kementerian lembaga sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran. Jadwal ini memang ditetapkan oleh Badan Anggaran namun juga memberikan sebuah catatan bahwa jadwal acara dan materi pembahasan bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.Internal Kemenag Batas waktu 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu terkait dengan proses pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 lingkungan Kementerian Agama untuk menjadi CPNS. Permasalahan apa saja yang sudah dihadapi dan juga bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dan juga berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan dari anggota masyarakat kepada Anggota Komisi VIII DPR RI bahwa proses pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Agama banyak masih terdapat permasalahan. Misalnya proses pengangkatan yang tidak transparan. Padahal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Pasal 6A ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis, kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang menjadi juga cermatan kami berikutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN, kira-kira persoalan apa yang kemudian akan dihadapi oleh Kementerian Agama. Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Untuk diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan diwajibkan Undang-Undang telah diselesaikan semua peraturan turunannya satu tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya kami ingin mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengikuti ataupun yang diamanahkan oleh Undang-Undang ini sejauhmana penyiapannya dan sejauhmana kesiapan untuk melakukan implementaisnya termasuk bagaimana perkembangan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bagiamana pengelola keuangan haji.Internal Kemenag Undang-Undang 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 4 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Muna, kenapa disebut kementerian/lembaga karena mungkin bukan cuma Kominfo, karena prostitusi ini ada yang online, ada yang direct, ada yang segala macam. Jadi karena ini ada banyak mungkin dengan lembaga juga termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Jika kemudian kita secara spesifik menyebut prostitusi online, maka hanya Kementerian Info tapi jika prostitusi dalam konteks yang lebih luas maka kementrian/lembaga terkait itu akan banyak kementerian/lembaga.Kekerasan Seksual Prostitusi online 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 5 PKS Jawa Barat I Perempuan Mohon maaf Pak Kyai, di saya tidak ada online nya, sudah dihapus jadi masih ada online ya? Jadi kita akan membahas online saja atau segala macam jenis. Kalau segala macam jenis berarti kementerian dan lembaga. Begitu ya Pak Kyai?Kekerasan Seksual Prostitusi online 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian juga karena berkaitan dengan itu, saya juga berpikir tentang penyuluh yang waktu, saya ingat di tempat ini juga kita juga pernah ribut untuk pengambil kesimpulan tentang penyuluh itukan tidak selesai-selesai.Penyuluh yang hanya mendapatkan Rp300 ribu, padahal beban kerja mereka berat. Mereka bukan pemuka agama, tetapi mereka adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan agama dalam konteks untuk intenalisasi nilai kan gitu, tapi ini tidak terangkat ini, apakah berarti bermakna. Saya berharap sudah selesai urusan penyuluh agama ini.Kerukunan Umat BeragamaPenyuluh 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian untuk Ibu Dirjen Bimas Kristen, saya tergelitik dengan tadi ada catatan khusus. Oktober 2015 akan ada pesparawi nasional, anggarannya itu sebetulnya berapa dan di mana, kenapa saya tanya? Karena setiap kali kita bertemu dengan kepala daerah sejumlah kepala daerah itu mengatakan “kami menganggarkan untuk pesparawi”, terus pertanyaan saya “Memang tidak dianggarin di Pusat?”, inikan karena tidak pernah dijelaskan kita juga tidak tahu sebenarnya dimana anggaran itu. Apakah tidak cukup sampai kemudian Pemerintah Daerah harus ikut misalnya, itu jadi hal yang perlu kejelasan buat kami.Kerukunan Umat BeragamaPesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 57 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, Pak Kepala Biro Keuangan. Sebelumnya masih menjadi Biro Keuangan? Diwaktu masa Pak Jamil? Lain cerita.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 58 PKS Jawa Barat I Perempuan Itu coba dijelaskan sebentar supaya nanti kemudian yang bagian berkaitan dengan pembayaran hutang kita akan tanya pada Pak Irjen, kekuatan dasar hukumnya seperti apa.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 64 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, terima kasih. Tapi ini akhirnya jadi menambah pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena kan dialokasikan Rp22,5 miliar, dibayarkan Rp9 miliar tapi di halaman 3 ada laporan rincian anggaran pusat dan daerah yang disebutkan di Direktorat Urais disebutkan ada tambahan, tapi pagi akhirnya 583 dari pergeseran ditambah dengan PNBP. Kita kemudian jadi akhirnya melihat serapannya oh ternyata hanya 83,3% di halaman 4. Berarti yang menyebabkan itu adalah diantaranya, saya ingin konfirmasi ini, berarti bayar hutang itu. Artinya karena uang dianggarkan Rp22,5 miliar ternyata yang dibayarkan Cuma Rp9 miliar. Jadi yang menyebabkan serapan hanya 83% diantaranya karena hutang itu tadi, makanya jangan ngutang Pak.kerukunan Umat BeragamaTunggakan kitab suci 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang kedua, ini masih pengingatan. Terkait dengan alokasi anggaran untuk dibawah Sekretariat Jenderal di Biro Hukum, karena pada saat ini kami sedang membahas RUU Disabilitas sebagai upaya untuk menjadi draft inisiatif DPR RI yang nanti juga akan dibahas bersama dengan pemerintah dan turunannya itu tentu harus di buat oleh pemerintah, dalam hal ini leading sectornya adalah Kementerian Sosial dan juga kami menargetkan RUU tentang Pekerjaan Sosial itu akan dibahas pada tahun depan maka ini harus memiliki alokasi anggaran yang cukup memadai. Yang sudah dianggarkan dihitung di dalam anggarannya Sekjen karena turunan dari sebuah undang-undang, paling lambat dua tahun harus sudah diselesaikan.Pemberdayaan Sosial Anggaran 8



LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak Nur, boleh tidak begini. Kan ada dua hal ini ya. Poin satu itu konteksnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2015 dan kita menganggap bahwa perlu diintensifkan untuk 2015 ini sementara tahun berjalan ada koordinasi dengan pemerintah daerah agar tentang tunjangan TKSK tapi ada hal lain yang menurut saya yang disampaikan tadi oleh Pak Nur perlu kita masukkan dalam poin 5 bahwa kita mendorong. Meskipun kita sudah memahami tapi ada catatan terhadap program di tahun 2016 yaitu terkait tadi meningkatkan Bahasanya mungkin bukan, tunjangan ya? Meningkatkan tunjangan. "mengupayakan untuk meningkatkan tunjangan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, begitu Pak ya? Yang dimasukkan di dalam RAPBN 2016". "Mengupayakan untuk meningkatkan tunjangan TKSK untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2016." Ada lagi? Kyai Muna, iya?Pemberdayaan Sosial APBN, Gaji TKSK 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya berterima kasih karena diusulkan. Akhirnya diusulkan peningkatan jumlah penerimaan Aslut, orang dengan kecatatan berat kena sebelumnya meminta tambahannya saja belum. Ini sekarang alhamdulillah, jadi belum disahkan bu, menunggu kita juga sebenarnya tetapi paling tidak itu adalah satu hal yang kemajuan. Pak Samsuri kemajuan mau mengusulkan, begitu kan? Orientasi, rehabilitasi berbasis masyarakat ini menjadi satu hal yang penting karena jika kemudian dibebankan pada panti, beban Kementerian Sosial menjadi sangat berat. Kalau saya jadi orientasi dari institutional based menjadi family based, itu menjadi satu hal yang harusnya muncul di dalam program-program ini.Pemberdayaan Sosial ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang kedua, tentang bahwa ada diusulkan Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Buat saya pribadi masih belum jelas karena ketika mengatakan akan ada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, fakir, cuma tambahin nomenklatur fakir begitu karena di penanggulangan kemiskinan yang dibantu adalah keluarga miskin, di Linjamsos yang dibantu adalah keluarga miskin. Nah, ini khawatirnya nanti ada tumpang tindih. Nah saya agak khawatir jika kemudian tumpang tindih nanti apakah tidak mungkin nanti justru bukannya mempercepat pengentasan kemiskinan tapi justru menurunkan kemiskinan. Turun dari orangtuanya ke anak cucunya begitu kan jadi repot ini karena terlalu banyak yang mau mengerjakan tapi tidak terfokus. Saya sih agak khawatir dengan ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu dijelaskan sehingga kita benar-benar fokus dan bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pemberdayaan Sosial Ditjen Penanganan Fakir Miskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 8 PKS Jawa Barat I Perempuan Pada dasarnya sebetulnya ada angkapun tidak ada larangan yang dilanggar karena ini bagian implementasi dari program itu dan sejauhmana kebijakan kementerian pada prioritas memberikan arahan sebagaimana saya sampaikan 72% di Linjamsos lainnya itu sangat minim. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada masalah jika kemudian disampaikan, karena kita sedang bukan membahas anggarannya. Pak Fikri ada yang mau disampaikan?Pemberdayaan Sosial Draf RKP 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Pak Deding. Kalau saya mengusulkan dia menjadi point tersendiri karena kita ingin menitikberatkan untuk mempermudah kerja dari Kementerian Sosial dengan usulan sebagai berikut. Point 4, Komisi VIII DPR R mendorong Kementerian Sosial RI untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kelembagaan daerah yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial. Begitu kira-kira.Pemberdayaan Sosial Kelembagaan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Baiklah. Bapak/ibu sekalian. Saya akan membacakan draft kesimpulan rapat, setelah itu nanti akan dimintakan masukan dari Bapak/Ibu Anggota dan kita setelah mendapatkan masukan dari anggota akan meminta masukan dari pemerintah. Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. Selasa, 9 Juni 2015Pemberdayaan Sosial Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas evaluasi pelaksananan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2016 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai realisasi anggaran tahun 2015 rata-rata sebesar 48,40%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sosial RI tahun 2015, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI memperhatikan beberapa pendapat dan pandangan Pimpinan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. b. Melakukan percepatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin c. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan Tunjangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). d. Menyampaikan di menyampaikan data sebaran bantuan yang direalisasikan oleh Kementerian Sosial RI kepada Komisi VIII DPR RI. e. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencegah prostitusiPemberdayaan Sosial Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pagu indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Sosial RI Tahun 2016 sebesar Rp10.575.049.773.000,- yang dialokasikan untuk: a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp224.088.254.000,- b. Program pengawasan penyelenggaraan kesejarahteraan sosial Rp33.774.276.000,-. c. Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.1.133.306.851.000,-. d. Program rehabilitasi sosial sebesar Rp1.279.390.001.000,.- e. Program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp7.592.063.047.000,- f. Program pelatihan dan penelitian pengembangan kesejahteraan sosial sebesar Rp312.427.344.000,-.Pemberdayaan Sosial Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 hasil trilateral meeting sebesar Rp1.958.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Program dukungan managemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar Rp42.212. 887.300,-. b. Program pengawasan penyelenggaraan kesejahteran sosial Rp2.655. 800.000,-. c. Program rehabilitasi sosial sebesar Rp186.200.000.000,- . d. Program pemberian sosial dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp376.200.000.000,- . e. Program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp683.200.000.000,-. f. Program pendidikan pelatihan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial sebesar Rp668.031.313.700,-.Pemberdayaan Sosial Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 4. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 diluar hasil trilateral meeting sebesar Rp781.600.000.000,- yang akan dialokasikan untuk program rehabilitasi sosial. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016. Bapak/ibu sekalian ada yang ingin masukan? Pak Nur Purnomosidi dipersilahkan.Pemberdayaan Sosial Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Pimpinan. Mungkin ini agak panjang tapi saya punya 7 poin. Yang 5 adalah pengingatan saja mengingat ini adalah pembicaraan pendahuluan. Tentu pembicaraan pendahuluan untuk anggaran tahun anggaran 2016, ada hal-hal yang sudah pernah disepakati itu tentu perlu jadi perhatian untuk dimasukkan atau dicantumkan di dalam 2016. Pertama, berkaitan dengan kriteria miskin. Kita punya beberapa problem tentang kriteria miskin karena kriteria miskin di perkotaan dengan miskin di pedesaan masih disamakan. Menurut saya, ini akan terjadi kerumitan ketika kemudian dilakukan verifikasi untuk basis data terpadu. Miskin di perkotaan bisa jadi ada satu rumah tapi isinya 3 atau 4 keluarga sehingga dia mungkin isinya bisa berapa belas orang, rakyatnya banyak begitu dalam satu rumah tapi karena dia disebutkan ada rumah dan rumah itu sebenarnya mungkin milik orang tuanya, kategorinya jadi tidak miskin karena dia punya rumah. Ini yang akan sangat berbeda dengan kategori untuk pedesaan. Oleh karenanya saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebelum kemudian meluncurkan program 2016 sebaiknya terkait dengan kriteria miskin ini betul-betul diperhatikan.Pemberdayaan Sosial Kriteria miskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Bisa dikatakan bahwa usaha ekonomi produktif disebutkan di dalam program Linjamsos tapi kalau kita lihat bahwa dari Nawacitanya bukan hanya yang miskin tapi yang rentan, semestinya di pemberdayaan sosial dengan kelompok usaha bersama itu menjadi satu perhatian yang khusus. Ada kube PKH, ada kube masyarakat rentan, ditambah ketika kita belum menemukan definisi keluarga miskin seharusnya juga kita memperhatikan bahwa yang memperoleh kube itu bukan semata-mata kepala keluarga yang miskin, saya tidak akan mengatakan bahwa yang menerima itu adalah perempuan kepala keluarga atau tidak, tapi kita tahu bahwa di masyarakat kondisi riilnya banyak perempuan yang akhirnya dia dengan otomatis atau tidak sengaja dia menjadi kepala keluarga sementara itu tidak tercatat sebagai orang yang layak menerima, karena definisinya di dalam kartu keluarganya. Bisa saja suaminya masih hidup bukan suaminya meninggal tapi dia tidak bisa mencari nafkah karena sakit dan seterusnya atau dalam kondisi yang sekarang ini adalah orang tuanya tidak bisa mencari nafkah mungkin karena orang tuanya sakit tetapi anaknya yang bisa dikategorikan mungkin umur 20 tahun dialah pencari nafkah utama di keluarga, tentu akhirnya ini memaksa Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi data sampai sedetail itu. Jadi menurut saya ini menjadi satu hal yang penting. Kedua tadi Bu Menteri banyak menyampaikan problematika sosial sampai kemudian akan memikirkan tentang anak negara. Saya memberikan saran jangan sampai ke anak negara duu Bu, karena ada beberapa problematika yang belum terintegrasi penyelesaiannya. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang pornografi saja mungkin cara tadi dipertanyakan oleh Pak Deding terkait dengan bagian mana akan diambi. Saya memandangnya bagian adiksi. Ketika bicara tentang adiksi dia perlu rehabilitasi, tapi ketika rehabilitasi saya memandang belum secara detail sebutkan tentang rehabilitasi sosial pada kasus-kasus yang seperti ini. Kita tidak punya pekerja sosial yang memadai yang punya spesifikasi khusus untuk mendampingi itu, kita juga tidak punya rumah 26 rehabilitasinya dan pembina sosial kita memang di daerah-daerah banyak yang belum siap untuk itu. Apalagi ketika kita bicara tentang kemiskinan ini pornografi yang kemudian mendorong pada proses incest, rumah tidak layak huni itu harusnya menjadi sebuah program yang masif karena kebanyakan kasus-kasus incest di perkotaan diakibatkan karena rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga ada orang dewasa yang melakukannya terhadap anak-anaknya. Saya pikir ini menjadi satu hal yang patut kita cermati bersama. Seperti di Bandung, di Jakarta, ada rumah petak yang diisi oleh 3 keluarga yang tidur keluarganya harus bershift. Dan saya pikir itu tidak sehat begitu kan.Pemberdayaan Sosial Kube (Kelompok Usaha Bersama) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 29 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian kepada Pak Balitbang. Saya pikir berdasarkan bapak/ibu tadi, ada hal yang belum dituntaskan oleh Balitbang ketika kemudian melakukan penelitiannya tidak Indef, tidak terlalu dalam menukik sehingga kemudian itu bisa dijadikan acuan. Contohnya, tadi Pak Syafe’i mengatakan penting untuk pembangunan karakter. Mengapa tidak kemudian kita pikirkan bahwa membangun karakter kita dengan sistematika berpikir dari makosidul syar‟i. Jadi kenapa tidak misalnya dicoba dari bagaimana kita membuat hidden curriculum yang dimasukkan dalam pendidikan berkarakter itu yang dimulai dari cara berpikir hifzun nas, hifzun naslh, hifzun maal dan seterusnya begitu. Kenapa itu tidak dilakukan, itukan akan membuat cara berpikirnya lebih sistematis orang-orangnya, jadi tidak cuma sekedar berlaku budi pekerti yang baik tetapi tidak punya dasar yang kuat berdasarkan agama misalnya.Pemberdayaan Sosial Pembangunan karakter 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian yang berikut juga tentang family development session untuk penerima PKH yang semula tahun ketiga, saya pikir ini menjadi tahun kedua saya pikir menjadi satu hal yang penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan tentu karena ini bagiannya adalah kemandirian masyarakat menjadi satu hal yang logis jika ada peningkatan jumlah penerima Kube, Kelompok Usaha Bersama, itu juga menjadi satu bagian baik yang Kube PKH maupun yang Kube non PKH karena bagaimanapun juga dengan itu lebih mudah untuk membangun kemandirian masyarakat.Pemberdayaan Sosial PKH 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Terakhir dari masukan saya terkait dengan pengelolaan raskin. Jika pada tahun 2016 ditetapkan masih ditetapkan Kementerian Sosial sebagai juru bayar dari raskin, saya rasa lebih baik tidak usah karena pengadaan berasnya tidak di Kementerian Sosial, datanya juga tidak dari Kementerian Sosial, kemudian kita cuma suruh bayar bu, sementara dengan isu beras plastik segala macam Kita sayang sama Kementerian Sosial, sudahlah bu tidak usah diambil yang itu, biarin saja suruh di kerjakan sama yang lain. TNP2K saja suruh kerjain begitu kan. Tidak usah dikerjakan sama Kementerian Sosial karena orang tidak mau tahu, begitu dikeluarkan raskin itu, orang tidak berpikir itu Bulog, orang berpikirnya dari Kementerian Sosial padahal hanya sebagai juru bayar. Saya pikir tidak realistislah beban begitu besar ditaruh pada sesuatu yang kita sendiri tidak menjadi penanggung jawab beban ini.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 5 PKS Jawa Barat I Perempuan Selanjutnya Bapak/Ibu sudah cukup? Jadi PR-PR tadi yang di pertanyaan saya adalah begini. Tadi kan Ibu Menteri tidak mau di apa bu? Direpoti, apa istilahnya? Tentang Raskin itu, nyerimpeti. Apakah kita perlu menyepakati bahwa dikuatkan juga di pembahasan Komisi VIII bahwa kita tidak menyarankan Raskin itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Itu pertanyaan saja, apakah kita perlu menambahkan dalam kesimpulan atau tidak. Jika kemudian itu menjadi kesimpulan dalam rapat ini berarti itukan mengikat pemerintah untuk kemudian tidak mengalokasikannya, tidak menugaskannya di Kementerian Sosial karena dia tugasnya hanya juru bayar. Ini hanya penawaran saja pada Bapak/Ibu Anggota.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 6 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya, tentang itu juru bayar.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 7 PKS Jawa Barat I Perempuan Iya itu Pak, karena.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 8 PKS Jawa Barat I Perempuan Ini memang jadi rumit tapi saya mengusulkan kita tanyakan saja pada Kementerian Sosial mana yang lebih disukai mengambil tangung jawab itu keseluruhannya atau sudah itu diserahkan ke Bulog keseluruhannya begitu.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 11 PKS Jawa Barat I Perempuan Jadi saya menyarankan begini, sebab kelihatannya juga Kementerian Sosial tidak ingin melepas, jadi dalam konteks masih tetap ingin managemen-nya diatur, meskipun nyerimpeti tapi masih kelihatannya kita akan mengambil usulan agar untuk poin 6. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan, apa tadi istilahnya Bu Sarah? Peninjauan ulang terhadap manajemen pengelolaan, manajemen distribusi. Bukan cuma distribusi ya? Pengelolaan. Manajemen Pengelolaan Raskin agar tepat sasaran ya bu ya, tepat waktu, dan tepat jumlah. Tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran juga ya? Karena kalau dijual jadi beras mumet, repot juga itu. Tepat mutu, tepat kualitas tadi ya sudah. Begitu ya? Jadi Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap managemen pengelolaan beras miskin agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat batasan dan tepat jumlah. Bapak/ibu ada yang.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 12 PKS Jawa Barat I Perempuan Begini saja Pak. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI agar melakukan pembicaraan dengan Menko PMK, Menko Perekonomian untuk melakukan peninjauan ulang manajemen pengelolaan. Cukup kah?Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 13 PKS Jawa Barat I Perempuan Kalau di dalam kesimpulan rapat Pak Ketua hanya bisa mengikat yang peserta rapat. Oleh karenanya kita tidak bisa mengikat Menko Perekonomian. Dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah memaksa agar Kementerian Sosial mau melakukan pembicaraan tadi berkaitan dengan tinjauan ulang tapi ketika dikatakan tentang peningkatan kewenangan, makanya tadi saya katakan Kementerian Sosialnya sendiri setengah hati ini. Maunya melakukan peninjauan terhadap manajemen pengelolaannya saja dalam konteks itu adalah upaya untuk memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial. Begitu yang kalau saya tangkap, begitu tidak Ibu Menteri.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 14 PKS Jawa Barat I Perempuan Ini sebelum kita menanyakan, memberikan kewenangan lebih, ini yang mau dikasih kewenangan ini kira-kira bagaimana? Ini masih ditanya dulu ini. Kira-kira bagaimana Ibu Menteri.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 15 PKS Jawa Barat I Perempuan Kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan dengan “Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk melakukan peningkatan terhadap managemen pengelolaan beras miskin agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah”, sudah itu saja berarti. Begitu ya? Begitu tidak bu maksudnya. Mendesak untuk melakukan peningkatan manajemen pengelolaan. Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah. Kalau kalimatnya seperti ini sebetulnya arahnya lebih kepada domain perencanaan dan segala macamnya itu harusnya ada Kementerian Sosial karena manajemen pengelolaannya tapi tadi ada satu hal juga yang ketika kemudian Bu Menteri menyampaikan kartu itu untuk bisa menukarkan beras di koperasi terdekat, koperasi terdekat itukan bukan Bulog, itu nanti jadi persoalan berikutnya tapi makanya itu harus di ... dari Kementerian SosialPemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 16 PKS Jawa Barat I Perempuan Nah, ibu kalau begini bagaimana? “Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk menyerahkan kuasa pengguna anggaran program beras miskin (Raskin) kepada kementerian atau lembaga lain”. Titik, begitu saja bu biar tidak usah nyerimpeti jadi juga tidak jadi WDP lagi, jadi WTP dan sebagainya.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang ketiga, dalam pembicaraan kami dalam pembahasan RUU Disabilitas ini meminta kesediaan Ibu Menteri untuk membuat semacam MoU dengan BPJS karena alat bantu dengar dan kruk itu tidak terkategori sebagai bagian yang di-cover oleh BPJS padahal kita tahu ini kebutuhan yang luar biasa dan mereka tidak mau mengcovernya padahal sekali memberikan tentu itu akan berlaku agak panjang kan, tidak terus menerus diberikannya. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari MoU. Mohon ini juga didorong sebagai bagian dari kepedulian kita pada disabel. Juga ingin mengingatkan bahwa karena pemerintah sekarang ini kan sudut pandangnya adalah memandirikan masyarakat sehingga ada beberapa program yang menurut saya ini perlu diperhatikan dengan lebih intens.Pemberdayaan Sosial RUU Disabilitas 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang berikutnya baru pertanyaan ini. Pertanyaan sebenarnya cuma dua. Kami pernah berkomunikasi dan terakhir sampai hari Jumat kemarin dengan TNP2K. Posisi TNP2K inikan sampai sekarang belum diperkuat dengan Inpres baru, masih Inpres yang lama. Posisinya inikan ad hoc berarti ya Bu ya tapi kan penguasaan terhadap data, mohon maaf harus dikatakan demikian. Penguasaan terhadap data membuat akses kementerian yang mendapatkan amanah dari UndangUndang untuk bisa melakukan verifikasi secara rutin jadi sangat sukar. Bagaimana kemudian kita akan melakukan penanggulangan kemiskinan jika datanya saja kita tidak dapatkan. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita bicara tentang BDT (Basis Data Terpadu) ternyata BDT ini kemudian hasilnya di klaim ke TNP2K. Ini menurut saya sih harus jaga-jaga juga begitu. Ntar tiba-tiba, mohon maaf, saya bukan suudzan tapi sudah terjadi begitu kan sebelumnya. Datanya diklaim TNP2K terus ibu sudah menganggarkan, yang mengerjakan BPS kemudian menghidupkan semua TKSK terus diklaim disitu dan mengambil datanya jadi tidak bisa. Jadi apa bedanya kita menganggarkan tapi terus kemudian kita tidak bisa mengakses. Saya pikir ini menjadi satu hal yang apakah sudah dicermati, apakah sudah dipikirkan dengan mendalam kemungkinan ini akan terjadi. Menurut saya ini prinsip begitu.Pemberdayaan Sosial TNP2K 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Ada beberapa hal yang berupa pertanyaan, tapi juga berupa usulan. Yang sifatnya umum pertama, saya tidak mendengar dari seorang pun Bapak dan Ibu yang menyampaikan tentang sebetulnya desain perguruan tinggi agama seperti apa. Inikan desain perguruan tinggi agama dibawah tanggungjawab akan seperti apa, mengapa? Karena saya orang yang percaya jika ada orang beragama, menginternalisasi nilai-nilai agamanya dengan baik, kemudian dia memilikii frame berpikir dengan baik, maka dia akan bisa memberikan masukan-masukan juga bisa mengarahkan umat-umatnya untuk bisa menjalankan agama dengan baik. Artinya, sebelum bicara soal kerukunan yang internal dulu harus lebih kuat kan gitu ya, tapi saya belum tahu ini bagaimana ceritanya didesainnya seperti apa.Pendidikan Perguruan Tinggi 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian berkaitan dengan RPJMN 2015-2019 memang menyebutkan peranan dan keterwakilan perempuan dan politik dalam pembangunan sebagai sesuatu yang spesifik, saya pikir juga itu seharusnya bisa membuat terobosan-terobosan program yang mulai siap mempersiapkan, membangun kesadaran perempuan terhaap partisipasi mereka dalam politik dan pembangunan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Tentu dengan anggaran yang terbatas, saya bisa membayangkan kesulitannya. Bahwa ada kerjasama dengan program keluarga dengan Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya adalah bagian dari yang sudah diupayakan. Jadi saya pikir itu jadi satu hal yang sangat baik tetapi sosialisasi jadi satu hal yang penting. Saya mengusulkan jika kemudian entah di 2015, entah di 2016 jika dimungkinkan sebaiknya Ibu bekerjasama dengan Anggota Dewan yang ada di Komisi VIII katakan lah melakukan sosialisasi apakah itu melalui radio komunitas atau radio daerah yang kemudian juga dilakukan oleh Anggota Komisi VIII terkait dengan isu-isu yang memang menjadi hal-hal yang krusial dalam konteks peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.Perempuan dan anak Keterwakilan perempuan 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan
Kedua, saya berharap Ibu Menteri melakukan terobosan komunikasi Bu dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah menanyakan pada Ibu Sesmen apakah anggarannya ditambahkan di periode ini kementerian ternyata tidak, mengapa saya minta melakukan koordinasi dengan Kemdagri karena Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda APBD, APBD adalah Perda dan ketika kemudian dilakukan evaluasi banyak daerah yang melaporkan bahwa nomenklatur mereka terkait dengan kota layak anak, Jambore anak, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, itu dicoret dengan ditulis diberikan catatan dilarang untuk dianggarkan dianggap indikatornya tidak jelas. Setelah itu kemudian mereka melakukan upaya sendiri artinya ini kan self defense ya, mereka melakukan upaya sendiri, pindah saja ke tempat yang lain nomenklatur dan seterusnya, dipindahkan ke sektor mana dan Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang tidak sehat karena selalu dianggap hampir setiap tahun kejadiannya sama karena dianggap bahwa program-program ini yang merupakan turunan dari program yang sudah diarahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap tidak jelas indikatornya.
Jadi saya pikir daripada kejadian itu selalu berulang, saran saya berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mereka juga paham bahwa kemudian ini sebenarnya sudah jelas indikator dan latar belakang hukumnya.Perempuan dan anak koodinasi dengan Mendagri 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Selanjutnya saya ingin mengingatkan, mungkini ini lebih tepat kepada Bu sesmen dan seluruh jajaran, di dalam pembahasan anggaran nanti memangkita tahu bahwa ada persoalan pembahasan yang didalam Undang-Undang MD3 kami hanya memberikan persetujuan sampai tingkat program tetapi tidak mungkin sebuah program diberikan persetujuan tanpa kami ketahui kegiatannya. Oleh karenanya, menjadi satu hal yang penting untuk juga disertakan, ditunjukan kegiatan apa bukan berarti kami memberikan persetujuannya kepada kegiatannya, tidak tetap pada programnya. Tapi adalah logis jika sebuah program diberikan persetujuan jika kita ketahui kegiatannya.Perempuan dan anak penjelasan program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya tidak ingin nambah pertanyaan bu, sudah pusing banyak sekali pertanyaan saya hanya menambah … saya menambah PR. Pertama, Tentu dengan hilangnya nomenklatur negara, kementerian negara menjadi kementerian dan menjadi menteri, ini sebetulnya adalah sebuah peluang besar bagi Ibu untuk melakukan terobosan. Saya pikir tidak ada salahanya menyampaikan pada Bapak Presiden karena ini bukan kementerian negara tentu harusnya punya kewenangan lebih. Nah, saya berpikir sebetulnya saya agak kecewa juga ketika melihat ternyata Tupoksinya masih sama gitu, tidak terlalu banyak perubahan dan itu berat. Tuntutan Bapak, Ibu Anggota luar biasa karena kalau kita kembali melihat tugas dan fungsi, seolah-oleh tidak bisa apa-apa. Itu menjadi PR. Menurut saya ketika menghilangkan nomenklatur menteri seharusnya ini menjadi sebuah peluang besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru.Perempuan dan anak peran kementerian 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Selanjutnya saya ingin mengingatkan, mungkini ini lebih tepat kepada Bu sesmen dan seluruh jajaran, di dalam pembahasan anggaran nanti memangkita tahu bahwa ada persoalan pembahasan yang didalam Undang-Undang MD3 kami hanya memberikan persetujuan sampai tingkat program tetapi tidak mungkin sebuah program diberikan persetujuan tanpa kami ketahui kegiatannya. Oleh karenanya, menjadi satu hal yang penting untuk juga disertakan, ditunjukan kegiatan apa bukan berarti kami memberikan persetujuannya kepada kegiatannya, tidak tetap pada programnya. Tapi adalah logis jika sebuah program diberikan persetujuan jika kita ketahui kegiatannya.Perempuan dan anak Persetujuan program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian berkaitan dengan RPJMN 2015-2019 memang menyebutkan peranan dan keterwakilan perempuan dan politik dalam pembangunan sebagai sesuatu yang spesifik, saya pikir juga itu seharusnya bisa membuat terobosan-terobosan program yang mulai siap mempersiapkan, membangun kesadaran perempuan terhaap partisipasi mereka dalam politik dan pembangunan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Tentu dengan anggaran yang terbatas, saya bisa membayangkan kesulitannya. Bahwa ada kerjasama dengan program keluarga dengan Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya adalah bagian dari yang sudah diupayakan. Jadi saya pikir itu jadi satu hal yang sangat baik tetapi sosialisasi jadi satu hal yang penting. Saya mengusulkan jika kemudian entah di 2015, entah di 2016 jika dimungkinkan sebaiknya Ibu bekerjasama dengan Anggota Dewan yang ada di Komisi VIII katakan lah melakukan sosialisasi apakah itu melalui radio komunitas atau radio daerah yang kemudian juga dilakukan oleh Anggota Komisi VIII terkait dengan isu-isu yang memang menjadi hal-hal yang krusial dalam konteks peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.Perempuan dan anak program persiapan 8



LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Saya tidak ingin nambah pertanyaan bu, sudah pusing banyak sekali pertanyaan saya hanya menambah … saya menambah PR. Pertama, Tentu dengan hilangnya nomenklatur negara, kementerian negara menjadi kementerian dan menjadi menteri, ini sebetulnya adalah sebuah peluang besar bagi Ibu untuk melakukan terobosan. Saya pikir tidak ada salahanya menyampaikan pada Bapak Presiden karena ini bukan kementerian negara tentu harusnya punya kewenangan lebih. Nah, saya berpikir sebetulnya saya agak kecewa juga ketika melihat ternyata Tupoksinya masih sama gitu, tidak terlalu banyak perubahan dan itu berat. Tuntutan Bapak, Ibu Anggota luar biasa karena kalau kita kembali melihat tugas dan fungsi, seolah-oleh tidak bisa apa-apa. Itu menjadi PR. Menurut saya ketika menghilangkan nomenklatur menteri seharusnya ini menjadi sebuah peluang besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru.Perempuan dan anak Program terobosan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Dan saya ingin mengusulkan jangan jangan tanggung-tanggung untuk memberikan masukan-masukan ke dalam revisi KUHP dan KUHAP karena hukum acara itu seringkali juga masalah jika kemudian kita tidak kawal dengan perspektif yang kita inginkan.Perempuan dan anak Revisi KUHP 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan
Kedua, saya berharap Ibu Menteri melakukan terobosan komunikasi Bu dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah menanyakan pada Ibu Sesmen apakah anggarannya ditambahkan di periode ini kementerian ternyata tidak, mengapa saya minta melakukan koordinasi dengan Kemdagri karena Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda APBD, APBD adalah Perda dan ketika kemudian dilakukan evaluasi banyak daerah yang melaporkan bahwa nomenklatur mereka terkait dengan kota layak anak, Jambore anak, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, itu dicoret dengan ditulis diberikan catatan dilarang untuk dianggarkan dianggap indikatornya tidak jelas. Setelah itu kemudian mereka melakukan upaya sendiri artinya ini kan self defense ya, mereka melakukan upaya sendiri, pindah saja ke tempat yang lain nomenklatur dan seterusnya, dipindahkan ke sektor mana dan Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang tidak sehat karena selalu dianggap hampir setiap tahun kejadiannya sama karena dianggap bahwa program-program ini yang merupakan turunan dari program yang sudah diarahkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggap tidak jelas indikatornya.
Jadi saya pikir daripada kejadian itu selalu berulang, saran saya berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mereka juga paham bahwa kemudian ini sebenarnya sudah jelas indikator dan latar belakang hukumnya.Perempuan dan anak Terobosan 8

LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Terakhir banyak sekali usulan-usulan tadi dengan undang-undang yang baru dan sebagainya. Saya ingin memberikan catatan bahwa dari sekian banyak undang-undang, Ratifikasi.... Sejauh kemudian ada Undang-Undang PKDRT, kemudian TPPO dan RUU PA dan seterusnya ada problem adalah tidak adanya aturan peraturan perundang-undangan turunannya. Padahal Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengamanatkan 1 tahun setelah undang-undang itu diundangkan harus sudahjadi. Oleh karenanya, saya mengusulkan supaya itu betul-betul dikawal oleh Ibu Menteri dan seluruh jajaran karena ini nanti akan menjadi masalah sebagaimana problem yang ditemukan oleh Bapak, Ibu Anggota di lapangan karena memang kemudian tidak dipenuhinya pembuatan peraturan undang-undangan yang secara teknis akan mempermudah untuk pelaksanaan.Perempuan dan anak Turunan PERPu 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 41 PKS Jawa Barat I Perempuan Artinya karena jumlah orangnya sangat begitu ya. Pak Muna, maksudnya karena jumlah yang menikahkannya sangat sedikit atau karena jauh jaraknya.Perkawinan KUA 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 43 PKS Jawa Barat I Perempuan Pak, mau menjelaskan ya. Jadi itu ada bironya, dimuat ada websitenya, penawarannya paket nikah siri super hemat (rahasia terjaga). Wali hakim, ustadz yang mengerti hukum islam dan sudah menjalankan rukun islam yang kelima atau haji dan seterusnya ada beberapa syarat dan itu ditawarkan. Ada pin BB nya, ada nomor telepon dan seterusnya. Ini kayaknya benar-benar harus dicermati karena akhirnya kemudian ini menjadi sebuah bisnis baru yang bisa jadi karena tadi, KUA nya tidak dikasih-kasih, tidak diturun-turunin itu distribusi PNBP nya tidak selesaiselesai akhirnya terpaksa minta ongkos yang lebih besar, jadinya akhirnya begini Pak. Mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti.Perkawinan Nikah siri 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 46 PKS Jawa Barat I Perempuan Ini jadi catatan Pak ya. Nanti mungkin harus diselesaikan ketika tidak bisa sekedar itsbat karena ada perbedaan kewarganegaraan. Yang berikutnya jika tidak memiliki dokumen resmi, anaknya nanti akan sangat sulit mendapatkan akta, dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak warga negara Indonesia, itu juga tolong dicermati betul. Masih ada lagi?Perkawinan Nikah siri 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 29 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih bapak/ibu sekalian. Ini sudah pukul 16.10 WIB. Nanti masih ada beberapa catatan yang menurut saya penting karena misalnya di Bimas Islam serapannya terkait dengan biaya nikah melalui PNBP juga masih 0% dan ini belum ada pengembalian, itu juga menjadi laproan dan temuan karena saya khawatir ketika PNBP ini tidak diurus cepat untuk dikembalikan ke KUA, rehab KUA kemudian juga transport bagi yang pencatat nikah itu menyebabkan potensi gratifikasi berikutnya.Perkawinan Pencatatan nikah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 39 PKS Jawa Barat I Perempuan Prof. Mahasin mungkin dibantu ditambah dengan pengembalian PNBP pencatatan nikah itu buat apa saja supaya bapak/ibu Anggota bisa membayangkan. Adakah dari situ yang kemudian ini catatan misalnya untuk rehab, oh berarti rehab itu sudah ada disitu, sudah tidak usah dipikirkan, misalnya. Itu tolong dijelaskan saja supaya clear semuanya.Perkawinan Pencatatan nikah 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Kemudian juga yang ini saran secara umum, saya menyarankan kalau tadi Bapak Dirjen Bimas Katholik menyampaikan bahwa ada daerah yang memberikan kesepahaman bahwa yang menikahkan boleh mencatatkan, saya pikir ini sebuah preseden baik, ketika kemudian tadi disampaikan ada perbedaan jumlah pemeluk yang dicatat oleh Kementerian Agama dengan yang di Kementerian Dalam Negeri. Jangan-jangan yang begini-begininya tidak dicatat gitukan.Jadi saran saya Bapak dan Ibu komunikasikan dengan Kantor Kementerian Agama setempat agar membangun komunikasi dengan Kepala Daerah, karena di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kewenangannya ada di dalam Kepala Daerah. Jika kemudian itu dibenarkan oleh Kepala Daerahnya ada kesepakatan atau MoU itu akan mempermudah kerja Bapak dan Ibu dalam pencatatan.Perkawinan Pendataan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Kami juga mendapatkan beberapa masukan bahwa masih ditemukan beberapa produk makan dan minuman produk impor yang beredar di wilayah hukum Indonesia yang tidak disertai label halal dan juga yang tidak disertai label halal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dan kami juga ketahui bahwa ini masuk melalui pasar gelap. Kemudian juga tentang pengelolaan keuangan haji. Kita melihat bahwa ada beberapa persoalan yang kemudian harus di buat aturan perundang-undangan sebagaimana amanat dari Undang-Undang ini, sudah sampai sejauhmana pelaksanaannya dan mungkin kendala-kendala yang bisa jadi terjadi akibat adanya implementasi dari Undang-Undang ini.Produk Halal Produk halal, Haji 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 29 PKS Jawa Barat I Perempuan Terus terakhir, kalau tadi Pak Maman menyampaikan soal radikalisme, ada yang lebih ngeri Pak. Saya tidak tahu Pak Sekjen sudah mencermati atau belum karena Humas dan itu adanya. Di facebook Pak dalam satu tahun terakhir ini ada laman yang dia mempromosikan dengan cara menjelek-jelekkan semua agama karena akhirnya kita ketahui bahwa facebook ini digerakkan oleh sejumlah orang yang anti agama. Saya pikir lebih ngeri daripada radikalisme karena semua dijelekkan sehingga akhirnya kemudian menimbulkan konflik. Kalau yang baca update-nya pada hari itu mungkin dia berpikir “Oh ya, yang kristen ternyata begini. Besoknya yang islam begini”. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, itu justru mendorong orang untuk anti agama karena memberikan gambaran bahwa semua agama ternyata punya masalah. Jadi ini saya pikir jadi PR besar bagi kita, jadi kajian di Kementerian Agama.Radikalisme Radikalisme 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 2. Komisi VII DPR RI mengapresiasi penjelasan Menteri Sosial RI atas realisasi anggaran Kementerian Sosial Tahun 2015 per 20 April 2015 mencapai 10.215.360. 570. 614,- atau 45,56% . Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong agar dalam merealisasikan anggaran tahun 2015 sebesar 12. 206.404.027.386.000,- dapat dilaksanakan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2015.Rancangan Anggaran Anggaran 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan 2. Komisi VIII DPR RI dan Ditjen Pendidikan Islam dan Kementerian Agama RI bersepakat untuk menunda pembahasan evaluasi pelaksanaan dan kinerja APBN tahun 2014 agar terlebih dahulu melengkapi data rincian realisasi program tahun 2014 untuk dibahas pada rapat berikutnya.Rancangan Anggaran Anggaran 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak agar menyampaikan rincian program tahun 2015 berdasarkan data yang valid sebelum pembahasan APBNP 2015. Sebagai informasi, pembahasan APBN P di Komisi adalah pekan depan. Jadi sebelum pekan depan tolong dimasukkan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal serta Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai anggaran tahun 2015 dengan rincian: a. Anggaran Setjen Kementerian Agama RI pada tahun 2015 sebesar Rp2.300.824.760.000,- b. Anggaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar R3.642.450.125.000,-. c. Anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp1.075.163.460.000,- d. Anggaran Itjen Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp149.566.667.000,- dan e. Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2015 sebesar Rp466.372.280.000,-Rancangan Anggaran Evaluasi APBN 2014 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Baik Pak. Terima kasih Pimpinan. Bapak/Ibu sekalian, Saya akan membacakan draf kesimpulan rapat. Nanti akan ditanggapi oleh Anggota dan kemudian dimintakan tanggapan dari Pemerintah.Rancangan Anggaran Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan Draf kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 Kami, 23 April 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda rencana strategis RPJM Kementerian Sosial dalam rangka memahami pembahasan APBN 2016 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.Rancangan Anggaran Kesimpulan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 3. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Sosial yang menyampaikan secara tertulis atas usulan kegiatan prioritas pada setiap 6 jenis program tahun 2016. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan beberapa usulan yang perlu dijadikan prioritas antara lain: A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sebaran penerima program dengan menambah tingkat kecamatan dan Kabupaten kota 34 B. Menyusun rencana aksi nasional yang menjadi program unggulan Kementerian Sosial RI. C. Melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas dan fungsi serta mengefektifkan dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. D. Melakukan sinkronisasi data yang memiliki kemiripan atau kesamaan kegiatan dan sasaran yang dilakukan anta satuan kerja sehingga dapat dapat dicapai target yang optimal. E. Menindaklanjuti berbagai kegiatan dan program yang diamanatkan dalam berbagai perundang-undangan yang terkait. Bapak/Ibu sekalian dari Anggota ada yang ingin menanggapi? Silakan Pak Deding.Rancangan Anggaran Program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 90 PKS Jawa Barat I Perempuan 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk meningkatkan kinerja tahun anggaran 2015 dengan memperhatikan dan secara bersungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Meningkatkan koodinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Agama RI untuk melakukan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam rangka menyusun program dan kegiatan terobosan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penggantian pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang ada di daerah. 3. Memastikan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama RI yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk diproses pengangatannya menjadi PNS. b. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Melakukan langkah-langkah perbaikan program bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi BPK RI dan pelaksanaanya dilakukan secara adil, transparan dan merata. 2. Meningkatkan kualitas SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor urusan agama secara adil dan merata karena merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan terhadap umat. 3. Meningkatkan pembinaan kepada penyuluh-penyuluh agama untuk lebih berkontribusi terwujudnya kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa. 4. Menyelesaikan pembangunan gedung KUA yang direncanakan dalam waktu yang singkat. 5. Mempercepat pembentukan badan penyelenggara jaminan halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 6. Menyiapkan data tertulis yang terkait dengan kondisi rumah ibadah, KUA dan penyuluh agama. 7. Menyelesaikan distribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pencatatan nikah kepada KUA pada tahun berjalan. c. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Mempertimbangkan untuk mengalokasikan kuota khusus bagi pembimbing KBIH karena berperan penting dalam membimbing jamaah selama pelaksanaan haji. 127 2. Memastikan pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab sehingga berkontribusi optimal pada peningkatan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji. 3. Melakukan kajian tentang kemungkinan membangun sendiri pemondokan untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. 4. Meningkatkan pengawasan pada biro perjalanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk menghindari berbagai penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. 5. Menyiapkan data tertulis terkait kondisi asrama-asrama haji di seluruh Indonesia. d. Inspektur Jenderal Kementerian RI hendaknya: 1. Memastikan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama RI bersifat preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI untuk mengkomunikasikan hasil pengawasan internal agar dijadikan pembelajaran dalam pelaksanaan program. 3. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan BPKP dan pengawasan internal serta menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengawasan. e. Kepala badan litbang dan diklat Kementerian Agama RI hendaknya: 1. Melakukan perbaharuan data outlook kehidupan umat beragama di Indonesia secara berkala. 2. Mengintensiftkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI agar hasil penelitian badan litbang diklat dijadikan rujukan dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan program. 3. Penelitian-penelitian di bidang litbang dan diklat harus berkontribusi terhadap upaya pencegahan radikalisme agama karena mengganggu kehidupan umat beragama di Indonesia dan peningkatan pembangunan karakter bangsa terutama generasi muda.Rancangan Anggaran Program 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Barat I, Kota Bandung, Kota Cimahi. Saya tidak akan bertanya Pak, tetapi saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama saya berterima kasih Bu Menterii telah memberikan banyak penjelasan terkait dengan RPJM, hanya sebetulnya saya tadi berharap nunggu-nunggu renstranya Kementerian Sosial ini yang mana, tidak kelihatan betul dimana sebetulnya renstranya. Karena sebenarnya justru sebagai situlah kita akan berpijak. Kalau ada orang bertanya tentang Kementerian Sosial sebenarnya kita tinggal jawab saja Kementerian Sosial apa sih, Linjamsos, 72,16% dari Kementerian Sosial itu adanya di Linjamsos, tapi kita melihat bahwa ada banyak hal yang harusnya bisa diselesaikan dari direktorat jenderal yang harusnya diselesaikan. Sejak lama saya memandang bahwa belum ada perhatian yang khusus terhadap internal audit yang harusnya bisa dilakukan. Pernah ada lompatan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dari 2014, 2015, 2016 itu juga harusnya di internal, dilakukan internal audit yang lebih spesifik karena hanya 0,3 persen anggaran dari Irjen Jadi memang ini menurut saya jomplang. Karena ini saya akan memberikan catatan yang menurut saya layak didiskusikan di internal Kementerian Sosial, pertama ketika kita bicara tentang kemandirian dan itukan berkali-kali disebutkan oleh Pak Presiden Joko Widodo berkaitan dengan stimulan kemandirian masyarakat dan terus terusnya. Tapi saya tidak memandang bahwa di sini cukup memadai ketika kita bicara tentang usaha ekonomi produktif dan tidak tercermin di dalam program.Rancangan Anggaran Renstra (Rencana Strategis) 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 9 PKS Jawa Barat I Perempuan Yang Bapak maksud RKA itu sampai satuan ke berapa?Rancangan Anggaran RKA 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 2 PKS Jawa Barat I Perempuan 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI terkait dengan rencana strategis Kementerian Sosial RI yang telah mencerminkan arah kebijakan dalam RPJMN 2015- 2019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2016. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Soial RI dalam menyusun kebijakan dan program tahun 2016, memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan Anggota sebagai berikut: A. Memperluas daerah atau wilayah jangkauan yang menjadi sasaran program dan target kinerja berdasarkan data yang akurat, sehingga realisasi setiap kegiatan tepat sasaran dan dapat dicapai hasil yang optimal. B. Meningkatkan kordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait terhadap programprogram yang miliki kemiripan jenis dan sasaran sehingga dapat dicegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan serta anggaran. C. Penguatan kualitas dan kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai pendamping terhadap pelaksanaan program unggulan Kementerian Sosial. D. Meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan serta berbagai hasil-hasil secara masif agar dapat diketahui masyarakat, publik, atau publik dalam hasil kinerja Kementerian Sosial RI. E. Melakukan perbaikan rencana strategis atau renstra 2015-2019 dengan melakukan penajaman arah kebijakan dan program sesuai dengan RPJM dan RKP Tahun 2016 serta melengkapi dengan data pemetaan permasalahan sosial tahun 2016 yang hendak ditangani oleh Kementerian Sosial sehingga dapat diketahui berbagai kebijakan kesejahteraan sosial yang dinamis melalui program baru inovasi dan kreasi terobosan-terobosan program dan strategi percepatan program yang sifatnya multiyears atau berkelanjutan.Rancangan Anggaran RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)8
LEDIA HANIFA AMALIAH 3 PKS Jawa Barat I Perempuan Terakhir Bapak Dirjen Bimas Katholik, pertanyaannya Maluku ini nasibnya bagiamana, katanya mereka udah lapor, fotonya Bapak sudah sampai ke saya soalnya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya hasil dari pertemuannya bagaimana, apalagi tadi disampaikan akan sangat sulit untuk dibayarkan di tahun 2015 tentang inpassing, sementara mereka berharap-harap luar biasa. Ini saya jadi tadi merasa Bapak ini senang lagu dangdut kelihatannya gali lubang tutup lubang, ini hutang tahun 2008 bukan hanya Bapak kelihatannya di Kementerian Agama, karena tahun 2008-2013 kata Bapak Menteri sudah selesai, tapi ini ada hutang lagi ini 2014 sampai allahualamsampai 2000 berapa. Karena data, sekali lagi babnya data, kemudian nanti harus diakreditasi lagi oleh BPKP, akhirnya hutang lagi. Saya khawatir, saya memahami bahwa kita punya kewajiban membayarkan gaji pada pekerja sebelum keringatnya kering, loh ini sudah tidak ada keringatnya lagi gitu kan, tapi kita tidak bayar-bayar juga. Jangan sampai kemudian kita berdosa karena itu ya kan. Kalau tadi Ibu Itet menyampaikan ini antara surga dan negara.Jadi mohon dibantu dijelaskan bagaimana caranya supaya tidak lagi ada hutang setiap tahun, supaya Bapak dan Ibu tenang tidak diteleponin sama saya, tidak enak kan diteleponin sama saya ditanyain “Pak, hutang sudah dibayar apa belum?”, kan tidak enak kayak dept colector, kami juga tidak enak nanyanya. Bukan untuk kami tetapi untuk masyarakat, tanggungjawab inilah yang menurut saya jadi satu hal yang penting.Mari sama-sama kita pikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa terbayar setiap tahunnya, jadi tidak menghutang. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Tunggakan 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kita tidak menginginkan bahwa hal-hal yang berbau sosial itu kemudian menjadi dalamtanda petik buangan begitu, padahal justru ini kan pekerjaan yang luar biasa, kalau yang bahasaagamanya pahalanya Insya Allah kalau ikhlas itu luar biasa, banyak gitu, tapi kan kita sebagaiorang yang punya kewajiban mengatur, meregulasi, inikan menjadi satu hal yang perlu kitapertimbangkan. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari Ibu terkait dengan hal-hal yangspesifik, mungkin nanti ada hal-hal yang lain ini menjadi satu hal yang penting bagi kita agar kedepannya bukan Cuma yang punya pendidikan tinggi karena mayoritas saya pikir mereka ada yang DIII, bahkan saya mendengar misalnya di daerah pemilihan saya di Kota Bandung TKSK itu,tenaga kesejahteraan sosial kecamatan itu banyak yang lulusan SMA atau SMP tidak punyabackground, kalau ditempat saya SMA minimalnya, kemudian tidak punya backgroundkesejahteraan sosial baru sekarang ini mendapatkan bantuan beasiswa dari gubernur agar merekatidak lari kemana-mana tetapi jadi TKSK supaya kemudian punya keterampilan sebagai pekerjasosial, punya background pendidikan, tapi berapa banyak yang bisa di cover itukan menjadiproblem bagi kita. Nanti mohon juga masukannya berkaita dengan regulasi antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah, mmudah-mudahan nanti akan lebih memperkaya dan saya sangatbersmangat karena Bapak-Ibu juga tadi bersemangat, Bapak-Ibu Anggota Komisi VIII jugabersemangat, ini harus dibahas dengan serius, apalagi tadi Pak Nur merasa bersalah mumpungada Pak Nur kita dorong lebih bersemangat.Tenaga Kerja backgroudn pekerja 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Membicarakan tentang pekerja sosial inikan memang persoalan yang luar biasapanjangnya yang belum selesai matangkan pada periode yang lalu tentang bagaimana kemudianpendefinisian dan lain-lain ya. Saya hanya ingin nanti dibantu penjelasan berkaitan dengan beginikarena ada yang menggunakan istilah pekerja sosial, ada yang menggunakan istilah pekerjaansosial. Antara 2 ini ketika kemudian Bapak-Ibu mendorong agar kami menginisiasi RUU itu harusclear, yang diinginkan apa, tadi Bu Maria bilang praktek pekerjaan sosial, ada yang mengatakanpekerja sosial. Jadi agar kemudian argumentasinya menjadi jelas, siapa yang akan diatur danbagaimana.Saya hanya ingin memberikan contoh, misalnya di periode lalu 2009-2014 ada UndangundangKeperawatan, yang sebelumnya ini menjadi satu konflik ayng cukup panjang, dimulai dari2006 baru disahkan 2014 bisa dibayangkan lamanya luar biasa. Kita tidak ingin kalau UndangundangPekerja Sosial itu kemudian dibahas sebegitu lamanya. Jadi persoalannya adalah mulamuladiinginkan judulnya dari RUU Praktek Keperawatan. Ini nanti kalau diusulkan praktekpekerjaan sosial, karena istilah praktek pekerjaan sosial sendiri di Indonesia kan belum familiar,sehingga menurut saya nanti perlu dibantu diberikan argumentasi-argumentasi apakah kita akanmengatur yang spesialis atau kita akan mengatur pekerja sosial secara keseluruhan. Tadi UstadIqbal menyampaikan persoalannya bagaimana kalau yang di daerah, yang di UPTD unit pelaksanateknis daerah kalau yang dari pusat mungkin masih ada perhatian dari pusat, tapi yang di bawahPemda kadang-kadang mohon maaf ini karena yang dikandangin istilahnya, yang udah nggakkepake lagi taruh aja ke panti yang punya daerah, udah dia nggak bisa berkembang. Sudah diadapat SK di tempat yang dia tidak sukai, terus dia juga tidak bisa mendapatkan sertifikat sebagaipekerja sosial karena dia memang pekerja sosial dan akhirnya penderitaannya akan jadi lebihbanyak lagi.Tenaga Kerja Inisiasi RUU 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Membicarakan tentang pekerja sosial inikan memang persoalan yang luar biasapanjangnya yang belum selesai matangkan pada periode yang lalu tentang bagaimana kemudianpendefinisian dan lain-lain ya. Saya hanya ingin nanti dibantu penjelasan berkaitan dengan beginikarena ada yang menggunakan istilah pekerja sosial, ada yang menggunakan istilah pekerjaansosial. Antara 2 ini ketika kemudian Bapak-Ibu mendorong agar kami menginisiasi RUU itu harusclear, yang diinginkan apa, tadi Bu Maria bilang praktek pekerjaan sosial, ada yang mengatakanpekerja sosial. Jadi agar kemudian argumentasinya menjadi jelas, siapa yang akan diatur danbagaimana.Saya hanya ingin memberikan contoh, misalnya di periode lalu 2009-2014 ada UndangundangKeperawatan, yang sebelumnya ini menjadi satu konflik ayng cukup panjang, dimulai dari2006 baru disahkan 2014 bisa dibayangkan lamanya luar biasa. Kita tidak ingin kalau UndangundangPekerja Sosial itu kemudian dibahas sebegitu lamanya. Jadi persoalannya adalah mulamuladiinginkan judulnya dari RUU Praktek Keperawatan. Ini nanti kalau diusulkan praktekpekerjaan sosial, karena istilah praktek pekerjaan sosial sendiri di Indonesia kan belum familiar,sehingga menurut saya nanti perlu dibantu diberikan argumentasi-argumentasi apakah kita akanmengatur yang spesialis atau kita akan mengatur pekerja sosial secara keseluruhan. Tadi UstadIqbal menyampaikan persoalannya bagaimana kalau yang di daerah, yang di UPTD unit pelaksanateknis daerah kalau yang dari pusat mungkin masih ada perhatian dari pusat, tapi yang di bawahPemda kadang-kadang mohon maaf ini karena yang dikandangin istilahnya, yang udah nggakkepake lagi taruh aja ke panti yang punya daerah, udah dia nggak bisa berkembang. Sudah diadapat SK di tempat yang dia tidak sukai, terus dia juga tidak bisa mendapatkan sertifikat sebagaipekerja sosial karena dia memang pekerja sosial dan akhirnya penderitaannya akan jadi lebihbanyak lagi.Tenaga Kerja Payung hukum 8
LEDIA HANIFA AMALIAH 1 PKS Jawa Barat I Perempuan Kita tidak menginginkan bahwa hal-hal yang berbau sosial itu kemudian menjadi dalamtanda petik buangan begitu, padahal justru ini kan pekerjaan yang luar biasa, kalau yang bahasaagamanya pahalanya Insya Allah kalau ikhlas itu luar biasa, banyak gitu, tapi kan kita sebagaiorang yang punya kewajiban mengatur, meregulasi, inikan menjadi satu hal yang perlu kitapertimbangkan. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan dari Ibu terkait dengan hal-hal yangspesifik, mungkin nanti ada hal-hal yang lain ini menjadi satu hal yang penting bagi kita agar kedepannya bukan Cuma yang punya pendidikan tinggi karena mayoritas saya pikir mereka ada yang DIII, bahkan saya mendengar misalnya di daerah pemilihan saya di Kota Bandung TKSK itu,tenaga kesejahteraan sosial kecamatan itu banyak yang lulusan SMA atau SMP tidak punyabackground, kalau ditempat saya SMA minimalnya, kemudian tidak punya backgroundkesejahteraan sosial baru sekarang ini mendapatkan bantuan beasiswa dari gubernur agar merekatidak lari kemana-mana tetapi jadi TKSK supaya kemudian punya keterampilan sebagai pekerjasosial, punya background pendidikan, tapi berapa banyak yang bisa di cover itukan menjadiproblem bagi kita. Nanti mohon juga masukannya berkaita dengan regulasi antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah, mmudah-mudahan nanti akan lebih memperkaya dan saya sangatbersmangat karena Bapak-Ibu juga tadi bersemangat, Bapak-Ibu Anggota Komisi VIII jugabersemangat, ini harus dibahas dengan serius, apalagi tadi Pak Nur merasa bersalah mumpungada Pak Nur kita dorong lebih bersemangat.Tenaga Kerja Regulasi Pemda 8
LINDA MEGAWATI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Saya singkat saja ya Pak karena sepertinya sudah panjang lebar pertanyaan yang digelontorin ke Pak Menteri. Disini saya hanya mau menyinggung ini saja. Realisasi program Kementerian Agama baru mencapai 17,80% dari total APBN 2015 pada 29 Mei 2015. Disini pertanyaannya Pak, apakah Pak Menteri mampu merealisasikan sisa anggaran sebesar 82,20% selama 1 semester ke depan, itu yang pertamaHaji dan Umroh Anggaran 8
LINDA MEGAWATI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Terus yang ketiga, apakah penambahan anggaran APBNP tahun 2015 yang dialokasikan pada anggaran tunjangan kerja atau remunerasi Rp2,8 triliun telah mampu mendongkrak kinerja pegawai Kemenag. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih.Haji dan Umroh Anggaran 8
LINDA MEGAWATI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Yang kedua, masih mengenai realisasi program. Di setiap dirjen perlu menyampaikan rekapitulasi bantuan secara rinci. Tidak seperti yang sudah kami terima dari Dirjen Bimas Islam yang hanya menyebut sebaran bantuan di tingkat provinsi. Kami minta agar Kemenag menyampaikan rekapitulasi bantuan secara detail dengan menyebut penerima bantuan dan alamatnya, ini untuk kerja Kementerian saja Pak, supaya jelas, clear ke kitanya.Haji dan Umroh Program 8
Linda Megawati 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Pertanyaan yang kedua, bagaimana dan seperti apa Kementerian PP & PA menentukan sebuah kabupaten/kota disebut sebagai kota layak anak atau KLA sebab kenyataannya masih ada KLA yang tidak mencerminkan sebagai KLA terus berapa jumlah KLA yang telah memenuhi 31 indikator KLA. Pada akhir tahun 2014 ada 230 kabupaten/kota yang menginisiasi ke LA. Lantas bagaimana progressnya sampai sekarang.Perempuan & Anak Penentuan kota/kabupaten layak anak 8
Linda Megawati 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Disini saya menemukan beberapa permasalahan yang akan saya tanyakan kepada ibu. Pada paparan mengenai rencana kerja dan anggaran tahun 2016 disebutkan mengenai rincian anggaran Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI yang terbagi dua. Satu belanja pusat dan belanja daerah namun tidak disebutkan rincian anggaran untuk setiap program, fungsi dan organisasi. Itu merupakan standar dan pembahasan anggaran. Mohon dilengkapi ibu pada pembahasan anggaran selanjutnya.Perempuan & Anak Rincian Anggaran 8
Linda Megawati 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Terus yang terakhir, ada disebutkan dalam penggunaan DAK bidang PP dan PA tahun 2016 ini yaitu pembuatan website P2TP2A. Diharapkan jangan seperti website revolusimental.go.id yang ramai diprotes masyarakat saat ini bu. Jadi seperti apa konsep ibu untuk peluncuran website ini.Perempuan & Anak Website P2TP2A 8



Linda Megawati, S.E, M.SI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Pertanyaan yang kedua, bagaimana dan seperti apa Kementerian PP & PA menentukan sebuah kabupaten/kota disebut sebagai kota layak anak atau KLA sebab kenyataannya masih ada KLA yang tidak mencerminkan sebagai KLA terus berapa jumlah KLA yang telah memenuhi 31 indikator KLA. Pada akhir tahun 2014 ada 230 kabupaten/kota yang menginisiasi ke LA. Lantas bagaimana progressnya sampai sekarang.Perempuan dan Anak KLA (Kota Layak Anak) 8
Linda Megawati, S.E, M.SI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Terus yang terakhir, ada disebutkan dalam penggunaan DAK bidang PP dan PA tahun 2016 ini yaitu pembuatan website P2TP2A. Diharapkan jangan seperti website revolusimental.go.id yang ramai diprotes masyarakat saat ini bu. Jadi seperti apa konsep ibu untuk peluncuran website ini. Terima kasih.Perempuan dan Anak P2TP2A 8
Linda Megawati, S.E, M.SI 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Selamat siang pada ibu menteri beserta jajarannya. Saya Linda Megawati dari Dapil Jabar IX, pemilihan Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Demokrat. Disini saya menemukan beberapa permasalahan yang akan saya tanyakan kepada ibu. Pada paparan mengenai rencana kerja dan anggaran tahun 2016 disebutkan mengenai rincian anggaran Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI yang terbagi dua. Satu belanja pusat dan belanja daerah namun tidak disebutkan rincian anggaran untuk setiap program, fungsi dan organisasi. Itu merupakan standar dan pembahasan anggaran. Mohon dilengkapi ibu pada pembahasan anggaran selanjutnyaPerempuan dan Anak RKA 2016 8
M. Ali Taher 22 PAN Banten III Laki-Laki Oke. Saya tambahkan Pak Menteri tolong dipikirkan alokasi anggaran Tahun 2019 untuk Kasus Bencana Lombok Bali, saya banyak sekali dapat laporan.Keagamaan & PendidikanAlokasi anggaran 2019 8
M. Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-Laki Kalau tidak diusulkan oleh Menteri, bagaimana kita bisa mengalokasikan? Kalau tidak diusulkan oleh Kementerian.Keagamaan & PendidikanAlokasi Dana 8
M. Ali Taher 22 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian yang berikutnya adalah seberapa besar dana alokasi untuk Madrasah dan Pondok Pesantren Swasta. Secara proporsional anggaran berapa, tahun lalu sekian ratus milyar, bisa tidak tahun ini berapa ratus milyar, tolong dibicarakan.Keagamaan & PendidikanAlokasi dana PonPes-Madrasah 8
M. Ali Taher 22 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan peran KUA, kemudian bagaimanan dengan dana-dana Ormas (organisasi kemasyarakatan), ke Muhammadiyah berapa, NU berapa, lain sebagainya berapa, BKPN itu kemarin berapa disebutnya tolong.Keagamaan & PendidikanAnggaran ormas keagamaan 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian bagaimana sisi anggaran kok tidak ada untuk Universitas Islam Internasional Indonesia, tidak kelihatan disini, UIII itu dimana sementara tahun lalu kita bahas UIII itu menjadi bagian dari APBN kita. Kalau disini, saya tidak melihat. Kemudian Asrama Haji Banten, itu Pak Gubernur sudah oke, tanah sudah ada, tinggal Bu Ei nanti kita perjuangkan terus Pak Gubernur sudah mau siapkan tanah 20 hektar disepakat.Keagamaan & PendidikanAnggaran Pendidikan Tinggi 8
M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki Itu ya. Poin k Pak Menteri mengoptimalkan asset jadi milik Menteri Agama termasuk aspek historisnya, tidak usah diubah tapi kalimatnya hanya ingatkan Asrama-asrama haji dulu itu milik Menteri Agama, orang per orang kemudian dibuat yayasan. Asrama Haji Cempaka Putih, Kwitang, kemudian Tebet, kebetulan saya tahu sejarahnya, dulu itu adalah kumpulan dari yayasan islam. Sekarang daerah tidak bertuan. Tolong Biro Hukum mencari ini bagaimana mengoptimalkan ini menjadi asetnya Kementerian Agama. Kalau tidak ya kasih saja ormas-ormas yang ada, daripada tidak dikelola. Jadi orang per orang sekarang ini. Saya kebetulan tahu sejarah PH Cempaka Putih, Kwitang. Jadi maklum pahamlah.Keagamaan & PendidikanAset Asrama Haji 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Nah terakhir dari Pak Ketua sudah tidak ada, tetapi intinya adalah yang kaitannya dengan honor penyuluh itu betul-betul kita harapkan bisa terealisir lalu juga tanah-tanah asset-aset sama Pak Ace, lalu juga beberapa masukan itu kami terkait dengan STAIN Tigaraksa dan lain sebagainya itu kita tampung kemudian kita tindaklanjuti.Keagamaan & PendidikanAset tanah 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Terakhir ini yang di luar RKAKL yang kaitannya dengan pengeras suara. Jadi ini juga perlu disampaikan. Jadi sebenarnya itu kebijakan Tahun 1978, mengapa kemudian muncul karena belakangan ada banyak pertanyaan bahkan desakan agar ada regulasi Kementerian Agama agar membuat regulasi tentang Pengeras suara ini yang lalu kemudian setelah kita melakukan kajian ternyata kami temukan oh sudah pernah ada sebenarnya edaran yang dibuat oleh Bimas Islam pada Tahun 1978 yang sifatnya ke dalam sebenarnya untuk internal jajaran Kementerian Agama, Kanwil, Kakanmenag untuk para penyuluh agama kita dan seterusnya yang sudah isinya sudah sama kita tahu. Jadi Kementerian Agama saat ini tidak membuat kebijakan baru, itu kebijakan tahun 1978, hanya memang betul sosialisasinya yang lalu kemudian menimbulkan kesimpangsiuran, tapi juga ada pihak-pihak tertentu, kami menemui juga yang memang sengaja memlintir itu, itu sengaja, jadi lalu kemudian Pemerintah melarang adzan di masjid itukan sudah jauh sekali. Kita sama sekali tidak mengatur, jangankan melarang, mengatur adzan saja tidak, kita mengatur pengeras suara. Jadi ini mohon bisa dipahami. Kebetulan juga ada media. Jadi yang diatur melalui instruksi Tahun 1978 itu adalah pengeras suaranya meskipun tentu ada bagian yang harus kita evaluasi. Betul Pak Chotibul Umam tadi mengatakan mungkin dalam konteks kekinian, ada bagian-bagian tertentu yang harus dievaluasi. Kami memberikan pandangan bahwa sebaiknya terkait dengan hal ini ada 2 hal Pak Ketua. Pertama memang persoalan rumah ibadah penggunaan pengeras suara ini sesuatu yang sifatnya situasional di suatu tempat dengan daerah lain sulit untuk digeneralisir aturannya karena masing-masing punya variasi yang beragam dan itu adalah konsekuensi sosialogis saja kalau kita berada di dekat rumah ibadah ya tentu akan menerima konsekuensinya, kita dekat gereja yang akan sering mendengar bunyi lonceng, kalau kita dekat dengan vihara, atau klenteng kita akan sering mencium bau dupa, jadi begitu saja seperti kalau rumah kita dekat masjid ya tentu kita akan sering mendengar adzan.Keagamaan & PendidikanAturan tentang Speaker 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Pak Marwan, betul, terima kasih masukannya. Terkait dengan UIN, kita sedang melakukan kajian intensif ke arah mana UIN, jadi betul, jangan sampai justru mengerogoti core-nya yang itu hakekatnya studi islam, jangan sampai kedokteran, psikologi itu mengalahkan core dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kita. Program-program penanggulangan radikalisme itu ada di KUB dan hampir semua Bimas tidak hanya Islam, tapi semua Bimas Keagamaan, karena begini. Isu atau slogan yang diusung oleh Kementerian Agama Periode 2015 sampai 2019 ini adalah moderasi beragama. Jadi semua program yang dirancang haruslah mempunyai terkaitan dengan upaya melahirkan moderasi beragama yang hakekatnya adalah secara tidak langsung maupung langsung dalam rangka penanggulangan ekstrimitas atau radikalisme ini. Jadi seperti itu.Keagamaan & PendidikanCore Perguruan Tinggi 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian Diklat Pak, Pendidikan dan Pelatihan. Saya sekarang ini langganan tetap ini diundang mana-mana Diklat ini. Nah pertanyaannya kalau Diklat yang jalan bagus, bangnya bagaimana pengembangannya. Oleh karena itu, riset- riset terkait masalah hubungan antara agama, harmonisasi kemudian juga terkait dengan radikalisme perlu diteliti supaya akar masalah itu saya kira dalam sejarah umat manusia ada 2 sebenarnya, 1 itu politik, atau 2 ideologi, atau 2 itu saja kalau meretas sejarah itu. Saya ini sok-sok membanding agama padahal itu .... Oleh karena itu, fokus kepada pengaruh politik terhadap radikalisme atau pengaruh ideologi terhadap radikalisme itu perlu dikaji secara mendalam. Ya tambahan anggaran kita perjuangkan.Keagamaan & PendidikanDiklat 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian, ini keluh kesah masyarakat mengenai edaran Pak Dirjen Bimas Islam itu tolongkah direspon dengan baik. Sebenarnya saya baca itu tidak ada masalah, itu edaran Tahun 1978, cuman bentuk sosialisasinya itu tidak usah diedarkan kembali, koordinasi saja pelaksanaan di lapangan, menguatkan edaran itu, wah saya dimaki-maki Ketua Komisi VIII apa kerjanya, saya bilang kerjanya rapat dengan Menteri Agama, ngomong dong, Ali Taher kali ini diomelin orang, tidak apa-apa, mesti sabar itu.Keagamaan & PendidikanEdaran Kemenag No 3/1978 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Yang kedua, FKUB itu betul-betul dihidupkan tetapi jangan hanya 1 agama saja, seluruh agama itu 6 agama itu betul-betul terlibat secara aktif. Kebetulan saya termasuk yang sering diundang untuk FKUB. Jadi omongan itu-itu saja NKRI-lah tetapi peran agama dalam konteks menjaga kesatuan itu menjadi sangat penting. Anggaran 27 Milyar ini terlalu kecil tetapi dikasih PR apa yang telah dikerjakan, dievaluasi, kok ada FKUB berjalan tetapi ternyata konflik agama masih muncul, itukan juga tidak pas, konflik masalah lahan peribadatan itu masih ada, itukan juga tidak efektif. Oleh karena itu, kerja sama lintas agama ini menjadi penting maka kehadiran Menteri Agama itu menjadi tokoh sentral dalam persoalan ini.Keagamaan & PendidikanFKUB 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian masalah, masih banyak yang lain-lain, bagaimana dengan guru- guru yang sudah pensiun kemudian belum diangkat lagi menjadi PNS yang sudah lama menunggu dan sebagainya ini masih dikeluhkesahkan dari daerah-daerah, guru-guru terutama di desa-desa itu, guru madrasah untuk pengganti yang PNS itu tidak cepat, itukan perlu dilakukan percepatan itu.Keagamaan & PendidikanGuru yang belum diangkat jadi PNS 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian bagaimana proses STAIN ke IAIN, bagaimana memantaunya perkembangan, kemudian IAIN menjadi UIN sejauhmana tingkat pelaksanaan di lapangan supaya antara keinginan berubah dengan kualitas itu tidak seiring, mestinya harus seiring. Bagaimana dengan rencana pembangunan gedung al-quran menjadi gedung wisata ya kan, gedung wisata religi di samping cetak al-quran orang datang kesitu menjadi bagian dari wisata. Jaminan produk halal, yang perlu dipikirkan itu penguatan kelembagaan, ini ujug-ujug langsung biaya operasional. Ini badan baru mestinya penguatan kelembagaan, sarana prasarana, SDM baru intervensi program yang lain, nah itu yang ditunggu oleh umat itu. Jangan ini belum ada sarana prasarananya, SDM yang 3 langsung biaya operasional itu orang mematchingkan dengan anggaran itu tidak terlalu pas. Ini Professor Pak Sukoso kita omelin sekali-kalilah.Keagamaan & PendidikanIAIN ke UIN 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian bagaimana dengan policy stain baru? Usul kami dulu STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam) Tiga Raksa, dapil ini Pak dapil, itu supaya diperjuangkan tahun depan sudah dimulai diproseslah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tiga Raksa, Malimping sudah, Insya Allah, terima kasih Pak Dirjen, sudah, tinggal STAIN, ini ulama, kyai, tokoh NU, Muhammadiyah betul karena dari 3.016 penduduk tidak ada sekolah yang representatif untuk lulusan madrasah kita.Keagamaan & PendidikanKebijakan untuk STAIN 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Terakhir ini yang di luar RKAKL yang kaitannya dengan pengeras suara. Jadi ini juga perlu disampaikan. Jadi sebenarnya itu kebijakan Tahun 1978, mengapa kemudian muncul karena belakangan ada banyak pertanyaan bahkan desakan agar ada regulasi Kementerian Agama agar membuat regulasi tentang Pengeras suara ini yang lalu kemudian setelah kita melakukan kajian ternyata kami temukan oh sudah pernah ada sebenarnya edaran yang dibuat oleh Bimas Islam pada Tahun 1978 yang sifatnya ke dalam sebenarnya untuk internal jajaran Kementerian Agama, Kanwil, Kakanmenag untuk para penyuluh agama kita dan seterusnya yang sudah isinya sudah sama kita tahu. Jadi Kementerian Agama saat ini tidak membuat kebijakan baru, itu kebijakan tahun 1978, hanya memang betul sosialisasinya yang lalu kemudian menimbulkan kesimpangsiuran, tapi juga ada pihak-pihak tertentu, kami menemui juga yang memang sengaja memlintir itu, itu sengaja, jadi lalu kemudian Pemerintah melarang adzan di masjid itukan sudah jauh sekali. Kita sama sekali tidak mengatur, jangankan melarang, mengatur adzan saja tidak, kita mengatur pengeras suara. Jadi ini mohon bisa dipahami. Kebetulan juga ada media. Jadi yang diatur melalui instruksi Tahun 1978 itu adalah pengeras suaranya meskipun tentu ada bagian yang harus kita evaluasi. Betul Pak Chotibul Umam tadi mengatakan mungkin dalam konteks kekinian, ada bagian-bagian tertentu yang harus dievaluasi. Kami memberikan pandangan bahwa sebaiknya terkait dengan hal ini ada 2 hal Pak Ketua. Pertama memang persoalan rumah ibadah penggunaan pengeras suara ini sesuatu yang sifatnya situasional di suatu tempat dengan daerah lain sulit untuk digeneralisir aturannya karena masing-masing punya variasi yang beragam dan itu adalah konsekuensi sosialogis saja kalau kita berada di dekat rumah ibadah ya tentu akan menerima konsekuensinya, kita dekat gereja yang akan sering mendengar bunyi lonceng, kalau kita dekat dengan vihara, atau klenteng kita akan sering mencium bau dupa, jadi begitu saja seperti kalau rumah kita dekat masjid ya tentu kita akan sering mendengar adzan.Keagamaan & PendidikanKebudayaaan Masyarakat 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian sebaiknya pendidikan agama itu dibuat kluster-kluster, kluster A, kluster B, kluster C, menunjukan pada tingkat kualitasnya, kenapa ada perguruan tinggi itu yang ada sudah ada akreditasi A, B, C, saya kira perlu dilakukan juga di Madrasah itu supaya ketika mengintervensi anggaran kita punya patokan, jangan sampai demand yang ada di Parung Panjang yang saya pernah kesana ini sampai sekarang sampai mengeluh, mengeluh kenapa? Laboratorium itu dibongkar untuk kela, karena kehabisan lokal. Nah ini juga banyak kasus terjadi. Perpustakaan dibongkar untuk kelas, inikan tidak bagus untuk sebuah ukuran kualitas.Keagamaan & PendidikanKluster 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian selanjutnya sebaiknya itu tanah-tanah madrasah sekolah kita harus dilegalitaskan menjadi hak milik Menteri Agama, harus. Dari 158 madrasah itu baru sekian persen, selebihnya belum, inikan menjadi persoalan. Untungnya di kampung saya Pak Menteri datang sudahlah, tinggal bangunnya belum Pak kapan bangunnya ini. Ini hanya pesan, karena masih barokah, pulang haji-lah.Keagamaan & PendidikanLegalitas tanah madrasah 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Yang kedua, yang perlu kita titipkan untuk Bimas Islam itu Penyuluh Agama dan Penyuluh Agama-agama Kristen Khatolik itu dinaikanlah angka itu, jangan 500 dong kasihan, 1 bulan makan apa. Tuntutan banyak tetapi tupoksi banyak, tetapi 500 ribu apa yang mau dikerjakan. Oleh karena itu, minimal Rp1.500.000,-. Ya DPR begitu settingnya 1,5 juta, nanti dapat 1 juta lain soallah itu.Keagamaan & PendidikanMenaikan anggaran penyuluh agama 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Pak Marwan, betul, terima kasih masukannya. Terkait dengan UIN, kita sedang melakukan kajian intensif ke arah mana UIN, jadi betul, jangan sampai justru mengerogoti core-nya yang itu hakekatnya studi islam, jangan sampai kedokteran, psikologi itu mengalahkan core dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kita. Program-program penanggulangan radikalisme itu ada di KUB dan hampir semua Bimas tidak hanya Islam, tapi semua Bimas Keagamaan, karena begini. Isu atau slogan yang diusung oleh Kementerian Agama Periode 2015 sampai 2019 ini adalah moderasi beragama. Jadi semua program yang dirancang haruslah mempunyai terkaitan dengan upaya melahirkan moderasi beragama yang hakekatnya adalah secara tidak langsung maupung langsung dalam rangka penanggulangan ekstrimitas atau radikalisme ini. Jadi seperti itu.Keagamaan & PendidikanModerasi Beragama 8
M. Ali Taher 3 PAN Banten III Laki-Laki Terima kasih Pak Menteri. Dari paparannya ada 12 item mohon dukungan penambahan anggaran dengan berbagai alasannya. Namun demikian yang diperlukan adalah bagaimana alasan yang paling pokok adalah peningkatan pelayanan terhadap umat pada sektor agama dan pendidikan. Nah itu kita perkuat dan juga ada mendahului pertanyaan- pertanyaan teman-teman mohon supaya yang mangkrak-mangkrak pembangunan itu supaya diatasi segera mungkin. Kedua, alasan yang paling pokok dari pengalihan pembangunan atau revitalisasi ke Menteri PUPR itu sesungguhnya alasan yang paling mendasar itu apa selain efisiensi dan lain sebagainya. Kita khawatir muncul distrust terhadap Menteri Agama terkait dengan persoalan-persoalan fisik dan oleh karena itu, perlu penjelasan lebih mendalam.Keagamaan & PendidikanPenambahan anggaran 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Jadi sebenarnya tenggang rasa saja intinya antara Pengelola Rumah Ibadah dengan masyarakat dan masyarakat dengan keberadaan rumah-rumah ibadah. Oleh karenanya yang diperlukan adalah ketika ada perselisihan kami memang mengharapkan FKUB bisa lebih pro-aktif untuk menyelesaikan. Jadi jangan semua persoalan perselisihan apalagi menyangkut agama itu mudah dibawa ke ranah hukum karena hukum itu pendekatannya hitam putih padahal agama itu harus didekati dengan penuh kearifan, dengan keluwesan dan tenggang rasa antar kita sebagai masyarakat yang penuh kekeluargaan berazaskan musyawarah.Keagamaan & PendidikanPerselisihan Antarwarga 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian bagaimana proses STAIN ke IAIN, bagaimana memantaunya perkembangan, kemudian IAIN menjadi UIN sejauhmana tingkat pelaksanaan di lapangan supaya antara keinginan berubah dengan kualitas itu tidak seiring, mestinya harus seiring. Bagaimana dengan rencana pembangunan gedung al-quran menjadi gedung wisata ya kan, gedung wisata religi di samping cetak al-quran orang datang kesitu menjadi bagian dari wisata. Jaminan produk halal, yang perlu dipikirkan itu penguatan kelembagaan, ini ujug-ujug langsung biaya operasional. Ini badan baru mestinya penguatan kelembagaan, sarana prasarana, SDM baru intervensi program yang lain, nah itu yang ditunggu oleh umat itu. Jangan ini belum ada sarana prasarananya, SDM yang 3 langsung biaya operasional itu orang mematchingkan dengan anggaran itu tidak terlalu pas. Ini Professor Pak Sukoso kita omelin sekali-kalilah.Keagamaan & PendidikanProses dari STAIN ke IAIN 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian sebaiknya pendidikan agama itu dibuat kluster-kluster, kluster A, kluster B, kluster C, menunjukan pada tingkat kualitasnya, kenapa ada perguruan tinggi itu yang ada sudah ada akreditasi A, B, C, saya kira perlu dilakukan juga di Madrasah itu supaya ketika mengintervensi anggaran kita punya patokan, jangan sampai demand yang ada di Parung Panjang yang saya pernah kesana ini sampai sekarang sampai mengeluh, mengeluh kenapa? Laboratorium itu dibongkar untuk kela, karena kehabisan lokal. Nah ini juga banyak kasus terjadi. Perpustakaan dibongkar untuk kelas, inikan tidak bagus untuk sebuah ukuran kualitas.Keagamaan & PendidikanTingkatan Program Pendidikan 8
M. Ali Taher 25 PAN Banten III Laki-Laki Jadi yang kaitannya dengan Sumatera Selatan ya kita perhatikan. Jadi Bapak Sumatera Selatan adalah Provinsi yang keempat yang mengajukan tuan rumah untuk MTQ yang akan datang Tahun 2020, karena yang sudah mengajukan sebagai tuan rumah itu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi nanti akan Tim tersendiri yang akan turun ke lapangan untuk melihat kesiapan dari Provinsi-provinsi ini.Keagamaan & PendidikanTuan Rumah MTQ Nasional 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Saya kira itu. Kemudian anggaran on call ya 6,5 trilyun yang dulu 4 trilyun Pak ya. Benar tidak sih ada angkanya? Itu saja pertanyaannya, benar tidak sih? Jangan-jangan angka ini angka politis saja, begitu dibutuhkan tidak ada juga kira-kira begitulah. Jadi kita ingin negara ini penuh kearifan, penuh kejujuran untuk menyatakan ada atau tidak. Itu paling penting supaya ketika ada muncul bencana tingkat responsifnya itu menjadi tinggi.Penanganan Bencana Anggaran BNPB 8
M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki Nah anggaran tadi, otomatis dengan anggaran yang 600 kalau yang trilyun, 6 trilyun, 4 trilyun itu adalah kalau terjadi bencana, kita bisa merespon cepat, memulihkan secara cepat tetapi untuk membangun, melakukan upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan, Bapak/Ibu bisa bayangkan dengan 600 milyar, kami harus membangun dengan kapasitas 34 BPBD provinsi ditambah 514 BPBD Kabupaten/Kota dengan uang segitu membaginya bagaimana. Nah tetapi tetap kita lakukan itu.Penanganan Bencana Anggaran BNPB 8
M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki 1 hal yang bagus adalah bahwa dana DSP itu tadi, itu lebih banyak save more life-lah dan itu yang kita andalkan. Ya memang idealnya kalau investasi kita dalam pengurangan resiko bencana bertambah kan begitu. Nah kami sudah bicara juga dengan Menteri Keuangan bagaimana mengatasi situasi anggaran ini, karena daerah tidak mengganggarkan untuk penanggulangan bencana. Ini yang harus dipikirkan sudah, di BNPB tidak perlulah anggaran, tidak apa-apa, tetapi di daerah harus dijamin ada anggaran untuk penanggulangan bencana. Nah ini mekanismenya sedang kami bicarakan dengan Keamenterian PU.Penanganan Bencana Dana DSP 8
M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki Jadi building code menjadi penting bahwa pembangunan ke depan harus memperhatikan tata ruang. Nah kami mohon izin Bapak/Ibu sekalian kami sudah bekeraj sama dengan Kementerian ATR. Jadi dalam menyusun tata ruang sudah memasukan tentang peta resiko bencana atau peta rawan bencana. Ini sesuatu yang bagus tetapi masih belum tercover secara penuh.Penanganan Bencana Koordinasi 8
M. Ali Taher 33 PAN Banten III Laki-Laki Begini-begini. Supaya tidak ada fitnah diantara kita, Komisi VIII ini semua diajak untuk berangkat, banyak pergi haji, satu. Yang kedua, masa reses Pak. Kalau masa reses itu tidak boleh ada pengeluaran uang yang telah diatur, kalau tidak maka jadi temuan. Jadi kita bergerak cepat, tidak bergerak juga salah. Oleh karena itu, sing hati-hati, sudah begitu saja, asal paham sajalah. Jadi tanggal 15 Insya Allah kami kesana Pak. Kalau kami tidak kesana, Pak Wilem pun sudah mewakili Komisi VIII.Penanganan Bencana Kunjungan ke Lombok 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Saya masih melihat ada 1 hal pak bencana Lombok. Awalnya kurang koordinasi terus terang nih, banyak barang di lapangan tidak didistribusi. Ini waktu kami berangkat haji saya dapat WA berkali-kali dan malam hari saya langsung WA kepada para Pak Kepala, tidak sampai 5 menit langsung dijawab padahal itu malam Pak, saya bilang kapan tidurnya, tetapi itulah luar biasa. Pak Doni juga balas, Pak Arben juga alhamdulillah. Jadi sebenarnya dari sisi respon itu bagus, hanya sama persoalan koordinasi di lapangan, saya juga baru tahu tadi itu kalau leading sector-nya bukanlah BNPB yang selama ini kita kenal waktu awal, mestinya dari sisi SOP-nya berdasarkan Undang-Undang itu adalah langsung BNPB yang menangani aspek itu dengan segala macam perangkat. Biasanya begitu bencana terjadi yang kita tahu baju ungu, baju orange BNPB yang muncul lebih awal. Nah itu kebanggaan kita Komisi VIII. Jangan sampai kebanggan ini cepat berlalu. Nah ini.Penanganan Bencana Kurangnya Koordinasi 8
M. Ali Taher 21 PAN Banten III Laki-Laki Mungkin saja ini terjadi karena jangan sampai ada urusan politis, ini bencana murni, persoalan alam. Oleh karena itu, bisa tangani Surabaya. Saya juga kritik 1 program ini, saya kepengen dipecahkan di halaman 7 itu, program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis BNPB. Saya ingin 1 SDM dipisahkan saja anggaran yang akan datang, SDM, khusus mengenai anggaran SDM (Sumber Daya Manusia) apakah pecahan dari manajemen karena ini yang memerlukan konsep terpadu mengenai membangun integritas orang di BNPB, meresponi keadaan, integritas, disiplin dan sebagainya, sudah ada, tinggal dimantapkan lagi tetapi ada nomenklatur tersendiri SDM-nya itu. Dengan pusdiklatnya seperti apa, dan sebagainya, itu sebenarnya akan kita kelihatan arahnya, supaya kalau ada promosi itu sebaiknya promosi for the within, promosi dari dalam. Jangan terlalu banyak dari luar sehingga banyak memberikan kesan bahwa BNPB di tempat orang, ya begitulah. Saya kepengen ada re-generasi dari dalam itu penting.Penanganan Bencana Manajemen SDM BNPB 8



M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki Begini Bapak/Ibu sekalian, ini kita harus mengubah paradigma. Kalau kita mengeluarkan anggaran untuk penanggulangan bencana terutama untuk pra bencana, mitigasi dan membangun kesiapsiagaan, jangan dianggap sebagai pengeluaran. Itu adalah investasi. Kalau kita tidak melakukan investasi di dalam bidang ini, maka kalau pertumbuhan ekonominya begini Pak, begitu terjadi bencana kalau kita tidak melakukan investasi di dalam pengurangan resiko bencana maka dropnya misalnya taruhlah kedalamannya 10 meter, kalau kita melakukan investasi maka kedalamannya cuman 5 meter, sehingga nanti pada saat kita tubuhnya recovery-nya lebih cepat. Kasus contoh di Padang. Pada saat terjadi bencana, itu pertumbuhan ekonomi 5,6. Begitu terjadi bencana recovery-nya cepat, pemulihan dalam bidang sosial ekonominya cepat, maka dalam 2 tahun pertumbuhan ekonominya 7 koma sekian. Nanti kita perhatikan Lombok ini. Dengan adanya bencana Senin, … adalah satu itu, perumahan masyarakat yang kita bangun akan lebih tahan gempa. Nah salah satu challenge kita ini secara nasional Bapak/Ibu sekalian bahwa bangunan-bangunan yang didirikan itu tidak berdasarkan analisis resiko bencana, satu. Kedua, tata ruang. Ketiga, building code. Tadi betul ada pertanyaannya, siapa yang bertugas untuk misalnya untuk gedung fasilitas umum, kantor dan lain sebagainya yang menyatakan ini aman terhadap gempa. Taruhlah skala 8 ritcher dan lain-lain sebagainya, ini perlu. Memang sangat penting dan ini tugasnya luar biasa banyaknya kalau kita akan mengurangi resiko bencana.Penanganan Bencana Paradigma dana untuk bencana 8
M. Ali Taher 32 PAN Banten III Laki-Laki Oke. Masih ada? Jadi 2 hal ya. Menyangkut kebijakan Pak Kepala apakah itu terkait dengan aspek legalitas norma macam-macam itu kita akan bicarakan kemudian. Fokus kita sekarang ini adalah aspek pemulihan, itu yang paling pokok ya. Pemulihan inilah yang menjadi pembahasan yang mendalam bersama Esselon I nanti supaya fokus program kita ini berjalan sesuai dengan kondisi objektif yang kita hadapi sekarang ini.Penanganan Bencana Pemulihan pasca bencana 8
M. Ali Taher 27 PAN Banten III Laki-Laki Jadi building code menjadi penting bahwa pembangunan ke depan harus memperhatikan tata ruang. Nah kami mohon izin Bapak/Ibu sekalian kami sudah bekeraj sama dengan Kementerian ATR. Jadi dalam menyusun tata ruang sudah memasukan tentang peta resiko bencana atau peta rawan bencana. Ini sesuatu yang bagus tetapi masih belum tercover secara penuh.Penanganan Bencana Peta rawan bencana 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan, interupsi. Saya rasa penjelasan dari teman Dirjen Anggaran itu sangat simplikatif gitu. Ini persoalannya bukan persoalan bahwa akun itu bisa dipakai 52, bisa 57. Ini ada persoalan serius Pak, bagaimana kita harus memanggil Menteri Agama juga paling tidak Dirjen Pendis sekalian juga Dirjen Pemeliharaan itu. Ini posisinya bagaimana ada orang yang seharusnya mendapatkan dana yang 1,2 triliun itu ternyata tidak bisa karena aturan itu. Nah, makanya nanti ditegaskan ini apakah Kementerian Agama itu menjadikan sebagai eksperimentasi politik tapi kenapa Kementerian Agama saja karena kalau di Dikbud juga kita bisa gali korupsinya banyak juga. Kalau lihat di tempat saya, saya ada MTS Pak madrasah tsanawiyah. Kita bisa bertarung dengan SMP yang di back up oleh bupati, di back up oleh macam-macam, tapi buktinya kalah juga karena saya setuju tadi pengelolaan madrasah kami lebih transparan, system nasionalismenya lebih kuat dibandingkan SMP 1 di saya, SMP Jatiwangi yang punya guru anti Pancasila dan sebagainya.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, ini persoalan penting menurut saya. Saya minta agar rapat malam ini merekomendasikan kita untuk undang kembali baik itu langsung menterinya soal akun karena menterinya pernah buat juga ada Kyai Muna ga ya. Kyai Muna pernah tanya bahwa Menteri Agama pun ingin oke lah kita kembali tapi buat akun baru katanya tidak dengan akun Bansos. Ini kan ada ketakukan Kementerian Agama, betul tadi soal tidak bisa memenuhi transparansi dan sebagainya. Tapi ini harus jelas juga posisinya.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 4 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan, Saya menambahkan Pak Pur saja bahwa poin b itu seperti usulan saya tadi bahwa penjelasan dari Direktur Anggaran II , Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ini belum final gitu.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 5 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Kita memandang Dirjen Perbendaharaan. Jadi poin nomor 1 a-nya oke, nah buat saja nomor 2 bahwa kita belum apa, perlu penjelasan lebih detail dengan cara mengundang itu.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 7 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Jadi dengan Pendis nah baru ke bawahnya disamain yang tadi terkait pengelolaan bantuan Kementerian Agama RI dengan menggunakan akun 52 dan resiko menjadi temuan dalam pemeriksaan apabila menggunakan akun 57. Kita diskusikan itu kan. Jadi yang tadi masih dimasukkan kalimatnya, Pendis dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terus terkait yang tadi saja di copy paste, nah langsung. Terkait oke, pengelolaan bantuan di Kemenag dengan menggunakan akun 52 dan resiko menjadi temuan dalam pemeriksaan apabila menggunakan akun 57. Yang tadi yang pertama sebenarnya, itu menarik sehingga kita ingin tahu sebenarnya yang tidak mau pindah akun itu Kemenagnya atau aturan yang mengharuskannya gitu?Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 8 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Bukan dan beresiko, resiko menjadi temuan, menggunakan akun 57 nah oke sampai sana titik. Nah, itu dan resiko, langsung resiko jangan pakai ber.Bantuan Sosial Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Belum Pimpinan. Pimpinan, poin 2 itu, itu sudah benar yang tadi sebenarnya. Jadi 2. Komisi VIII DPR RI perlu mengadakan rapat dengan, saya tadi mengusulkan dari Kementerian Agamanya sebaiknya siapa ya Pak Yasin? Siapa yang diundang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.Bantuan Sosial Rapat susulan 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat XI Laki-laki Nah yang terakhir adalah ketika banjir di Subang itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, saya tadi ngobrol dengan Bu Saras, ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin, itukan sebenarnya koordinatornya Sekda, dibikin oleh Pemda tetapi bagaimana hubungannya dengan Badan Pengelolaan Bencana Nasional. Lalu dalam laporan-laporan tadi ada anggarannya dan sebagainya itu sampai sejauhmana sehingga kami di DPR bisa memikirkan kembali penambahan budget asal efektivitas, koordinasi juga pembentukan kebawah itu betul-betul muncul. Jadi jangan sampai seperti di Subang, saya tanya, ini ada tidak? Sehingga kita kebingungan mengalokasikan, mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya sepeti itu.Bencana anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua adalah soal sinergisitas. Ada tumpang-tindih soal Undang-Undang memang yangsaya baca lalu itupun tumpang tindih soal kewenangan juga anggaran, nah saya rasa itu yang perludijelaskan lebih detail apa sih sebenarnya yang paling efektif sehingga teman-teman di BadanPenanggulangan Bencana ini tidak tumpang tindih dengan Mensos, Basarnas dan lain sebagainya.Saya bahagia kemarin bagaimana bapak dengan teman-teman memperlihatkan pola penanggulangansaat bencana Air Asia walaupun agak terganggu ketika ada panggung politik dari panglima itu terlihatjelas. Nah, poin saya adalah sinergisitas yang saya ingin adalah terutama dengan pesantren danOrmas Islam, NU, Muhammadiyah dan sebagainya sehingga pesantren tiba-tiba hanya meresponsdengan istighosah, dengan doa, padahal di poinnya itu ada poin tentang peningkatan kualitas relawandan santri bisa dilibatkan disini, itu masukan saya.Bencana anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Jadi saya rasa perlu juga dibuat sebuah manajemen yang betul, jangan sampai ada orang yang susah sedikit-sedikit ke Indonesia, sedikit-sedikit ke Indonesia, kita pun butuh gitu. Nah, yang terakhir saya sebagai Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui penambahan anggaran tetapi dengan catatan yang pertama, kebetulan saya nonton film Saint Andreas, sutradara Brad Peyton yang Jhonson itu, ..the rock. Nah, saya belajar 2 hal film itu : pertama, kajian resiko bencana itu perlu melibatkan ilmuwan, ilmuwan perlu didorong bahwa kita tidak hanya nunggu kita ini kan bangsa yang selalu reaktif, bukan proaktif. Jadi kalau ada bencana baru Nah, ketika San Francisco itu terjadi itu kan di luar dugaan. Nah, saya rasa kita harus dorong makanya saya setuju anggaran ditambah untuk penelitian, untuk melibatkan ilmuwan dan sebagainya. Catatan kedua adalah libatkan masyarakat agar masyarakat betulbetul tahu bahwa kita ada di posisi bencana, negara yang penuh bencana bersahabat dengan bencana. Oleh sebab itu, sosialisasi lewat industri kreatif seperti film dan lain sebagainya itu perlu karena disamping juga itu akan memberikan kesadaran politik, kesadaran tanggap bencana, industri kreatif ini menghasilkan pemasukan pada negara hampir 100 triliun.Bencana Anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat XI Laki-laki Nah yang terakhir adalah ketika banjir di Subang itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, saya tadi ngobrol dengan Bu Saras, ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin, itukan sebenarnya koordinatornya Sekda, dibikin oleh Pemda tetapi bagaimana hubungannya dengan Badan Pengelolaan Bencana Nasional. Lalu dalam laporan-laporan tadi ada anggarannya dan sebagainya itu sampai sejauhmana sehingga kami di DPR bisa memikirkan kembali penambahan budget asal efektivitas, koordinasi juga pembentukan kebawah itu betul-betul muncul. Jadi jangan sampai seperti di Subang, saya tanya, ini ada tidak? Sehingga kita kebingungan mengalokasikan, mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya sepeti itu.Bencana efektivitas anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Ini yang menurut saya dari bencana ini kan banyak nilai kemanusiaan, ketegasan, tanggap. Ketika kita di kritik soal karakter manusia Indonesia yang lemah, hypokrit, munafik dan lain sebagainya, saya sekali lagi mengulang pujiannya Pak Samsu Niang bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memperlihatkan sebuah karakter kebangsaan bahwa kita tetap berprinsip pada nilai kemanusiaan tetapi juga ada keahlian, ketegasan, dan kebersamaan. Saya rasa itu yang penting saya lakukan. Sekali lagi terima kasih dan kita akan terus mendorong BNPB ini menjadi lembaga yang betul-betul profesional serta tanggapnya kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Karakter BNPB 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat XI Laki-laki Nah yang terakhir adalah ketika banjir di Subang itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, saya tadi ngobrol dengan Bu Saras, ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin, itukan sebenarnya koordinatornya Sekda, dibikin oleh Pemda tetapi bagaimana hubungannya dengan Badan Pengelolaan Bencana Nasional. Lalu dalam laporan-laporan tadi ada anggarannya dan sebagainya itu sampai sejauhmana sehingga kami di DPR bisa memikirkan kembali penambahan budget asal efektivitas, koordinasi juga pembentukan kebawah itu betul-betul muncul. Jadi jangan sampai seperti di Subang, saya tanya, ini ada tidak? Sehingga kita kebingungan mengalokasikan, mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya sepeti itu.Bencana Koordinasi dengan pemda 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat XI Laki-laki Yang pertama saya menyoroti isu aktual yang nomor 2 tentang ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan relokasi pasca bencana. Nah, saya hanya ingin memberi masukkan bahwa di komisi ini juga Pak Pimpinan Komisi, membawahi mitra kerja badan wakaf dan zakat. Dalam wakaf itu sebenarnya ada beberapa tempat atau lokasi yang bisa digunakan. Ini artinya koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana itu harus diperluas juga termasuk Baznas. Saya mengobrol kemarin di Sumedang, satu bulan Badan Amil Zakat itu bisa 2 miliar, lalu hanya bikin bangunan dan lain sebagainya. Saya rasa perlu ada langkah-langkah konstruktif dalam komunikasi-komunikasi sehingga tidak hanya sekedar dengan Pemda, dengan badan wakaf dan Baznas itu penting, itu pertama. Nah kedepan, lokasi-lokasi untuk tanggap bencana seperti di daerah Subang misalnya yang tahun kemarin ada 13 kecamatan yang terendam, dengan kerjasama dengan badan wakaf dan Baznas itu bisalah muncul pesantren-pesantren tanggap bencana dan sekaligus seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi, relawan tanggap bencana itu menjadi penting dan sangat memungkinkan.Bencana Lahan relokasi bencaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Terakhir di Deputi III, kenapa tidak ada pemulihan terhadap korban itu secara psikologis,konseling baik itu dari teman-teman psikolog atau dari kyai dan sebagainya, betul-betul bisa dilibatkan.Kita tidak hanya sumbang materi, ragawi dan sebagainya tetapi psikologis dan mereka diharapkanbangkit tidak sekedar menjadi memanfaatkan bencana seperti yang bapak tadi ceritakan, orang koktiba-tiba jadi ingin bencana karena bantuannya banyak, dikorupsinya gampang dan lain sebagainya.Bencana Pemulihan psikologis 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang pertama waktu saya reses. Saya Maman Imanul Haq dari Dapil Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu reses di Dapil saya di Majalengka, ada satu jembatan yang putus di daerah Ranji Dawuan, lalu ada korban satu orang. Nah, korban itu justru ketika jembatan itu sudah putus, jam 10 malam tetapi baru diangkat jam 12 siang. Saya melihat ada kurangnya tanggapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga masyarakat yang membiarkan ada korban yang sebenarnya kalau dihalangi jalannya beres. Tetapi ketika saya tanya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah soal kordinasi dan juga kesulitan dengan Pemda.Bencana Penanganan 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, poin ini poin pertama saya ingin meminta kepada BNBP untuk memfasilitasi memediasi, mengkomunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bupati dengan pemda. Ini menjadi persoalan rumit karena ketika masyarakat dicoba untuk, saya kebetulan menginisiasi jembatan darurat, itu malah orang ribut lalu bupati merasa terlangkahi oleh saya padahal itu duit sendiri menurut saya. Jadi tolong itu nomor satu.Bencana Penanganan 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat XI Laki-laki Yang kedua, di daerah Majalengka ada retak tanah di tiga titik yaitu Cibitung, lalu di daerah Rajagaluh, Jeruk Leut dan yang terakhir Maja yang kemarin ada beberapa pengungsi dan satu pengungsi meninggal dunia di pengungsian. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana penentuan status bencana, entah saya kemarin tidak baca atau tidak ya? Majalengka justru tidak ada, Sumedang termasuk tinggi, Subang tinggi tapi Majalengka malah tidak ada. Nah, di Cigintung itu saat parah karena satu kampung harus mengungsi, beberapa bangunan hancur dan di Jeruk Leut itu itu karena itu daerah Ibu saya, saya tahu persis bagaimana hampir 30 rumah tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana penentuan status dan mekanisme pelaporannya seperti itu.Bencana Penentuan status bencana 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya membaca di buku panduan itu hal-hal yang menarik dan tentu sangat apresiasi terhadapdan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya, Maman Imanul Haq dari Jabar IX, Sumedang,Majalengka dan Subang, daerah bencana juga Pak. Nah saya hanya ingin mengingatkan peristiwasaya dengan Gus Dur tanggal 7 Desember 2009, beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akanpernah hancur karena berbeda, Indonesia tidak akan pernah hancur karena bencana, Indonesia hanyaakan hancur karena kebejatan moral elit karena korupsi dan keputusasaan kaum alit karena putus asa.Dari poin itulah sebenarnya saya melihat ada pola yang bagus dari bapak dan teman-teman dari reaktifke proaktif soal bencana ini cuma saya ingin memberikan masukan bahwa revitalisasi sistempenanggulangan bencana ini betul-betul harus dikuatkan, salah satunya adalah mensosialisasikanlewat aplikasi penanganan bencana sehingga kita yang awam tidak hanya sekedar ada sosialisasi dansebagainya tapi bisa langsung misalnya mengunduh, oh ini loh sistem yang dilakukan oleh temantemandi Badan Pengelolaan Bencana.Bencana Revitalisasi sistem penanggulangan bencana 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua soal Rohingya. Saya dengan teman-teman di Wahid Institute dan NGO menyerukan tentang Rohingya itu dilihat dari sisi kemanusiaan. Saya yang ngomong di media menyayangkan sikap Panglima TNI yang tidak negarawan. Tetapi menurut saya perlu juga dibincangkan apa yang disampaikan oleh Kyai Muna tadi : pertama adalah manajemen penanggulangan pengungsi, itu menjadi penting tetapi 17 juga ini menjadi perhatian agar jangan orang seenaknya mau mengungsi ke Indonesia karena masih ada juga pengungsi Indonesia asli seperti teman-teman Syi'ah di Rusunawa, di Surabaya, teman-teman Ahmadiyah di Transito NTB yang sudah 7 tahun. Saya ngomong ke Jokowi tentang Nawacita nomor 1 memberikan rasa aman jadi ga ada bedanya sebenarnya Jokowi dengan presiden-presiden yang lain tetap ini seperti itu.Bencana Rohingya 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua adalah soal sinergisitas. Ada tumpang-tindih soal Undang-Undang memang yangsaya baca lalu itupun tumpang tindih soal kewenangan juga anggaran, nah saya rasa itu yang perludijelaskan lebih detail apa sih sebenarnya yang paling efektif sehingga teman-teman di BadanPenanggulangan Bencana ini tidak tumpang tindih dengan Mensos, Basarnas dan lain sebagainya.Saya bahagia kemarin bagaimana bapak dengan teman-teman memperlihatkan pola penanggulangansaat bencana Air Asia walaupun agak terganggu ketika ada panggung politik dari panglima itu terlihatjelas. Nah, poin saya adalah sinergisitas yang saya ingin adalah terutama dengan pesantren danOrmas Islam, NU, Muhammadiyah dan sebagainya sehingga pesantren tiba-tiba hanya meresponsdengan istighosah, dengan doa, padahal di poinnya itu ada poin tentang peningkatan kualitas relawandan santri bisa dilibatkan disini, itu masukan saya.Bencana Tumpang tindih kewenangan 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, lalu selanjutnya adalah sosialisasi tentang aturan atau pidana bagi yang melanggar aturan ini. Betapa mudah misalnya saya ketemu waktu pertama ke Jakarta itu justru merasa terkejut ada orang yang saya sangat hormati ngomong tentang syariat Islam itu fasih dan lain sebagainya tetapi ketika urusan umrah tidak dapat visa, lalu mereka bilang ya kita mau tidak mau harus suap petugas Depag. Itu yang buat saya terkejut, Pak, bagaimana orang yang saya anggap shaleh sosial dan ritual, akhirnya melakukan itu hanya untuk agar travel hajinya itu, travel umrohnya itu tetap mendapat tempat di hati ummat. Saya ingat banget itu, saya tidak perlu menyebut orangnya seperti itu tapi saya ketika itu kecewa banget. Bagaimana orang yang saya hormati akhirnya dia bilang ya daripada kita malu, Pak Maman daripada kita nanti di tuduh macam-macam sama umat, lebih kita bayar saja. Nah, itu mengerikan sekali. Nah, itu poin-poinnya.Haji dan Umroh Aturan 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, mampukah kita mengurangi ketergantungan biaya haji yang selama ini ada di APBN, juga biaya haji yang ditanggung oleh jamaah yang belum berangkat. Kita akan diskusi panjang soal istitho'ah, soal bagaimana kita menempatkan keadilan kepada orang-orang yang uangnya dipakai oleh jamaah haji sekarang dan lain sebagainya. Bisakah kita membuat sebuah sistem yang 5 tahun yang akan datang tidak ada satu sen pun uang jamaah haji yang belum berangkat dipakai oleh yang berangkatHaji dan Umroh Biaya haji 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya setuju Pak Kus, satu bahwa kita tidak perlu membatasi waktu untuk persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat urgent. Tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan poin-poin penting lalu dia bisa menjelaskan itu. Kedua, saya setuju bahwa data yang valid itu harus ada. Seperti yang saya katakan rapat sebelumnya, berkali-kali bahan-bahan ini jangan sekedar ditumpuk di meja kita tetapi harus ada screening dari pimpinan bahwa data ini adalah data yang valid, data dan sesuai yang sekarang juga. Tadi Bu Itet tanya, Pak Maman itu yang sebenarnya ditayangkan dengan yang ada di sini bagaimana. Jadi jangan sampai membuat kita pusing. Mana data yang dibawa, mana laporan yang akan dibahas bareng-bareng dan simple kalau ada stressing, ada elaborasi yang kuat itu baru disetujui. Terima kasih pimpinan.Haji dan Umroh Data 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Ada 4 hal: yang pertama untuk Pimpinan Komisi VIII. Saya dulu pernah mengusulkan bahwa seluruh dokumen yang akan dipakai dalam rapat-rapat kita itu harus disetujui dulu mana yang akan kita pakai sehingga tidak perlu terjadi. Beberapa kali kita bingung karena banyak naskah di meja kita lalu mana yang dipakai. Jadi tolong setiap mulai akan rapat, kita tentukan dulu dokumen mana ini yang mau dipakai, yang lain simpan dulu di laci. Itu yang pertamaHaji dan Umroh Dokumen 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya juga mengusulkan untuk ada apa softcopy sehingga kita agak sulit baca seperti ini dan kita membuat tulisan, TA kami misalnya selalu me-resume seluruh dokumen ini, nah kami minta softcopy nya supaya bisa di share ke seluruh anggota. Itu yang pertama.Haji dan Umroh Dokumen 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Dan yang terakhir yang saya minta itu tadi, bagaimana kita meminta Dirjen PHU ini untuk memberikan laporan 10 tahun terakhir itu, penyelenggaraan. Kalau belum, inikan jeleknya kita. Dokumentasi-dokumentasi itu dianggap selesai, itu yang dikhawatirkan Natsir dulu bahwa kehancuran ummat islam itu karena tidak pandai mendokumentasikan persoalan-persoalan. Ini jadi saya ingin memasukkan tiga poin itu. Terima kasih ketua.Haji dan Umroh Evaluasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 7 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Jadi bukan 10 tahun lalu per tahun itu, tidak. Kenapa mengukur 10 tahun, karena saya melihat ada kasus katering yang menonjol di tahun berapa, kita ambil. Ada kasus tentang beda lagi, penginapan, itu maksudnya. Mengapa harus mengambil 10 itu karena bisa mengidentifikasi paling tidak 5 kasus besar. Jadi bukan ini Pak Kus, bukan per tahun diambilnya. Ambil kasus-kasus besar lalu kita evaluasi.Haji dan Umroh Evaluasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir kalau boleh saya minta catatan 10 tahun terakhir penyelenggaraan haji dan evaluasinya sehingga kita tahu dari tahun ke tahun dalam 10 tahun terakhir ini kan misalnya tiap tahun selalu saja ada, soal kateringlah, soal anu dan lain sebagainya sehingga saya heran seperti juga Bapak Ketua tadi Pak Saleh bilang, ini kan sesuatu yang terjadi tiap tahun begitu tetapi kenapa kita harus membahas sesuatu yang seolah-olah ini baru. Lalu persoalan-persoalan baru padahal kita belajar dari beberapa kesalahan, belajar dari berbagai kasus dan lain sebagainya, lalu faktor itu kita bisa memperbaikinya di masa-masa yang akan datang.Haji dan Umroh Haji 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya kebetulan di Panja Penyelenggaraan Haji dan Umrah, saya mendapat masukan banyak sekali, saya ketemu teman-teman ICW lalu ada teman-teman dan lain sebagainya dan ini betul-betul demi muru'ah, demi apa Kementerian Agama sendiri sebagai penyelenggara haji dan umrah, saya rasa kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk lalu memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Haji, Umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya hanya ingin menguatkan saja. Permintaan saya yang pertama adalah data kasus-kasus penyelenggaraan haji selama 10 tahun tetapi juga yang kedua, ada tidak penelitian atau semacam investigasi terhadap kekisruhan penyelenggaraan umrah. Misalnya kita bisa mengidentifikasi siapa pemain-pemainnya karena beberapa pemain-pemain lama, yang kedua modusnya bagaimana. Lalu kasus per kasus siapa korbannya karena kalau kita biarkan, arahnya orang Indonesia itukan selalu reaktif, bukan pro aktif. Kalau ada kasus ramai, setelah itu dibiarkan. Ini tidak hanya sekedar di umrah ya, kasus-kasus pelanggaran HAM, kekisruhan dan lain sebagainya, kita pasti reaktif, tidak pro aktif. Saya ingin ada semacam investigasi, 10 kasus setahun terakhir, satu haji, yang kedua umrah sehingga nanti saya akan beri juga, kasih masukan juga beberapa kasus yang saya ketahui karena saya sedih ada orang-orang tua yang harus kita selamatkan waktu pas saya suatu kali umrah, dia datang ke Mekkah ternyata tidak ada hotelnya lalu saya berkali-kali lihat ada orang yang mau, sudah ada di bandara tidak bisa berangkat karena memang tidak ada tiketnya dan yang lain sebagainya. Saya nanti, kantor NGO saya juga akan mencoba menginvestigasi ini tetapi alangkah lebih baiknya kalau ini keluar dari Dirjen Haji dan Umrah.Haji dan Umroh Haji, Umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Jadi saya minta mudah-mudahan ini disepakati teman-teman di Komisi Pak Ketua dan Pimpinan, mengelaborasi, menginvestigasi 10 kasus terakhir penyelenggaraan haji dan penelitian terhadap kekisruhan umrah ini. Mudah-mudahan ini disetujui di Komisi ini sehingga kita tidak akan terus menerus, ya itu tadi reaktif. Reaktif lagi seolah baru lagi, baru lagi, ini kasus yang berulang-ulang dibiarkan dan lain sebagainya termasuk sampai sejauhmana nanti pihak Kepolisian menindaklanjuti disamping pemain, modus, korban lalu juga penanganan. Jangan-jangan penanganannya asal, Oh tiba-tiba ada berita di satu online bahwa jamaah yang disandera itu sudah di tanah air. Kayaknya sudah selesai begitu, belum selesai karena baru orang pulang ke rumahnya. Apakah kasus ini itu diungkap dan lain sebagainya. Saya sempat ber-whatsapp-an dengan salah satu petinggi Polri, mereka bilang ya memang kita harus lebih bersinergi dengan teman-teman di Kemenag, penyelenggara dan sebagainya. Terima kasih.Haji dan Umroh Haji, Umroh 8



MAMAN IMANUL HAQ 8 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan. Sekali lagi. Saya minta kesekretariatan untuk seluruh kesimpulan rapat dengan mitra kerja untuk kirim ke e-mail Anggota. Jadi ini berkali-kali saya harus katakan begini bapak jadi supaya kita ini hasil sudah oke ya, tanda tangan. Yang asli ini masukkan ke e-mail Anggota. Semua kan punya email kecuali Pak Samsu Niang.Haji dan Umroh Hasil rapat 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, meninjau ulang travel atau KBIH dan kalau memang itu tidak jelas ya cabut ijinnya tetapi juga mempersiapkan KBIH yang kelihatannya itu yang sudah mengajukan kan banyak Pak dan mereka lebih bertanggung jawab. Saya berkali-kali ditawari untuk membeli KBIH atau travel yang sudah tidak jalan di Kalimantan, di Sulawesi dengan harga yang relatif murah. Menurut saya ini pengawasan terhadap KBIH-KBIH ini betul-betul harus lebih intensif.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir Pak Ketua, saya rasa saya tadi malam, tadi sore juga bagaimana Ketua menangis dan lain sebaginya dan ini mewakili kami, ini sebuah perjuangan besar ini menyatakan selama sistem haji masih diisi oleh data manipulatif, ketidaksiapan kita untuk memberikan yang terbaik dan lain baginya maka jangan harap ada kemabruran. Begitu banyak orang yang bolak balik haji tapi korupsi, begitu banyak orang yang bolak balik umrah tapi membiarkan tetangganya tidak bisa berobat dan lain sebaginya. Kita bertanggung jawab di tempat ini dan saya rasa Pak Saleh, Pak Sodik telah memberikan cara yang terbaik, para pimpinan, Bu Ledia, Pak semuanya, saya baru merasakan 13 nikmatnya shalat subuh itu tadi. Biasanya memang agak siang karena apa? Kita berjuang malam lalu bangsawan kan Pak Menteri, Bangsa Tangine Awan. Tetapi tadi itu nikmat. Saya rasakan di pingir saya ada Pak Kus yang begitu kua. Saya lihat Bu Ledia menghitung terus, lalu Pak Ketua ngomong dengan dahsyat dari hati dan saya bilang "Betapa bahagianya kalau shalat subuh menuntaskan sebuah itu". Pak Dirjen dan seluruh jajaran Haji dan Umrah, terima kasih. Kita berdebat, kita saling tunjuk, kita saling curiga tapi itu telah diselesaikan dengan baik. Selamat Panja, selamat Ketua Komisi dan semuanya. Wallahu Muwafiq illa aqwaminthariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Kesiapan 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Ketua dan seluruh Pimpinan dan seluruh Komisi VIII. Pak Menteri dan seluruh jajaran Kemenag. Saya Maman Imanul Haq. Ketua Kapoksi Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan. Yang pertama, dialog-dialog, debat-debat panjang kita selama Panja ini mengurai salah satu faktor penting yaitu komunikasi. Komunikasi pertama, komunikasi internal di Kemenag. Bagaimana komunikasi di Mekkah, Madinah dengan komunikasi antar direktur di Jakarta dan lain sebagainya, ini sangat penting untuk kembali dikuatkan pola komunikasi jangan sampai ada orang yang terlempar dari satu hotel ke hotel yang lebih buruk lalu harus diputuskan di Jakarta. Lalu berapa angka, beberapa data yang kami sudah putuskan ternyata tidak sampai di Madinah bahkan ada yang menarik kemarin, ada catatan dimana teman-teman di Mekkah menyajikan sebuah data yang baik tetapi Jakarta tidak tahu data itu.Haji dan Umroh Komunikasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, menarik adalah komunikasi dengan pihak lain misalnya Deplu. Saya ngobrol dengan Menteri Luar Negeri, Retno bahwa posisi kita jamaah haji, betul kata Pak Saleh barusan, posisi kita hari ini masih rendah di hadapan otoritas Arab Saudi. Jadi ini tolong perhatikan, saya ingin mengutip kembali Kyai Wahid Hasyim tahun 1950 bahwa jamaah haji itu harus punya misi tentang kebangsaan, tentang promosi Islam yang rachmatan lil a'lamin.Haji dan Umroh Komunikasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang ketiga dari diskusi ini adalah kita telah membantu Kemenag untuk komunikasi kepada Garuda. Garuda yang begitu angker, sulit ditembus dan lain sebagainya, ternyata Kemenag tidak hanya berisi orang-orang yang ahli agama tapi sudah bisa menjadi ahli-ahli akuntan, negosiator yang bagus dan sebagainya, ini didapatkan dari itu.Haji dan Umroh Komunikasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Tadi ada beberapa, ada 3 poin penting yang sebenarnya tidak masuk walaupun di C sebenarnya sudah mulai disinggung. Satu, saya mengusulkan tentang penguatan koordinasi dari Kemenag dengan Kepolisian juga dengan pihak Imigrasi lalu Kemenlu untuk kasus-kasus terlantarnya jamaah umrah atau haji, jadi itu tolong dimasukkan poinnya kesana. Bukan hanya pro aktif melaporkan perusahaan tetapi ada antisipasi juga untuk koordinasi dengan pihak imigrasi, Kepolisian dan Kemenlu, itu yang pertama.Haji dan Umroh Koordinasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 4 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Bukan soal pemalsuan identitas. Kalau terjadi apa-apa kepada jamaah itu lalu dia adalah warga Indonesia, itu persoalan dan ini berarti ada pengawasan yang lemah di kita. Itu yang membuat saya minta Kementerian Agama untuk tadi, mendorong, merespon, mendesak.Haji dan Umroh Kuota haji 8
MAMAN IMANUL HAQ 5 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sebentar Pak Dirjen, saya ingin memperjelas orang daftar 50 orang ini, terus dibatalin 40, kan itu apakah bisa mengambil orang yang baru daftar atau justru kita pakai yang pendaftaran yang normatif kan begitu kan. Saya sudah dua kali kalau tidak salah ya, sudah bagian berangkat tapi saya tidak bisa berangkat. Saya bilang bisa tidak yang menggantikan itu adalah adik saya dan sebagainya, tidak katanya, harus nomor yang sesuai, urut begitu, akhirnya oke, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin yang tadi yang 50 itu lalu batal 30 lalu diambil orang baru, artinya itu sistemnya memang tidak jelas juga. Dengan mudah orang bisa menggantikan itu, itu penyerobotan itu bisa terjadi misalnya dulu di tempat saya, itu kongkalingkong antara KBIH, travelnya, lalu Kemenag dan juga bupati soal pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Jadi dia bisa meyakinkan kyai itu, saya sebutkan saja ya. Kyai itu bisa meyakinkan bahwa ibu bisa pindah ke Sumedang, bisa berangkat tahun ini dan itu berapa orang, berapa puluh. Kali nanti bayarnya kan bisa sampai 3 kali lipat biaya haji yang normatif. Ini yang membuat saya ingin mempertegas kembali definisi atau modus penyerobotan itu bagaimana?Haji dan Umroh Kuota haji 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua dari Ketua tadi sebenarnya bagaimana caranya memasukkan nomenklatur haji dan umrah itu tidak hanya sekedar lalu dirjen lalu dibawahnya langsung subdit tetapi ke bawahnya tidak karena sekarang umrah sudah begitu banyak dan tiap hari ada umrahlah, kasarnya begitu. Itu masukkan di poin baru di H, I kayak begitu.Haji dan Umroh Nomenklatur 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua kepada Dirjen Haji dan Unmroh soal yang terlantar itu. Saya tadi diwawancarai banyak media juga tentang terlantar karena beberapa faktor disamping kejadian yang kemarin melalui yang terlantar di Thailand juga yang datang ke Mekah atau Madinah tidak dapat hotel. Jadi mereka datang ternyata hotelnya tidak pernah merasa di booking dan sebagainya. Nah, ini sekedar masukan saja yang pertama saya meminta penguatan koordinasi dan sinergitas antara Kemenag, Kantor Imigrasi, Polri dan Kemenlu, itu perlu dikuatkan kembali karena orang yang mau berangkat haji biasanya. Di Cirebon misalnya agen-agennya itu gencar memberikan promo harga yang murah, lalu kemudahan mendapat dokumen seperti: paspor dan sebagainya. Satu.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 9 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Ini tidak hanya di Arab Saudi lho.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 10 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Ketika ada yang diterlantarkan di Thailand. Sudah saja “Saudi” nya dihapus, saat ini dihapus.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 11 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Kalau fenomena nanti masuknya kepada wacana. Ini kejadian.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 12 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Kasus saja. Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir Bu Ketua, ini kaitanya dengan Pak Irjen Pak Yasin, saya masih sering kalau ke Daerah mendengar begitu pergeseran antar pejabat di Kementerian Agama itu pasti ada grafitikasi, tentu juga ancaman, atau KKN yang lain dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana saja, ada enggak mekanisme supaya kesadaran orang melaporkan praktek-praktek penyelewengan ini bisa di sosialisasikan dengan baik dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang paling sederhana, lapor kemana, ataupun siapa, tapi betul-betul si pelapor itu bisa terlindungi, seperti itu mungkin terima kasih Pimpinan. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi WabarakatuhHaji dan Umroh Penyelewengan 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir, menurut saya hasil Panja baik Kemenag atau DPR RI sudah sangat luar biasa tapi ada PR panjang kita.Yang pertama, pembenahan sistem dan manajemen haji ini harus betul-betul dimulai. Saya tidak tahu apakah saya tahun depan masih di komisi atau tidak tetapi kita akan melihat sampai sejauhmana perjuangan di Komisi VIII pada penetapan ini akan menjadi sebuah sistem yang semakin menguatkan. Haji dan Umroh Sistem 8
MAMAN IMANUL HAQ 5 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sedikit saja. Jadi ini lemahnya sosialisasi Pak Dirjen. Sosialisasi tentang pidana tadi level yang menyalahi aturan, sosialisasi tentang penggunaan visa, warga negara kita di negara yang lain. Jadi ini menurut saya masalah serius. Kesadaran bagaimana berwarganegara itu penting. Ini kalau terjadi apa-apa, Arab Saudi memang Pak Ketua, Ketua Komisi, Arab Saudi sudah tidak peduli disana ada yang namanya, dulu ya paspor hijau, paspor dan lain sebagainya, yang penting sudah masuk ini haji dan masuk itu sudah ada di faman dhahalul kana ‘amina begitu. Tetapi persoalannya kita jangan mengikuti Pemerintah Arab Saudi. Perspektif kita adalah bagaimana kesadaran warga negara soal nasionalisme, soal bagaimana nanti kita akan menjadi tetepe, kata istilah Sunda mah “Yang ketempuan itu kita begitu, pemerintah”, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai dibiarkan, saya tahu persis Bu Ledia, tahu persis bagaimana orang-orang Malaysia, ada seorang teman saya yang dia bisa menempatkan kita di Filipina, ke Australia dan lain sebagainya dengan harga yang variatif seperti itu. Nasionalisme inilah yang menurut saya yang perlu ditanamkan, jangan sekedar mudah, gampang lalu ambil kuota orang tetapi kalau nanti terjadi sesuatu, pemerintah kita nanti yang disalahkan. Bapak-bapak Pimpinan, Kita semua yang malu dipermalukan di dunia internasional.Haji dan Umroh Sosialisasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya hanya ingin mencoba menguatkan apa yang dikatakan oleh Mas Umam, Romo, dan pembicara yang lalu bahwa Kementerian Agama satu secara internal ke dalam ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan guru honorer, penghulu, terus juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan dibawahnya. Tunjangan profesi guru impassing sebesar Rp1,2 triliun yang seharusnya bisa dibayarkan kepada 7,900 guru, itu sampai hari ini menggantung. Saya reses ketika ujian negara di Madrasah Tsanawiyah lalu kita ketemu Kemenag, bagaimana ada seorang kepala sekolah madrasah yang harus menjual motor dan lain sebaginya. Ini menjadi semacam muhasabah, intropeksi ke dalam, sampai sejauhmana Kemenag melindungi, memberikan upaya yang optimal bagi internalnya. Tetapi point kedua, inipun mempernyatakan kembali tentang spirit, kultur, psikologi yang ada di Kementerian Agama.Internal Kemenag Internal Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya pernah diskusi panjang dengan Gus Dur lalu dilanjutkan diskusi dengan Pak Jokowi sebelum pembentukan kabinet, lalu masukan-masukan bahwa Kemenag ini memang layak dibubarkan, menemukan momennya ketika misalnya kita tidak bisa mendesak Bappenas dan Kemenkeu agar segera mencairkan itu. Upayanya betul-betul upaya yang ala pesantren, hanya lobilobi biasa padahal kita bisa misalnya dengan kemitraan Komisi VIII ini, kita desak Bappenas yang mindset Bappenas itu betul-betul normatif padahal yang kita perjuangkan adalah proporsionalitas, keadilan.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Bagaimana mungkin amanat Konstitusi di anggaran sekarang, sekitar Rp409 triliun lalu pendidikan Islam hanya sekedar 11%. Nah, komunikasi ini yang membuat. Kita lihat di daerah-daerah deh, kalau Kemenag itu kalau duduk di antara di Pendopo itu pasti di ujung dan bagian do'a. Saya lahir dari keluarga Kementerian Agama bapak-bapak, saya yang ngomong ke Jokowi bahwa Kementerian agama ini layak dipertahankan. Saya pun ngomong ke Gus Dur bahwa Kementerian Agama ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama dan isinya adalah orang pesantren tetapi dengan spirit seperti ini, saya masih ingat kok Pak Sekjen di ruangan sana ngomong bahwa nanti kita bersinergis dengan Komisi VIII ini sesuai amanat MD3 bahwa kita akan dapat madrasah seanu, masjid seanu dan lain sebagainya dan kami tidak akan korupsi, ini adalah amanat MD3, amanat Konstitusi juga tetapi sampai sekarang la salam wala tala. Ini yang membuat saya berpikir ulang, saya kebetulan Anggota Panja Pendis. Saya mengusulkan Panja ini untuk diperkuat soal bagaimana tata kelola dan soal politik anggaran agar kita masih punya harapan bahwa sesungguhnya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah tonggaknya adalah Kementerian Agama.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya jujur menangis bapak-bapak kalau kita diskusi dengan Darmang Tias, kita diskusi sama Tetang dan lain sebagainya, kita dianggap bahwa Kementerian Agama dan apapun yang berbau agama, pondok pesantren, itu kehilangan spirit keagamaannya, soal transparansi, soal kerja keras dan sebagainya, dalam bahasa Gus Dur "Tadayyun al hafla tadayyun ala ma'na". Beragama secara simbolik tetapi substansi agama kehilangan atau dalam bahasa Mas Umam tadi, kita mengurus banyak hal tetapi nilai agama tidak pernah kita urus.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, saya hanya ingin mengatakan itu bahwa di belakang kita begitu banyak guru-guru madrasah, saya mengelola pendidikan agama dari mulai madrasah diniyah, dan lain sebagainya, jauh sebelum republik ini berdiri, pesantren sudah melakukan pemberdayaan. Kenapa kita tidak PD, tidak yakin, meyakinkan mereka kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok liberal bahwa kitalah pemilik Republik ini dan berhak untuk mengambil anggaran itu tetapi jangan pernah mimpi itu bisa tercapai kalau spirit, psikologi, kultur serta kemampuan membuat semacam strategis yang sistematis dan cerdas tidak dilakukan oleh bapak-bapak yang hari di amanai oleh Allah ada di Kemenag.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Ini keprihatinan saya yang sangat besar, bukan sekedar karena proposal masjid kita belum disetujui, bukan sekedar bahwa madrasah itu tidak setuju dan lain sebagainya. Saya akan diskusi dengan Pak Yasin, dengan ICW dan lain sebagainya karena saya yakin bapak-bapak, di pesantren kita dididik untuk jujur, dididik untuk ini dan sebagainya tetapi whats wrong, apa yang salah. Terima kasih. Assalamu'alaikum.Internal Kemenag Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 7 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan. Saya menambahi sedikit. 57 Saya mengapresiasi beberapa pernyataan Pak Menteri misalnya soal Rohingya untuk lalu ke pesantren dan sebagainya tetapi yang sangat ditunggu adalah bagaimana memberikan informasi kepada umat islam di Indonesia secara internal bahwa konflik budha dengan muslim itu sebenarnya sagnat berbeda kita konteks di Indonesia itu karena beberapa teman budha ketika itu mau waisak juga itu datang ke kita di Wahid Institute merasakan keprihatinan. Itu sebenarnya kami menunggu sekali pernyataan Kementerian Agama sebagai pemerintah yang meyakinkan bahwa umat budha disini tidak ada hubungannya dengan kasus Rohingya. Ummat budha disini sudah sejak lama dengan islam dan lain sebagainya adalah sebuah kesatuan ummat yang menjunjung tentnag persatuan, itu yang sebenarnya kami inginkan. Beberapa pernyataan Pak Menteri kita apresiasi tapi soal itu, ini menguatkan kembali visi, misi lalu tujuan itu soal kehidupan ummat beragama karena saya akan lihat nanti ada beberapa kasus soal tiba-tiba china lagi dan yang lain sebagainya dan disinilah sebenarnya tempat untuk menguatkan kembali nilai-nilai persatuan dan kesetaraan itu.Kepercayaan Rohingya 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir, saya rasa kita perlu juga ini masukan di mana letakannya teman-teman yang punya agama keluhur seperti Keharingan dan lain sebagainya, sehingga ada interaksi yang menarik bahwa Indonesia ini adalah Negara yang kaya, kaya akan keyakinan, agama, tetapi akan bermuara pada keyakinan bahwa keniscayaan Tauhid, siapa pun yang meyakini Tuhan satu maka dia akan meyakini bahwa kita bisa hidup harmonis, bersatu, siapa pun yang yakin bahwa Tuhan itu tunggal, maka kita wajib menunggl sebagai Bangsa Indonesia yang kuat. Qur’an menyebutkan Robbil’alaminTuhan Semesta Alam. Nah, ini yang menjadi angggaran bisa kita lihat sebenarnya terlalu besar, kalau hanya copy paste anggaran yang lama tanpa terobosan yang menarik, tanpa ada out the boxyang diharapkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Kerukunan Umat BeragamaAgama 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah sementara ada FKUB yang menurut saya itu adalah tup down ada enggak partisipasi yang lebih semacam terobosan melibatkan banyak elemen masyarakat untuk buton up soal kerukunan beragama, sehingga negara betul-betul hadir sesuai dengan amanat Nawacita nomor pertama menghadirkan kembali negara untuk memberikan rasa aman.kerukunan Umat BeragamaFKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, ini backlik bank atau pendidikan Islam, musuh kita sebenarnya di Islam Indonesia ini, Islam yang ramah ini, adalah kelompok transnasional dan transaksional bagaimana ada orang bisa di beli untuk lalu menjelek-jelekkan Pancasila, Undang-undang Dasar 45 dan lain sebagainya, apakah pendidikan tentang antisipasi tentang Terorisme, tentang kelompok-kelompok radikal dan sebagainya itu, sudah bisa menjadi masuk-masuk di Perguruan Tinggi nya di Madrasahnya dan lain-lain sebagainya, sehingga ini menjadi penting bagi saya karena kita selalu terlambat mengambil peran itu sehingga muncul tiba-tiba kelompok kecil yang menyebar kebencian.kerukunan Umat BeragamaKelompok radikal 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang pertama saya mengapresiasi program pemantapan kerukunan intra dan antar umat beragama baik dalam misi, lalu dalam tujuan. Yang saya tanyakan adalah pertama ketika konsinyering kemarin dengan beberapa Dirjen, perhatian terhadap kerukunan umat beragama itu justru tidak terlihat karena yang lebih kepada penguatan lembaga pendidikan dan bimbingan masyarakat tetapi pelibatan masyarakat untuk menguatkan toleransi, inter dialog, inter fight dialog justru tidak muncul.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua justru ketika ini menjadi program yang sangat menarik ditengah gencarnya kelompok-kelompok in tolerance dan kelompok-kelompok radikal dengan cara yang masih menggunakan social media juga masuk di masyarakat justru dalam paparan Menteri itu tidak diusulkan dalam pengusulan anggaran. Saya baca itu di halaman 19. Inikan aneh menurut saya, itu yang pertama.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang pertama, seperti yang kita lakukan di rapat tanggal 27 Januari 2015, ada poin 3 F, yaitu tentang melibatkan partisipasi, publik sebesar-besarnya terutama masalah kerukunan, saya ini ke Pak Sekjen itu, menghadirkan kembali institusi Departemen Agama sebagai refresentativ Pemerintah, dalam bahasa Agama allazi at‟amahum minjuh wa amanahum min houf rasa aman itu sudah mulai hilang, ketika antar beda agama, beda keyakinan saling ancam dan sebagainya.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sedikit Pimpinan. Soal sekolah teologi itu Ibu Dirjen, saya minta agak sedikit lebih ketat pengawasannya, karena Sekolah Teologi Kristen itu di mata saya beberapa yang saya temukan itu asal-asalan.Bagaimana mungkin kita menemukan seorang pemuka agama dari hasil sekolah teologi yang asal-asalan seperti itu. Ini soal penting meneruskan Ibu Ledia tadi, soal sumber daya manusia yang akan mengantarkan agama sebagai spirit perubahan dalam berbangsa dan bernegara ini.kerukunan Umat BeragamaSekolah Teologi Kristen 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar perbaikan redaksional saja. 1D saya usul kalimat serta berbagai hasil-hasil itukan terlalu tak jelas, usulan saya itu dihapus jadi meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan secara masif dan sistematis agar dapat diketahui masyarakat atau publik hasil agar hasil kerja Kementerian Sosial dapat diketahui masyarakat atau publik. Point ini menjadi penting karena ada berbagai sukses story misalnya beberapa program Kementerian Sosial di tempat saya rumah singgah dan lain sebagainya itu harus bisa diketahui oleh berbagai pihak di wilayah lain di Indonesia. Jadi usulan saya itu "serta berbagai hasil-hasil" dibuang. Lalu kalimatnya jadi begini, meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan secara masif dan sistematis agar hasil kerja Kementerian Sosial dapat diketahui masyarakat atau publik. Itu saja redaksionalnya. Agar dapat diketahui masyarakat.Pemberdayaan Sosial Sosialisasi program 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan. Saya ingin menambahi saja ya. Bahwa di satu sisi kita sudah sepakat di Komisi VIII untuk memperjuangkan keadilan anggaran. Dari amanat konstitusi APBN, 20% anggaran pendidikan itu bapak-bapak, itu sekitar Rp409 triliun, kita ingin memperjuangkan anggaran untuk Pendis yang sangat tidak adil di ... itu, itu pertama. Kita akan berangkat dari sana tetapi ada dilema bahwa di satu sisi ketika orang mengatakan pantas saja anggarannya kecil juga karena kulturnya, kualitasnya tidak terlalu bagus, itu yang menjadi risih juga telinga kita. Di satu sisi kita mencintai institusi Kemenag ini, ignin memperjuangkan ketidakadilan anggaran, saya sudah ngomong Andrinov misalnya, saya sudah ngomong beberapa teman, ini tidak adil.Pendidikan Anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, saya hanya ingin bertanya tentang kalau tadi ada kendala lalu apa sih progress dalam mengatasi kendala itu misalnya sampai hari ini saya dari Dapil Subang, Sumedang, Majalengka mendapatkan laporan bahwa BOS lalu tunjangan guru honorer, sertifikasi dan sebagainya, dari mulai januari belum cair malah Jawa Barat mau demo besar-besaran katanya. Saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menteri, kalaupun itu menjadi kendala, apa sih yang sekarang sedang dilakukan. Pak Ketua Komisi VIII sudah melakukan interupsi ketika di Paripurna tapi kita ingin tahu sampai sejauhmana Kemenag ini betul-betul bisa membela atau memberikan solusi kepada masyarakat di bawah. Kepala sekolah saya sudah jual motor Pak Menteri untuk bayar itu. Saya pun sudah diminta duit reses itu sudah diambil mereka karena mau lebaran di saya ada sekitar 2.000 santri, ada sekitar 80 orang guru. Pendidikan dana BOS 8



MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Sebentar Pimpinan, kita masih ingat tidak waktu ada Dirjen Anggaran Kemenku datang kesini. Lalu inikan soal pilihan apakah Kemenag mau mengambil atau tidak, mau merubah atau tidak. Ini yang perlu dijelaskan menurut saya, ya kita perlu kumpul lagi supaya Dirjen Anggaran Kemenkeu menjelaskan kepada Kementerian Agama. Yang saya tangkap kami Kementerian Agama dijadikan semacam eksperimentasi oleh pemerintah ini untuk lalu yang jadi korban ummat begitu dan itu eksperimentasi itupun karena didasarkan bahwa Kemenag tidak akan bisa betul-betul amanah pengelolaan Bansos itu. Saya masih ingat kok tiba-tiba Dirjen itu bilang, ini soal pilihan saja mau mengambil atau tidak dan lain sebagainya tetapi kita harus dengarkan langsung bagaimana penjelasan Dirjen Anggaran lalu nanti dijawab oleh Kemenag sehingga kita tidak terus apa sih yang menjadi persoalan. Pertanyaan inti saya yang waktu tadi itu adalah sampai sejauhmana progress untuk mengatasi masalah ini. Kalau memang sulit, ketua sudah jelas waktu di Paripurna. Lalu Kemenkeu sudah bilang, kita selesaikan, kita cari solusinya dan lain sebagainya, artinya kita harus duduk. Ini soal ribuan orang lho, soal orang yang hari ini boro-boro mikirin lebaran dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi betul tadi, apa sih sebenarnya yang sulit, pasti ada solusinya kok, begitu. Terima kasih.Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Akhir Juni ya Pak Dirjen ya.Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 4 PKB Jawa Barat IX Laki-laki 2015 Pak ya? Kita tidak perlu pakai Insha Allah ini Pak ya. Jadi karena kita dituntut, diomongi dan lain sebagainya, serius karena begini Pak. Kita perlu kepastian bahwa pemerintah ini berjalan, bahwa kita memperhatikan rakyat. Bayangin saja Pak tiap hari lihat facebook saya, lalu dibawah bagaimana mereka mencaci saya dan sebagainya dengan bahasa yang macam-macam padahal sudah berkali-kali Komisi ini mengatakan kita akan perjuangkan itu dan terbukti kita ngomong di Kapoksi lalu ketua langsung ngomong di Paripurna, lalu kita ngomong dan sebagainya. Juni 2015 akhir Pak ya?Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 5 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Maaf Pimpinan, kita tanggal 3 itu sudah reses. Kebayang kalau ini belum cair. Dalam keadaan kita dirumah, kebayang tidak lalu kita harus menunggu, resesnya panjang lagi, lebaran dan lain sebagainya. Saya hanya ingin minta saja Pak Dirjen, mohon maaf Pak Menteri, kepastian ini kalau bapak tidak menjamin tiba-tiba akhir Juni itu tidak lancar bahkan tidak ada yang cair, apa yang dapat kami dapat dari bapak, bapak siap mundur atau apa, pertanggung jawabannya begitu Pak.Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, soal tadi akun itu. Sekali lagi, ini kayak Kemenag itu dijadikan semacam ekperimentasi padahal kita lagi marah ini Pak, Dikbud, Departemen Pendidikan dengan enak menggunakan dana dan lain sebagainya, kita saingan di depan rumah itu, antara SMP dengan MTsA ya. Mereka dengan gampang mengatakan kami sudah selesai, BOS sudah dapat, gaji dan sebagainya sementara Al Mizan, pesantren saya dari Januari sampai hari ini tetapi lihat Pak Menteri, dengan situasi seperti itu pun hari ini target saya sederhana, MTs saya harus mengalahkan SMP negeri di depan rumah saya dan itu berhasil. Jadi deg-degan juga jadi.Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 6 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya ingin mengatakan, kita ingin mendorong sampai sejauh mana, betul-betul keadilan anggaran, secara nasional, jangan sampai yang namanya kalimat agama itu diragukan bukan karena soal agamanya yang tidak luhur tapi karena orang-orangnya, Al Islamah Jubun bin muslimin, jadi ini soal ini Pak Dirjen, soal kami ingin, saya sudah bikin makalah, ngomong berkali-kali, saya sempat ngomong Jokowi juga soal ini, ini tidak adil saya bilang. Agama yang begitu banyak dengan hal-hal yang prinsip tetapi ternyata dan anggapnya Pemda-Pemda itu bapak-bapak, ini terakhir ini saya agak sedikit marah ini. Pemda-Pemda itu kalau ke pesantren, ke MTs itu dianggapnya itu urusan pusat katanya, kami tidak urusan. Sementara SMA, SMK, SMP dan lain sebagainya, di ogoh lah istilah orang sunda itu. Wajar dong kalau saya marah. Nah kemarahan saya itu paling tidak ya lewat bapak-bapak ini. Tolong Pak Juni itu cair Pak ya, aamiin.Pendidikan dana BOS 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir ini sekedar ini saja bahwa koordinasi antara Menteri lalu Eselon I ke bawah dan lain sebagainya itu terlihat tidak terlalu bagus. Beberapa kasus misalnya adalah soal waktu kita soal haji. Berkali-kali di tingkat Pak Menterinya oke ke bawahnya kita lakukan rapat tapi tidak disampaikan dan lain sebagainya dan itupun terjadi misalnya di beberapa kejadian. Saya tadi ditelepon 10 Dirjen Bimas Islam, guru saya Pak Mahasin. Saya kirimkan surat untuk Pak Menteri datang, Pak Dirjen datang lalu ketika itu saya ketemu dalam acara di Surabaya, ada soal wakaf dengan PBNU, saya undang lagi dan beliau katakan sibuk. Ternyata saya rasa ada surat yang tidak sampai dari bawahannya. Inilah yang sebenarnya koordinasi ini yang menjadi hal penting. Sekali lagi, kami berkalikali Komisi VIII, ketua, para pimpinan mengundang Kapoksi, kami ingin menjadikan Departemen Agama ini menjadi bagian pokok dari bagaimana Nawacita menghadirkan negara ini betul-betul ada. Sekali lagi kami berangkat dari ingin, karena ini semua orang-orang yang lahir daripada agama, mencintai agama tetapi dengan spirit etos kerja dan koordinasi yang lemah justru yang memperlihatkan sisi bahwa nilai keagamaannya melemah. Tiga poin itu Pak Menteri, terima kasih ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPendidikan Koordinasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang terakhir untuk Irjen. Saya setuju bahwa Kemenag ini harus dikembalikan kepada spiritnya sebagai kementeriannya yang tidak hanya soal urusan membenahi system urusan-urusan agama, suun ad diniyah tapi lebih kepada moralitas bahwa departemen ini berdiri apalagi ini merupakan salah satu perjuangan Nahdlatul Ulama yang menurut saya harus dikembalikan kepada spiritnya untuk sebuah transformasi dan sebuah perdamaian. Tetapi yang saya ingin minta kepada Irjen bukan hanya sekedar menemukan kekurangan-kekurangan dan sebagainya tapi harus membuat system yang men-drive Kementerian Agama ini lebih mewujudkan sebagai institusi yang mewujudkan good governance. Ini menjadi penting karena kalau teru-terusan begini akhirnya teman-teman Kemenag, saya tadi dengar diskusi grup misalnya Pendis menunjukkan keberhasilan program-program dan sebagainya tapi kita hari ini mendengarkan betapa rapuhnya Kementerian Agama sehingga debat kita sebenarnya apakah kita perlu mempertahankan Kementerian Agama ditengah rapuhnya sumber daya manusia dan manajemen atau kah memang seperti usulan teman-teman di seberang bahwa kementerian ini dibubarkan. Nah ,sebagai orang yang lahir dari agama dan ayah saya di agama, saya dibesarkan sekolah dari uang gaji dari Kementerian Agama, saya tentu ingin Departemen Agama ini tetap ada, tetap eksis tetapi tentu dengan pembenahan yang kuat seperti itu. Jadi saya mohon BPK terutama Bapak Irjen untuk men-drive sebuah Sistema agar Departemen Agama punya institusi yang lebih transparan, lebih terbuka. Jangan hanya menjual barakah, menjual agama untuk kepentingankepentingan yang bersifat duniawi. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pendidikan Agama Keberadaan Kemenag 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, menurut saya, kita usulan saya kenapa harus mengundang Dirjen Perbendaharaan ini soal tafsir yang bagaimana kita harus fleksibel atas aturan regulasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan ini. Saya sudah mengajukan ini ke Bappenas juga, saya sudah ngomong juga secara implisit kepada Presiden agar Presiden meminta ke Bappenas lalu nanti mengundang Menteri Keuangan. Ini bukan persoalan bagaimana, saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh BPK, Irjen dan sebagainya agar Kemenag betul-betul disiplin soal anggaran tapi juga kita harus memikirkan banyak sekali orang yang akhirnya terzalimi oleh system ini.Pendidikan Agama Perubahan akun 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah, kita melihat sesungguhnya ada persoalan-persoalan pindahnya akun 57 ke 52 tapi ada sekitar 79 ribu guru yang tidak mendapatkan gaji atau tunjangan guru imppasing sekitar 1,2 triliun. Ini yang membuat resah di masyarakat dan itu artinya ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan : pertama adalah re-defisini tentang Bansos itu penting bapak sehingga kecemburuan yang diungkapkan oleh Pak Fauzan tadi tidak perlu terjadi. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 17 dan 18 sesungguhnya tidak ada diskrimanasi antara sekolah dan madrasah. Jadi sesungguhnya ini kita sedang memperjuangkan soal keadilan. Begitu pula regulasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Pemda tidak mau mengurus madrasah, Pemda tidak mau mengurus pesantren karena itu soal Kementerian Agama adalah soal pusat tetapi dia lupa sesungguhnya guru-guru dan anak-anak itu adalah bagian dari warga negara yang ada di Pemerintah itu.Pendidikan Agama Perubahan akun, diskriminasi madrasah 8
MAMAN IMANUL HAQ 2 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang pertama, saya mengapresiasi temuan BPK walaupun kenapa kok statusnya kok tetap WTP gitu. Dari temuan itu seharusnya kita melihat bahwa 2 kelemahan penting dari Kementerian Agama : pertama, lemahnya sumber daya manusia dan yang kedua adalah SDM yang rapuh sehingga serapan termasuk juga bentuk laporan dan sebagainya itu dengan gampang sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau tidak sampainya beberapa program. Yang kedua, saya mengusulkan kepada Pimpinan dan Komisi VIII untuk mengundang Dirjen Perbendaharaan seperti yang dianjurkan Dirjen Anggaran tadi karena sesungguhnya ada beberapa persoalan penting : yang pertama adalah optimalisasi proposional anggaran pendidikan untuk madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Dengan APBN sekarang 20% amanat anggaran pendidikan itu sekitar 409 triliun dan yang diterima oleh Kemenag itu hanya 11%.Pendidikan Agama SDM Kemenag, Anggaran pendidikan 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII. Ibu Meneg PP dan seluruh jajaran. Saya hanya ingin menguatkan apa yang dikatakan Ibu Desy saja tentang penguatan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Disini kita melihat bahwa inisiatif termasuk respon dari Meneg PP ini terkesan kalah dengan beberapa lembaga swasta dan media yang lain. Oleh sebab itu saya minta penguatan ini menjadi penting, jangan sampai banyak program itu hanya mengacu kepada program-program yang seolah-olah itu menjadi proyek.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah usulan saya sederhana sebenarnya untuk masuk itu misalnya program disini sudah ada, pusat informasi, pusat pelayanan dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul bersifat integralistik dan holistik sehingga kalau kita menemukan berapa sih kasus kekerasan terhadap anak termasuk bagaimana respon pornografi anak yang terjadi di Jawa Timur termasuk juga bagaimana koordinasi Ibu misalnya di beberapa youtube saya lihat, ada anak-anak kecil menyaksikan goyang-goyang yang pornografi dan lain sebagainya. Saya ingin mendengarkan bagaimana koordinasi itu sehingga Ibu tidak hanya menjadi, kementrian ini tidak hanya koordinator tapi juga melakukan terobosan yang bersifat teknis dan men-drive kementrian yang lain.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Nah yang kedua, program-program itu sebaiknya lebih melibatkan partisipasi masyarakat juga bersifat buttom up. Misalnya kalau kita ingin melihat sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan lain sebagainya, sebaiknya dicari mana sekolah yang sudah melakukan itu. Jadi jangan hanya misalnya oh ya sudah kita di Bandung, nanti sekolah anu, sehingga seolah-olah dari no lagi padahal banyak sekolah yang sudah melakukan itu, tinggal itu menjadi pilot project untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Sekali lagi, mohon libatkan partisipasi masyarakat secara emansipatoris dan juga semua yang ditulis disini tidak hanya sekedar program tetapi lebih membangkitkan kembali partisipasi masyarakat. Terima kasih pimpinan. Saya Maman Imanul Haq. Dapil Jabar. Sumedang, Subang, Majalengka. Fraksi Kebangkitan Bangsa. Assalamu'alaikum.Perempuan dan Anak Partisipasi masyarakat 8
MAMAN IMANUL HAQ 3 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya beberapa hari ke belakang membedah RPJMN yang ternyata banyak menyafikan semangat Nawa Cita. Pada kaitan ini saya agak sedikit masuk mungkin termasuk penyediaan lahan. Bukankah ada lahan-lahan wakaf yang sebenarnya bisa dipakai. Lalu ini pertanyaan ini saja dan sebenarnya misalnya partai politik pun bisa minta tanah wakaf apalagi ini KUA. Nah, seperti itu, itu tolong dijelaskan. Saya diskusi sama Menteri Agraria juga, ini memang soal pertanahan dan lain sebagainya itu, akhirnya banyak tanah-tanah yang tidak terpakai hanya karena persoalan prosedural, birokrasi dan lain sebagainya. Artinya saya setuju, masa 513 KUA harus menunggu 2019 kalau memang sesuatu ini bisa dipakai, bisa diini. Demikian Pimpinan.Perkawinan KUA 8
MAMAN IMANUL HAQ 4 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Pimpinan. Itu kita melakukan tracking terhadap akun facebook itu, itu sudah over limit, sudah lama. Kan ini baru muncul, terus-terusan malah yang mengindap keinginan menikah dengan di usia muda disiapkan, ternyata kita tracking akun itu sudah lama tidak berjalan tapi terus di-publish untuk menggoyang. Menurut saya tapi untuk sekedar kewaspadaan memang seperti itu tapi yang saya pahami, nikah siri itu nikah yang tidak dicatat, itu saja, begitu. Jadi kalaupun sembunyi-sembunyi kalau dicatat bukan nikah siri. Jadi silakan saja Kang Aim jangan takut.Perkawinan Nikah siri 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Yang pertama, saya rasa pada Dirjen ini harus nonton film Rescumer Hirani bagaimana agama harusnya kembali menjadi ruh bagi transformasi dan perdamaian.Saya menangkap Bapak dan Ibu ini melihat agama begitu statis, tidak produktif dan hanya dari angka ke angka.Ini yang membuat saya agak kecewa ketika memang konstilasi kekerasan atas nama agama, penutupan gereja, dan lain sebagainya tidak menjadi prioritas. Oleh sebab itu, kita diingatkan ada Raker dengan Menag Selasa tangal 27 Januari 2015.Ada point 3F di mana kita hasil rapat itu adalah meningkatkan pembinaan keagamaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Di beberapa point itu yang ada adalah keluhan kurang anggaran, kurang direktoriat dan lain sebagainya tetapi tidak ada sebenarnya agak mirip substansinya dengan Bapak Jalal sebenarnya. Ada tidak terobosan yang lebih signifikan, lebih hidup, sehingga persoalan-persoalan keagamaan ini bisa betul-betul menghadirkan kembali Negara. Saya tidak pernah melihat ada Dirjen Bimas Kristen berkomentar tentang persoalan Yasmin, saya tidak dengar misalnya apa namanya teman-teman dari Budha ketika ada pembulian di facebook soal gambar-gambar yang memang itu sengaja dimasukkan teman-teman Budha melakukan kekerasan terhadap Muslim, padahal itu tidak pernah terjadi, tidak bunyi sama sekali. Pertanyaan sederhana sekali menurut saya, bagaimana para Dirjen ini memperihatkan anggaran pada konteks mengantisipasi berbagai persoalan keagamaan di Indonesia.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Dia gundik dari orang Belanda tapi dia tidak peduli label gundiknya yang penting dia bekerja keras membesarkan anak dan lain sebagainya. Saya ingin mengutip kata-kata Nyi Ontorsoroh dalam novel itu berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersukalah karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri. Itu akan di-breakdown menjadi sebuah program yang sesungguhnya membuat orang tidak betah dengan kemiskinan, tidak juga memanfaatkan orang miskin jadi komoditas. Ini yang harus dipahami oleh kita karena dari berangkat seperti itu. Yang terakhir yang ke-2, saya rasa ada beberapa yang overlapping dengan Kementerian Desa dan sebagainya. Saya setuju ada beberapa point di mana optimalisasi dan komunikasi dengan beberapa kemenetrian ini menjadi saat penting. Dan validasi data dan sebagainya seperti yang kita amanatkan di anggaran APBN-P kemarin itu. Jadi saya ingin menekankan kembali bagaimana agar realisasoi dana ini betulbetul optimal tidak hanya sekedar 56,5 persen lalu bagaimana perubahan mindset dari programprogram Kemensos ini merubah orang jangan sampai betah dalam kemiskinan dan jangan menjadikan orang-orang miskin itu sebagai komoditas. Terima kasih Ketua.Rancangan Anggaran Overlap data 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Saya diskusi hampir 3 jam dengan Jokowi soal kekerasan atas nama agama ini dan saya katakan selama Departemen Agama dan Bapak-Bapak ini menjadi ujung tombak tidak mampu kembali menghadirkan Negara dalam kehidupan beragama, lalu memperlihatkan inilah wakil Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, saya rasa kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di mana orang memaksakan kehendak, di mana Negara tidak ada dan betul-betul kita merasa prihatin. Nah, menurut saya optimalisasi partisipasi publik terhadap apa yang dikatakan Bapak Jalal dialog, di pesantren saya di Majalengka ada pengajian tiap bulan forum satuan yang dari Romo, dari Pendeta, saya bisa ceramah dengan Romo Sindu di Jogya dan sebagainya. Tetapi ini kenapa tidak ditangkap oleh teman-teman dari Bimbingan dari semua agama ini.Rancangan Anggaran Partisipasi publik 8
MAMAN IMANUL HAQ 1 PKB Jawa Barat IX Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan. 9 Kawan-kawan Komisi VIII, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, Ada 2 hal yang pertama ketika kita mendengarkan visi misi saya melihat visi misi itu tidak lebih, kurang optimal ketika di-breakdown sehingga kurang operasional. Kalau saya ingin mengatakan bahwa intinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kita ini mengacu kepada karakter manusia Indonesia Muchtar Lubis, ada 12 ciri manusia Indonesia, saya dampingi Jokowi waktu simposium di Yogyakarta 18 Agustus 2014, dia menyetir karakter manusia Indonesia Muchtar Lubis itu. Jokowi mengatakan satu munafik, orang Indonesia itu. Yang kedua enggan dan segan bertanggung jawab. Yang ketiga bersikap dan berperilaku feodal. Yang keempat percaya tahayul dan selanjutnya adalah lemah karakternya. Inilah sebenarnya tugas Kementerian Sosial bagaimana merubah mindset pola hidup dan lain sebagainya itu yang kemarin kita diskusikan dengan Pak Dirjen Andi oleh sebab itu saya ingin menekankan bahwa yang disampaikan barusan oleh Ibu Menteri itu harus mengacu kembali bagaimana memanusiakan manusia Indonesia. Mengacu kepada novelnya Pramoedya Anantatur dalam bumi manusia maka bagaimana manusia Indonesia itu bisa paling tidak seperti Nyai Ontosoroh.Rancangan Anggaran Visi misi 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Yang terakhir Pak Menteri, sekali lagi saya mengucapkan, mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini walaupun kita masih menunggu kloter yang lain untuk kembali ke Indonesia, namun secara umum kita memberikan apresiasi terhadap Pak Menteri dan jajaran Kementerian Agama terutama Dirjen PAU yang telah dapat melayani jamaah atau tamu Allah dengan sebaik-baiknya dan kita perlu ada 1 sesi khusus untuk membahas dan kalau bisa saya kira Pak Menteri pembahasan BPIH lebih cepat lebih bagus, supaya apa? Supaya kita segera ada kepastian supaya proses penentuan ongkos haji ini bisa secepatnya kita lakukan dan ada kepastian juga kan soal anggarannya.Keagamaan & PendidikanApresiasi pelaksanaan haji 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Jadi ini kaitannya dengan bagaimana soal asset itu terkait dengan asset begitu, karena bagaimana pun kita tahu bahwa yang namanya asset ini menjadi penting pada saat Kementerian Agama ingin merehabilitasi atau membangun gedung-gedung baru di sekolah-sekolah itu. Jadi titik berat saya adalah soal bagaimana kita mengelola asset Kementerian Agama sebaik-baiknya supaya terwujud dengan baik.Keagamaan & PendidikanAset 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki 2. Ramainya belakangan ini, perbenturan paham yang berbasis agama sebetulnya muaranya di politik tetapi ada kekhawatiran ini bisa menjadi perbenturan sosial. Nah saya belum melihat juga kira-kira di titik mana kita mengeliminasi perkembangan ini kalau kita membaca sosial media semua kelemahan itu dimulai dari paham keagamaan. Nah ini yang disebutkan oleh Pak Syamsu Niang itu kalau disebutkan sebetulnya keberhasilan kita dalam 4 tahun ini dalam kategori di luar keseharian kita itu, kita memulainya darimana. Kalau kita membiarkan perang di sosial media dengan berbasis paham agama ini, lama-lama ini bisa berbenturan sebetulnya. Fungsi itu dimana kita tempatkan ini kalau kita berbicara dengan Bimas Islam atau pendidikan maka di titik mana kita memulainya.Keagamaan & PendidikanBenturan Faham Berbasis Agama 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga Pak Menteri, saya ingin bahwa kita tahu Kementerian Agama pun juga ada fungsi pendidikan dan salah satu fungsi pendidikannya juga terkait dengan program nawacita atau program prioritas nasional adalah pengentasan kemiskinan dengan sama-sama mendistribusikan kayak misalnya PIP begitu ya atau bidik misi dan lain-lain. Nah pertanyaan saya adalah sejauh ini proses distribusinya sudah berjalan dengan baik dan dasar di dalam menentukan apakah yang bersangkutan memiliki kewenangan begitu atau memiliki hak untuk mendapatkan itu, berdasarkan data yang dibuat secara terpusat melalui, pasti kan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga data yang dimiliki oleh BPS.Keagamaan & PendidikanDistribusi Program 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Selanjutnya Pesantren yang sebagian besar dalam kesejarahan jauh sebelum Indonesia ada sudah tumbuh dan melahirkan semangat kebangsaan kita, semangat nusantara, ini sebetulnya tanpa kita sadari Pemerintah tidak memberi sentuhan, tidak pernah menyapa dengan baik, itu lama-lama merasa dianaktirikan dan itu bisa bermuara ya paham keras tadi itu, negara tidak peduli padahal dalam sejarah pesantren partisipasi dalam membentuk nusantara dan kemerdekaan itu cukup luar biasa peran sertanya. Maka program yang disebutkan di sebagian ada beberapa program ini, implementasi anggaran saya melihat, belum melihat dengan baik kira- kira seperti apa perannya. Yang paling dominan saya lihat memang Madrasah Aliyah, itu yang kita lihat.Keagamaan & PendidikanKepedulian terhadap Pesantren 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Pertama adalah soal manajemen asset yang harus dimiliki oleh Kementerian Agama terutama asset-aset di daerah. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan misalnya soal KUA, kita masih menemukan bahwa status tanah KUA itu masih misalnya kalau wakaf harus jelas legalitas wakafnya, kemudian ada yang masih nempel ke Masjid Agung begitu ya, sehingga pada saat harus dibangun kan mengalami keterbatasan legalitas. Jadi oleh karena itu, menurut saya ini penting manajamen asset supaya proses walaupun saya tahu bahwa di dalam laporan BPK dan lain-lain hampir dipastikan tidak ada masalah dan WTP tetapi dari hasil kunjungan kami ke beberapa tempat, kita masih menemukan bahwa manajemen asset KUA kita ini harus terus dibenahi begitu supaya pada saatnya kita memiliki dana untuk membangun tidak kemudian menjadi masalah ke depan termasuk juga soal madrasah. Saya terus terang saya mengucapkan terima kasih sama Pak Dirjen Pendidikan Islam. Anak saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Serpong Pak. Jadi itu sekolah bagus sekali. Oleh karena itu, menurut saya itu harus menjadi rule model bagi model madrasah yang bisa menjadi contoh madrasah- madrasah lain walaupun ada banyak orang mengatakan karena iniputnya bagus maka pasti outputnya pasti bagus begitu. Namun apa tidak salahnya jika itu kemudian menjadi, cuman saya ini salah satu diantara inovasi-inovasi kementerian agama yang dulu ada MAPK kemudian sekarang Iman Insan Cendikian, hanya saja masih terkendala soal kepemilikan lahan. Terus terang saja kalau kita lihat dari segi gedungnya Pak, itu sudah lama sekali. Ini kalau saya lihat asramanya juga agak mengkhawatirkan tetapi saya bilang sama anak saya sudah dulu ayah juga di pesantren 1 kamar bisa 30 orang begitu, kamu masih mending 1 kamar 5 orang begitu ya, tetapi kan tidak bisa saya sampaikan dia mengeluh dengan kondisi tetapi sebagai salah satu asset umat, saya kira memang harus kita coba benahi. Kita akan bantu Pak. Ini juga menyangkut dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.Keagamaan & PendidikanManajemen Aset Kementerian Agama 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Nah ini adalah tugas kita semua. Jangan semua numpuk, banyak profesornya, banyak doktornya itu di UIN Jakarta, UIN Kalijaga sementara di daerah- daerah terpencil seperti STAIN kualitas dosennya tidak ditingkatkan begitu, sehingga agak sulit sekali lagi karena disitulah letak keunggulan kompetitif dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan terhadap kualitas pendidikan tersebut. Jadi Pak Menteri sebaiknya kita dorong STAIN kualitas dosen justru di Sekolah Tinggi yang memang berada di daerah-daerah tingkat kabupaten atau tingkat provinsi begitu dibandingkan kita mendorong secara terus menerus di daerah-daerah yang memang sudah sebetulnya dengan kemampuan, dengan kemandiriannya dia mampu begitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan itu.Keagamaan & PendidikanPembinaan Kualitas Pendidikan 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Nah saya ingin sebetulnya berapa persen sih sebetulnya misalnya seperti Madrasah Ibtidaiah baik swasta maupun negeri begitu yang dari bidik misi atau PIP- lah yang didapatkan itu supaya kita pun juga tahu. Terus terang saja kami sering bertukar pikiran dengan Komisi X, dengan teman-teman yang bermitra dengan kependidikan dan kebudayaan, mereka jujur saja ikut bersama-sama begitu ya, memastikan distribusi dari program Kartu Indonesia Pintar itu. Nah saya ingin sebetulnya Pak Dirjen Pendidikan, mari kita bersama-sama dengan teman-teman begitu ya memastikan itu semua supaya bahwa fungsi pendidikan kita betul-betul bersamaan dengan Komisi VIII kita mampu menjalankannya dengan baik.Keagamaan & PendidikanPresentase Program Pendidikan 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Yang kedua, soal pendidikan islam. Saya terus terang saja, saya agak berbeda dengan Pak Kyai Hasan Aminuddin. Saya kira program unggulan yang disampaikan oleh Pak Menteri soal yang dulu yang kemarin soal 5 ribu dokter saya kira harus terus kita dorong. Ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas pendidikan terutama pendidikan tinggi Islam, karena bagaimana pun kita tahu perlu mobilitas vertical dari kalangan terutama saya kira kalangan pesantren untuk bisa berkompetisi dengan kualitas pendidik yang lebih baik. Jadi oleh karena itu menurut saya saya ingin sebetulnya ada progress sudah berapa dosen yang sudah menyelesaikan program S3 dari Program yang sudah diback-up atau didukung penuh oleh Kementerian Agama begitu. kenapa? Karena seperti yang kita temukan misalnya IAIN Ternate Pak Menteri, itu doktornya cuman beberapa orang begitu Pak Menteri, tentu kita … IAIN Ternate, belum lagi kalau kita bicara soal STAIN-STAIN yang ada di Pelosok-pelosok. Jadi arah dan orientasi kita harus lebih diarahkan pada STAIN supaya ada pemerataan kualitas pendidik begitu.Keagamaan & PendidikanProgram Pendidikan Islam 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Itu yang menjadi pertanyaan di 2 hal. Yang lain, tadi Perguruan Tinggi tadi disinggung oleh Pak Ace sebetulnya saya kadang-kadang berpikir tentang PT KIN kita UIN yang awalnya dimaksudkan adalah pencerahan setelah setelah selesai Pesantren, tetapi UIN lama-lama kok salah kaprah semakin menyeberang. Yang tadinya kita berharap UIN itu dari lulusan pesantren digodok lagi di Perguruan Tinggi semakin memahami perdebatan tentang paham agama maka UIN berbangga dengan kedokteran, politik dan lain-lain, loh ini UIN ini menjadi apa begitu. Nah sementara paham agama yang kita banggakan dengan cara kita melihat lilrahmatal’alamin itu sebetulnya digodok di UIN itu, tapi UIN-nya semakin lari. Nah sebetulnya UIN itu berada di Kementerian Agama mesti ini harus diluruskan kembali supaya menggali paham keagamaan yang rahmatalil’alamin itu betul-betul bisa kita godok di UIN itu.Keagamaan & PendidikanPT KIN 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki 1. Tumbuhnya paham radikalisme yang bisa berujung tindakan terorisme. Ini tumbuh sebagian besar berbasis di Islam. Saya belum melihat di dalam program kita itu di RKAKL kita itu sebetulnya kita masuk di titik mana. Kalau paham radikalisme semakin berkembang, sementara tupoksi kita berada di pendidikan keagamaan maka ini menjadi indikator termasuk bagian dari kelemahan kita untuk menumbuhkan paham keagamaan yang berbasis kerahmatanlil’alamin. Itu yang pertama.Keagamaan & PendidikanRadikalisme 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Yang ketiga soal, saya tidak tahu Pak Menteri apa sudah ada turunan atau RPP dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Saya kira itu harus segera dari Pak Menteri dan tentu itu harus didialogkan atau dikoordinasikan dengan dunia usaha, jangan sampai menimbulkan persoalan itu ya tapi kebutuhan akan adanya regulasi yang kuat terkait dengan jaminan produk halal ini termasuk juga soal RPP- nya, saya kira harus segera untuk diselesaikan oleh kita.Keagamaan & PendidikanRPP Jaminan Produk Halal 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Dan catatan khusus karena pernah mengadu kesini, disebut disini saya lihat Tukin Guru, Tunjangan Kinerja Guru apakah akan bisa terselesaikan di Tahun 2019. Itu titipan dari beberapa guru yang mengadu kesini.Keagamaan & PendidikanTunjangan Kinerja Guru 8
Marwan Dasopang 2 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Itu yang menjadi pertanyaan di 2 hal. Yang lain, tadi Perguruan Tinggi tadi disinggung oleh Pak Ace sebetulnya saya kadang-kadang berpikir tentang PT KIN kita UIN yang awalnya dimaksudkan adalah pencerahan setelah setelah selesai Pesantren, tetapi UIN lama-lama kok salah kaprah semakin menyeberang. Yang tadinya kita berharap UIN itu dari lulusan pesantren digodok lagi di Perguruan Tinggi semakin memahami perdebatan tentang paham agama maka UIN berbangga dengan kedokteran, politik dan lain-lain, loh ini UIN ini menjadi apa begitu. Nah sementara paham agama yang kita banggakan dengan cara kita melihat lilrahmatal’alamin itu sebetulnya digodok di UIN itu, tapi UIN-nya semakin lari. Nah sebetulnya UIN itu berada di Kementerian Agama mesti ini harus diluruskan kembali supaya menggali paham keagamaan yang rahmatalil’alamin itu betul-betul bisa kita godok di UIN itu.Keagamaan & PendidikanUIN 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Saya mau fokus ke penganggaran program kita, maka bila membaca-baca ini kasihan juga ini BNPB, kasihan juga Pak William ini kalau terjadi bencana yang dicari BNPB, mana ini Pak William, begitu bencana dicari Pak William. Sementara anggarannya sedikit sekali, padahal kejadian dimana-mana. Di 1 tempat saja anggaran ini tidak cukup, namun demikian mestinya anggaran yang ada di kita dimanfaatkan sebaik-baiknyaPenanganan Bencana Anggaran BNPB 8



Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Saya berharap Pak Kepala mencermati ini cara penganggaran kita, saya sudah baca-baca ini dalam hal selain yang tadi 218.975 itu berada di anggaran dukungan manajemen, tugas teknis, pengawasan, peningkatan akuntabilitas. Sementara di penanggulangan bencana juga sebagian besar penyusunan dokumen, penyusunan data dan lain-lain, maka sebetulnya semakin miris Pak, sudah anggarannya kecil, maka yang menanggulangi bencana itu pun sebetulnya dari sekian banyak anggaran semakin kecil.Penanganan Bencana Anggaran BNPB 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Itu yang perlu saya klarifikasi dan menurut saya masih banyak bisa dipadat- padatkan umpamanya dokumen itu. Itukan dari tahun ke tahun Pak dokumen-dokumen. Ini ada 3 anggaran ini yang saya kumpul, 2017, 2018, 2019 mirip-mirip saja programnya.Penanganan Bencana Anggaran BNPB 8
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Pertama, proporsi penganggaran yang saya lihat ini, program penanggulangan bencananya itu bernilai 400-an dari 600-an. Sekitar 218 itu berada di dukungan manajemen, tugas teknis, pengawasan, peningkatan. Dari 400 itu yang disebut dengan program penanggulangan bencana, saya mengajak teman-teman Anggota Komisi VIII nanti di pendalaman akan kita buka, sebagian besar dari program penanggulangan bencana ini juga lebih banyak dokumen-dokumen juga, penyusunan dokumen, penyusunan teknis, rapat-rapat, saya sudah membanding-bandingkan 2018, 2017, 2019, menemukan beberapa data-data program kita yang sifatnya dianter ke deputiannya, umpamanya penyusunan data 1 milyar, kemudian nanti di humas lagi ada data lagi 2 milyar, kemudian ada penyusunan dokumen sekian, di kedeputian ini penyusunan dokumen yang mirip-mirip tentang verifikasi dan program tata cara penyaluran bantuan penanggulangan. Maka ditotal dari 400 ini hampir setengahnya juga itu penyusunan dokumen juga. Nah kalau begitu hanya tinggal 200-an lagi yang sampai tentang penanggulangan bencana itu.Penanganan Bencana Proporsi anggaran 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Saya ilustrasi sedikit. Saya kemarin bersama-sama dengan Ketua Komisi VIII ke GunungSinabung, begitu didambakannya di BNPB yang di daerah. Kami datang ada acara kita rasanyaAnggota Dewan, kita ada tempat duduk di depan, kita duduk kata panitianya Pak ini untuk BNPB Pak.Ya, kita pindah saja ke belakang, begitulah tanggapan masyarakat dan panitia mendambakan BNPBini. Kami senang dan mudah-mudahan ketawa Pak Ketua saya tidak, kita tidak kecewa. Begitudidambakannya BNPB ini karena memang kalau pada bencana itu, ya BNPB lah yang bisa turun. Kamikalau ikut serta disitu pinjam istilah Pak Iqbal yang di sebelah saya ini itu dana bergaya lama itu PakKalau kami dapat ada bencana terus BNPB bawa kami kesana, kami katakan ini dana bergaya. Kalaubuat orang BNPB ini dia jadi anggota dewan, dia besok Pak langsung terpilih itu Pak, karena banyakyang membawa kebaikan terhadap yang dibutuhkan oleh masyarakat ituBencana Daerah mendambakan BNPB 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya dari tadi menghitung kata-kata Sumbar itutidak terhitung dari BNPB, saya mengucapkan terima kasih. Karena memang Sumatera Barat ituadalah daerah yang betul-betul sangat rawan bencana. Pelaksanaan di waktu gempa yang sangatdahsyat tersebut, memang sangat berperan BNPB dan unsur yang lainnya. Tapi, bagaimanapun jugamasih banyak peninggalan-peninggalan sisa kerja yang belum selesai. Saya langsung saja, kalaumasalah teknis mungkin kita serahkan saja ke BNPB. Itu soal daerah yang kita wakili. Saya namanyasaya Asli Chaidir, Nomor Anggota : 462 daerah pemilihan Sumatera Barat I.Tentang pembangunan yang di Mentawai itu, memang dulu sudah dialokasi dananya 481milyar, tetapi itu uang ditarik kembali, karena mungkin sesuatu hal mungkin ada masalah lahan, pengungsian yang tidak belum bebas, atau teknis lainnya. Karena memang Daerah Mentawai ituadalah daerah yang jauh dari kota, bisa ditempuh dengan kapal 12 jam dan materialnya mamang tidaksama material yang profesional yang ada di ada di secara nasional harga satuannya. Ini bukan sayamasuk pada teknis mungkin penyebab-penyebabnya bisa dari sana karena juga dinaikkan ke kapalpakai karung sampai di sana masyarakatnya juga belum bersahabat, harganya, apanya. Jadikontraktor itu sering tidak siap dan tidak mampu tentukan terhadap gawean dari BNPB saja, tapi dariproyek-proyek yang lain juga seperti itu. Jadi ini perlu perhatian terhadap sisa kerja yang ditangani olehBNPB, karena belum selesai dan itu sangat didambakan karena itu daerah miskin dan juga tidaksampai di situ saja karena daripada perumahan itu juga membutuhkan infrastruktur yang perludiperhatikan di sana karena BNPB ini adalah memang andalan dari masyarakat.Bencana Pembangunan daerah Mentawai 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Yang kedua, saya lanjut. Memang pada kesempatan ini biar pun saya sering ketemu denganKepala Badan BNPB ini, karena bersejarah betul beliau ini sampai-sampai orang Sumatera Barat itumemberikan gelar kepada beliau bergelar Datuk ya Pak ya, karena memang betul-betul di SumateraBarat sudah eksodus orang dulu, sudah mau pindah karena masih ada ancaman lagi gempa yang 8,5skala richter. Tapi alhamdulilah tidak dapat itu terlaksana tadi kita bahas disini.Satu lagi, Bapak Badan BNPB, tentang jalan evakuasi Ampang di by pass. Itu sudah lebih 3,5tahun belum selesai selesai. Nah, ini sangat disayangkan, pernah menanggung ya masih paling-paling45 parsel lah baru sampai ke by pass itu, baru bisa terlaksana dan juga sartel-sartel yang belum barubisa terlaksana mencapai sasaran. Sekali lagi, kami ucapkan mewakili Rakyat Provinsi Sumatera Baratatas perhatiannya selama di waktu bencana gempa tersebut, masyarakat mengucapkan terima kasihdan tentu diharapkan yang masih terbengkalai dan juga kantor Gubernur juga belum dijamah sampaisekarang masih kantor, sementara dan kantor-kantor departemen pemerintah lainnya.Bencana pembangunan jalan evakuasi 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Yang kedua, saya lanjut. Memang pada kesempatan ini biar pun saya sering ketemu denganKepala Badan BNPB ini, karena bersejarah betul beliau ini sampai-sampai orang Sumatera Barat itumemberikan gelar kepada beliau bergelar Datuk ya Pak ya, karena memang betul-betul di SumateraBarat sudah eksodus orang dulu, sudah mau pindah karena masih ada ancaman lagi gempa yang 8,5skala richter. Tapi alhamdulilah tidak dapat itu terlaksana tadi kita bahas disini.Satu lagi, Bapak Badan BNPB, tentang jalan evakuasi Ampang di by pass. Itu sudah lebih 3,5tahun belum selesai selesai. Nah, ini sangat disayangkan, pernah menanggung ya masih paling-paling45 parsel lah baru sampai ke by pass itu, baru bisa terlaksana dan juga sartel-sartel yang belum barubisa terlaksana mencapai sasaran. Sekali lagi, kami ucapkan mewakili Rakyat Provinsi Sumatera Baratatas perhatiannya selama di waktu bencana gempa tersebut, masyarakat mengucapkan terima kasihdan tentu diharapkan yang masih terbengkalai dan juga kantor Gubernur juga belum dijamah sampaisekarang masih kantor, sementara dan kantor-kantor departemen pemerintah lainnya.Bencana Revitalisasi infrastruktur 8
Mhd Asli Chaidir 1 PAN Sumatera Barat I Laki-Laki Kedua, mohon disampaikan data yang lebih rinci pada pertemuan yang selanjutnya mengenai alokasi anggaran program penanggulangan bencana sebesr Rp400 milyar lebih, dalam lampiran tidak disebutkan rinciannya dan di wilayah-wilayah mana saja yang akan mendapat program tersebut.Penanganan Bencana Alokasi Anggaran 8
Mhd Asli Chaidir 1 PAN Sumatera Barat I Laki-Laki Ketiga, dalam lampiran disebut mengenai 68 desa tangguh bencana yang dibentuk 68 desa tangguh bencana yang dikembangkan. Namun belum disebutkan desa-desa mana saja. Mohon disampaikan rincian data desa sebagai bahan pengawasan.Penanganan Bencana Desa tangguh bencana 8
Mhd Asli Chaidir 1 PAN Sumatera Barat I Laki-Laki Terakhir, tentang desa tangguh bencana ini juga di mitra Komisi VIII di Kementerian Sosial juga ada, dan kami di Komisi VIII ini diberikan semacam sosialisasi untuk peresmian atau pelantikan yang desa bencana itu, desa tangguh bencana tersebut. Itu kita melihat masyarakat betul-betul antusias dan bersemangat dan kita juga melihatnya lengkap semua dengan acara-dengan acara segala macam tapi selama ini saya melihat dari BNPB belum ada, belum ada kelihatan geizahnya tentang desa tangguh bencana ini, tapi kalau dari mitra kami yang dari Departemen Sosial itu memang betul-betul sudah melihat dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah- mudahan saja dengan adanya desa bangun tangguh bencana di BNPB ini entah kalau mungkin saya saja belum dapat mensosialisasikannya, mungkin kalau rekan-rekan yang lain Pak Samsu Niang sudah, saya belum pernah melihat dari desa tangguh bencana ini.Penanganan Bencana Desa tangguh bencana 8
Mhd Asli Chaidir 1 PAN Sumatera Barat I Laki-Laki Pertama sekali saya langsung saja pada isi pertanyaan. Kalau kita tadi rekan- rekan memang sudah sangat prihatin terhadap dari Tahun 2015 trendnya menurun terus anggaran untuk BNPB ini, karena BNPB ini andalan buat dari Komisi VIII yang selama ini sangat cepat responnya, tapi belakangan-belakangan ini agak menurun respon apa yang telah kita berikan aspirasi dari masyarakat. Nah contohnya mungkin daerah- daerah yang rawan bencana kita mengusulkan shelter, tapi jawabannya sekarang sudah KPU, sudah tidak lagi diputuskan oleh BNPB. Nah ini tentu perlu evaluasi kita, karena memang kalau PU itukan kerjaannya banyak, tidak terurus dia yang kecil-kecil ini. Makanya kalau kita dapat dikembali kepada BNPB untuk supaya yang kebutuhan-kebutuhan terhadap bencana alam ini agak sedikit cepat diresponi oleh BNPB dan pertanyaan saya, mohon dijelaskan alasan menurunnya pagu anggaran BNPB di Tahun 2019 dari Pagu Indikatif yang menurun sebesar Rp75 milyar dari hasil trilateral meeting. Hal ini penting mengingat bencana banyak terjadi sementara anggaran menurun.Penanganan Bencana Pagu Anggaran 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan fungsi pendidikan. Dengan realisasi yang hanya mencapai 22,57%. Dengan nilai anggaran sekitar Rp11 triliun dan dengan total anggaran Rp49 triliun, mengapa daya serap sektor pendidikan juga rendah padahal banyak yang bisa dikerjakan di sektor pendidikan ini dan apa yang menjadi kendala bagi Kementerian Agama karena kalau dilihat dari kendala yang dijelaskan terkait dengan bidang pendidikan adalah perubahan rencana kerja pemerintah dan bantuan siswa miskin atau ke Kartu Indonesia Pintar.Pendidikan Pendidikan 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Ketiga, di dalam kesepakatan di dalam trilateral meeting, Kemenag memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28,6 triliun dimana untuk pendidikan terdapat alokasi paling besar sejumlah Rp22,2 triliun dan dalam usulan anggaran tambahan 2016, Kemenag mengusulkan sebesar Rp13 triliun dimana anggaran untuk ... dialokasikan hampir sebesar Rp10,6 triliun. Jadi total pendidik... di dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp32,8 triliun. Namun di masyarakat banyak sekali keluhan tentang sekolah-sekolah yang rusak dalam hal ini madrasah dimana data dari Kemenag tahun jumlah madrasah mencapai 73.786 unit dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Baik di swasta maupun di negeri. Usulan saya, minta kepada Kementerian Agama untuk menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan islam baik itu pondok pesantren atau madrasah, madrasah yang ada dan jumlahnya sangat besar. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam rangka peningkatan mutu 21 pendidikan. Berharap kita agar mutu lembaga pendidikan dibawah Kementerian Agama bisa lebih baik dan sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu saja ketua. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pendidikan Pendidikan 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Dan selanjutnya, saya juga disini melihat ada kejadian-kejadian terhadap kekerasan terhadap perempuan. Saya belum melihat atau saya yang tidak baca berapa orang jumlah di seluruh negara Indonesia ini yang terjadi kasus dan berapa ibu atau pemberdayaan perempuan yang ikut, mengikuti dan men-support dan membantu terhadap perempuan ini dan juga sekalian terhadap kekerasan anak. Saya tidak melihat laporannya atau mungkin saya yang belum baca, pertanyaan saya itu. Berapa yang dapat Ibu bantu, menteri bantu terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut sebab ini sangat perlu data yang akurat supaya juga akan lebih menekan kejadian-kejadian yang sering kita dengar tersebut. Dan langkah konkrit, apa yang dikatakan oleh kyai yang sebelah saya, kira-kira supaya tidak terjadi lagi, terjadi pasti terjadi tapi akan mengurangi kasus-kasus kekerasan perempuan dan kepada anak-anak tersebut. Apa langkah konkritnya untuk menekan dari kejadian-kejadian tersebut. Sementara demikian dulu ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan anak8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Saya mungkin tidak banyak lagi banyak pertanyaan, karena memang semua pertanyaan hampir sama. Saya cuma sedikit menekankan saja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan bahwa perempuan ini pasti dan sudah jelas kita lahir dari perempuan. Nah melahirkan anak ini kan sesuatu yang sangat besar. Kalau tidak ada perempuan, kalau tidak anak, nah negara ini tidak ada apaapanya. Makanya disini saya melihat daripada yang telah berjalan diskusi.Perempuan dan Anak Perempuan 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Pertama tentang anggaran. Anggaran cuma yang dari 217 saja, itu terserapnya sangat sedikit sekali dan juga semacam laporan, perkiraan realisasi per Juni 29 dari 9%, itukan lompatnya hanya 20% langsung itu. Apa iya apa tidak bisa tercapai, makanya ini apakah memungkinkan akan bisa ditambah dan merealisasikan. Saya memang agak khawatir. Pertanyaannya saya pada kesempatan ini, satu, pertanyaannya tentu harus ada kejelasan karena pembagian-pembagian ke daerah-daerah itu tidak adil, tidak semuanya yang mendapat realisasi bantuan-bantuan tentang seluruh kegiatankegiatan tersebut. Mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan lihat di kota besar saja, kalau kita lihat di daerah-daerah, itu perempuan ini lebih berat kerjanya dari laki-laki. Ada di satu daerah yang bapak-bapaknya cuma kerjanya di warung tapi yang ibunya ke sawah, bertani dan segala macam. Ini kasihan kita melihat, mungkin inilah salah satu program bagaimana mungkin tadi ada bantuan-bantuan KUR atau yang lain-lain itu dan pembinaannya. Jadi itu salah satu fenomena yang ada di negara kita ini.Perempuan dan Anak Serapan APBN 2015 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Saya Asli Chaidir dari Dapil Sumbar I. Langsung saja, saya pada pertanyaan. Pertama dalam bahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama pada halaman 11 terdapat laporan mengenai realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari Kementerian Agama per tanggal 23 Juni 2015 dimana terdapat 4 jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan realisasi sebesar 28,63%, realisasi belanja barang sebesar 14,47%, realisasi belanja modal sebesar 13,45% dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 7,94%. Pertanyaan saya yang pertama adalah kendala apa yang menyebabkan realiasi 4 jenis belanja tersebut terlambat dalam rata-rata dibawah 30% padahal sudah kondisi ini sudah di bulan Juni dan khusus belanja bantuan sosial ada di posisi angka terendah yaitu 7,94%. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal belanja bantuan sosial ini penting untuk masyarakat karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Apa yang menjadi kendala Kementerian Agama untuk realisasi anggaran tersebut.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MHD ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Kedua, dalam bahan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama pada halaman 8, dijelaskan tentang realisasi anggaran berdasarkan fungsi. Dimana dijelaskan bahwa untuk fungsi pelayanan umum, realisasinya sebesar 22,78% dari total anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Realisasi fungsi anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Realisasi fungsi agama sebesar 20,97% dari total anggaran Rp6,9 triliun dan realisasi di bidang pendidikan sebesar 22,57% dari total anggaran yang mencapai Rp49 triliun. Tiga fungsi ini sangat fundamental dan menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri Agama. Pertanyaan saya yang pertama adalah dengan daya serap fungsi pelayanan umum sebesar 22,7% atau senilai Rp904 miliar dari anggaran sebesar Rp3,9 triliun, apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Kemenag dalam fungsi pelayanan umum.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Kita tadi sama-sama mendengarkan DIPA anggaran dialokasikan mencapai 1,8 triliun namun diawal tahun anggaran, dana yang bisa diambil atau dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Pertanyaannya, mengapa dana awal yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Apakah ini terkait dengan peraturan atau memang terkait dengan ketersediaan dana. Kalau hanya 50 miliar yang bisa dimanfaatkan, kami takutkan tidak bisa mengatasi masalah-masalah bencana yang akan timbul. Kalau ini terjadi, apa BNPB menyiapi langkah-langkah antisipasinyaBencana Alokasi anggaran 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Dan saya mendapat titipan dari Saudara saya yang disebelah Pak Iqbal, beliau izin karena ada satu hal yang sangat penting. Mengajukan satu pertanyaan saja. Di dalam bencana ini katanya ada 7. Bisa tidak dijadikan bencana 5 menjadi 8 yaitu bencana longsor Banjarnegara. Itu kalau saya tidak sampaikan pesan nanti mata saya juga bengkak juga nanti. Ini pesan dari Pak Iqbal, yang beliau minta izin tadi.Bencana Bencana longsor Banjarnegara 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Keempat, BNPB telah mempunyai peta daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya bencana. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan peralatan standar dalam penanggulanan bencana. Pertanyaannya, sejauhmanakah implementasi dari pelaksanaan pendidikan pelatihan dan persyaratan standar dalam penanggulangan bencana. Program ini sebaiknya juga melibatkan masyarakat seperti halnya pelatihan evakuasi dalam kondisi tertentu.Bencana Kewajiban BNPB 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Dalam penanggulangan bencana dimungkinkan untuk terlibatnya lembaga usaha atau perusahaan serta lembaga non pemerintah lainnya, demikian pula dengan tambahan, dengan lembaga internasional juga dimungkinkan untuk terlibat secara langsung dan membantu pada saat bencana. Pertanyaannya, bagaimanakah skema atau pola koordinasi lembaga tersebut pada saat bencana terutama yang berkaitan dengan lembaga asing karena dikhawatirkan ada motif-motif tertentu yang tidak bisa kita ketahui.Bencana Koordinasi antarlembaga 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Terakhir, dalam penanggulangan bencana terdapat anggaran mencapai Rp1 triliun yang bisa didapat dengan mekanisme pengajuan proposal dari kabupaten dan kota. Apa sebenarnya yang menjadi kriteria bagi daerah dalam hal ini kabupaten/kota agar dapat mengajukan proposal penanggulangan bencana tersebut.Bencana Kriteria proposal penanggulangan bencana daerah8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Kita tadi sama-sama mendengarkan DIPA anggaran dialokasikan mencapai 1,8 triliun namun diawal tahun anggaran, dana yang bisa diambil atau dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Pertanyaannya, mengapa dana awal yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 50 miliar. Apakah ini terkait dengan peraturan atau memang terkait dengan ketersediaan dana. Kalau hanya 50 miliar yang bisa dimanfaatkan, kami takutkan tidak bisa mengatasi masalah-masalah bencana yang akan timbul. Kalau ini terjadi, apa BNPB menyiapi langkah-langkah antisipasinyaBencana Penyerapan anggaran 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Kita langsung saja pada maksud dan tujuan. Kalau saya melihat kinerja BNPB ini sebenarnya sudah baik dan profesional dalam setiap bencana alam BNP telah menunjukkan peran dan fungsinya dengan cukup maksimal. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Melihat pada filosofi Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berkaitan dengan ini saya lihat BNPB setelah proses bencana atau pasca bencana kurang lagi memperhatikannya. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya peran dan fungsi BNPB pasca setelah bencana terutama berkaitan dengan aspek penanggulangan sarana bencana seperti pekerjaan yang sampai saat ini terbengkalai. Seperti early system untuk tsunami di Aceh yang sudah banyak rusak-rusak dan juga penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi dengan lembaga negara lainya seperti Dinas PU, pemerintah Daerah setempat dan lainya. Apakah BNPB mempunyai pola baku dalam koordinasi tersebut sehingga tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab pasca terjadinya bencana tersebut.Bencana Peran BNPB setelah bencana 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Keempat, BNPB telah mempunyai peta daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya bencana. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BNPB mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan peralatan standar dalam penanggulanan bencana. Pertanyaannya, sejauhmanakah implementasi dari pelaksanaan pendidikan pelatihan dan persyaratan standar dalam penanggulangan bencana. Program ini sebaiknya juga melibatkan masyarakat seperti halnya pelatihan evakuasi dalam kondisi tertentu.Bencana peta daerah bencana 8
MHD. ASLI CHAIDIR 1 PAN Sumatera Barat I Laki-laki Kelima, banyaknya usulan daerah dan belum direalisasikan oleh BNPB, terkait dengan bencana longsor, banjir, dan lain-lain, kami minta BNPB meningkatkan tingkat responnya dan merealisasikan anggarannya.Bencana Realisasi anggaran di daerah 8

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA1 PDIP Banten I Laki-laki Yang kedua, untuk Dirjen katholik di halaman 9 saya membaca salah satu program yang disebut-sebut Presiden Jokowi adalah revolusi mental, maka penting sekali meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang terutama pendidikan agama. Dari Bapak Dirjen halman 9, saya ingin menyoroti kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi tahun 2015 dan hutang 2014. Satu, pembayaran inpassing non PNS, TA 215 sebanyak Rp8.574.595.000,-. Kedua, gaji dan tunjangan guru serta profesi guru yang belum teralokasi dalam Dipa tahun 2015 sebesra Rp28,5 miliar. Tunjangan profesi guru yang belum dibayar tahun 2015 Rp52,1 miliar menjadi hutang di tahun 2015. Maka saya mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan pada pendidikan dan agama, terutama tentu berhubungan dengan gaji guru untuk dapat dicarikan solusinya.Pendidikan Anggaran pendidikan 8

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA2 PDIP Banten I Laki-laki Karena masih ada untuk Dirjen Bimas Kristen, kalau diizinkan, kalau tidak. Satu saja untuk Dirjen Bimas Kristen, rencana kerja pemerintahan Ditjen Bimas Kristen tahun 2015 lebih diutamakan pada bidang pendidikan dan merupakan skala prioritas pada RAPBN tahun 2014. Mendapat alokasi Rp301,8 miliar dan adapun kegiatan RKP Ditjen Bimas Kristen. Bantuan siswa miskin dan bidik misi, dua Bintik kurikulum, Intek kurikulum tahun 2015 bagi guru dan pegawai, tunjangan guru, tunjangan profesi dosen, peningkatan kompetensi guru. Pertanyaan dari semua Dirjen yang pada Kementerian Agama saya melihat tidak berbeda dalam rencana kerja dan visi, misi kedepannya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa untuk bidang pendidikan ini juga menjadi titipan anggaran dari pendidikan dan program Kementerian Sosial, terutama dalam hal bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar. Setiap program yang dipaparkan Bapak-Bapak Dirjen menggambarkan bahwa anggaran pendidikan adalah yang tertinggi dan juga terlihat bahwa adanya beasiswa. Apa kriteria penerimaan bea siswa dari Ditjen Bapak-Bapak, apakah pengelolaan bantuan siswa Kartu Indonesia Pintar juga termasuk dalam anggaran BapakBapak di Kementerian Agama sementara di Kementerian Sosial telah jelas SOP-nya. Terima kasih PimpinanPendidikan Pendidikan 8

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA1 PDIP Banten I Laki-laki Karena Bapak Deding sudah memberikan waktu yang sangat sedikit sekali, karena memang sudah kesoreaan, tapi ini kewajiban juga kita bersama.Pertama, saya membaca di halaman 45 di Dirjen Hindu. Alokasi anggaran tahun 2014 berdasarkan fungsinya, untuk agama dialokasikan Rp91 miliar lebih sekian atau 15%, pendidikan Rp491 miliar lebih, dan pelayanan umum hanya Rp6 miliar lebih. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai Rp345.541.312 atau 58%, belanja barang Rp117 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp103 miliar. Realisasi anggaran di tahun 2014 belanja pegawai 90%, belanja barang 94%, belanja modal 59%, belanja bantuan sosial 69%. Pertanyaan saya , pada realisasi anggaran tahun 2014 saya cermati di setiap pos anggaran belanja pegawai dan belanja barang melebihi 90%, sementara bantuan sosial hanya 69%. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini dan kendala apa yang saja yang Bapak temui, sehingga di tahun 2015 kita bersama-sama dapat mencarikan solusinya terutama dalam bantuan sosial, tentu output dan target tidak tercapai. Berbasis apakah Bapak mengajukan program bantuan sosial ini. Yang kedua, pada tahun 2015 berdasarkan fungsinya alokasi anggaran pendidikan tetap dengan anggaran tertinggi yaitu Rp578,8 miliar. Hal yang sama juga terjadi tahun 2014 sebanyak Rp491 miliar lebih. Apa yang membedakan program tahun 2014 dengan tahun 2015. Itu untuk HinduRancangan Anggaran Anggaran 8
Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, ada kaidah yang mengatakan almuhafasob wa a'la qodimusoleh wa akhirul jadidil asyro kita tetap memelihara nilai-nilai program-program yang baik dan tetap menerima program-program kebijakan-kebijakan strategsi yang lebih baik lagi 2014 anggaran kementerian ini adalah 194,2 milyar.Perempuan dan anak Kebijakan strategis 8
Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi saya juga program apa pun Bu Menteri yang dirumuskan, yang akan dilaksanakan prinsipnya jangan sampai menabrak rambu-rambu agama, norma, moral, dan dan etika, ini penting bagi kita. Karena apa? kalau kita melabrak nilai agama itu tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan, kodratnya sudah seperti itu. Ke Padang Sidempuan membeli duku, pohonnya tinggi buahnya lebat, kalau tak ada perempuan tangguh takkan ada laki-laki kuat dan hebat karena ada 2 orang yang paling berjasa di balik lelaki yang hebat itu : yang pertama Ibunya yang kedua istrinya karena itu laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki jadi ini prinsipnya.Perempuan dan anak Ketentuan program 8
Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, oleh karena itu, kami harapkan di 2015 ini betul-betul kementerian ini mengalami peningkatan-peningkatan secara signifikan dari segi pencapaiannya bukan saja terkait dengan output-nya, terlaksananya program itu tapi juga yang terpenting bagaimana outcome-nya program itu bisa berikan manfaat.Perempuan dan anak Peningkatan pencapaian 8
Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang ketiga Ibu, saya 2 periode di DPRD Provinsi. Yang namanya Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Bu, dipanggil DPR ga mau datang kemudian di arahkan juga, ini tantangan ke depan. Oleh karena itu, baik pusat maupun daerah ini perlu sinergi dan perlu meningkatkan kapasitas skill kemampuan mereka ini, Bu. Jangan sampai sifatnya itu kadang-kadang programnya hanya copy paste saja, tidak ada umpamanya apa hal-hal yang baru, semuanya terikat tapi ini penting barangkali bisa menjadi muatan-muatan lokal. Karena itu, ini perlu jangan ada dana turun tapi mau diapakan ini, copy paste akhirnya asal terlaksana. Oleh karena itu, saya perlu ingin meluruskan tentang keadilan gender tadi.Perempuan dan anak Peningkatan skill 8
Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian 2017 di 2015 ini. Oleh karena itu, barangkali hal ini penting untuk bagaimana dengan anggaran yang terbatas ini tapi program-program itu betul-betul menggigit dan bisa paling tidak menurunkan angka narkoba kemudian terhadap kekerasan terhadap anak, kemudian terhadap perlindungan terhadap perempuan, ini seperti itu. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang sekarang harus diselesaikan dalam arti kita mengurangi kalau memberantas barangkali itu tantangan kita bersama, nah, ini mana pula yang memang bagus tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Kadang-kadang orang juga berkilah waduh anggaran kita terbatas tapi kita berikan anggaran cukup tidak bisa memanfaatkannya, penyerapannya juga rendah.Perempuan dan anak Prioritas 8



Mohamad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ada pantun yang ingin saya sampaikan mungkin di balik bait-bait itu juga tersisih pertanyaannya, Sanak boleh diajak ke kota, naik kendaraan merk Xenia, anak yang Soleh bagaikan permata, sebaik hiasan hidup di dunia. Bagaimana dengan kondisi anak-anak kita pada saat ini? Di televisi, kita melihat seorang anak terkunci dalam sebuah mobil pameran bagaimana kelengahan orangtuanya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sangat mendesak. Anak-anak kita dalam kondisi yang darurat perempuan juga dalam keadaan darurat karena itu saya ingin menyarankan keparat Ibu Menteri sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, kemudian yang kedua melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal. Saya rasa yang lebih darurat itu yang nomor 2, bagaimana melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, program-program solutif apa yang bisa mengantisipasi dari rangkaian problematika yang terkait dengan perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak ini.Perempuan dan anak Program solutif 8
MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RIyang telah aktif mengikuti acara ini dan giliran saya saat ini juga ingin menyampaikannya, semoga inibahagian daripada bentuk kepedulian kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini. Dan jugaPak Syamsul Maarif nama itu bagi kami orang Kampung amat sangat dekat sebab di Kampung itu ada4 kitab yang pertama tajur muluk, yang kedua mujarobat, yang ketiga man baulhikmah, dan yangkeempat Syamsul Maarif. Ibu Endang dari Boyolali cerita sapi makan sapi, kalau kalbu terus peduli,relawan datang tak pernah sepi. Nah, itu kan. Bu Endang, kita tadi jelas.Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BNPB pada 2013 telah meraihpredikat WTP Wajar Tanpa Pengecualian. Kalau di tempat saya, WTP itu Pak, Wanita TanpaPendamping alias gadis begitulah kira-kira. Nanti dia meningkat WDP, Wanita Dilamar Pria. Nah,ceritanya begitu lah kira-kira singkatnya, lebih ya 5 menit saja. Ini sebuah prestasi yang perlu kitahargai capaian-capaiannya, kita hargai. Sekecil apapun yang dilakukan bagi kami adalah sebuahkebaikan yang pasti akan mendapakan di sana di sisi Allah SWT dan Allah tidak akan pernahmeremehkan amal orang-orang yang beramal asal ikhlas, Insya Allah bukan kompensasi dunia naikpangkat dan sebagainya tapi kita yakin itu ada balasan yang kita harapkan jangka panjangnya yaitu diakhirat. Itu harapan saya.Bencana Agama 8
MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, memang kita melihat bagaimana usaha-usaha dari daerah cukup maksimal tapiyang saya menjadi bencana berikutnya yang bencana yang mengatasi ketakutan tadi Pak. Kenapa?terkena satu pasal, bumyi pasal itu begini :" ada apa di balik peyek, ada udang berbau terasi, ada apadibalik proyek, ada uang rawan dikorupsi". Nah, mungkin itu yang mereka takuti. Jadi apa segalamacam terkait erat degnan mekanismenya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kayaknya mental ini jugaperlu, perludibuang., ini kan zamannya revolusi mental. Kenapa? karena mungkin takut salah, takutsalah itu ya, ya takut, tidak ada alasan. Kalau dia punya , lmu punya komitmen InsyaAllah. Apa punresikonya, ya kalau terpaksa barangkali harus dipenjara, jadi harus mengatakan seperti Nabi Yusufalaihisalam. Sesungguhnya penjara lebih aku cintai, seperti itu. Tapi kalau takut sembarangan itu jubbun dalam bahasa agama, seperti kura-kura, belum ada angin, belum ada apa-apa,lihat sedikitaman ya, masukkan kepalanya. Jadi tidak tahu persoalannya. Jadi ini penting bagi kita, pengetahuantentang itu menjadi komitmen. Jangan sampai menjadi alasan dan kendala kita pada waktumenghadapi bencana. Tolong dijelaskan disini kenapa menjadi berkurang? Apa dasar pertimbangan inimenjadi penting bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, tadi yangketakutan. Kita melihat tentang indeks resiko bencana ya ancaman perKabupaten kota itu. Ini data2013, seperti apa perkembangannya di 2014? mungkin ada data. Dengan itu barangkali kita bisamelakukan upaya dan antisipasi untuk mengatasinya. Nah, menyambung barangkali yang dikatakanPak Aseli tadi, bagaimana kita ini dari anggota dewan kan harus pertanggungan publik, harus hadirsaat ini bukan sekedar menjaga citra tapi bentuk kepedulian kita tadi, seperti pantun yang disampaikantentang tadi ya perlu. Rahimakumullah.Bencana Indeks risiko bencana 8
MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, ada filosofi yang memang harus kita pegang bersama, dari manadatangnya bencana, dari Allah yang Maha Sempurna, jangan lalai dan jangan terlena, siap siaga danbertindaklah terencana. Nah, itu filosofinya. Memang ketentuannya tidak ada setiap tarikan nafas ituya, takdir Allah berlepas tidak ada karena itu pasca bencana itu yang perlu kita renungkan. Robbanama khalaq tahaza bathil. Tidak ada yang diciptakan Allah yang sia-sia. Seorang anak kecil heranmelihat buah semangka yang besar tapi tak ber pohon, artinya tidak ada apa pohonnya, akhirnya diabingung kenapa ini Allah tidak adil katanya, tidak seimbang. Akhirnya dia melihat Pohon Beringin yangpohonnya besar, Buahnya kecil. Capek mikir, tidurlah di situ dia sedang asyik tidur tahu-tahu ternyatabuah Pohon Beringin itu jatuh terkena hidungnya dan terbangun dia. Ya, Allah ini hikmah. Seandainyabuah beringin itu buah beringin itu sebesar buah semangka, saya harus masuk unit darurat barangkali,kira-kira seperti itu. Ada hikmahnya karena itu harga syair berikutnya. Bila Allah sudah berkehendaktiada kekuatan mampu menghalang, ikhlas menerima sikap yang bijak, ada hikmah yang harusdidulang. Ini bagian tausiyah Pak katanya.Nah, pertanyaan berikutnya. Kata orang, kalau pertanyaan singkat jawabannya panjang. Nah,saya mengambil yang pertanyaannya singkat, panjang jawabannya. Antara program PNPB 2014 dan2015 tentu berbeda anggarannya, berkurang atau bertambah? berkurang ya? Berkurang. Tapi kita kataBapak tadi tidak perlu banyak-banyak yang penting cukup. Sekian kali pergi bencana cukup, iya tidak?Aduh, kepengen barangkali beli helikopter, cukup. Nah, yang enak yang cukup-cukup itu ceritanya.Nah, kenapa terjadi pengurangan ini? apa sebabnya? apa dasar pertimbangannya? dasarpertimbangan. Ini menjadi penting.Bencana Penurunan anggaran 8
MOHAMMAD IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, oleh karena itu barangkali perlu di ada sinergi Pak Ketua pantunnya seperti ini bunyinya :"apa lah artinya sebuah taman, kalau tak tumbuh mawar berduri, apa lah arti kita berkawan, kalau takmau saling memberi". Saya kira begitu lah, kita berilmu, beri support, beri dukungan segala macambentuk kepedulian. Ini bukan yang sifatnya materi barangkali, wa qidu syai'i la yu'ti, kata orang-orang :orang yang tidak punya tidak bisa memberi, kami bisa memberi dengan 3 fungsi itu : penganggaran,pengawasan, dan ya kebijakan. Nah, ini. Jadi maksud saya mari kita bersinergi. Dan alhamdulillah ,saya dapat informasi hubungan antara BNPB dengan Komisi VIII sebelumnya berjalan dengan baikdan perlu ditingkatkan lagi kebaikannya, hal jaza ulli ikhsan illal ikhsan, kebaikannya itu kata Allahbalasannya hanya kebaikan pula. Saya rasa demikian menjala kakap suaranya menderu, pohonmenimpa ikannya mati. Ada khilaf, salah dan keliru mohon dimaafkan setulus hati.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Sinergi 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Agama dan juga berkat kerja sama dengan DPR penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin meningkat. Mudah-mudahan nanti indeksnya, kepuasannya semakin meningkat pula. Ini berkat kerja sama dan pertolongan dari Allah SWT.Keagamaan & PendidikanApresiasi Program 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Saya akan bertanya kepada Bimas Islam. Ada usulan keperluan 270 milyar yang disini untuk digunakan penambahan atas kenaikan nominal tunjangan penyuluh agama Islam Non PNS, jangan nanti Presiden sudah mengumumkan ada kenaikan, tahu-tahu uangnya tidak ada. Ini perlu juga kita dukung. Nah pertanyaan kami, apakah sebatas kenaikan nominal tunjangan untuk agama sama, apakah 270 ini masuk juga kepada penambahan bantuan rumah ibadah. Nah itu ceritanya. Ya walaupun sudah geleng-geleng begini, itu pertanyaan saja, kira-kira bagaimana begitu, ya itu ceritanya dan berapa target kita 2019 seberapa kira-kira begitu.Keagamaan & PendidikanNominal Tunjangan Non PNS 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Tadi kita melihat bahwa angka yang berubah turun signifikan pada fungsi pendidikan, padahal kita mempunyai komitmen untuk membangun bangsa yang maju bertumpu juga kepada pendidikan yang kualitasnya semakin meningkat dan sarananya juga semakin meningkat. Kemudian diusulkan kepada kita juga tentang tambahan anggaran. Jadi disini turun 975,5% dan diusulkan kepada kita 5,3 trilyun.Keagamaan & PendidikanPermintaan naikkan anggaran 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Untuk itu, ini juga jangan menjadi kurang. Maka di program j itu program penyelenggaraan ibadah haji dan umroh masih memerlukan tambahan anggaran yaitu Rp23.100.000.000,-. Ini namanya kekurangan, memang perlu ditambah. Itu sebab kenapa kita sudah berkomitmen bahwa petugas haji itu harus didanai oleh APBN. Ini sudah komitmen. Jadi kita mendukung termasuk juga program-program yang lainnya terkait dengan kebutuhan umat supaya tidak ragu-ragu terkait dengan produk jaminan halal ini. Ini penting bagi kita, sebab masih juga bertanya tentang vaksinasi dan sebagainya, ini juga memerlukan penjelasan kepada umat agar program ini juga bagian dari upaya kita untuk menghadirkan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Jadi perlu kita dukungKeagamaan & PendidikanTambahan Anggaran Program Haji 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Pertama, Pak Menteri menyampaikan usul dari LPTQ Provinsi Sumatera Selatan yang telah melayangkan surat ke Menteri Agama, siap untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang akan datang. Mohon didukung dan saya juga akan dukung anggaran.Keagamaan & PendidikanTuan Rumah MTQ Nasional 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Pertama, kami mengapresiasi atas kerja yang sungguh-sungguh dari BNPB beserta perangkat-perangkat struktur yang ada di daerah dalam rangka merespon dengan cepat musibah gempa di Lombok NTB dan mungkin daerah-daerah yang punya potensi seperti itu dan semoga ya ke depan BNPB ini lebih baik lagi, karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dipastikan gejala oke, tapi kapan terjadinya tidak tahu kita. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting.Penanganan Bencana Apresiasi 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Berikutnya juga kita tertarik dengan bagaimana membangun budaya sadar bencana dan ini seyogyanya menjadi tabiat ya, perilaku yang dimiliki oleh masyarakat teristimewa yang memang daerah-daerah rawan bencana. Nah kami juga ingin tahu nanti kira-kira sebarannya dimana saja, dan melibatkan siapa saja sehingga dengan demikian kita juga bisa urun rembug terhadap mungkin tidak terhadap kegiatan- kegiatan tersebut.Penanganan Bencana Budaya Sadar Bencana 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Nah oleh karena itu, kita bersyukur alhamdulillah banyak masyarakat asosiasi lembaga, yayasan, organisasi sosial yang siap memberikan kontribusinya. Sayang- sayang kalau mereka disana cuman menjadi saksi bisu saja. Nah karena itu, barangkali kerja sama umpamanya terkait dengan relawan ini memang perlu ditingkatkan dan yang penting itu ada unsur pemerataan. Jadi pelatihan-pelatihan, workshop dan lain sebagainya, menjadi hal yang sangat utama, sangat-sangat utama. Ini adalah dari sisi aspek keterampilannya, sehingga banyak yang mereka kerjakan. Contoh kemarin kalau untuk uang disana barang tidak tersedia, mereka harus dari sini kebutuhannya. Sebenarnya alhamdulillah banyak mereka yang sekarang membantu. Kalau umpamanya ada paket rumah konstruksi anti gempa dan lain-lain sebagainya, bisa mungkin situasi bisa memback-up sekian. Jadi sangat-sangat efektif dalam hal ini.Penanganan Bencana Kontribusi lembaga lain 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Kemudian kami juga ingin mendapatkan informasi tentang koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam arti kata, sejauhmana mereka merespon kemudian bersinergi dengan BNPB ini. Ini menjadi penting dan kita tidak tahu juga terkadang-kadang sebuah kebijakan diinginkan, mereka lama sudah dipatok BNPB karena terjadi perubahan kepemimpinan, ilmu yang selama ini diberikan karena dia susah berubah ini. Nah mungkin ada sebuah kebijakan bahwa syarat dari Kepala BNPB Daerah Kabupaten itu harus ini-ini. Jangan istilahnya sudah bagus, tahu-tahu terjadi mutasi, waduh ibaratnya kalau orang sudah perwira kan nanti di tempat, kasihan dengan banyak anggaran yang sudah dikeluarkan, dalam rangka untuk membangun profesionalisme dalam tubuh, artinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah tersebut.Penanganan Bencana Koordinasi BNPB ke daerah 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Yang kedua, mungkin pertanyaannya ini sama. Kata orang karena sama guru ya begitu. Kalau dari bawah pertanyaannya ke kita sebagai wakil dari dapil masing-masing biasa, BPBD itu bertanya “Pak, program-program apa saja yang bisa diakses dari BNPB itu untuk kita di daerah. Nah untuk jelasnya seperti ini, mohon disampaikan sebaran program BNPB ini ke Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga kita bisa melihat. Umpamanya di kegiatan prioritas nasional karena maaf kami belum sempat membaca secara tuntas Pak penjelasan disini terkait umpamanya dengan lokasi pembuatan dan pemasangan rambu dan papan evakuasi bencana, bantuan logistik kesiapan, ini sudah jelas, pendampingan ekonomi pasca bencana 9 lokasi, umpamanya dimana saja, pendampingan sosial pasca bencana 4 lokasi. Kemudian pembentukan desa tangguh bencana 68, budaya sadar bencana 84 lokasi dan lain-lainnya Pak sehingga dengan itu paling tidak bisa menginformasikan kepada daerah yang kita wakili.Penanganan Bencana Program BNPB untuk BPBD 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Jadi relawan-relawan ini perlu dibekali dan penyebarannya juga di seluruh Indonesia harus diperhatikan, teristimewa barangkali yang diprediksi bencana-bencana ini. Ini sebuah perkiraan saja kalau soal pastinya, tapi kita siap siaga.Penanganan Bencana Relawan dari lembaga lain 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Kami mohon informasi atau penjelasan terkait dengan penetapan skala bencana, karena DPR juga mengusulkan agar gempa Lombok itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Untuk itu, kami ingin bertanya apakah ada SOP yang jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk menetapkan status sebuah bencana atau mungkin kalau komponen-komponennya barangkali ini kadang-kadang berdasarkan tafsiran juga ya bisa dipahami. Kalau yang Lombok kemarin belum ditetapkan sebagai bencana nasional, apa kira-kira hal yang, komponen apa yang belum terpenuhi, kita juga ingin tahu.Penanganan Bencana SOP Skala Bencana 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Saya ingin tanya kepada Ibu Menteri, kira-kira kesetaraan gender ini sudah terwujud atau belum? Kemudian indikatornya apa sehingga kita barangkali ingin menyusun beberapa tahapan, kapan kita memiliki kesetaraan gender ini. Inikan isu-isu yang sangat, bisa dikatakan seksi di daerah sehingga itu saja. Jadi antara kesetaraan dan keadilan gender. Ini juga kadang-kadang mengusik juga yang kami yang laki-laki ini. Apakah kami ini punya persepsi gender atau tidak? Kadang-kadang begitu juga kan? Begitu kan? Karena itu, saya mohon kira-kira apakah sudah terwujud atau belum kesetaraan dan keadilan gender ini. Indikasinya apa? Kalau belum seperti apa sehingga dengan demikian, ini akan terwujud nanti di dalam menurut saya rencana kerja di tahun 2016.Perempuan & Anak Indikator kesetaraan gender 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Pertanyaan yang kedua adalah, kita tahu persis bahwa kita tidak bisa berkerja sendiri tanpa melibatkan secara bersama-sama Kementerian dan lembaga yang lainnya. Ada tidak data dari Kementerian ini, kira-kira pos anggaran yang ada umpamanya di Kementerian Sosial dan Kementerian terkait itu sehingga kita bisa menggambarkan bahwa Kementerian lembaga lainnya itu memiliki dukungan dan support yang tinggi terhadap Kementerian ini. Jadi kita bisa contoh tentang perlindungan anak, kemudian juga tentang terkait dengan perempuan dan lain sebagainya karena ini juga biasanya dengan hal-hal yang menyangkut masalah kebijakan.Perempuan & Anak Koordinasi antarkementerian 8
Mohammad Iqbal Romzi 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-Laki Ibu Menteri. Saya telah mencermati tentang agenda pembahasan RKA dan KL tahun 2016. Pertanyaan saya, adakah kira-kira program dan kegiatan yang baru, yang bisa menjadi alternatif solusi dari ragam permasalahan yang ada di RKL 2016 ini.Perempuan & Anak Program Baru Kementerian 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Mohon maaf Pak Ketua, pertanyaan saya itu ada 2, pantun tadi itu sampir saja. Yang pertama pertanyaannya mengapa capaian kinerja program dan kegiatan itu baru 17 % dan kemudian mengapa dan apa kendalanya itu. Kemudian yang kedua, apa program ..... di RKP BNPB di tahun 2016, kira-kira yang spesial apa? 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih.Bencana Capaian program 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, terkait dengan rencana kerja BNPB 2016. Yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah kira-kira apa program yang unggulan atau yang agak spesial lah dari 2015 sehingga program itu berikut kegiatannya menjadi kira-kira jurus yang sangat solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi kendala lama, seperti : lambatnya tadi menyangkut masalah pasalpasal tadi. Jadi ini juga saya mohon penjelasannya. Kemudian saya juga barangkali karakter penanganan bencana itu kan, ada yang bersifat fisik ada juga yang non fisik karena itu yang non fisik juga jadi perhatian maka Indonesia terkenal dengan alhamdulilah, masyarakat yang istirosah yang ber-istirosah. Jadi juga menjadi penting karena tidak ada bencana itu begitu saja tanpa efek atau akibat dari perilaku manusia. "zhoharul fasadu fi barri wal bahri bima kasabat aidinasi" ini juga harus menjadi bahagian penyuluhan terhadap masyarakat. Nah, karena itu kita memang sudah diajarkan bagaimana bersahabat dengan bencana artinya kita mengenal karakter bencana itu dan yang terpenting bagaimana mendekati sumber bencana itu kan "Annafi Adhori tu Allah Subhanahu wa ta'ala", ini ada pantunnya : " Kalau takut diterjang ombak jangan berumah di tepi pantai 20 ketetapan Allah tak dapat dirombak sabar menerima siaga berdamai". Kata berikut damai itu indah katanya gitu. Ebiet sudah mengarang lagu terkait dengan masalah ini kan Itu saja Pak yang saya tanyakan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Program unggulan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, kemudian Kepala BNPB beserta jajaran yang hadir pada saat ini, Mencermati capaian kinerja program dan kegiatan, tadi saya lihat ada 5 program terkait Rakernas tanggal 9 sampai 11 Maret 2015, ada foto-fotonya juga ini, Pak tapi foto ketua kami tidak ada disini padahal kami ini orang-orang yang saleh gitu. Kelompok orang-orang saleh ini Pak.Bencana Rakernas 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang ketiga, menyangkut penanganan Rohingya dan pengungsi Bangladesh ya. Kemudian bantuan kemanusiaan termasuk mendirikan rumah sakit 20 hari. Katanya sangat menarik, ingin diperpanjang lagi ....Indonesia hadir untuk memberikan bagaimana program kemanusiaan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, percepatan pemulihan packa bencana ada 4 kegiatan itu di halaman 12. Nah, dari semua itu ternyata serapan anggarannya baru 275 milyar sekian itu. Jadi 17% dari 1,2T. Pertanyaannya mengapa capaian padahal sudah di bulan keenam, 1/2 tahun ini baru mencapai 17%? Apa kendalanya? Barangkali karena kita pendekatan bencana, pasal-pasal itu juga menjadi bencana. Kira-kira bagaimana mengatasinya? Tadi sudah ada pembahasan segala macam. Nah, progressnya seperti apa kita juga ingin mendengar hal itu.Bencana Serapan APBN 2015 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, percepatan penanganan bencana Sinabung. Kiranya tadi kenapa Pak pertanyaannya, Pak? Ibu.. sejauhmana kalau saya begini, seberapa dekat penyelesaian penanganan Sinabung, nah itu kira-kira.Bencana Sinabung 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Berikutnya terkait dengan PHU Pak. Sudah banyak di daerah ditemukan birobiro perjalanan umrah yang tidak bertanggunjawab. Cuma dibawa saja, mungkin ke Jakarta, keliling-keliling, maaf, akhirnya kita ini, tidak jadi berangkat. Saya bertanya, berapa jumlah biro perjalanan haji dan umrah ini yang sudah disertifikasi, yang sudah ada izin. Berapa yang tidak punya izin dan apa tindakan yang tegas terhadap mereka yang tidak punya izin ini. Apapun alasannya, mereka telah merugikan umat karena apa? Hanya keuntungan yang mereka cari, tapi pelayanan Masya Allah, mengecewakan masyarakat.Haji dan Umroh Biro haji dan umrah 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pada saat reses kemarin, memang diberbagai macam daerah di kabupaten sampai di kecamatan, promosi-promosi umrah ini memang sangat menggiurkan. Kalau bahasa kami itu manis dilidah pahit ditelan, menggiurkan, akhirnya mereka harus menerima kekecewaan yang berkepanjangan. Bahkan sudah Kenduri tapi tidak jadi berangkat. Itu kelas umrah, apalagi terkait dengan haji. Itu juga yang kita kemukakan kepada Kakanwil Kementerian Agama Sulsel. Langkah itu telah diambil, Kementerian Agama provinsi Sumsel telah mengeluarkan kebijakan membentuk desk konsultasi dan pengaduan di setiap KUA terkait dengan masalah umrah, jadi sudah ada. Tinggal mungkin nanti ini bisa menjadi bola atau saya belum tahu juga mungkin kebijakan dari Pak Dirjen seperti itu tapi ini salah satu langkah agar Kementerian Agama hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi bahagian untuk memberikan pengarahan dan solusi terhadap problem yang menimpa mereka.Haji dan Umroh Biro umroh 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian terkait dengan travel yang liar ini. Saya juga pernah menyampaikan pada waktu itu dan perlu ditindak tegas. Ini ada pantunnya Pak. Sungguh tergiur murah membayar Cari uang disetor bergegas Usut tuntas travel yang liar Bagi yang melanggar ditindak tegas.Haji dan Umroh Biro umroh 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Apa dijadikan kesimpulan ketua ini? Pantun ini? Coba-coba sekali bentuk pantun pula kesimpulan itu kan? Ini penting ini karena Masha Allah barangkali, tinggal kita ditinggal shalat saja yang belum dinodai ya. Yang lain-lain sudah juga ini ceritanya itu. Kalau sudah haji, umrah, Masha Allah, menggunakan ghirah mereka untuk berhaji, beribadah tapi pihak yang lain bukan itu maksudnya, mencari keuntungan bahkan penipuan yang terjadi.Haji dan Umroh Biro umroh 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Assalamu‟alakum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati; Kementerian Agama yang saya hormati. Permasalahannya akan semakin rumit ketika kita bertanya apakah anggaran yang sudah ditetapkan untuk 2015 ini yang juga akan kita lihat nanti itu berbasiskan data 2014, jadi semakin panjang. Oleh karena itu sebagai bentuk kecintaan dan perhatian kami kepada Dirjen Pendidikan Islam ini kita semuanya harus jelas, sehingga perencanaan-perencanaan ke depan itu semakin mantap. Sehubungan dengan itu saya punya usul, pandangan indah menarik hati makin mantap menyejukan sukma, kalau hidangan sudah tersaji bolehlah kita bersantap bersama. Karena hidangannya yang 2014 belum ini jadi kita pending terlebih dahulu dan kita kepengen panjang sebenarnya dengan pendidikan islam ini karena apa, karena pagu anggarannya cukup besar. Dan ini apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk insha Allah memberikan kontribusi yang efektif bagi peningkatan pendidikan islam. Terima kasih pimpinan. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Data 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang ketiga adalah tentang databased profil pemondokan yang ada. Kita sudah sampaikan kepada perwakilan kita disini dan itu juga sudah cita-cita mereka. Oleh karena itu ke depan kita tidak perlu lagi, sudah ada datanya, tinggal di klik saja jelas berapa kamarnya, segala macam jelas. Ini tolong didorong Pak Dirjen, sempurnakan sistem yang ada sehingga ini bisa membantu separuh pekerjaan kita. Ini katanya sudah tahun kemarin. Sekarang sudah waktunya masih awal. Tolong didorong betul sehingga kita kesitu tidak meraba-raba, jangan nanti pengulangan lagi, pendataan lagi dan lain sebagainya walaupun mungkin terjadi renovasi besar-besaran di Mekkah dan Madinah, ini juga perlu antisipasi.Haji dan Umroh Data pemondokan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi rekomendasi saya, ini harus kita perhatikan. Cukuplah sudah pelajaranpelajaran lalu, kita berharap mudah-mudahan departemen agama ini, kita berharap mudah-mudahan Departemen Agama ini, dibawah Kementerian Ulul Hakim ini insya Allah ending dengan happy ending, harapan kita seperti itu. Inilah pantunnya. Wukuf di Arafah, intinya berhaji Bergetar kalbu mendulang hikmah Cukup sudah pelajaran berarti Agar tak jatuh di lubang yang sama. Al hajju Arafah, dan ada juga hadistnya itu, ceritanya kira-kira begitu. Itu harapan kita bersama, mudah-mudahan insya Allah untuk kebaikan tidak ada alasan kita untuk tidak memberikan dukungan yang penuh. Sekian. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Kitab suci untuk tuna netra 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Bapak, contoh umpamanya Pemerintah Sumatera Selatan memberikan kendaraan bermotor kepada P3N agar dia bisa ... Ini bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dikomunikasikan tapi kalau Kakan Depag nya pasif, tidak mau berinteraksi, bergaul, ya sulit. Ini perlu dipacu semangat agar berinovasi. Kalau memang tidak ada, wah, bagaimana caranya? Ini membangun komunikasi yang baik.Haji dan Umroh Koordinasi 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian terkait dengan penelitian. Kalau di tempat saya penelitian itu, Litbang itu sulit berkembang Pak ceritanya. Mudah-mudahan ini terus berkembang baik dari programnya maupun dari dananya ceritanya.Haji dan Umroh Litbang 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, mentelaah surat dari Abdullah Syekh ini, sama seperti seorang istri yang tahutahu dapat surat dari laki-laki lain yang tidak tahu oh ternyata suaminya begitu, kira-kira. Inikan ditujukan kepada Komisi VIII. Merujuk kontrak yang telah disepakati antara kita pada tanggal, sepertinya Komisi VIII ada disini. Siapa orangnya tidak tahu juga. Baru setelah itu ditanda tangani oleh Kantor Urusan Haji di Mekkah. Jadi saya rasa ini juga bisa menjadi bola liar maka pada malam hari ini dipertegas tidak ada kaitan sama sekali dengan personal ataupun mungkin dalam bentuk komisi yang utuh yang terlibat dengan kontrak ini. Saya rasa tidak ada ya, ini juga perlu ditegaskan kalau bahasanya seperti itu “Bainana wa bainakum” kan, ini. Seperti ada tiga pihak begitu. Ini perlu kejelasan juga kan? Kalau ke Kementerian Agama kita sudah mahfum tapi ke Komisi VIII. Saya khawatir nanti yang tadinya itu, para mafia beraksi. Khawatir juga kita dituduh yang tidak-tidak. Kalau jatuh barangkali ke media mungkin salah pengertian juga, wah ini Komisi VIII ini ada juga pada tanggal sekian itu, apalagi sudah dua kali kesitu, ini perlu juga Pak diklarifikasi, sama tidak ada kontrakkan terhadap ini. Jangan-jangan juga, ini juga ada yang bermain juga ya? Mereka sudah bayar dulu barangkali segala macam mengatasnamakan ini, ini juga pencemaran nama baik, prioritas kepada Kementerian Agama juga. Jadi saya rasa ini perlu di-clear kan, baraah terhadap masalah ini di Komisi VIII.Haji dan Umroh Pembatalan hotel 8



MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua terkait juga nanti dengan zakat, dengan wakaf dan lain sebagainya dan juga nanti dengan tadi maka saya agak bertanya tentang pengadaan kitab suci dan buku agama baik yang braille itu. Saya tanya ini paketnya berapa satu paket itu, berapa banyak. Jangan sampai ini kegiatan pengadaan kitab suci justru menjadi pintu masuk lagi yang isu itu sangat menarik di kalangan orangorang yang mungkin yang berhati, maaf, kotor ya. Ini harus kita jaga dan harus kita.Haji dan Umroh Program 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang keempat, penataan organisasi. Alih status pada PTAN, ketiga IAIN kemudian UIN ada 10 STAIN menjadi. Saya bertanya, bagaimana dengan nasib perguruan tinggi agama ini? Apa perhatian kita dengannya padahal mereka sudah berbuat dengan segala kemampuan yang ada buat mereka.Haji dan Umroh PTAN 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang terakhir. Saya doakan semoga pelaksanaan haji tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengukurnya itu sebagaimana temuan dari Irjen, ternyata kita belum punya standar, standar penilaiannya. Pelayananannya seperti apa, kriterianya seperti apa termasuk juga memanfaatkan kuota sisa yang hangus itu seperti apa begitu. Mohon, itu kan standar penilaian ini dirumuskan sehingga kita “Oh, pelaksanaan haji tahun ini alhamdulillah baik”. Apa ukurannya? Ada ukuran-ukuran yang jelas.Haji dan Umroh Standar penilaian 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI hormati yang kami hormati, Bapak Menteri Agama beserta jajarannya yang kami hormati, Suasana hari ini persis seperti pantun yang pernah saya sampaikan. "Khasiat jamu dicampur madu, mata pedas berat tertawa hasrat bertemu melepas rindu, ternyata kandas ditelan kecewa". Jadi supaya kekecewaannya jangan berlarut-larut maka kita perlu suasana untuk menghilangkan kekecewaan itu karena itu juga ini menjadi bahan evaluasi. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara baik karena itu kita berkali-kali sebagai Ketua bilang "Apa cantiknya seorang darah kalau tak berhias bunga melati apa menariknya kita bermitra kalau tidak mau saling mengerti".Internal Kemenag Kemitraan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi perlu pemahaman ini, mengerti hati kita-kita ini kan begitu Pak Ketua. Kayaknya ini perlu, miskomunikasi dan mis-understanding kira-kira begitu. Nah, untuk itulah masalah mau dilanjutkan atau ditunda semuanya punya alasan Seperti pantun berikut ini : "Ilmu yang berfaedah hasil belajar menjadi sahabat dan kawan yang tangguh kalau cepat ada yang dikejar bila lambat ada yang ditunggu".Internal Kemenag Rapat 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kita menundanya ada ga yang ditunggu? ternyata ada data yang diminta oleh Pak Kus ini belum datang juga seperti program yang kita mintakan apa belum ada juga. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan masa iddah ini kira-kira, ya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk rekonsiliasi karena itu PKS dalam hal ini sepakat untuk ditunda. Terima kasih, Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Internal Kemenag Rapat 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Pak Sekjen, ada berapa tadi 16.386 orang tenaga honor di lingkungan Kementerian Agama yang telah diproses ke BKN untuk dibukukan menjadi PNS, tadi katanya sudah akan turun SK nya, kami ingin bertanya, dimana sajakah sebaran 16.368 ini karena kami ini orang Dapil Pak, kadang-kadang ingin tahu juga, “Oh, Sumatera Selatan ada”, begitu kan?. Untuk gaya-gayalah ceritanya. Gaya itu gerakan amal jariyah maksudnya.Internal Kemenag Tenaga honorer 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Selanjutnya saya juga kaget terkait dengan penanggulangan kemiskinan perkotaan. Dan juga angkanya 2,3 ya dan juga kemudian 203. Ini cukup besar juga. Pikiran saya mungkin apakah orangorang desa saja yang sangat miskin, bagaimana dengan orang-orang kota yang barangkali peluangnya lebih besar. Ini bagaimana kaitannya dengan hasil penelitian tadi kira-kira, kok di kota 19 masih besar angkanya. Apakah geliat perekonomian di kota tidak berimbas kepada mereka dan sebagainya. Sudah barang tentu semuanya ada hikmahnya, tapi kita juga tidak boleh membiarkan miskin dan itu berjalan terus ya ada upaya-upaya untuk menyantuni itu juga barangkali perintah agama terkait dengan asnaf bagian yang wajib diberikan zakat kepadanya. Kalau ingin berpikir jernih bacalah basmallah pahala berwudhu. Kalau bukan takdir Illahi tidak akan rela menjadi fakir. Ya memang itu takdir. Tapi kita harus ada kewajiban kepada mereka. Kira-kira apa program-program yang lebih menggigit lagi, yang betul-betul terasa dan dirasakan oleh masyarakat. Kemarin sudah dilaporkan kepada kita bahwa ternyata program PHK itu dari sekian program yang berada di mana-mana justru lebih efektif, lebih efisien. Kita salut untuk itu. Oleh karena itu sekali lagi perlu barangkali peningkatan penguatan apalagi terkait dengan sekarang ini kita mulai dari desa, satu desa 1 miliar, ini juga barangkali numpuk dana itu. Tapi penting juga pendampingan. Tapi ingat pendampingan jangan berubah menjadi sebaliknya penjampingnya, oleh karena itu evaluasi sangat penting apakah mereka sudah berbuat sesuai dengan ... yang ada dan mungkin kita fokus mereka karena pendampingan sangat menentukan. Ya petunjuk istilahnya kan. Karena itu masyarakat sangat-sangat menginginkan, karena apa karena kalau mereka tidak diadvokasi sudah, mereka tidak bisa memanfaatkan kube sekedar kube tapi sekedar terlaksana, outcomenya tidak terlihat jelas karena mereka ingin sesuatu yang sangat segar dan habis hari itu juga kalau perlu. Oleh karena itu mindset ini terkait dengan revolusi mental. Nah terkait dengan revolusi mental yang konkret seperti apa kita membangun apa istilahnya itu di kalangan orang-orang miskin ini tapi yang paling bagi kita pendidikan karakter atau revolusi mental. Revolusi itukan ada kesan itu cepat ya, untuk cepat berbeda dengan evaluasi.Kemiskinan Kemiskinan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah yang kedua, menyangkut masalah kepedulian penghargaan kepada guru. Tadi nada-nada sendu di awal sudah disampaikan sampai saya agak tersentuh begitu karena saya juga memang berangkat dari guru, dosen tetap di Syariah IAIN Raden Fatah kemudian berhenti kata berpartai. Jadi lompat-lompat juga begitu. Nah, saya tahu persis bagaimana penderitaan seorang guru itu. Yang mungkin masih dibayar dengan sekilo beras di akhir pekan dan seterusnya-seterusnya. SK mereka sederhana, wasiat para kyai pendahulunya, begitu saja tapi mereka juga hidup. Oleh karena itu negara harus hadir dalam hal ini untuk meringankan beban mereka sehingga kita memiliki kepedulian, penghargaan yang besar kepada guru karena itu kita perlu semboyan. Saya barangkali mengusulkan semboyan itu "Guruku sejahtera, pendidikan bergairah", itu tekad kita. Bagaimana kita ingin mensejahterakan para guru, honor itu kan penghargaan kepada mereka, sangat berharga bagi mereka, sangat membantu mereka. Nah ini ada pantunnya juga ini. Berburu kera di hutan belantara, Dibidik lepas terus menghilang, Guru sejahtera pendidikan bergairah, murid cerdas generasi cemerlang.Kesejahteraan Guru Guru 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang ketiga Pak Sekjen. Saya membaca pencanangan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, keteladanan. Ini kapan dicanangkan? Kok saya baca itu pencanangan. Apakah menyangkut revolusi mental ini atau baru? Saya ingin mencoba untuk barangkali memberikan informasi agar Kementerian Agama yang ada di pusat bisa melihat ke bawah. Kadang-kadang mandeg yang namanya ini Kementerian Agama di bawah Kanwil Depag. Banyak hal-hal yang tidak bisa di akses termasuk juga mungkin bantuan sosial dan lain sebagainya. Karena itu forum pondok pesantren, ketuanya bilang kepada saya. Pak, apa yang bisa di akses untuk 2015 ini? Ada 624 pesantren di Sumsel ini. Saya tanya, nanti mungkin ada program-program untuk itu, tunggu saya, .... anda berbuat, berjihad dan berdoa.Pemberdayaan Sosial Nilai Budaya 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Saya rasa ini satu penelitian yang berulang-ulang, apakah semakin banyak diteliti semakin banyak pula masalahnya itu. Kemudian sejauhmana hasil penelitian Ibu memberikan manfaat dalam bentuk program aksi dari ragam-ragam permasalahan yang diteliti itu. Kalaulah tidak barangkali apa gunanya ini, atau manfaatnya ya cukup besar juga ini. Kami pernah kota Makassar betapa hebatnya di kota Makassar itu walikotanya sayau singkat ya Pak Wali saya bilang saya namai kartu anda itu sebagai Krisna, kartu ringkas serba guna. Dengan satu kartu bisa digunakan banyak manfaatnya begitu. Saya rasa mungkin kita berpikir itu pula. Mungkin satu kartu saja nanti ke depan itu kan yang serbaguna tadi. Supaya memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Jadi kita mohon barangkali bagus juga ke kita hasil-hasil penelitian itu. Apalagi saya ini cukup konsisten bahwa fakir dan miskin ditanggung oleh negara. Fukuqoro wal masakin, salah satu ansaf dari asnaf yang wajib diberikan zakat kepadanya.Pemberdayaan Sosial Penelitian 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Buah Delima dicampur jambu. Pinang dibelah dioleskan madu. Sudah lama kita tidak bertemu senang berjumpa lepaslah rindu. Kalau tidak RDP ini tidak ketemu kita Bu. Maksud kita ini kapankapan kita juga bareng turun ke bawah sama Bu Menteri, begitu kan. Ibu Menteri salah satu hak daripada setiap Anggota DPR ini dan disumpah adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi di daerah. Pertanyaan kami, masih memungkinkan tidak kami ini menyampaikan usulan program yang terkait Kementerian Sosial ini. Dan ini disampaikan disumpah kita untuk itu. Pertanyaan yang kedua adalah saya sangat tergugah dengan visi membangun negara ini dari pinggiran dari desa. Saya melihat kegiatan atau program pendidikan pelatihan dan pengembangan ini Kementerian Sosial itu ada penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial bidang penanganan fakir dan miskin perlindungan dan jaminan sosial. Angkanya sama 42,5 di renstra 2015 dan juga usulan RKP juga sama 42,51.Pemberdayaan Sosial Program, Penelitian 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Oleh karena itu, ini ada pantunnya Pak. Duhai menyiksa perubahan akun Dari 57 ke 52 Menggadai SK, dana belum turun Demi menutupi kebutuhan biaya. Barangkali kalau ini memang menjadi hambatan, ini perlu diseriusi Pak Sekjen ya.Pendidikan Anggaran 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Iya, jadi bahasa tersiksa itu, bahasa agamanya azab itu kalau siksa itu kan, jadi ini kita harus minta bebaskan dari azab ini. Nah yang kedua, pertanyaannya adalah upaya-upaya konkrit apa untuk mengatasi hal ini sehingga jangan sampai ini menjadi kendala terhadap penyerapan anggaran yang ada. Pendidikan Anggaran 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah ketika kita sadar dengan kekurangan-kekurangan itu, nah mari kita sempurnakan secara bersama-sama. Komisi VIII telah memiliki tekad untuk tetap bagaimana supaya bendera Kementerian Agama ini berkibar dengan kencangnya di negeri ini bahkan kita ingin memperjuangkan keadilan anggaran 20% umpamanya di bidang pendidikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap itu untuk mengalokasikan yang selamanya di permasalahan, dana kita masih kurang, kita masih minim. Nah adalah sebuah tantangan.Pendidikan Anggaran pendidikan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, pada poin 4 di halaman 12 itu, perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari bantuan siswa miskin ke Kartu Indonesia Pintar. Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa ini membutuhkan waktu penyesuaian. Karena itu kami bertanya, kira-kira berapa lama lagi kira-kira penyesuaian ini. Apakah sekarang sudah bisa matching perubahan dari BSM ini ke KIP. Ini ada pantunnya juga ini. Bantuan siswa miskin jadi terhambat, Menunggu Kartu Indonesia Pintar Beban biaya semakin berat Terancam malu tak ikut belajar. Oleh karena itu sekali lagi kita mohon agar ada upaya percepatan untuk kesesuaian ini sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar.Pendidikan BSM (Bantuan Siswa Miskin) 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Ini menurut saya adalah sebuah perubahan akun sesuatu yang sangat serius karena BOS juga masih ada juga yang belum cair. Kemudian saya kemarin berkunjung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, saya juga berbicara dengan mereka, memohon aspirasi apa yang memang anda rasakan pada saat ini dan bagaimana meningkatkan upaya ke depan. Mereka mengatakan itu, 34 termasuk perubahan akun itu yang amat sangat membingungkan. Bahkan ada kepala sekolah yang menggadaikan SK nya untuk menutupi biaya operasionalnya. Ini barangkali sebuah hal yang memang kita perlu acungkan, bagaimana mereka bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau SK sudah digadaikan, itu yang ringan, pasti yang berat pun barangkali sudah tergadaikan juga tapi tanggungjawab itu perlu kita acungkan jempol.Pendidikan dana BOS 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Terakhir, ini mengulangi pantun saya, mudah-mudahan Ramadhan ini bulan yang mulia, menjadi solusi bagi kita semua untuk mengatasi berbagai macam problematika yang ada. Tadi Pak, istilah orang saya itu BOS itu Bantuan Operasional Sekolah atau bahasa kami itu Bikin Orang Senang. Jangan sampai menjadi BOS (Bikin Orang Susah). Ramadhan mulia datang menyeru Tunaikan puasa benar dan ikhlas Sepadan bahagia pahala diburu Mengharapkan surga sudahlah jelas. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal ibadah kita, kepedulian kepada umat, kepedulian kepada bangsa ini, tanggung jawab kita untuk membangun Insya Allah revolusi mental. 35 Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pendidikan dana BOS 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang pertama, saya ingin mengomentari bagaimana kita menyikapi hasil sebuah pengawasan. Kita harus hadapi dengan lapang dada, pengawasan itulah bahasa cinta dan sahabat sejati. Kawanmu sejati bukannya yang memuji di hadapanmu tapi yang menjelaskan kekurangan-kekuranganmu. Dengan itu kita bisa berbenah diri karena itu, ini masukan yang sangat berarti, jangan di di peti eskan ya? Ini ada pantunnya Pak. Melihat paras buruk di kaca bayang, Janganlah kaca justru dipecahkan, Nasihat nan ikhlas saling menyayang, Berbenah diri haruslah dilakukan.Pendidikan Pengawasan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Jadi itulah format kita di kaca bayang itu, jangan kaca yang dipecahkan. Wah ini jangan aturannya yang kita nodai tapi kita harus berbenah diri, berbenah diri. Nah semangat untuk berubah itu memang yang mahal. Berubah kepada kebaikan, semangat hijrah itu.Pendidikan Pengawasan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian tentang Baitul Quran. Ada 5 event disitu Pak. Ini dikelola oleh Kementerian Agama Pusat ya Pak, yang di TMII betul? Ini bisa bersinergi. Bisa dikelola dengan pariwisata agar kalau Indonesia menjadi laboratorium kerukunan umat beragama, jika perlu ada laboratorium alquran pula. Tempatnya sudah ada, tinggal ditingkatkan saja.Pendidikan Agama Baitul Qur'an 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Terakhir, terkait dengan pengadaan kitab suci bagi tuna netra yang sebelumnya dianggarkan tapi tidak terlaksana. Sekarang 2015 dianggarkan lagi, disitu ada satu paket. Nah, satu paket itu berapa. Kalau kita ingin bikin lempengan dari itu, itu agak ini. Sekarang ada elektronik sifatnya, yang mungkin hanya sekitar Rp1.700.000,- harganya. Saya ingin tanya satu paket itu apa dan berapa jumlahnya tuna netra di kalangan pemeluk ini yang membutuhkan itu. Ini juga saya harap sampai 2019 perencanaannya.Pendidikan Agama Kitab suci untuk tuna netra 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua kepada Litbang. Ada orang bertanya dengan ... punyakah kita sekarang ini data, data penduduk Indonesia berdasarkan, berbasiskan agama. Ada peningkatan atau ada pengurangan, ini menjadi penting agar bagaimana kita menyusun Renstra terkait dengan upaya-upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama ini.Pendidikan Agama Pendataan 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Tadi dijelaskan bagaimana PAUD yang sudah ada Dirjennya, bagaimana kita dengan diniyah, dengan itu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita harus siap barangkali melengkapi struktur itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada umat ini. Jadi itu yang pertama.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Saya pernah melihat adalah tafsir al quran yang itu sudah selalu direvisi kemudian bagus, dikemas dengan rapih dan ternyata di cetak oleh percetakan tertentu. Kira-kira, ini hak ciptanya pulang kemana Pak. Jangan sampai kerbau punya minyak, sapi punya nama, kira-kira begitu, ini harus dilindungi kekayaankekayaan intelektual ini harus terus dilindungi kitanya. Antara Mastur dengan Mastuur itu beda.Pendidikan Agama Tafsir Al-Qur'an 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian saya bertanya juga bagaimana dengan nasib para anak yatim dan piatu yang tidak mampu untuknya. Seperti apa juga kepedulian kita kepada mereka. Masih berapa lagi waktu Pak?Perempuan dan Anak Anak yatim piatu 8
MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Oleh karena itu saya agak mengkhawatirkan itu kharakatul irtidad ini. Entah bagaimana nanti kalau BPS sensus lagi, jangan sampai kita tercemapuk begini kan, jadi kita harus lakukan antisipasi. Tadi benar apa yang disampaikan Pak ... seperti itu sebenarnya.Perkawinan Nikah siri 8
MOHD. IQBAL ROMZI 3 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan terkait yang dengan bukan kerukunan, rukun, ada rukun damai, ada rukun. Program-program yang terkait dengan rukun iman dan rukun islam. Haji juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan transparan dan harus lebih baik lagi, jangan sampai menjadi pintu masuk yang melahirkan berbagai macam fitnah.Perkawinan Nikah siri 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Saya sekedar mengingatkan tentang realisasi anggaran berdasarkan program, karena sekarang sudah 6 bulan ya, tinggal sisa separuh perjalanan, waktu berlalu terus. Oleh karena itu harapan serapan-serapan ini bisa ditingkatkan. Sudah diungkapkan dari 11 program itu, penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan Kemenag itu urutan pertama, yang kedua pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenag itu kedua, yang ketiga bimbingan masyarakat islam, yang keempat bimbingan masyarakat kristen, yang kelima pendidikan islam, yang keenam dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya Kemenag. Kemudian yang ketujuh bimbingan masyarakat hindu, kedelapan bimbingan masyarakat katholik, kesembilan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenag. Kemudian sepuluh, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah. Kemudian sebelas, bimbingan masyarakat budha. Ini saya ungkapkan secara peringkatnya karena itu, ini menjadi barangkali bahan bagi kita semua untuk bagaimana alokasi dana yang telah disebar di berbagai .... ini bisa meningkatkan serapan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MOHD. IQBAL ROMZI 1 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian berikutnya mencermati dan mentelaah dari kendala pelaksanaan anggaran. Saya terkesima ketika bapak Sekjen tadi malam mengungkapkan bahwa Kemenag merasa tersiksa dengan perubahan akun 57 ke 52. Kita berdoa bulan ramadhan ini, mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari siksa ini.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Kemudian terakhir, di Pak Sekjen. Itu penutupnya supaya dapat dipahami dan mohon persetujuan. Kemudian dari Pak Irjen. Lain bahasanya, masih jauh dari memadai anggaran jika dibandingkan dengan beban kerja. Nah, kira-kira apa sih kok kalimat ini muncul. Menurut saya sudah bagus Irjen itukan dari sisi anggaran dan serapannya. Ongkos murah, kualitas prima. Itu kira-kira ini. Kenapa pula harus ditambah lagi. Apa alasannya?Rancangan Anggaran Anggaran 8
MOHD. IQBAL ROMZI 2 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Yang kedua, apakah RPJM 2015 dan 2019 bidang agama dan Renstra Kementerian Agama 2016 sudah selesai atau tuntas disusun. Kalau itu, apakah program 2016 ini sudah sinergi dengan itu, ini penting agar tadi katanya berapa lagi jumlah kabupaten yang harus kita bangun, kita rehab. Tuntas tidak nanti di 2019.Rancangan Anggaran RPJM 8
MOHD. IQBAL ROMZI 4 PKS Sumatera Selatan II Laki-laki Nah, semboyan, tekad dan komitmen ini Pak harus diterjemahkan dalam program aksi. Umpamanya berapa yang masih nunggak-nunggak yang kita selesaikan SK-nya. Kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan? Kalau kami di provinsi begitu, begini Pak. Kita tanya "Oh, ini tidak boleh Pak". Bagaimana caranya Biro Keuangan supaya boleh. Nah itu pertanyaannya. Kalau kendalanya kendala aturan, Undang-Undang, mari kita pikirkan secara bersama -sama untuk itu. Jadi saya rasa pasti ada saja jalannya untuk itu. Jadi dua hal ini yang menjadi titik tekan kita. Yang saya sampaikan pada saat ini. Ya mudah-mudahan Insya Allah semangat tadi yang kita bangun bersama ini perjuangan bersama Komisi VIII, Kemenag ini Insya Allah tadi, tetap berkibar deras benderanya di nusantara ini. Sekian. Allahumma ajjalna minalladzi nayastamii'unal kaula fayatthabiun ahsana. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Regulasi Aturan 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Pak Pimpinan, sebentar. Saya masih belum selesai kaitan dengan poin 1 huruf b itu. Jadi saya masih menjadi catatan nanti ini belum selesai kita diskusikan. Bahwa tadi ada pertimbangan-pertimbangan bahwa pilihan akun itu adalah terkait dengan resiko temuan, saya pikir ini masih bisa kita perdebatkan belum suatu hal yang menjadi keputusan kita. Bagi saya ini menurut saya perlu kita bicarakan ulang lah menyangkut karena apa? karena ini bisa kemudian menjadi sikap bahwa Komisi VIII betul-betul bisa menerima perpindahan akun 57 ke 52 itu. Jadi saya masih yang ini menurut saya masih perlu kita koreksi lagi lah kalau menurut saya karena apa? karena dari yang sudah kita bicarakan selama ini menyangkut aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari madrasah dari pondok pesantren, dari Kemenag di tingkat kabupaten kota dan provinsi, saya pikir ini kan masih menjadi perdebatan. Aspirasinya adalah bagaimana ditinjau ulang dari 52 kembali ke 57 lagi. Saya pikir kalau saya secara pribadi sebagai Fraksi Partai Golongan Karya bisa dikatakan bahwa saya belum menerima terkait dengan poin 1 huruf b tersebut. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Perubahan akun 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sekedar mengingatkan saja pada Bu Menteri dan jajarannya, bahwa posisi Kementerian Sosial hari ini menurut saya itu tugas dan kewajibannya sangat luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya. Tentu ini berdampak pada kesiapan lembaga dan sumber daya manusia di setiap jajaran mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Ini yang ingin saya ingatkan. Kenapa, karena misalnya saja saya membayangkan di Lumajang itu untuk mengatur banyak kegiatan misalnya apalagi di situ ada 11.000 PKH, dinas sosialnya hanya kantor sosial Bu, Eselon IV atau Eselon III itu, Eselon III ya. Ini yang saya maksud jangan sampai ini menurut saya sangat ideal tapi kesiapan dalam hal kelembagaan karena itu, mohon ini diperhatikan menyangkut misalnya juga evaluasi atas beberapa tenaga pendamping di PKH atau PKSK. Temuan saya di lapangan misalnya ada banyak tenaga pendamping PKH yang mulai 2007 sampai sekarang itu masih jadi pendamping. Tanpa ada saya lihat tanpa ada proses evaluasi yang cukup baik karena beberapa saya temukan ya sebatas mendampingi tapi kemudian bagaimana seperti target Ibu tadi misalnya 3 tahun kemudian menjadi dia dibantu untuk pengembangan rumahnya sampai kemudian tahun keempat kemudian diberikan ekonomi produktif itu, ini yang hampir di beberapa tempat yang saya dapatkan di Jember dan Lumajang di Dapil saya itu belum.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8



MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Mungkin harus dilakukan evaluasi terhadap para pendamping. Termasuk mungkin juga perlu dipertimbangkan kesenjangan honor antara pendamping PKH dengan PKSK Pak. Bayangkan ini menurut saya problem secara psikologis ini berpengaruh. Bayangankan dengan cakupan kerja yang sangat luar biasanya PKSK ini dihonor dengan 200.000, -, sisi lain PKH ini, pendamping PKH 2.250.000,- ini secara psikologis menurut saya ini cukup mengganggu. Tolong ini dipertimbangkan. Yang terakhir menurut saya ini saya hanya ingin melihat masalah postur anggaran. Saya tadi bacabaca tentang postur anggaran Kementerian sosial ini, sejak awal di rapat-rapat pertama memang saya sudah ingin sekali ada postur ideal menyangkut anggaran di Kementerian Sosial. Misalnya anggaran Kementerian Sosial untuk 2015-2016 ataupun untuk yang 2016 menurut saya posturnya masih sangat timpang ini. Misalnya untuk Linjamsos 80 persen, untuk rehabilitasi sosial 7,8 persen, pemberdayaan sosial 8,5 persen, pengawasan 0,3 persen, menurut saya ini belum ideal Pak. Jadi kalau memang ini menjadi bagian yang saling melengkapi melakuan penguatan-penguatan, menurut saya ini belum ideal. Seharusnya tidak terlalu jauh ketimbangan antara misalnya antara direktoratlah.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Saya pikir ini perlu dipertimbangkan lagi, apalagi kemudian anggaran pengawasannya saja hanya 0 koma sekian persen, saya pikir itu yang menjadi beberapa catatan saya terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timu IV Laki-laki Bismilllahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Kepala BNPB beserta jajarannya, Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu pada Pak Deputi Tanggap Darurat karena kemarin waktu saya reses didampingi oleh Pak Elly ...... untuk kemudian meninjau beberapa lokasi rencana penerima sumur bor di Jember, Lumajang beserta rencana tanggap darurat untuk daerah longsor di Daerah Tembusari. Nah, saya ucapkan terima kasih. Cuma dari beberapa perjalanan yang saya lakukan, saya mulai dari ada running text di TV One, Pak InsyaAllah sebulan yang lalu apa 3 minggu yang lalu bahwa BNPB akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi musim kering. Nah, ini yang ingin minta penjelasan, Pak karena khusus untuk Dapil saya mungkin juga daerah-daerah yang lain memasuki Bulan Juni ini memang mulai musim kering terutama di Dapil saya misalnya : di Jember, Lumajang ini setiap tahun pasti selalu ada problem di kekeringan tersebut. Selama ini antisipasi lebih dropping air, ya berapa truk segala macam padahal menurut saya ada hal lain yang bisa dilakukan, misalnya : sumur bor itu atau ada yang dari UNAIR, dongki itu yang menaikkan air dari bawah ke ..... Laut setinggi sampai 60 meter itu. Pak Elly yang menjelaskan waktu itu ke saya, ada teknologinya itu cuma ada problem, Pak. Bagaimana masyarakat bisa untuk mendapatkan program tersebut. Saya memang kemarin mengajukan ada beberapa titik yang saya ajukan untuk diberikan bantuan pihak BNPB terkait dengan sumur bor cuma ada beberapa saat memang harus dipenuhi. Ada berapa 2 Pak : yang pertama sampai hari ini peta hydrologi itu sangat sulit untuk didapat, peta hydrologi itu memerlukan titik air itu dimana. Nah, ini yang tentu sulit, kesulitan teman-teman BPBD itu disitu mendapatkan peta hydrologi.Bencana Musim kering 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timu IV Laki-laki Kalau kita pakai model mengecek bor air dimana lewat biasanya ESDM itu, itu agak mahal biasanya 1 titik itu harus biayanya 5 juta iya kalau ada, kalau tidak ada ini kan juga menjadi problem. Nah, ini menurut saya beberapa problem ini yang harus segera dijawab, Pak agar ketika masuk musim kering besok ketika masyarakat mungkin berikhtiar untuk melakukan itu, ada akses informasi tentang peta air dimana sehingga satu daerah misalnya desa itu mengobor dimana itu katanya ada peta hydrologi yang sampai hari ini, pihak BPBD agak kesulitan untuk mengakses peta tersebut sehingga khawatir nanti kalau misalnya ada program ada kesalahan lokasi akhirnya kemudian program tersebut tidak bisa berjalan. Saya pikir itu saja sebagai pelengkap dari pertanyaan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Musim kering 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 2 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Yang ketiga saya kira kita perlu mengapresiasi tadi keinginan dari Inspektorat Jendral menyangkut pengawasan pergeseran pengawasan dari hanya serapan menjadi kinerja, menurut saya ini penting, jangan sampai asal, asal dilaksanakan, asal, asal terserah tapi tujuan nya enggak capai, nah menurut saya kita perlu ada kesepakatan Komisi VIII, mungkin bertahap mungkin untuk 2015 bidang-bidang mana saja kita kemudian pengawasan (tidak jelas) kinerja, sehingga nanti berdampak pada peningkatan anggaran di inspektorat, karena kemarin misalnya ini 0,27% kemarin Kemensos untuk anggaran hampir 28 Triliyun hanya 0,37% untuk Inspektorat karena apa? Karena mungkin juga karena orientasi nya tadi Kesatker nya hanya penyerapan, mungkin kalau kinerja kan dibutuhkan langkah-langkah untuk kemudian perifkasi sampai (tidak jelas) menurut saya nanti bisa menjadi sesuatu yang harus kita dukung agar program-program yang bagus-bagus itu mencapai tujuan tidak hanya sebatas diberikan dilaksanakan, tapi tidak mencapai tujuannya saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Pengawasan 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 2 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Yang kedua, menyangkut Dirjen PHU ini Pak, dulu waktu RDPU baik dari Apoa Pori dan kemarin saya di Jawa Timur sekarang kan lagi musim Umroh, akibat dari panjangnya antrian Haji lalu masyarakat nya lari ke Umroh, nah ada banyak keluhan yang tersampaikan ke saya, akan sulit nya mengurus ijin sebagai penyelenggara Umroh, sehingga kemarin itu saya sempat tanya sekarang ini yang tidak punya ijin tapi punya jama’ah ahirnya membuat semacam kumpulan bersama itu kemudian akhirnya mereka bisa melaksanakan itu, nah ada kasak-kusuk ini Pak, saya perlu kasak-kusuk salah satu nya membuat tidak enak di dengar, karena ijin nya terlalu mahal padahal tadi saya, saya iseng-iseng saya suruh staf untuk syaratsyarat ijin umroh itu apa saja itu, ternyata tidak ada biaya itu tidak ada Cuma pengakuan dari Ampuri-ampuri waktu RDPU dengan kami sebelum pemerintah mengijinkan Menteri untuk kordinasi dengan Komisi VIII dan ketika kemarin saya ketemu dengan beberapa penyelenggara Umroh dan Haji itu, saya tanya njenengan punya ijin? Mahal Pur, angkanya sampai 800.000.000 Pak ini pengakuan dari para pemilik yang (tidak jelas) mengurus ijin akhirnya mereka memilih untuk tidak mengurus ijin karena mahal, ini, ini menurut saya perlu kita klarifikasi ini disini Dirjen PHU, karena klarifikasi itu nanti akan saya sampaikan kepada temen-temen saya.Haji dan Umroh PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timur IV Laki-laki Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnamasidi, dari Dapil Jatim IV Kabupaten Jember dan Lumajang. Yang ingin saya sampaikan ini aspirasi dari masyarakat ketika kami melaksanakan kunker di Nusantara Barat dan ketika saya ke Dapil. Yang pertama menyangkut kesejahteraan guru, dimana-mana ini hampir seluruh Guru Agama ini sedikit protes ke saya, khususnya sebagai Anggota VIII, kenapa? Kenapa merasa diperlakukan tidak adil oleh negara dan kesejahteraanya dibawah Guru-guru umum, padahal konstitusi mengatakan bahwa pendidikan nasional 20% tidak membedakan umum dan agama. Nah dari kemarin waktu dengan Pak Menteri, maupun dengan sekarang saya belum, belum melihat dan mendengar sebenarnya rencana strategi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama menyangkut memperjuangkan hal tersebut, karena menurut saya ini sudah kejadian yang lama dan saya yakin sudah di sampaikan dan Bapakbapak sudah mendengarkan semua nya, tapi sampai hari ini saya belum dapat 60 kebijakan umum yang strategis menyangkut langkah-langkah bagaimana kemudian memperjuangkan kesejahteraan Guru-guru Agama ini sehingga perasaan ketidakadilan itu menjadi hilang. Ini yang pertama.Kesejahteraan Guru Kesejahteraan guru 8

MUHAMAD NUR PURNAMASIDI 1 Golkar Jawa Timu IV Laki-laki Ya, sedikit saja. Pimpinan. Jadi di poin satu huruf C ini mengikuti apa yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Menteri jadi saya mengusulkan ditambah "mengupayakan penambahan alokasi anggaran di APBN 2016 dan mengintensifkan koordinasi ... dalam rangka". Selanjutnya hampir sama. Jadi tadi sudah ada stetement juga dari ibu menteri bahwa akan diupayakannya untuk penambahan alokasi di APBN 2016. Jadi mengupayakan penambahan alokasi anggaran di APBN 2016 dan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan tunjangan untuk TKSK.Pemberdayaan Sosial APBN, Gaji TKSK 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Alhamdulillah kita semuanya bersyukur bahwa kerja dari rekan-rekan dari Panja BPIH Komisi VIII dengan Panja dari Kementerian Agama setelah menyepakati sebuah formula yang di antaranya adalah adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan terhadap jamaah haji tetapi dengan mengefisiensikan dan merasionalisasikan terkait dengan anggaran sehingga didapatkan anggaran atau angka yang lebih turun daripada tahun yang lalu sekitar US$502.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan dari Kementerian Agama yang semuanya saya hormati. Assalamu‟alailkum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sesungguhnya kita sudah memulai dengan tradisi yang baik ketika Pak Sekjen menyampaikan laporannya dan di sini yang beliau sampaikan adalah data-data tahun 2014. Kemudian beliau menyampaikan program tahun 2015 dan memang aneh kalau tahun 2013 kemudian baru akan dievaluasi di tahun 2015 datadatanya karena itu pasti sudah dievaluasi tahun 2014. Jadi menurut saya ini sebuah, prinsipnya adalah Sekjen adalah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Dirjen. Sekjen sudah melakukan sesuatu yang correct yaitu dalam rangka evaluasi tahun 2014 ya disampaikanlah data-data 2014. Untuk tahun 2015 beliau sampaikan juga tentang data-data atau program tahun 2015, itukan tadi sudah dibacakan begitu. Jadi menurut saya itu tidak sughuatnya terlalu terang benderang.Haji dan Umroh Data 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Kedua, juga saya minta dalam konteks Rapat Dengar Pendapat semacam ini yang dibacakan oleh rekan-rekan dari kementerian itu adalah yang dibagikan. Sebab sangat berbeda pak, ini adalah ringkasan tapi sangat berbeda untuk membaca flowchart semacam itu dengan apa yang tertulis di sini, menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Menurut saya apa pun yang akan dibacakan adalah apa yang dibagikan. Wajar saja bila mungkin mendengar tapi kalau jelas datanya adalah tahun 2013 yang pasti sudah dibahas tahun 2014 yang lalu, padahal kita akan mengevaluasi tahun 2014 dan datanya belum ada. Saya kira tidak apa-apa untuk kemudian kita dengar dari Dirjen yang lain yang memang sudah siap. Terima kasih pak.Haji dan Umroh Data 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Satu hal yang mudah-mudahan Pak Menteri ini juga menjadi bagian yang kita sisir, memudahkan yang kalau usulan kami yang pernah kami sampaikan pada awal perjumpaan kita pada masa hikmah periode 2014-2019, kalau itu akan bisa kita pertimbangkan untuk tahun haji tahun yang akan datang yaitu keberadaan jamaah haji di tanah suci cukup 30 hari saja, tidak 40 hari seperti sekarang, saya kira itu juga akan semakin bisa mengurangi pembebanan terhaadp jamaah haji dan saya kira semakin ke depan semakin rasional karena tahun yang akan datang pasti akan lebih panas lagi dan jamaah haji pasti kondisinya juga sebagaimana biasa mereka kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji itu sudah yang mereka pikirkan adalah sayur lodeh, beras kencur, ya jamu ya segala yang ada di Indonesia sementara makanan sehari-hari mereka disana sedemikian rupa yang saya yakin mereka akan lebih mudah untuk akan supaya khusyuk beribadah kalau waktunya tidak terlalu lama dan sekarang era serba cepat, ada sms, ada facebook, ada twitter yang semuanya mereka pasti ingin cepat. Jadi kalau kemudian tahun depan sudah mulai bisa kita bicarakan tentang keberadaan jamaah haji di sana cukup 30 hari saja. 20 hari di Mekkah dan 10 hari di Madinah, saya kira dengan demikian pun juga anggaran akan bisa ditekan lebih kecil lagi dan dengan cara itu maka kita akan juga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.Haji dan Umroh Durasi haji 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terakhir, terkait dengan masalah haji sekali lagi. Ada juga yang meminta tentang Badan Pengelola Keuangan Haji dan Badan Pelaksana Haji itu juga betul-betul bisa terselenggara tepat waktu dengan cara yang professional dan dengan cara yang amanah. Saya kira demikian bapak. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Haji dan Umroh Haji 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Kemudian terkait dengan berikutnya. Pak Menteri, kita kemarin sudah melakukan rapat dengan beberapa dirjen termasuk Dirjen PHU dan Dirjen Bimas Islam. Yang rasa-rasanya kalau kemudian kami membaca dari program atau laporan Pak Menteri sekarang ini, sepertinya memang apa yang kemarin kita bicarakan itu belum terakomodasi disini. Contoh yang paling konkrit adalah tentang haji dan umrah. Tentang umrah, itu kemarin kita sudah ngulek-nguleknya itu sudah banyak sekali. Ada tamsil dari salah satu kawan yang mengatakan bahwa dengan nama Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah), itu kayaknya dirjen ini berarti punya istri dua Pak, haji dan umrah tapi yang selalu diperhatikan selalu yang haji saja, yang umrahnya selalu tidak mendapatkan perhatian padahal yang layak untuk menjadi istri kan umrah karena dialah yang muannas, kalau yang haji kan muzakkar, Pak jadi semestinya perhatian justru pada yang umrahnya bukan yang pada si hajinya. Mestinya … umrahnya dan bukan badasi haji kalau begitu, guyonannya begitu Pak karena memang kemarin sudah kita bahas sangat panjang tentang hal ini, permasalahan haji menghadirkan kebanggaan. Kalau umrah bisa menjadi bom waktu tentang problema besar karena banyak sekarang yang berangkat umrah itu adalah cara untuk secara illegal nanti overstay menjadi tenaga kerja disana. Itu akan menjadi bom waktu yang mengerikan tapi pengelolaannya dari Kementerian Agama bahkan dalam program Kementerian Agama disini juga belum muncul. Memang ada program terkait haji dan umrah tapi kalau kita lihat di programnya, tentang umrah belum ada sama sekali. Itu kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar dengan pihak dirjen. Jadi menurut saya harusnya memang mungkin kendalanya itu baru kita bicarakan kemarin sementara ini barangkali sudah dicetak sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut saya adalah rapat hari ini adalah sesungguhnya adalah kelanjutan dari yang kita bahas dengan para dirjen sehingga nanti ketika kita rapat berikutnya sudah terkompilasi sebagai suatu hal yang merupakan katakana rapat bersama.Haji dan Umroh Haji, umrah 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terakhir tentu saja kita semuanya berharap bahwa kita semuanya menjadi bagian dari pada apa yang Rasulullah pernah sampaikan "Man .... fii sabilillahi .....". Siapapun yang mempersiapkan terjadinya sebuah perjuangan yang sukses maka dia juga mendapatkan pahala bagi yang berjuang itu sendiri. Jamaah haji, mereka berangkat untuk menunaikan suatu rukun islam yang luar biasa, yang kalau mereka hajinya mabrur, insya Allah dakwahnya juga mustajabah. Dakwah untuk Pak Menteri, untuk Kementerian, untuk negara dan bangsa ini akan menjadi negeri yang "Badlatun thoyyibatun wa rabbunghaffur", jauh daripada fitnah, jauh daripada musibah tapi kita juga diingatkan "Ittakki da'watul fa innahu la isa bainaha wa bainahu hijab". Jadi kalau mereka jamaah haji sambil merasa didzalami karena kita tidak melaksanakan amanah semaksimal mungkin, khawatir disana mereka berdoa dan 16 doanya didengarkan oleh Allah dan kita menjadi susah. Itulah karenanya apa yang telah dikerjakan oleh Panja BPIH dari Kementerian Agama dan juga dari Komisi VIII saya kira memang perlu direalisasikan secara maksimal sebagaimana yang tertulis disini sehingga dengan demikian maka dakwah atau doa daripada jamaah haji adalah doa yang mabrur, yang menghadirkan kemashlatan kebaikan bagi kita semuanya dan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Jamaah 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Berikutnya Pak Menteri yang saya hormati. Tadi disampaikan tentang Lansia. Ini juga satu kondisi yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan dengan serius karena tadi jamaah haji yang menunggu itu sudah sedemikian panjang, ada yang sampai 23 tahun dan seterusnya. Kalau batasannya adalah 75 tahun ke atas, saya khawatir akan terlalu banyak juga yang nanti masuk pada usia 75 itu sudah mungkin memang sudah tidak bisa berangkat. Apa tidak mungkin kalau batasan Lansia itu agak diturunkan menjadi sekitar 70 tahun sehingga dengan demikian memang mereka sudah Lansia pada umur itu. Tapi itu lebih rasional, lebih masuk akal, memungkinkan menjadi bagian daripada solusi terhadap daftar tunggu yang berkepanjangan ini. Pak Menteri.Haji dan Umroh Jamaah Lansia 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terakhir bapak yang saya hormati. Ada juga beberapa hal yang layak untuk kami tanyakan juga, ada isu yang cukup menjadi pertanyaan di kalangan ummat yaitu akan dicabutnya SKB dua menteri terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ini di banyak kalangan menghadirkan keresahan karena payung hukum untuk kemudian bisa menghadirkan kerukunan itu sesungguhnya memang tetap diperlukan tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang justru menghilangkan payung yang sesungguhnya bisa dimaksimalkan untuk menghadirkan kerukunan itu, dikhawatirkan justru akan menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman bagi relasi antar umat beragama, ini juga perlu mendapatkan informasi sehingga kebenarannya bagaimana tentang masalah SKB dua menteri. Apakah akan dicabut atau justru akan dikuatkan, menjadi payung untuk menguatkan kerukunan diantara umat beragamaHaji dan Umroh Pendirian rumah ibadah 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Pertama terkait dengan evaluasi Pak Menteri. Memang sudah disampaikan disini tentang judul tentang evaluasi ada di halaman 8 dan seterusnya tapi yang ingin saya sampaikan adalah betul disini ada evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program-program tapi selain juga disebutkan tentang realiasinya 22% dan sekian dan evaluasinya, kendala pelaksanaannya bla-bla. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang tersampaikan disini memang presentase, memang dengan beragam kendala yang kemarin terjadi memang baru terlaksana 24%. Jadi pertanyaan saya adalah dari yang sudah terlaksana itu, sejauhmana evaluasi dari sisi kualitas penyelenggaraannya sebab kalau hanya sekedar angka-angka, kita kan juga kemudian tidak tahu kualitasnya apakah sesuai dengan angka-angka itu. Jadi angka-angkanya juga belum sangat tinggi tapi kualitasnya juga seperti apa. Apakah memang sudah sebagaimana seharusnya. Saya kira ini juga penting untuk disampaikan. Termasuk juga beberapa hal yang dalam beberapa rapat kerja dengan 26 Kementerian Agama, dengan Sekjen maupun juga Dirjen Bimas Islam beberapa waktu yang lalu. Misalnya waktu itu sudah disepakati dan disampaikan bahwa beberapa disampaikan akan direalisasikannya segera beberapa program terkait dengan bantuan untuk atau anggaran untuk MUI, untuk Istiqlal dan lain sebagainya yang ternyata sudah ada juga Keppresnya Nomor 51 Tahun 2014. Saya masih ingat betul bahwa dalam rapat terakhir disini dengan Pak Dirjen, waktu itu Pak Dirjen menyampaikan bahwa akan segera cair. Nah, saya baru mendapatkan kontak dari pihak MUI, kayaknya belum cair itu bapak. Jadi apalagi kendalanya? Tentu sekali ini mesti bagian yang penting juga untuk bisa segera dilaksanakan.Kepercayaan Evaluasi 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Berikutnya terkait dengan di halaman 4, bahwa disampaikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kementerian Agama tahun 2015-2019. Visi yang kedua tentang memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, tadi kawan-kawan sudah banyak menyampaikan tentang hal ini. Saya kira memang permasalahan yang memang perlu kita soroti karena justru juga dari Kementerian Agama, disini belum secara untuk kegiatan untuk 2016 itu bahkan belum mencantumkan sebagai suatu program, bisa kita lihat di halaman 19, itu kerukunan umat beragama, usulan tambahan, anggarannya tidak ada.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Kemudian di halaman 14, kita akan lihat tentang indeksnya Pak ya. Bukan indeks ya, tentang table anggarannya itu anggaran untuk APBNP 2015 kosong, APBN tahun 2015 dianggarkan tetapi justru kegiatannya dalam konteks yang dikaitkan dengan tabel nomor 5 masih justru tidak muncul berapa yang dimintakan tapi ada hal yang disini yang saya catat terkait dengan kerukunan ini di halaman 4 tentang meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, nilai indeks kerukunan umat beragama untuk target tahun 2015, 2016, 2017 malah kosong bapak, baru akan ada 2018, 2019 dengan sebutan atau dengan kriteria baik dan baik. Jadi karenanya untuk nilai indeks kerukunan umat beragama ini tahun 2015, 2016, 2017 apa memang tidak ada targetnya atau memang bagaimana kok masih dikosongkan. Saya kira ini juga penting untuk disoroti karena memang beragama yang terkait dengan kerukunan umat beragama, salah satu diantara yang sekarang ini menimbulkan kerawanan adalah kerukunan internal atau internal umat beragama. Misalnya kemarin kita mendapatkan informasi yang cukup, menurut saya cukup layak untuk kita renungkan yaitu peristiwa yang terjadi dengan Masjid Baiturrahman di Banda Aceh, di Aceh. Saya kira Pak Menteri sudah tahu informasinya tapi ini satu hal yang menurut saya agak menyalahi arus besar yang jalan begitu ya, dimana toleransi semakin kuat tapi di Aceh terjadi di Masjid Banda Aceh, Masjid Baiturrahman terjadi kondisi yang semacam itu. Saya kira kondisi ini memang layak untuk terus juga untuk dikritisi dan itu artinya adalah terkait dengan masalah kerukunan internal umat beragama pun juga ternyata memang masih layak untuk dikuatkan.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Publik juga banyak bertanya tentang sikap pemerintah Indonesia terkait dengan masalah umat islam di Xin Jiang, Uighur. Ketika informasi sampai ke Indonesia bahwa adalah mereka selama bulan ramadhan ini tidak boleh puasa bahkan kalau mereka punya toko harus dibuka dan harus menjual miras, anak-anak mudanya tidak boleh ke masjid dan seterusnya. Di tengah begitu derasnya penguatan hubungan antara Cina dan Indonesia, saya kira ini juga bagian yang layak untuk dikomunikasikan supaya kemudian pola hubungan antar kita ini adalah saling menghormati dan disitulah saya kira juga peran daripada Kementerian Agama untuk 27 membuktikan tentang bahwa kerukunan umat beragama itu sesungguhnya kalau bisa, bahwa beragama itu berjelaskan dengan baik, insya Allah .... harmoni, di Cina sekalipun atau di Tiongkok sekalipun.Kerukunan Umat BeragamaMuslim di Tiongkok 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Terkait juga dengan hal ini, Indonesia kan sering disebut sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Karenanya ketika kemarin terjadi pengungsi Rohingya datang ke Indonesia, mereka sangat berharap bahwa kemudian dari Kementerian Agama juga ada suara yang cukup kuat untuk kemudian berempatilah kepada mereka karena kan dengan beragam alasan, tetap saja saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa mereka semuanya adalah muslim.Kerukunan Umat BeragamaRohingya 8
MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID 1 PKS DKI Jakarta II Laki-laki Sejauh yang tersampaikan ke publik, belum kita dengar sikap maupun pernyataan yang jelas dari Kementerian Agama terkait dengan bagaimana penyikapan kita terhadap saudara-saudara yang terkena musibah ini padahal dari sisi kerukunan umat beragama, sesungguhnya kan Indonesia bisa berbicara lebih lantang bahwa kenapa minoritas muslim di Myanmar harus mendapatkan perlakuan semacam itu. Ketika kita di Indonesia bisa dengan sangat harmonis menghadirkan kerukunan antara umat hindu dan umat-umat islam dan umat budha. Sebenarnya dari sisi ini Kementerian Agama justru bisa melakukan lobby yang efektif kepada pihak Myanmar untuk tirulah Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan pengayoman yang demikian bagus sehingga dengan demikian maka permasalahan ini juga bisa teratasi dengan maksimal.Kerukunan Umat BeragamaRohingya 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang pertama saya langsung saja. Yang pertama saya mencermati laporan kinerja capaian kinerja angaran. Dilaporkan hampir semua menyerap di atas 90% tapi untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saya melihat hanya 64,45%. Saya sejak kemarin memang saya selalu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena kalau kemudian serapan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan hanya 64% maka sangat wajar kalau kemudian sarapan penanganan daruratnya maupun ... menjadi besar karena masyarakat tidak siap. Ini saya ingin tahu saja, saya ingin tanya kenapa sebenarnya? Karena menurut saya program-program yang saya baca untuk yang pencegahan dan kesiapsiagaan ini lebih banyak kan melibatkan masyarakat. Saya pikir masyarakat sangat welcome untuk kemudian melaksanakan ini. Saya pikir sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya sehingga serapan karena menurut saya seharusnya kurvanya terbalik. Jadi yang tahu kesiapsiagaan bisa 100%, saya punya pikiran mungkin yang darurat bisa 60% kemudian rehab bisa hanya 40%, kerusakan makin minimalis, saya pikir itu, itu yang pertama.Bencana Dana pencegahan 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang kedua, mengenai Desa Tangguh Bencana. Saya hanya mau tanya saja Pak, kalau di RKA K/L yang saya dapat ini untuk 2015 inikan ada 140 desa tapi tadi cuma 83 desa tangguh Pak ya. Saya hanya ingin tanya harga satuan untuk satu desa tangguh itu sebenarnya berapa? Karena saya melihat ini untuk prosesnya sangat ada untuk koordinasi desa tangguh, ada penyempurnaan juklak-juknis, ada rekrutmen, konsultan, ada penandatanganan perjanjian dengan BNPB, juga ada rekrutmen fasilitator. Saya hanya ingin melihat untuk pelaksanaannya saya kira sisa berapa itu dengan proses sangat panjang itu untuk membuat satu Desa Tangguh Bencana.Saya ingin tahu harga satuan Desa Tangguh Bencana itu berapa? Dan kemudian sampai dipelaksanaan tinggal berapa rupiah? Karena apa? Karena ini menyangkut, menurut saya menyangkut keberhasilan kita membangun sebuah Desa Tangguh. Kalau kemudian akhirnya dana yang untuk desa tangguh yang di lapangannya lebih kecil dibanding prosesnya, menurut saya sudah bisa kita simpulkan akan ada banyak ketidaksiapan atau maksud saya bisa dikatakan, bisa Desa Tangguhnya menjadi sangat tidak tangguh kalau memang nanti dan karena itu, itu yang kedua.Bencana Desa tangguh bencana 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari Dapil Jawa Timur IV ya, Dapilyang ranking 4 dan ranking 10 sebagai daerah risiko bencana, Jember, Lumajang. Saya dari PartaiGolkar. Sebagian pertanyaan saya sudah disampaikan oleh rekan saya, dari Romo tadi itu. Cuma sayaingin cerita, kemarin waktu saya reses, saya itu mengunjungi satu desa namanya DesaRowosarim,Kecamatan Sumber Jambai, Kabupaten Jember. Disitu itu, konon pernah adapembentukan desa tanggung bencana. Saya tanya kepada koordinatornya jadi berapa kali adakegiatan kegiatan cuma sekali Pak, sekali dikumpulkan direkrut 11 orang. Kemudian di-briefing,kemudian itu dikasih modal buat kentongan yaitu di bawah kaki Gunung Kraung. Ah, satu aktivitasyang dilakukan adalah hanya menurunkan satu penduduk dari lereng Gunung Krawung ke bawah itusampai sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan apa-apa sehingga mereka kemudian membakarkentongan itu. 11 kentongan mereka bakar. Saya tanya lagi, saya tanya ke kepala desanya, jalurevakuasinya sudah rapi semua Pak? Jadi sudah ada di coneblock, ada yang di aspal, semua sudah.Cuma tadi, memang menjadi problem kita hari ini menurut saya penanganan bencana ketika jadibencana, saya pikir semua masyarakat itu pasti ada termasuk anak-anak TK itu juga suruhngumpulkan bantuan untuk bencana tapi ketika pra bencana atau pasca bencana ini menjadi problemkita sekarang. Saya berpikir waktu itu dengan program yang saya baca sedemikian rupa, desa tangguhbencana itu ternyata memang penanganannya menurut saya sangat-sangat tidak maksimal. Sayasepakat dengan mengemukakan data itu bawel ketika kita mampu untuk melakukan mitigasi bencanadalam kasus Banjar negara menurut saya, setelah saya ke acara pendapat para ahli menurut para ahliitu kan Banjarnegara itu terjadi longsor karena aliran air yang terbuka sehingga kemudian meresapsehingga kemudian semakin lama itu membuat longsor. Kalau saja ada pemahaman pra bencana,saya pikir Banjarnegara tidak akan terjadi longsor. Karena waktu itu ada solusinya, misalnya denganaliran tertutup sehingga kemudian air itu tidak masuk, menggerus apa tanah yang ada di lereng ini. Inimenurut saya yang saya perlu sampaikan kepada temuan BPBD.Bencana Desa tangguh bencana 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang kedua, mengenai Desa Tangguh Bencana. Saya hanya mau tanya saja Pak, kalau di RKA K/L yang saya dapat ini untuk 2015 inikan ada 140 desa tapi tadi cuma 83 desa tangguh Pak ya. Saya hanya ingin tanya harga satuan untuk satu desa tangguh itu sebenarnya berapa? Karena saya melihat ini untuk prosesnya sangat ada untuk koordinasi desa tangguh, ada penyempurnaan juklak-juknis, ada rekrutmen, konsultan, ada penandatanganan perjanjian dengan BNPB, juga ada rekrutmen fasilitator. Saya hanya ingin melihat untuk pelaksanaannya saya kira sisa berapa itu dengan proses sangat panjang itu untuk membuat satu Desa Tangguh Bencana.Saya ingin tahu harga satuan Desa Tangguh Bencana itu berapa? Dan kemudian sampai dipelaksanaan tinggal berapa rupiah? Karena apa? Karena ini menyangkut, menurut saya menyangkut keberhasilan kita membangun sebuah Desa Tangguh. Kalau kemudian akhirnya dana yang untuk desa tangguh yang di lapangannya lebih kecil dibanding prosesnya, menurut saya sudah bisa kita simpulkan akan ada banyak ketidaksiapan atau maksud saya bisa dikatakan, bisa Desa Tangguhnya menjadi sangat tidak tangguh kalau memang nanti dan karena itu, itu yang kedua.Bencana harga satuan 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Nah, yang terakhir Bapak-bapak, terkait dengan pasca bencana tadi itu. Tadi rekan-rekansudah sampaikan, problem-nya di koordinasi dan segala macam sehingga kemudian bertahun-tahunini tidak selesai. Saya ingin bertanya sebenarnya yang dibutuhkan BNPB itu apa sehingga problemkoorrdinasi itu bisa kita selesaikan. Apa dibutuhkan sebagai sebenarnya? Kenapa? Karena kasihanjuga gitu bertahun-tahun mereka di pengungsian, tidak pernah kembali lagi karena ada problemkoordinasi tadi antara PU, antara kemenrterian kelembagaan dalam hal ini ada problem. Sebenarnyaapa sih yang dibutuhkan oleh BNPB? Kalau memang itu betul-betul dibutuhkan, ya kita sepakati ini,kita akan berikan sebagai suatu keputusan didalam komisiBencana Koordinasi antar lembaga 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang kemudian kedua juga harus masuk kurikulum. Menurut saya harus masuk kurikulum,karena apa? Karena ada 400 lebih artinya apa? Artinya daerah bencananya sudah ada, daerahbencana yang bersangkutan sudah ada semuanya. Menurut saya, harus ada kurikulum yangdimasukkan melalui tingkat PAUD sampai kemudian tingkat perguruan yang 9 tahun itu. Kejadian tadimisalnya Ibu Itet sampaikan, karena tidak paham akhirnya mereka membakar ladang, kemudian terjadikebakaran hutan. Ini kan sejak awal dia lihat bapaknya, bapak ku bakar hutan dan tidak apa-apa dandapat bayaran gitu. Tapi, kalau itu ditanamkan dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum, saya yakinkedepannya, tidak sekarang tapi mungkin 5 tahun 10 tahun lagi, ini akan menjadi sesuatu yang kitamengurangi kebencanaan itu.Bencana Kurikulum 8



MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki

Nah, ini menurut saya yang Mitigasi dan pasca bencana menurut saya perlu kita perdalam lagi.
Atau saya mengusulkan misalnya dimitigasi ini menurut saya perlu kita sepakati proses untuk mendidik
masyarakat sampai mampu menangani bencana itu berapa lama, kita lakukan pendidikan, apakah 3
bulan, 1 semester atau apa. Ini khusus untuk untuk yang misalnya daerah-daerah yang rawan
bencana, harus ada, tidak sekali saja misalnya harus satu semester sehingga masyarakat betul-betul
memahami bagaimana bencana itu terjadi dan bagaimana menanggulanginya. Kalau sekarang kan
hanya sebatas informasi, tidak ada juga misalnya papan pengumuman kalau terjadi bencana, apa yang
harus dilakukan, tidak ada saya juga cek di desa-desa tidak ada. Saya pikir ini harus ada, kita harus ada kesepakatan berapa lama, pendidikan itu harus kita lakukan ke masyarakat. Tidak bisa sesaatsaja, tidak bisa 2 jam, 3 jam. Apakah 1 bulan? 2 bulan? 1 semester? 1 tahun satu 8 atau berapa, itumenurut saya harus ada sehingga masyarakat betul-betul tahu dan ini meminimalisasi kerusakan yangjuga mungkin mencegah yang seharusnya tidak jadi bencana, yang seharusnya tidak bencana bisadiajar bencana gitu.Bencana mitigasi 8

MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Nah, yang ada kasus lain lagi. Dulu Pak, Kepala mungkin sampai ke panti di Jember itu ketikalongsor itu, sampai Pak SBY juga datang. Kemarin itu saya ke lereng gunungnya di Desa Suci DesaSuci itu saya temukan, itu kan aliran sungainya langsung ke bawah itu. Ada 137 KK yang hari inikehilangan 57 hektar lahan sawahnya karena ketika efek dari penanganan yang belum sempurnaakibat longsor panti saat itu. Jadi sekarang mereka itu rumah itu sudah tinggal kelihatannya apanamanya itu pondasinya itu. Sawah mereka sudah 57 hektar sudah hilang.Bencana Pasca bencana 8

MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki

Nah, ini menurut saya yang Mitigasi dan pasca bencana menurut saya perlu kita perdalam lagi.
Atau saya mengusulkan misalnya dimitigasi ini menurut saya perlu kita sepakati proses untuk mendidik
masyarakat sampai mampu menangani bencana itu berapa lama, kita lakukan pendidikan, apakah 3
bulan, 1 semester atau apa. Ini khusus untuk untuk yang misalnya daerah-daerah yang rawan
bencana, harus ada, tidak sekali saja misalnya harus satu semester sehingga masyarakat betul-betul
memahami bagaimana bencana itu terjadi dan bagaimana menanggulanginya. Kalau sekarang kan
hanya sebatas informasi, tidak ada juga misalnya papan pengumuman kalau terjadi bencana, apa yang
harus dilakukan, tidak ada saya juga cek di desa-desa tidak ada. Saya pikir ini harus ada, kita harus ada kesepakatan berapa lama, pendidikan itu harus kita lakukan ke masyarakat. Tidak bisa sesaatsaja, tidak bisa 2 jam, 3 jam. Apakah 1 bulan? 2 bulan? 1 semester? 1 tahun satu 8 atau berapa, itumenurut saya harus ada sehingga masyarakat betul-betul tahu dan ini meminimalisasi kerusakan yangjuga mungkin mencegah yang seharusnya tidak jadi bencana, yang seharusnya tidak bencana bisadiajar bencana gitu.Bencana Pasca bencana 8

MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari Dapil Jawa Timur IV ya, Dapilyang ranking 4 dan ranking 10 sebagai daerah risiko bencana, Jember, Lumajang. Saya dari PartaiGolkar. Sebagian pertanyaan saya sudah disampaikan oleh rekan saya, dari Romo tadi itu. Cuma sayaingin cerita, kemarin waktu saya reses, saya itu mengunjungi satu desa namanya DesaRowosarim,Kecamatan Sumber Jambai, Kabupaten Jember. Disitu itu, konon pernah adapembentukan desa tanggung bencana. Saya tanya kepada koordinatornya jadi berapa kali adakegiatan kegiatan cuma sekali Pak, sekali dikumpulkan direkrut 11 orang. Kemudian di-briefing,kemudian itu dikasih modal buat kentongan yaitu di bawah kaki Gunung Kraung. Ah, satu aktivitasyang dilakukan adalah hanya menurunkan satu penduduk dari lereng Gunung Krawung ke bawah itusampai sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan apa-apa sehingga mereka kemudian membakarkentongan itu. 11 kentongan mereka bakar. Saya tanya lagi, saya tanya ke kepala desanya, jalurevakuasinya sudah rapi semua Pak? Jadi sudah ada di coneblock, ada yang di aspal, semua sudah.Cuma tadi, memang menjadi problem kita hari ini menurut saya penanganan bencana ketika jadibencana, saya pikir semua masyarakat itu pasti ada termasuk anak-anak TK itu juga suruhngumpulkan bantuan untuk bencana tapi ketika pra bencana atau pasca bencana ini menjadi problemkita sekarang. Saya berpikir waktu itu dengan program yang saya baca sedemikian rupa, desa tangguhbencana itu ternyata memang penanganannya menurut saya sangat-sangat tidak maksimal. Sayasepakat dengan mengemukakan data itu bawel ketika kita mampu untuk melakukan mitigasi bencanadalam kasus Banjar negara menurut saya, setelah saya ke acara pendapat para ahli menurut para ahliitu kan Banjarnegara itu terjadi longsor karena aliran air yang terbuka sehingga kemudian meresapsehingga kemudian semakin lama itu membuat longsor. Kalau saja ada pemahaman pra bencana,saya pikir Banjarnegara tidak akan terjadi longsor. Karena waktu itu ada solusinya, misalnya denganaliran tertutup sehingga kemudian air itu tidak masuk, menggerus apa tanah yang ada di lereng ini. Inimenurut saya yang saya perlu sampaikan kepada temuan BPBD.Bencana pemahaman pra/pasca bencana 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang kemudian kedua juga harus masuk kurikulum. Menurut saya harus masuk kurikulum,karena apa? Karena ada 400 lebih artinya apa? Artinya daerah bencananya sudah ada, daerahbencana yang bersangkutan sudah ada semuanya. Menurut saya, harus ada kurikulum yangdimasukkan melalui tingkat PAUD sampai kemudian tingkat perguruan yang 9 tahun itu. Kejadian tadimisalnya Ibu Itet sampaikan, karena tidak paham akhirnya mereka membakar ladang, kemudian terjadikebakaran hutan. Ini kan sejak awal dia lihat bapaknya, bapak ku bakar hutan dan tidak apa-apa dandapat bayaran gitu. Tapi, kalau itu ditanamkan dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum, saya yakinkedepannya, tidak sekarang tapi mungkin 5 tahun 10 tahun lagi, ini akan menjadi sesuatu yang kitamengurangi kebencanaan itu.Bencana pendidikan 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang pertama saya langsung saja. Yang pertama saya mencermati laporan kinerja capaian kinerja angaran. Dilaporkan hampir semua menyerap di atas 90% tapi untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saya melihat hanya 64,45%. Saya sejak kemarin memang saya selalu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena kalau kemudian serapan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan hanya 64% maka sangat wajar kalau kemudian sarapan penanganan daruratnya maupun ... menjadi besar karena masyarakat tidak siap. Ini saya ingin tahu saja, saya ingin tanya kenapa sebenarnya? Karena menurut saya program-program yang saya baca untuk yang pencegahan dan kesiapsiagaan ini lebih banyak kan melibatkan masyarakat. Saya pikir masyarakat sangat welcome untuk kemudian melaksanakan ini. Saya pikir sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya sehingga serapan karena menurut saya seharusnya kurvanya terbalik. Jadi yang tahu kesiapsiagaan bisa 100%, saya punya pikiran mungkin yang darurat bisa 60% kemudian rehab bisa hanya 40%, kerusakan makin minimalis, saya pikir itu, itu yang pertama.Bencana Penyerapan anggaran 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Yang ketiga, saya hanya tanya saja ini yang terakhir. Terkait dengan program kerja BNPB tahun 2012 yang menyangkut saya hanya tanya, rencana ... pemulihan pasca bencana yang dihalaman 49 itu Pak. Jadi di poin 8 itukan proposal kabupaten/kota ... tertentu ini sudah ada desanya atau belum? Karena ini anggarannya 1 triliun ini. Kalau belum, apakah bisa kemudian menjadi dana aspirasi untuk kita bersama, saya pikir itu. Itu pertanyaan saya, karena saya belum tahu apakah ini sudah ada atau belum, kalau memang belum ada saya pikir bisa kita bicarakan bersama dengan Komisi VIII.Bencana Program pemulihan bencana 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Sebagian besar pertanyaan saya sudah disampaikan di meja Pimpinan dan tinggal 1 pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya terakhir itu yang ini ingin minta penjelasan sekaligus kebijaksanaan dari para menteri khususnya Menteri Agama menyangkut salah satu mengapa daftar tunggu haji menjadi sangat panjang ini, sepengetahuan saya ini karena ada kebijakan dana talangan haji melalui bank penerima setoran haji itu. Selain urusan terbatasnya kuota segala macam, menurut saya salah satunya adalah mengenai kebijakan dana talangan haji dengan uang yang belum cukup tapi sudah langsung bisa mendapatkan nomor urut haji. Saya mohon penjelasan dan kebijaksanaan dari Pak Menteri terkait dengan hal tersebut.Haji Daftar tunggu haji 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 1 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Sebagian besar pertanyaan saya sudah disampaikan di meja Pimpinan dan tinggal 1 pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya terakhir itu yang ini ingin minta penjelasan sekaligus kebijaksanaan dari para menteri khususnya Menteri Agama menyangkut salah satu mengapa daftar tunggu haji menjadi sangat panjang ini, sepengetahuan saya ini karena ada kebijakan dana talangan haji melalui bank penerima setoran haji itu. Selain urusan terbatasnya kuota segala macam, menurut saya salah satunya adalah mengenai kebijakan dana talangan haji dengan uang yang belum cukup tapi sudah langsung bisa mendapatkan nomor urut haji. Saya mohon penjelasan dan kebijaksanaan dari Pak Menteri terkait dengan hal tersebut.Haji Dana talangan haji 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 2 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Saya pikir itu sebagai pengenalan dari saya dan selanjutnya mungkin memang ini betulbetulproblem eksistensi dari profesi dari pekerja sosial, saya pikir kami butuh masukan dariBapak-Ibu terkait kira-kira advokasi regulasi apa yang sebenarnya diperlukan, tahapan-tahapanyang seperti apa, sehingga kami pun di Komisi VIII ini mungkin bisa melakukan sebagaimana yangpanjenengan impikan selama ini. sehingga pekerja sosial yang menurut saya kan hari inipemerintah menelurkan ratusan ribu program sosial yang itu berdampak berkaitan denganpemberdayaan. Saya nggak pernah melihat misalnya pendampingan di tingkat bawah nggakpernah ada, saya nggak pernah lihat itu ada dan sekalinya ada itu adanya di panti jompo,sekalinya ada di panti-panti yang menurut saya memang itu bagian dari profesi pekerja sosial, tapimenurut saya ini harus bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah yang lain.Tenaga Kerja Payung hukum 8
MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI 2 GOLKAR Jawa Timur IV Laki-laki Saya pikir itu sebagai pengenalan dari saya dan selanjutnya mungkin memang ini betulbetulproblem eksistensi dari profesi dari pekerja sosial, saya pikir kami butuh masukan dariBapak-Ibu terkait kira-kira advokasi regulasi apa yang sebenarnya diperlukan, tahapan-tahapanyang seperti apa, sehingga kami pun di Komisi VIII ini mungkin bisa melakukan sebagaimana yangpanjenengan impikan selama ini. sehingga pekerja sosial yang menurut saya kan hari inipemerintah menelurkan ratusan ribu program sosial yang itu berdampak berkaitan denganpemberdayaan. Saya nggak pernah melihat misalnya pendampingan di tingkat bawah nggakpernah ada, saya nggak pernah lihat itu ada dan sekalinya ada itu adanya di panti jompo,sekalinya ada di panti-panti yang menurut saya memang itu bagian dari profesi pekerja sosial, tapimenurut saya ini harus bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah yang lain.Tenaga Kerja regulasi 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Oh yang keempat. Dana-dana, ya saya kira dana yang kemudian disiapkan untuk apa BNPDIni tidak sebanding dengan peristiwa, tapi kemudian itu tersedia di kementerian-kementerian, sehinggapenggunaannya tidak efektif.Kemarin saya datang ke BPBD Sumut, mereka bilang kita tidak punya kewenanganmengalokasi anggaran, itu tergantung pada pemerintah propinsi karena kami tidak berstruktur keBNPB seperti itu. Nah, saya kira ini kan perlu regulasi, apakah ini bisa langsung berstruktur atau tadibentuknya UPT sehingga penganggaran pusat ini bisa kemudian meluncur ke BPBD-BPBD, sehingggatidak ada alasan satu daerah pun di negeri ini yang tidak membentuk BPBD di daerahnya.Bencana Anggaran 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang terakhir, saya kira harus ada badan riset khusus, ya badan riset khusus itumemang di pusat tapi bisa kemudian bekerjanya di daerah-daerah. Bekerjasama dengan perguruantinggi- perguruan tinggi yang ada di daerah itu atau dengan LSM yang telah terbukti kredibilitas, sertaakuntabilitas yang selama ini ikut dalam bencana di daerah-daerah.Dengan demikian kita akan semakin maju untuk melihat potensi bencana kaitannya denganmenyadarkan kesadaran bencana terhadap masyarakat di seluruh IndonesiaBencana Badan riset 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Saya ingin mengatakan, bahwa wilayah kita ini memang negeri yang sangat rawan bencana.Fakta itu saya lihat di paparan ternyata kita punya 12 macam bencana. Dan ke-12 macam itu terjadi diIndonesia. Yang lebih mengerikan indeks risiko multi ancaman per kabupaten kota tahun 2013 sajadari 525 kabupaten kota maka yang memiliki risiko itu ada 497 kabupaten kota, dimana 330diantaranya beresiko tinggi. Kejadian yang luar biasa juga bisa kita lihat pada paparan di 2014 dimanatotal kegiatannya sampai 1.475 peristiwa dengan 561 korban jiwa mengungsi 2 juta lebih ya dankerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian dana yang kemudian disiapkan dan terpakai sampai 34,5triliun buat saya baca. Karena itu saya mengusulkan 2 hal : pertama, merubah mindset kita tentangbencana, ini kan yang terjadi selama ini kita menghitung bencananya sehingga terjadi tadi suka adabencana, karena banyak uangnya bisa dimainkan dan sebagainya. Padahal RPJPM nasional itu kita itukan orientasinya manusia. Senin mengatakan pemain sekitar ini bukan berhadapan dengan bencanahingga ada siaga bencana, penanggulangan macam-macam, ngeri itu semacam militeristiksuasananya. Bagaimana kalau saya tawarkan mari kita bersahabat dengan gencar. Dengan ituorientasi kita manusia. Hingga manusia itu sadar bencana karena tadi semuanya sudah mengakui danada di Al-Qur'an bencana itu tidak mungkin kita hindari tapi kan mengurangi risiko, risiko terhadapsiapa?Bencana Indeks risiko multi ancaman 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Ya, terima kasih Pimpinan.Saya hanya ingin bertanya saja, apakah dengan kesimpulan ini, maka kemudian BNPB yangtadi sudah berjanji menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hanya mengikuti alur darikesimpulan. ,Kalau seperti itu kayaknya kesimpulan ini terburu-buru tapi kalau ini memang kesimpulanterhadap apa yang kita diskusikan tapi tidak membatasi jawaban atas semua pertanyaan diajukankawan-kawan, saya kira kesimpulan ini bisa diterima. Itu saja, Ketua.Terima kasih.Bencana Jawaban tertulis 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Yang terakhir sekali adalah saya membaca laporan di sini ada 3 keadaan 6,5 trilyun. Yangkemudian kemarin ada di BNPB, kami belum baca ada paparannya kemana itu digunakan, 6, 5 trilyunitu bisa kita lihatBencana Laporan dana 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Saya kira terhadap manusia maka pendekatannya adalah sadar bencana apakah tadidibenturnya sosialisasi, libatkan masyarakat, pesantren, yang saya lihat kalau ada bencana itu kantempatnya di gereja pengungsi itu ya, di mesjid tapi hampir bisa dipastikan pengurus mesjid, pengurusgereja ga tahu dia itu bagaimana menanggulangi bencana. Kenapa ini tidak dilakukan. Korban itunyananti rumah sekolah yang jadi korban anak sekolah. Pertanyaan saya, sudah ada enggak programmemberi pemahaman bencana terhadap anak-anak sekolah. Saya jawab sendiri belum ada, berartipendekatan yang masih kepada peristiwa bukan pada manusianya. Kenapa? karena itu kan BNPB bilananti peristiwa bencana itu kan. Sebenarnya kita bersahabat dengan bencana itu, karena dia tidak bisakita hindari, karena itu mindset-nya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepadamasyarakat kita tentang bencana ini. Itu yang pertama, karena dengan demikian kita bekerja untukmanusia bukan bekerja untuk bencana. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk selamat daribencana itu lah yang kita kerjakan, bukan apa saja yang mesti kita kerjakan terhadap bencana. Sayakira itu pendekatannya keliru sehingga belum ada penanggulangan bencana yang kemudianmemuaskan semuar orang melihat, luar biasa Indonesia bisa mengamankan warganya lewat BNPB,tidak ada. Paling tidak kita sudah berhasil mengevakuasi kita berhasil membuat jalur evakuasi tapi kemudian manusianya bagaimana? Kita tidak tahu bahkan kami tidak kena bencana pun karenapendekatan bencana berbondong-bondong ke daerah bencana seperti informasi Bapak tadi.Bencana Menanggulangi bencana 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Saya kira terhadap manusia maka pendekatannya adalah sadar bencana apakah tadidibenturnya sosialisasi, libatkan masyarakat, pesantren, yang saya lihat kalau ada bencana itu kantempatnya di gereja pengungsi itu ya, di mesjid tapi hampir bisa dipastikan pengurus mesjid, pengurusgereja ga tahu dia itu bagaimana menanggulangi bencana. Kenapa ini tidak dilakukan. Korban itunyananti rumah sekolah yang jadi korban anak sekolah. Pertanyaan saya, sudah ada enggak programmemberi pemahaman bencana terhadap anak-anak sekolah. Saya jawab sendiri belum ada, berartipendekatan yang masih kepada peristiwa bukan pada manusianya. Kenapa? karena itu kan BNPB bilananti peristiwa bencana itu kan. Sebenarnya kita bersahabat dengan bencana itu, karena dia tidak bisakita hindari, karena itu mindset-nya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepadamasyarakat kita tentang bencana ini. Itu yang pertama, karena dengan demikian kita bekerja untukmanusia bukan bekerja untuk bencana. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk selamat daribencana itu lah yang kita kerjakan, bukan apa saja yang mesti kita kerjakan terhadap bencana. Sayakira itu pendekatannya keliru sehingga belum ada penanggulangan bencana yang kemudianmemuaskan semuar orang melihat, luar biasa Indonesia bisa mengamankan warganya lewat BNPB,tidak ada. Paling tidak kita sudah berhasil mengevakuasi kita berhasil membuat jalur evakuasi tapi kemudian manusianya bagaimana? Kita tidak tahu bahkan kami tidak kena bencana pun karenapendekatan bencana berbondong-bondong ke daerah bencana seperti informasi Bapak tadi.Bencana pemahaman masyarakat 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Saya ingin mengatakan, bahwa wilayah kita ini memang negeri yang sangat rawan bencana.Fakta itu saya lihat di paparan ternyata kita punya 12 macam bencana. Dan ke-12 macam itu terjadi diIndonesia. Yang lebih mengerikan indeks risiko multi ancaman per kabupaten kota tahun 2013 sajadari 525 kabupaten kota maka yang memiliki risiko itu ada 497 kabupaten kota, dimana 330diantaranya beresiko tinggi. Kejadian yang luar biasa juga bisa kita lihat pada paparan di 2014 dimanatotal kegiatannya sampai 1.475 peristiwa dengan 561 korban jiwa mengungsi 2 juta lebih ya dankerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian dana yang kemudian disiapkan dan terpakai sampai 34,5triliun buat saya baca. Karena itu saya mengusulkan 2 hal : pertama, merubah mindset kita tentangbencana, ini kan yang terjadi selama ini kita menghitung bencananya sehingga terjadi tadi suka adabencana, karena banyak uangnya bisa dimainkan dan sebagainya. Padahal RPJPM nasional itu kita itukan orientasinya manusia. Senin mengatakan pemain sekitar ini bukan berhadapan dengan bencanahingga ada siaga bencana, penanggulangan macam-macam, ngeri itu semacam militeristiksuasananya. Bagaimana kalau saya tawarkan mari kita bersahabat dengan gencar. Dengan ituorientasi kita manusia. Hingga manusia itu sadar bencana karena tadi semuanya sudah mengakui danada di Al-Qur'an bencana itu tidak mungkin kita hindari tapi kan mengurangi risiko, risiko terhadapsiapa?Bencana Perubahan mindset 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Dana siap pakai bantuan kemanusiaan 1,2 trilyun, dana bantuan sosial berupa hibah 1,8 trilyundan usulan tambahan anggaran dana cadangan 3,5 trilyun. Saya kira itu perlu dijelaskan.Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.Bencana Rincian dana 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan BNPB harus segera mengajukan rancanganUndang-Undang baru tentang ini tentang BNPB. Kenapa? saya melihat di daerah ya hampir semuadaerah tadi berisiko bencana, tapi saya mau bilang hanya beberapa daerah yang ada BPBD. Betul Pakya? Itu fakta. Yang di Sumut itu 34 kabupaten kota Pak yang punya BPBD tidak sampai separuhnya.Itu satu. kemudian yang kedua beragamannya ia bentuk bencana itu memerlukan ahli, yang sayapahami hari ini di daerah semua itu BPBD itu tempat pegawai yang tidak terpakai, pembuangankenapa? Karena Bapak tidak punya kewenangan rekrutmen, itu ada di Depdagri maka saya kira iniperlu regulasi.Yang kedua,Bencana RUU BNPB 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Saya kira terhadap manusia maka pendekatannya adalah sadar bencana apakah tadidibenturnya sosialisasi, libatkan masyarakat, pesantren, yang saya lihat kalau ada bencana itu kantempatnya di gereja pengungsi itu ya, di mesjid tapi hampir bisa dipastikan pengurus mesjid, pengurusgereja ga tahu dia itu bagaimana menanggulangi bencana. Kenapa ini tidak dilakukan. Korban itunyananti rumah sekolah yang jadi korban anak sekolah. Pertanyaan saya, sudah ada enggak programmemberi pemahaman bencana terhadap anak-anak sekolah. Saya jawab sendiri belum ada, berartipendekatan yang masih kepada peristiwa bukan pada manusianya. Kenapa? karena itu kan BNPB bilananti peristiwa bencana itu kan. Sebenarnya kita bersahabat dengan bencana itu, karena dia tidak bisakita hindari, karena itu mindset-nya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepadamasyarakat kita tentang bencana ini. Itu yang pertama, karena dengan demikian kita bekerja untukmanusia bukan bekerja untuk bencana. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk selamat daribencana itu lah yang kita kerjakan, bukan apa saja yang mesti kita kerjakan terhadap bencana. Sayakira itu pendekatannya keliru sehingga belum ada penanggulangan bencana yang kemudianmemuaskan semuar orang melihat, luar biasa Indonesia bisa mengamankan warganya lewat BNPB,tidak ada. Paling tidak kita sudah berhasil mengevakuasi kita berhasil membuat jalur evakuasi tapi kemudian manusianya bagaimana? Kita tidak tahu bahkan kami tidak kena bencana pun karenapendekatan bencana berbondong-bondong ke daerah bencana seperti informasi Bapak tadi.Bencana sosialisasi anak sekolah 8
MUHAMMAD SYAFI'I 5 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Melalui Pimpinan.Haji dan Umroh Asrama haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang ketiga, adalah soal pernyataan-pernyataan aneh lagi dari Kementerian Agama yang secara sepihak di media, di mana-mana yang bangga mengatakan bahwa Kementerian Agama, Pemerintah berhasil menurunkan BIPHi tahun 2015. Saya kira kita ikut dalam Panja BPIH semuanya tahu betapa beratnya perjuangan Komisi VIII untuk bisa menyadarkan Kementerian Agama agar tidak menaikkan ongkos haji. Mereka menawarkan ongkos haji di awal 40 juta lebih turun 40 juta, 39 juta kita pukul meja, kita lempar berkas sampai akhirnya ada kesepahaman ongkos haji menjadi Rp. 33.962.000,- Tapi dengan cara yang sungguh aneh seakan ingin mendiskreditkan DPR RI , Menteri Agama kemudian pidato dimana-mana membuat statemen di media mengatakan penurunan ongkos haji ini adalah keinginan gawe dan keberhasilan Kementerian Agama. Kita tidak bisa terima itu.Haji dan Umroh BPIH 8
MUHAMMAD SYAFI'I 4 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki itu bisa dicek di Youtube.Haji dan Umroh BPIH 8



MUHAMMAD SYAFI'I 5 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Soal pernyataan gampang, tidak susah.Haji dan Umroh BPIH 8
MUHAMMAD SYAFI'I 6 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Ya dan tidak ada pernyataan menghargai DPR sedikit pun. Bisa di cek di Youtube itu.Haji dan Umroh BPIH 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Karena itu, Ketua, saya ingin memberikan rekomendasi: pertama, saya ingin Kementerian Agama klarifikasi soal ini ke semua media yang dia pernah cerita tentang keberhasilan menurunkan ongkos haji padahal sesungguhnya menurut undang-undang pun tidak bisa Presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang ongkos haji sebelum mendapat persetujuan DPR. Jadi pernyataan itu melanggar undangundang dan terus terang mendiskreditkan DPR RI khususnya Komisi VIII. Sebelum ini diklarifikasi, saya beserta seluruh Anggota Poksi Partai Gerindra tidak akan menghadiri rapat dengan Kementerian Agama kecuali Menteri Agamanya ditukar. Yang kedua, saya juga ingin agar kita bisa melakukan tugas pengawasan, bagaimana kita mengevaluasi ini. Kita tidak bisa konfirmasi, kita hanya bisa dapat data disini kemudian dibahas disini, kita disuruh evaluasi dengan bahan disini. Ini pasti tidak benar. Karena itu, sebelum ada rapat evaluasi, data itu juga kita harus punya. Kalau itu belum dapat, ini juga belum bisa dilanjutkan. Kesimpulan saya rapat hari ini tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih Ketua.Haji dan Umroh BPIH, Laporan 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Terima kasih pimpinan. Inikan judulnya evaluasi 2014 dan estimasi 2015. Tentu realisasi anggaran di 2014 itukan berdasarkan data yang ada di 2014. Jadi kalau kemudian kita mau bahas realisasi 2014 dengan data 2013 itukan pasti tidak nyambung pimpinan, karena itu untuk ini tidak bisa kita terima. Tapi memang ke depan ini memang harus ada waktu yang lebih lapang, mungkin tidak digabung sebanyak ini sehingga kita tidak bisa memberikan pengawasan yang lebih teliti. Terima kasih pimpinan.Haji dan Umroh Data 8
MUHAMMAD SYAFI'I 11 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Sama itu seperti misalnya kita harus buat statement-lah, ini mereka-mereka yang koruptor, yang pedopil macam-macam itu kalau ke pengadilan itu mesti pakai peci itu lho, itu harus bunyi juga kita itu. Ini seakan-akan pelecehan saya kira, waktu bikin kejahatan suka-suka hatinya, waktu disidang pakai peci, pakai lobe begitu, kayaknya penjahat-penjahat itu mesti dikasih begitu supaya dapat keringanan hukum atau seakan-seakan dia menunjukkan tidak jahat benaran begitu, pakai topi haji itu Kyai Fikri, iya kan. Saya kira ini jangan adalah momen-momen yang kemudian memakai atribut-atribut keislaman yang tidak pas kemudian kita bunyi dan 122 bunyi itu pasti lebih didengar kalau melalui penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.Haji dan Umroh FKUB 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Karena itu saya sudah membaca yang terakhir ini. Menurut saya, harus ada target ini yang kalau ada kendala, saya kira bapak bisa cepat komunikasikan dengan Komisi VIII agar target yang ditetapkan untuk semua yang direncanakan ini bisa kita capai dengan baik. Kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya hanya ini mengingatkan salah satu keputusan dari Panja BPIH yang menjadi rekomendasi Komisi VIII adalah kita akan mengupayakan ke depan setoran haji yang Rp25 juta seperti yang ditetapkan RI ini, tetap berada di rekening jamaah sampai saat keberangkatannya sehingga jamaah bisa mendapatkan semua manfaat dari uang yang disimpannya. Kalau memang akan ada perjanjian presentase yang digunakan untuk kemaslahatan, saya kira itu legal. Kenapa legal?Haji dan Umroh Haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Karena kita langsung membuat perjanjian dengan pemilik uang. Tapi tidak seperti yang terjadi selama ini, dia simpan Rp25 juta, seribu tahun lebih dia berangkat, dia tetap akan melunasi lagi. Kita heran juga pakai sistem apa ini padahal tentang keuangan ini bukan lagi rahasia dan yang lebih menyakitkan dia simpan Rp25 juta kemudian dia meninggal, begitu mau diambil itu memang dikembalikan tapi dipotong Rp2 juta, katanya sebagai biaya administrasi. Saya dengan ingin menggunakan dengan bahasa Medan, ini sistem gila yang seharusnya tidak mungkin terjadi di Kementerian Agama.Haji dan Umroh Haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Berbagai tanggapan yang telah dikemukakan saya kira memang menuju ke arah perbaikan tapi yang perlu saya garis bawahi benar seperti kata Nabi "Innamal'amalu bin niat". Kenapa terjadi perubahan yang begitu besar yang tadi Pak Menteri memberi apresiasi saya kira, juga apresiasi dari kawan-kawan, itu karena dari awal kami merubah mindset bahwa pembahasan BPIH tahun ini kita awali dengan mengikuti alur semangat dari Undang-Undang 13/2008 yang mengatakan "Pemerintah wajib memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji". Pandangan kami, pasal ini kan memberikan semacam pemutusan kebiasaan bahwa melihat bangsa ini, melihat jamaah itu adalah sebagai sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan. Pasal itu saya kira membalik pemikiran bahwa jamaah haji ini bukan sebuah potensi yang harus dimanfaatkan. Kan kami dengar Garuda juga mengeruk keuntungan yang besar dengan pelaksanaan ibadah haji untuk melunasi macam-macam, segala macam, saya tidak mau mengurai tetapi kami temui selama melaksanakan pekerjaan di Panja ini. Kita ingin mengubah pola bahwa jamaah haji yang berangkat itu adalah bangsa Indonesia yang betul-betul harus dilayani, dibina dan dilindungi. Dengan semangat itulah saya kira apa yang dikeluhkan kawan-kawan misalnya perlakuan di bandara, di tempat-tempat yang menjadi tujuan, di Raudah dan sebagainya, kita kemudian membungkam upaya perbaikan dengan kata-kata "sabar" padahal kalau dengan niat sepenuhnya melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-Undang, kita bisa memainkan peran diplomatik yang lebih baik sehingga pandangan masyarakat dunia khususnya 18 Pemerintah Saudi Arabia terhadap jamaah kita yang menempati porsi yang terbesar dari jamaah haji seluruh dunia itu menjadi lebih baik. Kalau dulu kita dikasih julukan jamaah yang terbaik, kalau sekarang mungkin sudah berbeda, jamaah yang tersabar.Haji dan Umroh Jamaah 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Jadi dalam perlakuannya Pak Menteri, Kalau ke Raudah misalnya ada beberapa negara yang mau masuk ke Raudah, itu yang Indonesia disuruh sabar dulu, karena ini mereka sudah tahu ini senjata yang bisa dipakai pemerintahnya dan jamaah kita sabar semua, masuklah jamaah-jamaah yang lain. Setelah jamaah yang lain baru jamaah kita dan begitu masuk disuruh jangan lama-lama. Kan yang penting niatnya, tidak perlu lama-lama disini. Saya kira disini kan peran diplomatik. Kalau dengan mindset memberikan pelayanan, saya kira ini bisa ditingkatkan. Semua usulan-usulan tadi itu saya kira berangkat dari merubah bola jamaah haji bukanlah potensi yang harus dimanfaatkan tetapi adalah bangsa kita yang harus dilayani, dibina dan dilindungi. Saya kira dengan menguatkan mindset seperti ini, segala upaya ke arah perbaikan akan bisa kita temukan segala upaya ke arah yang kemudian bisa memberi penghormatan kepada jamaah kita di luar negeri itu akan semakin bisa kita rumuskan. Saya hanya dari sisi itu saja dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.Haji dan Umroh Jamaah 8
MUHAMMAD SYAFI'I 13 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kayaknya kita tertarik sekali dengan Litbang ini. Saya mungkin hanya langsung mempointer saja di yang ketiga itu. “Penelitian di badan litbang dan diklat harus berkontribusi terhadap upaya:” a. Pencegahan radikalisme agama dan seterusnya, b. Pembentukan karakter keberagamaan bagi anak-anak. c. Kerukunan beragama terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas, kemudianHaji dan Umroh Litbang 8
MUHAMMAD SYAFI'I 14 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki “Terutama antara kelompok mayoritas dan minoritas” yang tadi dibahas oleh Pak Deding. Kemudian “Memberikan masukan terhadap penyiaran-penyiaran itu”, kalimatnya Pak Deding yang ahlinya. Maksud saya, ini masukan dari Mas Kus juga ini supaya tidak bebas sekali ini di sinetron-sinetron itu menampilkan adeganadegan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran agama.Haji dan Umroh Litbang 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Saya Raden Muhammad Syafi'i Dapil Sumut I, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi. Fraksi Partai Gerindra. Saya ingin menggarisbawahi kata penting terakhir dari Irjen bahwa Peraturan apapun kemudian tidak akan efektif kalau tidak dilandasi oleh iman dan taqwa. Berdasarkan pengalaman pembahasan BPIH maka ketika BPIH diketuk, di angka Rp33 juta lebih, pidato saya pada waktu itu adalah mari kita merubah maindset dari keinginan untuk memanfaatkan menjadi kesepakatan untuk melayani. Saya kira ini juga bahasa dari iman dan taqwa.Haji dan Umroh Pelaksanaan aturan 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang terakhir adalah kami masih memberikan ekspektasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Agama sebagai Kementerian pengawal moral bangsa karena itu kembali saya tutup dengan apa yang digarisbawahi oleh Pak Irjen, tidak ada artinya ini kecuali dengan iman dan taqwa, maka saya derivasi ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubah mindset dari coba ingin memanfaatkan menjadi melayani. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .Haji dan Umroh Pelaksanaan aturan 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Terakhir, saya mohon maaf Pak Dirjen, Ibu beserta jajaran. Kenapa saya sampai menumbuk meja tiga kali, saya banting berkas satu kali, itu bukan karena saya marah tapi saya ingin merubah mindset. Yuk kita lihat haji ini bukan potensi yang harus dimanfaatkan tetapi inilah saatnya kita buktikan kita memberikan pelayanan kepada mereka. Sekali lagi mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Haji dan Umroh Pelayanan 8
MUHAMMAD SYAFI'I 7 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Sedikit Pimpinan. Mungkin saya kurang paham ini. Tadi informasi dari Pak Dirjen, itukan tidak dikembalikan ke jamaah tapi kemudian untuk membayar pemondokan untuk yang angkatan berikutnya, mungkin saya yang kurang pahami ini.Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 8 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kegunaannya? Maksud saya kegunaannya itu selanjutnya untuk apa?Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 9 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Itu maksud saya Pimpinan. Maksud saya kalau memang posturnya seperti itu, sebenarnya kan kemudian kehilangan alasan kalau kemudian kita dapat pemondokan yang lebih mahal, tempat yang lebih jauh karena ternyata uang itu masih bisa digunakan untuk operasional haji tahun berikutnya. Kenapa itu tidak digunakan lebih dahulu sebagai panjar walaupun penetapan harga nanti menunggu penetapan apa yang akan kita putuskan di dalam rapat kerja kita atau dari Panja Haji itu. Saya kira itu maksud saya.Haji dan Umroh Pengembalian dana haji 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian tentang perubahan akun. Saya namanya saja kota Medan Pak, Deli Serdang, Serdang Bedage, tapi saya tanya kepada kawan-kawan yang tinggal di desa-desa itu, ini lebih banyak korupsinya, dia bilang. Penggunaan akun dengan belanja barang ini lebih banyak korupsinya, kita tidak bantukan barangnya. Mereka kirim saja dia bilang harga yang segitu, kita tinggal terima saja. Kita mau usut lebih jauh, dia bilang kita ini kalau mau dibantu terima saja, kalau tidak mau dibantu kami alihkan ke tempat yang lain. Artinya, kenapa tidak ngotot begitu lho untuk tetap dalam bentuk bantuan sosial seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan. Kemudian mutasi Kakanwil. Saya kira sejak Menteri Agama ini ada mutasi Kakanwil di Indonesia tapi kayaknya kami tidak mengerti standarnya apa? Apakah standarnya masa kerja, atau standardnya prestasi. Karena kalau standarnya masa kerja, kami tidak melihat ada kesamaan masa kerja mereka yang dimutasikan itu. Kalau standarnya prestasi, kita juga tidak mengerti standar prestasi yang bagaimana yang digunakan untuk kemudian memutasi para Kanwil di daerah-daerah provinsi di Republik Indonesia dan saya ingin sampaikan, di Sumatera Utara itu tidak rahasia lagi untuk menjadi Kemenag, eh bukan, untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sekian. Untuk menjadi kepala madrasah, sekian dan itu bukan rahasia, semuanya tahu. Ini mohon menjadi perhatian Pak Sekjen, karena mungkin Pak Sekjen tidak tahu tapi saya kan baru selesai reses ini, itu mereka datang berduyun-duyun ke rumah saya menyampaikan keluhan. Ternyata yang diangkat itu yang menurut mereka kualitasnya atau katakanlah tidak kompeten untuk ditempatkan pada posisi yang, seharusnya ditempati oleh orang yang lebih berkompeten.Haji dan Umroh Perubahan akun 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian kami ingin bertanya, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hutang-hutang sertifikasi dan empassing. Kami ingin ini dibuat jelas sehingga tahun ini anggaran ini, begitu diketok APBN, itu include di dalamnya adalah penyelesaian semua hutang sertifikasi dan empassing. Saya punya data dan saya tanya kepada Kakanwil kenapa tidak anda bayar saya bilang. Maka dia bilang, "Memang dananya tidak ada". Berani anda buat surat? Dia buat surat, memang dananya tidak ada dan impassing dia bilang, belum ada yang dibayar satupun di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kenapa dibuat itu proses padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hasil keputusan itu dan dia tidak bisa memberi jawaban. Malah dia minta "Tolonglah sampaikan kepada Kementerian Agama agar disiapkan dana untuk membayar gaji sertifikasi dan impassing". Nanti kalau Pak Sekjen butuh dananya, saya bisa butuh datanya, saya bisa titipkan kepada staf bapak di Kemenag. Kemudian lagi-lagi ini untuk melayani ya? Mereka yang kemudian hari ini bertugas dengan persyaratan yang dianggap cukup ternyata dipersulit dengan persyaratan sertifikasi karena jumlah pelajaran yang mereka harus penuhi itu harus yang sejenis, tidak boleh ditambah dengan mata pelajaran yang berbeda padahal di sekolah yang sama mereka mengatakan seakan-akan ada upaya untuk mempersulit kita mendapatkan sertifikasi dan kami para guru-guru, itu sampai ke Asahan Pak. Jadi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Batu bara sampai ke Asahan itu suruh pernyataan dan masing-masing dengan data yang tebalnya segini bahwa mereka kemudian kesulitan mendapat sertifikasi karena persyaratan jam yang harus dipenuhi itu harus dalam satu mata pelajaran yang sama padahal itu tidak mungkin terpenuhi karena mungkin jumlah kelas di sekolah itu yang tidak cukup sehingga mereka tidak pernah bisa merebut kesempatan. Jadi kesempatan mendapatkan sertifikasi begitu susah, begitu sudah dapat honornya pun tidak mereka peroleh. Saya mohon ini menjadi catatan penting bagi Kemenag. Haji dan Umroh Perubahan akun 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang kedua, saya membaca paparan Pak Sekjen ini, terpikir oleh saya, ternyata sangat berpeluang kita melayani guru-gurumu honorer ini dengan ditulis K2 atau K1. Jangan kemudian kita hanya terpaku kepada mereka yang berkerja di instansi-instansi pemerintah tapi kita boleh pada penekanan yang pendapatannya tidak berasal dari APBN atau APBD. Saya kira ini bisa menjadi garis bawah kita untuk kemudian merekrut lebih banyak tenaga-tenaga honor ini menjadi CPNS.Internal Kemenag Pengangkatan pegawai 8
MUHAMMAD SYAFI'I 9 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian tentang pernyataan menghormati orang tidak puasa, saya sepakat. Sebentar lagi "hai orang shalat hormati yang tidak shalat" " hai orang yang bayar zakat, hormati orang tidak bayar zakar, dan seterusnya dan seterusnya, ini berbahaya. Soal yang ketiga ini ada penjelasan khusus dengan ..... Tapi kalau yang data, harus dibuktikan dengan penyerahan. Dan soal pernyataan ini di media harus ada pernyataan yang mengklarifikasi itu baru rapat ini bisa dilanjutkan. Perkara ada kekhawatiran saya kira kita sangat khawatir dengan perilaku seperti ini, rakyat akan semakin dirugikan karena itu, mayoritas juga tadi meminta untuk ditunda, saya kira kita segera menunda rapat ini. Terima kasih, Ketua.Internal Kemenag Pernyataan Menag 8
MUHAMMAD SYAFI'I 9 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Terima kasih. Saya kira ini harus segera ditunda. Pernyataan Menteri Agama bahwa jangan merugikan kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat saya kira ketidakmampuan DPR melakukan pengawasan terhadap besaran dan sebaran program Kementerian Agama ni pasti berpotensi besar merugikan rakyat. Saya sudah paparkan antara lain kemudian kita tidak bisa konfirmasi kenapa guru-guru yang sertifikasi kemudian tidak dapat tunjangan yang mendapat imppasing tidak dapat sama sekali.Internal Kemenag Rapat 8
MUHAMMAD SYAFI'I 9 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Fakta peristiwa yang kita alami di Maluku Utara kemudian di masyarakat mayoritas Kristen tapi kemudian mendapat anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat Kristen yang ada disana. Kenapa ini bisa terjadi dan kita tidak tahu? Karena tidak ada data. Jadi jangan dibilang kalau ini persoalan ketidaknyamanan, jangan merugikan kepentingan yang lebih besar. Ini justru untuk mengamankan kepentingan rakyat yang lebih besar sebelum ada komitmen dan dibuktikan penyerahan data itu , ini harus ditunda. Kalau tidak, ini pasti berlanjut. Ini pasti berlanjut. Kemudian tidak ada niat sedikitpun untuk meninggalkan DPR. Saya kira seorang Menteri masa' tidak tahu bahwa pembahasan itu harus melalui DPR, tapi kalau dalam berkali-kali pernyataan kemudian tidak disebutkan kerjasama dengan DPR apa artinya? karena tidak tahu? Kok jadi menteri gitu loh, kalau ga tahu prosedur ini. Kemudian data itu, dirjen tidak memberitahuku kita bahwa kita minta data. Saya masih ingat itu dalam rapat yang kita minta data itu, Menteri hadir saya bilang tidak hadir, Menteri hadir dalam rapat itu, kita minta data. Lalu pernyataan hari ini, ini kan sesuatu yang saya kira tidak proporsional , ya.Internal Kemenag Rapat 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang kedua, juga untuk mengawal moralitas, saya berharap Kementerian Agama bunyi soal jilbab, karena jilbab ini di jamin di pasal 29 UUD 45 kemudian Undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang kebebasan beragama, Undang-undang nomor 40, 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, saya ingin Kementerian Agama bunyi soal jilbab. Apalagi yang mendesah hari ini di instansi Kepolisian bagi muslimah-muslimah kita yang ada di Kepolisian. Itu yang kedua.Kepercayaan Jilbab 8
MUHAMMAD SYAFI'I 11 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang kedua, tadi pelatihan itu antara lain diperuntukkan bagi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Apakah sudah melalui penelitian bahwa kalau menjelang natal dan tahun baru, itu ustadz-ustadz dipajang di gereja-gereja. Apa itu sudah melalui penelitian. Apakah ini tidak kemudian berdampak image negatif bahwa seolah-olah tanpa mereka disitu, agama lain itu susah mengamalkan agamanya. Saya kira ini perlu ada statement dari Kemenag lewat penelitian yang akurat. Itu justru mencitrakan seakan-akan kita ini tidak rukun. Bukan berarti kalau kemudian malah natal dan tahun baru ustadz-ustadz pada keluar dan jaga di gereja itu menunjukkan kerukunan karena sebaliknya waktu lebaran, pendeta tidak ada yang jaga masjid begitu lho. Inikan berarti kalau islam buat acara itu aman maka tidak perlu ada pendeta tapi kalau mereka bikin acara, ustadznya harus jaga, inikan perlu ada penelitian juga supaya ini tidak terus berlanjut dan ini di daerah saya misalnya, yang memotorinya itu FKUB karena FKUB sudah ikut paling tidak diklat di Kemenag ini.Kepercayaan Jilbab 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang pertama tentang paparan dari Bapak Sekjen saya tidak bisa berkomentar banyak, karena tidak mendalami ini baru dapat bahannya tapi paling tidak saya ingin memberikan rekomendasi dari berbagai beberapa kali pertemuan kami Suma mengeluhkan tentang keberadaan guru-guru agama honorer di madrasah-madrasah swasta. Hayolah kita layani guru-guru ini karena mereka adalah orang yang penentu memberi warna akhlaq dari anak bangsa di republik ini. Macam mana cara melayaninya?Kesejahteraan Guru Guru honorer 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Menurut saya perlu bu dimasukkan dalam kesimpulan karena kayaknya juga itu sudah menjadi pemikiran dari Ibu Menteri. Terima kasih.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Pernyataan dari Kementerian tentang sudah dicairkannya BOS dan sertifikasi di 16%. Saya baru cek di Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Kemenag juga mengaku dana itu sudah disana tapi ini saya tanya, semua aliansi guru-guru swasta yang ada di Sumatera Utara dari provinsi Sumatera Utara, Kemenag juga mengaku dana itu sudah disana tapi ini saya tanya semua aliansi guru-guru swasta yang ada di Sumatera Utara dari mulai Juli 2014 sampai sekarang BOS tidak cair, sertifikasi tidak cair 49 dan impassing memang belum pernah disinggung sama sekali. Lalu saya tanya, informasi sudah ada? Itu yang cari itu untuk guru dan sekolah negeri. MIN, MAN, tapi kalau untuk swasta, nol persen, ini baru. Ini saya mohon maaf kalau bapak tadi lihat saya sibuk menelepon, saya hanya mengkonfirmasi saja karena tekad begitu tulus, mungkin masih dalam berwudhu di bulan ramadhan lagi, saya Cuma mengkonfirmasi ternyata dibawah mengatakan belum cair satu rupiah pun untuk guru swasta dan madrasah swasta, itu fakta dan tadi saya belum mendengar juga ada anggapan soal kesimpulan rapat, usulan tentang penambahan Dirjen di Kemenag. Terima kasih ketua.Pendidikan dana BOS 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Pak Sekjen, Pak Irjen. Saya ingin kita optimis ya. Jadi Irjen saya kira sudah bagus tapi jangan terkesan menakutnakuti, begitu, ini pengalaman saja Pak. Bapak bisa bertanya kepada semua Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota se-Indonesia tentang larangan membantu organisasi vertikal. Ini pengalaman saya di DPRD Sumut waktu saya meminta ada bantuan terhadap guru besar. Waktu itu belum ada tunjangan guru besar, ini ditolak karena alasan ini adalah instansi vertikal tapi ini yang main lobby Pak. Jadi saya buka halaman sekian, itu Kapolda dapat bantuan sekian miliar, buka lagi, Pangdam dapat bantuan sekian miliar. Buka lagi, Kajati dapat bantuan sekian miliar. Buka lagi, Kehakiman dapat bantuan sekian miliar. Lantamal, Pangkosek segala macam. Saya cuma mau tanya? Ini instansi vertikal atau bukan? Jawabnya, instansi vertikal dan karena itu kemudian guru besar di Sumut dapat tunjangan dan lolos pemeriksaan BPKP dan audit BPK. Apa artinya? Betul kata kawan-kawan, yang penting optimis dan jangan mau dianak tirikan. Kalau memang peluang itu bisa kepada yang lain, kenapa tidak kepada Departemen Agama dan disitu tidak ada dosa karena kita ingin mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, ini untuk support saja. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pendidikan Dana BOS 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Tambah ketua, sedikit. Terima kasih ketua. Melengkapi saja Pak Menteri. Saya kira kita begitu intens memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan di Kemenag. Ada beberapa kesimpulan rapat yang tidak berubah isinya yaitu rekomendasi untuk menambah satu dirjen di Kemenag. Jadi Pendis itu berubah menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Islam. Kami belum pernah mendengar ada progress ini diupayakan oleh Kementerian Agama tapi ujug-ujug kami telah mendengar tanpa usulan kami, progress dari Kemensos mau menambah satu dirjen yaitu Dirjen Fakir Miskin. Kayaknya ada upaya yang begitu serius dari Kementerian Sosial untuk membuat sebuah nomenklatur baru sehingga mereka bisa menyerap anggaran dan memfokuskan distribusi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Kita yang sudah teriak-teriak soal bagaimana mensejahterakan guru, bagaimana bisa membangun madrasah yang baik kemudian berkali-kali masuk dalam kesimpulan untuk menambah Dirjen, kita belum pernah mendengar ada upaya, ini menyambung Kyai Maman tadi. Mungkin perlu kita pertemukan, dimana sih kesulitannya, dimana kesulitannya. Saya kira kita harus berani membuat terobosan-terobosan seperti itiu dan saya ingin menyatakan kegembiraan hari ini, Menteri Agama kita pakai peci, tidak menunjukkan rambut perangnya lagi, saya teringat dengan Menteri Agama yang dulu sangat marak yang saya sangat kagumi yaitu KH. Sarifudin Dzuhri. Hari ini saya melihat ada tampilan yang mirip dengan Menteri Agama kita. Terima kasih ketua.Pendidikan Penambahan Dirjen 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang terakhir bila di izinkan Pimpinan saya mohon mendapat informasi tertulis dari Kemenag tentang: 1. Jumlah MI, MTs, dan MA Swasta per Provinsi. Ya boleh dengan Negeri sekalian per provinsi 2. Kemudian jumlah Guru Agama Negeri dan Swasta per Provinsi. 63 3. Yang enggak pernah disentuh tadi padahal pada pertemuan dengan Dirjen yang lain ada jumlah rumah ibadah nya, kita ini enggak ada ini, saya kepingin jumlah Masjid, Mushola per Provinsi tertulis. 4. Dan penyuluh agama, apakah kita ini tidak punya penyuluh agama kemarin semua Agama yang hadir disini Dirjen-dirjen nya menyampaikan Sumatera Utara penyuluhnya sekian, Aceh sekian, saya enggak mendengar ini dari Dirjen Bimas Islam. 5. Kemudian informasi tentang Asrama Haji, dan juga yang sekarang sedang dibangun saya minta ini melalui pimpinan agar disampaikan tertulis dan kami bisa mengevaluasi, mengawasi nya. 6. Kemudian tadi informasi dari sekian Provinsi paling tidak masih ada satu Kemenag yang belum Sulawesi Utara mungkin Pak ya. Karena sudah ada 33 ini Kanwil nya, Kaltara. 7. Kemudian Kabupaten Kota, berapa lagi yang belum terbangun saya kira harus disampaikan informasi nya itu di Kabupaten mana, Provinsi mana, dan juga KUA saya kira ini kan front terdepan ya, ini harus jelas, berapa yang harus ada, berapa yang belum ada dan itu ada dimana, biar kita tau nanti kalau nanti diusulkan oleh Kemenag kita tau, itu di Kecamatan mana, janganjangan hanya menumpuk disebuah Kabupaten Kota padahal kebutuhan yang lain juga mendesak. 8. Kemudian tentang Badan Pengelola Keuangan Haji mungkin nanti dibahas husus di Panja, karena kami ingin memang keuangan ini diurus sendiri oleh Badan ini bila boleh kita akan usulkan pembentukan khusus Bank Haji. Saya kira demikian. Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pendidikan Agama Pendataan 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Saya sudah pernah mengusulkan, tadi Pak Khatibul Umam luar biasa, saya sudah pernah mengusulkan kenapa Kemenag tidak mencoba mengusulkan penambahan Dirjen yang memisahkan antara Dirjen Perguruan Tinggi dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira ini sudah saatnya karena jumlah pendidikan, jumlah sekolah-sekolah agama itu tidak kalah dibandingkan dengan jumlah sekolah-sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan tadi usulan lebih maju lagi. Kenapa tidak ada Dirjen Madin ya Pak KHatib ya? Madrasah Diniyah. Dengan ini kan kita bisa lebih memanfaatkan anggaran bukan untuk kita tapi untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, itu yang pertama.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian Sumatera Utara tempat Dapil saya Sumut I 4 Kabupaten Penduduk nya kurang lebih hampir 5 juta, rumah tahfiz qur’an Departemen Agama saya kira belum ada ini, atau mungkin islamic center yang ada dekat UIN Medan itu punya Kemenag saya tidak tahu, tapi saya tidak melihat label nya, saya kira sudah saat nya ini di pikirkan juga, karena yang bergerak ini Cuma Ustad Yusuf Mansyur, saya kira. Saya mau tanya peluang nya untuk membangun rumah tahfiz qur’an kalau bisa diseluruh Indonesia, paling tidak di Sumut I tempat Dapil saya.Pendidikan Agama Rumah tahfiz alqur'an 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang ketiga, saya kira yang sangat rentan hari ini dengan apa yang terjadi ditengah masyarakat kita adalah anak-anak, saya enggak membaca Program Kementerian Agama untuk membangun karakteristik anak, terutama yang beragama Islam mungkin Litbang sudah bisa memikirkan untuk memprogram film-film anakanak, cerita-cerita, tokoh islam untuk anak, lagu-lagu untuk anak-anak agar terbentuk karakter-karakter yang baik sejak kanak-kanak, jadi kita tidak hanya berhitung angka-angka tapi root map arah pencapaian visi misi Depag itu, saya ingin Litbang melahirkan program khusus bagaimana membina karakter keberagamaan anak-anak Indonesia.Perempuan dan Anak Program anak 8
MUHAMMAD SYAFI'I 4 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Pak Dirjen. Saya kira hari ini kita membangun optimisme untuk bagaimana kinerja Kemenag itu lebih baik. Yang sudah ada saja hari ini, itukan masih memprihatinkan. Di tempat saya, di Sumut I, Kemenag itu rata-rata dipinggir kuburan Pak. Jadi Ka KUA nya itu tidak bangga dia jadi Ka KUA itu. Kalau ketemu, tolong urus dong biar saya bisa, ini kantor saya dekat kuburan seperti itu, apalagi menunggu waktu 5 tahun. Jadi saya kira walaupun Bappenas bilang begitu, kalau memang anggaran kita memang lihat mampu untuk bisa menyanggupi keinginan bapak minimal yang 181, saya kira kami siap mendukung bapak untuk itu. Terima kasih Pimpinan.Perkawinan KUA 8



MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Sebagai Kementerian yang mengawal moralitas bangsa ini saya ingin memberikan expectasi yang tinggi kepada Kemenag, karena itu saya mengulangi usulan saya beberapa waktu yang lalu, di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dari pasal 5 sampai pasal 10 tegas bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal itu dilakukan oleh, dilakukan dibawah kementerian, saya kira tidak ada Menteri yang lebih cocok, kecuali Menteri Agama karena itu tolong di masukan Kementerian Agama ini bisa untuk melahirkan satu Dirjen baru tentang jaminan produk halal, karena hari ini sudah makin sembrawut Pak, di lapangan itu satu.Produk Halal Jaminan Produk Halal 8
MUHAMMAD SYAFI'I 1 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Yang ketiga, tentang jaminan produk halal. Di google atau di youtube itu saya ada menonton ditunjukkan teman tentang bagaimana dahsyatnya tadi persifikasi produk maaf yang berasal dari binatang haram itu. Kemudian ada pidato lagi dari seorang dokter yang kemudian mengejutkan saya sehingga tergambar 80% obat yang beredar, obat kimia maksud saya itu adalah yang tercampur dengan unsur binatang yang haram itu. Saya kira apa mungkin ini yang dimaksud Gus Dur. Ini mungkin kita perlu meningkatkan kepedulian untuk menyelamatkan bangsa ini dari mengkonsumsi produk-produk yang tidak halal. Bukankah Rasul mengatakan "Kuti'allahmi minal harami ahaqqu ila naar". Sedikit saja daging dan tulang kita tumbuh dari makanan yang haram, itu kan akan sulit untuk  diajak kepada kebenaran. Saya kira Kemenag adalah yang bisa mengawal pembentukan karakter yang mudah diajak melakukan kebenaran-kebenaran.Produk Halal Produk halal 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian yang kedua, dari awal waktu penyusunan RAPBNP yang lalu kita meminta kepada Menteri Agama agar besaran dan sebaran program di daerah itu databasenya diserahkan ke Komisi VIII, untuk apa? Agar kita bisa melakukan fungsi kita sebagai Anggota DPR yakni fungsi pengawasan. Tapi sampai hari ini kepada saya, kepada Sekretariat saya tanya database itu juga belum masuk kepada kita sehingga waktu kemarin kita ke Maluku Utara, kita mendapatkan sesuatu yang juga tidak seimbang karena pada tempat yang mayoritas beragama Kristen tapi kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang seimbang. Dan ini juga kita terus mendapat masukan dari Sumatera Utara misalnya tentang guru-guru yang misalnya sudah sertifikasi tidak mendapatkan tunjangan guru-guru yang sudah impasing juga tidak mendapatkan tunjangan dan banyak hal lagi saya kira yang kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi akibat kita tidak memiliki database.Program Kemenag Database 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Karena ini evaluasi saya kira sebelum materi evaluasi yang sudah ada dalam laporan. Terlebih dahulu saya Raden Muhammad Syafi'i Fraksi Gerindra Dapil Sumut I Medan, Serdang ...Tebing tinggi ingin memberikan evaluasi awal terhadap Kementerian Agama. Hari ini saya mendapat banyak telepon bahkan permintaan juga untuk talk show di televisi tentang pernyataan Menteri Agama yang intinya hormati yang tidak berpuasa. Saya kira ini pernyataan yang cukup aneh tapi lebih mementingkan publisitas dan kita tidak tahu untuk menarik simpati siapa. Yang pasti ini sangat aneh dan pada sebagian besar konsituen kita di Sumatera Utara menyatakan protes keras terhadap pernyataan Saudara Menteri Agama yang belakangan ini semakin aneh-aneh saja karena suka statement di koran-koran.Program Kemenag Pernyataan Menag 8
MUHAMMAD SYAFI'I 10 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Pimpinan. Mungkin sekalian.Radikalisme Radikalisme 8
MUHAMMAD SYAFI'I 2 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Ibu menteri dan Kepala Badan beserta seluruh jajaran. Saya sangat sepakat dengan Pak Samsu bahwa memang kita perlu mengetahui kenapa anggaran bertambah, untuk apa? Kita perlu mengetahui kenapa anggaran berkurang, kenapa? Dan kita juga harus tahu kenapa tetap. Apakah karena tidak ada progress, inikan perlu juga kita tahu. Minimal hari ini kita dapat pemahaman kenapa anggaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berubah. Jadi maksudnya, untuk ambil jalan tengah, tidak terlalu harus dibahas secara keseluruhan. Paling tidak ibu menteri bisa memaparkan beberapa argumen sehingga anggaran di kementerian ibu tidak berubah untuk menyingkatkan persoalan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MUHAMMAD SYAFI'I 3 Gerindra Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian BNPB, ini adalah sesuatu yang agak jangal juga. Ketika intensitas bencana makin tinggi, kemudian pada paparan program 2014 bahwa atensi BNPB untuk bisa mengatasi bencana di Indonesia itu semakin menjadi baik dengan infrastruktur dan lain sebagainya, kenapa kok juga anggarannya tidak berubah? Kita juga perlu tahu juga ini saya kira sehingga dengan pemaparan ini, kita akan evaluasi. Kayaknya kita ini Cuma mendengar tetapi anggarannya sudah diputus begitu saja sementara mungkin dari yang bersangkutan merasa harus ditambah tetapi tidak ditambah. Kalau memang kita Cuma mendengar kemudian bisa memahami dan sebagainya, baru saya anggap rapat ini tidak ada apa-apanya begitu tapi kan sebenarnya apa yang diputuskan di Badan Anggaran itu harus lewat masukan pembahasan kita di komisi, makanya kita perlu dengar. Kalau kemudian Kepala Badan hari ini mengatakan sebenarnya kami hari ini belum bisa beroperasi dengan baik dengan anggaran yang sudah diputuskan, saya kira komisi kita memberi rekomendasi kepada Badan Anggaran itu harus diubah, apakah ditambah, dikurang dan lain sebagainya. Saya kira itu usulan saya Pimpinan. Terima kasih.Rancangan Anggaran Anggaran 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Kemudian tentang, oke yang tadi sudah ditanya oleh teman, yang belum tentang rencana penambahan anggaran itu. Saya kira juga ini kan lucu-lucuan gitu loh, berdasarkan apa permohonan anggaran itu penambahan anggaran itu? orang hasil risetnya ga ada, pemetaan yang jelas juga ga ada.Bencana Alasan penambahan dana 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki .... (rekaman tidak jelas) Tapi saya ingin mengulangi komitmen saya bahwa kita kemudian terperangkap badan ini adalah penanggulangan bencana, karena itu yang terpikirkan badan ini adalah kalau ada bencana maka muncullah berbagai tanggapan dan pertanyaan tadi yang kemudian tidak menyelesaikan masalah tapi hanya menanggulangi bencana. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan, kita harus berkomitmen, bersahabat dengan bencana, kalau ini tidak penanggulangannya tapi melakukan kesiapan-kesiapan baik untuk manusianya maupun infrastruktur yang memang sudah bisa kita estimasi langganan bencana. Kalau memang estimasi itu masih belum akurat saya kemarin juga mengusulkan agar dibentuk badan riset untuk memetakan lokasi-lokasi bencana kemudian memetakan apa yang harus dilakukan agar bencana erupa di tempat yang sama tidak terulang lagi. Tapi di jawaban BNBP pun saya lihat, pertanyaan saya itu tidak ada dimasukkan sama sekali. Di jawaban BNPB tadi saya pegang sama sekali itu tidak dimasukkan berarti memang masih pada blue print menanggulangi kalau adat bencana. Kalau tidak ada bencana ya udah uangnya dimain-main kan lah, terserah seperti itu.Bencana badan riset 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Lalu kemudian dengan dasar apa meminta tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. Kemudian antara BNPB dengan BPBD tidak ada hubungan yang berstruktur begitu ya, tidak ada hubungan yang berstruktur karena itu, ini kan cenderung penanggulangan itu langsung dari BNPB karena dia langsung BNPB, menurut saya sebaiknya dana penanggulangan itu di full-kan saja pada on call, kenapa? Karena tidak ada, belum ada prediksi. Bencana apa yang akan datang, dimana lokasinya, belum ada pemetaannya, tidak ada hasil risetnya, ini kan kita cuma menunggu-nunggu, kalau-kalau, dimana-mana akan terjadi bencana ya bagus ditaruh di on call. Begitu ada bencana, baru ditarik dan kita mengawasi, ke mana uang itu ditarik dan untuk apa? seperti pertanyaan teman-teman sebelumnya. Tetapi kalau sudah disiapkan disini tanpa ada hasil riset dan pemetaan yang jelas, toh akhir anggaran ini juga habis. Kita kan kasihan juga dengan dana ini padahal masih ada yang lain yang membutuhkan.Bencana dana on call 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Lalu kemudian dengan dasar apa meminta tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. Kemudian antara BNPB dengan BPBD tidak ada hubungan yang berstruktur begitu ya, tidak ada hubungan yang berstruktur karena itu, ini kan cenderung penanggulangan itu langsung dari BNPB karena dia langsung BNPB, menurut saya sebaiknya dana penanggulangan itu di full-kan saja pada on call, kenapa? Karena tidak ada, belum ada prediksi. Bencana apa yang akan datang, dimana lokasinya, belum ada pemetaannya, tidak ada hasil risetnya, ini kan kita cuma menunggu-nunggu, kalau-kalau, dimana-mana akan terjadi bencana ya bagus ditaruh di on call. Begitu ada bencana, baru ditarik dan kita mengawasi, ke mana uang itu ditarik dan untuk apa? seperti pertanyaan teman-teman sebelumnya. Tetapi kalau sudah disiapkan disini tanpa ada hasil riset dan pemetaan yang jelas, toh akhir anggaran ini juga habis. Kita kan kasihan juga dengan dana ini padahal masih ada yang lain yang membutuhkan.Bencana Dana penanggulangan 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki .... (rekaman tidak jelas) Tapi saya ingin mengulangi komitmen saya bahwa kita kemudian terperangkap badan ini adalah penanggulangan bencana, karena itu yang terpikirkan badan ini adalah kalau ada bencana maka muncullah berbagai tanggapan dan pertanyaan tadi yang kemudian tidak menyelesaikan masalah tapi hanya menanggulangi bencana. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan, kita harus berkomitmen, bersahabat dengan bencana, kalau ini tidak penanggulangannya tapi melakukan kesiapan-kesiapan baik untuk manusianya maupun infrastruktur yang memang sudah bisa kita estimasi langganan bencana. Kalau memang estimasi itu masih belum akurat saya kemarin juga mengusulkan agar dibentuk badan riset untuk memetakan lokasi-lokasi bencana kemudian memetakan apa yang harus dilakukan agar bencana erupa di tempat yang sama tidak terulang lagi. Tapi di jawaban BNBP pun saya lihat, pertanyaan saya itu tidak ada dimasukkan sama sekali. Di jawaban BNPB tadi saya pegang sama sekali itu tidak dimasukkan berarti memang masih pada blue print menanggulangi kalau adat bencana. Kalau tidak ada bencana ya udah uangnya dimain-main kan lah, terserah seperti itu.Bencana Komitmen kesiapan 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Karena itu, saya kira perubahan mindset untuk bersahabat dengan bencana itu artinya menyiapkan manusianya, membangun infrastrukturnya agar tidak terjadi berulang-ulang pada tempat yang selama, bencana yang serupa. Kemudian agar tidak terjadi penggunaan yang sulit dipertanggungjawabkan semua dana penanggulangan bencana itu harus diletakkan pada dana on call sehingga itu bisa digunakan hanya ketika peristiwa itu terjadi.Bencana penanggulangan bencana 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara I Laki-laki Karena itu, saya kira perubahan mindset untuk bersahabat dengan bencana itu artinya menyiapkan manusianya, membangun infrastrukturnya agar tidak terjadi berulang-ulang pada tempat yang selama, bencana yang serupa. Kemudian agar tidak terjadi penggunaan yang sulit dipertanggungjawabkan semua dana penanggulangan bencana itu harus diletakkan pada dana on call sehingga itu bisa digunakan hanya ketika peristiwa itu terjadi.Bencana Perubahan mindset 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang keempat, kemarin kecelakaan Air Asia, asuransinya berapa Ustadz? 1,2 milyar. Tadi kalau saya ga salah baca kalau dia meninggal kita disini cuma dapat 100 juta. Kenapa sih ini berbeda padahal sama-sama bayar ongkos, sama-sama naik pesawat? Itu yang ketiga.Haji Asuransi 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang terakhir. Kalau uang yang disimpan di bank ada jasanya bisa ga yang nunggu makin lama ongkosnya makin murah karena ada jasa dari uang yang disimpannya karena selama ini mau nunggu 20 tahun, 30 tahun itu sama saja ongkos yang dibebankan kepada dengan yang berangkatnya lebih cepat.Haji bank 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang ketiga tadi beberapa kawan sudah menyampaikan kita ini jadi agak malu gitu karena negara tetangga bisa biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik. Kira-kira apa kendalanya yang membuat kita tidak bisa dengan biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik, itu yang ketiga,Haji biaya haji 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua karena haji untuk menyempurnakan rukun Islam rasanya agak aneh pas foto harus buka jilbab. Saya kira perlu ada instruksi bahwa untuk calon jama’ah haji perempuan ketika berfoto harus pakai jilbab walaupun mungkin selama ini tidak pakai jilbab dalam kesehariannya, bukan sebaliknya.Haji Foto haji 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua karena haji untuk menyempurnakan rukun Islam rasanya agak aneh pas foto harus buka jilbab. Saya kira perlu ada instruksi bahwa untuk calon jama’ah haji perempuan ketika berfoto harus pakai jilbab walaupun mungkin selama ini tidak pakai jilbab dalam kesehariannya, bukan sebaliknya.Haji jilbab 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang ketiga tadi beberapa kawan sudah menyampaikan kita ini jadi agak malu gitu karena negara tetangga bisa biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik. Kira-kira apa kendalanya yang membuat kita tidak bisa dengan biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik, itu yang ketiga,Haji Kendala 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Untuk memudahkan, saya pertama yakin Bapak dan Ibu Menteri sepakat bahwa haji ini bagi kita adalah pelayahan, lebih kepada pelayanan ketimbang berupaya mencari keuntungan. Saya kira kita sepakat itu. Karena itu pertama saya mohon kepada Ibu Menteri Kesehatan agar tahun ini sudah keluar sertifikasi halal untuk serum yang akan disuntikkan kepada calon haji.Haji Penekanan pelayanan 8
MUHAMMAD SYAFI’I 1 GERINDRA Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang terakhir. Kalau uang yang disimpan di bank ada jasanya bisa ga yang nunggu makin lama ongkosnya makin murah karena ada jasa dari uang yang disimpannya karena selama ini mau nunggu 20 tahun, 30 tahun itu sama saja ongkos yang dibebankan kepada dengan yang berangkatnya lebih cepat.Haji Uang haji 8
MUSLICH 4 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Paling tidak dua rombongan lah. Paling tidak dua rombongan kok tidak ada yang membimbing, berarti kan 80-an sekian, ini mohon diprioritaskan.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua pertanyaan nya kedua progress dari RUU tentang perlindungan umat beragama sudah sejauh mana, pertanyaan kepada Inspektorat Jendral Kementerian Agama, royalisasi pengawasan tahun 2014 pada Inspektorat Jendral Kementerian Agama khusus nya untuk audit kinerja baru mencapai 52,03% capaian ini saya rasa sangat jauh dari target dan menunjukkan bahwa tingkat profesional kerja pegawai kementerian Agama masih rendah. Pertanyaanya langkah apa yang akan dilakukan agar capaian hasil audit Kementerian Agama maupun audit yang lain bisa meningkat di tahun 2015, ini penting dilakukan sejalan dengan keinginan Bapak Menteri Agama yang ingin mereformasi Kemenag akan semakin profesionalis dan transparan.kerukunan Umat BeragamaAudit Irjen 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan, Bapak Dirjen, Sekjen dari Kementerian Agama yang kami hormati, Pertanyaan pertama kepada Sekjen Kementerian Agama, yang pertama dalam laporan yang bapak sampaikan disini, tertulis bahwa salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah program pembinaan kerukunan umat beragama dengan pagu anggaran, yang diusulkan pada tahun 2015 ini sebesar 134 milyar 103 juta sekian.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan nya adalah anggaran tersebut rincian kegiatan akan direalisasikan untuk kegiatan apa saja, karena kalau melihat pada kinerja tahun 2014 program kerukunan hidup umat beragama kegiatannya yang ditulis hanya penyiapan bahwa penyusunan RUU tentang perlindungan umat beragama itu pun tidak tercantum berapa besaran anggaran yang telah dikeluarkan kiranya kami perlu 53 mendapat penjelasan sebab kerukunan umat beragama adalah salah satu hal pokok dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang kita cintai bersama ini.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua selain audit kinerja Irjen, telah melakukan audit dengan tujuan khusus salah satu nya audit tunggakan profesi Guru, dari kegiatan yang telah di lakukan hal apa saja yang telah ditemukan sebab kemarin kita itu kurang bisa Pak, jadi banyak sekali keluhan dari pegawai itu Guru-guru luar negeri Pak, namanya apa itu, Guru yang belum diangkat kan Luar Negeri itu Pak Yasin, itu ada 10 tahun ada yang 20 tahun belum diangkat, jadi kalau saya katakan malah bukan Guru dalam negeri tapi Guru-guru luar negeri ini, ini perlu bagaimana syukur itu diangkat lah. Apalagi saya mendengar bahwa katanya Guru-guru yang Negeri disekolahan swasta itu mau di tarik Pak, mohon jangan sampai itu Pak, karena kalau ditarik mashaallah nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan Pak. itu pernah dengar katanya Guruguru yang negeri di Swasta itu mau di tarik padahal yang menopang yang tanggung jawab jalannya sekolahan itu baik Sanawiyah, Aliyah, atau mungkin dari MI Pak, ini dari Guru-guru yang Negeri itu, malah syukur-syukur tiap MI, Sanawiyah itu ada yang diangkat 2 atau apa lah. Masa jadi pahlawan yang tidak tanpa jasa sampai 20 tahun kan kasian juga ini.Kesejahteraan Guru Tunggakan profesi guru 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Singkat saja bu, langkah konkrit apa Bu yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri beserta jajarannya untuk melindungi baik terutama kenakalan remaja, banyak terjadi di daerah baik itu orangtua, seorang laki-laki tua memperkosa anak. Kemudian anak antar anak yang kebanyakan karena banyak melihat video porno itu bu, walaupun itu bukan urusan ibu tapi langkah konkrit apa termasuk di daerah saya pernah barusan belum lama terjadi yaitu pelajar setingkat SMP 3 itu memperkosa anak wanita satu, yang ketika itu juga ada laporan ke saya ketika itu kemudian kita tindak, laporkan kepada kepolisian yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Yang saya tanyakan, ini langkah konkrit apa untuk mengantisipasi agar hal itu tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Bu. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Kenakalan remaja 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang terakhir Iswiswatwal satu bahaya radikalisme yang mengatas namakan agama belakangan ini telah menjadi suatu ancaman yang nyata, hal ini diperkuat dari data BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yand diperkirakan lebih dari 350 Warga Negara Indonesia berada di Suriah dan Irak untuk bergabung 54 dengan Kelompok Militan Negara Islam ISIS, fakta ini semakin tak terbantahkan manakala ada sebuah tayangan video yang sungguh internet dimana seseorang dengan bahasa Indonesia yang terang-terangan menantang TNI, Polri, Banser Ansor, menurut saya persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Agama khusus nya Bapak-bapak bagaimana caranya menangkal masuknya faham-faham radikalisme di masyarakat kita.Radikalisme Radikalisme 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan langkah-langkah seperti apa setelah tercapai yang telah bapak canangkan untuk mengatasi radikalisme ini? Terima kasih, hadanallah wa‟iyakum wajamin, Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.Radikalisme Radikalisme 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan kepada Kepala Badan Litbang, dan Diklat. Satu sejauh ini dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat husus nya dibidang penelitian apakah telah melibatkan keikutsertaan masyarakat atau swasta khusus kalau kalangan akademisi dilingkungan pendidikan tinggi Agama Islam WIN, atau IAIN atau sebagainya.Rancangan Anggaran Rekan penelitian 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua rencana kerja tahun 2015 yang disampaikan dalam laporan ini masih bersifat umum, dan yang tertulis hanya peta anggaran saja padahal kita sebagai Anggota DPR untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan perlu tau yang apa detil rencana kegiatan yang dimaksud, jadi tolong kami dibagikan detil rencana kegiatan dari Dirjen Dimas Islam, sesuai Provinsi kami atau bahkan keseluruhan Provinsi.Rancangan Anggaran Rencana kegiatan 8
MUSLICH 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Pertanyaan kepada Dirjen Dimas Islam, kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf tahun 2014 yang terealisasi hanya 24% dari target 2500 lokasi yang telah terealisasi hanya 598 lokasi, dan tahun 2015 kegiatan ini masih juga tercantumkan target 2500 lokasi, apakah target tersebut masih rasional untuk di capai? Faktor apa saja yang menyebabkan rendah nya pencapaian target dari kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf tahun 2015.Wakaf Wakaf 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Terkait dengan Raker Komisi VIII DPR RI dengan BNPB pada tanggal 10 Juli 2014 yangdipimpin Saudara H. Sayed Fuad Zakaria, SE, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014, adabeberapa hal yang ingin kami klarifikasikan dan minta penjelasan secara detail kepada Ketua SaudaraBNPN.Satu, anggaran BNPB APBN 2014 pagu anggaran dalam Dipa sebesarRp2.531. 330.075.000,- yang sampai akhir bulan Mei 2014 sudah realisasi /penyerapan anggaransebesar 20 persen Rp5107.379.819.276, - Pertanyaan, berapa persen anggaran yang terseraprealisasi sampai akhir Desember 2014 dari seluruh total anggaran BNPB APBN tahun 2015 tersebutdiatas? Kami mohon ini penjelasannya seandainya di buku tadi belum ada karena kita belum sempatmembaca, Ketua.Bencana Anggaran terserap 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Ketiga, usulan BNPB terkait dengan adanya dana alokasi khusus atau DAK untukpenanggulangan bencana dan adanya asuransi bencana. Pertanyaan : a. sudah sejauhmana tindaklanjut dan realisasinya. B. bagaimana dengan regulasi kebijakan terkait teknis pelaksanaan, apa sudahdibuatkan aturan dan payung hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan danpenyalahgunaan fungsi dan realisanya. Kami mohon penjelasannya.Bencana DAK (Dana alokasi khusus) 8



MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Empat, terkait isu-isu aktual menurut keterangan kepala data dan informasi BNPB, SaudaraSutopo Purwonugroho, diduga adanya keterlibatan beberapa LSM dalam kebakaran hutan dan indikasiuntuk kepentingan mencari mencairkan dana dari donatur dengan memanfaatkan isu lingkungan.Pertanyaan sejauhmana BNPB memegang data terkait dengan keterlibatan beberapa LSM dalampembakaran hutan dan bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BNPB baik secara hukumdan langkah-langkah pencegahan di lapangan. Kami mohon penjelasanBencana data 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Empat, terkait isu-isu aktual menurut keterangan kepala data dan informasi BNPB, SaudaraSutopo Purwonugroho, diduga adanya keterlibatan beberapa LSM dalam kebakaran hutan dan indikasiuntuk kepentingan mencari mencairkan dana dari donatur dengan memanfaatkan isu lingkungan.Pertanyaan sejauhmana BNPB memegang data terkait dengan keterlibatan beberapa LSM dalampembakaran hutan dan bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BNPB baik secara hukumdan langkah-langkah pencegahan di lapangan. Kami mohon penjelasanBencana LSM 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Empat, terkait isu-isu aktual menurut keterangan kepala data dan informasi BNPB, SaudaraSutopo Purwonugroho, diduga adanya keterlibatan beberapa LSM dalam kebakaran hutan dan indikasiuntuk kepentingan mencari mencairkan dana dari donatur dengan memanfaatkan isu lingkungan.Pertanyaan sejauhmana BNPB memegang data terkait dengan keterlibatan beberapa LSM dalampembakaran hutan dan bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BNPB baik secara hukumdan langkah-langkah pencegahan di lapangan. Kami mohon penjelasanBencana pembakaran hutan 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, BNPB mendapat pagu indikatif anggaran BNPB tahun 2015 sebesarRp780.705.000.000,- dan pada saat Raker dengan Komisi VIII tersebut disepakati Komisi VIII akanmemperjuangkan usulan tambahan pagu BNPB tahun anggaran 2015 menjadi Rp958.980.000.000,-dan usulan tambahan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan anggaran dalamrangka penanggulangan bencana. Dengan rincian : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanatugas teknis lembaga sebesar 95 milyar, b. program peningkatan prasarana PNBP sebesar Rp348.500. 000.000,- c. program pengasahan dan peningkatan akuntabilitas aparatur PNPB sebesar 10milyar. D. program penanggulangan bencana Rp505.490. 000.000.000,- Pertanyaan a. Terkait denganusulan penambahan pagu anggaran tersebut, kami minta penjelasan secara teknis, sudah sejauhmanarealisasi dan ke-4 program tersebut mulai dijalankan? Kami mohon penjelasan. B. Bagaimana denganJuknis di lapangan, apakah sudah benar-benar berjalan secara optimal terkait dengan kordinasi danprogram pengawasan guna peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kami mohon penjelasan.Bencana Penambahan pagu anggaran 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Yang kedua, BNPB mendapat pagu indikatif anggaran BNPB tahun 2015 sebesarRp780.705.000.000,- dan pada saat Raker dengan Komisi VIII tersebut disepakati Komisi VIII akanmemperjuangkan usulan tambahan pagu BNPB tahun anggaran 2015 menjadi Rp958.980.000.000,-dan usulan tambahan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan anggaran dalamrangka penanggulangan bencana. Dengan rincian : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanatugas teknis lembaga sebesar 95 milyar, b. program peningkatan prasarana PNBP sebesar Rp348.500. 000.000,- c. program pengasahan dan peningkatan akuntabilitas aparatur PNPB sebesar 10milyar. D. program penanggulangan bencana Rp505.490. 000.000.000,- Pertanyaan a. Terkait denganusulan penambahan pagu anggaran tersebut, kami minta penjelasan secara teknis, sudah sejauhmanarealisasi dan ke-4 program tersebut mulai dijalankan? Kami mohon penjelasan. B. Bagaimana denganJuknis di lapangan, apakah sudah benar-benar berjalan secara optimal terkait dengan kordinasi danprogram pengawasan guna peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kami mohon penjelasan.Bencana pertanggungjawaban 8
MUSLICH ZA 1 PPP Jawa Tengah VI Laki-laki Ketiga, usulan BNPB terkait dengan adanya dana alokasi khusus atau DAK untukpenanggulangan bencana dan adanya asuransi bencana. Pertanyaan : a. sudah sejauhmana tindaklanjut dan realisasinya. B. bagaimana dengan regulasi kebijakan terkait teknis pelaksanaan, apa sudahdibuatkan aturan dan payung hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyimpangan danpenyalahgunaan fungsi dan realisanya. Kami mohon penjelasannya.Bencana realisasi 8
RACHMAT HIDAYAT 1 PDIP Nusa Tenggara Barat Laki-laki Kalau dari saya duduk ini saya dengar yang disampaikan oleh para Anggota Komisi VIII ini adalah masukan kepada Ibu Menteri. Kalau saya beda Bu, karena saya tahu Ibu ini seorang profesor ini. Jadi selama saya menoton TV, melihat kekerasan dan terhadap perempuan dan anak-anak, seperti itu cara mengatasinya bu. Nah, sekarang kamu tanya kepada Ibu Profesor kira-kira di dalam rangka untuk mengatasi ini Bu, terobosan-terobosannya Ibu selain daripada yang sudah dikerjakan oleh yang sudah Bu. Terobosan-terobosan apa seperti apa sehingga bisa mengatasi persoalan itu. Itu saja saya ingin tanya kepada Ibu Profesor.Perempuan dan anak Program terobosan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Saya langsung tapi yang pertama biasanya saya langsung ke pertanyaan tapi saya harus menyatakan apresiasi saya yang luar biasa karena dari semua mitra kerja kami, saya tidak tahu bagi yang lain bagaimana tapi bagi saya pribadi memang paling lancar komunikasinya dengan Kementerian Sosial dan juga tentunya kami juga paling sering dilibatkan ataupun diundang kalau misalkan ada acara apapun, itu yang saya rasa sangat berbeda dengan mitra kerja yang lain. Biasanya kami yang paling bawel disitu malah dijauhi tapi ini kok malah didekati. Apresiasi luar biasa, terima kasih. Ini lebih ke bukan hanya pertanyaan tapi juga ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dari Dapil. Sesuai dengan pengawasan dan juga temuan bahwa yang pertama setelah bertemu dengan Dinas Sosial di salah satu kabupaten ada masukan bahwa untuk tunjangan ataupun gaji TKSK di banding dengan pendamping PKH. Bahwa memang ada masukan bahwa walaupun ada bantuan dari level provinsi dan juga dari level kabupaten TKSK masih mendapatnya jauh lebih rendah dibanding pendamping PKH sedangkan mereka beban tugasnya cukup berat dan cukup banyak apalagi kalau mereka harus pergi ke ibukota provinsinya untuk mendapatkan tunjangannya sedangkan banyak yang misalnya di Dapil saya ibukota kabupatennya sendiri itu 4 jam apalagi nanti mereka harus ke Semarang, itu masih jauh lagi. Jadi ada masukan seperti itu yang mohon dipertimbangkan, apakah bisa diberikan payung hukumnya ke bupati atau ke Pemda kabupaten untuk memberikan tunjangannya daripada mereka harus ke ibuktoa provinsi.Bantuan Sosial Gaji TKSK 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang ke-2 hasil dari kunjungan kerja kami , kami melakukan kunjungan kerja spesifik beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan tim yang dipimpin oleh Bu Ledia, ini ada pemikiran tentang sedikit keprihatinan jalur evakuasi. Karena kalau saya pikirkan mungkin juga karena kita belum nonton SaintAndreas jadi tergelitik gitu. Tapi memang sebenarnya sudah ada pemikiran atau pertanyaan sejak kunjungan kerja spesifik tersebut waktu itu kami ke DIY, DI Yogyakarta. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa walaupun memang BPBD dan juga Pemda-pemda setempat itu yang mungkin seharusnya melakukan lebih tetapi saya rasa seharusnya sudah ada sedikit skema jalur evakuasi tersebut dari BNPB sendiri karena ini lingkupnya nasional. Tapi mungkin walaupun sudah ada jalur evakuasinya waktu itu tapi kita sempat deg-degan karena kok ini panjang sekali dan itu panjangnya bukan menjauh dari pantai tapi paralel dengan pantai di Parangtritis, kok Pangandaran, di Parangtritis.Bencana Jalur evakuasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Jadi waktu itu cukup jauh kami menelusuri, ini kami menanyakan ini jalur evakuasinya? iya tapi kenapa tidak menjauh dari pantai malah pararel dengan pantai untuk ratusan meter. Pemikiran kami ini kalau memang harus cepat-cepat menjauh dari pantai itu bagaimana? Itu mungkin hanya demikian saja pertanyaan saya,, ini pemikiran untuk tentunya kalau bisa dimasukkan ke tahun ini kalau tidak tahun depan tapi saya rasa lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Jalur evakuasi 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Ini mohon, karena memang beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah gossip atau rumor ini jangan-jangan banyak yang akhirnya dikorbankan karena harus menutupi kekurangan dari Asian Games kemarin. Kalau itu bukan yang sebenarnya ya jangan sampai nanti itu kelihatan di tahun anggaran di Tahun 2019.Keagamaan & PendidikanHutang Anggaran 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Singkat saja. 1 hal saja, saya ingin titip pesan dan penekanan. Saya yakin tadi mungkin sudah diangkat oleh beberapa rekan-rekan saya yang lain, tapi mohon maaf ini karena tadi baru bergabung dari Rapat di Baleg. Mohon karena kita Komisi VIII sudah berhasil bersama dengan Kementerian Agama akhirnya melunasi hutang pada para guru, jangan sampai ini karena saya tadi sudah deg-degan membaca di bagian yang akhir, di bagian kegiatan prioritas yang masih memerlukan dukungan tambahan anggaran dan disini pun juga di bawah e di program pendis ini anggaran tambahan yang dibutuhkan sampai trilyunan bukan hanya milyaran dan disitu pun juga ada kata-kata untuk insentif guru non PNS dan gaji, dan tunjangan. Ini cukup memprihatinkan, saya hanya ingin minta tolong pada para Pimpinan dan tentunya semua di Kementerian Agama di lintas bimbingan ya bukan hanya Pendis maupun juga Bimas Islam maupun Bimas yang lainnya tetapi mohon jangan sampai nanti legalsi ke Komisi VIII yang berikutnya, periode berikutnya kita masih, bahkan harus kembali lagi mengurusi urusan hutang. Jangan sampai nanti apa yang sudah kita bersama-sama usahakan, upayakan semaksimal mungkin untuk memastikan hutang itu akhirnya lunas, malah nanti kita selesai, hutang kembali ada.Keagamaan & PendidikanHutang guru-guru 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO4 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu berikutnya maaf, tentang program kerukunan umat beragama. Sama seperti Kyai Maman tadi, kami merasa cukup prihatin padahal kalau mendengar dari kampanye kemarin itu kan revolusi mental itu salah satu slogan yang digunakan yang luar biasa oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan yang kami lihat saat ini memang kalau revolusi mental itu sepertinya semua bisa dijawab dengan kartu-kartu yang ada termasuk Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera tetapi masih menggunakan data, sekali lagi data yang tidak sesuai atau belum jelas. Masih harus diverifikasi tetapi masih banyak yang sudah dibagi-dibagi. Ini dari Dapil saya sendiri, saya sudah menerima SMS masukan dari salah satu konstituen bahwa “Oh, anak saya tidak bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena saya sampai saat ini belum diakui, belum masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera” dan karena orang tua tidak terdaftar di KKS atau belum, maka anaknya tidak bisa mendapatkan KIP. Ini hubungannya seperti ini, tolong berhubungan dengan program kerukunan umat beragama ini sebenarnya ini bisa salah satu gebrakan untuk revolusi mental ini, Nawa Cita ini dan seterusnya tetapi pertanyaan saya berhubungan dengan data yang telah diberikan ini, saya melihat di halaman 4, nilai indeks kerukunan umat beragama. Targetnya 2018-2019 hanya kata baik. Ini bagaimana mengevaluasi atau memonitor baiknya itu seperti apa? karena seperti yang saya katakan tadi masih banyak daerah-daerah dimana orang merasa tidak bisa mengemukakan secara bebas kepercayaan mereka karena masih ada stigma, contoh, mohon maaf, di Jawa Barat bagian selatan, saya tahu persis ada orang-orang yang tidak bisa berbisnis hanya untuk berdagang hanya karena mereka dikenal “Oh, itu keluarga kristen jadi tidak ada masyarakat yang mau membeli dari mereka”, itu masih terjadi.Kerukunan Umat Beragamakerukunan umat beragama 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO3 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Mungkin sedikit saran saja daripada diambil kesimpulan saat ini tentang itu, mungkin ada baiknya kata-katanya itu ditinjau kembali jadi untuk ke depannya bisa dibicarakan lebih detail lagi untuk kita bisa mengambil kesimpulan tentang akan dilanjutkan di Kementerian Sosial atau bagaimana walaupun itu memang tadi sarannya adalah mungkin kita tidak menyarankan tadi mungkin ditinjau kembali kebijakan tersebut. Terima kasih.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama walaupun ini kita sedang membicarakan tentang anggaran untuk Tahun 2019, saya mohon izin pada Pimpinan dan Rekan-rekan sekalian saya akan mengangkat lebih pada isu yang sebenarnya cukup darurat saat ini yaitu tentang gempa di Lombok, tapi pasti ini berkaitan dengan anggaran tahun depan karena pertanyaan saya yang pertama kalau misalkan berkaitan dengan anggaran, tentunya kita harus mempersiapkan melihat ke depan dan juga melihat ke belakang seberapa banyak yang harus kita persiapkan mengingat apa yang masih dialami oleh saudara- saudara kita yang ada di Lombok dan beberapa titik lain sebenarnya.Penanganan Bencana Bencana di Lombok 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Jadi ini hal yang mendasar. Itu tadi pertanyaan yang pertama tentang berapa persen. Pertanyaan juga yang selalu dilontarkan saya dari teman-teman yang ada di sana, kapan evaluasi kerusakan akan dilakukan? Apakah sudah dimulai dan dimulainya itu berapa titik? Karena kalau misalkan saya lihat untuk anggaran tahun depan kan sebenarnya ada Direktorat Penilaian dan Kerusakan, berarti kan untuk tahun ini sebenarnya sudah ada pemikiran saya, sudah ada. Nah apakah itu sudah digunakan untuk melakukan evaluasi karena tentunya banyak masyarakat disana yang belum mengerti misalnya ada rumah itu masih berdiri tapi sebenarnya kalau seorang Insinyiur atau seorang evaluator itu datang dan melihat itu bisa dikatakan itu rusak, jangan sampai masuk, tapi ada juga yang sangking semuanya sudah apda ketakutan, bangunan yang sebenarnya masih aman, mereka juga tidak berani untuk masuk karena takutnya nanti gempa akan datang lagi, roboh. Nah ini sampai saat ini mohon maaf di titik-titik yang saya ketahui itu belum ada evaluasi dilakukan sehingga menjadi pertanyaan saya kapan akan dilakukan, evaluasi mana bangunan yang rusak berat, mana bangunan yang rusak ringan karena mohon maaf kalau memang Kementerian PU sudah mengirim 400 Insinyiur agak sedikit, ini apakah tumpang tindih karena memang ada anggaran untuk evaluasi kerusakan disini atau mereka akan bergerak tanpa memikirkan mana yang rusak berat mana yang rusak ringan, atau hanya akan digelontorkan sama saja, semuanya menerima 50 juta per keluarga.Penanganan Bencana Evaluasi Kerusakan 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo2 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Maaf Pimpinan, tentang hal yang sama. Bahwa seringkali merupakan hal yang cukup memprihatinkan bagi kami Anggota DPR RI sebenarnya adalah mitra. Kami bisa membantu BNPB untuk menyampaikan kepada publik tetapi seringkali kami mendapatkan misalnya release dari Pak Sutopo itu justru dari orang lain. Kenapa tidak? Kalau misalkan sebenarnya HP kami datanya itu bisa langsung diambil tidak, masalah langsung itu bisa di-WA, bisa diblast ke setiap Anggota Komisi VIII DPR RI, kami bisa bantu untuk menyampaikan ke masyarakat, tapi kami pun tidak mendapatkan karena agak susah begitu loh. Akhirnya, kami harus mencari sendiri.Penanganan Bencana Informasi dari BNPB 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu di beberapa tempat lain kebutuhan-kebutuhan sangat mendasar seperti MCK, air bersih, saya pun juga mendapatkan laporan dari Relawan Mahasiswa Kedokteran UGM, mereka sampai sekarang nangis minta tolong dari saya Bu ada tidak yang bisa mendatangkan air bersih buat kita, para dokter kita sebenarnya tenaga medis kita itu tidak sedikit disana, banyak, hanya mereka kesulitan dengan air bersih bayangkan dan obat-obatan.Penanganan Bencana Kondisi relawan di Lombok 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang kedua, Pak Willem I fell you. Saya ini setengah mau marah gereget gimana tapi pada saat yang bersamaan saya mengerti posisi BNPB karena apa, karena saya sedikit kaget waktu di awal itu saya kan, kita kan, ya saya seperti Bu Itet, secara otomatis kami di Komisi VIII pasti berpikir bahwa leading sectornya pasti BNPB, jadi saya langsung kontak komunikasi sama BNPB, saya langsung menanyakan ini bagaimana kondisi disana dan seterusnya, tetapi jawaban yang saya dapatkan bahwa Presiden rupanya memberikan wewenang, leading sector-nya bukan BNPB tetapi Menkopolhukam waktu itu dengan alasan bahwa ini bukan bencana nasional. Nah inikan kita sedikit bingung ya, kita di Komisi VIII selama ini mau memperjuangkan BNPB sebagai leading sector apalagi kita pernah membicarakan untuk mengubah Undang- Undang Penanggulangan Bencana karena kita berpikir bahwa BPBD selama ini bekerja sendiri di daerah, sangat membutuhkan istilahnya kepemimpinan dan arahan dari BNPB dan itupun juga mohon maaf sangat terlihat waktu bencana di Lombok ini kemarin, karena apa? BPBD rusak kantornya. Jadi kan seharusnya bisa ada koordinasi langsung tetapi seringkali mohon maaf, ini sedikit laporan pada rekan-rekan saya dan pada Pimpinan, saya tidak tahu seberapa banyak disini rekan-rekan saya yang punya jaringan di Lombok, tetapi saya ada tim yang h plus 1 sudah ada disana dari yang pertama, gempa yang pertama, dan mereka sedikit bingung karena banyak sekali korban sudah ada dimana-mana tetapi para relawan yang ada disana atau lembaga-lembaga yang ada disana masih bingung siapa yang menjadi coordinator dan sayangnya BNPB pun menyatakan iya kami masih menunggu karena ini dari Menkopolhukam. Jadi ini mungkin salah satu hal yang harus kita sebagai komisi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana betul-betul kita dalami secara serius, karena mohon maaf kalau Jepang itu ya rasanya kalau saya melihat negara lain kalau ada bencana itu tidak usah pakai mikir lagi begitu loh, SOP-nya sudah langsung jalan. Ini kita punya bencana ya seperti Bu Itet mengatakan sudah seperti way of life ya, sayangnya ya kita agak sedih mendengar itu, tapi ya lama-lama menjadi realita begitu. Seharusnya inikan ya rekan-rekan BNPB selalu menyatakan ini kita harus sudah punya mind set yang sudah secara otomatis berjalan tanpa kita harus berpikir lagi siapa ini sebagai leading sector.Penanganan Bencana Koordinasi antarlembaga 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Nah jadi ini harus kita pertanyakan bersama, harus kita gali bersama, ini sebenarnya leading sectornya itu siapa kalau memang BNPB ya biarlah BNPB yang betul-betul bergerak sesuai dengan bidang yang mereka tekuni seperti itu. Nah ini mohon sedikit, karena saya masih mendapatkan data sampai pagi ini dari beberapa lembaga yang ada disana, saya minta ini ada berapa titik tolong saya dikirimkan daftar, ada berapa titik yang masih belum sama sekali ada sentuhan dari Pemerintah, belum. Ini saya mendapatkan di 1 lembaga ada 14 dimana mereka bergerak, 14 dusun, total ada 16.961 jiwa belum tersentuh sama sekali. Itu ada di Lombok Utara.Penanganan Bencana Leading Sector 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Oke berikutnya. Saya hanya mau menekankan 1 yang secara spesifik. Ini masih menjadi salah satu keprihatinan saya akhir pernah menyatakan beberapa kali di rapat dengan BPBD setempat pada saat kita Kunker. Kemarin pun juga setelah tim saya ada disana, beberapa relawan RSD ada disana, mereka melihat ini belum diterapkan, antara belum ada SOP atau belum diterapkan, yaitu untuk perlindungan anak di lokasi-lokasi pengungsian. Seharusnya SOP ini sudah ada, dalam arti apa? Ini kita melihat dari highty, dari bencana-bencana dari luar negeri yang dimana kekerasan terhadap anak bahkan penculikan anak itu sangat rentan terjadi di lokasi-lokasi pengungsian. Kalau belum ada, mohon diadakan SOP-nya, kalau misalkan belum ada, saran saya pun juga mohon untuk diperhatikan SOP. Contoh saja, sedikit saja ini 1 yang terakhir Pimpinan. Harusnya di lokasi pengungsian bisa ada pendaftaran atau ada meja dimana itu koordinatornya bisa melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar pada saat kapan pun sehingga kalau misalnya ada kejahatan yang terjadi apakah itu hanya istilahan pencurian materi ecek-ecek ataupun juga karena itu terjadi, kami sering mendapatkan laporan dari para pengungsi, bahwa ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu dan mencuri barang-barang itu ada. Saya sangat menakuti bahwa akan, takut akan terjadi penculikan anak-anak atau kekerasan seksual terhadap anak-anak pada saat bencana seperti ini terjadi, sehingga SOP-nya contoh saja seperti tadi harusnya pada saat masuk atau keluar, hal seperti itukan hanya bisa dilakukan kalau tempat pengungsian itu diatur dengan baik, tapi kalau kita lihat kan itu berserakan dimana-mana tenda dan seterusnya, terbuka tanpa coordinator juga tidak mungkin bisa mengecek satu per satu, ini pun juga SOP yang seharusnya bisa kita lakukan dengan baik.Penanganan Bencana Masalah di Lokasi Pengungsian 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Jadi pertanyaan saya yang pertama menurut BNPB seberapa besar dari kerusakan yang ada saat ini bisa diatasi tahun ini? Jadi perkiraan berapa persen dari kerusakan yang ada disana yang bisa ditangani oleh BNPB dengan anggaran yang sudah diset untuk tahun 2018 itu berapa? Berapa yang mungkin memang sudah dialokasikan oleh Pemerintah untuk istilahnya ditambah ke BNPB, apakah ada perubahan itu? Karena mohon maaf untuk APBNP itu kita DPR tidak diberikan kesempatan untuk membahas, jadi kesannya tidak ada APBNP. Jadi pertanyaan saya adakah perubahan karena inikan musibah yang cukup luas dan besar sekali walaupun tidak diangkat-angkat menjadi bencana nasional tapi saya rasa karena korban sudah sedemikian banyak bukan hanya korban yang meninggal tapi korban yang masih mengungsi dan saya rasa akan terus menjadi pengungsi sampai beberapa bulan bahkan mungkin seperti Sinabung sampai setahun juga belum bisa balik lagi ke rumah karena belum dibangun rumahnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya berapa persen dari kerusakan kira-kira tahun ini sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tahun depan.Penanganan Bencana Perubahan anggaran 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Jadi pertanyaan saya yang pertama menurut BNPB seberapa besar dari kerusakan yang ada saat ini bisa diatasi tahun ini? Jadi perkiraan berapa persen dari kerusakan yang ada disana yang bisa ditangani oleh BNPB dengan anggaran yang sudah diset untuk tahun 2018 itu berapa? Berapa yang mungkin memang sudah dialokasikan oleh Pemerintah untuk istilahnya ditambah ke BNPB, apakah ada perubahan itu? Karena mohon maaf untuk APBNP itu kita DPR tidak diberikan kesempatan untuk membahas, jadi kesannya tidak ada APBNP. Jadi pertanyaan saya adakah perubahan karena inikan musibah yang cukup luas dan besar sekali walaupun tidak diangkat-angkat menjadi bencana nasional tapi saya rasa karena korban sudah sedemikian banyak bukan hanya korban yang meninggal tapi korban yang masih mengungsi dan saya rasa akan terus menjadi pengungsi sampai beberapa bulan bahkan mungkin seperti Sinabung sampai setahun juga belum bisa balik lagi ke rumah karena belum dibangun rumahnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya berapa persen dari kerusakan kira-kira tahun ini sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tahun depan.Penanganan Bencana Presentase daerah terdampak bencana 8
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Dan pertanyaan saya berikutnya, menurut BNPB apakah Bencana Lombok kemarin ini sebenarnya layak atau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena ada yang menyatakan oh satu-satunya cara untuk bencana tersebut dinyatakan sebagai bencana nasional kalau Pemerintah Provinsi, atau Daerahnya sudah tidak mampu untuk menangani lagi. Ya saya sedikit bingung, ini indeksnya dimana untuk dinyatakan mereka masih mampu atau tidak mampu, karena kalau tidak salah saya pernah membaca artikel bahwa sebenarnya Gubernur NTB sudah minta tolong pada Pemerintah Pusat untuk itu dinyatakan sebagai bencana nasional.Penanganan Bencana Status bencana nasional Lombok 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO2 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Siap bapak, bukan orang untuk kuliah. Pokoknya ini betul-betul ada 4 hal, 4 hal yang ingin saya dalami. Kalau saya lihat pasti rekan-rekans disini banyak yang akan bicara lebih detail kepada apa yang telah diutarakan atau apa yang telah diungkapkan hari ini tetapi saya ingin melihat gambaran lebih luasnya. Yang pertama, jadi empat hal ini yang pertama itu tentang pendataan, yang kedua tentang bersama dengan Pak Maman tadi tentang FKUB, yang ketiga berhubungan dengan perlindungan anak dan ketahanan keluarga dan yang keempat tentang proporsionalitas.Pendidikan Pembahasan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO2 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang pertama tentang pendataan. Selama kami memang kemarin melakukan konsinyering, ada hal-hal yang memang sangat memprihatinkan bagi kami bahwa hanya ada mungkin beberapa Dirjen yang memberikan kami data yang bisa kami lihat terutama data umat beragama dan seterusnya yang dimana itu bisa memberikan kami gambaran untuk mengevaluasi kinerja dan ketepatan sasaran program Kementerian karena contohnya ada mungkin sedikit missed komunikasi atau kesalahpahaman antara satu dirjen dengan sekretaris jenderal dimana ada satu daerah, contoh kemarin saya yakin juga mungkin Bu Itet akan mengungkapkan hal ini karena berhubungan dengan Dapil beliau dimana mungkin daerah tersebut banyak penduduknya yang beragama tertentu tetapi pem-Bimasnya tidak ada sampai level kabupaten sedangkan sekretaris jenderal mengatakan “tidak mungkin, sudah pasti ada”, ini mana yang benar. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya bisa. Jika kami mendapatkan data tersebut, kami bisa membantu untuk mengevaluasi terutama yang berhubungan dengan Dapil kami.Pendidikan Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO3 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Itu Dapil Bu Itet, salah satu ... Lampung, bapak. Itu berhubungan dengan langsung saja kalau begitu dengan Bimas Hindu yang memang disitu kami tidak perlu mendapatkan informasi dari Dirjen bahwa Pem-Bimas-nya tidak sampai ke level kabupaten sedangkan Lampung itu salah satu daerah yang cukup banyak penduduknya itu beragama hindu, ini catatan saja, mungkin pertanyaan. Saya lebih menekankan kepada pendataan yang bisa kami dapatkan untuk membantu. Catatan lagi, itu datanya sebenarnya pertanyaan saya tentang data. Data diambil dari mana? Apakah itu dari istilahnya “Oh, catatan yang ada di data yang ada di untuk KTP yang memang sudah terdaftar”. Karena misalnya 15 kalau gereja-gereja itu sudah pasti ada daftar jemaat tetap biasanya dan catatan tambahan, tidak semua masyarakat merasa bisa mengemukakan kepercayaannya masing-masing. Kenapa? Satu karena stigma. Mungkin karena ada yang berubah keyakinan atau berubah agama tapi tidak bisa menyatakan keyakinan mereka karena stigma yang ada di masyarakat, ini berhubungan dengan poin saya yang berikutnya.Pendidikan Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO3 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Tapi yang kedua, itu juga berhubungan dengan mohon maaf, kami pun juga telah menerima beberapa masyarakat yang bahwa mereka tidak masuk di dalam daftar yang ada saat ini, mungkin karena keyakinannya tidak masuk dalam golongan tertentu, belum diakui.Pendidikan Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO4 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Maupun Ahmadiyah dan seterusnya yang mungkin sampai saat ini pun juga kesulitan untuk mendapatkan paham mereka sebagai manusia bahkan untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dan setara begitu, sampai sekarang sudah 9 sampai 10 tahun mereka juga tinggalnya tidak mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dan seterusnya. Ini hanya, terutama untuk anak-anak yang memang lahir di tempat pengungsian. Jadi keprihatinan saya pribadi.Pendidikan Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO6 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Betul bapak, negeri maksud saya. Negeri bapak, mohon maaf, negeri. Terima kasih.Pendidikan Klarifikasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO7 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang kemarin ikut bersama dengan kami dari Kementerian Agama, kunjungan kerja ke Sulawesi Utara. Saya mohon maaf saya lupa namanya.Pendidikan Klarifikasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO8 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang mewakili Kementerian Agama, mohon maaf.Pendidikan Klarifikasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO9 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Bisa ditanyakan ke sekretariat saya lupa nama, mohon maaf.Pendidikan Klarifikasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO4 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Dan yang terakhir tentang perguruan tinggi kristen. Itu kami dengar dari salah satu staf khusus bapak sebenarnya yang sangat ingin kami dukung, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi kristen satu pun, alasannya hanya karena tidak ada satu pun doktor teologi kristen di Indonesia sedangkan ini bisa jadi kebanggaan kita bersama, kalau ada program 5000 doktor, kenapa kita tidak bisa ada program satu, satu saja untuk sekolah perguruan tinggi kristen. Itu terakhir dan saya terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Pendidikan Agama Perguruan tinggi kristen 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO5 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Ini saya mendengarnya langsung dari staf bapak waktu itu waktu kami kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, saya lupa waktu itu yang pergi bersama dengan kami tapi saya selalu berpikir bahwa ada tapi rupanya yang memang itu khusus seperti yang dinyatakan ketua adalah bagian dari negeri tidak ada, jadi belum.Pendidikan Agama Perguruan tinggi kristen 8



RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu berikutnya karena dari tadi juga disebut tentang Rohingya dan seterusnya, saya mohon maaf, tapi di rapat-rapat sebelumnya kami pun konsisten menanyakan situasi dari masyarakat, saudara-saudara kita sendiri yang memang kena dampak bencana sosial. Misalnya sampai sekarang 9 tahun lebih warga Ahmadiiyah itu masih belum menentu. Ini apa yang akan dilakukan karena saya juga melihat program 2015, program 2016 ada untuk masyarakat dari yang terkena dampak bencana sosial ini yang saya rasa itu juga cukup memprihatinkan dan semoga program tadi yang tentang akta kelahiran saya sambut luar biasa tapi semoga mereka juga itu diberikan sarananya karena masih dapat laporan dari LSM-LSM bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran dari pemerintah setempat.Pengungsi Ahmadiiyah 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih. Pimpinan yang saya hormati beserta juga semua rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati kepada Kepala BNPB beserta juga seluruh jajarannya, Sudah lama tidak jumpa. Saya langsung saja kepada pertanyaan hanya 2 sebenarnya. Yang pertama ini rupanya Bapak Maman dengan saya banyak in line pemikirannya hari ini karena saya memang dari awal ingin menanyakan hanya karena tentang Rohingya itu terangkat jadi kepikiran dengan ini jangan sampai hanya karena sekarang ini yang lagi hot istilahnya, kita melupakan banyak akibat bencana sosial yang telah terjadi seperti : ahmadiyah dan seterusnya yang memang memang sudah mohon maaf saya koreksi Pak Maman bahwa itu sudah 9 tahun setahu saya bukan 7 tahun. Jadi 9 tahun mereka tinggal di tenda, ini ada 200 pengungsi kalau tidak salah di bulan Desember yang saya baca. Jadi saya harapkan mungkin ada sedikit penjelasan, apakah memang ada pemikiran tentang langkah-langkah yang akan diambil karena memang harapan mungkin dari beberapa kementerian dan lembaga bahwa BNPB, saya rasa lingkupnya pun bencana sosial itu masuk sebagai dirigennya waktu itu kita sempat bicarakan. Nah, saya rasa juga pasti kita semua sudah mengetahui permasalahan dan kendala melalui juga dari Panja dan seterusnya tetapi mohon sedikit penjelasan karena jangan sampai Rohingya karena sekarang lagi isu hot, hanya itu saja yang ditanggapi.Pengungsi Ahmadiyah, Rohingya 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang terakhir, semoga program-program yang bagus ini akan terus ditingkatkan seperti yang Aslut tadi sudah naik dari 27.000 sampai ke 129.000 orang karena di Wonogiri sendiri saja datanya yang kami terima itu sudah 12.936 lanjut usia yang terlantar. Jadi saya harapkan ini akan terus ditingkatkan dan semoga program bedah kamar lansia saya mengertinya itu beda dengan RTLH. Jadi itupun juga perlu untuk ditingkatkan kalau memang mereka itu terlantar dan hidup sebatang kara. Terima kasih, sekian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.Pengungsi ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia) 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Pertanyaan dari rekan saya akan saya ulangi lagi disini walaupun kemarin jawabannya itu juknisnya itu memang disudah dibuat tetapi kami menanyakan iya tapi kapan di dalam timeline itu akan disampaikan kepada para pengambil atau verifikasi dari data karena takutnya mereka mulai verifikasi tapi tidak ada juknisnya, itukan bahaya. Maaf, ada dua lagi pimpinan.Pengungsi Juknis 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang ketiga, ini juga tentang pendataan saya rasa sudah disampaikan tetapi ada pesan dari para kepala desa di Dapil saya bahwa semoga cara untuk memverifikasi dan mengumpulkan datanya itu berbeda atau tidak sama seperti yang sebelumnya dilakukan lembaga-lembaga yang lain. Mereka biasanya hanya dikasih itu dari antara dua jam, ada yang hanya dikasih dua jam untuk mengumpulkan data dan ada yang satu hari. Nah, mereka sedikit kewalahan kalau hanya dua jam dikasih untuk mengumpulkan data. Jadi saya rasa itu bisa masuk akal, tolong ini jadi pertanyannya apakah bisa diselesaikan tahun ini kalau memang kemarin sudah bertemu juga dengan Kabagiklit untuk membicarakan ini.Pengungsi Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang keempat, pendataan bantuan kendaraan. Ini terima kasih, kami juga mendapatkan langsung datanya kemarin. Terima kasih, tapi kalau saya cek langsung ke Dapil saya ke daerah, ada misalnya satu kabupaten yang menyatakan yang mereka terima itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya mau tahunya itu kemarin pendataan tentang kendaraan bantuan yang untuk search and rescue dan yang untuk bencana itu pendataannya bagaimana karena ada yang mengatakan "Oh kami lebih baik mendapatkan mobil rescue daripada Dunlap tapi ini kami kenapa terimanya Dunlap", misalnya. Jadi ini pertanyaan saya bagaimana waktu kemarin supaya cocok dengan situasi di lapangan.Pengungsi Pendataan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu tentang akta kelahiran, kemarin kami sudah bertemu dengan BNPB ini sempat kami tanyakan. Tindaklanjutnya bagaimana ini berhubungan dengan misalnya karena sekarang kasus para dari Rohingya misalnya yang sekarang datang tapi sekarang kita masih ada masalah masyarakat dampak konflik sosial seperti Ahmadiyah yang sampai sekarang 9 tahun masih tinggalnya di tenda-tenda. Artinya apa? Anak-anaknya masih melihat hal-hal yang mereka tidak seharusnya melihat dengan orang tuanya dan seterusnya dan disitu masih banyak laporan dimana mereka masih kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran sekalipun. Itu sudah melanggar Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Perempuan dan Anak Akta kelahiran 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Mohon maaf pimpinan, ada beberapa lagi tetapi saya harus tekankan. Data kekerasan sudah sampai mana? Data kekerasan dalam arti seperti ini, mungkin tadi ada beberapa kata-kata data dan seterusnya tetapi yang saya maksud adalah siapa pelakunya? Itu dilakukan kapan? Kenapa dilakukannya dan seterusnya itu pentig sekali database itu ada, jadi bukan hanya dari kepolisian yang "Oh, kami sudah melakukan menindaklanjuti sekian banyak kasus tapi ada juga yang seperti ini", informasinya itu harus jelas, datanya sudah sampai mana. Kalau memang belum dilakukan, saya harapkan itu bisa dilakukan di 2016 kalau bukan tahun ini.Perempuan dan Anak Data kekerasan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO4 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang terakhir yang berhubungan dengan proporsionalitas, dengan data tentunya dan kebijakan. Mohon ini kami mungkin dari kalangan non muslim merasa melihat bahwa sampai saat ini mungkin anggaran tidak sesuai dengan proporsionalitas data. Pas kami tanyakan kepada dirjen-dirjen, oh karena memang misalnya di Sulawesi Utara sudah pasti itu mayoritasnya secara data itu kristen misalnya tetapi Bimas Kristen jauh dibawah anggaran disitu, di Sulawesi Utara itu waktu kami kunker kesana, jauh dibawahnya Pendis dan Bimas Islam dikombinasikan, berhubungan juga katanya karena “Oh, itu banyak madrasah dan seterusnya sedangkan kalau mungkin untuk sekolah-sekolah, itu hubungannya ini mereka yayasan swasta dan seterusnya. Jadi tolong ini diperhatikan karena apakah kita perlu kebijakan yang lebih kreatif karena kalau saya lihat inikan kita hanya perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat jangan tidak terpenuhi hanya karena kebijakan yang tidak bisa memadai, ini catatan saya.Perempuan dan Anak Kebijakan 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO3 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Siap. Untuk semua penyusunan peraturan pemerintah ini bagus, saya sangat setuju tetapi ini untuk tahun 2016 atau 2015? Dan juga pagu indikatif tadi 269 mau dijadikan Rp1,4 triliun, ini langkah apa yang sudah diambil dan apa yang harus diambil untuk dijadikan dari kluster 3 menjadi kluster 2. Yang terakhir tolong dikirim representatif ke konferensi di Bangkok yang diadakan oleh Microsoft tanggal 22 Juni ini karena itu tentang cyber crime tadi yang berhubungan dengan child pornography. Baik, sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Peraturan Pemerintah, Pornografi anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO4 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang berikutnya, langsung saja ke bahwa kami di Komisi VIII sudah membentuk Panja Perlindungan Anak. Berhubungan dengan perlindungan anak, tentunya kita selalu mencari-cari, selalu tidak bisa dihilangkan aspek moralitas yang itu tertanam mau tidak mau di Kementerian Agama yang berhubungan dengan moralitas. Jadi sekarang kejahatan kepada anak yang kita dengar ini dari orangorang terdekat. Apakah dari orang tua sendiri, dari tetangga, dari om dan tante, mohon maaf, contoh saja, ini bukan kuliah ya bapak tapi contoh saja satu saya gunakan, di Surabaya tahun 2012 saya bertemu dengan Kepolisian dimana orang tua asuhnya itu sebenarnya om dan tante dari anak ini. Dia sudah dijual dari usia 8 tahun, akhirnya diselamatkan usia 12 tahun dari industri seks. Ini dijual oleh 16 orang tua asuhnya sendiri, om dan tantenya sendiri dan seterusnya bahkan terhadap anak seperti di Sumbawa, saya mendangar dari Pak Hidayat beberapa hari yang lalu. Anak usia 12 tahun bisa membunuh dan mensodomi anak usia 8 tahun. Inikan luar biasa. Ini kita harus kemana? Tentunya harap diingat bahwa setahu saya Kementerian Agama ini adalah salah satu leading sector untuk Undang-Undang Pornografi dan kita sudah meratifikasi confention optional protocol on the sale of children, child prostitution dan child pornography, tolong ini menjadi perhatian juga dari Kementerian Agama yang berhubungan dengan kalaupun bukan untuk 2015, 2016 harus jadi perhatian. Salah satunya, pada saat kami melihat ini ketahanan keluarga masuknya dimana? Rupanya di Kementerian Agama ada tetapi hanya adanya di bawah bimbingan masyarakat islam tok, bukan di bawah apakah itu Sekretaris Jenderal atau dimana jadi hanya khusus di Bimas Islam, yang lain-lain tidak ada sedangkan yang kami inginkan ketahanan keluarga ini salah satu memang jadi pilar.Perempuan dan Anak Perlindungan anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Langsung saja yang pertama, ini karena kami baru dapatkan file-nya, baru tadi pagi, jadi diusahakan untuk mencerna semua infomasi. Memang kami sebenarnya sudah menyampaikan melalui di sekretariat dan seterusnya diusahakan kalau bisa mendapatkan bahan pembicaraan sehari sebelum atau setidaknya dua hari sebelumnya supaya bisa kami bisa mencernanya. Yang pertama langsung ke Inpres Nomor 5 tahun 2014 mengenai gerakan nasional anti kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di dalamnya Kementerian Koordinator waktu itu Kemenko Kesra, sekarang mungkin sudah menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI seharusnya melakukan penyampaian laporan kepada presiden setiap 3 bulan sekali tentang gerakan tersebut yang saya rasa pun juga sebenarnya sesuai dengan salah satu di Nawa cita yang sesuai yaitu tentang perlindungan anak, jadi saya rasa ini patut untuk dilanjutan tetapi mungkin kami bisa disampaikan sejauhmana pelaksanaan Inpres tersebut. Dalam hal laporan-laporannya dan seterusnya itu bagaimana.Perempuan dan Anak Perlindungan anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Sekolah ramah anak saya rasa juga harus bukan hanya ramah anak tapi aman terhadap anak karena kita sudah melihat banyak sekali sekolah-sekolah, kasus-kasus yang terungkap, abuse yang terjadi di dalam sekolah-sekolah, seperti apa standarisasi yang harus dilakukan. Saya tidak bermaksud di desa-desa juga harus ada CCTV dan seterusnya, tidak tetapi setidaknya misalnya petunjuk tentang kalau misalkan ada sampai, ini sayangnya sekali di Indonesia tidak ada yang namanya police data based atau report yang bisa diakses oleh masyarakat karena kalau misalkan di Amerika contohnya dengan sex offenders itu, list-nya itu sudah ada. Mereka gampang kalau sampai ada mereka punya police record, itu tidak boleh di hired, tidak boleh menjadi apakah itu namanya janitor atau apa di dalam sekolah. Jadi itu seperti itu bagaimana untuk masukan tolong ini ke depannya mungkin bisa lebih dari ramah anak tapi aman untuk anak.Perempuan dan Anak Perlindungan anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang berikutnya yang berhubunganan child sextuarism atau child pornography karena ini banyak sekali. Sekali lagi saya tidak akan capai untuk mengangkat hal ini karena sampai sekarang masih sangat sedikit. Kalau saya lihat pun juga di program-programnya juga banyak ini sekolah ramah anak, partisipasi anak dan seterusnya tetapi pemikiran terhadap perlindungan anak yang sekarang sudah sangat kental di cyber world, itu masih sangat sedikit dan sekali lagi saya tekankan di salah satu situs sosial media, sudah ada laporan di 2012 bahwa Indonesia sekarang nomor satu di Asia untuk child pornography atau child abuse material dengan 70.000 kasus yang dilaporkan dibandingkan dengan Bangladesh yang 3.000 kasus, nomor dua di Asia. Jadi ini pemikirannya satu, pertanyaannya cyber crime unit ini koordinasinya seperti apa karena mereka sebenarnya sangat mampu tetapi SDM masih sangat rendah atau bukan rendah, SDM masih sangat sedikit, mereka hanya bisa untuk menuntaskan beberapa kasus per tahunnya. By letteral agreement seperti apa yang akan dilanjutkan karena sekali lagi walaupun sudah ada gugus tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) tetapi kita masih sangat kalah dengan Thailand, contohnya yang saat ini sudah sangat maju dengan mendapatkan informasi tentang daftar dari sex offenders dari negara-negara lain yang mereka masuk ke Indonesia sebagai turis.Perempuan dan Anak Pornografi anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang berhubungan dengan itu juga tentang child pornography. Sekali lagi saya tekankan bahwa TPPO ini mengenal dan ini sudah disetujui oleh Indonesia bahwa di bawah 18 tahun itu pasti anak dan artinya prostitusi dimana anak-anak dibawah 18 tahun terlibat, itu sebenarnya pelakunya jelas adalah pelaku tindak pidana perdagangan orang, penguna jasanya dan oleh karena itu koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan juga dengan pihak Kepolisian, Interpol, sosial media dan seterusnya tentang child pornography seperti kasus yang sudah diungkapkan oleh pimpinan.Perempuan dan Anak Pornografi anak 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang kedua tentang balik lagi tadi ada pertanyaan oleh rekan saya tentang rapat koordinasi perlindungan perempuan dan anak, apa hasilnya dan kapan itu dilkaukan. Kenapa saya menanyakan kapan? Karena salah satu hasil dari kunjungan kerja Komisi VIII ke salah satu wilayah menunjukkan bahwa masih terlalu banyak Kepala Badan dan mohon maaf ini sebenarnya rupanya bukan P2TP2A tetapi banyak itu yang dijadikan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak KB. Jadi dan banyak dari mereka yang masih tidak mengerti persoalan, permasalahan bahkan mohon maaf ada kata-kata yang terlontarkan waktu itu yang membuat kami cukup marah bahwa pemikiran kepala badan yang seharusnya melindungi perempuan adalah kalau misalkan ada perempuan yang diperkosa, yang menjadi korban pemerkosaan, malah dia yang kotor dan harus dijauhkan dari mereka yang suci. Tolong ditindaklanjuti. Jadi saya mau tahu ini kapan dilakukannya karena sepertinya harus 15 ada pemikiran lagi dan apa sanksi yang akan diberikan kalau memang mungkin pemikirannya harus mulai kepada sanksi, kepada pemerintah daerah yang sama sekali tidak ada pemikiran perlindungan terhadap perempuan dan anak karena anggaran pun juga masih sangat sedikit di daerah-daerah dan tidak diprioritaskan.Perempuan dan Anak Rapat koordinasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO5 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Yang tadi dikatakan bahwa karena ini saya bacanya ini capaian program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sampai dengan bulan Mei tahun 2015. Kami tentunya berpikir kalau misalkan membaca disini bahwa sudah di target pelaksanaan itu sudah dengan 34 Kepala Badan PP dan provinsi , PP Provinsi, bahwa sudah dilakukan tetapi ini saya mendengarnya bahwa baru dilakukan satu di Ambon dan akan dilakukan lagi dua atau mungkin kita missed komunikasi disini jadi mungkin pertanyaannya lebih pada rapat kordinasi nasional perlindungan perempuan dan anak ini. Terima kasih.Perempuan dan Anak Rapat koordinasi 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO1 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Sebenarnya saya minta ijin pimpinan, bahwa saya harus membicarakan sedikit tentang program-program yang diberikan kepada kami pada hari ini, karena berhubungan dengan anggaran. Mungkin banyak dari rekan-rekan saya yang frustasi, saya pun juga hari ini betul-betul mencoba untuk menjaga emosi, karena memang kita semua disini itu kemarin mati-matian waktu Pilpres untuk mendapatkan kekuasaan supaya bisa membawa perubahan untuk masa depan bangsa. Seharusnya dengan pemerintahan yang baru, visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang baru programprogramnyapun ada perubahan. Kalau memang tidak ada perubahan aneh pertanyaan, sebagai aktivis untuk anti perdagangan orang mengenal betul permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anakanak di Indonesia. Memang saat ini kami hanya diberikan program-program yang ini seperti saya bacakan mewujudkan motivator, inspirator untuk pencegahan dan penanganan TPPU sebagai campion-campion di kementerian lembaga dan daerah serta lintas organisasi dan seterusnya. Caranya tidak diberitahukan bagaimana, bahkan KPInya itu seperti apa, pencapaiannya akan seperti apa? meningkatan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Oke, apa bedanya? Ya kami mungkin berharap ada sedikit inisiatif yang berbeda misalnya sudah mengetahui Indonesia sekarang mungkin menjadi nomor 1 dari ASIA untuk ……. Karena Thailand sekarang sudah bukan lagi nomor 1 karena mereka sudah melakukan tahap-tahap, langkah-langkah yang mencegah masuknya seks openders dalam negara. Apakah sudah ada pembicaraan dengan imigrasi, dengan kementerian yang terkait berhubungan dengan lies of seks ovenders yang kita dapatkan dari negara lain. Mikro financing for womens kenapa harus LSM yang mengerjakan? 30 Sedangkan itu bisa dari kementerian yang terkait yang memang nomenklaturnya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Kerja sama dengan India misalnya, dimana mereka ada door fote colage disana, mendidik tanpa harus ada namanya kesamaan bahasa dimana perempuan-perempuan dari desa-desa tanpa pendidikan sama sekali mereka bisa belajar bagaimana caranya membuat soltenose? Lalu kerja sama dengan Peradi ini, ini mohon maaf ini hanya beberapa program-program yang saya rasa sebenarnya belum ada disini, atau mungkin ini sudah dijelaskan atau belum kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas? Kalau memang itu kan bagian dari pemerintah yang baru, seharusnya oke kita disini prioritaskan adanya perubahan pencegahan sebelum adanya harus ada perlindungan, jangan sampai hanya kartu-kartu saja yang dicampionkan seolah-olah satu kartu dalam keluarga itu sudah menjadi jawaban untuk semuanya. Kementerian Sosial bahkan mau meningkatkan yang namanya 20 triliun, 20 triliun, Kementerian PP-PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dapatnya 80 miliar lebih sedikit daripada Badan Pengembangan wilayah selama 1 wilayah dapatnya lebih dari satu kementerian yang menghendel satu negara. Saya gemetar ini, ini sudah dijelaskan atau belum pada saat baeatromeeting itu terjadi? kalau itu dilakukan saya rasa mosok sih mereka tidak menyadari kebutuhan kita untuk adanya perubahan. Jadi kemarin itu sudah dijawab oleh Sekretaris Kementerian, sudah dijawab, bahwa masalahnya ada di Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 yang mengekang dan membatasi karena kementerian PP-PPA walaupun bukan kementerian negara tetapi kementerian teknis yang hanya klaster III. Berarti supaya kita bisa membawa perubahan jangan menunggu sampai dead linenya kami berharap ada rencana atau pengajuan untuk revisi Undang-undang tersebut, yang bisa membawa perubahan untuk kementerian PP-PA. kami disini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru jangan samakan kami dengan inkamben atau sebelumnya yang waktu itu belum berhasil membawa perubahan Undang-undang tersebut. itu yang saya harapkan mohon maaf kalau sedikit panjang bapak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Program 8
RAHAYU SARASWATI DHIRAKANYA DJOJOHADIKUSUMO2 Gerindra Jawa Tengah IV Perempuan Maaf Pimpinan, Tadi saya sudah jelaskan, saya tidak marah-marah sama Bu Menteri pun tidak, cuma kita sama-sama frustasi sebenarnya itu, sama sebenarnya kita.Regulasi Regulasi 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Yang kedua mungkin ada yang lebih baik gitu yang kami pun sampaikan sebagai bekal kepada kepala daerah di daerah kami masing-masing.Lalu yang kedua merupakan kebanggaan juga bahwa di salah satu kabupaten di daerah saya di Karang Anyar utamanya di saat saya menanyakan ini bagaimana ini apakah kartu-kartu yang sudah diperjuangkan atau diinstruksikan jadi bukan Perpu tadi saya dapatkan instruksi masih berupa instruksi dari Presiden apakah sudah sampai? Ada yang ketawa dari aparat nya karena mereka mengatakan untuk kartu Indonesia pintar itu tidak mungkin kami mendapatkan karena apa di kabupaten kami sudah pasti pendidikan gratis. Dan pada saat saya menanyakan kepada kepala desa – kepala desa perempuan yang saya temui, semuanya pun mengkonfirmasikan bahwa pendidikan sudah gratis di kabupaten tersebut. Saya hanya ingin mendorong agar kita semua sebagai wakil rakyat mendorong pemerintah daerah – pemerintah daerah setempat untuk menjalankan tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat untuk adanya kartu bahwa pendidikan _ diberikan secara gratis kepada semua yang layak. Itu adalah hak asasi setiap anak.
Bantuan 
Kesejahteraan Pelaksanaan KIP 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Lalu yang kedua saya sebenarnya ingin menanyakan kepada rekan-rekan dari Jawa Timur. Saya mendapat ini tadi pun juga informasinya kalau tidak salah bahwa Surabaya dan Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Mungkin _ias dibagikan kepada kami, kenapa mungkin ada yang mengetahui kenapa _ project dipilih Surabaya dan Banyuwangi, itu yang pertama. Ini _jadi alat pembelajaran bagi kami bersama gitu.Yang kedua mungkin ada yang
Bantuan 
Kesejahteraan Pilot project 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Nah saya akan coba untuk singkat tepat pada 3 menit yang sebenarnya menjadi jatah setiap Anggota Dewan. Yang pertama memang tentang data itu seperti yang sudah dikatakan bahwa ini adalah masalah nasional dan itu pun sudah kami dapatkan selama kami kunjungan kerja komisi waktu kemarin saya bersama dengan Ketua Komisi bersama-sama ke Sumatera Utara, itu pun juga sama. Dan selama kunjungan kerja di Dapil saya pun, saya tanyakan kepada Bupati, Sekda, bahkan kepala-kepala desa yang saya temui, data yang memang digunakan adalah 2011. Tetapi hal yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa betapa luar biasanya. Kalau dari tadi mungkin sedikit kita ikut juga curhat karena ikut juga frustasi, karena kami adalah saat ini adalah dewan atau orang-orang yang mewakili suara rakyat ikut frustasi. Tapi hal yang saya dapatkan selama saya kunjungan kerja di daerah ada kearifan _ias_ atau budaya yang luar biasa yang mau tidak mau bukan karena mereka mau melanggar _ias_ atau bagaimana tapi karena mau memastikan bahwa keadilan itu didapati oleh mereka yang membutuhkan itu ada kesepakatan bahwa setiap orang yang mungkin sebenarnya itu mampu, mereka kan ini saya mendapatkan laporan dari Bapak, Ibu sekalian, salah satunya permasalahan kan bahwa warga yang tidak mampu tidak mendapatkan kartu sedangkan yang mampu malah mendapatkan kartu, itupun juga sama di daerah saya. Tetapi hal yang luar biasa bahwa ada kesepakatan diajak bertemu warga setempat bagi yang memang mendapatkan masih mendapat kan padahal sudah cukup mampu, itu diajak oleh kepala desa dan kepala dusun untuk dibagikan bahkan diberikan kepada mereka yang mampu. Itu luar biasa bagi saya itu. Jadi ada dari rakyat untuk rakyat yang mohon maaf sebenarnya adalah tanggung jawab daripada pemerintah untuk memastikan adanya saluran tersebut yang tepat pada sasaran. Disini karena rakyat merasa pemerintah belum melaksanakan tugas dengan baik tidak memperjuangkan hak mereka, mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk berbagi bahkan memberikan kepada mereka yang memang seharusnya mendapatkan.
Bantuan 
Kesejahteraan tepat sasaran 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Nah saya akan coba untuk singkat tepat pada 3 menit yang sebenarnya menjadi jatah setiap Anggota Dewan. Yang pertama memang tentang data itu seperti yang sudah dikatakan bahwa ini adalah masalah nasional dan itu pun sudah kami dapatkan selama kami kunjungan kerja komisi waktu kemarin saya bersama dengan Ketua Komisi bersama-sama ke Sumatera Utara, itu pun juga sama. Dan selama kunjungan kerja di Dapil saya pun, saya tanyakan kepada Bupati, Sekda, bahkan kepala-kepala desa yang saya temui, data yang memang digunakan adalah 2011. Tetapi hal yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa betapa luar biasanya. Kalau dari tadi mungkin sedikit kita ikut juga curhat karena ikut juga frustasi, karena kami adalah saat ini adalah dewan atau orang-orang yang mewakili suara rakyat ikut frustasi. Tapi hal yang saya dapatkan selama saya kunjungan kerja di daerah ada kearifan _ias_ atau budaya yang luar biasa yang mau tidak mau bukan karena mereka mau melanggar _ias_ atau bagaimana tapi karena mau memastikan bahwa keadilan itu didapati oleh mereka yang membutuhkan itu ada kesepakatan bahwa setiap orang yang mungkin sebenarnya itu mampu, mereka kan ini saya mendapatkan laporan dari Bapak, Ibu sekalian, salah satunya permasalahan kan bahwa warga yang tidak mampu tidak mendapatkan kartu sedangkan yang mampu malah mendapatkan kartu, itupun juga sama di daerah saya. Tetapi hal yang luar biasa bahwa ada kesepakatan diajak bertemu warga setempat bagi yang memang mendapatkan masih mendapat kan padahal sudah cukup mampu, itu diajak oleh kepala desa dan kepala dusun untuk dibagikan bahkan diberikan kepada mereka yang mampu. Itu luar biasa bagi saya itu. Jadi ada dari rakyat untuk rakyat yang mohon maaf sebenarnya adalah tanggung jawab daripada pemerintah untuk memastikan adanya saluran tersebut yang tepat pada sasaran. Disini karena rakyat merasa pemerintah belum melaksanakan tugas dengan baik tidak memperjuangkan hak mereka, mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk berbagi bahkan memberikan kepada mereka yang memang seharusnya mendapatkan.
Bantuan 
Kesejahteraan Validasi data 8



RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Nah, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama yang rasakan harus melihat secara
keseluruhan. Lalu selain dari itu , juga karena saya melihat dari rancangan penanggulangan nasional
bencana 2.015 dan 2019 di bagian terakhir, di lampiran indeks resiko bencana multi ancaman per
kabupaen, kota, saya melihat Wonogiri itu termasuk tinggi dan Sragen pun disini termasuk sedang.
Saya tahu misalnya di Wonogiri masalah kekeringan itu luar biasa dengan saya totalkan di Dapil saya
ini ada 22 kecamatan dari 62 kecamatan yang punya masalah kekeringan. 25 ya ini kami dari Dapil
yang sama. Jadi harus saling mendukung dalam, kalau saya dapatnya 22, rupanya lebih besar lagi 25.
Yang saya pertanyakan adalah ini kalau saya lihat kekeringan itu masuk dalam bentuk
bencana, kriteria apa yang sebenarnya digunakan sebagai patokan dari kekeringan, apakah harus
menunggu sampai korbannya sekian banyak atau memang karena kekeringan yang terjadi setiap
tahun sudah pasti yang itu pun juga akan berdampak dengan yang mereka tidak bisa bercocok tanam,
akhirnya harus merantau. Bahkan juga, banyak Lansia yang ditinggalkan yang akhirnya mereka,
mohon maaf, ada yang tinggal di kandang ayam, Pimpinan bukan hanya di Sumatera Utara tapi terjadi
juga di Jawa Tengah, sampai ibu-ibu Lansia ini tingga di kandang ayam. Ini semuanya berkaitan yang
saya rasa yang permintaan saya adalah kriteria apa yang digunakan. Lalu berikutnya mohon maaf ini
saya coba untuk sedikit, berhubungan dengan RUU yang sudah masuk atau yang sedang kami ajukan
dari Komisi VIII ke Prolegnas berhubungan dengan RUU Pekerja Sosial yang saya rasa sangat amat penting. RUU Pekerja Sosial karena apa? saya yakin kita semua disini setuju bahwa tidak mungkinhanya relewan, yang sukarela asal masuk saja tanpa pelatihan, tanpa mengerti apa yang dilakukan itumasuk dan membantu. Akhirnya malah menjadi membawa masalah lebih banyak lagi.Bencana Bencana 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Yang terakhir, tolong dikatakan kalau memang sudah ada pedoman terakhir. Kalau ada bukupedoman, buku pedoman tolong diberikan kepada kami supaya kami pun sebagai anggota DPR RIbisa mengerti selama ini sistem yang diimplementasikan seperti apa. SekianBencana Buku pedoman 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Nah, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama yang rasakan harus melihat secara
keseluruhan. Lalu selain dari itu , juga karena saya melihat dari rancangan penanggulangan nasional
bencana 2.015 dan 2019 di bagian terakhir, di lampiran indeks resiko bencana multi ancaman per
kabupaen, kota, saya melihat Wonogiri itu termasuk tinggi dan Sragen pun disini termasuk sedang.
Saya tahu misalnya di Wonogiri masalah kekeringan itu luar biasa dengan saya totalkan di Dapil saya
ini ada 22 kecamatan dari 62 kecamatan yang punya masalah kekeringan. 25 ya ini kami dari Dapil
yang sama. Jadi harus saling mendukung dalam, kalau saya dapatnya 22, rupanya lebih besar lagi 25.
Yang saya pertanyakan adalah ini kalau saya lihat kekeringan itu masuk dalam bentuk
bencana, kriteria apa yang sebenarnya digunakan sebagai patokan dari kekeringan, apakah harus
menunggu sampai korbannya sekian banyak atau memang karena kekeringan yang terjadi setiap
tahun sudah pasti yang itu pun juga akan berdampak dengan yang mereka tidak bisa bercocok tanam,
akhirnya harus merantau. Bahkan juga, banyak Lansia yang ditinggalkan yang akhirnya mereka,
mohon maaf, ada yang tinggal di kandang ayam, Pimpinan bukan hanya di Sumatera Utara tapi terjadi
juga di Jawa Tengah, sampai ibu-ibu Lansia ini tingga di kandang ayam. Ini semuanya berkaitan yang
saya rasa yang permintaan saya adalah kriteria apa yang digunakan. Lalu berikutnya mohon maaf ini
saya coba untuk sedikit, berhubungan dengan RUU yang sudah masuk atau yang sedang kami ajukan
dari Komisi VIII ke Prolegnas berhubungan dengan RUU Pekerja Sosial yang saya rasa sangat amat penting. RUU Pekerja Sosial karena apa? saya yakin kita semua disini setuju bahwa tidak mungkinhanya relewan, yang sukarela asal masuk saja tanpa pelatihan, tanpa mengerti apa yang dilakukan itumasuk dan membantu. Akhirnya malah menjadi membawa masalah lebih banyak lagi.Bencana kekeringan 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Siap Bapak, ini yang 3 yang terakhir.Empat, oke. Berhubungan dengan program yang sudah ada, apakah ada pertimbangan untukmasuk ke kurikulum sekolah karena UNICEF sudah mempersiapkan selain rumah ibadah. Lalu selaindari itu juga tolong ini ada tititpan pesan dari salah satu atau beberapa korban Sinabung waktu kamitemui waktu kunjungan kerja tentang permintaan mereka. Kalau bisa jangan hanya ditempatkan ditempat-tempat pengungsian tanpa apa pun yang bisa dikerjakan. Jadi keterampilan mungkin iniberhubungan dengan CSR, keterampilan yang bisa mereka lakukan selama mereka tinggal di tempatpengungsian. Jadi tidak harus bersandar begitu saja kepada bantuan, sebenarnya mereka mau mandiriPak. Ini mendukung apa yang Bapak kan tadi. Lalu sebagai pencinta satwa, Bapak. Keterlibatanlembaga-lembaga pelindung satwa selama ini bagaimana karena dikatakan oleh Mahatma Gandhi :"thegreatness of a nations and its moral progress can be judged by the way its animal are treated". Sayayakin sebenarnya juga ini pun berhubungan dengan peternakan. Ini apalagi kalau misalnya merekabeternak tapi peternakan mereka tidak ada yang melihat ini. Bagaimana caranya untuk apakah itu nantidengan tunjangan tapi saya rasa bahwa hewan peliharaan itupun juga harus apakah itu diberitahukankepada masyarakat tolong jangan anjingnya itu dikekang. Kalau memang ada bencana mau datangkarena di Jakarta pun ini masih terjadi di tempat-tempat banjir padahal itu amat sangatmemprihatinkan.Bencana keterampilan 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Siap Bapak, ini yang 3 yang terakhir.Empat, oke. Berhubungan dengan program yang sudah ada, apakah ada pertimbangan untukmasuk ke kurikulum sekolah karena UNICEF sudah mempersiapkan selain rumah ibadah. Lalu selaindari itu juga tolong ini ada tititpan pesan dari salah satu atau beberapa korban Sinabung waktu kamitemui waktu kunjungan kerja tentang permintaan mereka. Kalau bisa jangan hanya ditempatkan ditempat-tempat pengungsian tanpa apa pun yang bisa dikerjakan. Jadi keterampilan mungkin iniberhubungan dengan CSR, keterampilan yang bisa mereka lakukan selama mereka tinggal di tempatpengungsian. Jadi tidak harus bersandar begitu saja kepada bantuan, sebenarnya mereka mau mandiriPak. Ini mendukung apa yang Bapak kan tadi. Lalu sebagai pencinta satwa, Bapak. Keterlibatanlembaga-lembaga pelindung satwa selama ini bagaimana karena dikatakan oleh Mahatma Gandhi :"thegreatness of a nations and its moral progress can be judged by the way its animal are treated". Sayayakin sebenarnya juga ini pun berhubungan dengan peternakan. Ini apalagi kalau misalnya merekabeternak tapi peternakan mereka tidak ada yang melihat ini. Bagaimana caranya untuk apakah itu nantidengan tunjangan tapi saya rasa bahwa hewan peliharaan itupun juga harus apakah itu diberitahukankepada masyarakat tolong jangan anjingnya itu dikekang. Kalau memang ada bencana mau datangkarena di Jakarta pun ini masih terjadi di tempat-tempat banjir padahal itu amat sangatmemprihatinkan.Bencana kurikulum sekolah 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Itu ada masukan dan pertanyaan tentang sistem pada saat penanganan atau penyaluran
bantuan pada saat bencana terjadi. Ada yang menanyakan tentang sistem yang ada saat ini yang
berkaitan dengan lembaga internasional. Ini kalau saya lihat dari buku yang baru saja kami terima dari
himpunan peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana, di bagian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 ini rupanya sudah ada yang peran serta lembaga internasional dan lembagaasing non pemerintah. Tapi rupanya disini cukup memprihatinkan, saya rasa harus kita tinjau ulangkarena disini ada pada Pasal 8 pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asingnon pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Ini mungkin saya perlu kejelasan selama ini, bagaimana sihsebenarnya kalau memang ada pada waktu itu kan memang Aceh belum, tapi setelah itu dengankejadian-kejadian seperti apa karena ada lembaga-lembaga yang mengekspresikan keprihatinanmereka melihat bahwa kok bisa sampai ada kapal perang asing bisa sampai berlabuh atau bahkan adayang mengatakan tanki-tanki seterusnya itu bisa berjalan di tanah air kita. Padahal ada juga di Pasal14-nya yang mengatakan bahwa lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yangberperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakangpolitik atau keamanan.Bencana lembaga internasional 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Nah, ini yang kita harus tinjau bersama karena saya hubungan sebagai aktivis perdaganganorang sangat prihatin misalnya dengan keadaan-keadaan konflik pasti ada pihak-pihak tertentu yangmenggunakan kesempatan tersebut untuk masuk melalui lembaga-lembaga internasional ini bahkanjuga lembaga nasional untuk menculik atau mengambil anak-anak kita. Yang akhirnya seperti Aceh,ada saya mendengar dari pimpinan kita bahwa darii pengalaman incumbent ketemu di Belanda tidakbisa Bahasa Indonesia lagi, 20 anak dari korban Aceh. Nah, ini status hilang ini yang harus kita lihatbersama-sama. Lalu lebi dari itu juga bagaimana selama ini pemikiran tentang pencegahan karenakalau kita berbicara tentang tanah longsor seharusnya itu ada pembicaraan juga dengan sektorpertanian atau sektor kehutanan karena kita tahu bahwa ada pohon-pohon tertentu yang bisamencegah kelongsoran. Itu pun juga harus ada ketegasan dari pemerintah-pemerintah setempat,sanksi apa yang mungkin mau BNPB kenakan kepada pemerintah yang membiarkan force degridationdeforestation, apalagi illegal logging. Itu pun juga nanti berhubungan dengan pembakaran danseterusnya itu yang berhubungan juga dengan climate change atau perubahan iklim karena saya jugaadalah aktivis perubahan iklim ynag di-train oleh GOR. Ini adalah berhubungan dengan banyak orangmasih belum mengetahui bahwa dengan banyaknya banjir itu berhubungan juga dengan mulaimengurangnya hutan-hutan kita karena lebih panas temperatur yang naik lebih banyak air, saya yakinBapak-bapak disin dan Ibu-ibu expert, narasumber-narasumber semua tapi dengan lebih panasnyakadar negara di Indonesia bahkan di dunia pasti kadar air yang terserap di udara itu lebih banyak yangakhirnya typoon dan dan semua badai topan dan seterusnya hurricane itu akan lebih dashyat, lebihbesar dan itupun yang akhirnya kena juga dengan Air Asia karena itu adalah air yang ada di sana itupadat sekali.Bencana Masuknya lembaga internasional 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Perkenalkan, pertama-tama nama saya Rahayu Saraswati Joyohadikusomo dari Fraksi PartaiGerindra, dari Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Ini tadi sebenarnya, sayasedikit bingung karena memang sebenarnya ini Raker tapi juga nanti ada RDP tetapi saya pikirmungkin saya bisa menyampaikan semua yang sudah saya catat nanti kalau pun ada tanggapan ataujawaban kepada pertanyaan saya, kalau boleh saya minta untuk nanti pada saat RDP, hari Rabu bisa,saya yakin karena banyak sekali yang disampaikan saat ini. Ini bisa jadi masukan untuk pertimbanganpada RDP nanti. Jadi yang pertama saya yakin bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobatitentunya. Tetapi memang karena nama dari ini adalah penanggulangan bencana apalagi banyak initentang pasca dan seterusnya mungkin kita perlu memikirkan tentang lingkup kerjanya. Apalagi tadiBapak menteri menambahkan bahwa mungkin terorisme mau di tambahkan pada cakupan dari apayang menjadi lingkup kerja. Kalau memang seperti itu kan sebenarnya memang hampir mirip denganHIMA, itu apa namanya agency yang ada di Amerika. Tetapi mungkin itu satu hal yang jadipertimbangan kita bersama karena saya rasa kalau bencana itu kan lingkupnya sangat besarsebenarnya, apakah itu dengan, apakah kita mau membicarakan tentang kegagalan panen danseterusnya yang sebenarnya itu dampaknya itu hampir seperti bencana. Nah, ini yang mungkin katabencana atau penanggulangan atau apapun itu harus kita diskusikan bersama lagi. Mungkin Bapaktadi pengajuan tentang harus kita diskusikan RUU-nya kembali. TPS ya tadi yang SMS dari …. itucakupannya memang salah satunya tentang teroris nah bahkan angin topan dan kebakaran hutan danseterusnya. Salah satu hal yang saya anggap sangat menarik, karena kita pernah juga melakukanRDPU dengan BNPB maupun juga dengan beberapa lembaga lainnyaBencana Penanggulangan bencana 8



RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Itu ada masukan dan pertanyaan tentang sistem pada saat penanganan atau penyaluran
bantuan pada saat bencana terjadi. Ada yang menanyakan tentang sistem yang ada saat ini yang
berkaitan dengan lembaga internasional. Ini kalau saya lihat dari buku yang baru saja kami terima dari
himpunan peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana, di bagian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 ini rupanya sudah ada yang peran serta lembaga internasional dan lembagaasing non pemerintah. Tapi rupanya disini cukup memprihatinkan, saya rasa harus kita tinjau ulangkarena disini ada pada Pasal 8 pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asingnon pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Ini mungkin saya perlu kejelasan selama ini, bagaimana sihsebenarnya kalau memang ada pada waktu itu kan memang Aceh belum, tapi setelah itu dengankejadian-kejadian seperti apa karena ada lembaga-lembaga yang mengekspresikan keprihatinanmereka melihat bahwa kok bisa sampai ada kapal perang asing bisa sampai berlabuh atau bahkan adayang mengatakan tanki-tanki seterusnya itu bisa berjalan di tanah air kita. Padahal ada juga di Pasal14-nya yang mengatakan bahwa lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yangberperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakangpolitik atau keamanan.Bencana Penyaluran bantuan bencana 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Siap Bapak, ini yang 3 yang terakhir.Empat, oke. Berhubungan dengan program yang sudah ada, apakah ada pertimbangan untukmasuk ke kurikulum sekolah karena UNICEF sudah mempersiapkan selain rumah ibadah. Lalu selaindari itu juga tolong ini ada tititpan pesan dari salah satu atau beberapa korban Sinabung waktu kamitemui waktu kunjungan kerja tentang permintaan mereka. Kalau bisa jangan hanya ditempatkan ditempat-tempat pengungsian tanpa apa pun yang bisa dikerjakan. Jadi keterampilan mungkin iniberhubungan dengan CSR, keterampilan yang bisa mereka lakukan selama mereka tinggal di tempatpengungsian. Jadi tidak harus bersandar begitu saja kepada bantuan, sebenarnya mereka mau mandiriPak. Ini mendukung apa yang Bapak kan tadi. Lalu sebagai pencinta satwa, Bapak. Keterlibatanlembaga-lembaga pelindung satwa selama ini bagaimana karena dikatakan oleh Mahatma Gandhi :"thegreatness of a nations and its moral progress can be judged by the way its animal are treated". Sayayakin sebenarnya juga ini pun berhubungan dengan peternakan. Ini apalagi kalau misalnya merekabeternak tapi peternakan mereka tidak ada yang melihat ini. Bagaimana caranya untuk apakah itu nantidengan tunjangan tapi saya rasa bahwa hewan peliharaan itupun juga harus apakah itu diberitahukankepada masyarakat tolong jangan anjingnya itu dikekang. Kalau memang ada bencana mau datangkarena di Jakarta pun ini masih terjadi di tempat-tempat banjir padahal itu amat sangatmemprihatinkan.Bencana Produktivitas di pengungsian 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Kita perlu lebih banyak pekerja sosialnya yang pasti akan menjadi relawan tetap denganstandar tertentu. Itu mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan Pak Wawan yang menanyakankalau tidak salah psikolog ya tentang konseling, itu sangat penting. Ini pun juga yang inginkan untukkita berpikir Mungkin kita pikirkan bersama untuk APBN, apakah APBN tahun ini tetapi mungkin untukmenunggu RUU Pekerja Sosial bahkan untuk tahun depan. Ini tolong dipikirkan bagaimana untuklapangan pekerjaan itu disiapkan karena sebenarnya pendidikannya sudah ada, perguruannya sudahada tetapi banyak dari mereka yang akhirnya berhenti menjadi pekerja sosial karena lapanganpekerjaan dari kementerian atau dari BNPB itu tidak memadai sedangkan kita tahu bahwa.Bencana Psikologis 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Kita perlu lebih banyak pekerja sosialnya yang pasti akan menjadi relawan tetap denganstandar tertentu. Itu mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan Pak Wawan yang menanyakankalau tidak salah psikolog ya tentang konseling, itu sangat penting. Ini pun juga yang inginkan untukkita berpikir Mungkin kita pikirkan bersama untuk APBN, apakah APBN tahun ini tetapi mungkin untukmenunggu RUU Pekerja Sosial bahkan untuk tahun depan. Ini tolong dipikirkan bagaimana untuklapangan pekerjaan itu disiapkan karena sebenarnya pendidikannya sudah ada, perguruannya sudahada tetapi banyak dari mereka yang akhirnya berhenti menjadi pekerja sosial karena lapanganpekerjaan dari kementerian atau dari BNPB itu tidak memadai sedangkan kita tahu bahwa.Bencana relawan 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Kita perlu lebih banyak pekerja sosialnya yang pasti akan menjadi relawan tetap denganstandar tertentu. Itu mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan Pak Wawan yang menanyakankalau tidak salah psikolog ya tentang konseling, itu sangat penting. Ini pun juga yang inginkan untukkita berpikir Mungkin kita pikirkan bersama untuk APBN, apakah APBN tahun ini tetapi mungkin untukmenunggu RUU Pekerja Sosial bahkan untuk tahun depan. Ini tolong dipikirkan bagaimana untuklapangan pekerjaan itu disiapkan karena sebenarnya pendidikannya sudah ada, perguruannya sudahada tetapi banyak dari mereka yang akhirnya berhenti menjadi pekerja sosial karena lapanganpekerjaan dari kementerian atau dari BNPB itu tidak memadai sedangkan kita tahu bahwa.Bencana RUU Pekerja Sosial 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Perkenalkan, pertama-tama nama saya Rahayu Saraswati Joyohadikusomo dari Fraksi PartaiGerindra, dari Dapil Jawa Tengah IV, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Ini tadi sebenarnya, sayasedikit bingung karena memang sebenarnya ini Raker tapi juga nanti ada RDP tetapi saya pikirmungkin saya bisa menyampaikan semua yang sudah saya catat nanti kalau pun ada tanggapan ataujawaban kepada pertanyaan saya, kalau boleh saya minta untuk nanti pada saat RDP, hari Rabu bisa,saya yakin karena banyak sekali yang disampaikan saat ini. Ini bisa jadi masukan untuk pertimbanganpada RDP nanti. Jadi yang pertama saya yakin bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobatitentunya. Tetapi memang karena nama dari ini adalah penanggulangan bencana apalagi banyak initentang pasca dan seterusnya mungkin kita perlu memikirkan tentang lingkup kerjanya. Apalagi tadiBapak menteri menambahkan bahwa mungkin terorisme mau di tambahkan pada cakupan dari apayang menjadi lingkup kerja. Kalau memang seperti itu kan sebenarnya memang hampir mirip denganHIMA, itu apa namanya agency yang ada di Amerika. Tetapi mungkin itu satu hal yang jadipertimbangan kita bersama karena saya rasa kalau bencana itu kan lingkupnya sangat besarsebenarnya, apakah itu dengan, apakah kita mau membicarakan tentang kegagalan panen danseterusnya yang sebenarnya itu dampaknya itu hampir seperti bencana. Nah, ini yang mungkin katabencana atau penanggulangan atau apapun itu harus kita diskusikan bersama lagi. Mungkin Bapaktadi pengajuan tentang harus kita diskusikan RUU-nya kembali. TPS ya tadi yang SMS dari …. itucakupannya memang salah satunya tentang teroris nah bahkan angin topan dan kebakaran hutan danseterusnya. Salah satu hal yang saya anggap sangat menarik, karena kita pernah juga melakukanRDPU dengan BNPB maupun juga dengan beberapa lembaga lainnyaBencana teroris 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Selanjutnya kami juga telah menerima dari Komnas Perempuan draft RUU Kekerasan Seksual. Kami juga minta mungkin bukan juga saya yakin karena keterbatasan waktu bisa secara tertulis juga tentang masukan-masukan dari Kementerian PP & PA tentang draf RUU Kekerasan Seksual tersebut. Di dapil saya terutama di Wonogiri kami menerima banyak-banyak laporan kasus-kasus berhubungan dengan pergaulan bebas yang berhubungan juga dengan akhirnya pernikahan usia dini atau di bawah usia karena sudah telanjur hamil. Lalu itu juga berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang belum lahir karena akhirnya mereka mencoba untuk menggugurkan kandungannya yang akhirnya pada saat itu tidak berhasil, anaknya lahir dengan berkebutuhan khusus. Nah ini yang kita, saya minta untuk mungkin bisa dibantu menindaklanjuti, mohon maaf karena kita ketahui terkadang kalau misalkan pemerintahan daerah terutama Kepala Pemerintahan Daerah itu berseberangan secara politik maupun pandangan agak kesulitan jadi saya mungkin perlu ada pendampingan Kementerian PPPA pada saat saya melakukan kunjungan kerja berikutnya, kunjungan reses untuk menindaklanjuti permasalahan ini karena sekarang rupanya ada beberapa desa yang mengizinkan adanya hiburan malam yang akhirnya yang bekerja disitu banyak masih berusia 14-15 tahun.Perempuan dan anak Draft RUU Kekerasan seksual 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Pertama, saya ingin menanyakan tentang status kasus Jakarta international School (JIS) karena saat ini telah mendapatkan informasi, saya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu korban telah menjalani pemeriksaan medis berupa visum sebanyak 3 kali dan hasil visum seluruhnya sama yakni pada tubuh korban tidak ditemukan bukti kekerasan seksual sama sekali, maka dari itu kami mungkin bukan pada kesempatan ini bisa nantinya untuk bisa adanya laporan berkala, apakah tertulis dan tertutup baik tentang proses hukum maupun perlindungan dan pemulihan hak anak secara menyeluruh.Perempuan dan anak Kasus JIS 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Lalu berikutnya berhubungan dengan shelter. Kami juga sangat mendapatkan banyak masukan termasuk dari Komnas Perlindungan Anak bukan KPAI tapi juga dari lembaga-lembaga lain, kami juga karena sebagai pelaku bakti sosial kami punya yayasan sering mendapatkan laporan bahkan dari kepolisian, Ibu. Bahkan dari kepolisian menanyakan ini ada anak sudah diperdagangkan dari usia 8 tahun, berhasil diselamatkan usia 12 tahun, mau ditaruh dimana karena shelternya tidak ada. Mungkin pertanyaan saya, apakah di program Ibu yang berikutnya dengan peningkatan yang luar biasa untuk program perlindungan anak, apakah ada program untuk pembuatan shelter di seluruh Indonesia. Lalu juga ada laporanPerempuan dan anak Kebutuhan shelter 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Sedikit saja, sedikit saja. Kepolisian tolong itu terkadang mereka masih belum menindaklanjuti dengan baik, lalu maaf terakhir-terakhir. Program kedepan apa yang akan dipersiapkan dan dijalankan untuk menanggapi permasalahan ketidaksiapan rakyat untuk kemajuan teknologi yang lambat laun akan memasuki desa-desa ke pelosok yang berkaitan dengan permasalahan soal pornografi karena saat ini laporan sudah masuk dari luar negeri dari Amerika bahwa Indonesia peringkat pertama child pornography atau child abuse material. Terima kasih untuk model perlindungan perempuan lanjut usia dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mohon untuk juga dibagikan kepada kami agar kami sebagai anggota DPR RI juga mengetahui apa saja yang menjadi pencapaian dari Kementerian PPPA selama ini.Perempuan dan anak pornografi 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Sedikit saja, sedikit saja. Kepolisian tolong itu terkadang mereka masih belum menindaklanjuti dengan baik, lalu maaf terakhir-terakhir. Program kedepan apa yang akan dipersiapkan dan dijalankan untuk menanggapi permasalahan ketidaksiapan rakyat untuk kemajuan teknologi yang lambat laun akan memasuki desa-desa ke pelosok yang berkaitan dengan permasalahan soal pornografi karena saat ini laporan sudah masuk dari luar negeri dari Amerika bahwa Indonesia peringkat pertama child pornography atau child abuse material. Terima kasih untuk model perlindungan perempuan lanjut usia dan seterusnya yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mohon untuk juga dibagikan kepada kami agar kami sebagai anggota DPR RI juga mengetahui apa saja yang menjadi pencapaian dari Kementerian PPPA selama ini.Perempuan dan anak Program ke depan 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Berikutnya berhubungan dengan saudari menteri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), mohon untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi, karena laporan yang selama ini kami terima adalah bahwa gugus tugas TPPO hanya bertemu sekali setahun dan programnya pun tidak berjalan dengan baik bahkan kami mendengar laporan dari mitra-mitra kami di luar negeri yang setiap kali berhubungan dengan TKI atau permasalahan TPPO itu mungkin bukannya pemerintahan itu memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia, tenaga kerjanya, malah duduknya malah di samping dengan negara-negara yang seharusnya menjadi berseberangan, tempat tujuan, ini mungkin hanya permintaan.Perempuan dan anak TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Jadi saya rasa komunikasi ini perlu terjalin apalagi dengan kasus-kasus yang pasti akan
terus meningkat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan kita kemarin
sebenarnya juga membicarakan tentang shelter, maaf ini saya sedikit lagi tentang shelter dan
kalau kita mau adakah shelter lebih dari P2TP2A shelter-shelter yang saya rasa juga LSM yang
mau mengadakan shelter mereka sendiri crisis center atau apapun itu perlu adanya kerjasama
dengan social worker ataupun pekerja sosial ini karena mereka yang harusnya mendapatkan
sertifikasi internasional itu untuk melakukan komunikasi dengan para korban. Ini yang mungkin
menjadi pertanyaan saya kalau waktunya tidak cukup mungkin seperti ini kami juga karena Mba
Desy kemarin sudah mengawali saya mau ikut, kita sebenarnya sangat terbuka untuk
mendapatkan laporan atau data apapun terbentuk dalam bentuk tulisan itu bisa di email ke
Sekretariat Komisi maupun ke kami, akhir dari ini bisa tulis email kami masing-masing supaya kami dapat informasi yang cukup, karena saya rasa di sesi yang ini kurang sekali waktunya. Jadi kitauntuk bisa seperti itu bisa dalam bentuk data.Tenaga Kerja crisis center 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Jadi komunikasi apa yang sudah terjalin dengan eksekutif terutama juga kami perlu, saya perlutahu juga dengan pemerintah daerah, kalau saya baca tadi mungkin dari IPSPI ada di 10 provinsiya DPD nya, jadi belum di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu komunikasi apa yang sudahterjalin selama ini dan mungkin apa yang menjadi kendala untuk bisa berjalan, selain dari belumadanya payung hukum tersebut dan tentunya dengan penegak hukum karena saya rasa daripenegak hukum dari Kepolisian pun masih banyak yang belum mengetahui proses jadi saat inisaya dan rumah aspirasi saya di Wonogiri pun sedang menghendel kasus, banyak sebenarnyayang langsung bergerak dari relawan saya pun “oh kami bisa ngomong dan segala macam”, tapisaya yang tahu yang sistem di luar negeri pun tahu pasti ada prosesnya sendiri, jangan sampainanti cara ngomong dengan anak ini, karena ini anak umur 3 tahun korban pelecehan seksual,jangan sampai nanti ada kekeliruan karena pasti itukan ada semuanya caranya, rumusnya itu adadengan bagaimana pendekatan. Jadi bagaimana komunikasi dengan penegak hukum, maupunjuga dengan lembaga-lembaga lain terutama dengan lembaga Negara itu KPAI misalnya,bagaimana dengan Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan yang lebih lagi adalahdengan lembaga-lembaga masyarakat, LSM-LSM bagaimana komunikasi selama ini, karenasetahu saya, saya pun baru tahu tahun lalu bahwa ada 86 LSM yang bergerak di bidang antihuman trafficking sendiri di Indonesia dan itu pun saya kaget.Tenaga Kerja Komunikasi antarlembaga 8
RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Nah, maka dari itutentunya kita sangat membutuhkan dan pasti dari saya pribadi maupun juga dari Fraksi PartaiGerindra maupun rekan-rekan yang lain pastinya akan mendukung adanya Undang-undang inibisa terjadi semoga ada juga sosialisasi yang baik oleh pihak Kementerian Sosial juga kepadamasyarakat, supaya ada pengertian itu, kenapa karena yang menjadi pertanyaan sekarang darisaya mungkin komunikasi, karena tadi seperti yang saya katakan selama ini saya pun selama inimenjadi aktifis, menjadi pekerja sosial pun, bukan pekerja sosial, pekerja dalam bidang sosial punjuga kurang mengetahui tentang keberadaan pekerja sosial yang ada di kalangan masyarakat saatini.Tenaga Kerja Payung hukum 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan

Jadi saya rasa komunikasi ini perlu terjalin apalagi dengan kasus-kasus yang pasti akan
terus meningkat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan kita kemarin
sebenarnya juga membicarakan tentang shelter, maaf ini saya sedikit lagi tentang shelter dan
kalau kita mau adakah shelter lebih dari P2TP2A shelter-shelter yang saya rasa juga LSM yang
mau mengadakan shelter mereka sendiri crisis center atau apapun itu perlu adanya kerjasama
dengan social worker ataupun pekerja sosial ini karena mereka yang harusnya mendapatkan
sertifikasi internasional itu untuk melakukan komunikasi dengan para korban. Ini yang mungkin
menjadi pertanyaan saya kalau waktunya tidak cukup mungkin seperti ini kami juga karena Mba
Desy kemarin sudah mengawali saya mau ikut, kita sebenarnya sangat terbuka untuk
mendapatkan laporan atau data apapun terbentuk dalam bentuk tulisan itu bisa di email ke
Sekretariat Komisi maupun ke kami, akhir dari ini bisa tulis email kami masing-masing supaya kami dapat informasi yang cukup, karena saya rasa di sesi yang ini kurang sekali waktunya. Jadi kitauntuk bisa seperti itu bisa dalam bentuk data.Tenaga Kerja Shelter 8

RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO1 GERINDRA Jawa Tengah IV Perempuan Saya rasa ini merupakan kehormatan bagi kami dengan kedatangan tamu-tamu pada pagihari ini, ini merupakan inspirasi bagi kami juga, dan tentunya pengetahuan yang lebih karenamungkin saya pun sebelumnya juga sering kali salah pengertian dari kemarin ini mikirnya pekerjasosial, relawan atau memang pekerja, kalau misalkan kita lihat di skema luar negeri yang sudahada kerangkanya, kerangka hukumnya memang social worker itu memang ada terminologinya pasdan memang yang pasti dalam setiap kasus yang berhubungan dengan misalnya kekerasanterhadap anak itu yang pertama kali akan dipanggil. Nah, ini sangat right timing sekali kamarinbaru saja kami melakukan RDPU mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan jugatentang human trafficking dan saya sebagai aktifis human trafficking, pun juga sebenarnya selamaini mau mencari tahu kalau bisa dikatakan sebenarnya luar biasa, kami pun juga yang bekerjasebagai LSM pun juga terkadang tidak mengetahui cara bagaimana mengakses informasi tentangpekerja sosial yang available bahkan di Ibu kota, nah ini mungkin PR untuk kita semua di sinitentunya untuk memastikan bahwa target ini, kalau saya melihat angka 1,785,300 orang itukantarget idealnya, kalau saya lihat ini dari bahan yang diberikan oleh Sekretariat Komisi, bahwatarget pelayanan sosial ini melingkup 17,850,300 orang karena itu dari 7 kelompok sasarankemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterpencilan, ketunaan, korban bencana, korban tindakkekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, artinya itu kalau dibilang sebenarnya idealnya satu pekejasosial dengan 10 klien sedangkan tadi sata dengar, saya baca itu kalau di rumah sakit itu 1menghendel 200, saat ini, luar biasa, pastinya mungkin tidak maksimal.Tenaga Kerja Target ideal pekerja sosial 8
RUSKATI ALI BAAL 1 GERINDRA Sulawesi Barat Perempuan Kemudian juga kurangnya kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosialsecara melembaga dan berkelanjutan, yang perlu juga saya tanyakan kepada IPSP ini apakahdata pekerja sosial di lingkungan pemerintah dan data pekerja sosial di masyarakat sudah terpiliahsehingga mudah untuk pengawasan. Jadi karena tadi di jelaskan ada beberapa arena praktek, yatentunya yang prakteknya adalah pekerja sosial. Jadi tolong di pilah, yang mana, yang …pemerintah yang mana dari ikatan mengenai data pekerja sosial.Tenaga Kerja Data pekerja sosial 8
RUSKATI ALI BAAL 1 GERINDRA Sulawesi Barat Perempuan Alhamdulilah kita hari ini bertemu dengan mitra kita yang dari sosial, yang ingin sayatanggapi tadi Ibu … yang IPSP ya, Ikatan Pekerja Sosial Prefesional Indonesia yang merupakanorganisasi profesi pekerjaan sosial Indonesia, tentunya keberadaanya pekerja sosial ini tergabungdalam IPSP, Pekerja Sosial Indonesia, tentunya ranah utamanya daripada pekerja sosial adalahdalam bidang kesejahteraan seringa juga disebut Pembangunan Kesejahteraan Sosial, tujuannyajelas bahwa dia mewadahi pekerja sosial professional Indonesia dan meningkatkan pengetahuandan keterampilan profesi pekerja sosial Indonesia, tentunya ada kendalanya yang tadi sudahdisampaikan beberapa saya tambahkan bahwa kendala adalah pekerja sosial saat ini masihdihadapkan berbagai masalah baik aspek kualitas, sumber daya dan tentunya juga belummemadai dukungan anggaran, walaupun tadi tidak disampaikan anggaran karena sesuatu apapunorganisasi apapun sukses tidaknya tentunya haus di dukungan oleh anggaran.Tenaga Kerja Kendala yang dihadapi 8



RUSKATI ALI BAAL 1 GERINDRA Sulawesi Barat Perempuan Kemudian tentunya juga ada kelemahan dari pemerintah terhadap pekerja sosial, yangberpengaruh terhadap praktek-praktek pekerja sosial dan ini tugasnya pemerintah dengan DPRakan membuatkan payung hukum sehingga pekerja sosial yang ada baik di tingkat daerah akanaman bila ada payung hukumnya.Tenaga Kerja Payung hukum 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Ini langsung kampanye terus ini Pak Profesor ini, tapi begini Prof., Prof. itu mic-nya itu minta tolong Prof, mic-nya ok. Jadi gini Prof. Sebetulnya data-data kemiskinan itu ada juga di desa-desa dibuat sendiri oleh kepala desa. Tetapi ketika dia buat yang diberi bantuan itu data BPS. Kan itu yang terjadi selama ini. Jadi data itu ada ya desa itu tahu sendiri siapa yang miskin disitu tapi karena tidak di-registrasi oleh BPS, data yang diakui adalah data BPS maka terjadi lah konflik. Itu masalahnya disitu.Silakan Ibu Sarasawati, kita diskusikan soal ini dengan Kementerian.
Bantuan 
Kesejahteraan Data kemiskinan 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 11 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih.Bapak, Ibu, Saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII DPR RI,Tadi telah kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan dari Komisi E dan saya kira sudah maklum dan dipahami apa yang diinginkan maksud dan tujuan kawan-kawan sudah tercapai saya kira. Dan perlu kami ingatkan memang terus terang saja, Komisi VIII sudah menilai bahwa, menteri agak Menteri Sosial kita sudah melanggar undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 khususnya Pasal 8 ayat (1) sampai (5), dimana memang data tentang kemiskinan itu harus divalidasi dalam minimal satu kali dalam 2 tahun, sementara data yang digunakan itu adalah data 2011 dan itu ditemukan di seluruh Indonesia dan ini fakta pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undanng adalah kesepakatan bersama politik yang dibangun di Indonesia dan kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran serius.Nah, mulai dari situ nanti akan kita bongkar satu persatu dalam konteks bukan untuk menghakimi, tetapi adalah untuk memperbaiki. Jadi saya kira KIH dan KMP itu sama saja, akan tetap kritis kepada pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada rakyat. Nah, itu saya lihat tadi kawan-kawan yang dari partai-partai yang gabung dengan KIH dan KMP sama pendapatnya. Nah, karena itu mungkin ini akan menjadi feeding yang cukup bagus bagi kawan-kawan di Komisi VIII ini dan Insya Allah ini akan menjadi amanah yang akan kami sampaikan nanti ketika kami bertemu dengan Menteri Sosial. Saya kira ini cukupkan sampai disini dulu Bu. Nanti kalau berrtanya lagi ke sana kemari itu, hanya ingin menegaskan mau minta tolong kepada DPR RI Komisi VIII yang pertama tadi adalah satu, tolong dibantu _ias__ untuk monev pendistribusian KIP, KIS, dan KKS mau bentuknya SKB 3 menteri atau apa pun tapi _ias diakses sampai ke daerah, sehingga kami Komisi E Jawa Timur juga _ias melakukan pantauan dan legal gitu loh, untuk memantau apakah ini kartu _ias terdistribusi dengan baik dan benar dan tepat sasaran. Dan yang kemarin dipilih 2 kota dari Jawa Timur itu berdasarkan _ias__da layanan terbaik dan tidak semua kecamatan mendapatkan. Itu saja. Terima kasih.Sebetulnya yang Ibu sampaikan tadi sudah disampaikan Mas Budi…..dan beliau yang terakhir itu bahwa _ias__da usulan untuk memperbaiki mulai dari data sampai cara untuk meneliti apa controlling itu tadi sudah disampaikan Ibu tadi dan dicatatkan semua oleh Sekretariat Komisi VIII. Baik.Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII dan tamu yang datang dari Jawa Timur,Demikian tadi telah kita laksanakan pertemuan ini dengan baik. Saya _ias_ ini adalah pertemuan yang luar biasa untuk _ias kita tindaklanjuti bersama baik kami di Komisi VIII ini maupun
Bantuan 
Kesejahteraan Kesimpulan 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, ini yang saya sebut tadi,saya persoalkan soal keadilan anggaran tadi. Betul ini anggaran memang harus diperiksa, harus betul-betul sesuai peruntukkannya tapi kalau disana lebih banyak, disini disedikitkan itu menurut saya tidak adil Pak. Undang-Undang Sikdinas itu mengamanatkan 20% dari total anggaran belanja negara diperuntukkan untuk pendidikan. Pendidikan yang mana kan ga dijelaskan hanya pendidikan umum, pendidikan agama juga, mau Agama Kristen, Budha, Hindu segala macam sama, mesti itu menjadi prioritas. Mohon Pak itu disampaikan, saya tidak tahu apakah Dirjen Perbendaharaan juga yang berhak menjawab ini nanti semuanya kesana ya ga ada gunanya diskusi kan gitu. Terima kasih, Pak.Bantuan Sosial Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang kedua Pak Irjen. Ini kan kawan-kawan di Komisi VIII ini terlalu vulgar ini ketika bicara soal kami ini harus menyuarakan aspirasi dan sekarang ini DPR sedang menggodok peraturan DPR tentang pembangunan daerah pemilihan jadi dibuat undang-undangnya, aturannya, peraturan DPR tentang itu. Nah, untuk mengantisipasi tadi bahwa ini DPR tidak boleh bicara aspirasi dan sebagainya. Pertanyaan saya Pak Irjen, apa salah misalnya kalau ada bantuan social itu disalurkan atas usulan dari Anggota DPR, misalnya: Pak Mustaqim ini asal datang ke pengajian, ke majlis taklim di tempat dia itu, dia ingin sekali apa yang Bapak bawa kesini, Bapak cuma cakap saja, ngomong saja disin, Bapak tipu rakyat gitu kan katanya karena tidak pernah dapat bawa apa-apa, Pak. Sementara di Kementeriran Agama itu ada program pembinaan majlis taklim kan gitu. Nah, kalau misalnya bertambah wibawanya Pak Mustaqim ketika datangnya ke majlis taklim, dia misalnya bawa bantuan kursi 20 kursi plastic, pola-polanya Pak Mustaqim ketika kampanye kan begitu atau yang lain itu kan tidak melanggar. Yang salah itu kan aturannya dilanggar tidak ada proposal, tiba-tiba ada bantuan kan gitu tadi, Pak atau misalnya tadi itu ada harganya yang sekian menjadi sekian itu kan pelanggaran. Nah, kalau memang tidak ada apa-apa kan tinggal minta tolong dong kasih majlis taklim, itu binaan saya, saya sudah kesana itu pasti ceramahnya, ibu-ibu jama’ahnya. Ibu-ibu itu senang sama saya kalau saya ceramah disitu, masa’ saya tidak sayang sama mereka. Minimal rasa sayang saya itu ditunjukkan dengan memberikan bantuan, apa kek ini ga. Bantuan do’a terus, asal sudah pengajian do’a terus, bubar pengajiannya. Nah, karena itu saya kira penting Pak Irjen itu. Nanti coba dipikirkan ulang ini ga usah malumalu kawan-kawan Komisi VIII menyebutnya seperti ini. Dari kemarin itu kita ada undang-undangnya, ada aturannya, tahu-tahu mau bicara disini ini Kementerian Agama ini paling bandel Pak. Pak Irjen mungkin sudah tahu lah sudah lama disitu Pak Irjen jadi sudah tahu, bandel Pak. Kita minta tolong ini supaya aspirasi Dapil kita disahuti, ga pernah. Padahal kalau bantuan masjid itu langsung ke mesjidnya Pak, ga usah melalui Pak Mustaqim kalau takut dipotong sama Mustaqim. Tapi saya kira Pak Mustaqim ini lurus aqidahnya, ga berani kalau soal mesjid-mesjid Pak ya kan, yang lain juga ga berani.Bantuan Sosial Bansos 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, kalau Pak Irjen nanti ini ketiga permintaan saya kalau memang itu dibutuhkan mohon disampaikan ke Kementerian Agama. Yang penting kan disalurkan benar, kalau melalui tangan kawankawan ini InsyaAllah akan sampai kesana kan, dia juga pengen tampil, sudah sampai ga bantuannya kan pasti begitu, Pak. Tapi kalau dikerjakan sendiri oleh Kementerian Agama kita kan ga tampil Pak, ga kelihatan kita, kita ga bisa control. Tapi kalau sudah melalui titipannya Pak Fikri pasti dia akan cek sudah sampai ga kemarin, saya usulkan loh saudara-saudara, kan gitu. Beliau dapat riya’ nya, Kementerian Agama mendapatkan pahala kan ga apa-apa gitu riya politika kan. Ini yang penting menurut saya Pak Irjen.Bantuan Sosial Bansos 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi menurut saya kalau memang itu klausulnya boleh, ini Pak Irjen sebagai pengawas internal sampaikan kepada mereka, Pak, sampaikan kebenaran itu walaupun bagi mereka itu pahit. Kalau memang boleh Pak, kalau ga boleh ya. Kalau DPR-nya yang salah kita ingaktkan, Pak. Kan ada meriksa juga DPR ini, kita telepon apa segala macam katanya ga aman, saya ga tahu ini bisikan sama saya gimana caranya teleponnya supaya aman kan tapi katanya ga aman kan. Ya, kita merasa bahwa walaupun katanya aman kita merasa tetap tidak aman dan kita tidak mau main-main disitu makanya kita minta tolong Pak Irjen ini kalau memang boleh dibuka lah itu. Kita cuma ingin ada pesantren di kampoug saya dibantu. Saya alumni situ, pandai ngaji dari situ Pak. Begitu saya menjadi Anggota DPR RI masa’ bantuan pesantren tidak bisa saya kirim kesana. Apa Pak Irjen tega misalnya gaji 16 juta Anggota DPR itu dibagi kesana, 16 juta berapa Pak? 16,5 juta. Apakah itu akan dibagi ke bantu padahal programnya yang ketok palu disini Pak. Kalau ada pelanggaran yang kena penjara termasuk Komisi VIII juga kalau ada masalah apa-apa dengan keputusan itu, kan keputusan bersama. Sama dengan Dirjen Pendis tadi Pak. Kita ketok anggarannya, dia yang keluar negeri, bolak-balik tanda tangan karena ada tanda tangan di Maroko, tanda tangan dimana-mana yang belum pernah itu cuma belum ke Rohingya aja belum kalau ke tempat lain sudah padahal ketoknya disini. Nah, ini mungkin perlu Pak Irjen itu di.Bantuan Sosial Bansos 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 8 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dan dosen belum ditindak ini kelihatannha Pak Irjen. Dosen-dosen, sudah ya?Bantuan Sosial Bansos 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 10 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi Pak Fikri ini tadi batuk-batuk Bu. Jadi mulai pembicaraan batuk-batuk, kalau Ibu tadi karena terlalu banyak bahasa Inggris. Kalau Pak Fikri ini karena terlalu banyak menyebut kaspia dan musta'zir. Itu pembahasan BPIH, jadi akibatnya batuk. Baik Bu Menteri tadi waktu Ibu menunjuknunjukan kartu tadi itu, saya lalu teringast memori saya pada saat Presiden Jokowi kampanye kan. Persis itu oh kartu ini untuk ini, kartu ini untuk ini. Persis ya kan, ada iklannya itu kalau tidak salah. Tapi Bu Menteri, ini kita ini memang serius ini walaupun kelihatan agak senang-senang tapi kita selalu serius soal kartu-kartu dan lain sebagainya. Kemarin saya minta Pak Andi menjelaskan itu apa hubungan kartu A, kartu B, kartu C, tadi saya diwawancari wartawan soal BPJS. Ternyata pemerintah tak sanggup Bu untuk menanggulangi kebutuhan anggaran BPJS itu karena minatnya ternyata besar dan sementara alokasi anggaran subsidi silang yang diharapkan oleh pemerintah itu tidak berjalan seperti yang biasanya. Sementara kita di sini kan ada KIS juga.Bantuan Sosial Kartu bantuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 10 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebetulnya yang tadi saya ingin tekankan itu juga mungkin selagi saya masih ingat itu korelasi antara semua kartu-kartu itu. Dengan program kementerian lembaga yang lain yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di banyak kementerian lembaga juga ada program-program itu. Ini penting supaya kawan-kawan Komisi VIII ini juga bisa membantu Kementerian Sosial menjelaskan ke masyarakat langsung kepada konstituennya masing-masing, karena kalau tidak nanti ditanya, Pak saya ilegible tidak saya menerima KKS atau PSKS itu. Kemudian persyaratannya dan lain sebagainya itu kan mesti harus obyektif sehingga bisa kita jelaskan. Dan korelasinya kalau tidak selesaikan secara singkat setiap orang yang mendapat PSKS bisa mendapat KIS, bisa mendapat KIP. Lalu pertanyaannya apakah bisa BPJS, apakah kaitan KIS dengan BPJS, apa dan segala macam dengan programnya menteri pendidikan, dan program kerja mungkin di Kementerian Wira Usaha dan lain sebagainya itu. Nah ini mungkin yang pertanyaan sisipan dari saya Bu Menteri.Bantuan Sosial Kartu bantuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Kyai Bisri. Ini kartu apa tadi namanya itu? Rencananya apakah setiap orang punya PSKS pasti dapat kartu Bapak itu? Kan tidak bisa itu kan. Tadi kan yang setiap PSKS pasti kena semua, nanti kalau ditambah satu lagi kena lagi semua itu bisa dan itu ditaruh dimana Pak. Kalau orang dia tidak tahu itu kartunya gunanya apa kok, kan mau dikasih ke dia maksudnya kan Pak. Itu mau dia bawa-bawa sendiri? Atau digantungBantuan Sosial Kartu disabilitas 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 14 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tidak, ini maksudnya supaya jelas ini maksudnya apa.Bantuan Sosial Kartu disabilitas 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 15 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira bagus juga, cuma memang bukan dia yang pegang kartunya. Mungkin keluarganya kan, keluarganya kalau mau ambil benefit dari pemerintah itu. Bantuan Sosial Kartu disabilitas 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tadi ada satu yang belum ditanggapi sebetulnya yang Pak Romy Sujadi. Jadi kalau ke daerah itu Ibu jangan sendiri terus. Ya kan mesti harus didampingi kan kata Pak Romy tadi. Komisi VIII In Sya Allah siap mendamping, supaya nanti kita kelihatan. Program Ibukan pasti kalau ke daerah launching program. Meihat bagaimana program itu berjalan dan sebagainya. Jadi pertanyaanpertanyaan yang banyak tadi yang particular saya katakan seperti itu tidak muncul lagi di sini karena sudah kelihatan langsung di lapangan. Lagian kan Pak Romzi kalau Ibu pas ke Palembang misalnya tinggal kasih tahu In Sya Allah beliau siap. Atau yang lain-lain pada kecuali sedang rapat BPIH, In Sya Allah sudah tidak ada BPIH. Kalau itu kita tidak akan pergi kemana-mana. Ya kalau ke Bandung, kemana begitu Bu.Bantuan Sosial Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Apalagi ke Dapil II Sumatera Utara yang Ibu saya yakin tidak akan pernah mau. Tidak, tadikan kawan-kawan memperkenalkan nama saya Saleh Partohonan Daulay dari Dapil II Sumatera Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu. Labuhan Batu Selatan, Tapanulia Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Nias Barat, Nias selatan, capek Pak 19. Nama kabupaten Pak. Pasti Ibu agak sungkan untuk ke situ, tapi Ibu akan merasa sangat dihormati kalau datang ke dapil II itu Bu. Percaya dengan saya karena orang itu jarang-jarang lihat menteri. Jadi begitu datang In Sya Allah betul-betul akan terasa. Ini saran juga saya kira dari 27 kawan-kawan. Karena BNPB misalnya kalau ada bencana pasti nelepon kita Komisi VIII. Ini ada bencana di tempat Bapak, ayo kita sama-sama kesana. Kan begitu. Jadi kawan-kawan yang pas ada waktu pergi ke sana. Jadi dengan demikian ini kelihatan ada sinergitas itu. Jadi saya yakin di Kementerian Sosial bisa.Bantuan Sosial Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Irjen sebentar, interupsi Pimpinan ya. ini sudah disampaikan ga ke Dirjennya, Dirjen Pendis bahwa ada temuan seperti itu? Ya, buktinya saya tanya ini, ini pertanyaan saya ini persis ini bahwa ada pertanyaan Pak Fauzan tadi ya. Pertanyaan Pak Fauzan tadi itu mengatakan ini Pak, ada temuan katanya kongkalingkong apa istilahnya tadi bahwa dapat bantuan sekian persen yang mengantar, yang memberi. Ini berarti kan benar ini.Bantuan Sosial Koordinasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar saya belum selesai dengan Pak dari Kementerian Keuangan. Soal diskriminasi. Tadi sudah dijelaskan satu aspek tapi aspek yang lain Pak, saya katanya kan jumlah siswa, guru di umum itu lebih banyak, saya ga percaya itu Pak. Mungkin itu seimbang saja karena pesantrenpesantren itu hampir banyak di banyak tempat, jangan-jangan jumlah pesantren itu lebih banyak 35 daripada jumlah sekolah negeri, Pak, yang swata katakan lah itu. Jangan-jangan tidak dihitung ini pesantren-pesantren sehingga yang dihitung adalah madrasah Aliyah negeri, madrasah tsanawiyah negeri ya berapa biji ini cuman, 1 kabupaten mungkin hanya 1. Tapi kalau Bapak hitung pesantrenpesantren yang di kampung saya itu Pak bisa 15 sementara tsanawiyahnya hanya 1.Bantuan Sosial Pendidikan Islam 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sedikit, Pak. Jadi begini juga Pak Irjen sebetulnya kan pengawasan yang seperti ini kan tujuannya kan mengantisipasi jangan ada yang salah, orang lain jangan tergelincir melakukan kesalahan kan begitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti sudah 6 bulan itu per semester itu, itu kan ya sudah masuk kawan itu ke KPK atau bagaimana kita mengingatkan. Jadi lama-lama full penjara itu nanti Pak ya, kasihan.Bantuan Sosial Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, mestinya kalau saran saya Pak, itu kalau ada masih diingkatkan Pak, yang ditangkap itu yang tidak bisa diingkatkan saja, yang bandel-bandel itu. Tapi kalau masih bisa ada perubahan karena manusia ini kan pasti ada yang salah lah, ini kalau Pak Irjen itu mungkin paling benar di Kementerian Agama tapi kan tidak berani juga mengatakan paling bersih atau paling mulia kan tidak bisa Pak. Manusia kalau dalam Bahasa Arab itu Al-insanu mahalul khoto wa-nisyan, jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa, Pak. Karena itu yang perlu dilakukan menurut saya pembinaannya. Kita juga tidak mau kalau Kementerian Agama di ramai-ramai periksa begini-begini. Image Kementerian Agama yang notabene-nya itu mayoritas adalah Islam, misalnya itu, itu kan jelek untuk komunitas Islamnya. Jadi maksud saya kalau memang bisa itu nanti dilaporkan kepada Pimpinan Bapak di BPK itu kalau memang ada spesifik ga usah semua Pak, yang khusus-khusus saja yang jadi temuan memang agak menarik sedikit diingatkan supaya memang bisa kita sama-sama mengawasi. Poin saya disitu, Pak. Terima kasih.Bantuan Sosial Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 12 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau tidak jadi temuan BPK, Pak, DPR menemukan BPK, kan begitu.Bantuan Sosial Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar, tadi Pak ini kira-kira aturan itu 57 ke 52 ini aturannya bentuknya apa? apakah peraturan menteri apa peraturan dirjen atau apa itu sehingga kita tahu yang dilanggar itu sebetulnya pelanggarannya apa?Bantuan Sosial Perubahan akun 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 11 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini saya menarik ini pernyataan Pak Irjen yang terakhir soal nanti peringatan informasi dari Dirjen Perbendaharaan, harus segera diikuti Pak akun 52 ya nanti kalau tidak menjadi temuan BPK. Ini BPK sudah menemukan ini apa Kementerian Pendidikan kan? Belum diperiksa saja kan tapi mereka sudah mencairkan Pak pakai akun 57 kan itu tadi penjelasannya. Berarti kita tunggu tahun depannya ada ga temuan ini ya ga soal diskriminasi ya ga? Ini kan soal keadilan tadi pak. Jadi kalau BPK tidak menemukan berarti BPK tidak adil juga untuk memeriksa kan gitu. Kan sudah pelanggaran sudah makai kok, kita ikut 52Bantuan Sosial Perubahan akun 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau saya boleh usul ini salah satu kesimpulan rapat ini dengan Pak Irjen itu adalah bagaimana agar memang program-program yang memang sudah diketok itu, yang sudah keluar anggarannya itu, itu boleh dipaparkan di komisi ini secara lengkap supaya kita juga ikut membantu Irjen dan BPK untuk melakukan pengawasan ini karena tugas kami salah satunya adalah sepertiga dari tugas DPR itu pengawasan, Pak. Kalau sudah diketok saya kira tidak melanggar aturan, yang tidak boleh itu ketika belum diketok. Kalau sudah diketok kan sudah berjalan Pak programnya, uangnya sudah cair, kita ga ikut-ikut disitu. Nah, tinggal supaya bagaimana ini juga menjadi terbuka. Nanti Pak Eddy mungkin bisa kasih pandangan sedikit, ada pelanggaran tidak kalau dibuka disini semua program mereka itu dari Kementerian Agama, termasuk programnya Pak Irjen disana, dipaparkan ini anggarannya sekian, digunakan untuk ini sekian dan lain sebagainya. Setahu saya yang tidak boleh itu ketika kita itu pun masih debatable sebetulnya. Yang tidak boleh menurut saya secara umum di Banggar besar itu tapi kalau di komisi memang kan tugasnya kalau menurut Undang-Undang MD3 tugasnya salah satu merinci program kerja dari kementerian lembaga. Tapi katakan lah itu tidak boleh misalnya tapi kan mesti kalau itu sudah diketok mestikan dibicarakan disini, di evaluasi.Bantuan Sosial Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebelum itu saya tanggapi sedikit Bu Menteri tadi itu Menarik ya ada beberapa seperti Pak Kusianto, kemudian tadi Pak Maman itu bicara soal program visi nasional itu tadi, kemudian ada Nawacita. Saya ingin bertanya sedikit saja ini soal Nawacita ini. Ada tidak kira-kira program kementerian/lembaga di negeri ini dari sekian banyak kementerian lembaga yang programnya tidak mengacu kepada Nawacita itu. Jawabannya saya kira dalam musrenbang-musrebang yang dilakukan pasti mengacu pada itu. Dugaan saya jawabannya itu karena saya nanti akan klarifikasi.Bantuan Sosial Program nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Karena itu kalau betul marwah itu mengacu kepada Nawacita yang terjadi adalah dalam teori hermenetika itu yang dilakukan oleh kabinet-kabinet yang sekarang itu adalah teori eklektisisme namanya Bu. Eklektisisme itu artinya mencoba-coba menyesuaikan saja, nah itu tadi mencari-cari keserasian saja sebetulnya. Contoh kasus tadi Pak Kus bagus itu contohnya, apa tadi itu yang soal okelah rehabilitasi sosial itukan tadi ada di situ misalnya paparan, karakter bangsa, kemudian kemandirian dan lain sebagainya. Itukan sebetulnya mencoba menyesuaikan-menyesuaikan padahal sebetulnya program ini tetap program yang lama. Ya sama saja cuma kita cari dailnya, jadi sepertinya Nawacita inikan kitab suci yang tidak bisa diganggu gugat, ini harus dikritisi menurut saya Bu. Jadi ini penting karena kita ini membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memang harus betulbetul kita lihat secara holistik maka saya katakan metode elektisisme seperti ini nanti itu justru malam memberatkan Ibu Menteri. Kenapa, kan mencoba cari-cari saja, begitu ada ketemu sedikti nah ini kalau kita lihat coba nanti butir-butir yang ada di sini eklektisisme semua menurut saya, menurut saya subyektif jadi bisa dijelaskan juga soal itu mungkin. Nawacita nomor 3, Nawacita nomor 5, begitu dibumikan menurut saya itu ya agak menyesuaikan-menyesuaikan saja itu, kalau dicoba disosialisasikan seperti itu ya tidak ada yang berkaitan dengan semua itu, Nawacita itu. Sama seperti 22 kalau memahami kitab suci katanya Ummul kitab itu Al Fatihah, jadi mau ayat mana saja kita baca pasti ke situ. Kalau dalam tafsir itu bisa. Induk daripada Ummul kitab apa, bismillahi ya kan.Bantuan Sosial Program nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi apapun nanti masih bisa, tapi ya itu tadi. Ini yang menurut saya penting Bu, karena dinamika persoalan sosial itu berbeda dengan dinamika di kementerian/lembaga yang lain. Dinamika sosial untuk selalu berubah sedangkan hukum Islam saja itu ada metodenya faqhoirul ahkam bithoiril adzmana wal amkina. Perubahan hukum itu itu selalu disesuaikan dengan perubahan zaman dan konteks di mana sebuah hukum itu diberlakukan. Masa persoalan pembangunan negeri ini yang selalu dinamis itu tidak ada perubahan dan harus merujuk pada Nawacita, bagi saya ini pertanyaan besar. Hampir semua kementerian lembaga yang datang ke sini selalu merujuk ke Nawacita-nawacita ini. Dan itu oke sajalah itu oke tapi kalau misalnya dengan Nawacita itu justru membuat kementerian lembaga itu jadi kaku, tidak bisa bergerak lebih maju ini saya terus terang agak keberatan, mengapa karena kita menginginkan kementerian lembaga ini semakin hari semakin baik. Jadi tidak hanya stagnat, statis, dan kalau nanti pada 5 tahun ke depan, inikan baru 6 bulan ya kurang lebih sementara itu masih ada 4,5 tahun lagi berarti masa periode ini dan kau selalu mengerucut pada itu saya khawatir tidak ada peningkatan yang signifikan. Ini mungkin Ibu coba dijelaskan bagaimana bisa menjelaskan. Baik, Pak Ustadz Sodik silakan.Bantuan Sosial Program nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang terakhir untuk Pak BPK. BPK ini kan alat kelengkapa DPR sebetulnya Pak. Jadi kami menginginkan sekali Pak, permohonan kami kalau ada temuan-temuan yang menarik itu langsung dilaporkan kepada kita karena justru jangan sampai Kementerian Agama ini tiba-tiba sudah ribut di luar besar Pak, malu kami Pak. Kalau ada temuan baik itu Anggota DPR-nya, ini mohon Pak BPK ini maupun Kementerian Agama itu mohon karena prinsip agama itu “wa tawashobil haq wa tawatishobri” kita saling menasehati.Bantuan Sosial Temuan BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Oke. Ini Profesor Hamka kalau sudah memberikan interupsi pokoknya semua gedung ini bisa bergetar. Saya 1 detik lebih sedikit. Jadi penambahan waktu kan, habis saya bicarakan. Jadi menurut saya Pak BPK mohon nanti temuan-temuan itu karena kan kita juga sama ini sama-sama pengawas, Pak. Jadi diberikan kepada kita sehingga kalau ada temuan-temuan itu kan menarik diingatkan kepada pejabatnya secara langsung. Jadi kami kan setiap waktu bertemu, Pak. Jadi kami bisa memaparkan itu baik secara formal maupun in formal demi perbaikan kualitas penyelenggaraan negara kita yang memang betul-betul dari waktu ke waktu saya ingin lebih baik. Saya kira itu teman-teman mohon maaf kalau agak sedikit panjang. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhBantuan Sosial Temuan BPK 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 44 PAN Sumatera Utara II Laki-laki
Habis ini kita minum kopi ya kan.
Pak Samsu. Jadi nanti ini kita sudah mendapatkan penjelasan iyakan dan menerima penjelasan itu tentang apa yang sudah dilakukan. Lalu kan ada usulan anggaran kita memahami dulu Pak, belum tentu disetujui Pak. Tadi saya dengar Pak Samsu ini mau ini, tidak mau saya ini, itu kan boleh saja tapi nanti sejauh itu argumentatif, rasional, tentu kita akan diskusikan pada saat kita akan bicara soal APBN-P nanti disana kita lebih serius lagi Pak. Saya kira itu poinnya Pak. Sudah masuk semua usulannya? Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Pak BNPB dengan kesimpulan ini, jangan sampai kita tanda tangan nanti tidak terealisasi Pak karena kalau pun tadi kata Pak Sodik tidak ada aturannya tentang 3 tahun tadi itu, tapi begitu sudah dijadikan kesimpulan rapat, itu sebetulnya mengikat Pak. Bapak tahu tidak salah satunya negosiasi KIH dan KMP kemarin itu? Iya, salah satunya konteksnya itu. Begitu sudah kita sepakati tanda tangan ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu yang menurut saya yang penting juga, itu kan keputusan politik. Begitu kita sudah tanda tangan, ini keputusan politik yang harus dikerjakan karena kami atas nama Rakyat Indonesia disini memang menuntut itu. Kalau sudah ada kesepakatan ya dikerjakan karena bukan kami lagi yang berbicara tapi seluruh rakyat yang memberikan mandatnya kepada kami menuntut untuk bapak kerjakan makanya kami minta pendapatnya apakah kesimpulan-kesimpulan tadi disetujui? Kalau ada yang misalnya kurang setuju seperti kemarin Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan ada yang dia tidak setuju, ya kita revisi supaya nanti tidak timpang.Bencana Anggaran 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang berbahagia, Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang betul-betul rawan bencana, itu bukan saja disebutkan oleh para pengamat tetapi pemerintah juga dalam hal ini mengakui dan menyetujui terhadap hal tersebut. Tetapi sayangnya bahwa alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana belum sesuai seperti apa yang diharapkan oleh kita dan juga oleh masyarakat. Dalam konteks ini tentu kita berharap bahwa dalam rapat ini akan ada eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang bisa 3 bisa kita lakukan secara bersama-sama dalam rangka menyongsong pembahasan APBN 2016 sehingga dengan demikian Badan Bencana atau BNPB ini bisa betul-betul menyahuti aspirasi seluruh masyarakat kita.Bencana Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Harmen, Direktur Rehabilitasi dan Konstruksi dan juga dengan Pak Sestama ternyata untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi saja proposal yang masuk ke BNPB mencapai 30 trilyun. Artinya kebutuhan dana real sebetulnya di lapangan itu adalah sebesar 30 trilyun tetapi faktanya pemerintahan hanya mengalokasikan kurang lebih 1,5 trilyun dan yang 1,5 trilyun sendiri, separohnya itu sudah memang ada peruntukkan khusus pada tempat-tempat bencana yang belum ditangani oleh pemerintah selama ini. Ini betul-betul sangat ironi bagi kita semua sehingga dengan demikian ketika harus memiliki komitmen yang sama sehingga anggaran BNPB ini di masa akan datang ini bisa semakin hari semakin disempurnakan. Kalau usulan dari Kepala Badan waktu itu disampaikan minimal 1% dari total anggaran APBN kita, itu setidaknya sudah cukup untuk sementara waktu menanggulangi persoalan bencana yang setiap hari dan setiap waktu selalu saja kita temui di Indonesia.Bencana Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, ini bentuk kesungguhan kita juga. Dirjen Anggaran kita datangkan kesini untuk bertanya mengapa kok terlalu rumit itu persoalan-persoalan itu karena khususnya di Komisi VIII, ini banyak persoalan anggaran itu memang kelihatannya sedikit dipersulit oleh mereka itu termasuk dana BOS. Itu juga umat itu, masyarakat, orang-orang susah . Ada dana P3N yang dibayar oleh rakyat masuk ke uang kas negara, mestinya kembali lagi ke rakyat kan itu tapi tidak kembali-kembali. Itu juga masalahnya di Kementerian Keuangan. Jadi ini memang Kementerian Keuangan ini bisa menjadi sorotan dan saya siap untuk bernyanyi untuk itu, Pak Kepala. Kalau tidak cair-cair ini misalnya dana anggaran dari BNPB, kita nyanyi kan ramai-ramai, Pak dari Komisi VIII. Iya, kan ada banyak penyanyi di sini kan yang siap untuk menyanyikan itu, yang nyaring belakangan itu Bu Desi itu nyanyinya itu bukan hanya tenda biru, sudah anak-anak, fakir miskin dan segala macam. Pak Samsu Niang ini kalau sudah bicara keras, Pak cuma karena dia dari mewakili partai pemerintah ya agak santun sedikit menyampaikannya biasanya pakai bahasa isyarat saja. Tapi di belakang dia sudah melaporkan ke Presiden katanya. Jad ini perlu juga nanti kawan-kawan yang lain dari partai-partai lain.Bencana Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 19 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Potong sedikit, Pak Kepala. Jadi negeri kita sebetulnya kan seperti perusahaan juga Pak. Sejujurnya saya diskusi dengan, jadi untuk ngurusin yang soal BNPB ini saya diskusi dengan Wakil-wakil Ketua Komisi IX, dengan Pimpinan DPR. Terakhir, 1,5 bulan yang lalu anggaran dari pajak yang masuk itu baru 350 trilyun dari 70% 2.000 triliun yang dibutukan oleh negara. 2.000 triliun APBN kita, 70% pemasukan dari pajak sampai 1,5 bulan yang lalu baru 350 triliun. Itulah yang menyebabkan mengapa saya termotivasi supaya punya kita ini segera, Pak , jadi prioritas. Kenapa? Itu kadang-kadang ada politik anggaran yang kasih bintang, kasih aturan, kasih akun perubahan. Sebetulnya bukan perubahan akunnya, uangnya belum ada ya kan karena kita menyampaikan seperti itu maka ini harus jadi perhatian pemerintah dan mudah-mudahan bisa. Jadi uangnya ada atau tidak menurut saya Kepala Badan bisa tanya sama Menteri Keuangan, ada tidak uang kita? Kan gitu. Jangan Pak Syamsul yang sudah bahagia tapi ternyata belum ada barangnya kan gitu.Bencana Anggaran 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi kalau Kepala Badan takut dengan pasal-pasal itu kita bikin pasal baru, Pak supaya semua bisa cair gitu. Tapi hadirin yang saya hormati, komitmen Komisi VIII untuk mendukung lembaga BNPB ini saya kira tidak bisa diragukan lagi. Kepala Badan sendiri sudah tahu bagaimana kawan-kawan di Komisi VIII ini memang betul-betul, sungguh-sungguh untuk apa namanya berjuang untuk itu.Bencana Aturan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Cuma memang saya lihat secara umum serapannya masih kecil akibat pasal-pasal tadi itu dan mudah-mudahan negosiasi terhadap pasal-pasal itu segera selesai dalam 2, 3 hari ke depan ini karena 10 Komisi VIII ini mungkin akan kunjungan kerja sekitar seminggu setelah itu, Pak. Jadi kami tidak memantau untuk sementara itu dan kami berharap nanti BNPB secara kelembagaan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan hal itu. Dan kalau perlu nanti itu Komisi VIII bisa langsung ke Kementerian Keuangan, Pak. Saya sudah pernah menyatakan Pak pada Pak Sestama itu, kalau perlu saya datang kesana itu, apa masalahnya kok sehingga dipersulit. Dan ini tidak bisa di apa, ......di Sinabung itu kita menyerahkan 103 unit rumah, sementara yang membutuhkan kan masih banyak. Itu bisa jadi menimbulkan iri, Pak. Kalau sudah menemukan iri nanti sebagian ada potensi untuk konflik sosial. Nah, kalau rumahnya belum ada, Pemerintah juga misalnya khusus Departemen Pertanian juga belum bisa menyiapkan lahan yang secara khusus untuk diperuntukan kepada masyarakat di sini. Jadi ini memang sangat rumit, sangat rumit sekali kalau diperlambat oleh ini. Kemudian Pak Kepala, sebelum saya jelaskan juga, kemarin itu Minggu lalu persisnya kita mengundang juga disini Dirjen Anggaran ya yang mewakili untuk datang kesini, kita pertanyakan juga.Bencana Aturan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 39 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terus yang terakhir pak, ini yang terakhir baru kemarin longsor di desa Cepogo, mohon saya yakin bapak juga belum dapat datanya. Di Cepogo baru kemarin karena hujannya begitu banyak itu Cepogo itu daerah Boyolali ya, terus 25 KK di Boyolali itu tanah longsor itu daerah Kemusu itu bapak masih bapak juga belum punya datanya, terus juga di Kemusu retak, ini hanya retak di Kemusu, ya longsor juga, termasuk kalau di Klaten adalah di Woro banjir hujan itu di Woro Klaten, mungkin bapak, ibu sudah pirso ya itu saja terakhir terima kasih, dan nama saya Endang Srikarti Handayani, Dapil dari Jawa Tengah V dari Fraksi Golkar, ini jangan dihitung ketua. terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Bencana Bencana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 39 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebetulnya kalau ada dana seperti itu memang diberitahu. Ya, yang paling sulit itu kadang-kadang tidak ada dana transportasi Anggota DPR-nya kesana Pak karena tidak ada dalam anggaran ini. Begitu, sudah mau dipanggil, mau penyerahan Anggota DPR-nya tidak hadir. Tapi khusus yang untuk Dapil saya kira kita Anggota Komisi VIII ini itu nanti kalau perlu ya diberitahukan saja Pak bahwa ketika mau penyerahan itu, BNPB harus memberitahu Komisi VIII sehingga nanti BNPB itu datang dan bersama dengan Komisi VIII sehingga masyarakat melihat ada sinergi yang bagus untuk menanggulangi bencana.Bencana Dana transportasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian soal yang kedua, dari saya itu soal ini Pak DSP dari 4 menjadi 6. Itu sejauhmana pembicaraannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga kami bisa melakukan langkahlangkah politik di sini, di Komisi VIII untuk juga mendukung supaya BNPB bisa semakin kuat. Baik. Untuk penanggap yang pertama yaitu Pak Mustaqim. Mohon di poin 1, 2, 3 kemudian nanti siap-siap Pak Choirul Muna. Silakan, Pak.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi begini Pak. Jadi uang yang habis sekian lalu ingin meyakinkan Pak Samsu ini bahwa uang itu habis memang juga menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat itu, kan begitu Pak Samsu. Jadi mungkin bisa jelaskan dari hasil-hasil capaian tadi itu yang sudah disampaikan di awal itu ya beberapa contoh saja Pak nanti di kalau lebih detailnya dapat disampaikan ke Pak Samsu.Bencana Hasil capaian 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 40 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dimasukkan saja Pak itu soal indeks recovery dan itu. Sebutkan bunyinya Pak supaya cepat.Bencana Indeks recovery 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebelum dilanjutkan Pak Sestama ini kan sebetulnya pertanyaan Pak Samsu tadi ada yang belum menurut saya tepat ya jawabannya. Itu ada beberapa daerah yang katanya tidak mampu menyelesaikan masalah itu, indikasinya apa itu Pak sehingga dikatakan tidak mampu, itu pertanyaan pertama.Bencana Indikasi ketidakmampuan menyelesaikan masalah8
SALEH PARTAONAN DAULAY 47 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau menurut saya, bahwa kesimpulan ini tidak mengurangi kewajiban dari BNPB untukmemberikan jawaban tertulis. Begitu Pak ya, jadi tidak mengurangi kewajiban BNPB untuk menjawabhak konstitusional daripada Anggota Komisi VIII untuk bertanya kepada BNPB. Oke. Saya kira cukupya Pak?Bagaimana tanggapan dari pihak BNPB terhadap kesimpulan.Saya persilakan Pak.Bencana Jawaban tertulis 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Indonesia ini negara hukum sudah ditetapkan secara hukum tidak lagi yang di atas Mahkamah Agung pengadilan yang lebih tinggi tetapi 5.000 hektar itu dari tahun 2007 sampai hari ini ga bisa dieksekusi. Itu tugasnya Menteri Kehutanan yang belum selesai sampai hari ini dan kita berharap mendo'akan supaya itu bisa segera selesai karena itu Dapil saya itu, Pak Kepala. Kemarin saya laporkan juga ke Pak Tri bahwa di kampung saya itu putus jalannya itu, ada banjir besar putus jalannya, 1 kecamatan terisolir, pernah banjir. Saya tidak tahu apakah sudah dikerjakan atau belum itu kan ada DSPnya . Kalau Pak Tri ini kani semakin banyak laporan, semakin senang itu jadi karena akan banyak aktivitas ..... tidak itu. Kalau Pak Haramen kan tidak, ada anggarannya tapi tidak bisa dicairkan kan gitu, jadi agak berbeda kalau Pak Tri ini begitu ada bencana langsung dieksekusi tapi aneh ini di kampung saya itu 1 kecamatan Pak, sekitar ada 12.000 jiwa di situ yang memang tidak bisa ke kota lagi mereka itu, ...... nya dan itu menurut saya perlu segera ditangani. Saya tidak tahu ini Pak Tambunan itu yang urusan yang teknis itu jangan angkat tangan saja Pak Tambunan, angkat tangan ga jelas itu, sudah dikerjakan atau belum? Kalau ke tempatnya Bu Desi kan segera meluncur itu begitu langsung dapat telepon langsung meluncur saja itu, foto-foto tadi saya lihat itu segala macam itu. Kalau gitu giliran di tempat saya kok agak terlambat gitu. Yang paling aneh lagi itu, kalau di tempatnya Bu Desi itu tendanya itu pasti tenda biru dipasang, bukan tenda yang lain. Nah, ini kan jadi persoalan. Coba kalau tenda-tenda biasa gitu kita tidak mesti ini anu. Ini kok ada tenda biru. Tetap saya senang Pak Sodik walaupun tenda biru karena partai saya biru kan gitu. Cuma nanti itu Pak Tambunan bisa menjadi keputusan rapat nanti kita buat itu kalau tidak diselesaikan, yang ada di Dapil saya itu. Kalau sudah masuk keputusan rapat mengikat Pak, ada pasalnya itu.Bencana Kasus bencana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau Bapak minta sekian triliun sekian triliun, tiba-tiba Bapak datang kesini, lapor sudah sekian triliunan yang habis masih kurang lagi itu ribut itu, repot juga. Nah, saya kira itu nanti minta diperjelas lagi secara teknisnya itu supaya ada berkeadilan karena soal bencana itu Pak diperlakukan dari aspek keadilan itu menurut saya juga penting. Kalau mau jujur Pak, hampir seluruh 19 kabupaten/kota di Dapil saya itu ada bencananya, cuma saya tidak sebut-sebut ya kan ya mana tahu nanti saja anggarannya berapa itu.Bencana Kejelasan kriteria 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 39 PAN Sumatera Utara II Laki-laki

Terima kasih Pak Ses.
Baik.
Bapak, Ibu, Saudara Anggota, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan juga Sestama, BNPB, dan juga seluruh pejabat yang sudah hadir,
Sebelum kita menutup rapat ini saya akan membacakan draft kesimpulan rapat yang saya kira sudah ada semua di tangan kita.
Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana masa persidangan II tahun sidang 2014/2015 pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015.
Setelah memperhatikan penjelasan lisan dan tulisan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai evaluasi APBN tahun 2014, tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014, pelaksanaan APBN tahun 2015 dan isu-isu aktual serta mempertimbangkan pandangan dan saran Anggota Komisi VIII DPR RI maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas realisasi APBN tahun 2014 yang mencapai 95,28% yaitu dari anggaran sebesar Rp2.815.783.414.000,- yang direalisasikan sebesar Rp2.682.813.368.932,- .
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas program kerja tahun 2015 sebesar Rp1.681.581.850.000,- dengan rincian:
(1) Program dukungan manajemen dengan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB sebesar Rp210.353.950.000,-
(2) Program peningkatan sarana prasarana aparat BNPB sebesar Rp423.497.700.000,-
(3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp21.475.000.000,-
(4) Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,-
Selanjutnya terkait dengan data rincian APBN tahun 2015 ini, akan diilakukan pembahasan lebih lanjut pada saat membahas APBN-P tahun 2015.
Yang pada intinya kita sudah memahaminya tetapi menyetujui nanti kita bahas dulu.
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BNPB tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:
a) Tambahan alokasi anggaran dari Kementerian keuangan RI sebesar 26 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan program penanggulangan bencana, b) Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana dan kesiap-siagaan dengan cian sebesar 500 milyar, kemudianc) Pentingnya dana siap pakai sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas BNPB, dand) Anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penyelesaian pemulihan di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mentawai, Merapi, Wasior sebesar Rp1.643.070.900.000,-Selanjutnya Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan data rincian program dan kegiatan yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran tersebut nanti di dalam pembahasan APBN-P tahun 2015.4. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Utama BNPB meningkatkan pengelolaan program penanggulangan tahun 2015 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain:a) menyusun terobosan baru program kegiatan penanggulangan bencana terutama untuk program pra bencana dalam rangka untuk menanggulangi resiko bencana,b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penanggulangan bencana.c) meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan program penangangan tanggap darurat bencana,d) meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan dan pedoman penanggulangan bencana di daerah rawan bencana,e) dalam menyampaikan penjelasan realisasi APBN harus rinci dan detail setiap program dan kegiatan,f) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan,g) melakukan penguatan BPBD dengan mengalokasikan dana alokasi khusus sarana dan prasarana serta pendampingan dalam penanggulangan bencana.Saya tawarkan ada tambahan atau yang dinilai kurang tepat.SilakanBencana Kesimpulan 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 44 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sudah ada poin 7 Pak, bagian d. Nah, kalau poin 7 itu berarti poin ini sudah tidak perlu.Kalau begitu yang poin 5a itu dibuang saja. Di drop ya poin a 5 poin a karena sudah termaktubdi poin 7. Nah. Kemudian ini yang usul, ini usul satu poin begini tadi saya tertarik kepada pernyataanPak Kepala terkait dengan kesulitan atau kendala di lapangan bagaimana kita meng-harmonisasikantentang pemahaman kita soal sentralisasi, soal desentralisasi begitu, dekonsentrasi sebagai solusiterobosan jadi kita mengapresiasi, kita setuju itu.Oleh karenanya, sebetulnya mungkin dalam penanggulangan bencana ini sebagai sebuah tadicommon interest itu kepentingan bersama, kepentingan bukan saja kepentingan pusat tapi kepentingandaerah terutama tetapi jangan mereka tidak melakukan apa-apa, menunggu saja jadi dependenttergantung sekali kepada pusat begitu kalau ada bantuan baru mereka jalan, kalau tidak, tidak ada political will begitu. Oleh karenanya, perlu diberlakukan semacam reward and punishment kepadapemerintah daerah ya.Jadi artinya ada standar begitu, ada kriteria, bahwa kalau memang misalnya kita bantuanggaran begitu dari ini mereka sebenarnya harus share begitu. Jadi harus juga mereka melakukan inijangan menunggu saja bantuan semuanya dari BNPB begitu dari pusat. Ini kira-kira poin ini menurutsaya penting untuk mendorong bahwa sebetulnya awareness atau kepedulian kita ini bukan saja hanyamengandalkan anggaran APBN yang juga terbatas tetapi juga bagaimana APBN ini bisa meluncurkansejauh mereka juga punya kapasitas, Punya keinginan kuat untuk menyelesaikan masalahnya dengandukungan kemampuan anggaran mereka juga begitu. Itu dimasukkan ke poin berapa Pak? Sebetulnyaini kan memperbaiki ini kalau tanggapan lagi, tidak selesai-selesai rapatnya.Bencana Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, itu mengapa di daerah-daerah tersebut yang disebutkan tadi itu, itu diberi alokasi. Sementara di daerah lain dan saya bisa buktikan daerah lain juga banyak yang tidak ditangani oleh BNPB, lalu kenapa kabupaten-kabupaten itu yang menjadi fokus. Apakah karena besaran bencananya? Atau justru mungkin ada sesuatu yang lain di luar itu yang menjadi pertimbangan BNPB sehingga itu menjadi prioritas. Nah, kalau mau dihitung itu ya kurang yang 6 triliiun itu Pak ya kan, proposal kalau kita minta semua kepala daerah bikin itu Pak dan kalau dikatakan semua tidak mampu, nanti semua tidak mampu lalu semua BNPB yang menangani. Sementara prinsip dari penanggulang bencana itu sebetulnya mandiri dari oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini mungkin 2 hal itu coba diperjelas duluBencana Kriteria alokasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya minta itu bupati-bupati pada datang ke saya, saya tidak bisa jawab itu karena saya tidak bisa memberikan jawaban seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Besok-besok mereka marah sama saya untuk apa mewakili daerah sini? Orang-orang yang kesusahan dalam bencana saja tidak bisa Bapak bantu. Oh, ini betul ga ada bencananya? Ada bencananya Pak, saya tahu, sungai besar-besar disitu dan setiap tahun ada dan itu kalau tidak ditangani setiap tahun itu makin besar. Hari ini mungkin dia menggerus berapa meter begitu, pinggir sungai, besok-besok kalau tidak ditangani itu, tidak dibatasi dia itu bisa meluas lagi maka karena itu mungkin soal subjektivitas dari BNPB nanti mungkin bisa didiskusikan.Pak Sodik mau nanggapi soal ini tadi?Bencana Kriteria penanganan bencana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 27 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya usul saya begini sebelum melanjutkan tadi usul saya tadi kriteria dan tata cara tadi itu Pak pemberian dan penilaian, itu kan penilaian terhadap suatu daerah tertentu yang akan dibantu itu mesti harus menurut saya dibuat baku supaya dia berkeadilan iya, kan? Dan Anggota DPR juga tidak dikejar-kejar sama bupati-bupati dan masyarakat, kasihan juga ini Anggota DPR. Dikiranya Anggota DPR seenaknya mengambil dari daerah BNPB, kan tidak seperti itu. Jadi mungkin menurut saya itu dibuat semacam aturan baku itu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kepada kita, kita tunjukkan ini loh atau anda memenuhi kriteria ini tidak? Kalau anda memenuhi kriteria ini berarti tidak ada alasan anda tidak dibantu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti dibuat supaya lebih baku, saya kira usulan saya itu.Bencana Kriteria penanggulangan bencana daerah 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi begini Pak, nanti bisa saya sebutkan ke beberapa bupati yang merasa dirinya itu layak dibantu tapi tidak dibantu, berarti kan keputusan itu secara subjektif oleh BNPB ya kan dengan tadi itu ada catatan-catatan tadi, ada verifikasi, ada kordinasi, ada penilaian terhadap PAD dan lain sebagainya itu, kita bisa pahami itu. Tetapi ujung-ujungnya dengan anggaran yang Bapak punya itu kan berarti keputusannya ada di Bapak itu. Nah, itu yang kita ingin tahu itu kenapa Kabupaten A dapat yang lain tidak. Nanti Bu Endang ini kalau mau dikasih tahu coba dijelaskan misalnya berapa misalnya bencana yang menurut beliau ini, layak untuk dibantu? Banyak di kabupaten ini tapi saya tidak tahu apakah sudah dibantu atau tidak? Dan begitu juga di daerah-daerah lain, hampir semua Anggota DPR ini yang di Dapilnya itu saya kira ada bencananya dan itu yang saya katakan, katakan lah bencana besar seperti: Sinabung, kemudian Banjarnegara dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi perhatian nasional, bencana nasional. Tapi kan ada bencana lokal. Nah, itu yang menurut saya itu dan nanti perlu kita dudukkan bersama itu Pak, kriteria dan sebagainya itu karena itu bagian dari tugas DPR untuk mengawasi itu.Bencana Kriteria prioritas daerah 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya usul begini saja Pak Samsu. Jadi kita kan sudah menetapkan akan membentuk Panja, salah satu Panja itu adalah Manajemen Penanggulangan Bencana. Jadi nanti kalau ada temuan-temuan seperti itu, yang Bapak ingin sampaikan ke BNPB saya kira itu lebih fokus, bisa berhari-hari kita persoalkan. Jadi mungkin untuk karena ada beberapa pertanyaan lagi ya kita masih punya waktu sekitar 8 menit kedepan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi kan Pak? Jadi Pak Nanda tadi belum ditanya, tadi Pak Bisri juga belum dijawab. Saya kira dilanjutkan saja dulu Pak kalau ada waktu kita mainkan lagi, oke? Silakan Pak.Bencana Pembentukan Panja 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014, serta sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Januari 2015 maka pada hari Rabu, 21 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.Bapak/ibu yang kami hormati.Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat hari ini telah hadir 23 anggota dan jumlah fraksi 7 fraksi dan ada yang izin dan sakit sebanyak 5 anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah memenuhi lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI karena itu sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pengantar dari ketua rapat. Yang kedua penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat kesimpulan rapat dan terakhir penutup. Apakah agenda rapat tersebut kita sepakati? Sepakat? Setuju.(RAPAT: SETUJU)Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kami hormati.Kemudian yang berikutnya saya mau menanyakan tentang batas waktu daripada rapat ini, mungkin nanti istirahat sekitar jam 12 atau jam berapa nanti kita lanjutkan lagi setelah itu. Ada tawaran jam 12.30 WIB? Setuju ya? Setuju, baik.(RAPAT: SETUJU)Hadirin yang saya hormati.Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara beserta pimpinan dan pejabat yang ada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR yang juga hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sesama BNPB pada hari ini mempunyai nilai strategis karena membahas kelanjutan rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 19 Januari 2015 yang lalu mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, paparan program tahun 2015 dan isu-isu aktual yang terkait dengan BNPB.Dalam rapat kerja kemarin yaitu tanggal 19 Januari 2015, telah disepakati beberapa hal pokok yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci yaitu antara lain:1. Bahwa atas realisasi anggaran BNPB tahun 2014 sebesar 95,28%, Komisi VIII DPR RI telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan agar hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rekomendasi itu antara lain adalah meningkatkan respon atas berbagai bencana yang terjadi daerah Yang kedua meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, dan yang ketiga perlu merinci target sasaran, capaian kerja yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.2. Komisi VIII dapat memahami penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai usulan tambahan anggaran pada tahun 2015 sebagai berikut:a. Anggaran dana siap pakai sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk koordinasi penanganan darurat sebagai salah satu tugas pokok dari BNPB.b. Berikutnya anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu meliputi penyelesaian pemulihan daerah bencana di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, kemudian Mentawai, Merapi, Wasior, yaitu sebesar Rp1.643.070.900.000,-c. Anggaran penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).Selanjutnya Komisi VIII DPR RI pada hari ini memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan rincian yang lebih detil tentang alokasi anggaran yang telah diusulkan tersebut. Jadi dimana kemarin kita mendengar secara umum tentang kebutuhan anggaran itu dan tentu dalam kapasitas sebagai lembaga pengawas dan juga lembaga budgeting, penyedia anggaran, tentu hal ini perlu didengarkan oleh seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI.Hadirin yang saya hormati, Bapak/ibu.Berdasarkan kedua kesepakatan yang telah diambil pada rapat sebelumnya maka karena itu dalam rangka menjalankan tugas Kedewanan maka Komisi VIII DPR RI hendak memfokuskan beberapa hal pokok yang mungkin ingin kami dengarkan.Yang pertama, berdasarkan paparan evaluasi APBN tahun 2014 dapat dicatat beberapa hal penting yang perlu dilakukan pendalaman dalam rapat ini, antara lain: Penjelasan rincian realisasi anggaran Tahun 2014 baik itu besaran alokasi anggaran untuk belanja modal, belanja barang dan belanja sosial. Kemudian penjelasan rincian realisasi APBN-P tahun 2014. Penjelasan rincian realisasi anggaran yang dialokasikan dalam dana B999 atau dana on call atau dana siap pakai yang telah dipakai selama ini. Kemudian penyerapan realisasi anggaran tahun 2014. Yang terakhir hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi.Hal kedua yaitu penjelasan atas laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013 yang realisasinya dalam periode I, periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 telah direalisasikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Atas kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013, BNPB telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI tahun 2012 yang diharapkan predikat WTP tersebut juga dapat pertahankan pertumbuhan tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya. Namun demikian harus tetap melakukan berbagai kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran mengingat dalam rapat kerja tanggal 19 Januari 2015 yang lalu, salah satu pokok bahasan adalah hasil pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2014 atas realisasi APBN tahun 2014.Dalam analisis hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, BNPB tidak melaporkan penyetoran ke kas negara kepada BNPB dan BNPB tingkat dan dinilai tidak cermat dalam menentukan jenis penyetoran yang telah dilakukan. Berikutnya pengelolaan dana hibah langsung masyarakat pada rekening dana penampungan sementara belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya terdapat hasil pengadaan makanan siap saji, paket lauk pauk, dan paket tambahan gizi sebesar Rp21 miliar, belum didistribusikan.Hasil pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Pengurangan Resiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB pada tahun 2013 sebesar Rp24 miliar, kurang lebih Rp24,1 mililar belum dimanfaatkan. Kemudian terdapat pembayaran biaya transportasi dan akomodasi penginapan, honor sewa kendaraan sebesar Rp1,5 miliar yang belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban.Kemudian sisa dana siap pakai tahun 2013 pada satuan pelaksana belum disetorkan kembali ke kas negara. Masalah tersebut mengakibatkan dana siap pakai yang telah jatuh tempo untuk dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 belum dipertanggungjawabkan sebanyak 64. Berita acara serah terima sebesar Rp14.148.857. 751,- . BNPP tidak mengetahui realisasi keuangannya secara fisik. Pendapatan negara dan sisa dana siap pakai diterima sebesar Rp4 .543.758.785,- dan ada kecenderungan berisiko untuk disalahgunakan.Hal tersebut di atas disebabkan oleh:1. Direktorat Bantuan Darurat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana siap pakai belum optimal.2. Pengendalian dan pengawasan atasan langsung Direktorat Bantuan Darurat dan Deputi Bidang Penanganan Darurat dinilai lemah, kemudian3. BNPB tidak konsisten melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 yang antara lain mengatur bahwa penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dipertimbangkan untuk tidak diberikan dana siap pakai kembali apabila permasalahan sebelumnya belum diselesaikan.Hal ketiga yang menjadi perhatian kita adalah beberapa isu aktual yang perlu direspon BNPB antara lain terkait dengan kebijakan percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan fungsi koordinasi dengan antar kementerian/lembaga dalam penanganan bencana guna mencegah tumpang tindihnya program dan anggaran, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.Hal keempat yang perlu mungkin didengarkan oleh kita semua yaitu adalah tentang penjelasan rincian persiapan pelaksanaan APBN tahun 2015 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memberikan penjelasan beberapa hal pokok terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana tahun 2015-2019, yaitu Renstra BNPB 2015-2019, kemarin kita sudah dibagi, visi dan misi BNPB, kebijakan dan strategi, potensi dan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, relawan penanggulangan bencana, standard operating procedure, kemudian Pusdiklat, persediaan barang, peralatan dan logistik, pengarahan sumber daya penanggulangan bencana, pengerahan dana penanggulangan bencana dan kerjasama internasional.Dengan mengetahui dan mendapat penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang 12 poin yang kami sebutkan di atas itu, maka akan mendapat gambaran secara komprehensif bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini hal-hal mungkin yang secara lebih detail ingin kami dengarkan supaya nanti pelaksanaan program ke depan itu bisa lebih dipahami oleh kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI.Demikianlah pengantar yang bisa kami sampaikan pada rapat kali ini. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat dan acara rapat yang telah kita sepakati tadi, kami mempersilakan kepada Saudara Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang tadi kami sebutkan di atas.Kepada Saudara Sekretaris Utama BNPB kami persilakanBencana Pembukaan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bukan sebetulnya begini Pak, saya tanggapi sedikit soal Pak Armen ini. Yang boleh bicara seperti ini politis Pak, abu-abu grey area. Kalau eksekutif itu harus ada tanggalnya Pak, jamnya bila perlu.Bencana Pencairan dana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 18 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bahagia saya ini Pak Prof. Saya bahagia mendengarBencana Pencairan dana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 20 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang penting kepastiannya Pak, jangan seperti dana RR ini belum jelas juga sampai sekarang kan gitu. Kalau ini kan jelas Pak, ada payung hukumnya.Bencana Pencairan dana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 37 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini usulan yang bagus juga ini Pak Bisri daripada kita disini berangan-angan begitu, oh ini seperti-seperti ini nanti mungkin misalnya katakan ada 200 miliar kemarin digunakan on call kemana saja kita datangi Pak. Oh, ini kesini betul, masuk akal tidak harganya segitu ya kan? Jangan-jangan cuma 100, keluarnya 200 kan begitu Pak Nanda. Ya namanya, kalau pengawas itu kan harus curiga ya tidak? Harus beranjak dari curiga, kalau percaya saja untuk apa diawasi, iya, kan? Sudah Pak, nanti masuk syurga semua kan begitu.Jadi begitu Pak ya. Saya kira semuanya sudah dijawab atau ada lagi tambahan Pak?Bencana Pengawasan implementasi dana on call 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 34 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Ses, ini kan biar agak jelas ini kawan-kawan ini. Sebetulnya ini yang dikejar ini soal on call ini karena ini kan spesial ini. Kalau bahasa saya bukan on call, dana spesial yang saya kira di kementerian lembaga lain tidak ditemukan. Jadi ini penting juga ini Pak Nanda ini diketahui. Ini dana yang spesial, on call itu kita tetapkan 1,5 triliIun misalnya begitu, kita setujui meskipun tidak masuk ke rekening BNPB Iya kan tidak masuk tetapi kita sudah setujui. kalau mereka mau menggunakan itu dicicil dari 200, 300, 400, dia tidak perlu minta izin pada kita. Kalau tidak salah saya seperti itu. Jadi nanti paling pelaporannya. Nah, tadi makanya ada grafik-grafik itu kan melaporkan dalam konteks itu. Nah, saya kira kalau dalam konteks fungsi pengawasan, disitulah yang penting. Sekarang kita anggarkan 1,5 triliun awasilah penggunan itu, kapan dia digunakan, berapa yang harus dikembalikan. Kalau tidak salah tahun lalu kan berarti 300 miliar harus dikembalikan kan.Bencana Persetujuan dana on call 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, itu mengapa di daerah-daerah tersebut yang disebutkan tadi itu, itu diberi alokasi. Sementara di daerah lain dan saya bisa buktikan daerah lain juga banyak yang tidak ditangani oleh BNPB, lalu kenapa kabupaten-kabupaten itu yang menjadi fokus. Apakah karena besaran bencananya? Atau justru mungkin ada sesuatu yang lain di luar itu yang menjadi pertimbangan BNPB sehingga itu menjadi prioritas. Nah, kalau mau dihitung itu ya kurang yang 6 triliiun itu Pak ya kan, proposal kalau kita minta semua kepala daerah bikin itu Pak dan kalau dikatakan semua tidak mampu, nanti semua tidak mampu lalu semua BNPB yang menangani. Sementara prinsip dari penanggulang bencana itu sebetulnya mandiri dari oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini mungkin 2 hal itu coba diperjelas duluBencana pertimbangan prioritas 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Saya mungkin itu Pak Kepala, mohon dijelaskan tadi pertanyaan saya secara khusus soal strategi penyerapan ini. Masalahnya ini kan sudah bulan Juni ya, kita hanya punya 6 bulan ke depan ini untuk menghabiskan anggaran yang satu koma berapa trilyun itu. Saya berharap supaya target 95% yang disampaikan tadi ini bisa tercapai. Kita mohon penjabaran bagaimana caranya supaya terdistribusi. Saya yakin kalau pasal-pasal tadi selesai langsung bisa langsung naik dari berapa persen tadi 17%. 17 nanti bisa langsung sampai 60% kan jadi tinggal di akhir tahun ini misalkan sekitar 35% tapi nanti mohon dijelaskan.Bencana Serapan APBN 2015 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang saya hormati, Di tangan saya sekarang ada 6 orang penanya atau penanggap terkait paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan. Cuma tadi memang Pak Kepala soal yang di Sinabung ga boleh pakai lahan hutan itu, itu memang agak lucu itu , kenapa? karena kalau untuk kebun-kebun yang luas itu yang jutaan hektar itu, ada satu perusahaan di Indonesia itu bisa punya 2 juta hektar lahan sendiri. Itu tidak begitu dipersoalkan tetapi hanya untuk 975 hektar tadi itu malah jadi bahan pertanyaan. Itu di Dapil saya itu, khususnya Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang sedang berusaha mengembalikan lahan seluas 4 5.000 hektar pada negara. Jadi 45.000 hektar itu sudah dieksekusi di Mahkamah Agung. Ini perlu jadi catatan kita semua, itu sudah eksekusi dan dinyatakan diserahkan kembali ke negara pada tahun 2007 penetapannya tapi sampai hari ini negara tidak bisa ambil, kan aneh ya.Bencana Sinabung 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 46 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini inisiatif siapa kira-kira ini pak dari sementara Komisi VIII belum ada sebetulnya bicara soalitu ketika kami bicara Prolegnas kemarin itu. Tetapi kalau sudah disepakati seperti ini, nanti mungkinpembicaraan soal ke atas inisiatif siapa mungkin dibicarakan lebih teknis pada rapat-rapat baik RDPmaupun Rapat Kerja berikutnya dengan BNPB, saya kira itu.Kemudian sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan, ya betul itu sudah termasukdalam proses pembuatan legislasi, Saya kira ini bisa dibuang atau mungkin saja tetap ditaruh disitukarena tujuan daripada itu sendiri yang, kan tujuannya ada 4 tujuan jadi sebetulnya biar lebih jelaswalaupun itu pasti akan di kerjakan gitu.Pak, Syafe'i.Bencana Strategi perubahan UU 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 11 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi ini Pak Choirun Muna yang terakhir ini penting ini. Jujur saja Pak Menteri, Pak Dirjen itu kita masing-masing Anggota Komisi VIII ini dikasih beban berat. Usia orang tua saya 75 tahun, jatahnya naik haji 10 tahun lagi. Dia mengatakan jamin tidak ibu saya masih hidup 10 tahun lagi? Artinya masih bisa tidak dia naik haji kan begitu. Jadi ini beban, saya kira nanti kerohiman seperti ini saya kira tidak mesti. Pak Menteri saja bilang istri saya tidak ikut kok, ini saya kira ini juga harus betul kita pakai aturan yang betul tetapi kan.Haji Antrian haji 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki
Terima kasih Pak Jalal.
Ini agak susah ini, ada persaingan antara KBIH juga kelihatannya ini. Jadi sama-sama dari Jawa Barat-Bandung, persaingan jadi agak lama. Saya mengusulkan begini, inikan soal biaya perjalanan ibadah haji itu ada sesi khusus dengan Menteri Agama bahkan kita sudah membentuk Panjanya. Jadi saya kira pertanyaan terkait hal itu nanti disampaikan saja secara khusus, di sesi khusus dengan Dirjen Haji. Saya kira nanti hal-hal yang dijelaskan oleh Menteri Agama secara makro tentang pelaksanaan haji, itu mungkin kita fokus kesitu supaya ini agak cepat dikit ini, waktunya tinggal sedikit lagi. Yang berikutnya Pak Achmad Mustaqim.Haji Biaya Haji 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 42 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Hadirin yang saya hormati,Tadi kita sudah saya kira hampir semua yang ada di forum ini yang memang memiliki wewenang itu sudah bicara. Lalu Bapak-bapak Menteri dan Ibu Menteri sudah memberikan jawaban tentu banyak hal yang mungkin belum terjawab secara baik lalu sudah ada kesepakatan akan dijawab secara tertulis, bagi yang belum terjawab.Lalu sebelum saya menutup rapat ini, saya akan membacakan dulu draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan 3 menteri : Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan.Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dari aspek pengorganisasian dan teknis pelaksanaan tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah yang terselenggara dengan baik. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah kepada Komisi VIII DPR RI.2. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan agar menjadikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 Hijriyah, 2014 miladiyah sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan,dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah.3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah dengan memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut :- Untuk Menteri Agama RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi1) Melakukan pengaturan distribusi kuota jama’ah haji hendaknya dilakukan secara adil dan transparan serta mempertimbangkan daftar tunggu jama’ah haji dengan memberikan alokasi khusus untuk jama’ah manula, mahrom dan pembimbing KBIH. Nanti kita minta tanggapan, saya bacakan saja dulu.2) Memberdayakan secara optimal peran KBIH dan PIHK sebagai mitra Pemerintah dalam melakukan pelayanan dan bimbingan haji dengan penetapan standar dukungan alokasi kuota pembimbing, pengawasan dan akreditasi secara berkala.3) Meningkatkan mutu pelayanan katering, perumahan, transportasi dan kesehatan terutama selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi mengingat pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat kekurangan.4) Proses pengadaan perumahan, katering, dan transportasi untuk pelayanan jama’ah haji di Arab Saudi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan didasarkan pada kriteria yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.5) Mempertimbangkan untuk menghentikan kebijakan dana talangan haji karena menyebabkan jumlah calon jama’ah haji yang masuk daftar tunggu semakin banyak.6) Melakukan kajian terkait dengan kemungkinan untuk memberlakukan kegiatan pembatasan pendaftaran haji dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam.7) Menyampaikan data jama’ah yang akan berangkat pada tahun lebih awal kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan persiapan pendampingan kesehatan.8) Memastikan agar perusahaan katering dan pemondokan haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan DPR RI tahun 1435 Hijriyah, 2014 miladiyah tidak disertakan dalam proses seleksi penyelenggaraan haji 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah.- Untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia menindaklanjuti beberapa rekomendasi :1) Meningkatkan standar dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan haji yang menjadi petugas kesehatan haji agar fokus memberikan pelayanan kepada jama’ah haji.2) Meningkatkan cost konsistensi standar kesehatan dan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jama’ah haji untuk memastikan kesehatan, keselamatan dan keamanan haji pada saat melaksanakan ibadah haji.3) Memastikan kehalalan vaksin untuk calon jama’ah haji.- Untuk Menteri Perhubungan Republik Indonesia menindaklanjuti beberapa rekomendasi : 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk mengkaji besaran komponen biaya penerbangan haji agar direct cost biaya penyelenggaraan haji terkait penerbangan haji sehingga dapat diturunkan.2) Bersama dengan Kementerian Agama RI meningkatkan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kepada jama’ah haji Indonesia.3) Melakukan perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat terutama untuk komponen-komponen yang paling dominan.4) Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah.Saya minta pendapatnyaHaji Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 38 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira ini tadi saya belum mendapatkan gambaran secara khusus terkait mungkin nanti setelah ini baru bisa saya dapatkan gambaran mengenai pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Barangkali saya harus mempertegas terkait dengan MoU Garuda dengan Saudi Arabia Airlines ini perlu ditinjau ulang dalam rangka untuk mengantisipasi keterlambatan-keterlambatan jama’ah haji terkait dengan apa yang dikatakan tadi Saudara kita. Jadi olehnyaa itu barangkali ini menjadi penting buat kita di Komisi VIII dalam rangka untuk menjadi kesimpulan terkait tadi saya senang sekali Menteri Agama akan terbuka terkait tender-tender pemondokan, katering dan lain sebagainya, asurans, saya kira ini memang perlu dievaluasi dalam rangka untuk pelayanan haji kedepanHaji Peninjauan ulang MoU 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 44 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begitu.Memastikan kehalalan vaksi untuk calon jama’ah haji. Ya, tapi ini kan pada poin kesehatan tadi. Menurut saya begini, ini dihapus saja karena tadi Menteri Agama sudah menjelaskan beliau sudah menjamin halal. Kalau ada apa-apa tanggung jawabnya Lukman Hakim Syaifuddin, jadi bukan siapa-siapa kan begitu Pak Menteri ya. Saya kira dihapus saja.Haji Vaksin Haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 18 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tetapi ada catatan saya yang terakhir untuk Pak Menteri karena Al Wasliah itu besarnya di Sumatera Utara, sampaikan juga kirim salam kami. Lho, dari tadi kan tidak ada yang tertawa, ini terlalu serius soal BPIH. Jadi ini saya kira sudah mulai cair lagi, Karena apa? Karena Al Wasliah itu Pak Menteri, disana itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Dia ada di tengah Pak Menteri, Al Wasliyah, iya kan? Jadi jangan salah sebut bukan Al Wasliah tetapi Al Wasliah, jadi ini harus ditegaskan lagi. Jadi mungkin itu kata akhir sudah kita dengarkan, lalu kesepakatan-kesepakatan sudah kita ambil, tinggal melaksanakan komitmen dari sebuah kesepakatan yang telah kita capai adalah sebuah keputusan politik yang harus memang dilindungi oleh undang-undang dan karena itu Menteri Agama dan seluruh jajarannya dan kita semua diikat untuk sama-sama berkomitmen merealiasikan apa yang sudah kita lakukan.Haji dan Umroh Al-Wasliyah 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi perlu saya jelaskan bahwa Pimpinan Komisi VIII itu juga adalah ex officio sebagai Banggar. Jadi yang kemarin itu ada kesilapan itu. Jadi nanti yang sekarang berarti kita ikut membahas tapi betul juga itu Pak Menteri ini, saya baru ingat itu soal keluhan tadi. Kita menghutang keluar negeri Pak untuk mendanai APBN kita ternyata tidak digunakan maksimal, menjadi dana silva sementara hutang kita bertimbun terus, bertambah terus setiap tahun. Inikan harus jadi perhatian kita semua juga. Untuk apa misalnya kita tambahkan anggarannya kalau memang misalnya tidak habis. Itu contoh mungkin menurut saya yang perlu dipikirkan bersama-sama. Baik, berikutnya Pak Kuswiyanto.Haji dan Umroh Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kedua, belakangan Pak Dirjen menjelaskan ada sinkronisasi lagi dengan aturan perundangundangan yang lain. Aneh juga bagi saya masih ada sinkronisasi, bukankah hal yang seperti ini selalu dilakukan setiap tahun kecuali misalnya ada aturan-aturan baru dari undang-undang baru misalnya yang harus disesuaikan, itu kan mohon diperjelaskan Pak karena ini jangan sampai terulang lagi. Walaupun memang sudah ditandatangani kalau memang betul sudah ditandatangani itu tadi dan kalau memang sudah betul itu, saya kira sudah bagus dan masyarakat bisa untuk segera melunasinya dan kami juga tahu bisa mengawasi misalnya dari sekian 155.200 jama'ah itu yang untuk reguler itu berapa yang sudah bisa melunasi, berapa yang mundur dan lain sebagainya. Karena dulu Pak Irjen pernah bercerita di sini bahwa orang-orang yang di atas 75 tahun usianya itu kalau ada sisa kuota itu kan bisa diberikan kepada mereka supaya kawan- kawan yang ada aspirasi tentang itu bisa juga disalurkan. Karena saya tahu ini kawan-kawan di Komisi VIII ini juga banyak yang menginginkan itu kalau ada. Dan kami tidak mau melanggar, Pak. Kalau Bapak bilang 75 tahun, 75 tahun. Itu satu, Pak.Haji dan Umroh Aturan UU 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Dirjen. Sedikit, sekaligus ini karena menurut saya ini penting karena tujuan rapat ini sebetulnya salah satu diantaranya itu tadi ada empat pertanyaan itukan ini salah satu pertanyaan kita soal umrah ini. Tadi kan Pak Dirjen menjelaskan, kami tidak tahu kenapa kok masih ada orang yang memberangkatkan padahal tidak ada izin kan. Inikan ada keinginan masyarakat bahwa ingin berangkat umrah itu. Menurut saya memang tadi ada usulan dan waktu saya dialog di televisi bersama Irjen kalau tidak salah, saya sudah sampaikan memang perlu ada meja khusus di Kementerian Agama Pak soal pengaduan masyarakat. Jadi jangan dia mengadu ke DPR, menurut saya tidak pas Pak. Jadi harus misalnya website tadi itu harus ada juga pengumuman. Bila ditemukan ada unsur penipuan atau ada dugaan penipuan, dia melapornya ke Kementerian Agama. Lalu kalau ternyata kemudian terbukti setelah diteliti memang dia menipu atau ada unsur penipuan, itu segera dilaporkan karena bapak sendiri sudah mengakui itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu saya kira tidak salah Kementerian Agama melakukan itu dan yang ingin saya tekankan dalam pertemuan ini adalah ada tindakan yang memang akan dilakukan oleh Kementerian Agama berkaitan ada jaminan nanti biar disampaikan ke publik bahwa Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah positif, misalnya tentu dengan cara tadi itu untuk menyelesaikan masalah ini karena kalau ini tidak selesai, nanti bolak-balik ini Pak Dirjen pusing juga, kita sedang mempersiapkan haji secara serius lalu ada yang begini, itu kan menyita perhatian dan tenaga yang luar biasa menurut saya. Jadi saya inginkan adalah bahwa ada semacam langkah-langkah tadi itu, kepastian misalnya bahwa JMPI misalnya sekarang sudah di Bareskrim dan akan ditindak.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, itu tidak mungkin kalau misalnya ada catatan izinnya di Kementerian Agama, izin operasional suatu travel tertentu kalau Dirjen atau Kementerian Agama mengatakan tidak tahu Pak. Oh ini kami tidak kenal, tidak mungkin karena izinnya ada disini dan alamatnya ada. Misalnya seperti itu, jadi itulah perlunya ada meja tadi, meja pengajuan itu supaya ini jangan sampai terulang lagi Pak. Kalau ini terulang lagi, malu kita ini. Saya memberikan catatan khusus soal ini bahwa jangan sampai ada lagi pengulangan-pengulangan kasus seperti ini. Caranya bagaimana? Itu travel-travel yang bodong itu, itu harus segera ditertibkan Pak. Saya kira banyak itu, ini yang ketahuan ini yang seperti ini, yang tidak ketahuan? Kebetulan dia mampu mungkin misalnya dan inikan bisnisnya menggiurkan ini dan banyak orang yang akan melakukan itu karena itu harus ada sanksi tegas. Sekali-sekali memang dipenjara itu 10 tahun, 15 tahun supaya selesai karena kalau tidak pernah dilakukan tindakan tegas, ini tidak akan selesai. Jadi maka saya ini menekankan sekali dalam rapat ini, kalau perlu, itu nanti dibuat sebagai salah satu keputusan rapat ini bahwa Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi tidak terulangnya kembali kasus-kasus penelantaran jamaah umrah kita di Saudi atau dimana sajapun berada. Saya kira itu catatan saya Pak. Terima kasih.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Pak Dirjen. Ini kan serius ya kasus ini. Kalau 1000 orang kali 18 juta saja, itukan dahsyat itu. Maksud saya begini, bagaimana kalau Kementerian Agama membuat pengumuman atau pernyataan bilamana ada calon jamaah umrah yang sudah menyetorkan uang ke JMPI itu, segera melaporkan. Melaporkan ke Kementerian Agama lalu Kementerian Agama mem-follow up ke Kepolisian, Kepolisian bisa tangkap ini uangnya kemana, nanti besok-besok dia hilang. Kan tidak mungkin satu orang pemainnya ini, pasti banyak. Maksud saya itu, minimal kan kelihatan itu ada langkah konkrit dari Kementerian Agama untuk mengatasi ini. Saya sebetulnya kasihan juga ini Kementerian Agama terlalu banyak mengurusi ini. Kita fokus haji, jadi maka itu-itu saya kira salah satu yang penting juga untuk dijadikan catatan. Kasihan nanti kalau para jamaah kita yang rugi lagi. Begitu Pak Dirjen. Terima kasih.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang kedua, Pak Menteri memang ada beberapa hal sayai kira yang menjadi catatan kritis yang selalu meresahkan selama ini setelah penetapan BPIH ini. Jadi setiap kita ketemu itu selalu bicara soal ini, jadi ga enak jadi ghibah di Komisi VIII ini. Jadi kalau sudah berada pada ghibah ini mohon yang di atas itu kalau tidak bisa tertib, ga usah ini kami lagi serius. Mohon sedangkan anggota saja tidak ada tertawa hari ini.Haji dan Umroh BPIH 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 27 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Menteri. Jadi sudah kita dengar semua, sebentar Romo tadi Romo shalat. Jadi soal BPIH tadi dijelaskan Pak Menteri tidak ada maksud untuk meninggalkan atau kalau katanya Pak Fikri itu tadi apa? Eksistensi dan eliminasi, sebetulnya bukan eksistensi. Superiority dan Eliminasi saja kalau eksistensi kan ga usah ada kita juga tetap eksisten. Eksistensinya ada, ini kata filsafat eksistensi ini.Haji dan Umroh BPIH 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Soal apa? Haji dan Umroh BPIH 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 29 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Oh, ya. Haji dan Umroh BPIH 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selanjutnya dalam rangka musim haji tahun 1436 H/2015 M yang akan dilaksakan pada bulan September yang akan datang dan sebagaimana amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Maka Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI telah membentuk Panja BPIH Tahun 2015 ini dan seluruh kerja-kerja Panja BPIH itu sudah saling dikomunikasikan dan saling didiskusikan secara intensif baik oleh Panja BPIH DPR RI dan juga Panja BPIH Kementerian AgamaHaji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Panja BPIH Komisi VIII DPR RI telah melakukan pembahasan yang diawalli dengan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang kemudian masing-masing pihak membentuk Panja dan selanjutnya Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melakukan pembahasan BPIH melalui berbagai forum yaitu rapat internal, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan dua kali mengadakan rapat konsinyering serta juga melakukan kunjungan keja dalam rangka mencari masukan ke Arab Saudi yang terbagi dalam dua tim.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara Menteri Agama yang saya hormati. Bahwa hasil dari kerja Panja kita baik dari Panja DPR RI maupun Panja Kementerian Agama menurut penilaian kami adalah hasil kerja yang paling maksimal karena itu tentu dengan segala daya upaya yang telah didedikasikan kepada kita semua maka mungkin pada kesempatan hari ini nanti kita akan sama-sama memperdengarkan dan melihat kembali hasil kerja daripada Panja tersebut dan pada akhirnya di dalam rapat yang mulia ini nanti kita akan menetapkan secara bersama yaitu DPR RI dan juga Kementerian Agama tentang besaran BPIH yang akan diwajibkan kepada para jamaah kita untuk dilunasi untuk waktu yang tidak begitu lama.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 47 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar Pak Menteri, sampai disitu dulu soal liberalisasi. Saya kutip sedikit itu. Kalau misalnya ada badan yang tetap dibawah pemerintah sebetulnya tapi diluar Kementerian Agama, itu tadi yang dimaksud. Jadi semacam BNP2TKI yang dulu misalnya masih dengan Depnakertrans kan dulu berdiri sendiri, inikan polanya yang seperti itu, kira-kira model begitu, itu kan juga liberalisasi akan tetap kita bisa kendalikan, itu yang dimaksud tadi oleh Saudara Sodik tadi itu. Silakan Pak Menteri, lanjut lagi.Haji dan Umroh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Kawan-kawan Komisi VIII yang saya hormati. Saya kira inikan tadi sudah diakui oleh Dirjen bahwa meman data 2013 datanya 2014 belum. Jadi jangan kita berhenti sampai di situ. Ada dua tawaran saya, pertama kita coba dengar dulu penjelasan apa dibalik ini, kan begitu kita dengar dulu. Kalau kita terima ya sudah kita lanjutkan, kalau tidak diterima nanti pending yang Dirjen ini. Kita datang lagi untuk melengkapi kan sebentar lagi katanya datanya siap. Kita pending nanti kita masuk kepada Dirjen yang lain, kan ada beberapa Dirjen yang lain. Jadi kita jangan sampai bertengkar di sini untuk urusan itu. Saya kira itu.Haji dan Umroh Data 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar Pak Hidayat. Saya pikir begini, Departemen Agama ini itu dananya itu diusulkan 56 trilyun. Kalau tidak salah 47 trilyun itu dipending di sini. Jadi karena itu wajar kalau kawan-kawan ini misalnya mempertanyakan soal ini. Jadi menurut saya kita dengar dulu Pak Hidayat apa jawaban terhadap soal yang dipertanyakan Pak Kiswanto tadi. Kalau kita bisa terima saya kira bisa kita lanjutkan tapi kalau tidak bisa kita terima stop dulu yang ini. Kan kemarin Kementerian Sosial juga stop juga untuk sementara, begitu sudah ada penjelasan baru, baru kita lanjutkan lagi diskusi ini. Dan karena itu saya kira tidak boleh kita merasa bahwa tadi ini dipotong-potonglah rapatnya. Justru Departemen Agama itu hanya dua kok dalam benak saya, haji dan pendidikan islam, yang lainnya itu supporting saja. Jadi kalau ini tidak betul haji dan pendidikan islam berarti ya kita gagal merawat Kementerian Agama ini. Saya kira usul saya begitu, kita dengar dulu kasih kesempatan kan sudah banyak yang bicara diantara kita. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi Pak Dirjen begini. Pak Dirjen itu sangat futuristic data punya tahun 2015 proyeksi sudah jelas, saya mau bikin ini bikin itu dan sebagainya 47 trilyun pak bapak siapkan untuk anggaran itu. Yang akan kami bahas di sini dan dipaksa untuk kami setujui misalnya, tapi 2014 bapak tidak punya datanya. Sama artinya banyak pekerjaan-pekerjaan Departemen Agama yang tertinggal di belakang, termasuk tunjangan profesi guru saja sampai hari inikan belum tuntas ternyata. Jadi banyak yang ditinggalkan yang dibelakang-belakang, nanti besok nyusul lagi pak. Ini saya kira untuk kebaikan ke depan ini saya minta dilengkapi saja 2-3 hari kita kan masih ada waktu. Kami siaplah sampai jam 4 subuh pun kami siap untuk mengerjakan ini. Inikan bukan urusan kita pribadi-pribadi. Tadinya saya pikir ini hanya kesalahan miss persepsi data saja tapi bapak sudah mengakui ini data 2013, berarti valid bahwa tidak bisa dilanjutkan. Usul saya pimpinan, ditawarkan kepada kawan-kawan yang lain bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini supaya kita bersikap adil juga kepada Kementerian Agama yang sudah datang untuk melaporkan kepada kita. Demikian pak. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar pak. Jadi begini Pak Dirjen, Pak Sekjen yang saya hormati. Jadi kemarin itu kami juga ada rapat juga antara Kapoksi-kapoksi bicara soal bagaimana kita merumuskan program untuk membantu pemerintah supaya ini cepat tuntas, karena memang pemerintah sekarang ini kita alokasi waktu kita untuk rapat di sini hanya sampai tanggal 18 Februari setelah itu reses. Tapi kami tidak mau juga misalnya karena kita mepet waktu lalu kita sembarang membuat data dan sembarang mengesahkan seperti itu pak. Kita mau bantu pemerintah tetapi jangan dimanfaatkan juga misalnya keterbatasan waktu yang ada hanya untuk sekedar taro data seenaknya begitu saja. Ini bukan hanya di Kementerian Agama tapi Kementerian Sosial juga begitu. Kita mau disuruh untuk menambahkan anggaran 20 trilyun untuk bantuan sosial kompensasi BBM dan sebagainya tapi datanya tidak ada. Bagaimana ini kan itu menjadi problem. Jadi kami berat juga jadi anggota DPR, karena itu minta nanti kalau atas kebijakan kawan-kawan di Kementerian Agama kita akan tetap bantu kita kasih waktu diperbaiki lagi datanya nanti kita diskusi lagi pak, kalau perlu kita lama-lama juga tidak apa-apa kita siapkan waktu. Demikian pak.Haji dan Umroh Data 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Pak dirjen kan sudah punya dokumen yang tadi disampaikan Bu Ledia tadi kan artinya fotocopy-an yang tadi yang dibacakan. Ada ya? Nah, maksud saya begini, jangan sampai nanti di skors ternyata ini bukan data dari Kementerian Agama, tidak adanya guna kita skors kecuali ini kan mau verifikasi data itu diskors saja. Jadi nanti kalau memang itu sudah diakui kalau itu data Kementerian Agama lalu nanti disinkronkan dulu di Kementerian Agama baru kita coba hitung lagi karena ini menurut saya dampaknya luas juga. Kenapa kita bisa salah kok segitu banyaknya manusia disini waktu itu begitu. Dan kita perhitungannya waktu itu saya ingat kita pakai komputer Pak dan kita juga skors, begitu. Saya kira itu Bu Ledia.Haji dan Umroh Indirect cost 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua Pak Menteri. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa memang catatan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. Pak Menteri, ketika saya bersama kawan-kawan berkunjung ke Mekkah itu, saya meminta rapat dengan Konsul Jenderal haji kita disana sebelum berangkat ke bandara, pulang ke tanah air. Saya mengatakan "Pak Konjen, saya menitipkan 168.800 jamaah haji kita yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mereka itu bukan tamu negara, mereka bukan juga tamu Kerajaan Saudi tetapi mereka adalah tamu Allah SWT karena memang mereka diperintah untuk melakukan ibadah seperti itu dan ditegaskan di dalam al quran "Walillahi a'lannasihid .... billah". Karena itu Pak Menteri, dari hati nurani yang paling dalam, atas nama kawan-kawan Komisi VIII kami juga menitipkan 168.800 jamaah haji kita akan berhaji pada tahun ini. Mohon mereka dilayani Pak Menteri, kita adalah pelayan rakyat, pelayan jamaah, karena itu sedapat mungkin jangan sampai ada jamaah kita yang tercecer, yang tidak tahu jalan pulang kemana. Percayalah bahwa mereka yang berhaji semuanya tidak sama dengan kita. Banyak diantara mereka yang tidak tahu apa-apa karena semangat untuk melaksanakan ibadah ini, semua dan segala cara mereka tempuh sehingga mereka bisa sampai ke tanah suci. Karena itu, ini komitmen ini juga perlu kami titipkan kepada Pak Menteri sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan mudah-mudahan ini seluruh jajarannya juga bisa mengikuti dan kami merasa bangga jika Pak Menteri bisa betul-betul bisa mengorganisir haji tahun ini dengan betul-betul sangat serius sebagaimana yang telah kita sepakati dalam rapat-rapat Panja dengan Kementerian Agama beberpaa waktu yang lalu.Haji dan Umroh Jamaah 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu sekarang ini JMBI apa namanya itu, JMBI ya saya dengar dia sudah mengumpulkan duit untuk lebih dari 1000 orang, ini wartawan yang cerita kepada saya, sudah dikumpulkan uang dari jama'ah, calon jama'ah umrah lebih dari 1000 orang. Sementara sekarang dia bermasalah. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengantisipasi agar calon jama'ah kita itu tidak dirugikan sama sekali. Lalu sejauh mana penanganan JMBI ini Pak, apakah sudah diperiksa oleh Bareskrim atau bagaimana, kan Pak Dirjen ngomong di media saya baca sudah melaporkannya ke Bareskrim. Saya tidak mau bahwa laporan ke Bareskrim itu seolah-olah adalah jalan pintas dari Kementerian Agama untuk apa namanya lepas tangan bahasanya seperti itu dari kewajiban untuk memberikan pembinaan, supervisi, monitoring terhadap biro-biro perjalanan haji kita itu.Haji dan Umroh JMBI 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Dirjen. Ini usul saya lagi ini. Itukan tinggal menambah saja itu. Kan Kabid Haji kan, baru ditambah dan umrah, itu nanti tinggalkan di kop surat kan? Benar tidak? Itukan tadi 33 provinsi, maka itu mungkin nanti dalam revisi Rancangan Haji undang-undang kita ini, itu harus masuk klausul tentang itu. Karena begini, inikan kaitannya nanti kalau misalnya nanti penambahan staf atau karyawan atau PNS, itu kaitannya dengan pasti Menpan kan? Belum tentu Menpan mau perubaha nomenklatur itu juga sebetulnya saya kira sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena itu ujung-ujungnya itu banyak, masuk anggaran, macam-macam itu. Untuk sementara saya kira, nanti diusulkan saja dulu perubahan nomenklatur itu. Untuk sementara harus ada kata “dan Umrah” itu. Usul saya ini supaya nanti tidak, misalnya “Oh, inikan Cuma 10 orang” tapi orang tidak paham Pak Dirjen, benar. Tidak akan paham. Orang ini haji sekian orang. Lagian orang yang Kabid Haji juga kalau tidak pas lagi haji kan tidak ada kerjaan, di daerah-daerah itu. Tidak tahu saya apakah dia lagi mempersiapkan atau apa segala macam tapi kan bisa sekalian itu, supaya Pak Dirjen tidak capek, usul saya seperti itu.Haji dan Umroh Kabid Haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 20 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ada satu lagi Pak Dirjen ini, ibu ketua. Bukan, satu lagi yang terkait dengan ini, soal KBIH. KBIH, pembimbinglah, pembimbing ini. Itu di kampung saya itu, kan kemarin reses ini. Saya panggil orang-orang yang mau naik haji itu kemudian petugas hajinya. Pengaduan dari Kandepag ini ke saya satu, Pak Ketua ini bisa tidak ya ini pembimbing haji dari kampung kitalah. Inikan yang terjadi ternyata dari Kota Meda, Sumatera Utara, 12 jam itu ke kampung saya kalau naik darat. Itu yang ditetapkan jadi petugas pembimbing hajinya. Problemnya adalah dia belum tentu bisa bahasa Mandailing Pak. Yang diberangkatkan itu ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana dia membimbing itu? Benar. Inikan ada orang-orang tua. Kalau Pak Iqbal disuruh kesitu asik berpantun saja tidak paham orang itu, iya kan? Tidak paham orang itu Pak Iqbal. Jadi ini penting juga. Kenapa kok yang dari Medan itu yang datang ditaruh kesitu, mereka kan tidak paham dan belum tentu dia sosio kulturalnya sementara pembimbing itu penting tahu itu, sosio kultural itu. Itu terjadi Pak Dirjen. Jadi tidak tahu saya apakah itu ada regulasi lagi khusus atau tidak, ini masalah pembimbing, teringat saya, akhirnya saya tanya lagi Pak Dirjen. Itu ada tidak itu yang ketentuan, apakah memang Kanwil itu betul-betul berwenang untuk menetapkan siapa yang harus kesana. Jadi kan yang petugas dari Kementerian Agama itu kalau tidak salah.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu sejauhmana kita percaya hasil tes itu objektif? Jangan-jangan Kanwil juga yang main ini. Itukan berapa itu satu provinsi banyak itu Pak.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 22 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Orang Medan itu pasti tidak lulus tes Pak karena dia tidak bisa bahasa Mandailing. Bagaimana? Ini penting soalnya ini. Bukan apa-apa, orang-orang di kampung itu banyak. Saya Pak, mohon maaf ini saya kasih tahu. Dulu waktu saya mau nikah, ada beberapa persyaratan. Salah satu kata ibu saya, dia harus bisa Bahasa Mandailing istri saya itu, kalau tidak, tidak bisa, tidak lulus sama ibu saya, kenapa? Karena belum tentu dia nanti kalau saya bahasa Indonesia nanti diketawai. Jadi nanti durhaka istrimu itu. Itukan contoh, kasus ini orang Tual dan yang berangkat naik haji yang seusia ibu saya sekarang ini. Ini menurut saya itu penting Pak Dirjen catatan kita. Kalau sekarang sudah terlanjur atau masih ada tidak yang gelombang-gelombang ini, masih ada? Sudah selesai kan? Berarti ini catatan penting. Harus sesuai dengan. Kalau perlu dari kabupatennya Pak, masa tidak ada Kementerian Agama, masa lulus dia pegawai negeri, dia tidak lulus untuk calon petugas haji. Berarti seleksi pegawai negeri kita salah selama ini, iya kan? Kalau sudah lulus pegawai negeri dan sudah berkerja di Kementerian Agama saya kira pasti bisalah jadi petugas haji. Yang ke depan ini harus ada juga itu aturan itu menurut saya. Susah itu orang tidak bisa itu bahasa, bahasa itu penting sekali. Saya kira ini catatan ya, catatan atau perlu tidak dibuat catatan disitu sebagai keputusan rapat?Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Inikan mengikat kalau kata Pak Samsu Niang itu. Kalau tidak dituliskan Pak, lupa Pak sedangkan yang tertulis saja tadi itu ada Rp26 miliar lupa-lupa itu, iya kan? Apalagi yang seperti ini, hanya sekedar ini nanti kalau misalnya tidak dilaksanakan, kan kita buka lagi dokumen ini. Kalau Komisi VIII dokumennya lengkap Pak, ini masalahnya. Saya kira dimasukkan sajalah itu dulu sementara ini supaya mana tahu ini jadi warisan kan? Jangan dipahami, tidak. Itu memprioritaskan petugas haji berasal dari kabupaten/kota setempat.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tapi begini Pak. Kan ada seleksinya Pak. Yang menyeleksi itulah yang dia cari yang leadership. Kemudian yang kedua tidak usah kata “calon”. Di kampung saya itu “nyalon” mereka Pak, tidak lulus. Inikan pengaduannya begitu. “Nyalon” mereka itu, mendaftar kok, tidak lulus. Ini saya mau ketemu sama Kanwilnya, saya tanya-tanya dulu bagaimana caranya itu kok bisa ada yang lulus ada yang tidak. Nanti saya tanya Pak Tohar tu, kenapa Pak Tohar ada yang lulus ada yang tidak, ini serius ini saya mau panggil dia duduk-duduk minum kopi, iya kan? Kenapa kok ada yang lulus ada yang tidak  dari kampung saya itu. Jangan dia sepele dengan kampung saya itu, pasti ada orang pintar disitu Pak. Mohon maaf itu, jadi saya mau cek itu.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini Pak, makanya nanti ini tetap harus masuk kesimpulan ini, menurut saya ini, usul saya. Kalaupun di dalam petunjuk bapak in isudah ada, buktinya itu ada yang memang kejadian seperti ini. Orang Melayu, mohon maaf itu kalau di Sumatera Utara beda Pak. Orang Melayu membimbing orang Mandailing, jauh itu Pak, tidak masuk itu, pasti saya jamin tidak masuk. Tidak mengerti orang Melayu itu tentang ibu. Ibu, coba tanya Bu Sri ini. Ibu Sri ini saja untung saja Prof. Nabila itu masih bisa bahasa Mandailing. Iya kan? Lebih cocok Ibu Nabila jadi pembimbing disana sebetulnya kalau masih sanggup tapi itu jauh Pak. Jauh sekali budayanya. Ini Ibu Sri saja tidak mau menikah dengan orang Mandailing ini, iyakan saya tahu itu kenapa? Ya mungkin budayanya susah dipahami. Karena itu yang soal ini saya kan ini sudah keburu ada putusannya ini. Kalau kemarin ini ketemu seperti ini ada rapat ini saya sudah tanya dari kemarin. Jadi ini menurut saya ke depan itu memang diprioritaskan karena kalau tidak nanti kasihan ibu-ibu itu Pak. Ada beberapa kata atau kalimat yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada Pak, banyak. Tidak usah, bapak tidak mengerti juga kalau saya kasih contoh, untuk apa? Jadi ada beberapa kata atau kalimat yang tidak bisa disamakan yang hanya orang itu yang mengerti. Jadi susah juga kebutuhan orang-orang tua. Jadi ini saya minta supaya dimasukkanlah ini keputusannya walaupun Pak ... tidak setuju, saya minta Pak ... sabar dulu yang ini supaya nanti ke depan ini tetap ada ini. Saya akan cek lagi ini, mana tahu kawan-kawan yang lain ini harus di cek ini. Jangan sampai terlupakan.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tanya, ada petugas kloter, ada yang non kloter itu apa maksudnya?Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, jadi Pak Menteri, ini persoalan yang sangat serius yang saya kira mungkin menurut Pak Menteri itu biasa saja dan ini yang kedua kali saya ingat begitu mau diturunkan, belum lagi kita tetapkan tapi angkanya sudah kelihatan tapi Pak Menteri sudah ngomong begitu Pemerintah , Pemerintah Jokowi yang menurunkan BPIH, saya ingat betul, saya bolak-balik mengklarifikasi itu. Belum itu dan kedua setelah diturunkan pas mau keluar Perpres bersama-sama denganPresiden Jokowi menyampaikan itu. Dan tidak mungkin misalnya itu tidak sengaja, pasti disengaja, kenapa? Kami tahu persis kan apalagi Pak Menteri sebetulnya kan politisi senior yang menjadi panutan kita semua di sini, Pak. Kita betul, saya jujur saja format dan saya perlu sampaikan kepada semua temanteman Komisi VIII salah satu menteri yang kalau ditanya kepada saya untuk dipertahankan oleh Jokowi adalah Menteri Agama.Haji dan Umroh Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jujur ini dari hati saya Pak. Tetapi untuk apa misalnya kita ribut di luar sana itu, yang penting kerjaannya tapi setelah kita bertemu beberapa kali banyak sekali menurut saya yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi, Pak Menteri, saya mohon turun tangan langsung ke dirjen-dirjennya Pak tidak bisa Bapak percaya langsung delegasi authority begitu saja buktinya banyak yang tidak terjalankan, Pak. Jadi selama ini saya yakin Pak Menteri sudah biasa memimpin organisasi dan sudah terbiasa memberikan otoritas kepada bawahnya. Tapi kalau hari ini terbukti tidak bisa, pak. Mohon ini diperbaiki. Jadi haru betul-betul ditanyain satu-satu apakah ini sudah dikerjakakan atau tidak. Ini dari saya pribadi, Pak jadi bukan pendapat dari fraksi-fraksi. Saya netral dalam urusan ini.Haji dan Umroh Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang pertama soal bahwa kalau kita tetapkan tahun lalu itu Pak Menteri, itu ada 3 bulan masanya setelah ditetapkan sampai keluar Keppres-nya. Kami di Komisi VIII tidak mau disalahkan bahwa jamaah kita tidak bisa melunasi segera hanya karena Keppres-nya tidak turun karena selain kami berkomitmen untuk menurunkan BPIH, berkomitmen juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Menteri tetapi juga kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan BPIH ini sebelum masa reses pada masa ketiga ini. Itu artinya kami menginginkan bahwa tidak ada kendala apapun yang bisa merugikan jamaah kita. Ini mungkin perlu kita minta komitmen juga dari Kementerian Agama supaya melakukan upaya-upaya yang agak lebih cepat supaya keppresnya segera diturunkan karena tidak ada gunanya ditetapkan kalau Keppres-nya tidak segera diturunkan, yang pertama.Haji dan Umroh Keppres 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya Saleh Partaonan Daulay, Dari Dapil II Sumatera Utara 19 kabupaten, kota. Kalau saya jelaskan bisa 5 menit itu. Saya jelaskan singkat saja 5 kabupaten. 3 dari Labuan Baturaya, 5 dari Tabagsel, 2 dari Tapeng Sabolga, 5 dari kabupaten Nias, 4 di Utara, Tapanuli Utara. Jadi kalau jelaskan satu-satu capek, Pak. 19 kabupaten kota, jadi saya kira representatiflah. Kalau saya mengatasnamakan Dapil II Sumatera Utara itu berkenaan dengan masalah yang sering ditanyakan oleh wartawan kepada saya, Pak dan saya sudah sering kali berbicara itu terutama concern saya itu dua hal: pertama, soal Keppres atau Perpres BPIH itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Saya ingin mempertegas saja, apa betul tadi cerita Bapak itu sudah ditandatangani presiden? Karena seingat saya waktu itu di sini ada 3 hal, sebelum kita ketok BPIH itu, 3 hal yang saya ingatkan kepada menteri dan kawan-kawan juga ingat itu. Salah satu yang pertama dan utama itu adalah tentang bagaimana supaya Perpres-nya cepat dikeluarkan oleh Presiden. Dan Menteri Agama itu bolak balik Pak dalam beberapa waktu terakhir ini bicara di media, ini sudah di meja Presiden tapi tidak juga keluar tandatangan itu maka saya bilang itu kan kalau sudah di meja Presiden tinggal ambil pensil lalu tanda tangan saja, kok rumit sekali begitu.Haji dan Umroh Keppres haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tidak, ini tidak ada kaitannya dengan anu. Sebetulnya yang diceritakan Fraksi PDI dengan Presiden Jokowi itui mungkin soal kabinet tapi kok melenceng ke soal, itu sebetulnya melenceng itu. Yang paling penting dari politik di negeri kan resuflle kabinet bukan soal 5 tahun apa tiga tahun, mungkin ada satu karena ada Pak Samsu Niang mungkin interupsi lalu disampaikan. Saya juga tidak mau bicara soal Pak Muna. Ini kan asik kalau sudah tanya soal kesehatan melulu, nanti kita pangil Menteri Kesehatan karena Menteri Kesehatan itu dia kalau kesini menasehati kita seperti pasien, jadi susah, jadi makanya kita malas mengundang beliau itu. Asal sudah bicara kita seperti pasien semua yang sakit, yang tidak boleh lama-lama, tidak tidur seperti malam ini pasti salah semua kita ini sudah.Haji dan Umroh Kesehatan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dari tadi ini saya sebetulnya penasaran soal ini. Katakanlah betul itu yang disampaikan oleh Pak Samsu Niang. Itu yang bodoh itukan Pemerintah Saudi Pak bukan kita. Kenapa? Karena itukan dia minta visanya ke Kedutaan Saudi, di negara manapun pasti kan minta ke Kedutaan Saudi Pak. Kenapa dia kasih, sudah jelas paspornya paspor Indonesia dia kasih juga, katakanlah seperti Filipina tadi. Pasti kan datangnya dia ke Kedutaan Saudi kan? Minta visa itu. Lalu dia lihat ini paspor Indonesia, lalu dia kasih visa itu. Berarti yang salah itu bukan salah kita sebetulnya. Salah Pemerintah Saudi, mestinya dia jangan kasih. Anda ke Indonesia, jangan disini, begitu lho. Solusinya menurut saya, itu bisa kita buat surat kepada Kedutaan Besar Saudi disini untuk memberitahu kepada Kerajaan Saudi disana supaya Kerajaan Saudi itu memerintahkan negara-negara dia punya kedutaan untuk mendeteksi itu jangan sampai ada visa seperti itu. Karena begini, itu di satu pihak menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Untungnya apa? Mengurangi daftar antri disini, iya kan? Benar tidak? Jadi itukan bisa tetapi memang tadi kalau yang diwanti-wanti, kalau tidak ada pernyataan Pak Maman tadi soal kalau ada apa-apa, itu bagi saya kalau ada soal apa-apa saja masalahnya itu. Diluar itu bagus menurut saya, biar cepat-cepat orang Indonesia haji semua tapi kan kadang-kadang kalau kata Pak Maman semakin banyak orang naik haji bukan semakin baik malah justru sekedar pertobatan umum saja begitu, itukan tidak baik juga.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Karena itu menurut saya, kalau memang kita serius menangani itu, kita tidak bisa berbuat apaapa Pak Dirjen. Negara kita tidak bisa, mau ngapain? Wong itu Saudi yang kasih izin kok. Visa itukan izin masuk. Izin masuk dikeluarkan pasti oleh kedutaan, dimana pun itu. Itu yang menurut saya kita juga kalau mereka pergi ke Filipina mau ngapain kita? Iya kan? Dia izinnya sah masuk Filipina lalu ketika dia di Filipina, apply dia kan untuk berangkat, lalu direstui, lalu mau ngapain kita? Supaya nanti melindungi warga negara tadi, bisa diaplikasi saya kira, harus ada note dari pemerintah Indonesia ke Kedutaan Besar Saudara Arabia (KBSA) iya kan di Jakarta lalu dia minta tolong disampaikan kemanamana supaya warga kita tetap tertib sebagaimana mestinya. Saya kira itu Pak Dirjen.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Pak Kus. Yang tidak boleh dilakukan itu beberapa adalah kerjasama Kementerian Agama dengan kementerian negara-negara lain untuk menempatkan jamaah haji kita. Misalnya taruh 1000 di Manila iya kan? Taruh 1000 di Jerman, itu tidak boleh tapi kalau dia pergi-pergi sendiri bagaimana coba? Tidak bisa kita antisipasi warga negara itu wong dunia ini luas, bagaimana caranya?Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu yang terakhir Pak Dirjen, ini yang seriusnya. Yang seriusnya itu adalah soal penyerobotan kuota. Ini mungkin perlu dijelaskan. Ini saya juga mekanisme penyerobotannya seperti apa? Kalau memang bisa Komisi VIII itu, kami Komisi VIII ingin juga menyerobot juga supaya ada ini kalau Pak Samsu Niang kan istrinya mau ikut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat mau diikutkan semua, empat orang sekaligus mereka mau berangkat. Jadi kemarin itukan Menteri Agama ada running text, apa segala macam, Menteri Agama kita kan hobinya running text, jangan-jangan tadi yang 5 tahun itu running text terus itu keluar, inikan begitu, inikan Menteri Agama ini BPIH, Keppres sudah running text padahal belum ada apa-apanya begitu lho. Saya kalau ada Menteri Agama saya kasih tahu, benar. Tidak ada urusan juga kita. Jadi kalau kita ini yang kerja, kerja. Namanya Kabinet Kerja bukan Kabinet Wacana.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 7 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sekarang soal penyerobotan. Kalau ada Pak Khatibul Umam, dia tertarik ini soal ini. Jadi kita soal penyerobotan ini bagaimana mekanismenya kok bisa ada penyerobotan. Jadi ketika ditanya wartawan, tidak boleh tidak jawab. Nanti kita akan menanyakan hal ini kepada Kementerian Agama, kan begitu jawabannya. Baru mendorong, mendesak, meminggirkan atau apa begitu kan padahal kita ini sungguh-sungguh Pak Dirjen, ini kita tidak main-main soal haji ini. Kita ingin sekali, Pak Dirjen juga sudah tahu dan saya melihat Pak Dirjen malam ini, cocok sebetulnya ini kalau jadi politisi Pak, sabar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan semua kan? Jadi kalau nyalon jadi Gubernur Jawa Tengah bisa terpilih ini, iya benar. Kalau orang-orang seperti kita yang tidak sabaran itu Pak, itu susah jadi terpilih itu tapi kalau beliau inikan semua pertanyaan masyarakat, pertanyaan yang apa itu dijawab. Jadi cocoklah jadi politisi Pak tapi yang soal penyerobotan ini saya mohonlah diberi tahu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut menyerobot itu. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 8 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Dirjen. Itu soal penyerobotan tidak kasih komentar Pak Dirjen? Pertanyaan saya begini, itukan ada isu penyerobotan. Saya juga komentar itu apa kalau tidak salah di detik.com ada 3-4 kali saya bicara soal itu karena begini, itukan katanya ada yang daftar dulu begini-begini, tidak tahu saya mekanismenya. Kalau memang ada penyerobotan darimana datanya? Kan datanya sudah jelas siapa yang mau berangkat tahun ini. Kok masih ada yang penyerobotan, itu apa itu? Kok ada yang penyerobotan, kita siap menyerobot, dari kampung saya, saya suruh menyerobot semua Pak. Banyak yang mau pergi. Wong saya reses kemarin itu banyak sekali datang ke saya minta tolong supaya duluan itu bagaimana ceritanya itu. Itu yang dimaksud dengan penyerobotan. Pak Dirjen harus tahu kalau itu bukan urusan Menteri itu. Teknis ini Pak, kalau teknis Pak Dirjen harus mesti tahu mestinya. Apa itu maksudnya itu? Saya tidak paham itu.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki ... sedikit lagi, Pak, sebelum Pak Dirjen. Begitu saya browsing di internet ini, saya kasih kunci penyerobotan kuota haji keluar banyak sekali beritanya. HIMPUH tegaskan tidak ada penyerobotan kuota. Kemarin Menteri Agama masih kumpulkan bukti. Ditjen PHU bantah, HIMPUH ini tapi sebelumnya itu Menteri Agama menjelaskan di media, dia mengatakan kira-kira begitu. Itu ada Haji Plus itu, orang kan sudah daftar, tiap tahun pokoknya daftar terus Pak Dirjen, tiap tahun semua orang itu daftar, entah siapa-siapa disuruh daftar. Nanti pas mau berangkat, dia mundur, katanya begitu. Ini yang perlu kita jawab, mundur lalu kuotanya diberikan kepada orang yang tidak berangkat supaya orang itu tetap bisa duluan berangkat kan begitu. Kalau itu berarti kan tidak fair dong orang yang sudah menunggu antri terus tiba-tiba karena dia daftar tiap tahun, karena dia punya duit banyak misalnya, katakan itukan bisa jadi travel haji itu punya duit banyak, setiap tahun dia akan daftar. Tapi kalau menurut saya, inikan sebetulnya sudah ada bantahan juga dari Pak Dirjen. Kalau ada bantahan itu kira-kira seperti apa sih modusnya itu dan apakah itu berlangsung atau tidak? Kalau berlangsung kita tentu akan menyayangkan ini, inikan Komisi VIII menyayangkan atau apa tadi, mendesak segala macam itu lagi.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 10 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kejadiaannya kapan?Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 11 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Satu lagi ini, terakhir Pak Dirjen. Itu ada kawan saya Anggota DPR, disini, pernah waktu diskusi sama saya minta tolong supaya bisa naik haji. Saya bilang tidak bisa, bapak daftar kapan? Iya kalau kira-kira sekarang lah Pak. Tidak bisa saya, soalnya saya tidak bisa tapi dia cerita sama saya. Pak Ketua, kalau mau, ikut daftar haji tahun ini, istri ketua juga boleh. Caranya bagaimana? Pokoknya tinggal bayar US$1.000 saja untuk daftar dapat nomor urut. Ini ada faktual kok. Faktual ada saya, punya orangnya. Bisa saya tunjukkan orangnya Pak dan ternyata itu masih bisa, kok bisa nitip, dapat kuota satu kursi. Haji plus, bayar US$1.000, untuk dapat nomor urut, berangkat tahun ini. Kalau saya mau, istri saya juga bisa sebetulnya, ini bagaimana ceritanya?Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 12 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bisa Pak, bisa, ini ada orangnya kok. Bisa, kalau tidak salah sebulan yang lalu sudah daftar nomor urut dia, dapat nomor urut. Bisa, bahkan kemarin dia malah berkeinginan agar ada muhrimnya yang ikut menemani, tambah US$1.000 lagi. Bisa Pak, Pak Dirjen ini, ini yang saya pikir ini penting juga supaya adil semua. Ini Anggota DPR tidak bisa kok, kita juga ingin ini tapi kan tidak bisa. Saya konsisten tidak bisa ikut aturan Kementerian Agama tapi kok kawan saya itu bisa. Ada Pak, jadi kalau misalnya Pak ... bilang tidak bisa, saya bilang bisa, ada orangnya tapi kan tidak mungkin saya bongkar, kasihan, dia mau naik haji kok. Itu Pak Dirjen, ini tapi satu atau dua orang yang berangkat kemarin, tidak tahu saya apa muhrimnya dapat atau tidak, yang jelas kemarin dia lagi berjuang mencari satu lagi untuk muhrimnya. Yang satu sudah, ini contoh ini, faktual dan ada orangnya, itu Pak Dirjen. Itu mohon dicermati betul itu soal itu, supaya adil kita semua ini. Ini catatan kita, inikan Pak Dirjen cari-cari tidak akan ketemu, saya juga akan merahasiakan itu, tidak mungkin saya kasih tahu, kasihan, wong dia sudah mau berangkat. Begitu Pak Dirjen. Terima kasih.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini Pak Dirjen, sudah terjadi, terdaftar, itu satu bulan yang lalu dapatnya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 14 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira ini baru daftar. Kalau dia lama, sudah mengantri saya kira tidak ada problem saya, saya tidak masalah. Ini justru orang baru daftar, dapat, langsung berangkat. Jadi mungkin sebelum ditanda tangan peraturan itu. Tapi tidak usahlah saya jelaskan siapa orangnya, kasihan juga orang itu tapi ada orangnya, wong sudah ditunjuki sama saya berangkatnya kok.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 18 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu tingkatannya apa itu Pak Menteri, itu apa Pak Dirjen, itu PMA ya.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 19 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ya sudah dihapus saja sementara ini daripada lama-lama itu, tidak selesaiHaji dan Umroh Kuota haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya ini harus meluruskan juga Pak ini Fauzan ini, kenapa kok ke saya terus, ini yang disana, yang ... itu Pak. Kemudian yang kedua, soal Panja RUU Pak, nanti kita urus lagi setelah ini, jangan jadi karena Panja RUU Pak, nanti kita urus lagi setelah ini. Jangan jadi karena Panja RUU kemana-mana ini ceritanya.Haji dan Umroh Panja RUU 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang terakhir, Pak Dirjen ini soal apa yang sering ditanya juga tentang aturan haji satu kali. Itu kan bolak-balik Pak Dirjen, Pak Menteri juga sudah bicarakan dibuat akan dibuat aturan itu. Sampai hari ini kami di Komisi VIII juga belum pernah tahu itu sebetulnya, apakah sudah dikeluarkan suratnya? Dan kalau sudah dikeluarkan, kami mohon dikasih copy-an satu Pak aturan itu supaya kami bisa menjelaskan ke masyarakat karena disamping Pak Dirjen, kami juga ditanya. Orang kalau bilang Komisi VIII, Komisi Haji begitu tidak tahu orang misal sebagian diantaranya enggak tahu kalau urusan kita ini banyak yang lain begitu loh. Komisi Haji berarti urusannya dengan Dirjen Haji. Nah, saya minta Pak kalau memang ada aturan itu yang sudah dikeluarkan segera. Kalau belum dikeluarkan kita mendesak dari Komisi VIII dibuat aturan itu. Saya sudah pernah bicara secara informal dengan Pak Dirjen itu aturan itu jangan mutlak, maksudnya kalau sudah satu kali seumur hidup itu tidak bisa karena orang tidak bisa dilarang untuk ibadah tapi minimal ada ketentuan apa namanya masa waktu misalnya: 15 tahun atau 20 tahun.Haji dan Umroh Pembatasan haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jika seseorang telah pernah melakukan ibadah haji selama 15 tahun terakhir maka dia tidak boleh menyelenggarakan ibadah haji atau 20 tahun misalnya setelah itu setelah 20 tahun resmi, kan ada catatanya, Pak Dirjen bilang itu apa Siskohat bagus, datanya lengkap. Nah, kalau sudah selama 20 tahun dia sudah memenuhi masa panjang menanti, iddahnya selama 20 tahun itu, berarti dia boleh lagi untuk mendaftar lagi seperti sebagaimana biasa ikut antrian yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan saya yakin kalau 15 sampai 20 tahun itu akan berdampak luas untuk mengurangi daftar antrian yang begitu panjang itu dan itu juga saya kira perlu juga masyarakat tahu dan harus kita umumkan bersama-sama dan kami, Komisi VIII siap untuk menjelaskan kepada masyarakat memang kalau ada kebijakan-kebijakan.Haji dan Umroh Pembatasan haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Maaf Bu Ledia. Ini yang 700 sekian itu, itu warga negara Pak, itu tidak boleh itu. Saya dari dulu kalau yang urusan angka ini, coba lihat itu negara lain Pak. Satu saja warga negara dia sesat di Indonesia ini, sesat saja begitu, itu dicari sampai kemana-mana. Kita ini jamaah umrah, iya kan dan harus dilindungi dan mereka bayar. Maksud saya itu soal pendataan itu juga dimasukkan dalam rekomendasi kita pada rapat ini menurut saya. Jangan sampai ada orang keluar negeri kita tidak tahu. Inikan bisa koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan mereka kan tahu ini mau kemana ini, jangan-jangan nanti tiba-tiba sudah ke Syiria, ke Iraq, segala macam itu. Inikan belakangan juga ada isu-isu begitu. Inikan belakangan juga ada isu-isu begitu. Saya ditanya itu pusing juga jawab itu. Ada yang ke Turki ditangkap sekian orang, kita harus ngomong kan. Tentu kita minta, selalu kita meminta kepada Pemerintah, selalu mendesak Pemerintah, selalu ini. Saya sekali-kali kita mengapresiasi begitu lho, mengapresiasi Dirjen Haji yang sudah mendata secara detail jumlah jamaah umrah kita, kan mantap itu kalau begini. Ini selalu mendesak, mendorong iya kan? Meminta, memanggil. Kita akan segera panggil Dirjen Haji begitu. Maunya tidak usah dipanggil kan bisa lewat telepon saja begitu kan? Tapi kalau datanya tidak jelas, ini mungkin menurut saya, ini betul-betul soal pendataan dimana-mana di seluruh Indonesia paling kacau Pak soal data. Jangankan yang soal umrah-umrah ini Pak, jumlah penduduk di Indonesia tidak jelas. Jumlah data miskin saja sampai hari ini kami masih bingung. Pakai data mana, BKKBN, Bappenas, apa Mensos, Menkes atau apa itu, bingung. Jangan terulang, untuk umrah inikan satu pintu, Kementerian Agama. Itu mungkin menurut saya lebih mudah. Jadi ini soal pendataan jangan sampai ada orang sesat, hilang ini. Apakah 15, apakah 13 yang hilang atau 11. Ini soal yang terlantar ini, mohon maaf ini ada angka 41, ada 39, terakhir tadi katanya ada 53. Ini yang mana yang betul data ini, kan begitu. Supaya ini jangan terulang-terulang begitu, itu saya kira soal pendataan itu penting. RDP KOMISI VIII DPR RI DENGAN DIRJEN PHU KEMENAG RI, SENIN, 25 - 05 - 2015 30 Makanya yang resmi-resmi itu, itu yang harus didata. Berapa dia setahun memberangkatkan, berapa sebelum memberangkatkan, itu didata, dijumlahkan, makanya perlu ada desk tadi. Dia akan kasih laporan kepada Pak Dirjen, Pak Dirjen tidak pusing. Jadi tiba-tiba Anggota Komisi VIII telepon Pak Dirjen, saya ditelepon ini, ada yang menanyakan begini, Pak Dirjen langsung menjawab, sekian begitu. Terima kasih Pak Dirjen.Haji dan Umroh Pendataan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bisa ... Pak Dirjen. Tadi ada wartawan yang tanya saya, ada 53 lagi katanya yang tersisa, yang masih mahal, betul tidak itu? Di Saudi, ini barusan sore tadi tanya saya cuma saya tidak tahu apakah betul ada 53 atau tidak, kita kan secara umuml saja menjawabnya, minta kepada pemerintah.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 48 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Pak Menteri. Itukan, ini saya potong, saya kan orang riset ya, sebelum duduk-duduk disini ya saya dulu juga aktif meneliti disana sini. Saya lihat kalau cuma begitu hasilnya bukan mengukur berarti tidak menghargai hasil dari penelitian itu sendiri, tidak. Jadi kan pertanyaannya Ibu Tri tadi itu, yang betul-betul memang dirasakan terkait dengan kinerjanya Kementerian Agama. Kalau menurut saya ini yang merasakan kan hanya orang-orang peneliti juga kan seperti tadi dikutip oleh perguruan-perguruan tinggi. Nah, yang kita inginkan itu menurut saya pola penelitiannya itu dibawah sebuah kementerian, itu justru penelitian itu menunjang kinerjanya kementerian. Seperti misalnya bagaimana guru-guru supaya lebih cepat tadi yang swasta begini, yang negeri begini, inikan tidak. Ini justru seperti penelitian yang ada di kampus-kampus. Kalau penelitiannya sama dengan di Kampus, untuk apa kita punya UIN yang juga ada anggaran penelitiannya, IAIN yang ada penelitiannya begitu.Haji dan Umroh Penelitian 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 6 PAN Sumatera Utara II Laki-laki ... Tidak mungkin, lalu ada yang pergi begitu itu kan diluar pantauan dan pengawasan Kemenag. Jadi artinya itukan tidak bagian dari kontrol dari Kementerian Agama kalau misalnya tadi ada masalah dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri kan yang dimana ada Dirjen Imigrasi, saya kira memang itu perlu saja, dikasih warning saja mereka nanti kalau ada pertemuan dengan apa, dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu mungkin bisa dikasih catatan saja bahwa itu ada kasus seperti itu karena kasus seperti itu kan memang kalau sudah benar adanya supaya nanti di belakangan hari Kementerian Agama sudah pernah menyampaikan itu ke Menkumham, mereka tidak follow up itu urusan mereka. Yang jelas Dirjen Haji dalam hal ini yang mewakili Kementerian Agama sudah melakukan antisipasi.Haji dan Umroh Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Dan yang terakhir Pak Menteri sebelum kita tetapkan, kami juga meminta nanti pengawasan yang lebih terbuka kepada kawan-kawan Komisi VIII DPR RI sehingga dengan demikian nanti ke depan pengawasan-pengawasan dan upaya-upaya perbaikan bisa kita lakukan. Satu catatan saya yang terakhir adalah ketika evaluasi haji tahun ini agak terlambat, jadi mudah-mudahan tahun depan, evaluasi internal yang dilakukan oleh Kementerian Agama segera dilakukan sehingga kita juga punya waktu yang lebih lapang di DPR ini untuk membicarakan besaran BPIH dan juga melakukan evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan harapan bahwa tahun depannya lagi kita bisa meningkatkan kualitasnya. Demikian mungkin catatan-catatan dari saya Atas nama Pimpinan Komisi VIII. Silakan Pak.Haji dan Umroh Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya hanya ingin me-resume dari hasil pendapat-pendapat tadi Dari catatan yang ada di meja pimpinan yang menginginkan rapat ini dilanjutkan 1 fraksi, yang menginginkan lanjut dengan syarat 1 fraksi. Syaratnya tadi ada komitmen dan penjelasan yang bisa diterima. Kemudian ada yang minta 2 fraksi diskors dan yang ingin ditunda ada 6 fraksi. Berarti kelihatannya ini memang yang lebih besar untuk di ditunda. Ini ga perlu pungutan suara tetapi alangkah tidak adilnya menurut saya kalau Pak Menteri dikasih kesempatan berbicara.Haji dan Umroh Rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, yang paling sering ditanya saya belakang ini soal umroh tadi itu Pak yang Bapak sudah jelaskan juga tapi ada beberapa pertanyaan lanjutan saya dari penjelasan Bapak itu. Pertama, mengapa misalnya ada travel yang berani memberangkatkan orang umroh tetapi dia tidak punya izin. Tadi Bapak menjelaskan yang diatur itu adalah haji, itu diurus oleh negara. Saya merasa sangat, apa namanya prihatin Pak. Itu jama'ah umroh kita tiap tahun itu kan ada sekitar 750 ribu orang bahkan sampai 1 juta orang per tahun itu. Nah, kalau saya tanya sekarang Pak. Berapa sebetulnya persisnya jama'ah umroh kita itu? Tahu tidak Kementerian Agama jumlahnya? Kalau tidak tahu, ada yang salah Pak. Kalau Bapak tidak bisa menjelaslkan kepada kita faktanya berapa sebetulnya jama'ah umroh kita tiap tahun, ada yang salah Pak, dari data saja kita sudah salah. Sementara negara itu harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia dimanapun mereka berada baik di tanah air maupun di luar negeri. Ini selalu kami tanyakan termasuk ke Ibu Menteri Pemberdaayan Perempuan soal TKW, soal apa itu, itu soal pendataan Pak. Nah, sekarang tiba-tiba ada muncul ditanya wartawan ada yang terlantar 39, 49, 51 ini, hari ini kalau tidak salah saya ditanya juga tadi oleh salah seorang wartawan, dia bilang ada 53 yang sekarang tersisa. Lalu ditanya kepada kita bagaimana Komisi VIII, apa yang dilakukan? Nah, maka ini salah satu poin penting rapat ini sebetulnya kan minta penjelasan ini Pak, mengapa ada travel umrah yang berani memberangkatkan orang sementara dia tidak ada izin. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana sih prosedurnya untuk mendapatkan izin itu, Pak lebih itu Pak? Iya kan? Dan kalau misalnya ada yang berani memberangkatkan orang umroh itu pasti ada yang salah Pak dan setiap orang yang berangkatkan umroh yang tidak punya izin itu berhak kita laporkan ke Kepolisian, Pak. Nah, ini yang saya sebetulnya ingin dengarkan penjelasan dan ketegasan dari Kementerian Agama. Kami tidak mau nanti masyarakat seolah-olah mempersalahkan Komisi VIII yang tidak pernah melihat kebijakan ini dan sekarang dengan ketatnya orang antrian untuk naik haji pasti solusinya kan umroh yang lebih banyak dilakukan. Apalagi kita nanti mau buat itu soal haji satu kali larinya kan pasti ke umroh kalau yang sudah pernah haji, Pak. Nah, ini yang berkaitan dengan itu Pak Dirjen. Itu mohon dipertegas.Haji dan Umroh Umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu yang berikutnya, Pak yang terkait dengan umroh ini juga, mengapa kan itu kan ada kebijakan moratorium, yang lucunya ada yang mengadu kepada kita sebagian yang mengatakan Pak, kami selama ini kondite kami, penampilan kami, performance dan pelayanan kami bagus tapi kok sampai sekarang izin kami tidak dikeluarkan dan kami tidak ikut-ikutan juga soal izin mengizinkan ini. Tapi kok kami tidak dikeluarkan lagi? Kena pasal atau kena ketentuan moratorium. Sementara di lain pihak ada banyak biro perjalanan haji yang dianggap tidak layak dan pernah melakukan kesalahan kok malah ada izinnya. Ini saya sebetulnya nama izinnya itu saya tidak hapal Pak, nama mana yang sudah dapat izin, mana yang tidak Katakan lah kalau bahasa mereka seperti dipersulit begitu. Menurut saya kalau ada memang biro perjalanan umroh yang betul-betul bagus itu memang itu harus dipertahankan tapi kalau memang ada yang nakal Pak, dicoret beneran. Kalau perlu dibuat list dan dipublikasi kepada media, kepada masyarakat, Pak bahwa travel ini kalau dia menawarkan jangan ikut. Itu ada hak saya kira dari Kementerian Agama karena kalau ada terjadi seperti ini Bapak itu ikut atau tidak ikut, Dirjen Haji ikut atau tidak ikut pasti disalahkan oleh masyarakat. Kan kita tidak tahu menahu ini, tiba-tiba mereka berangkat kan begitu Pak. Nah, karena itu perlu dibuatkan daftar list-nya yang bisa diyakini yang bisa melayani jama'ah umroh kita adalah ini, ini dan yang seering bermasalah adalah ini ini begitu loh Pak sehingga mereka juga tahu.Haji dan Umroh Umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat ini bahwa ini soal umroh ini jadi salah satu catatan yang penting. Dan kami di Komisi VIII ini pingin tenang juga soal umroh, tidak usah ikutikutan lah soal kalau kami Pak ya tapi kan mau tidak mau pasti ditanya Pak Dirjen lalu ditanya lagi ke kita. Sementara kita rapat seperti ini saja mungkin satu kali ini dalam masa persidangan, entah kita bisa ketemu lagi besok atau lusa sedangkan masa persidangan ini kan saat terbatas.Haji dan Umroh Umroh 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Maka saya ingin dalam rapat ini ada semacam komitmen bersama kita Pak Dirjen untuk segera kita membuat rumusan suatu kebijakan yang dipandu oleh Kementerian Agama sebagai pijakan dan dasar bagi masyarakat kita untuk menentukan kemana mereka harus mendaftarkan diri kalau mereka ingin umrah. Dan ketika kita sudah membuatkan list itu, Pak, kita punya tanggung jawab maka saya punya usulan sebenarnya nah ini usulan sederhana, misalnya begini. Kalau ada biro perjalanan umroh yang meyakini dia mampu menjalankan umroh padahal kita masih ragu, dia harus bisa bikin deposit Pak. Saya setuju nanti dibuat satu rekening khusus di Direktorat Umrah itu, itu rekening khusus yang memang untuk menyimpan dana-dana biro perjalanan haji itu. Dibuat saja ketentuan itu, kalau ada peraturan Menteri Agama kan bisa Pak. Jadi disitu nanti misalnya satu biro perjalanan umrah itu harus menyetor minimal 300 juta atau 400 juta begitu Pak sehingga kalau ada yang mal praktek gitu, ada yang salah memberikan pelayananm dia diambil duitnya dari situ. Nah, sekarang begini, begitu orang sudah terlantar di Saudi, kita bingung nyari duitnya, kasihan KJRI, Pak. Mereka juga tidak punya duit untuk memulangkan mereka-mereka itu tetapi kalau sudah ada simpanan dia disitu itu baru kita ini. Kalau biro perjalanan umrohnya tidak mau, Pak untuk menyimpankan uang ini, berarti dia tidak ada izin, berarti dia tidak punya duit. Dia hanya memakai uang yang ada hari ini dikumpulin dari masyarakat, itu untuk memberangkatkan. Sementara kalau ada mal praktek begitu dia tidak tidak bertanggungjawab. Nah, ini kan yang kasihan jama'ahnya kasihan, KJRI-nya kasihan, Kementerian Luar Negerinya juga kasihan yang saya kira dan saya tahu persis tidak ada anggaran untuk memulang-mulangkan orang seperti itu.Haji dan Umroh Umroh 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 15 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nanti yang soal itu saya jelaskan bapak. Saya pernah dapat non kuota, makanya saya belum terdaftar pernah haji Pak, di Siskohat tidak ada nama saya dan saya mau daftar ini, resmi karena belum pernah terdaftar tapi yang saya sebut tadi Pak Dirjen, itu Kementerian Agama punya kuotanya. Dapat dari Kementerian, bukan dari yang disebutkan oleh Pak Samsu Niang, itu.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 16 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Pak Dirjen, ini karena kebetulan sudah mulai bicara soal.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini begini Pak Samsu Niang, ini sudah jam 24.00 WIB, jadi tapi ini begini Pak, itukan ada 400 kurang lebih. Zaman saya waktu itu kalau tidak salah 365 kalau tidak salah, tidak sampai 400 tapi yang masalah itu kadang-kadang orang yang mendapat itu Pak, misalnya ada seseorang karena dia kyai atau karena apa, karena dia top atau apa begitu, itu kadang-kadang dia dijual juga itu. Itukan tidak mungkin kita minta tanggung jawab pada Pak Dirjen, itukan urusan sudah personal itu, karakter orang per orang. Saya tidak mempersoalkan itu. Sebenarnya persoalannya Pak Samsu Niang bagaimana caranya supaya dia dapat, supaya dia ikut, entah berapa orang yang mau dibawa kan? Kalau bini tiga, ya tiga-tiganay mau dibawa semua. Nah, caranya itu Pak, datang saja ke Dubes Saudi itu, minta satudua-tiga, dikasih kalau dia senang, kasih dia tertawa sebentar, senang, kasih Pak. Orang Saudi kan Cuma begitu doang, mujamalah sedikit kan? Kalau Ibu Sri, tahu dia itu bagaimana mujamalah bagaimana caranya itu, iya kan? Sanjung-sanjung tinggi, bapak masuk surga sebentar lagi, kira-kira begitu, dia kasih lagi Pak satu. Jadi caranya begitu saja menjawabnya. Jangan dipersulit lagi Pak Dirjen, kasihan dari tadi ini kalau mau calon jadi gubernur sudah menang, iya kan? Terima kasih.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara-saudara yang saya hormati, Anggota Komisi VIII, dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, Tadi sudah kita dengar aspirasi dari masing-masing fraksi, saya kira sudah sangat representatif. Pak Menteri sebetulnya kelemahan kami di Komisi VIII ini, kami tidak punya anggaran untuk Biro Humas gitu-gitu ya untuk masuk media ya ga bahwa atau wartawan pas kunker itu ga punya duit, kami. Anggota DPR ini mau dinaikkan untuk beli anggaran apa namanya DP mobil saja diprotes, akhirnya diubah sampai Perpres itu. DPR tidak pernah ribut ya, diam saja yang mau naikkan siapa, 16 yang mau keluarkan Perpresnya siapa, kita diam saja, tidak pernah padahal itu sebenarnya menyangkut hak-hak juga. Anggota DPR di kabupaten provinsi saja ada mobil dinasnya. DPR RI tidak punya, kita tidak ada masalah berarti persoalannya bukan persoalan apakah kawan-kawan ini diberi sesuatu apa. Dan saya mau mencatatkan itu juga kawan-kawan ada yang mengusulkan tadi tidak dapat apa-apa...... Pak. Kita terpilih di sini tidak ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Mohon dulu saya, Pak nyaleg itu tidak ada kerjasama dengan Kementerian Agama saya dan ternyata tidak juga mengurangi apa namanya ketentuan Tuhan untuk kita duduk di sini. Jadi sebetulnya ini persoalan yang pertamaHak DPR Hak DPR 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 32 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi sebentar supaya ini jelas semua. Jadi persoalannya jangan kemana-mana yang 3 hal itu ya. Kan persoalannya 3 hal itu, tadi sudah di jelaskan oleh Pak Menteri. Jadi ternyata Dirjen-dirjen tidak memberi laporan kepada menteri bahwa DPR meminta dan itu putusan rapatnya ada, bisa di cek itu. Putusan rapatnya kita tidak mau rapat kalau tidak ada ini, tidak ada ini, kan jelas itu maka wajar kalau dipersoalkan pada hari ini. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kalau perlu tidak usah dikasih apa-apa deh Komisi VIII, saya yang tanggung jawab ga usah dikasih apa-apa. Kita ga minta apa-apa. Saya InsyaAllah masih bisa kunjungan ke dapil saya tanpa ada Kementerian Agama tapi saya akan check Pak betul ga Kementerian Agama bekerja sesuai dengan yang memang ini juga tugas saya, mengawas. Jadi tidak apa-apa, tidak ada urusan dengan itu persoalannya lain sekali. Jadi seolah-olah Komisi VIII kok merasa kurang ini, kurang ini Pak. Mohon maaf sama sekali tidak. Jadi Pak Samsu Niang ga usah ..... Jadi itu. Silakan Romo kalau mau menambahkan.Internal Kemenag Data 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Prof Hamka, Anggota DPRD harus ngerti lah itu masa' tidak ngerti tapi kan yan Ibu-ibu, kampung-kampung, pedagang-pedagang asongan segala macam itu ga ngerti. Kalau itu ga yakin mengerti mereka itu tapi ini ga usah diperpanjang Prof dan saya katakan tidak mungkin cerai karena memang menurut ketentuan, pembagian komisi disini dan mitra kerja itu sudah ditetapkan oleh Pimpinan DPR dan disepakati oleh seluruh Paripurna di DPR bahwa Departemen Agama itu mitra kita. Nah, persoalannya harmonis atau tidak harmonis, masih enak atau tidak enak rapa saja sebetulnya ini. Kan kewajiban kita kita untuk melakukan rapat ini, sudah kita lakukan, sudah kita undang. Nah, ada persoalan nah, sekarang harus diselesaikan, sebagian besar mengatakan ini harus ditunda .Internal Kemenag Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 37 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik, Pak Menteri. Jadi sebetulnya Komisi VIII cuma punya waktu hari ini rapat makanya kami sampai nanti malam ini rapat dengan Menteri Sosial juga dan mungkin sampai tengah malam. Kenapa? Karena Komisi VIII harus melakukan tugas legislasi membahas undang-undang dan sebagainya, itu sampai minggu depan. Jadi ini semua kawan-kawan ini pasti 1 minggu kedepan ini ga ada disini. Jadi kalau ini ditunda berarti paling cepat kita akan rapat lagi itu setelah minggu depan ini. Jadi sekitar tanggal 17 ya ke atas Jadi saya kira masih ada waktu untuk itu. Sebetulnya ini bukan persoalan tadi Pak Sekjen membisikkan kepada Pak Menteri nanti persebarannya kita kasih konsinyer. Ini kan bukan persoalan ini, ini komitmen saja Pak Sekjen kan sering hadir disini, ga pernah ada kok data itu . Pak Dirjen Pendis kemarin sudah mengatakan ini akan diberikan, ga ada juga sampai hari ini. Hasil rapat kita itu. Dan itu yang membuat sebetulnya kami, begini tugas kita ini pengawasan Pak sepertiga dari tugas DPR itu pengawasan itu , bagaimana itu mengawasi sesuatu yang tidak ada repot itu. Jadi wujuduhu ka adamihi, ada tapi ga kelihatan, ini repot juga. Jadi saya kira disepakati ditunda ya? Setuju ya? Baik. Kita tunda. (RAPAT : SETUJU)Internal Kemenag Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Tadi saya permisi sebentar. Walaupun saya permisi, saya alhamdulillah dapat informasi dari kawan-kawan yang di dalam tentang apa yang terjadi dan bagaimana situasinya. Saya kira sebetulnya persoalan terminologi itu catatankah, kesimpulankah, wong ini dicatat kok, pasti dicatat karena kesimpulan kan dicatat. Masalahnya itu sebetulnya bukan itu menurut saya. Ini sekarang komitmen dari masing-masing kita ini untuk melaksanakan apa yang sudah dicatat dan disimpulkan itu. Ini sebetulnya itu yang menurut saya perlu dipertegas. Untuk apa misalnya dicatat? Nanti ada jawaban menyusul. Memang mau diapain jawaban menyusul itu. Malah itu lebih rumit lagi jawaban menyusul. Begitu jawabannya tidak memuaskan, nanti malah Ada yang masuk rumah sakit itu dia stres membaca itu kan? Kalau inikan bisa dijawab, ada tatap muka, kalau tidak puas bisa ditanyakan.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah menurut saya adalah yang perlu dipertegas dalam pertemuan ini kalau boleh saya usul pimpinan, itu adalah bagaimana catatan ataupun kesimpulan ini mengikat Pak, itu di dalam UndangUndang Pak. Bahwa setiap yang disimpulkan di rapat ini, rapat komisi, itu harus ditindak lanjuti dan ingat Pak, dulu ketika bergabungnya KMP dan KIH untuk mementukan posisi-posisi di DPR ini, salah satu yang menjadi bargain itu adalah bagaimana supaya kesimpulan di rapat komisi itu tidak bisa sampai menjatuhkan impeachment Pak, ingat itu pasal itu Pak dan itu dihapus tetapi bukan berarti catatan dan kesimpulan yang ada di komisi ini tidak berlaku atau bisa diabaikan begitu saja Pak karena yang ngomong disini misalnya Pak Ustadz Sodik, dia mewakili berapa orang. Ini Ustadz Syafi'i berapa orang yang dia wakili.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah itu yang sebetulnya menurut saya penting disepakati bukan hanya disimpulkan. Disepakati apakah kesimpulan atau pembicaraan selama kita disini sampai malam 23.30 WIB ini, itu ada tindaklanjutnya atau tidak? Kalau tidak ya sudah kita tidak usah rapat-rapat lagi, kan begitu saja. Untuk apa kok tidak ada tindak lanjutnya juga dan saya juga merasa sedih juga, kita seperti orang bodoh juga, duduk-duduk sini lama-lama tidak jelas. Iya kan? Dari tadi saya mengejar kesini Pak. Mohon maaf ini saya sudah di jalan tadi. Saya kembali kesini hanya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya apa yang terjadi dan saya merasa punya hak konstitusional untuk menyampaikan hal seperti ini karena saya pikir kalaupun kita buat kesimpulan lalu kita sudahlah besok pulang Pak Sekjen juga lupa atau catatannya hilang atau dihilangkan atau dilupakan atau diapakan kan ini jadi penting.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemarin satu contoh, contoh konkrit kemarin kita rapat dengan Dirjen PHU. Eh ternyata catatannya Kementerian Agama, ini Pak, salah Pak. Dikasih kita data yang baru, salah, konkrit, mengakui salah. Lalu kita bagaimana? Catatan kita lengkap, begitu kita bacakan lagi, mengaku Pak ternyata mereka yang salah. Soal indirect cost. Rp26 miliar. Lucu juga itu Rp26 miliar itu tadi malam itu. Akhirnya Departemen Agama akan mencoba menyesuai-sesuaikan. Jadi kalau itu dicatat oleh orang luar, itu yang berbahaya soal menyesuai-sesuaikan ini. Nah saya pikir ini Pak Pimpinan. Perlu dipertegas oleh kita semua baik Anggota DPR, ini tidak ada urusannya kita berhadapan. Ini mitra, Kementerian Agama ini, yang itu dicatat itu mitra. Kita membangun Kementerian Agama ini dengan cara kita dengan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan. Nah sekarang itu sedang melakukan fungsi pengawasan itu. Sekarang bagaimana caranya agar kemitraan ini bisa terbangun dengan jelas, dengan baik dan dengan demikian ini bisa berlanjut di masa yang akan datang. Saya kira itu Prof. Hamka. Saya kira sudah mau bicara lagi Prof. Hamka. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 19 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Mohon dijelaskan peristiwa apa ini?Internal Kemenag Kinerja 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Sekarang tadi sudah kita jelas kan, ada 3 pokok tadi yang dijelaskan oleh Pak Menteri, soal BPIH tadi begitu kemudian soal ibadah puasa tadi itu mungkin dijelaskan ada tweeter yang ditafsirkan banyak orang kemudian jadi judul berita. Kemudian yang ke-3 ini soal ternyata Pak Menteri tidak tahu bahwa Dirjen-dirjennya tidak memberi data persebaran itu. Ini kan unik juga gitu. Ya, menarik ini.Internal Kemenag Pernyataan Menag 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Jadi ada penjelasan ini tadi soal jadwal batas waktu itu mungkin masih ada sebetulnya waktu yang cukup luas untuk membicarakan dengan Kementerian Agama . Dan sebetulnya kalau mau ekstrim kalau memakai gayanya Romo tadi itu ya sebetulnya kalau tidak bicara dengan Komisi VIII juga tidak apa-apa Menteri Agama dia akan tetap bisa berjalan sendiri pakai anggaran tahun lalu, kan tidak masalah sebetulnya. Jadi posisi DPR nya cuma begitu saja, mengecek-mengecek dan lain sebagainya.Internal Kemenag Rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi Pak Menteri tadi sudah kita dengar saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan ini adalah bagian yang sama dengan yang lain. Kalau Saya persilakan yang lain mungkin isinya sama itu sudah. Jadi karena itu mungkin saya tawarkan ada 2 tadi untuk untuk kawan-kawan Komisi VIII : pertama, ini diskors kemudian sudah pernah kan kita skors juga Kementerian Agama ya dulu tapi tidak ada perubahan juga ya kelihatannya kalau menurut saya.Internal Kemenag Rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, ditunda, dijadwalkan ulang sampai tuntutan Romo tadi, Gerindra ini saya kira keras ya. Jadi kalau tidak ada ini sampai mereka juga tidak mau ikut rapat, kami rugi Pak, karena tenaga kawan-kawan Gerindra ini juga sangat dibutuhkan di Komisi VIII ini dan ini 2 hal ini dulu. Jadi sudah dapat gambaran umumnya jadi ada 2 hal ini yang pertama kan untuk sekarang ini belum diteruskan pilihannya diskors atau ditunda.Internal Kemenag Rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, saya minta pendapat kawan-kawan dulu mengerucut pada 2 hal ini saja, supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi Pak Menteri dan seluruh jajarannya sudah paham sebetulnya persoalan ini, persoalannya disitu Bagaimana? Putar? Putar fraksi oke. Kita minta Fraksi PDIP Silakan, Pak Prof Hamka?Internal Kemenag Rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bapak/Ibu yang saya hormati. Tentu saja Kementerian Sosial adalah salah satu tulang punggung dari pemerintahan saat ini apalagi belakangan ini kita melihat ada banyak persoalan sosial yang mungkin di tengah-tengah masyarakat ada banyak patologi sosial yang perlu segera diselesaikan. Kemiskinan adalah suatu fakta yang masih ada di tengah-tengah kita dan Kementerian Sosial dengan berbagai macam programnya telah mencoba untuk mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap waktu di Indonesia. Dalam konteks itulah maka Komisi VIII pada periode yang lalu telah menganggarkan sejumlah anggaran yang dipercayakan diberi amanah kepada Kementerian Sosial untuk merumuskan program-program itu dan menjalankannya. Tentu sangat strategis bila pada malam hari ini kita mendengarkan laporan sejauhmana program itu bisa dilaksanakan apalagi sekarang sudah bulan 6, artinya setengah jalan daripada tahun anggaran yang berjalan saat ini.Kemiskinan Kemiskinan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 14 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar Bu, sampai disitu, sebentar bu. Jadi itu tadi kan WTP, WDP. Tahun lalu itu, tahun sebelum 2014 itu seperti apa?Kemiskinan Opini BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 15 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Maksud saya begini Bu, kenapa, itukan ada perubaan berarti, soal single account kemudian yang kedua soal hibah dan Bansos, kan itu tadi. Tahun sebelumnya kenapa WTP? Kan program ini soal buffer stock sudah ada tahun-tahun sebelumnya. Apakah mekanismenya yang salah, apakah BPK nya yang tidak konsisten atau seperti apa? Jangan-jangan Kementerian Sosial merubah pola pemberiannya itu atau jangan-jangan sama tapi kenapa berbeda hasilnya kan begitu.Kemiskinan Opini BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 16 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Belum ada sorotan tapi mekanismenya sama kan Pak, kalau tidak salah bantuan seperti ini kan zaman presiden yang lalu juga ada ini bantuan ini, namanya saja yang beda.Kemiskinan Opini BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 17 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Belum lengkap Bu. Alasannya bu? Alasan tidak mau pindah dari.Kemiskinan Opini BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 18 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Disusulkan saja deh begitu. Kalau sudah begitu berarti sudah disusulkan saja.Kemiskinan Opini BPK 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana progres perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran pendapatan belanja negara tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Yang kedua, apa saja program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dalam merespons kondisi objektif pembangunan kesejahteraan sosial akhir-akhir ini. Yang ketiga, sejauhmana RKAKL tahun 2016 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Sosial dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.Kemiskinan Serapan APBN 2015 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 50 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau Ibu Itet ini kalau soal riset, penelitian segala macam itu, FGD dan lain sebagainya itu memang ahlinya Bu Itet ini. Tapi begini Pak Menteri, yang saya maksudkan, yang kami maksudkan soal penelitian itu, itu memang yang bisa menunjang kinerja institusi, bukan akademik murni. Kalau akademik murni, kita ke kampus sajalah, itu kita kasih begitu. Sama dengan dengan Kementerian Sosial juga kita fokus disitu.Kepercayaan Penelitian 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 55 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya tanya dulu Pak Menteri, ini sekarang WTP kan? Sebetulnya kan ada. Kalau dia sekarang itu berbeda, berbeda dengan yang dimaksud oleh Mas Kus, menurut saya ini karena di dalam itukan 59 ada temuan-temuan, walaupun WTP berarti kan ada temuan-temuan yang harus dilengkapi untuk supaya dia lebih sempurna dari laporan itu. Mungkin kan auditor yang dimaksud itukan, untuk mengurangi laporan-laporan yang tidak sempurna dalam rangka meraih WTP itukan. Itu yang mungkin disinkronkan bahasanya menurut saya Pak Menteri.Kepercayaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 44 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi Pak Menteri, Pak Dirjen, ada lagi tuh kasus-kasus yang lain seperti tunjangan profesi guru. Eh ternyata di dapil saya, satu kabupaten itu ada 102 orang tidak dibayarkan dan pengajuan mereka sudah saya antar 2 minggu yang lalu ke siapa waktu itu? Pak Irjen saya kasih, ke Pak Sekjen juga saya titipkan tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Saya baru pulang dari Medan kemarin itu, ramai-ramai mereka datang kepada saya. Inikan kita ini seperti, ini yang seperti-seperti ini kan sebenarnya sudah selesai. Kok yang lain bisa cair yang ini tidak begitu lho. Ini kalau misalnya itu nanti dianggap kita tidak menyampaikan padahal sudah disampaikan, itu Pak Dirjen. Jadi ini sekaligus ini 48 supaya selesai semua yang soal hutang menghutang segala macam ini, saya kira perlu dijelaskan lagi itu soal TPG (Tunjangan Profesi Guru). Silakan Pak Dirjen.Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 33 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar Bu, supaya lebih jelas walaupun tidak masuk dalam Kesimpulan yang dimaksud Pak Sodik ini kira-kira begini Bu, inikan sekarang sudah ada program pemerintah yang berjalan kan biasanya ada kelanjutan ada program yang baru, biasanya untuk yang berikutnya. Sebetulnya yang diminta Pak Sodik itu program yang sedang berjalan sekarang ini. Tanpa menyebut angka, supaya tidak menyalahi hal lain. Jadi di Direktorat Pemberdayaan Sosial misalnya apa sih yang dikerjakan, bagaimana kita mau mengawasi wong kita tidak tahu apa yang dikerjakan. Tanpa menyebut angka kan kita tidak mau masuk ke situ. Jadi intinya tujuan adalah supaya memudahkan Komisi VIII melihat dan mengukur sejauhmana keberhasilan program itu di lapangan. Nanti pada pembahasan berikutnya tentu akan lebih memudahkan kita mana yang harus kita pertahankan, apa kritik kita, bagaimana menyempurnakan programnya dan kegiatan yang ada di lapangan. Saya kira itu, itu Bu yang kita minta. Jadi sekali lagi tidak perlu ada angkanya. Tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Saya kira itu.Pemberdayaan Sosial Draf RKP 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ya saya barusan tadi dari Sumatera Barat dari Padang bersama Pak Syamsul Ma'arif tapi meresmikan kan kita kasih anggarannya, begitu kita datang ini peresmian tentang ini Pak Ketua, anggaran yang kemarin diberikan oleh Komisi VIII ini buktinya. Jadi sekaligus mau lihat oh ini ternyata program yang disampaikan ke kita itu memang terealisasi. Jadi ini masukan yang terakhir yang penting juga.Pemberdayaan Sosial Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 32 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Pak Kus. Saya kira itu catatan juga Bu, sebetulnya pertanyaannya mirip dengan yang saya tadi. Dan ide gagasan tentang Nawacita dan segala macam itu, itu sebetulnya kritik. Yang sekaligus memang perlu untuk diterjemahkan lebih luas menurut saya supaya ini tidak kaku. Termasuk pembentukan program seperti yang disampaikan Pak Kus. Saya kira kalau Ibu masih menanggapi silakan tapi kalau dianggap sekedar masukan menjadi catatan saya kira, mau dijawab Bu? Cukup? Jadi itu masukan yang cukup baik. Baik, Bapak/Ibu Saudara peserta rapat yang saya hormati, Setelah kita mendengar jawaban dari Menteri Sosial kemudian sekarang kita akan menyusun 33 kesimpulan rapat mohon ditayangkan untuk memimpin kesimpulan rapatnya saya minta kesediaan Ibu Ledia supaya agak lebih cepat.Pemberdayaan Sosial Program nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 20 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi saya tanggapi sedikit yang soal Raskin ini. Jadi sebetulnya yang tidak fair menurut saya itu adalah pertanggung jawabannya keuangan itu kan di Kementerian Sosial. Yang bagi-bagi kan itu di Bulog kalau tidak salah. Begitu ada pengadaannya juga Bulog dan menurut saya itukan tidak fair bagaimana mengawasi itu dan lain sebagainya. Ada dua pilihan, apakah tetap dipertahankan di Kementerian Sosial dan semua dikerjakan Kementerian Sosial atau sudah dilepas saja kuasa pengguna anggarannya diserahkan kepada Bulog. Jadi kalau ada persoalan ya Bulog. Itu menurut saya pilihannya karena kasus beras plastik ya? Kasus beras plastik itu malah orang kan tanyanya kan Kementerian Sosial, jadi itukan merepotkan padahal Ibu Menteri saja mungkin tidak tahu itu bagaimana pengadaannya, kemudian siapa yang bertanggungjawab. Apakah ada plastik atau plastiknya itu apakah berbahaya, begitu-begitu kan itu pilihannya menurut saya disitu.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 21 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi kalau ada kasus beras plastik itu yang Komisi VIII meminta Kemensos untuk melakukan pengecekan kan?Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Pak Dirjen saya potong sedikit. Kementerian Keuangan ini sebetulnya menurut saya banyak sekali melakukan kebijakan yang kadang-kadang tidak rasional seperti kuasa pengguna anggarannya kan Kementerian Sosial, yang mengerjakan orang lain kemudian bagaimana caranya? Ini banyak itu orang akun-akun ini, akun itu, ubah sana ubah sini mempersulit rakyat ini dan juga mempersulit birokrasi. Kalau perlu memang rapat ini kalau memang betul-betul sekarang kita tanya dulu tadi kata Pak Hasan. Apakah Kementerian Sosial ingin ini diserahkan semua ke mereka atau dibalikkan ke Kementerian Sosial supaya pertanggungjawabannya jelas. Jadi juga BPK mengerti ini bagaimana prosesnya. Jangan sampai mencampuradukkan program yang seperti itu lalu membuat Kementerian Sosial sulit. Kalau itu nanti dimasukin disini nanti keputusan rapat, dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Kita kembalikan, kita tanya saja keinginannya seperti apa.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi begini Bu. Ini persoalan Raskin ini kita bukan mau mempersulit dan sebagainya. Menurut konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Landasan konstitusional didirikannya Kementerian Sosial adalah Pasal 34 itu. Lalu sekarang kok ada Bulog, Bulog itu bukan pemerintah Bu, dia perusahaan, beda kan? Jadi bukan tugas dia, fakir miskin dan anak telantar memelihara itu dipelihara oleh negara bukan Bulog. Dalam hal ini memang koordinasi tetap saja di Kementerian Sosial. Wajar kalau masyarakat mempernyatakan hal-hal yang terkait atau problem yang terkait dengan Raskin itu ke Kementerian Sosial dan wajar saya kira itu dan orang tidak semua tahu Bu. Ibu kan menjelaskan, saya sendiri baru tahu ini persoalan seperti ini dan saya selalu bertanya juga dalam hati saya ini kok Raskin seperti ada apa di belakang itu, apalagi anggarannya cukup besar sekali dan saya juga tidak mau memberikan kewenangan berlebih kepada Kementerian Sosial kalau memang mengganggu. Kalau memang mengganggu tetapi dari sisi struktur organisasi, Kementerian Sosial ini saya kira punya jaringan yang luas. Apalagi sudah ada pendamping ini, pendamping itu, TKSK dan lain sebagainya. Saya kira itu malah monitoringnya lebih cepat.Pemberdayaan Sosial Raskin 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah kalau mau di, inikan Ibu sudah menyarankan tadi itu, kayaknya posisinya itu masih abuabu. Dalam bahasa politik lah itu, jadi memberikan peningkatan ini peningkatan itu tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai rumusan dan kemudian mungkin kawan-kawan Komisi VIII juga harus hendaknya memahami ini juga terkait dengan komisi lain ini. Ada Komisi VI saya kira yang punya mitra dengan Bulog itu yang juga punya saya tidak tahu apa landasannya, oleh karena itu harus dirumuskan. Kalau memang mau dimasukkan di dalam kesimpulan ya bahasanya harus memang betul-betul sesuai dengan yang semestinya. Saya tidak punya redaksi terkait itu, kalau kawan-kawan mau memasukkan silakan diusulkan redaksinya supaya cepat, waktu kita sudah lewat 5 menit.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bukan, ini rekomendasi untuk siapa? Tidak ada gunanya ini. Kan tidak ada kaitannya dengan kementerian/lembaga lain, Bulog dan lain sebagainya, untuk apa ini? Mesti ada perintah disitu apa begitu. Kebijakan, apalagi bahasanya cuma merekomendasi begini sedangkan yang sudah clear-clear saja itu belum tentu dikerjakan oleh pemerintah.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau bahasa apanya itu? Kayak firman, firman itu kayak teks suci yang sudah semestinya, betul tidak? Kita rekomendasikan, kita mendesak supaya Kementerian Sosial membuat ini. Meminta pada Menko Perekonomian itu sudah semestinya. Iya kan? Jangan berbuat dosa, itu sama dengan itu, ini. Jangan melakukan kesalahan, sama persis. Jadi mesti kalau kesimpulan rapat itu kalau mau mengikat itu harus ada itu apa itu. Jadi disini kan Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan pembicaraan. Itu bahasanya agar, "untuk melakukan pembicaraan dengan Menko Perekonomian untuk melakukan peninjauan terhadap manajemen pengelolaan beras raskin agar tepat sasaran". Kalau menurut saya sih sebaiknya ini "Agar Menko Perekonomian memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial", semacam itu untuk ini. Jadi ada perintahnya. Jadi Menko Perekonomian beri kewenangan kepada Kementrian Sosial kalau ini dianggap sangat penting tapi kalau memang hanya sekedar himbauan moral seperti ini, ini sama dengan fatwa 'ijtima ulama yang baru-baru itu "Bahwa politisi harus menepati janji segala macam itu", itu himbauan moral. Tidak ada konsekuensi apa-apa tapi kalau ada perintah disitu, itu nanti kalau tidak dikerjakan, pemerintah itu ada di Undang-Undang MD3, mengikat dia.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 27 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini betul bahwa yang mengikat itu Kementerian Sosial tetapi dengan ada kesimpulan ini kan bisa ditunjukkan kepada Menko Perekonomian, ini saya diperintah Komisi VIII untuk ini. Berarti mengikat memang kita tetap saja, pemerintah inikan sama Bu. Jadi walaupun disini Ibu Menteri Sosial  sama saja kita bicara dengan Presiden Jokowi malam ini. Sama itu, jadi karena itu dia tetap mengikat. Kalau kita perintahkan seperti ini berarti nanti ini jadi landasan Ibu Menteri untuk berbicara dengan Menko Perekonomian. Sekarang sebetulnya ini sebagian besar 80% sudah benar poin ini tetapi supaya lebih kuat itu, saya mengusulkan ada penambahan. Misalnya apa disitu itu, "Memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Sosial", itu saya rasa tadi. Tingal membuat redaksinya lebih bagus saja. Coba saya pikir dulu, sedikit, satu menit.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Paham betul saya itu. Jadi saya pernah mendapat informasi dari kawan-kawan Kementerian Sosial. Kalau ada ternyata penyalahgunaan Raskin di beberapa daerah, yang dipanggil untuk jadi saksi ahli itu atau saksi itu Kementerian Sosial. Kan ada beberapa kali, kan merepotkan sekali itu dan mengapa KPA itu tetap dipertahankan di Kementerian Sosial? Saya kira ini adalah karena persoalan landasan konstitusional Raskin itu Bu ada di Kementerian Sosial yaitu Pasal 34 tadi itu. Jadi inikan cuma hanya sekedar mengutip nama saja, tetapi pelaksanaannya, semua operasionalisasinya kalau penjelasan Ibu Menteri seperti itu, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kementerian Sosial, bagus dikeluarin saja. Kalau mau, dibuat saja Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk menolak menjadi pengguna anggaran KPA dari beras Raskin, benar tidak? Itu lebih jelas daripada seperti ini, daripada inikan kalau tidak salah itu ada beberapa pegawai atau staf dari Kementerian Sosial itu bolak-balik ke kan dituntut di kabupaten mana. Kita punya 524 kabupaten/kota se-Indonesia ini. Bayangkan kalau yang bermasalah itu separuh saja atau 100 saja, itu mengganggu. Saya kira itu, bagus itu saja, Komisi VIII mendesak supaya itu diserahkan sama mereka saja. Iya sudah kamu kelola saja sendiri begitu. Setelah dilepas baru nanti kita nyanyikan, melanggar Undang-Undang. Kenapa kok yang mengerjakan itu bukan Depsos kan begitu? Lebih jelas dia. Biar lebih rumit lagi bangsa ini. Kan filosofi dan dasarnya yuridis saja ini persoalan itu, taruh disitu itu dan tidak serius. Kalau begitukan lanjutkan kesini tapi kalau ada persoalan kok Kementerian Sosial yang menangani. Coba ditanyakan, buat seperti itu saja, sudah diserahkan saja KPA nya itu, diserahkan kepada siapa kek, lembaga mana begitu.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 29 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi saya kira ini sudah bagus keputusannya. Jadi ada dua kan seperti yang dari awal saya sebutkan. Apakah ini menyerahkan penuh pengelolaannya kepada Kementerian Sosial atau meninggalkan semua persoalan ini serahkan kepada yang lain, itu saja pilihannya. Berarti bahasanya seperti ini. Kalau mau dibuat positifnya itu nanti Kementerian Sosial semua, ganti bahasanya. Mendesak kepada pemerintah agar Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada presiden misalnya begitu, agar pengelolaan Raskin diserahkan kepada Kementerian Sosial kalau itu yang positifnya. Jadi mendesak Menteri Sosial menyampaikan kepada Presiden kan begitu, supaya presiden juga tahu. Itu pilihannya dua itu, kalau misalnya sudah seperti ini iya sudah begini saja atau masih berat melepasnya saya tidak tahu.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 29 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Soal penolakan apa tadi? Pemberian kewenangan atau tugas itu. Jadi nanti mungkin kita pending dulu ini yang poin 6 ini, nanti setelah resuffle kabinet baru kita masukkan. Jadi supaya tidak ada konsekuensi kemana-mana kan begitu Bu ya. Lebih bagus begitu saya kira. Tidak, kalau Ibu Menteri Sosial pasti Insha Allah dipertahankanlah cuma kan supaya lebih elegan begitu kan, ini sudah malam soalnya ini, sudah 22.30 WIB, sudah lewat 20 menit. Jadi sudahlah dihapus saja daripada perdebatan. Jadi kalau sudah dimasukkan poin itu malah justru tapi ingat, ini jadi PR kita. Nanti kita masukkan lagi Insha Allah setelah situasi politik aman dan damai kita masukkan lagi. Saya kira itu Ibu Pimpinan, masih ada yang lain tidak ya?Pemberdayaan Sosial Raskin 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan ke-V tahun sidang 2014-2015 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 21 April 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 maka pada hari ini Rabu, 24 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia.Pendidikan Agenda rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Menurut laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat hari ini telah hadir 17 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 8 fraksi. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pengantar ketua rapat 2. Penjelasan dari Menteri Agama RI tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. 3. Tanya jawab 4. Kesimpulan rapat 5. Penutup.Pendidikan Agenda rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya minta persetujuan dari kawan-kawan, apakah agenda tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan kita laksanakan mulai dari sekarang ini, agak terlambat sedikit sebetulnya dan akan diakhiri pada pukul, saya kira sekitar 12 cukup tidak? Setuju? Oke, kita akhiri pada pukul 12.00 WIB.Pendidikan Agenda rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Saudara beserta seluruh jajarannya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka menghadiri rapat kita pada hari ini. Rapat kerja ini tentu memiliki nilai yang sangat strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 sekaligus membicarakan pendahuluan RAPBN tahun 2016.Pendidikan Agenda rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 35 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Menteri. Sebelum dilanjutkan ke hal-hal yang lain, ini kan serius ini. Jadi tadi luar juga tadi banyak kawan-kawan ini yang menuntaskan soal akun-akun ini karena saya sendiri secara pribadi itu ada orang yang sudah berani SMS saya dengan ungkapan yang luar biasa kasar karena pesantren dia, itu sudah memang tidak ada biayanya karena pesantrennya pesantren gratis, satu-satunya yang dia harapkan untuk membiayai memang BOS. Jadi kalau sudah seperti itukan sebetulnya bukan Pak Menteri saja sebetulnya yang jadi kena sasaran, kita yang dianggap menganggarkan ini padahal sebetulnya kita tidak tahu menahu sebetulnya, inikan teknis urusan administratif, bukan urusan Komisi VIII lagi tapi jadi beban juga. Pertanyaan saya begini Pak Menteri.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 35 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemarin itu ada juga kasus yang agak mirip sama di BNPB ya. Jadi ketika saya interupsi di Paripurna waktu Menteri Keuangan menyampaikan nota RAPBN 2016, itu besoknya dipanggil itu BNPB dan alhamdulillah kalau tidak salah saya bulan ini sudah bulan depan mungkin ya, Juli mungkin paling lambat itu sudah bisa dibagikan bantuan bencana itu ke seluruh daerah. Kenapa tidak dilakukan upaya yang sama misalnya, berdiskusi dengan Kementerian Keuangan atau soal perubahan akun ini, apa sih landasan hukumnya sehingga dia kayak lebih tinggi dari kitab suci alquran begitu kelihatannya kalau sudah begitu, yang harus ditaati betul itu. Itu, apakah dia Permenkeu atau apa begitu statusnya. Yang tahu kita kan selama ini pokoknya ada akun perubahan begitu saja sehingga dengan demikian kita juga ini menjelaskan ke masyarakat tidak paham kok ini, apa sih 57, 52 ini. Kalau di tempat saya dibikin orang itu jadi nomor undian pula Pak Menteri, benar. Itu mohon dijelaskan sedikit Pak Menteri supaya ini jelas juga, itu apalagi Pak Kyai yang terakhir menanggapi tadi itu, tadi diluar juga agak keras itu. Inikan tahu persis karena pengelola pesantren, punya jaringan pesantren, pasti sering ditanya soal itu. Silakan Pak Menteri.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi ini jangan ada dikotomi seperti itu. Ini junior sebelah sini ini. 42 Jadi Pak Menteri, ini seriusnya, kami sudah pernah juga mengundang Dirjen Anggaran kesini, itu saking resah dan gelisahnya kalau kata Mustaqim, galaunya Komisi VIII soal dana BOS yang tidak bisa dicairkan dan ini sudah lebih dari berapa bulan ya? 4 bulan ya? Tiga bulan sekarang berjalan ini. Sebetulnya tadi kalau Pak Kyai tadi itu, inikan soal pegnambilan keputusan, iya kan. Saya kria Pak Menteri sudah paham itu. Jadi ini kami mintalah misalnya kebijakan apa, kan itu arahnya ini. Yang paling cepat, singkat dan selamat untuk segera bisa dana BOS ini dicairkan, silakan Pak Menteri dan semua yang tadi itu sudah terangkum saya kira.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 38 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya mau tanya sedikit ini Pak Menteri. Jadi ada beberapa, yang saya bayangkan itu sebetulnya tidak sekolah di tempatnya Pak Maman atau di kota-kota besar. Yang saya bayangkan itu di sudut-sudut Indonesia ini yang disana printer saja carinya itu harus ke ibukota kecamatan, kalau tidak langsung pindah ke ibukota/kabupaten, itu lho. Jadi untuk bikin proposalnya saja kerepotan. Inikan saya tidak membayangkan tidak efisiennya soal akun ini. jadi orang disuruh bikin proposal, 45 berapa banyak nanti itu tumpukan proposal yang ada di Kanwil atau dimana itu, di Kandepag itu dan itukan Cuma hanya persyaratan saja, bukti bahwa sudah ada permohonan dari sekolah-sekolah itu dan itu tidak dibaca juga menurut saya. Makanya pertanyaan berikutnya, sebetulnya pola pembagiannya itu seperti apa, apakah berdasarkan jumlah siswanya atau berdasarkan proposal pengajuannya, kan berbeda itu. Kalau jumlah siswanya besar ternyata dana yang diajukan kan sedikit, berarti kan dapatnya sedikit tapi kalau memang jumlah siswanya seratus, dikali sekian, berarti dapatnya segitu. Inikan juga ini perlu diperjelas juga supaya kita juga punya dasar, paham tidak maksud saya Pak Kyai. Apakah itu berdasarkan jumlah siswa, selama ini setahu saya berdasarkan jumlah siswa dikali 38.000 kalau tidak salah begitu, dapat sekian, iya kan. Begini ini saya juga ketua yayasan juga ini, ada juga sekolah saya tapi bukan umum, bukan agama, jadi tidak bias ini. Karena itu, ini perlu diperjelas, supaya kita juga nanti kalau Kyai Maman habis inikan langsung habiskan ke facebook itu, status. Insha Allah akhir juni akan cair semua kan begitu. Jadi jelas, ini mohon diperjelas Pak Dirjen ini seperti apa ini keuangannya.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 40 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu Pak Dirjen, tadi yang teknis tadi itu sistemnya apa tadi itu, apakah 38.000 kali sekian siswa atau berdasarkan proposal itu, itu belum jelas itu supaya kita juga bisa menjelaskan ke orang-orang.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 41 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kenapa kita harus menunggu pengajuan itu Pak?Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 68 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi tadi begini, yang kesulitannya Pak Dirjen ini soal pembatasan waktu paling minimum Juni itu. Jadi minta kelonggaran waktu. Kalau begitu, kira-kira kelonggaran waktu sampai kapan Pak Dirjen, jadi menawarkan.Pendidikan dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 10 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Pimpinan. Pak Irjen,ini saya jadi galau juga ini dana BOS ini. Itu kan setahu saya begini, dana BOS itu kan berdasarkan jumlah kuantitas siswa kan, berapa jumlah siswa dia, alokasinya kan lebih besar, semakin banyak siswa kan semakin banyak dana BOS-nya kan begitu semestinya. Nah, tadi kan ada apa tadi itu yang harus ditender segala macam itu. Saya khawatir malah tahun ini serapan dana BOS itu kecil karena tidak mungkin terkejar, kenapa? Karena sosialisasi perubahan akun ini begitu dia kelihatannya diterapkan itu perubahan akun itu, pada hari itu juga dilaksanakan sehingga sekolahsekolah belum siap bikin proposalnya, bikin macam-macam itu RAB-nya itu kan belum siap maka karena itu mungkin akan merepotkan. Saya tidak paham ini apakah sudah lama diterapkan aturan ini atau sudah ada aturannya baru tahun ini diterapkan secara ketat begitu.Pendidikan Dana BOS 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana disana disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya Pasal 96 ayat (2) disana disebutkan bahwa tugas komisi di bidang anggaran diantaranya adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugas bersama-sama dengan pemerintah. Dalam konteks itu Pak Menteri, tentu kami ingin mengetahui beberapa hal yang terkait tentang evaluasi yang sudah kita lakukan pada periode 2015 ini. Sekarang sudah bulan 6, jadi tentu selama 6 bulan, satu semester pertama ini tentu ada progress yang bisa dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada kita dari semua direktorat yang ada di Kementerian Agama dan tentu bahan evaluasi yang kita sampaikan nanti yang didengarkan, yang diperdengarkan kepada kawan-kawan Komisi VIII ini akan dijadikan sebagai rujukan kita dalam rangka untuk merumuskan pembahasan APBN tahun 2016.Pendidikan Evaluasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh Komisi VIII. Yang pertama bagaimana progress dan perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Yang kedua, apa saja program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dalam merespon kondisi objektif pembangunan di bidang keagamaan akhir-akhir ini. Yang ketiga, sejauhmana RKA K/L tahun 2016 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka berkontribusi maksimal terhadap pembangunan bangsa.Pendidikan Evaluasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 42 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Berapa tadi Pak?Pendidikan Impassing 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 43 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau soal ini, kalau dana BOS belum cair, impassing ini belum tentu bisa kita perjuangkan kan begitu.Pendidikan Impassing 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 73 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik Pak Menteri terima kasih sudah menyampaikan dan saya kira kawan-kawan Komisi VIII, nanti kita akan perdalam lagi apa yang kita rapatkan pada hari ini bersama menteri dengan pejabat teknis yaitu para dirjen dan seluruh jajarannya nanti di rapat-rapat yang akan datang. Kita berharap bahwa nanti kerja kita itu akan lebih mudah dengan adanya panduan yang kita dapatkan dari kesimpulan rapat ini tapi perlu kami sampaikan Pak Menteri sebelum saya tutup, ada dua instansi atau lembaga dibawah Kementerian Agama yang belum kami panggil atau yang belum memenuhi undangan kami, yang pertama Litbang karena kebetulan beliau sedang cuti ya dan kemudian yang kedua Dirjen Pendis karena kemarin data persebaran programnya belum tuntas. Ini mungkin nanti kami akan mengagendakan itu dan perlu juga kami sampaikan disini di Komisi VIII Pak Menteri, sudah disepakati, jadi kalau dirjen yang diundang, dirjen yang datang. Jadi kalau bisa diupayakan sedapat mungkin, kalau tidak bisa hadir pada tanggal itu, disampaikan saja kepada kita, biasa saja kan tidak bisa hadir karena ada halangan dan lain sebagainya tapi jangan diwakilkan oleh sekretarisnya karena inikan masalah tanggung jawab. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi budaya yang bagus sehingga jangan sampai nanti seolah-olah kita tunda rapat itu hanya karena misalnya diwakilkan dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menjaga mutual respect yang saya tadi sampaikan, saling menghargai. Kalau memang pejabat tidak bisa hadir, nanti kita cari waktu yang lain, kan biasa. Inikan untuk 3-4 hari inikan sudah kita buktikan ternyatakan kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikanPendidikan Kehadiran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Menteri, Beberapa hari terakhir ini, 2-3 hari terakhir kita sudah melakukan rapat-rapat yang sangat serius dengan Kementerian Agama. Saya kira Pak Menteri juga sudah mendapat laporan khusus terkait dengan perkembangan rapat-rapat tersebut dan tentu itu adalah bagian yang saya kira bentuk kemitraan yang sangat baik antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam konteks itu tentu dalam rapat kali ini kami juga ingin melihat komitmen Pak Menteri sendiri dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Agama dan juga kemitraan dengan Komisi VIII DPR RI.Pendidikan Kemitraan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 3 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kalau Pak Maman ini cocok jadi menterinya Pak Jokowi ini. Asal sudah bicara Nawacita terus tidak pernah lupa karena Nawacita inikan sudah seperti barang apa begitu kan. Saya perhatikan betul lho kalau Pak Maman sudah bicara, Nawacita kan begitu. Sementara kita semua ini masih cita-cita terus kan? Jangan-jangan itu penyerapan anggaran yang untuk sebagai persebaran dan yang lain sebagainy aitu juga nanti terkendala juga itu. Berikutnya Ibu Endang Maria, setelah ini Pak MustaqimPendidikan Nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Wa’alaikumsalam. Kalau Ibu Maria ini tidak cocok jadi Menteri Jokowi karena dia menyebut Nawacita, cita-cita Jokowi kan? Mestinya kan Nawacita Jokowi, masa cita-cita Jokowi. Pasti kalau Jokowi dengar pasti marah itu. Berikutnya Pak Mustaqim, setelah ini Ibu Sarah.Pendidikan Nawacita 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang pertama, soal penyerapan. Menurut saya memang penyerapan ini masih jauh dari yang diharapkan dan itu bisa dipahami untuk bantuan sosial termasuk diantaranya bantuan sosial dalam bidang pendidikan itu kendala yang disebutkan disini, empat hal ini saya kira itu sangat masuk akal 9 karena juga ini sudah menjadi perhatian kita semua tetapi kalau saya lihat dari realiasasi anggaran misalnya dalam belanja barang dan belanja modal, itu sampai satu semester pertama ini juga masih rendah dan tentu belanja barang dan modal ini, itu tidak bisa dijadikan argumen, empat alasan itu tidak bisa dan pasti tidak akan mungkin masuk pada alasan-alasan itu dan karena itu mungkin kita juga ingin mendengar alasan apa sehingga belanja modal dan barang itu belum bisa direalisasaikan. Kenapa? Karena saya khawatir ini Kementerian Agama kan anggarannya Rp60 triliun sekian. Sampai hari ini baru 22,40% yang terealisasi, tinggal 6 bulan lagi. Apakah anggaran yang Rp60 triliun itu bisa direalisasikan sampai akhir tahun atau tidak. Kemudian di akhir pernyataan tadi, Pak Menteri menjelaskan akan mengusulkan anggaran tambahan pada 2016. Kalau misalnya tahun ini saja penyerapannya rendah, bagaimana Komisi VIII bisa merestui atau menyetujui untuk penambahan anggaran. Ini mungkin harus menjadi perhatian kita karena saya lihat ini belanja barang dan belanja modal itu baru 14% untuk barang kemudian modalnya itu Cuma 300% dan itu juga belum ada juga rinciannya yang barang dan modal itu, apa yang mudah, apa yang paling mudah dikerjakan dan yang paling sulit dikerjakan itukan perlu juga kita mendengar rinciannya yang terkait hal itu.Pendidikan Penyerapan dana 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 12 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang dimaksud itu perguruan tinggi kristen yang negeri kan?Pendidikan Klarifikasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Staf khusus yang mana dulu ini?Pendidikan Klarifikasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 14 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu bukan staf khusus, itu staf biasa saja.Pendidikan Klarifikasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 15 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Iya, bisa dilacak kalau itu, sebentar lagi itu, sudah pasti ketahuan itu.Pendidikan Klarifikasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Karena itu saya minta ke depan ini Pak kita harus lebih jeli lagi untuk membaca peta itu. Kalau memang tidak, bisa-bisa kita sepakati hal-hal semacam itu, saya kira tidak perlu. Bagus kita pindahkan anggarannya ke tempat yang lain saja, kan Departemen Agama masih banyak urusan yang lain diluar itu. Itu yang kedua.Pendidikan Agama Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, itu soal yang tadi yang sudah disebut satu persatu tapi saya rincinya sedikit saja. Saya minta tolong Pak Irjen itu tolong ditindaklanjuti soal pengaduan-pengaduan masyarakat. Saya sudah pernah menelepon Pak Irjen soal itu secara langsung, yaitu terkait dengan dosen-dosen. Kalau tidak mau jadi dosen, jadi politisi saja seperti saya Pak. Jadi politisi itu seperti Prof. Hamka, cuma Prof. Hamka tidak gentlemen, pensiun dulu baru jadi politisi. Kalau saya Pak, dosen aktif, mundur. Supaya apa? Supaya ikut naik roller coster ini. Jadi berpolitik itukan kayak roller coster itu, kadang-kadang naik turun naik turun begitu kan? Jadi begitu dia turun, itu yang indah itu begitu Pak, menjerit-jerit. Wah, indahnya disitu.Pendidikan Agama Dosen 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tidak, ini ceritanya maksud saya, ini kaitannya dengan profesor-profesor kita. Kita butuh mereka datang ke Indonesia mengajari anak-anak kita S1 itu Pak. Saya saja walaupun saya sekarang jadi Anggota DPR, malah saya masih menyempatkan waktu sekali-sekali untuk mengajar karena itu panggilan soal mengajar itu. Nah karena itu kalau dia terpanggil jadi ngajar Pak, tidak usah jadi Ketua Ormas kah, atau jadi apakah jadi apa, saya minta itu tegas. Nanti saya cek lagi itu Pak Irjen. Jadi mohon nanti laporannya ke kita seperti apa yang dikaitkan termasuk dosen yang sekarang sedang di luar negeri yang tidak mau pulang. Kalau tidak mau pulang, pecat saja Pak, berhentikan. Iya tidak? Kita butuh mereka disekolahkan keluar negeri supaya pulang ke Indonesia, mengajari anak-anak Indonesia supaya pintar. Kalau tidak mau, ya dipecat. Iya tidak? Kita jangan membiayai mereka habis duit negara ini tapi tidak mau berguna untuk negara ini. Jadi saya kira itu saja 3 hal yang ingin saya sampaikan dan saya mohon kawan-kawan lain stop dulu bertanyanya, kasih kesempatan kepada Kementerian Agama untuk menjawab, saya saja sudah mau stop ini. Demikian. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Pendidikan Agama Dosen 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pak Prof. Hamka, saya satu menit saja Pak. Nanti dihitung Pak, dihitung dari sekarang. Satu, untuk Pak Irjen saja Pak. Ada kasus terbaru di Sulawesi Tenggara dimana kantor Kanwil Kementerian Agama itu diambil alih lagi oleh pemerintah provinsi karena memang itu punya mereka. Jadi saya sudah telepon beberapa pegawai disana itu, pemprovnya, nah ternyata memang "kelakuan" Kanwilnya itu tidak betul Pak. Contoh kasus untuk kami saja, untuk kami Pak Sekjen, kami 3 kali datang kunjungan kerja kesana. Saya tiga kali saya kesana, dua kali kunjungan kerja, itu dia pernah datang dan kami sudah memberitahu dari sekretariat bahwa kita mau mengecek sebetulnya apa yang mereka lakukan selama disana dan berdasarkan informasi dari pejabatnya disana ternyata memang Kanwilnya ini tidak kooperatif dan pantas kalau Pemprov mengambil alih punya mereka. Mestinya kan dibantu, tidak mesti diambil alih kalau memang dia sangat kooperatif. Yang kedua, ini baru 30 detik.Pendidikan Agama Kanwil 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu ada memang aspek, disini ada 13 provinsi Pak, saya mau kasih tahu. Bahwa Komisi VIII DPR RI mewakili 13 provinsi. Jadi tidak sampai 33. 13 provinsi ini memang diwajibkan untuk memperjuangkan aspirasinya dan kami setiap waktu juga ditelepon. Saya sebenarnya juga tidak paham ini, ada tidak bantuan masjid Pak katanya. Sudah banyak itu yang tanya ke saya. Ada tidak bantuan pesantren. Bagaimana cara buat proposalnya? Saya kan tidak paham Pak karena tidak pernah saya minta-minta proposal selama ini ke Kementerian Agama urusan itu dan saya tidak tahu prosedurnya. Yang tahu saya adalah mereka tidak pernah dapat. Konon kabarnya menurut anggota-anggota lama yang tidak disini lagi, pindah ke tempat lain, katanya dulu juga sangat memalukan juga Pak, khususnya Bimas Islam itu kadang-kadang sudah dijanjikan akan dibantu untuk bantuan masjid. Lalu mereka kita minta untuk bikin proposal Pak, eh tahu-tahu begitu sudah masuk ke Kementerian Agama, bantuan itu tidak cair-cair. Yang malu siapa? Anggota DPR nya, jangan-jangan sudah bantuan masjid pula ditelan Anggota DPR ini. Mohon maaf Pak, kalau bantuan-bantuan masjid tidak Pak, pesantren tidak sedangkan yang bisa besar-besar kita tidak berani, ada Pak Yasin, bayangin, yang konsisten untuk urusan begini. Apalagi bantuan masjid, pesantren. Karena itu ini perlu Pak saya kira, perlu penegasan. Kalau memang betul-betul sisi keadilannya, ini persoalan keadilan juga tidak jelas ya ngapain kita perpanjang bantuan-bantuan seperti itu. Untuk apa? Mereka kita tidak bantu bisa mandiri, buktinya sampai sekarang masih hidup itu pesantrennya Pak. Kita butuh mereka, pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dan ditunjang oleh dunia usaha, itu prinsip dalam pendidikan kita.Pendidikan Agama Pembangunan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu yang ketiga, ini masalah termasuk bantuan pesantren, madrasah dan masjid, ini saya kira kan ada. Berarti Pendis dan Bimas Islam. Lalu yang ketiga yang terakhir ini. Saya kira memang harus ada Pak sinkronisasi karena Departemen Agama ini adalah suatu Kementerian/lembaga yang tidak otonom. Bukan otonom dia, jadi urusannya tidak ada dengan bupati, gubernur. Karena itu memang pengawasannya ini memang harus betul-betul dari pusat harus jelas sampai ke bawah itu karena saya banyak menemukan. Satu waktu Pak saya kunjungan kerja baru-baru ini yang terakhir reses pertama saya. Begitu saya keluar dari Kandepag itu, itu Kandepag nya langsung memeluk saya Pak. Tidak tahu saya kenapa, lalu saya tanya kenapa Pak. Dia bilang mohon maaf Pak, mudah-mudahan jangan sampai misalnya kami dipolitisasi lagilah dengan urusan-urusan Kementerian Agama seperti ini. Saya sangat terharu Pak Shaleh. Karena ternyata, itu karena dia langsung dari pusat, itu memang kita tidak berhubungan dengan bupati, kita langsung dengan dia saja. Disitu banyak penyimpangan yang mungkin tidak terlihat. Yang dilihat oleh kita kan yang kelihatan dengan kasat mata saja tapi kan perilakuperilaku aparat dibawah inikan tidak jelas Pak. Karena ini otoritasnya ada pada menteri dan Pak Sekjen utamanya, ini tentu harus memang betul-betul berkerja sama kita. Jadi kalau nanti kawan-kawan Komisi VIII itu turun ke daerah menemukan hal-hal yang memang tidak seperti sepatutnya dilakukan, itu mesti karena ada di pusat komandonya memang harus turun. Ini saya kira penting sekali karena memang ini Kementerian Agama ini harus kita muliakan. Namanya agama, iya kan? Agama itukan harus mulia diatas segalanya, mestinya jadi panutan dari semua Kementerian/lembaga yang ada. Ini kabarnya kan bukan seperti itu, malah mohon maaf ini Pak, saya mantan orang Departemen Agama karena malu juga Pak. Saya jujur saja, Menteri Agama ditahan, saya Pak menangis Pak. Menangis saya Pak, bukan ada urusan dengan ini.Pendidikan Agama Pembangunan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bapak-bapak yang saya hormati. Saya ada beberapa pertanyaan saya kira yang sangat fundamental yang sangat saya kira perlu kita pikirkan bersama, bukan hanya oleh Kementerian Agama tapi juga oleh Komisi VIII. Ketika saya kunjungan kerja dan reses beberapa waktu lalu khususnya ke Dapil saya itu, ternyata banyak keluhan dari masyarakat mengapa sih pendidikan agama itu selalu termarginalkan dibandingkan dengan pendidikan umum dari sisi penganggaran, jadi bukan dari sisi pelayanannya tetapi penganggaran.Pendidikan Agama Pendidikan agama 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya dulu ingat ya waktu saya di madrasah aliyah negeri dulu. Memang tulen dari Kementerian Agama, sekolahnya juga disitu. Jadi saya tahu persis dulu ada namanya madrasah aliyah pendidikan khusus. Ini Pak Sekjen walaupun Pak Dirjen Pendis tidak ada tapi Pak Sekjen ini kan mungkin soal kebijakan umum ya. Itu dulu ternyata yang digagas oleh menteri Pak Tarmizi Taher kalau tidak salah saya, Munawir Sazali, itu saya kira output-nya luar biasa Pak. Saya tahu persis ada beberapa sekarang yang sudah sampai belajar di universitas-universitas besar di Eropa, Amerika. Itu adalah alumni MAPK dan saya kira itu banyak juga jadi tokoh-tokoh juga sekarang yang alumni-alumni yang seangkatan dengan saya. Yang alumni MAPK itu. Saya kira ini perlu juga dipikirkan kembali oleh Kementerian Agama untuk membicarakan soal ini. Kenapa? Kita ingin ada alumni-alumni madrasah kita yang memang bisa berdaya saing luas. Disamping pemahaman agamanya yang bagus tetapi penguasaan ilmu umumnya juga luar biasa bagus. Justru kan letak kelebihan Kementerian Agama itukan disitu. Kalau misalnya hanya tahu belajar agama saja ya kita pindah ke pesantren saja semua, disana kita baca kitab. Itulah yang menyebabkan orang mengapa mau masuk ke madrasah.Pendidikan Agama Pendidikan agama 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya sekarang anak saya mau masuk SD ini, saya lagi berpikir apakah saya berani menempatkan di madrasah ibtidaiyah negeri walaupun di dekat rumah saya itu ada madrasah ibtidiyah negeri. Kenapa? Memikirkan kualitasnya. Mestinya masyarakat itu walaupun berlomba-lomba untuk masuk kesana itu, bukan berarti kualitas pendidikannya karena melihat dari sisi penganggarannya itu sebetulnya sangat jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi ataupun pendidikan umum. Saya meminta bagaimana nanti daripada tadi kita berdebat sana sini, itu lebih bagus kita fokus untuk membuat sisi keadilan pendidikan agama. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ini berketuhanan. Semua agama ada dan semua agama itu punya sekolah. Saya tidak berbicara bahwa ini misalnya hanya untuk pesantren dan sekolah-sekolah agama yang ada di Islam, tidak, semua. Itu pasti akan berbeda. Karena itu adalah suatu bahan pemikiran karena saya mengerti betul politik anggaran itu kan bukan hanya diletakkan disini, bukan hanya begitu datang disini. Sudah dibagi dulu kuenya disana baru kita berdebatkan, kan begitu. Nanti paling kami coret-coret kalau yang tidak jelas, kalau kata Pak Romzi tadi coret yang tidak jelas. Paling itu yang kita bisa lakukan tapi kuenya itukan dari sana. Ada Rp2.100 triliun misalnya, anggaran yang akan dibagi di seluruh kementerian/lembaga. Itu yang kita perdebatkan disini. Nah, sekarang bagaimana proporsi kita itu adil termasuk di perguruan tinggi. Coba bayangkan perguruan tinggi itu satu universitas negeri saja itu bisa membiayai seluruh perguruan tinggi agama Islam di Indonesia ini. Oh, sangat tidak adil Pak, padahal kalau dari segi output, kadang-kadang saya tanya, saya tantang kawan-kawan, siapa sih pengamat politik yang terkenal di Indonesia ini? Dari perguruan tinggi agama islam atau dari perguruan tinggi umum? Masih lebih banyak kayaknya dari pendidikan agama. Siapa sih yang kita kenal rektor universitas islam misalnya di Jakarta, contoh. Tapi tahu tidak Saudara siapa rektor Universitas Airlangga, atau IPB atau apa, tapi mohon maaf ini, bukan berarti saya memperbandingkan itu, dari segi berkontribusi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Coba, dan saya merasa selalu bangga kok saya pernah belajar di UIN, IAIN tetapi karena kita tidak pernah membuat grand design yang besar sehingga ketimpang anggaran ini selalu saja terjadi. Yang ujung-ujungnya adalah ini mungkin saja memang karena pelaporannya, pelaporan kita tidak pernah serius Pak sehingga Anggota DPR yang melihat laporan itu saja malas, untuk apa sih ini dibuat tambah-tambah anggaran begini kalau laporannya tidak jelas. Ini kan penting untuk evaluasi kita Pak. Ini dalam bahasa agamanya Pak Sekjen ini lebih tahu daripada saya, namanya Muhasabah. Jadi dalam konteks ini mungkin bisa. Saya kira saya sangat sepakat sekali ditambahkan.Pendidikan Agama Pendidikan agama 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 5 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang kedua, concern saya adalah tentang bantuan-bantuan pendidikan madrasah pesantren yang ada. Saya ini dari kampung saya itu Pak, hampir semuanya NU Pak. Satu-satunya yang Muhammadiyah disitu mungkin saya. Benar Pak tapi begitu keluar dari situ jadi ketua umum pula, anehnya disitu. Kalau di kampung saya bisa dicek itu, kyai saya namanya Muchtar Muda Nasution, terkenal. Tetapi, coba Pak, mereka mengadu ke saya walaupun saya Muhammadiyah tapi kalau ceramah saya tetap di pesantren itu, diundang. Mereka mengadu ke saya, selama pesantren itu berdiri, belum pernah mereka kadang-kadang mereka mendapatkan apa yang disebut dengan bantuan pesantren itu, tidak pernah Pak. Bapak tahu tidak itu betapa pentingnya pesantren-pesantren disana untuk membina ummat. Yang saya bilang ini madrasah dan pesantren. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu mungkin ada pertanyaan disini, kita harus membuat kriteria dulu misalnya, pesantren mana yang boleh mendapatkan bantuan itu. Jangan karena tadi kata Pak Khatibul Umam karena ada orang di Jakarta baru bisa dapat. Lalu kalau orang tidak ada di Jakarta tidak kita kenal dan tidak kita tahu bahkan jangan-jangan tidak didaftarkan pula nama-nama pesantren yang ada di Kementerian Agama itu, karena itu sisi keadilan ini pentingPendidikan Agama Pendidikan agama 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebentar Pak Irjen biar lebih jelas ini karena minta sosialisasi ini. Jadi begini Pak Irjen begini kan. Ini soal dana BOS tadi itu. Setahu saya sebagian sekolahsekolah yang mengadu kepada kita menyampaikan kepada kita, ada gaji guru mereka yang tidak dibayar. Ternyata selama ini dari dan BOS juga, misalnya gitu kan. Itu apakah sebuah pelanggaran? Apakah itu dibolehkan? Itu satu.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian kedua pertanyaan saya. Kalau tadi pengadaan kan di pusat tadi Pak kalau ada pengadaan bantuan barang dan lain sebagainya. Itu apa bedanya kan bukan dana bantuan social. Kan ada juga program Pemerintah katakan lah Dirjen Pendis katakan lah yang memang pengadaan buku, pengadaan ini dan lain sebagainya. Itu bedanya apa dengan dana BOS ini?Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pertanyaan saya ini untuk Pak Irjen juga Pak dari BPK Pak. Apakah kondisi yang sama ditemukan di direktorat yang lain? Kalau ini kan focus kelihatannya pada pendidikan, bantuan Pendis dan Bansos. Apakah hal yang sama itu ditemukan juga misalnya di Irjen Bimas Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan lain sebagainya itu. Kalau bisa itu mohon dijelaskan secara umum saja Pak Irjen. Kira-kira tingkat keparahannya seperti apa gitu? Karena saya khawatir karena satuan 3 sekarang kan DPR kan tidak boleh kutak-katik. Nah, kalau teoritis kita tidak boleh bicara satuan 3 secara teoritis ini Pak Irjen, pindah ke sana itu barang ini Pak, pindah ke eksekutif, legislative mestinya tidak ikut-ikutan, memang tidak ikut-ikutan, tinggal kesana. Nah, sekarang kami punya kesulitan melakukan pengawasan kalau memang materi-materi program itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita, sama sekali tidak pernah. Bahkan kalau kita minta pun itu kadang-kadang ada juga yang terselip disembunyikan dimana gitu ga kelihatan sehingga pengawasan kita terganggu.Pendidikan Agama Permasalahan lain 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, tentu kami juga berharap ada persoalan-persoalan isu-isu aktual mungkin yang sedang kita hadapi saat ini termasuk diantaranya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menampung pengungsi-pengungsi Rohingya dan juga Bangladesh yang kalau tidak salah salah satu kementrian lembaga yang diminta untuk ikut berpartisipasi menangani masalah itu adalah Kementrian Sosial dan juga Menteri Sosial saya ikuti di media juga sering memberikan pernyataan terkait dengan bagaimana melibatkan pondok-pondok pesantren di Indonesia untuk ikut sama-sama menampung dan memberikan bantuan para pengungsi tersebut. Tentu ini adalah sesuatu yang positif yang saya kira dan saya di banyak media juga menjelaskan mendukung program Kementerian Sosial yang terkait dengan pengungsi ini tetapi tentu kami juga ingin menjelaskan nanti sedikit secara langsung terkait dengan program ini terutama misalnya dari mana anggaran yang bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang sedang ada di Indonesia karena mereka menghadapi persoalan politik di negaranya sehingga dengan demikian kita bisa memastikan bahwa program pemerintah tidak terganggu sama sekali dengan agenda lain yang kebetulan agenda susulan dalam rangka membantu para pengungsi tersebut.Pengungsi Pengungsi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Wa'alaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri. Jadi saya melihat Ibu Menteri menguasai terutama yang soal Rohingya ini tadi. Saya tidak tahu apa ini dirjen-dirjennya tahu tidak ini penjelasan seperti itu. Nanti kalau perlu kita tes dulu, janganjangan ibu menteri sendiri yang mengerjain kan? Kesana-kemari segala macam itu kan? Jadi kalau begini kan bagus itu, mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan tadi memang sudah dikerjakan. Saya sebetulnya dengan khusus untuk Rohingya termasuk yang mendukung program itu karena kita mau memunculkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang damai, cinta pada perdamaian. Jadi pesantren-pesantren kita yang selama ini image-nya negatif itu tentu dengan keberpihakan mereka kepada pengungsi Rohingya itu tentu sangat positif sekali dan tentu dari penjelasan ibu tadi memang tidak ada terganggu dengan program yang ada di Kementerian Sosial. Kira-kira itu dari saya Bu.Pengungsi Pengungsi 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S505/KMK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang pagu anggaran Kementerian negara/lembaga dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2016, telah ditetapkan bahwa pagu anggaran sementara tahun anggaran 2016 Kementerian PP&PA adalah, ini perlu diperhatikan sebesar Rp1.269.331.578.000,- maka selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dan ingin kami ketahui serta ingin mendengarkan penjelasan lebih konkrit dari ibu menteri beserta seluruh jajarannya.Perempuan & Anak Anggaran 8
Saleh Partaonan Daulay 4 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah memang program-program yang Rp1,2 triliun tadi itu, anggaran yang Rp1,2 triliun itu programnya sudah ada dan tersistemasi dengan baik karena saya tahu di Komisi VIII ini, para aktivis perempuannya itu sebetulnya ingin memberikan masukan juga. Misalnya, Ibu Desy kan sering itu menemui perempuan-perempuan yang kurang berdaya itu. Lalu mungkin dia punya saran atau pendapat yang bisa di-sharing atau dirumuskan secara bersama, begitu juga dengan Ibu Maria, Ibu Ade dan Ibu Itet terutama. Ibu Itet inikan dari sisi psikologi apa semua segala macam itukan pasti mendalami ya sebagai praktisi psikolog. Ibu Tri Murni inikan sering ini dulu dengan karangan-karangan ibu. Saya tidak tahu kalau Ibu Linda ya tapi kalau Ibu Tri ini saya kira memang dia termasuk aktivis disini juga. Jadi ibu-ibu disini, di Komisi VIII ini sebetulnya sangat serius. Maka yang marah-marah kalau anggarannya kecil ya ibu-ibu rata-rata. Bukan berarti laki-lakinya tidak setuju, setuju, justru Cuma kita mau dengar dulu, sebenarnya mau diapakan itu duit? Jangan sampai anggarannya besar, copy paste lagi kata Pak Mustaqim tadi. Ini kok programnya masih program yang tahun-tahun lalu juga, tidak ada progresivitas padahal anggarannya sudah sangat-sangat progresif, itu bisa sampai 5 kali lipat dari tahun yang lalu. Tahun lalu kan cuma 217 ya? 6 kali lipat malah justru.Perempuan & Anak Anggaran program 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan bahan tertulis yang disampaikan kepada kami bahwa terkait dengan LK tahun 2014 Kementerian PP&PA meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari pagu anggaran tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebesar Rp192.494.559.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.697.798.695.,- atau sebesar 95,95%. Berkaitan dengan laporan tersebut, berdasarkan Surat Anggota III BPK RI Nomor 85/S/P.05/Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PP&PA Tahun 2014, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian PP&PA tahun 2014. Jadi dapat WTP ini Meneg PP&PA. Anggarannya Rp189 miliar, kalau tidak WTP itu berbahaya, iya tidak? Cuma Rp189 miliar, mungkin sama dengan anggaran GP Anshor, mungkin. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP&PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk 7 kalinya. Jadi sebanyak 7 kali sejak pemeriksaan tahun 2009 atas LK Kementerian PP&PA tahun 2008.Perempuan & Anak APBN 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga kita berharap bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Apa yang kami dapatkan selama beberapa kali rapat dengan Kementerian ini bahwa Kementerian ini programnya selalu copy paste dari program-program tahun sebelumnya. Tidak ada program yang betul betul menurut kami bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat luas terhadap Kementerian ini tetapi kami memahami hal itu. Kenapa? Karena memang anggarannya pada tahun-tahun lalu itu memang selalu sedikit. Kita mengatahui bahwa program kerja bisa dirumuskan, bisa disusun dengan baik jika memang diiringi dengan penganggaran yang benar karena itu politik anggaran sangat-sangat penting bila kita kaitkan dengan apa yang ingin dilakukan oleh sebuah Kementerian dan lembaga yang terkait di Indonesia tetapi hari ini harapan Komisi VIII menjadi cukup besar karena tadi saya dengar dan saya baca sendiri tadi dan sudah saya diskusikan secara informal dengan Ibu Menteri tadi, itu ternyata anggarannya untuk tahun ini sudah mencapai Rp1,26 triliun. Ini tentu adalah berkat kerja keras kita, rapat dan secara maraton disini beberapa waktu yang lalu bahkan termasuk pada bulan ramadhan yang kemarin itu, kita sungguh-sungguh untuk bisa membantu bagaimana Kementerian ini bisa lebih berdaya lagi dan kalau perlu jangan kementerian lain atau lembaga lain yang lebih menonjol di dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap besok-besok ini Kementerian ini atau ibu menteri dengan seluruh jajarannya akan tampil, kelihatan di depan, sebagai garda terdepan kita untuk memberdayakan dan melindungi anakanak Indonesia. Kalau sekarang kan ada banyak lembaga-lembaga lain bahkan lembaga swadaya masyarakat itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan kementerian ini. Ke depan ini kita berharap bersama-sama dengan Komisi VIII, kita sama-sama akan tampil menjadi leading sector yang betulbetul bisa menjawab seluruh tantangan dan menjawab seluruh harapan-harapan masyarakat kepada kita.Perempuan & Anak harapan kedepan 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Dan di tengah situasi ekonomi yang seperti sekarang ini Bu Menteri dan seluruh jajarannya, saya mau mengatakan bahwa perempuan-perempuan Indonesialah yang bisa kita harapkan untuk bisa mengisi kekosongan di dalam rangka memberdayakan keluarga masing-masing. Ibu-ibu dan perempuan perempuan di seluruh Indonesia kita tahu adalah ibu-ibu yang sangat kreatif. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa melakukan stimulasi atau memberikan rangsangan kepada mereka baik dalam bentuk program-program yang terkait dengan apa yang mereka inginkan maupun penambahan-penambahan modal yang terkait dengan apa yang sesuai dengan minta dan bakat dari ibu-ibu kita itu.Perempuan & Anak Ibu-Ibu Kreatif 8
Saleh Partaonan Daulay 8 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Sebentar bu. Jadi saya mau menanggapi tentang yang revolusi mental ini. Tidak usah ibu ikut- ikutan disitu. Inikan tidak jelas ini, ini lagi disoroti masalahnya ini soal revolusi mental ini. Bikin website kok sampai begitu misalnya tapi pertanyaan tadi belum mengerucut bu. Saya mau kasih tahu, inikan masalah soal gender equality, itu adalah bagian dari pandangan kesesapan barat, itu feminisme, gerakan feminisme yang ditransfer ke Indonesia begitu ada transisi demokrasi di Indonesia dan itu dimainkan sebagai isu besar di Indonesia dan itu menjadi konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengapa banyak tanggapan, yang karena mereka memang tidak fokus melihat itu. Hasilnya apa dari selama beberapa tahun kita konsentrasi disitu mulai dari tahun 1999 sampai hari ini, apa sih sebetulnya hasilnya? Soal ada misalnya representasi perempuan 30%, itukan sebetulnya bukan dari Kementerian Permberdayaan Perempuan saja itu bu hasilnya. Itu adalah dari Kementerian yang lain. Inikan kita menyuarakan itu dan lain sebagainya, inikan tidak efektif.Perempuan & Anak Konsep Gender Equality 8
Saleh Partaonan Daulay 8 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Lalu tadi ibu membuat kuantifikasi itu dari sisi angka-angka kuantitatif. Ibu mengatakan 30:70, perempuan 30, laki-laki 70. Saya tanya sekarang bu, andaikata misalnya perempuan-perempuan itu dikasih jabatan-jabatan tertentu strategis sementara orang-orangnya tidak mampu secara kualitatif untuk menduduki jabatan itu. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat kalau di politik juga ibu-ibu itu kuat-kuat itu, jago-jago mereka. Mereka bahkan lebih jago dari laki-laki. Di Indonesia kan banyak, presiden kita sudah pernah perempuan. Pimpinan partai politik sekarang ada yang perempuan. Makanya yang tadi ditanya Pak Iqbal kemudian tadi Pak Fauzan dan beberapa kawan-kawan yang lain itu sebetulnya ini sampai kapan sih bicara gender equality di Indonesia supaya setara. Jadi tidak bisa kita menyamakan Indonesia dengan negara-negara barat. Saya di banyak hal itu termasuk HAM. HAM Indonesia HAM Konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa kita ambil HAM-HAM yang sembarangan dari luar sana, belum tentu cocok dengan prinsip dan kategori budaya bangsa kita.Perempuan & Anak Konsep Gender Equality 8
Saleh Partaonan Daulay 8 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Sekarang ini tadi, pertanyaannya berapa persen misalnya ibu katakan 30%:70%. 30% dan 70% di bidang apa saja? Di dalam politik tidak ada perbedaan antara perempuan laki-laki, bahkan kita kasih kuota 30%, sebetulnya itukan tidak fair bagi laki-laki juga, mestinya tetapi kan tidak ada masalah di kita, dibolehkan. Kemudian di apa, apakah perlu lagi 30% di seluruh birokrasi kita harus isi perempuan misalnya, kan begitu bu. Jadi itu bu yang menurut saya perlu itu soal pemberdayaan itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas perempuannya. Perempuan itu kalau kualitasnya bagus tidak usah diberdayakan. Bisa, akan lebih hebat sebetulnya perempuan-perempuan. Banyak contoh- contoh perempuan yang hebatnya yang telah lahir di bumi ini. Itu maksud saya bu. Jadi fokusnya kesitu, diberikan kesempatan kepada kita. Ini sampai kapan kemudian, apa saja yang tidak setara tadi itu, iya kan? Saya dengan Ibu Ade dan kawan-kawan itu saya menganggap kadang-kadang mereka dibutuhkan dalam hal-hal tertentu itu banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan laki-laki. Sebentar Bu Itet, nanti biar ditanggapi Ibu Menteri setelah ini. Silakan Ibu Menteri. Nanti saja, supaya ibu lebih mendalam. Silakan bu.Perempuan & Anak Konsep Gender Equality 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki (1) Bagaimana realisasi program kerja dan APBN Tahun Anggaran 2014 dan kaitannya dengan  merespon kondisi objektif permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan program APBN dari tahun anggaran 2014 dan hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti. (2) Bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan good governance dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan yang transparan dan akuntable khususnya terkait dengan 19 rekomendasi senilai Rp1,13 miliar yang masih diberikan status belum sesuai rekomendasi. (3) Sejauhmana kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian PP&PA tahun 2016 dengan adanya peningkatan anggaran yang sangat signifikan, memiliki konsistensi dengan rencana kerja pemerintah tahun 2015, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, visi, misi, tujuan serta sasaran kebijakan. Hal ini penting karena akan dapat diketahui keterkaitan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan yang hendak diwujudkan oleh Kementerian PP&PA pada tahun 2016 serta mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia yang dapat dilihat dalam setiap program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang dirinci menurut jenis belanja setiap satuan kerja. (4) Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran berdasarkan perbandingan besar anggaran penunjang administrasi yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dengan besaran anggaran program yang akan digunakan untuk setiap masing-masing fungsi itu. Dengan membandingkan rencana penggunaan anggaran antar satuan kerja tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi, apa yang menjadi prioritas, target yang dicapai dan hasil yang diharapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 ini.Perempuan & Anak Pemeriksaan BPK 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga kita berharap bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak. Apa yang kami dapatkan selama beberapa kali rapat dengan Kementerian ini bahwa Kementerian ini programnya selalu copy paste dari program-program tahun sebelumnya. Tidak ada program yang betul betul menurut kami bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat luas terhadap Kementerian ini tetapi kami memahami hal itu. Kenapa? Karena memang anggarannya pada tahun-tahun lalu itu memang selalu sedikit. Kita mengatahui bahwa program kerja bisa dirumuskan, bisa disusun dengan baik jika memang diiringi dengan penganggaran yang benar karena itu politik anggaran sangat-sangat penting bila kita kaitkan dengan apa yang ingin dilakukan oleh sebuah Kementerian dan lembaga yang terkait di Indonesia tetapi hari ini harapan Komisi VIII menjadi cukup besar karena tadi saya dengar dan saya baca sendiri tadi dan sudah saya diskusikan secara informal dengan Ibu Menteri tadi, itu ternyata anggarannya untuk tahun ini sudah mencapai Rp1,26 triliun. Ini tentu adalah berkat kerja keras kita, rapat dan secara maraton disini beberapa waktu yang lalu bahkan termasuk pada bulan ramadhan yang kemarin itu, kita sungguh-sungguh untuk bisa membantu bagaimana Kementerian ini bisa lebih berdaya lagi dan kalau perlu jangan kementerian lain atau lembaga lain yang lebih menonjol di dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap besok-besok ini Kementerian ini atau ibu menteri dengan seluruh jajarannya akan tampil, kelihatan di depan, sebagai garda terdepan kita untuk memberdayakan dan melindungi anakanak Indonesia. Kalau sekarang kan ada banyak lembaga-lembaga lain bahkan lembaga swadaya masyarakat itu kelihatan lebih menonjol dibandingkan kementerian ini. Ke depan ini kita berharap bersama-sama dengan Komisi VIII, kita sama-sama akan tampil menjadi leading sector yang betulbetul bisa menjawab seluruh tantangan dan menjawab seluruh harapan-harapan masyarakat kepada kita.Perempuan & Anak Pesimisme 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Saudara-Saudara peserta rapat yang saya hormati. Ibu Menteri. Kami di Komisi VIII ini setiap kita rapat beberapa waktu yang lalu selalu saja ada perdebatan yang cukup kontekstual karena menyikapi berbagai macam problem perempuan dan anak di Indonesia yang saya kira dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari itu semakin kompleks dan hal itu tentu saja juga terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi dimana kadang-kadang sistem teknologi informasi itu juga belum tentu sesuai dengan peruntukannya seperti apa yang terjadi belakangan itu. Ada anak-anak yang semestinya itu belum cukup dewasa tetapi akan lebih cepat dewasa dengan mereka melihat hal-hal atau konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya. Belum lagi kita melihat bahwa tayangan-tayangan di Indonesia saat ini itu juga belum sangat ramah dengan anak. Lebih banyak tayangan-tayangan yang disajikan pada prime time itu adalah tayangan-tayangan orang dewasa padahal saat-saat itu anak-anak kita di seluruh Indonesia sedang berada di depan televisi dan yang menentukan karakter anak-anak kita itu dikhawatirkan itu bukanlah orang tua, bukan sekolah, bukan lingkungannya tetapi bisa jadi adalah televise televisi dan program-programnya yang menurut saya sampai hari ini dalam pengamatan saya, itu belum tentu juga sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks itulah maka tentu wajar jika Komisi VIII DPR RI di dalam rapat-rapat terakhir itu selalu konsisten meneriakkan bagaimana agar Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang sangat tangguh dan perempuanperempuan yang memiliki martabat dan perempuan-perempuan yang bisa diandalkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kecil dan domestik di lingkungannya masing-masing.Perempuan & Anak Problem Perempuan&Anak 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki (1) Bagaimana realisasi program kerja dan APBN Tahun Anggaran 2014 dan kaitannya dengan  merespon kondisi objektif permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Selain itu kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan program APBN dari tahun anggaran 2014 dan hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti. (2) Bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan good governance dan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan yang transparan dan akuntable khususnya terkait dengan 19 rekomendasi senilai Rp1,13 miliar yang masih diberikan status belum sesuai rekomendasi. (3) Sejauhmana kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian PP&PA tahun 2016 dengan adanya peningkatan anggaran yang sangat signifikan, memiliki konsistensi dengan rencana kerja pemerintah tahun 2015, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, visi, misi, tujuan serta sasaran kebijakan. Hal ini penting karena akan dapat diketahui keterkaitan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan yang hendak diwujudkan oleh Kementerian PP&PA pada tahun 2016 serta mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia yang dapat dilihat dalam setiap program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang dirinci menurut jenis belanja setiap satuan kerja. (4) Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran berdasarkan perbandingan besar anggaran penunjang administrasi yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dengan besaran anggaran program yang akan digunakan untuk setiap masing-masing fungsi itu. Dengan membandingkan rencana penggunaan anggaran antar satuan kerja tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi, apa yang menjadi prioritas, target yang dicapai dan hasil yang diharapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 ini.Perempuan & Anak Proker 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Saudara-Saudara peserta rapat yang saya hormati. Ibu Menteri. Kami di Komisi VIII ini setiap kita rapat beberapa waktu yang lalu selalu saja ada perdebatan yang cukup kontekstual karena menyikapi berbagai macam problem perempuan dan anak di Indonesia yang saya kira dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari itu semakin kompleks dan hal itu tentu saja juga terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi dimana kadang-kadang sistem teknologi informasi itu juga belum tentu sesuai dengan peruntukannya seperti apa yang terjadi belakangan itu. Ada anak-anak yang semestinya itu belum cukup dewasa tetapi akan lebih cepat dewasa dengan mereka melihat hal-hal atau konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya. Belum lagi kita melihat bahwa tayangan-tayangan di Indonesia saat ini itu juga belum sangat ramah dengan anak. Lebih banyak tayangan-tayangan yang disajikan pada prime time itu adalah tayangan-tayangan orang dewasa padahal saat-saat itu anak-anak kita di seluruh Indonesia sedang berada di depan televisi dan yang menentukan karakter anak-anak kita itu dikhawatirkan itu bukanlah orang tua, bukan sekolah, bukan lingkungannya tetapi bisa jadi adalah televise televisi dan program-programnya yang menurut saya sampai hari ini dalam pengamatan saya, itu belum tentu juga sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks itulah maka tentu wajar jika Komisi VIII DPR RI di dalam rapat-rapat terakhir itu selalu konsisten meneriakkan bagaimana agar Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini bisa menjadi ujung tombak di dalam rangka memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang sangat tangguh dan perempuanperempuan yang memiliki martabat dan perempuan-perempuan yang bisa diandalkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kecil dan domestik di lingkungannya masing-masing.Perempuan & Anak Tayangan/Tontonan 8
Saleh Partaonan Daulay 1 PAN Sumatera Utara II Laki-Laki Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan bahan tertulis yang disampaikan kepada kami bahwa terkait dengan LK tahun 2014 Kementerian PP&PA meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari pagu anggaran tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebesar Rp192.494.559.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.697.798.695.,- atau sebesar 95,95%. Berkaitan dengan laporan tersebut, berdasarkan Surat Anggota III BPK RI Nomor 85/S/P.05/Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PP&PA Tahun 2014, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian PP&PA tahun 2014. Jadi dapat WTP ini Meneg PP&PA. Anggarannya Rp189 miliar, kalau tidak WTP itu berbahaya, iya tidak? Cuma Rp189 miliar, mungkin sama dengan anggaran GP Anshor, mungkin. Hal ini berarti bahwa Kementerian PP&PA telah dapat mempertahankan opini WTP untuk 7 kalinya. Jadi sebanyak 7 kali sejak pemeriksaan tahun 2009 atas LK Kementerian PP&PA tahun 2008.Perempuan & Anak WTP 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 29 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Usulan yang bisa saya tangkap berarti mendorong peningkatan alokasi anggaran Dekon, satu. Kemudian ditambah bagian berikutnya, mendorong alokasi anggaran peningkatan anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, Ibu?Perempuan dan anak Alokasi anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 24 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Betul bu, sebelum dilanjutkan. Itu yang Rp1,475 triliun itu apa tadi ibu? Cita-cita atau apa?Perempuan dan Anak Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 25 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Berarti 2016 tidak mungkin direalisasikan. Yang mungkin yang 103 kan?Perempuan dan Anak Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bu, 2016. Kita ini bicarakan 2016. Nah pertanyaan saya, tadi ada Rp1,475 triliun. Itu disebutkan dan banyak programnya itu, itu yang dipuja puji oleh kawan-kawan ini. Sekarang pertanyaannya apakah 2016 ini, itu akan diajukan. Apakah itu sudah dibicarakan trilateral di tingkat pemerintah.Perempuan dan Anak Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2016 hasil trilateral meeting sebesar Rp103.700.000.000,- dengan rincian: a. Belanja operasional sebesar Rp26 mililar. b. Antisipasi perubahan struktur dan fungsi sebesar Rp22,5 miliar. c. Penambahan mandat Komisi Perlindungan Anak sebesar Rp6,2 miliar. d. Program penguatan P2TP2A sebesar Rp40,5 miliar. e. Program pemetaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pembentukan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten kota sebesar Rp8,5 miliar.Perempuan dan Anak Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 6 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Wa'alaikumsalam. Jadi pertanyaan Ibu Saras ini 5 sekaligus, kalau saya satu saja bu, berapa jumlah tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri? Jumlahnya saja, tidak usah ditanya perlindungannya. Ibu tahu tidak? Kalau tidak ya bagaimana memberdayakan dan melindunginya? Ini jumlah ya? Jumlah manusia Indonesia, rakyat Indonesia, tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalau yang melindungi, jumlahnya berapa tenaga kerja wanita. Nanti kita diskusi yang lainnya itu belakangan saja. Itu titipan pertanyaan saya yang lain.Perempuan dan anak Data TKW 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang kedua, ada program-program lain yang menurut saya hampir tiap tahun dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kalau saya lihat dari arsip yang ada di Komisi VIII ini yaitu tentang membujuk juknis. Ini juknis kok tidak selesai-selesai. Petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu kan belum selesai-selesai itu, kok tiap tahun. Mestinya kalau sudah ada dasarnya pada periode yang lalu, kalaupun ada perubahan ya tinggal sedikit lagi atau kalau tidak kan cetak ulang. Buku saja itu bisa sampai 12 sampai 13 bahkan 30 kali edisi cetak ulang. Karena apa? Kalau juknis ini tidak selesai-selesai, uang kementrian ini habis disitu saja. Mengumpulkan pakar anak, pakar anak dan yang pakarnya yang itu-itu terus iya kan? Tidak ada perubahan, ini juga perlu dijelaskan dan yang terakhir Bu, soal pemberdayaan ekonomi perempuan. Tadi sekitar Rp75 miliar usulannya. Tidak yakin saya, 60% dari 245 juta rakyat Indonesia ini, pemberdayaan ekonomi perempuan yang 60% diantaranya itu hanya Rp75 miliar, tidak yakin sayaPerempuan dan Anak Juknis, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki

Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini atas nama Komisi VIII DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta rombongan dan juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang sudah hadir bersama-sama kita di dalam ruangan yang berbahagia ini.
Sesuai dengan acara rapat-rapat Dewan Rakyat Republik Indonesia, masa persidangan II tahun sidang 2014- 2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014 serta sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi maka pada hari ini Selasa 20 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut : Pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014. Yang kedua, tindak lanjut ikhtisar semester I BPK RI tahun 2014. Yang ketiga, paparan rencana kerja tahun 2015 dan yang terakhir isu-isu aktual terkait perempuan dan anak.
Menurut laporan Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja kali ini telah hadir 26 anggota, izin 2 orang anak dan 5 orang anggota yang sedang mengikuti Rapat Banggar pada saat yang sama dan pada jam yang sama, dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata-tertib DPR RI pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai.
Atas persetujuan Saudari Menteri Pemnberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka Rapat Kerja ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Adapun agenda rapat kita pada hari ini sebagaimana telah disampaikan di atas tadi, yang pertama adalah Pengantar dari Ketua rapat, yang kedua nanti kita dengarkan penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ketiga, tanya jawab, yang keempat kesimpulan dan yang terakhir adalah Penutup.
Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin menawarkan apakah agenda rapat tadi bisa kita sepakati secara bersama? Sepakat ya? Baik.
Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan pada kita semua kira-kira rapat kerja kita ini diakhiri sampai jam berapa? Jam berapa 16.00 atau 16.30? Kalau begitu nanti tanggapannya jangan panjang-panjang ya? Kita sepakati jam 16.30 WIB. Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia dan
Seluruh Anggota DPR RI Komisi VIII yang kami hormati,
Rapat pada hari ini adalah merupakan rapat kerja pertama kali antara Komisi VIII DPR RI periode 2014 2.019 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Karena kemarin diundang katanya ditunda dulu, maka kita tunda hari ini diundang lagi. Mudah-mudahan Rapat Kerja perdana kita ini bisa menjadi langkah awal kemitraan yang sangat strategis baik dari sisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dalam konteks bagaimana kita memperbaiki regulasi pengawasan dan juga anggaran yang menjadi tanggung jawab dari Komisi VIII DPR RI.
Sebelum kita memulai rapat ini perlu saya perkenalkan, karena ini adalah pertemuan pertama, saya perkenalkan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang sudah ada bersama kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama saya sendiri, adalah Doktor Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA dari daerah pemilihan Sumatera Utara II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Komisi VIII. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Bapak DR. Sodik Mudjahid, beliau adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Partai Gerindra atau Fraksi Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat I. Sebelah kiri saya adalah Ibu Hj. Ledia Amaliah, S.Si, M.Psi,T adalah Wakil Ketua Komisi VIIII DPR RI dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat I. Ada 2 lagi Pimpinan yang kebetulan bertugas di luar yaitu yang pertama DR.H. Diding Ishak, ,S.H. M.Hum yaitu dari Fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Barat III, dan yang terakhir lalu satu lagi Pimpinan yaitu Bapak Drs. Fathan, beliau adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Tengah II. Di sini sudah hadir beberapa Anggota Komisi VIII yang di sebelah kiri saya paling ujung kiri adalah Profesor Doktor, beliau adalah Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Timur II. Kemudian sebelahnya adalah KH. Fauzan dari PPP , daerah pemilihan DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya, ada Ibu Endang Srikarti Handayani SH, M.Hum, dari Fraksi Golkar, daerah pembelian Jawa Tengah V. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Hj. Tri Murni dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Banten I atau II Bu? I. Kemudian ada Ibu Hj. Endang Maria Astuti S.Sg, SH, dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah IV Ya, Bu? S.Ag, SH. Saya pun S.Sg ini kayak namanya rokok saja ini. Mestinya S.Ag gitu ya karena S.Sg itu kan ada rokok gitu. Nanti perbaiki ini Sekretariat, ini salah ini. Fatal ini kesalahannya Jadi Ibu Hj. Endang Maria Astuti ini yang jilbab kuning sesuai partainya warna kuning, daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Yang berikutnya ada Ibu Itet ini, sebentar supaya lengkap ini namanya nanti salah diinterupsi lagi, Ibu ltet adalah Anggota Komisi VIII dari fraksi PDIP daerah pemilihan Lampung II. Sudah mulai lancar saya ini. Nanti disampaikan pada saat memberi pertanyaan disampaikan lagi perkenalannya lebih jauh. Berikutnya adalah Ibu Delia, yang jlibab biru dan semuanya biru, kelihatannya mau pindah partai. Sebetulnya beliau adalah dari fraksi Partai Golkar, di daerah pemilihan Sumatera Utara III. Berikutnya Ibu kalau kami manggilnya Rayahu Saraswati Djojohadikusumo, dipanggil Ibu Sarah, ini dari Fraksi Gerindra, daerah Fraksi diri daerah pemilihan Jawa Tengah IV, di belakang yang pakai peci adalah kyai Haji Maman, beliau adalah dari fraksi PKB, daerah pemilihan Jawa Barat berapa ustadz? IX. Kita pindah sebelah kanan yang paling kanan Bapak Samsu Niang, Samsu Niang, dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Sulawesi Selatan I Pak ya? II. Kemudian ada yang di sebelahnya Bapak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, ini Anggota Fraksi PDIP dari Banten I. Kemudian ada DR. Jalaluddin Rakhmat dari Fraksi PDIP, Daerah pemilihan Jawa Barat II. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Raden Mas Syafi'i, beliau adalah dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Sumatera Utara I. Kemudian ada Ibu Dessy Ratnasari, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jawa Barat berapa Bu Desi? II? IV ya? Kalau Ibu Desi jangan dipindah-pindahin, sudah betul itu disitu. Kemudian ada Bapak Choirul Muna dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Kemudian ada Bapak Fikri, nanti dilengkapi Pak pada saat memberikan tanggapan. Pak Fikri ini dari fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Tengah IX. Yang terakhir yang kemarin belum hapal ini. Oke. Yang terakhir sebelah kanan paling sebelah kanan sana Pak Hasan Aminuddin, dari Nasdem juga ya, dari Fraksi Nasdem daerah pemilihan Jawa Tengah sorry, dari Jawa Timur II. Kemarin waktu kita dengan Jawa Timur, lupa Pak. Kemudian Bapak Syamsul Lutfi Dari Fraksi Demokrat Pak ya? Dari Fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Pak Nur Purnama Sidi, dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan Jawa Timur berapa Pak? IV. Kemudian ada Pak Anda, Nanda, ini yang mana ini tulisannya, Pak Nanda, ini dari fraksi Nasdem, daerah pemilihan sorry, dari Gerindra, yang pakai peci Bu ini nanti kalau salah-salah panggilkan bisa marah-marah ini mereka ini Gerindra, dari Banten Banten I Pak ya? Yang terakhir Pak Romzi, yang paling ujung sana, masih agak kelihaatan belia gitu karena sering berpantun, beliau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Adalagi yang belum? Saya kira itu, sudah semua, Nanti kalau yang menyusul silakan memperkenalkan diri sendiri karena perkenalan menghabiskan waktu lebih dari 15 menit. Baik.
Bapak, Ibu, Saudara khususnya para tamu yang sudah hadir.
Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan bahwa Rapat Kerja dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI dalam hal bermitra kerja dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana persoalan perempuan dan anak saat ini dalam kondisi yang sangat kritis dan memprihatinkan. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2013 tercatat hampir 280.000 kasus kekerasan yang dialami perempuan. Selain itu juga, berbagai kasus terkait dengan perdagangan perempua/human traficking, ternyata Indonesia adalah negara sumber utama tujuan dan transit, bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak dan pria. Dan ternyata 99 persen korban perdagangan tersebut merupakan perempuan dimana yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut kebanyakan pekerja domestik, sebagai pekerja rumah tangga yang dijual dan dianiaya. Ini kasus-kasus seperti ini sudah, saya kira sampai belakangan ini juga aktual terakhir di Medan kita mendengar kasusnya. Dan saya tidak tahu kita mendengar apa yang menjadi perhatian dari Kemeneterian Pemberdayaan Perempuan soal ini dan begitu juga soal anak kemarin ada kasus Jakarta International School misalnya dan kita juga tidak tahu sejauh mana penanganan masalah itu sudah diselesaikan.
Nah, terkait dengan anak berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak juga semakin kompleks, ruwet, dan mengerikan untuk kelangsungan masa depan anak-anak kita. Saat ini kondisi ini kondisi Indonesia sangat dapat dikatakan darurat kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, psikis dan sosial. Kasus pedofili di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia. Ini berdasarkan data yang kami miliki ternyata kekerasan pada anak didominasi kejahatan seksual. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 angkanya berkisar 42 sampai 62%. Untuk traficking atau perdagangan anak berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada tanggal 12 Juni 2001 mengenai traficking in person perdagangan manusia memasukkan Indonesia sebagai sumber traficking bersama-sama dengan 27 negara di dunia, baik di dalam negeri maupun antar negara bahkan terbesar di Asia Tenggara. Begitu juga kasus-kasus korban pelaku tindak pidana juga menunjukkan angka peningkatan.
Selanjutnya yang juga sangat kita takutkan adalah terkait dengan Narkoba. Saat ini Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Kemarin baru ada beberapa orang yang dieksekusi mati karena akibat kasus narkoba ini dan tentu saja anak-anak sangat rentan untuk ikut menjadi pengguna dari narkoba itu. Prefelensi penyalahgunaan narkoba diproyeksikan menilai meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2008 saja sebesar 1,99 persen, tahun 2011 sebesar 2,30 persen tahun 2013 sebesar 2,56 persen dan tahun 2014 sebesar 2,8 persen ini perkiraan seperti. Nah, kondisi ini juga diperparah dan dianggap sebagai penyebab kontribusi terbesar adalah masalah kemiskinan. Dimana mayoritas anak Indonesia kurang 85% mengalami kekurangan kebutuhan primer dan layanan primer. Tentu masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu di dalam paparan ini. Nah, kondisi objektif diatas itu memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa permasalahan perempuan dan anak bukanlah masalah sederhana. Akan tetapi ini masalah yang strategis dan serius karena ini menyangkut masa depan serta kelanjutan bangsa ini yang tentunya memerlukan upaya dan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan DPR. Kalau para kyai-kyai, para ustadz-ustadz itu masalah perempuan ini sudah final itu sangat penting karena di dalam didalam Bahasa Arab itu disebut An-nissa Wa i'madul billad, wa man sholahat wa sholatul billad, wa man fa sadad fa sadatil billad , Perempuan itu adalah tiang negara, Jadi kalau tiangnya itu bagus maka bagus lah negara itu. Tapi kalau tiang itu rusak, rusak lah negara itu. Coba Ibu bayangkan kalau ibu-ibu tidak diurus dengan benar perempuan tidak diurus dengan benar, itu kaitannya suaminya bisa rusak, anak-anaknya juga bisa rusak orang tuanya juga bisa rusak, orang tuanya juga bisa rusak dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua karena itu lah maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menjadi salah satu bagian sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Nah, Komisi VIII dalam hal ini akan bersungguh-sungguh untuk bekerja bersama dengan kementrian ini dalam hal ini yang supaya persoalan perempuan dan anak ini bisa kita tingkatkan pelayanannya dari waktu ke waktu, sehingga Indonesia bisa menciptakan generasi generasi yang berkualitas yang bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Salah satu contoh Ibu, kalau soal anak menurut saya Kita sebenarnya bisa melakukan kekerasan tanpa kita sadari kepada anak-anak dimana hiburan untuk anak-anak di televisi-televisi kita sudah sangat jarang sekali. Tontonan-tontonan televisi untuk anak itui biasanya bukan produksi dalam negeri domestik tetapi sudah lebih banyak kita import lebih banyak dari luar negeri. Tokoh-tokoh yang mereka kenalkan itu bukan lagi tokoh-tokoh pahlawan nasional kita atau tokoh-tokoh panutan kita. Tetapi mereka kenal dengan tokoh-tokoh yang ada di kartun-kartun yang senantiasa dan setiap hari bahkan setiap jam diputar di televisi-televisi kita. Menurut saya ini adalah bentuk kekerasan yang mungkin kita tidak sengaja itu bentuk kekerasan, tetapi pada faktanya kita tidak menyiapkan, tidak menyediakannya sarana tontonan yang baik yang mendidik, yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan semangat dan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, jangan heran kalau ada anak-anak suka buat kekerasan, anak-anak yang tidak sopan pada orang tua menurut versi ketimuran karena mereka mencontoh dan menonton apa yang mereka lihat dari televisi-televisi di mana kelakuan seperti itu atau tindakan seperti dianggap ya masih sopan padahal menurut adat istiadat kita tidak sopan lagi.
Nah, karena itu lah saya kira rapat kita kali ini penting dilakukan. Ada 4 Perda yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini yang ingin kami dengar juga dari tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Yang pertama, sejauh manakah perkembangan mengenai realisasi program dan anggaran tahun 2014, baik dari realisasi penyerapan maupun capaian target kinerjanya yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.
Yang kedua, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015.
Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu BPK tahun anggaran 2014. Selain evaluasi pelaksana APBN tahun 2014 dan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK tahun 2014 dan paparan rencana kerja tahun 2014 Kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan masalah-masalah aktual atau isu-isu aktual yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kami hormati,
Demikianlah pengantar rapat yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk memberikan penjelasan terhadap pokok-pokok pertanyaan atau pokok-pokok permasalahan yang kami sebutkan di atas. Kami persilakan.Perempuan dan anak Kekerasan perempuan 8

SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terima kasih Ibu Menteri. Tadi sudah kita dengarkan paparan terhadap 4 pertanyaan pokok yang diajukan Komisi VIII dalam sidang kali ini. Terus terang saja saya lihat ada kemajuan sedikit Bu Menteri, kemajuan sedikit ini sekarang sudah berani menganggarkan Rp1,475 triliun tetapi apakah ini cita-cita atau imajinasi saya belum mendapat penjelasan karena kemarin ini dari tahun lalu kan Rp217 miliar, itu ada loncatan Rp1,2 triliun lebih. Tapi sebetulnya kita senang kalau memang itu betul-betul, jadi perlu misalnya penjelasan. Tadi kan ibu menjelaskan landasan hukumnya banyak sekali mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan seterusnya ke bawah sampai Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira ini landasan pokok yang bisa dijadikan rujukan tetapi sekarang yang perlu kita ketahui disini bersama menurut saya yang pertama adalah Apakah yang Ibu sampaikan ini betul-betul sudah dibicarakan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan atau juga sudah langsung bicara dengan presiden supaya hal ini betul-betul nanti kalau kita merumuskan, ini bukan sekedar cita-cita, kita rapat disini terbatas waktunya. Jadi nanti kalau kawan-kawan mengajukan usulan program, tidak bolak balik lagi ke sana kemari.Perempuan dan Anak Koordinasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai pagu indikatif dan RKP tahun 2016 sebesar Rp269.332.000.000,- yang diperuntukan: a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp97,4 miliar. b. Program perlindungan anak sebesar Rp77.643.000.000,- c. Program dukungan manajemen sebesar Rp94.289.000.000,-Perempuan dan Anak Pagu indikatif 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan bersama para pejabat Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam tahapan pembahasan APBN tahun 2016.Perempuan dan Anak Pembahasan APBN 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Apa yang bisa kita lakukan dengan ibu-ibu yang petani-petani bu, petani yang tidak punya tanah, itu ibu-ibu buruh-buruh kasar yang ada di pasar-pasar, iya kan? Yang gendong-gendong, kemudian bahkan ada yang buruh kasar yang pukul-pukul batu untuk cari makan keluarganya dan lain sebagainya dan Rp70 miliar itu saya kira merupakan suatu hal yang sangat ironis kita bicarakan di rapat forum yang berbahagia ini. Jadi karena itu mungkin perlu ada strategi baru dari kementerian ini khusus berbicara dengan kementrian lain seperti Kementerian Koperasi, kalau perlu perempuan itu dapat 60% dana dari dana koperasi itu, itukan masuk akal itu. Jadi kalau yang melamar itu ada koperasinya perempuan, itu harus utamakan. Alasannya sederhana Bu menurut saya, perempuan itu biasanya kerjaannya lebih rapih dan lebih amanah, jadi tidak ada kredit macet biasanya kalau perempuan. Ibu-ibu lebih rajin, lebih bertanggungjawab. Kalu ibu-ibu dikasih uang sedikit di rumah 10 biasanya bisa cukup untuk keluarga, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit insha Allah cukup. Nah itu alasan anda saya kira bisa dilihat performance-nya bu, nah ini mungkin nanti bisa di diskusikan di Kementerian Ibu termasuk dengan bank-bank perkreditan yang saya kira selama ini juga tidak adil.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pada periode yang lalu itu ada program-program yang bisa mengambil bantuan dana sekitar Rp20 juta tanpa agunan misalnya, KUR ya, itu yang model seperti itu mungkin bisa dilakukan untuk ibu-ibu, yang penting kan verifikasinya orangnya jelas, jadi saya kira itu perlu dipikirkan supaya program ini saya setuju yang pemberdayaan penguatan ekonomi perempuan ini menjadi satu fokus yang betul-betul harus dipertimbangkan. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya bu untuk melihat apa yang Ibu paparkan disini dan lebih detailnya lagi, di tangan saya ini hampir semua Anggota Komisi VIII sudah mengajukan lembar pertanyaan. Saya khawatir nanti ini malah waktunya tidak cukup untuk ibu menjawab karena itu pada kawan-kawan yang bertanya, kalau bisa itu dalam bahasa arabnya itu "ma qala wama dallah", stright to the point, jadi langsung pada pokoknya saja. Yang pertama di tangan saya ini ada Ibu Dessy Ratnasari. Silakan Ibu Desy, nanti setelah ini Pak Maman Imanul Haq.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 31 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begini Bu, konkritnya. Ibu tadi kan menyebut Rp75 miliar untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah ini Pak Bisri ini pengusaha Bu dan calon bupati disana, jadi bisa disinkronkan program itu dengan pembinaan Dapilnya beliau, begitu. Itu yang dia tanya, bisa tidak beliau dapat begitu untuk mengusulkan. Mengusulkan program itu di tempatnya. Aspirasi Dapil ini istilah ini istilahnya ini kalau di bahasa DPR ini.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 32 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Uangnya kan Rp75 miliar.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 33 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu masih cita-cita Pak Bisri.Perempuan dan Anak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 39 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lanjutkan 1 menit lagi. Nah satu lagi bayi menyemplung disumur, yaitu baru kemarin, baru kemarin bu, baru kemarin hari ini ya saya ini difax tadi pagi gitu ya di Boyolali. Ini nanti saya berikan sama Ibu, terus yang kedua saya hormati, saya muliakan dari BNPB itu juga sama, saya mendukung saja karena BNPB sangat profesional saya yakin sebagai Anggota juga baru, tentunya rencana dan pelaksana yang disampaikan itu saya percaya penuh dengan anggaran yang 4 triliun dan sebagainya untuk nasional seluruh Indonesia dan itu dukungan saya. Dan yang kedua adalah saya mau tanya apakah bapak sudah beli helikopter? Kemarin saya sampaikan kepada bapak bahwa dengan dana itu bisa untuk memfasilitasi bapak, karena Sabang sampai Meraoke bahkan ya to, untuk fasilitas untuk juga masyarakat, sebetulnya bisa kenapa tidak? begitu.Perempuan dan Anak Pembuangan bayi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Begitu juga persoalan-persoalan perempuan, prostitusi online dan hal-hal yang lainnya itu yang banyak kita temukan saat ini di Indonesia. Tentu itu mungkin bisa juga dijadikan sebagai progress report yang bisa disampaikan kepada Komisi VIII sehingga ada persamaan persepsi dan pandangan kita ke depan bagaimana kita bisa menjelaskan semua persoalan ini kepada masyarakat dan yang lebih penting dari itu semua adalah kita mau memastikan bahwa pemerintah dan juga DPR dalam hal ini hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi dan kontribusi untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terutama yang ada kaitannya dengan Kementerian Sosial.Perempuan dan Anak Perempuan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bapak/ibu, Saudara serta rapat yang saya hormati. Kita selama ini mengetahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu kementrian yang menjadi tumpuan harapan dari masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak Indonesia. Tetapi pada kenyataannya kita mengetahui bahwa belakangan ini banyak sekali persoalan-persoalan perempuan dan juga masalah-masalah anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan setiap waktu dan setiap saat selalu menghiasi media-media yang ada di Indonesia. Karena itu tentu Anggota Komisi VIII dan seluruh pimpinan yang ada di Komisi VIII sudah seringkali mendengar keluhan, pertanyaan, masukan dari masyarakat terkait bagaimana kita akan mengarahkan program-program pemerintah agar selalu hadir bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka menuntaskan berbagai macam persoalan yang ada itu dan tentu dalam konteks itu ada isu-isu aktual yang mungkin belakangan juga nanti kami harapkan bisa dijelaskan bagaimana partisipasi konkrit dari kementerian ini dalam rangka menyahuti berbagai macam persoalan yang muncul.Perempuan dan Anak Permasalahan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Terakhir, kemarin saya diminta diwawancara oleh media terkait adanya orkes dangdut di dalam pelepasan siswa sekolah dasar di salah satu sekolah dasar negeri di Jawa Timur kalau tidak salah dan tentu itu adalah merupakan problem tersendiri karena orkes dangdut yang diundang dalam pelepasan sekolah dasar itu menampilkan hal-hal yang tidak sepantasnya dipertontonkan untuk anakanak. Secara langsung atau tidak langsung sadar atau tidak sadar ternyata lembaga-lembaga pendidikan kita juga melakukan kekerasan kepada anak-anak dimana kekerasan itu sepertinya dibalut dengan nuansa entertainment, nuansa hiburan yang tentu hal ini banyak mendatangkan protes dan kritik dari masyarakat. Karena itu tentu koordinasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan Kementerian khususnya Kementerian Pendidikan Nasional menjadi suatu keharusan yang betul-betul tidak boleh kita lupakan dan kemarin sebelumnya kita mendengar adanya kasus video yang melibatkan anak-anak yang sama sekali sangat-sangat memiris hati kita bahwa ternyata di tengah-tengah kita ada eksploitasi yang dilakukan secara tidak langsung kepada anak-anak kita. Anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban dan kelihatannya anak-anak tersebut nanti kalau mereka sudah sadar maka mereka juga akan memiliki masa depan yang saya kira akan menjadi persoalan tersendiri bagi anak-anak itu secara psikologis. Dalam konteks itulah maka tidak ada cerita lain selain daripada bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini harus betul-betul berdiri sebagai tonggak utama di dalam pelaksanaan program-program koordinasi, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.Perempuan dan Anak Permasalahan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian yang kedua Bu, apakah usulan program tadi yang banyak ini, saya lihat ada lumayan bagus mungkin akan dirapikan sedikit sistimatisinya ini, sebetulnya ada yang bagus ini saya lihat. Jujur saja saya lihat ada perubahan-perubahan tetapi apakah ini sesuai dengan RPJMN yang Ibu sampaikan pada rapat sebelumnya disini. Kalau misalnya ada perbedaan, kira-kira penekanannya dimana supaya kita bisa mengevaluasi lagi pada usulan Ibu yang sebelumnya. Kemudian terus terang saja, saya lihat memang ada program-program yang saya dari awal itui tidak begitu gembira yaitu tentang program-program yang pertama ada pendampingan ini. Ini sebetulnya bentuk pendampingan ini apa karena faktanya di lapangan kalau ada korban kekerasan pada perempuan dan korban kekerasan pada anak, itu yang muncul malah justru lembaga-lembaga swasta, organisasi-organisasi non government organization. Nah ini mungkin yang dimaksud itu seperti apa pendampingannya itu?Perempuan dan Anak Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 4. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengusulkan program percepatan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia tahun 2016 sebesar Rp1,475 tiriliun dan mengkomunikasikannya kepada Presiden RI dengan rincian sebagai berikut: a. Pengembangan sistim perlindungan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp750 miliar. b. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebesar Rp200 miliar. c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp450 miliar. d. Pengembangan konsep ketahanan keluarga sebagai strategi pembangunan sebesar Rp75 miliar.Perempuan dan Anak Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang keempat, apa saja program dan kegiatan yang telah direalisasikan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Baik.Perempuan dan Anak Program perlindungan anak 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 28 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bapak, Ibu, Saudara beserta peserta rapat yang berbahagia,Tadi kita sudah mendengar paparan rapat dari Ibu Menteri kemudian sudah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VIII, lalu sudah ada jawaban dari Ibu Menteri itu kami mengharapkan pertanyaan-pertanyaan hallo ini yang terakhir. Kami mengharapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan 20 Bu, kalau 20 orang bertanya dikali 3 itu sekitar 60 pertanyaan. Jadi kita mengharapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu nanti bisa dijawab secara tertulis ke Komisi VIII untuk kita jadikan sebagai review untuk mengevaluasi keberhasilan kementrian ini. Kemudian yang berikutnya satu hal saya kira tadi kesepahaman baik Komisi VIII maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bagaimana agar sama-sama bisa meningkatkan anggarannya. Tetapi Ibu Menteri, anggaran itu hanya bisa ditingkatkan kalau Ibu punya program betul-betul yang ditawarkan kepada Komisi VIII yang betul-betul kita bisa support, kalau programnya sama dengan yang lalu ya anggarannya sama dengan yang lalu karena coba lebih berfikir ya akan out of the box. Ya, berpikir dil luar itu. Saya kira banyak ini. Ini dari deputi-deputi, ada ekonomi, ada saya dengar tadi macam-macam itu, itu bisa di-create lagi gitu.Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saya akan membacakan draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masa persidangan II tahun sidang sidang 2014-2015 hari Selasa tanggal 20 Januari 2015. Setelah mempelajari penjelasan tertulsis dan mendengarkan jawaban Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR RI tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014, paparan program kerja tahun 2015 serta isu aktual maka dapat disebutkan sebagai berikut :1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan realisasi anggaran sebesar Rp184.782.226.125,-.2. Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesdia yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2014.Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar beberapa rekomendasi BPK RI menjadi dasar dan bahan evaluasi dalam realisasi APBN tahun 2015.3. Selanjutnya terkait dengan program kerja tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia hendaknya memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR ini sebagai berikut : a) mendorong dan mendukung upaya Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan penguatan aspek kelembagaan, regulasi dan anggaran untuk mendukung Tupoksi kementerian. b) mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan program terobosan baru yang lebih strategis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. c) meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan secara komprehensif dan terintegrasi melalui peningkatan sosialisasi dan implementasi pengarus-utamaan gender di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. e) perlu dilakukan pendataan lebih rinci pekerja perempuan termasuk yang di luar negeri sehingga program perlindungan perempuan lebih terukur dan tepat sasaran. f) peningkatan alokasi anggaran Dekon termasuk untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. g) memandang perlu rancangan undang-undang baru dalam penguatan peran perempuan yang berbasiskan nilai budaya dan agama. h) peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. i) memastikan terbentuknya semua peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan anak Republik Indonesia.4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan alokasi pagu tahun anggaran 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebesar Rp217.719.899.000,- yang terdiri dari : a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,- b) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,- dan c) program perlindungan anak sebesar Rp57. 885.800.000,- Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan pendalaman bersama pejabat eselon 1 Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak . Ini tawaran draft kesimpulan, saya minta tanggapan kita apakah sudah cukup? Satu lagi yang penting, di ini cuma ada aplikasi kemudian pemahaman dan sebagainya tapi komitmen kita bersama untuk meningkatkan anggaran dan itu saya tidak baca secara eksplisit, dimana itu? Sudah ada beberapa Bu ya, yaitu misalnya di a sudah ada mendorong kemudian di d itu meningkatkan eh sorry meningkatkan upaya perlindungan dan sebgainya, saya itu butuh anggaran.Kemudian itu peningkatan alokasi anggaran misalnya f Itu saya kira itu kemudian soal regulasi ada beberapa yang lain saya kira Ibu Yang pertama begini, perlu dipahami bahwa Ibu Menteri datang kesini melaporkan pekerjaan orang lain, pekerjaan menteri sebelumnya. Oleh karena itu, kita memahami nah, nanti tahun depan kalau Ibu tidak ada perbaikan, baru bisa kita evaluasi yang lebih serius, ya yang catatan-catatan yang kita sampaikan tadi, itu sudah dicatat semua oleh Ibu Menteri dan kita menginginkan bahwa lembaga ini lebih mandiri, lebih independen, lebih kuat, lebih powerfull untuk memberdayakan perempuan dan perilndungan anak. Jadi saya kira karena itu kita pahami laporan yang ada sebagai bentuk warisan daripada kementrian apa menteri yang lama.Nah, karena itu kedepannya catatan-catatan yang tadi, sebagaimana dalam kesimpulan ini, itu menjadi referensi dan rujukan dari Ibu Menteri dan juga beserta jajarannya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap perempuan dan anak kita. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? maka dengan ini kita sepakati sudah setuju Bu? ada tanggapan? Ini masih normatif Bu belum ada yang mengikat, Ini mungkin Bu Danti yang .....Perempuan dan anak Realisasi anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 2 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sebelum Anggota Komisi VIII yang lain memberikan tanggapan, ada beberapa hal pokok mungkin yang ingin saya sampaikan bu, yang pertama tentang serapan. Serapannya ini kalau saya lihat dari tadi itu, itu sebetulnya uangnya sedikit tapi serapannya rendah. Ada dari 9% kemudian 14%, ada yang paling tinggii berapa tadi? 27%, 29%. Jadi ini serapannya rendah padahal ini sudah pertengahan tahun dan mestinya serapannya itu sudah lebih dari separuh karena apa? Karena ini sudah pertengahan tahun dan setahu saya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu anggaran APBNP-nya sedikit, berarti dia hanya melanjutkan APBN yang ditetapkan pada masa sidang sebelum Anggota DPR yang baru masuk.Perempuan dan Anak Serapan APBN 2015 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 1. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai realisasi anggaran tahun 2012, rata-rata sebesar 16,33%. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2015 Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain: a. Meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan program yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. b. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah direaliasikan. d. Menyusun perencanaan program dan anggaran perlindungan anak dalam menangani human trafficking dan kekerasan terhadap anak di dunia maya. Itu bukan menyusun perencanaan, menyusun rencana. Coba diganti.Perempuan dan Anak Serapan APBN 2015, Koordinasi, Pengawasan Program, Perencanaan Program8
SALEH PARTAONAN DAULAY 61 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tadi sudah dijawab kan Pak Dirjen Bimas Islam. Oh, untuk KUA DKI, khusus. Bagaimana perkembangannya itu Pak. Kalau menurut keterangannya Pak Fauzan, di DKI ini, KUA itu tidak ada, kantor-kantornya tidak ada, masih meminjam kepada Pemprov kan?Perkawinan KUA 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 62 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nanti diambil alih lagi oleh Pemprov kan tidak punya kantor lagi KUA itu. Seperti Sulawesi Tenggara, sampai sekarang masih bermasalah Kanwilnya. Silakan Pak dijelaskan bagaimana targetnya supaya Pak Fauzan bisa menjelaskan ke konstituennya.Perkawinan KUA 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 64 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ada problem itu di KUA itu. Itukan kecamatan itu dimekarkan terus itu. Jadi setiap ada pemekaran kecamatan berarti kan KUA nyaada.Perkawinan KUA 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 65 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Pak Dirjen, berarti KUA yang ada ini maksudnya struktur organisasi yang sudah ada, kantornya belum ada begitu.Perkawinan KUA 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kami hormati. Agenda rapat kerja pada hari ini mempunya nilai yang sangat strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 96 Undang ayat (2), tugas komisi di bidang penganggaran di antaranya mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Selain itu membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII. Berdasarkan hal itu ada beberapa hal pokok yang mungkin perlu dilakukan terutama dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR, dalam konteks itu maka Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui beberapa hal yang menjadi pokok yang akan kita diskusikan dalam rapat ini.Rancangan Anggaran Agenda rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 30 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang terakhir ini sebetulnya Pak Iqbal Romzi. Belum masuk ya? Jadi kawan-kawan, ini sudah jam 13.15 WIB, saya belum shalat dzuhur, Pak Menteri juga belum shalat dzuhur, saya kira sebelum. Shalat dulu, saya kira diskors karena ini Pak Menteri juga sudah tidak tenang juga nanti menjawab kalau belum shalat tapi sebelum saya skors saya mau menginformasikan kepada kita semua, pada tahun 2014 yang lalu, itu penyerapan Kementerian Agama itu hanya 87,56%. Jadi dari anggaran yang 33 disediakan itu, silvanya itu Rp6,18 triliun. Jadi besar kan berarti. Kalau dibuat untuk FKUB dan segala macam itu besar juga. 2014 dan itu 2014 itu sebetulnya penyerapannya turun dari 2013. 2013 itu 91,18%, berarti kan turun. Nah sekarang nanti kalau ada Rp6,18 triliun yang sisa, ini kasihan sebetulnya negara kita ini kalau setiap Kementerian memiliki silva Rp6,18 triliun dikali berapa kementerian, itu saya kemarin dengar-dengar negara mau meminjam Cuma Rp150 triliun untuk menambahi berarti kalau kali 30 kementerian sudah cukup tidak perlu hutang semestinya, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Lalu berikutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka sebagaimana yang disampaikan oleh ibu menteri pada rapat kerja pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 bahwa alokasi pagu tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp217.719.899.000,- . Yang terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,-. Yang kedua, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,- dan yang ketiga program perlindungan anak sebesar Rp57.885.800.000,-. Kemudian dari total pagu tersebut, alokasi untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp20 miliar yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut dialokasikan: 1. Untuk dana dekon program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp10 miliar. 2. Dana dekon program perlindungan anak sebesar Rp10 miliar.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 22 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya jelaskan saja jadi supaya jangan larut-larut. Yang akan berubah disini adalah anggaran Kementerian Sosial, itupun bukan penambahan tetapi pengurangan. Kementerian Sosial kan mengajukan anggaran Rp20 triliun, yang disepakati di Banggar tadi malam itu menjadi Rp9,6 triliun itu bisa nanti kita bicara, itu tetap penambahan namanya. Dari usulan 20, yang disetujui 9,6, ada penambahan 9,6. Kalau mau diskusi panjang soal itu nanti disitu bisa itu, di Kementerian Sosial, iya kan? Jadi kalau untuk kementerian yang lain yang ada dengan mitra kita itu tidak ada penambahan itu. Bahkan ada pengurangan. Kementerian Agama kalau tidak salah dikurangi juga. Bisa ya dipahami ya. Inikan pertanyaannya kenapa sih kok tidak ada penambahan segala macam, itu pemerintah yang mengurus itu. Tidak ada urusan dengan Ketua Komisi. Ketua Komisi harus perjuangkan bagaimana wong anggarannya dari sana saja Cuma dibicarakan seperti itu kuenya. Tidak bisa kita kecuali kalau dari kemarin itu hasil diskusi kita ini dijadikan referensi untuk Banggar besar. Ternyata kan Banggar besar ini belum selesai kita disini sudah diketok disana karena memang menurut asumsi mereka karena tidak ada perubahan disini, usulan pemerintah tidak ada perubahan, maka karena itu diskusi disini juga tidak bisa dijadikan sebagai referensi karena dananya Cuma sebegitu itu besarnya.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 36 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Bu disini itu tidak ada anggarannya itu Kementerian Perempuan, disini tidak ada anggaran, anggaran itu disana, langsung tanyakan langsung ke menterinya atau bagaimana?Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 69 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp217.719.899.000,- yang dialokasikan untuk : a. Program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp92.360.499.000,- b. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp67.466.600.000,- c. Program perlindungan anak sebesar Rp57.885.800.000,- Dari total anggaran tersebut diatas dialokasikan untuk dana dekonsentrasi sebesar Rp20 milyar yang akan diberikan kepada 28 provinsi. Adapun dana dekonsentrasi tersebut dialokasikan untuk 45 a. Dana dekon program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp10 milyar. b. Dana dekon program perlindungan anak sebesar Rp10 milyar. Selanjutnya dalam menentukan persebaran program dan alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut dilakukank dengan mengakomodasi dan memperhatikan aspirasi daerah.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 69 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 2. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pagu anggaran tahun 2015, pagu awal adalah sebesar Rp1.681.581.850.000,- yang dialokasikan a. Program pendukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp210.353.950.000,- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB sebesar Rp423.497.700.000,- c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp21.475.000.000,- d. Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,- Selain itu Komisi VIII DPR RI juga menerima dan menyetujui self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 milyar sehingga dipa tahun anggaran 2015 menjadi Rp1.681.581.880.000,- Selanjutnya dalam menentukan persebaran program dan alokasi anggaran untuk dana dekonsentrasi tersebut diatas, dilakukan dengan mengakomodasi serta memperhatikan aspirasi daerah.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 70 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang dibacakan tadi pagu awal. Jadi yang benarnya?Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 72 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Poinnya sudah dapat, Pak. Tolong diperbaiki itu Pak Sekretariat itu. Jadi dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015 maka Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan tahun anggaran 2015.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nah, inilah modal-modal kita di Komisi VIII DPR RI ini. Jadi kami merasa bangga andaikata misalnya ada program lain ke depan itu untuk bisa. Dan saya harap nanti pada saat kita bicara soal anggaran ke depan, inikan sudah dipahami dulu ya kan, Komisi VIII DPR RI memahami Dirjen Bimas Kristen anggaran sekian, Komisi VIII DPR RI memahami Dirjen Bimas Katholik, sampai disitu sudah dipahami semua pak, tetapi belum disetujui. Nah, karena itu nanti kita diskusikan lebih serius supaya ini mungkin kalau perlu anggarannya ditingkatkan Pak. Jadi ini kita terbuka saja ditingkatkan, tetapi kalau memang hanya sampai pemahaman saja kami lihat, ya bagaimana kami berjuang untuk meningkatkan anggarannya, karena tentu kita juga melihat terobosan-terobosan baru, kalau sama dengan yang lalu programnya mestinya tidak ditambah anggarannya, karena programnya kan sama untuk apa ditambah. Tapi kalau ada inovasi-inovasi baru ada alasan dari Bapak Dirjen ini untuk menambah anggaran baru yang bisa diperjuangkan.Itu maksud saya, jadi semangatnya tetap saja membangun. Jokowi itu nanti kalau berhasil inikan revoluasi mental Pak, kan di mana-mana itu, gara-gara revolusi mental jadi Presiden. Itu di mana revolusi mental di mulai? Dari agama. Makanya saya bilang militan dalam beragama itu kalau orang militan beragamaInsya Allah jadi orang baik, militan itu taat maksud saja, tetapi jangan lupa harus toleran antar sesama.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ibu Menteri dan seluruh hadirin yang saya hormati, Pada Rapat Kerja hari ini secara khusus Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui beberapa hal. Yang pertama sejauh manakah rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah dan RPJMN 2014-2019, yang kedua bagaimana terobosan baru dan program percepatan yang menjadi kebijakan Menteri Sosial RI dalam menyusun kebijakan dan program, serta dukungan anggaran untuk melaksanakan program sasaran dan target yang akan dicapai dikaitkan dengan baseline besaran anggaran untuk capaian program setiap tahunnya. Ketiga, bagaimana deskripsi target dan sasaran serta nilai manfaat dari realisasi berbagai kebijakan dan 3 program Kementerian Sosiaal RI tahun anggaran 2016 sehingga dapat diketahui proporsionalitas program serta arah kebijakan Kementerian Sosial RI 2016-2019. Yang keempat sejauhmana kebijakan Menteri Sosial RI tahun 2016 mampu merespons kondisi objektif masalah aktual kesejahteraan sosial yang dinamis dalam kehidupan kesosialan kita sehari-hari.Rancangan Anggaran Anggaran, program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan agenda pembahasan rapat kerja pada hari ini maka Komisi VIII DPR RI yang mempunyai tugas konstitusional dalam bidang anggaran, pengawasan dan legislasi ingin mengetahui beberapa hal berikut ini. 1. Perkembangan mengenai anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk perubahan APBN tahun 2015. 2. Sejauhmanakah rencana perubahan RKA/KL tahun 2015 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi, jenis, program dan kegiatan, sasaran dan target yang hendak dicapai, besaran anggaran serta lokasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. 3. Apa prioritas pelaksanaan program dalam tambahan anggaran pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sejauhmana prioritas program dalam APBN-P tahun 2015 mampu merespon kondisi objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penanggulangan bencana. 4. Bagaimana prediksi dan antisipasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menyikapi peluang, kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap implementasi programprogram prioritas untuk APBN-P tahun 2015.Rancangan Anggaran Anggaran, Program, Antisipasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 26 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tadi sudah dijawab Ibu belum?Rancangan Anggaran Dana dekon 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 48 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Itu on call ke bapak bukan ke ibu,Rancangan Anggaran Dana on call 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 74 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik, Prof. Kebetulan ini soal teknis tulisan ya. Ini kan rapat gabungan Prof, jadi kesimpulannya pun gabungan. Kemudian yang kedua, yang menandatangani di bawah yang bertanggung jawab juga gabungan jadi tentu karena rapat gabungan pasti akan mudah dipahami bahwa pertanggungjawabannya itu tentu pertanggungjawaban masing-masing lembaga dan kementerian. Saya kira itu jawabannya Prof. Kalau dibuat 2 ini biasanya kita juga rapat gabungan dengan beberapa Dirjen, semua ikut tanda tangan Pak.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 75 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Coba tanggapan yang lain bagaimana? Kalau dirjen itu semua gabungan boleh tapi ini kalau ini menurut saya tidak bisa begini sebab seolah-olah tanggung jawab Ibu Yohanna bertanggung jawab juga dengan anggaran-anggaran BNPB gitu. Sebaiknya dipisah.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 77 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi begini Prof. Ini kan hasil rapat ini gabungan, kesimpulan gabungan. Nanti untuk RKAKL-nya itu ini kan belum final ini nanti ada lagi rincian yang Bapak-bapak tadi minta rinciannya akan diajukan lagi kepada kita dan itu nanti pasti akan terpisah soal pertanggungjawabannya itu pasti akan terpisah.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 77 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian berdasarkan sejarahnya memang rapat gabungan ini usulan dan kesimpulannya juga gabungan dan ini akan disampaikan kepada Banggar besar dari apa yang kita bicarakan ini dan mereka sudah mengerti soal bagaimana pengalokasikannya dan sudah disetujui sebetulnya sebelum kita menyetujui disini.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 78 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang lain, ada ga ini pendapat yang lain ini supaya ini selesai, ini kita minta tanggapan dari Bapak Kepala dan Ibu Menteri.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 79 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang paling utama sebetulnya bukan dipahami ya, tidak melanggar ketentuan Pak kecuali ada aturan itu kalau dalam kaidah ushul fiqih itu Prof ya kan itu kan kalau ada larangan.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 80 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Nanti dipisah saja kalau begitu.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 82 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sudah dikerjakan? Sudah cocok Prof? Sudah dipisah.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 83 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik. Sudah dipisah Prof. Sudah selesai kan berarti? Supaya saya minta tanggapan dari Pemerintah.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 69 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Baik, izinkan saya membacakan draft kesimpulan rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana masa persidangan II tahun sidang 2014/2015, Selasa 10 Februari 2015. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang agendanya adalah pembahasan alokasi APBN-P tahun 2015, hasil pembahasan anggaran dari Badan Anggaran DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :Rancangan Anggaran Kesimpulan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 64 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini yang mana, soal yang tidak bisa tadi?Rancangan Anggaran Pengawasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 13 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira Pak Chairul Muna bukan tidak untuk memberikan kesempatan, saya kira kita akhiri dulu perdebatan soal ini. Jadi begini, saya sudah bisa dapat poin-poin penting dari kawan-kawan ini, semangatnya sudah tahu. Mungkin lebih bagus kita mendengarkan dulu dari Ibu Menteri dan Kepala 11 Badan tentang kenapa anggaran itu masih tetap seperti itu, iya kan? Setelah itu nanti baru kita masuk kepada tanya jawab. Misalnya begini. Saya mau mengingatkan kita semua kawan-kawan, tugas konstitusional kita sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa memang tugas kita itu adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Jadi kalaupun anggarannya sudah ada tetapi kita masih punya slot untuk merubah programnya atau mengalokasikan program itu sebesar apa tadi, itu baru masuk Bu Endang tadi. Dia ingin seperti ini, dia ingin seperti ini, nanti kita usulkan lalu dibuat kesepakatan. Kalaupun anggarannya tetap seperti itu tetapi untuk perubahan-perubahan program itu masih tetap ada hak dari komisi, itu yang penting untuk diingat dan karena itu kalaupun tidak ada penambahan, tetap harus ada pembahasan. Ada persetujuan dari kita untuk itu. Jadi saya kira ini dilanjutkan dulu. Kalau memang permintaannya seperti Pak Syafi‟i dan Pak Kuswiyanto itu disepakati, kita minta kepada ibu menteri untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan terkait dengan soal perubahan ini. Kenapa masih tetap seperti itu, kenapa tidak ada perubahan, karena kemarin kan semangatnya kawan-kawan Komisi VIII ini menginginkan ada penambahan untuk mendukung kinerja, begitu juga dengan BPNB. Kita menginginkan kalau BNPB itu lebih banyak dan saya kira semangat Komisi VIII untuk membantu kementerian/lembaga yang ada itu jelas. Karena itu kita dengarkan dulu penjelasan dari bu menteri dan juga Kepala Badan terkait dengan hal ini.Rancangan Anggaran Penjelasan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 20 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Tidak ada perubahan kan?Rancangan Anggaran Perubahan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 23 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi sudah jelas ya jadi saya kira penjelasan Pak Kepala Badan ini sudah sangat jelas sekali gitu bahwa sebetulnya ada perubahan realokasi kesana-kemari. Jadi hanya itu sebetulnya yang mau didiskusikan. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menjelaskan. Jadi sebetulnya Komisi VIII dengan komposisi seperti itu tidak bisa banyak berbuat, hanya mungkin berbuat pada saat pelaksanaan implementasi programnya saja yang bisa diawasi atau mungkin bisa diusulkan oleh kawan-kawan untuk supaya itu bisa dikerjakan oleh kementerian lembaga ini.Rancangan Anggaran Perubahan 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 22 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Ini yang menurut saya, inikan sebetulnya kesalahannya bukan di kita, ini pemerintah sendiri. Ini kalau ditanya ini jawaban ibu menteri sudah jelas. Berdasarkan pembicaraan trilateral mereka itu, Kementerian/lembaga, Menteri Keuangan dan Bappenas memang tidak ada penambahan. Saya kalau ditanya nanti Pak Sestama atau Pak Kepala Badan langsung kita tanya, ingin tidak ada penambahan, pasti ingin tetapi kalau memang tidak bisa bagaimana? Ini yang saya kira perlu kita pahami politik anggarannya dulu. Politik anggaran itu harus kita pahami secara bersama-sama.Rancangan Anggaran Politik anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang kedua, apa saja program yang telah dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dengan merespons kondisi objektif permasalahan perempuan dan perlindungan anak akhir-akhir di Indonesia.Rancangan Anggaran Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana juga telah menyampaikan penjelasannya pada Raker tanggal 19 Januari 2015 bahwa alokasi anggaran tahun 2015, pagu awal adalah sebesar Rp1.681.081.850.000,- yaitu untuk program: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB sebesar Rp210.353.950.000,- 2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur BNPB sebesar Rp423.497.700.000,- 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp21.475.000.000,- 4. Program penanggulangan bencana sebesar Rp1.026.255.200.000,-Rancangan Anggaran Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Mohon maaf tadi ada mendampingi Pimpinan DPR RI dari Komisi VIII DPR RI yang ada kaitannya dengan kerja-kerja Komisi VIII DPR RI, maka agak terlambat sedikit. Tetapi saya memahami dari apa yang sudah disampaikan dari diskusi selama saya duduk di sini, ini sebetulnya niat baik antara Bapak-Bapak Dirjen dengan Komisi VIII DPR RI, saya kira sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kalau saya menyarankan inikan program-program yang ada inikan program rutin.Kami di Komisi VIII DPR RI ini sebetulnya sangat bosan sekali, setiap waktu kami diminta untuk memahami saja yang Bapak kerjakan. Ini nanti kesimpulan ujung-ujungnya kan Komisi VIII DPR RI memahami, pastikan ujungnya ke arah itu. Oleh karena itu, mestinya harus ada istilah mengapresiasi dan memuji, kan ini 43 belum pernah keluar kalimat memuji, kenapa? karena memang hanya bisa dipahami program-program seperti itu dan memahami anggaran dan lain sebagainya.Rancangan Anggaran Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Apa yang ingin saya sampaikan Bapak-Bapak semua adalah bagaimana ke depan kita bekerjasama untuk membangun program-program yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi kalau bisa ada program-program yang terobosan-terobosan baru yang bisa membanggakan kita semua. Kalau bagi saya Kementerian Agama inikan pada intinya, tolak ukurnya, keberhasilannya itu adalah bagaimana dia bisa membangun toleransi, militant dalam beragama, toleran dengan sesama, itu penting Pak, itu kuncinya Pak. Jadi Bapak itu harus menanamkan militansi beragama di pemeluk masing-masing itu sangat penting, tetapi jangan lupa toleran antar sesama untuk apa? Karena kita sesama anak bangsaRancangan Anggaran Program 8



SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Inovasi-inovasi terkait dengan kalimat yang saya sebut tadi itulah yang saya kira perlu kita ciptakan di masa yang akan datang. Saya mengapresiasi Bapak sudah bekerja keras untuk merealisasikan beberapa program yang sudah direncanakan pada tahun yang lalu.Karean itu, ke depan itu saya lihat memang dan saya mengharapkan ada inovasi-inovasi itu dan kita Insya Allah siap untuk membantu kalau ada Doktor Jalal di sini itu betul-betul memang konsen untuk mengurusi yang seperti ini. Ada beberapalah diantaranya ini, nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau dan cakupannya bukan hanya nasional tetapi internasional, kalau urusan kerukunan umat beragama.Dan kita punya orang-orang di sini ada Prof. Dr. Hamka yang ahli hukum Islam tetapi sangat betul-betul menghargai pluralisme dank e-Bhinekaan yang ada.Rancangan Anggaran Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan, saya berharap sekali ada program-program baru, program-program yang betul-betul membanggakan kita semua dalam rangka menjaga NKRI kita. Saya kira itu Pimpinan, mohon maaf walaupun agak sedikit terlambat ini semacam pandangan saya saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Program 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi saya kira revolusi mental jokowi itu hanya bisa diwujudkan di tangan Bapak-Bapak ini dan enaknya itu satu payung Pak. Jadi Bapak-bapak itu tidak usah susah-susah sekali untuk diskusi disana, diskusi antar ruang saja sebenarnya bisa. Ada masalah misalnya antara Kristen dan Katholik misalnya, kan bisa didiskusikan di situ tidak mesti harus keluar. Begitu juga dengan Budha, Hindu dan Islam dan lain sebagainya.Rancangan Anggaran Revolusi mental 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 34 PAN Sumatera Utara II Laki-laki RKA itu sampai satuan berapa Pak?Rancangan Anggaran RKA 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 42 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sudah dapat poinnya pak, ini sudah yang kedua kalinya bapak jelaskan tentang RKA ini, nanti dijelaskan oleh Ibu Menteri sama kepala Badan.Rancangan Anggaran RKA 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang ketiga, sejauh mana RKA-K/L tahun 2015 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakRancangan Anggaran RKA/KL 2015 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Sesuai dengan ketentuan tersebut maka untuk menyamakan persepsi berbagai kebijakan selama 5 tahun ke depan Komisi VIII DPR RI memandang perlu melakukan pembahasan tentang RPJM Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah serta rencana strategis dalam periode 2014-2019. Kemarin kita sudah mengesahkan APBN-P dan saya kira Kementerian Sosial adalah salah satu kementerian di jajaran kabinet yang ada saat ini yang cukup beruntung karena mendapat alokasi tambahan yang luar biasa banyaknya menurut saya dan tentu itu diperuntukan sebagian besar bagi rakyat miskin. Dan karena itu tentu kementerian ini semestinya itu sudah menjadi kementerian yang betul-betul diperhitungkan di tengah-tengah kementerian yang lainnya. Karena program-programnya In Sya Allah tentu sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas. Tetapi Ibu Menteri pada saat yang sama kita juga masih menerima kritikan masukan saran dari masyarakat, tentang pola distribusi pembagian bantuan yang diiberikan oleh pemerintah khususnya yang baru-baru dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu PSKS. Dan kelihatannya persoalan utamanya itu adalah tentang verifikasi dan validasi data yang setiap waktu dan setiap saat selalu menjadi permasalahan. Dan bila validaasi dan verifikasi data itu tidak benar dan lagi-lagi yang paling sayangkan selalu mata dari para publik ketika itu tertuju pada Kementerian Sosial. Padahal kita tahu selama ini pendataan, verifikasi, dan validasi data tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial tetapi juga diakukan oleh lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian yang lainnya. Oleh karena itu tentu dalam konteks ini kami juga nanti ingin mendengarkan bagaimana persoalan seperti itu di lapangan, dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementrian Sosial untuk mengantisipasi berbagai macam keluhan yang sampaikan oleh masyarakat.Rancangan Anggaran RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)8
SALEH PARTAONAN DAULAY 4 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Selanjutnya sesuai dengan penjelasan tertulis yang disampaikan pada rapat kerja hari ini, adanya self blocking terhadap biaya perjalanan dinas sebesar Rp118 miliar sehingga DIPA tahun 2015 menjadi Rp1.681.581.880.000,-Rancangan Anggaran Self-blocking 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 1 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Yang pertama, sejauh manakah perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran APBN tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.Rancangan Anggaran Serapan APBN 2015 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Kemudian perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan di Komisi VIII bahwa saya sudah bicara juga khususnya dengan para Pimpinan di Kepala BNPB. Pak BNPB tadi minum kopi dengan saya. Sebetulnya inikan untuk penentuan alokasi kue anggaran inikan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Kepala BNPB sudah melakukan diskusi triparted dengan Menteri Keuangan dan juga Bappenas dan 9 ternyata memang tidak ada usulan untuk tambahan itu karena digunakan untuk kementerian/lembaga yang lain karena itu tidak ada usulan untuk penambahan yang disetujui oleh pemerintah. Maka karena itu anggaran yang ada yang diusulkan oleh mereka ya tetap itu tadi yang sesuai yang sudah dijelaskan pada saat kita evaluasi.Rancangan Anggaran Tujuan rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 9 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Demikian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan itu sudah dilakukan. Karena itu, ketika mereka membahas di Banggar, ini yang dua kementerian/lembaga ini memang tidak termasuk dari yang memperoleh jatah untuk penambahan anggaran di APBN-P perubahan, inikan harus dipahami. Lalu apa gunanya rapat ini? Gunanya rapat ini untuk mencari legitimasi bahwa mereka ini sudah melaporkan, sudah dievaluasi kesini dan mereka sudah menyusun program rancangan kerja 2015 dan karena itu setelah kita sepakati itu barulah mereka bisa berkerja. Nanti tugas kita kalau kita sudah sepakati itu, tugas kita adalah untuk mengevaluasi, mengawasi apakah sesuai atau tidak dengan yang dijanjikan pada hari ini. Kalau ada nanti soal aspirasi ibu minta dialokasikan kesana, dialokasikan kemari, itu nanti bisa disepakati disini. Itulah gunanya rapat ini. Jadi kalau misalnya tidak merasa itu tidak perlu, ya tugas komisi kita, ini tanggung jawab konstitusional kita untuk kedua lembaga ini memang harus tetap. Saya kira interupsi sampai disitu dulu. Pertanyaan kita sekarang kembali kepada ibu menteri, perlu tidak beliau menjelaskan kembali alokasi pagu anggaran yang sudah dijelaskan pada saat evaluasi. Kalau dianggap tidak perlu lagi, kita beri kesempatan Kepala Badan untuk menjelaskan. Kalau misalnya dianggap Kepala Badan juga tidak perlu menjelaskan lagi ya sudah kita silakan untuk menanggapi program yang lalu itu, kan lebih singkat itu masalahnya. Ini kita sepakati sampai jam 12 selesai.Rancangan Anggaran Tujuan rapat 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 69 PAN Sumatera Utara II Laki-laki 3. Dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB tahun 2015 maka Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan hendak memperjuangkan usulan tambahan anggaran tahun 2015 yang meliputi : a. Usulan alokasi dana tunjangan kinerja BNPB tahun anggaran 2015 sebesar Rp21,23 milyar. b. Usulan perubahan komposisi dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun yang telah tersedia di Kementerian Keuangan RI dengan rincian : 1) Rp2.500.000.000.000,- sebagai dana siap pakai sampai dengan akhir tahun 2015. 2) Rp1.500.000.000.000,- sebagai dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kepala BNBP untuk secepatnya menyampaikan rincian usulan anggaran tersebut. Nah, ini draft dan kesimpulan rapat kita. Saya mohon tanggapan dari kawan-kawan Komisi VIII sebelum kita meminta tanggapan dari Ibu Menteri dan Kepala Badan. Apa sudah dianggap cukup?Rancangan Anggaran Usulan anggaran 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 66 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Jadi mungkin termasuk soal regulasi tadi Pak Kepala. Tadi kan Bapak Kepala bicara soal regulasi. Mungkin kawan-kawan di Panja nanti bisa membicarakan soal hal-hal lain. Jadi kami minta masukan dari eksekutif ya terkait hal itu. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki. Karena memang undang-undang itu kalau sudah beberapa tahun dipakai itu sudah harus diperbaiki karena tantangan bencana kan dari waktu ke waktu berubah. Apalagi kalau intensitas bencana kan makin tahun makin banyak, tentu itu harus disesuaikan dengan itu. Saya kira itu Pak. Silakan Pak.Regulasi Regulasi 8
SALEH PARTAONAN DAULAY 67 PAN Sumatera Utara II Laki-laki Prof. Syamsu Ma‟arif inikan profesor ya jadi sudah ahli di situ. Dan yang paling penting sebetulnya dari situ adalah pengalaman. Saya tidak tahu ini sampai, kita kan berharap Pak Syamsul ini InSya Allah akan tetap jadi Kepala Badan sampai pada periode ini. Tapi andaikata tidak kan harus meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang bagus supaya nanti bisa dilanjutkan oleh siapa pun yang duduk disitu dan tidak jauh berbeda kebijakannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa didukung. Kalau Ibu Menteri Pemberdayan Perempuan ini kelihatannya sudah pasrah saja kelihatannya Bu ya, tinggal nanti bagaimana kita usulkan untuk perubahan peraturan undang-undang tadi itu. Jadi mudahmudahan ada secercah harapan lah untuk Ibu dari Ibu Sarah tadi. Ibu Sarah ini harus bicara dengan fraksi, Bu. Jadi jangan dimarah-marahi Ibu Menterinya, beliau itu sebetulnya tidak anu juga jadi.Regulasi Regulasi 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi olehnya itu, harapan saya eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial di daerah setempat begitu juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan BPS karena yang ditetapkan pemerintah untuk mendata berdasarkan konstitusi adalah BPS. Itu yang berarti barangkali yang harus kita pahami secara bersama, jadi kita harus sinkron disitu karena kalau kita tidak sinkron disitu, sampai kapanpun data ini tidak akan beres. Itu yang menjadi harapan saya dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi ada hal-hal yang sifatnya bersifat profit, saya kira ini menjadi kajian bagi kita bahwa apakah memang ini program pemerintah atau ada pihak-pihak ketiga yang mencoba menyusupi program ini, ini juga menjadi hal-hal nanti yang menjadi pegangan kita untuk mencoba melihat apa betul ada yang seperti itu sesuai program yang Jokowi yang Trisakti itu ataukah ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Kami sebagai Partai PDI Perjuangan tentu akan mencoba melihat, mengeksplorasi ini supaya program ini berjalan dengan baik dan menyentuh kepada masyarakat. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi, tentu kami dari Partai PDI Perjuangan akan melihat bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan kami akan mencoba untuk mengkritisi.
Bantuan 
Kesejahteraan Koordinasi 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi olehnya itu, harapan saya eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial di daerah setempat begitu juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan BPS karena yang ditetapkan pemerintah untuk mendata berdasarkan konstitusi adalah BPS. Itu yang berarti barangkali yang harus kita pahami secara bersama, jadi kita harus sinkron disitu karena kalau kita tidak sinkron disitu, sampai kapanpun data ini tidak akan beres. Itu yang menjadi harapan saya dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi ada hal-hal yang sifatnya bersifat profit, saya kira ini menjadi kajian bagi kita bahwa apakah memang ini program pemerintah atau ada pihak-pihak ketiga yang mencoba menyusupi program ini, ini juga menjadi hal-hal nanti yang menjadi pegangan kita untuk mencoba melihat apa betul ada yang seperti itu sesuai program yang Jokowi yang Trisakti itu ataukah ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Kami sebagai Partai PDI Perjuangan tentu akan mencoba melihat, mengeksplorasi ini supaya program ini berjalan dengan baik dan menyentuh kepada masyarakat. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi, tentu kami dari Partai PDI Perjuangan akan melihat bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan kami akan mencoba untuk mengkritisi.
Bantuan 
Kesejahteraan sinergi 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik, nama saya Samsu Niang dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Pertama-tama saya perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kawan-kawan dari DPRD Jawa Timur itu selangkah maju daripada Komisi VIII, sudah ketemu dengan menteri dan sudah mengeketahui sebenarnya substansi apa program-program yang kartu Trisakti itu. Saya coba mungkin menyampaikan berapa hal bahwa bukan hanya di Jawa Timur terjadi seperti ini tetapi barangkali di seluruh Indonesia terjadi seperti ini, karena bagaimanapun yang namanya program baru dan pemerintah yang baru, perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam rangka untuk memvalidasi data itu sendiri. Jadi, oleh karenanya perlu ada kesebaran dan kepedulian dalam rangka untuk melihat substansi kejadian-kejadian di lapangan dan itulah kepekaan daripada Komisi E dari Jawa Timur ini melihat persoalan-persoalan disana, sehingga langsung Kementerian Sosial dan Komisi VIII itu sendiri. Cuma, memang barangkali perlu kita bersama bahwa kami pun juga pada saat melakukan kunjungan kerja di NTB, itu Dinas Sosial memang ulah telah terkendala oleh data. Kenapa? Karena data BPS itu sudah harus seperti itu. Kapan tidak ditaati itu sudah melanggar konstitusi karena ketentuan perundang-undangan harus berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh BPS dan itulah yang dipakai acuan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi olehnya itu ke depan memang ini, dibutuhkan teman-teman kita, seluruh stake holder terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial betul-betul nanti dalam ke depan ini, dalam pendataan ini perlu bersinergi dengan BPS, supaya tidak ada lagi hal-hal yang ketinggalan terkait persoalan-persoalan orang-orang yang tidak terdata itu sendiri. Ini yang menjadi harapan saya ke daerah-daerah karena kalau ini tidak sinkron nanti dalam pendataan, ini persoalan terus menerus terjadi dan ini di _ias__da terus.
Bantuan 
Kesejahteraan Validasi data 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Menteri Sosial yang kalau tadi Menteri Agama itu dirjen-dirjennya itu dia tidak tahu apa keinginan menterinya tapi kalau Menteri Sosial ini baru kedipan matanya Ibu Menteri, Dirjennya sudah langsung tahu. Betul-betul ini. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri ini. Berarti ini sudah sepaham dan saling memahami antara satu dengan yang lain.Bantuan Sosial Apresiasi 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi ini saya betul-betul ingin memberikan apresiasi yang cukup baik kepada Kementerian Sosial dan saya tidak tahu apa yang mau saya tanyakan karena ini persoalannya kita sudah tahu semua ini. Jadi yang kedua, untuk APBN 2016. Saya kira kita perlu dukung ini karena ada kemitraan yang bagus. Jadi ada sinergitas antara Komisi VIII dengan Menteri Sosial. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Buktinya, kalau kita kunjungan kerja itu Menteri Sosial langsung pada bantuan kepada masyarakat yang kita kunjungi. Begitu juga BNPB tetapi Kementerian Agama adalah PHP (Pemberi Harapan Palsu) itu yang membuat dirjennya karena dirjennya tidak paham apa yang menjadi keinginan daripada menterinya. Jadi saya kira ini saya salut sekali. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Kemitraan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Hari ini saya merasa ada sedikit senang dibanding pada saat pembahasan yang lalu dimana sekretaris utama sedikit optimis dibanding pada saat pembahasan yang lalu. Di pemaparan tadi, membutuhkan anggaran dari nanti 2015 yang akan datang, ini ada optimis. Kemarin ini pada saat pembahasan saya melihat pesimis sekali sehingga anggaran untuk 2015 itu berkurang. DIPAnya dari 1,8 triliun berkurang jadi menjadi 1,6 triliun.Bencana Anggaran 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Sekarang ini undang-undang yang baru, Banggar itu hanya sampai satuan tiga Pak. Sekarang ini komisi yang lebih dominan dalam rangka untuk, tidak sampai satuan tiga. Jadi komisi lebih dominan dalam rangka untuk mencoba, untuk melihat proporsi anggaran yang setiap kementerian itu Pak.Bencana Anggaran 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki

Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.
Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.
Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya, saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.Bencana anggaran 8

SAMSU NIANG 5 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Makanya tadi Pak saya dari awal minta peta itu karena tadi Bapak itu menjelaskan bahwa begitu banyak proposal yang masuk. Nah, dari dasar peta bencana itu lah jadi BNPB ini punya data real tentang gejala-gejala bencana yang ada, yang akan ada di Indonesia dengan peta iini tidak bisa baca. Kalau bupati mengusulkan bencana disana, tidak ada datanya jelas disitu kan berbohong Pak. Nah, ini maksud saya jelas bahwa dengan peta bencana ini merupakan data base buat kita untuk mengusulkan semua anggaran terhadap proses bencana di seluruh Indonesia. Nah, kalau tidak ada ini dari Anggota DPR apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memberi anggaran daripada BNPB ini padahal DPR punya hak budgeting Pak. Biar apapun nanti diputuskan Pemerintah, Menteri Keuangan, kalau DPR menganggap bahwa itu rasional untuk ditambah, saya kira bisa Pak tapi kalau kita tidak punya data, apa yang tidak bisa lakukan makanya ini penting sekali buat Anggota DPR terhadap data ini. Ya, itu yang menjadi kenapa Bapak tadi menjelaskan proposal sudah 800 lebih dan kalau dikumpul-kumpul 330 triliun, bisa Pak kalau datanya jelas, saya kira bisa itu. Tidak benarlah Presiden kalau tidak anggarkan itu kalau memang data jelas, saya kira begitu Pak.Bencana anggaran 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Samsu Niang... Terima kasih, Pak Ketua. Dan terkhusus kepada BNPB secara personil lengkap. Mungkin apa yang disampaikan tadi teman-teman itu sudah cukup mewakili kita semua. Cuma mungkin ada perlu saya sampaikan bahwa BNPB ini seluruh strukturnya ini nyata adalah calon-calon penghuni syurga semua, kenapa saya katakan mereka ini calon-calon penghuni syurga? bahwa programprogram mereka ini memang tersentuh untuk kemaslahatan umat. Dan saya kira dari pemaparan tadi Kepala BNPB, kita sudah paham dan sangat mengerti tentang persoalan-persoalan ini terkait kelembagaannya, anggarannya, regulasinya. Pada dasarnya kita sudah paham dan sudah mengerti cuma memang ada hal yang perlu kita pertegas terkait regulasi , terkait regulasi keluhan dari Pak BNPB tadi terkait pasal-pasal itu tadi yang terkadang dalam membuat keputusan-keputusan strategis dalam rangka untuk membantu kemaslahatan umat, itu terbentur di situ.Bencana Aturan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Nah, olehnya itu terkait ini saya kira sampai sekarang ini belum ada titik temu karena persoalan tadi pasal-pasal. Kita di daerah teman-teman sudah turun ke lapangan, InsyaAllah saya akan perbaiki tempat ini. Nah, sampai sekarang kita dibilangin PHP/Pemberi Harapan Palsu, nah ini yang terjadi. Nah, olehnya ini mungkin ke depan ini apa namanya ada suatu keputusan yang jelas dalam rangka untuk apa yang menjadi kendala di lapangan dan pasal-pasal ini yang tadi regulasinya ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu yang penting barangkali yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kalau saya sih apa yang disampaikan itu sudah SOP-nya sudah seperti itu, dia apapun juga sudah seperti itu. Yang jelas, yang sekarang kita butuhkan bagaimana sinergitas antara BNPB dengan DPR dalam rangka bersama-sama masuk syurga semua. Ini yang penting barangkali yang perlu saya kita selesaikan. Pak Ketua Komisi sudah melakukan interupsi di Paripurna terkait masalah keuangan. Kalau masih ada kendala lagi mari kita bersama-sama dengan Komisi VIII ketemu dengan Dirjen Anggaran atau apa dan lain sebagainya dalam langkah untuk mengkomunikasi ini supaya masalah cepat selesai, kita masuk APBN 2016 tidak ada tidak lagi halangan. Saya kira kalau 2016 BNPB membutuhkan sekian kita sama-sama lagi membantu BNPB untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Saya kira itu lah barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bencana Aturan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan Laki-laki Pertama-tama, saya harus apresiasi kepada Pimpinan Komisi VIII yang dari tadi pagi begituantusias dan kompak, sehingga semangat kita di Komisi VIII ini menandakan bahwa Komisi VIII itukolektif, kolegial dan penuh barakah. Cuma harapan ini, saya lihat dari Komisi VIII begitu antusias,begitu energik, tetapi setelah tadi pemaparan dari BNPB, saya merasa pesmisis, mengapa? kaernasaya lihat tadi dari Kepala BNPB itu pada saat pemaparan mereka, dia mengatakan bahwa untuk tahunini anggarannya berkurang dan memang harapan kita tidak mau untuk menambah mungkin karenaapa? Saya tidak tahu apa masalahnya. Kalau BNPB pesimis terhadap persoalan ini, saya kira apayang bisa kita harapkan kepada Bapak-bapak yang ada disana dalam rangka untuk menanganibencana kedepan ini. Sementara, Komisi VIII begitu antusias dan begitu agresif dalam rangkamembantu BNPB sementara Bapak tidak merespon apa yang menjadi keinginannya Komisi VIII. Iniyang pertama dari saya dari PDI Perjuangan. Jadi, saya pesimis sekali lagi Pak dari berbagai programprogramyang telah disampaikan tadi dimulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.Bencana Berkurangnya anggaran 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Terus, maaf yang satunya lagi. Tadi sempat saya sampaikan 63% kabupaten dari yang tercatat di Renas dan Renstra Bapak itu 479, artinya 323 kabupaten yang dinyatakan potensi rawan bencana tinggi, bagaimana bobot indikatornya yang Bapak tadi sebutkan kalau kemudian terjadi case seperti kayak Pak Ketua tadi sebutkan, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat sementara kita tahu 63% itu bobotnya tinggi semua. Mohon maaf, dari pihak BNPB memasukkan bobot tinggi semua ini 63% tapi praktek di lapangan ternyata nah.Bencana Daerah rawan bencana 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki

Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.
Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.
Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya, saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.Bencana Database 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Begitu juga dalam anggaran-anggaran mereka saya melihat mestikan dalam menentukan ini anggaran kinerja ada outputnya, ada outcome-nya, digambarkan itu secara jelas tetapi saya belum melihat prosentase-prosentase yang digambarkan terkait program-program yang ada. Nah untuk menentukan anggaran berikutnya, saya butuh itu data itu Pak. Saya butuh data itu, minimal data base untuk bencana seluruh Indonesia walaupun tadi sudah dikatakan ada website-nya tetapi saya mau butuh data yang konkret supaya ada pra kondisi kita melihat potensi yang mana yang harus kita prioritaskan, yang mana yang tidak boleh diprioritaskan begitu supaya tidak bias ini prorgram-program ini. Makanya saya butuh data ini Pak.Bencana Detil anggaran 8
SAMSU NIANG 8 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya lanjut sedikit lagi. Ini kan 2014 berartii berakhirnya pemerintahan SBY mestinya sudah tergambar apa hasil RPJMN dari SBY itu pada saat hasil audit BPK itu sudah jelas disitu. Seluruh kementerian itu sudah jelas tapi setelah saya lihat pemaparan ini tidak ada yang saya lihat, apa yang dihasilkan sesuai target dari awal yang kelima tahunnya itu. Iitu mesti kan terakhir untuk masuk periode' 5 tahun depan untuk kedepan untuk Jokowi-JK. Ini mesti ada gambaran seperti itu menurut pemikiran saya.Bencana evaluasi 8



SAMSU NIANG 8 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya lanjut sedikit lagi. Ini kan 2014 berartii berakhirnya pemerintahan SBY mestinya sudah tergambar apa hasil RPJMN dari SBY itu pada saat hasil audit BPK itu sudah jelas disitu. Seluruh kementerian itu sudah jelas tapi setelah saya lihat pemaparan ini tidak ada yang saya lihat, apa yang dihasilkan sesuai target dari awal yang kelima tahunnya itu. Iitu mesti kan terakhir untuk masuk periode' 5 tahun depan untuk kedepan untuk Jokowi-JK. Ini mesti ada gambaran seperti itu menurut pemikiran saya.Bencana Gambaran 5 tahun kedepan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan Laki-laki Kemudian yang kedua, dari hasil audit BPK, walaupun tadi Pak Kyai sudah menyampaikanbahwa BNPB ini mendapatkan WTP itu tahun 2012 untuk 2013. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kamibagaimana pemisahan BPK untuk 15.014 dari hasil evaluasi BPK ini, ada beberapa temuan yang sayalihat yang tadi sudah dipaparkan ada 185 temuan dan 322 saran. Walaupun ini kelihatan 50%; 50%,tetapi itu menjadi pertanyaan bagi kita dari Komisi VIII, berarti ada hal disini yang tidak mampudiselesaikan oleh BNPB dalam rangka mereka untuk melakukan manajemen operasional keuanganmereka di BNPB itu sendiri.Bencana Hasil audit BPK 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Terus, maaf yang satunya lagi. Tadi sempat saya sampaikan 63% kabupaten dari yang tercatat di Renas dan Renstra Bapak itu 479, artinya 323 kabupaten yang dinyatakan potensi rawan bencana tinggi, bagaimana bobot indikatornya yang Bapak tadi sebutkan kalau kemudian terjadi case seperti kayak Pak Ketua tadi sebutkan, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat sementara kita tahu 63% itu bobotnya tinggi semua. Mohon maaf, dari pihak BNPB memasukkan bobot tinggi semua ini 63% tapi praktek di lapangan ternyata nah.Bencana Indikator bencana 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya kira dari pemaparan tadi ada proposal sekian banyak itu kalau dijumlah-jumlahkan 13 triliun yang didapat cuma 1 trilliyun lebih. Iini kendalanya dimana ini Pak? Ini kendalanya dimana? Apakah di Menteri Keuangan apa di Bappenas ini? Apakah memang BNPB ini tidak mampu meyakinkan ini Menteri Keuangan atau Bappenas sehingga anggarannya 1 triliun saja. Padahal persoalan-persoalan bencana di seluruh di Indonesia ini sudah jelas. Setiap bupati sudah mengusulkan proposal-proposal sampai menumpuk disana itu sekian banyak. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita dimana masalahnya ini? Apakah di BNPB ini tidak mampu merasionalkan Menteri Keuangan atau Bappenas atau kah Komisi VIII yang memang tidak mampu mengawal. Nah, inilah kira-kira dimana ini? Dimana letak masalahnya ini Pak karena saya apa namanya persoalan ini sangat perlu kita tuntaskan supaya persoalan-persoalan ini diselesaikan karena ini persoalan besar di bangsa kita iniBencana Kendala anggaran 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Oleh karena, ini harus ada kesamaan pandang dan itu antara yang disebut tinggi tapi dapat, tinggi tetapi tidak dapat, nah ini kan harus ada kesamaan pandang karena ini sudah masuk dalam Renstra dan Rennas yang ada di sini.Bencana Kesamaan pandangan pemberian bantuan 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Itu tadi yang apakah tidak ada koordinasi dengan Kementerian PU dengan BNPB pada saat pasca bencana itu? Ini kan persoalan-persoalan ini yang memang terjadi selama ini yang tidak tuntas, tidak selesai pekerjaan setelah pasca bencana. Mestinya jauh-jauh sebelumnya itu ada koordinasi kementerian-kementerian dengan BNPB ini supaya persoalan-persoalan ini tidak selesai ini, dikerjakan, tidak selesai baru masuk lagi PU ini adalah sebagainya. Ini mestinya harus terkoordinasi sebelumnya ini.Bencana Koordinasi dengan kementrian PU 8
SAMSU NIANG 6 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Belum selesai Pak, saya punya pertanyaan tadi. Masih ada yang perlu dijawab tentang output dan outcome-nya itu kegiatan-kegiatan hasil evaluasi kita itu.Bencana Output outcome evaluasi 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki

Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.
Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.
Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya, saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.Bencana pascabencana 8

SAMSU NIANG 7 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Maksud saya begini Pak, bukan di situ, maksudnya setiap anggaran itu anggaran kinerja Pak, ada output, ada outcome-nya. Bukan itu yang saya maksud Pak, hasil daripada pasca bencana itu apa? Tadi kan Pak Sekretaris Utama itu sudah menjelaskan bahwa setelah kita bantu di Sleman itu, di Yogya itu, apa itu hasilnya itu, kebutuhannya banyak itu, itu contoh Pak. Yang saya mau lihat dari program-programnya itu 2014 kemarin tadi itu, saya belum melihat gambaran seperti itu, mengukur keberhasilan Pak. Kan dalam anggaran ada variabel-variabel, ada indikatornya untuk mengetahui keberhasilan dalam program Pak. Kalau tidak jelas ini, saya kira kita tidak tidak ini enggak mungkin tidak langsung terima begitu saja bahwa harus begini. Itu yang menurut saya Pak.Bencana Pengukuran keberhasilan 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ini saya mau menyambung berkaitan dengan waktu kunjungan ke Sinabung. Itu kejadiannya kalau boleh disebut sudah berjalan hampir 2 tahun. Kemudian pada saat kita RDP dengan pemerintah setempat, Mereka itu sedang mengajukan untuk rehab dan rekon, itu sampai 1 triliun dan katanya akan ekspos di pusat waktu itu. Ada satu pertanyaan saya yang sampai sekarang pun tidak terjawab, saya bilang bagaimana mungkin Saudara itu mengajukan rehab dan rekon 1 triliun dari case yang sudah berjalan 2 tahun. Jangan-jangan nanti kalau pohon roboh, Saudara hitung lagi. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali, Bapak pernah di Deputi Rehab dan Rekon. Itu sebetulnya indeks-indeks seperti itu itu sudah baku belum Pak? kalau sudah karena itu kita bagiannya terkait di komisi dan ini kami pun perlu diberikan sebuah guide Pak untuk itu karena itu sering terjadi.Bencana Permohonan dana bencana Sinabung 8
SAMSU NIANG 5 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Makanya tadi Pak saya dari awal minta peta itu karena tadi Bapak itu menjelaskan bahwa begitu banyak proposal yang masuk. Nah, dari dasar peta bencana itu lah jadi BNPB ini punya data real tentang gejala-gejala bencana yang ada, yang akan ada di Indonesia dengan peta iini tidak bisa baca. Kalau bupati mengusulkan bencana disana, tidak ada datanya jelas disitu kan berbohong Pak. Nah, ini maksud saya jelas bahwa dengan peta bencana ini merupakan data base buat kita untuk mengusulkan semua anggaran terhadap proses bencana di seluruh Indonesia. Nah, kalau tidak ada ini dari Anggota DPR apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memberi anggaran daripada BNPB ini padahal DPR punya hak budgeting Pak. Biar apapun nanti diputuskan Pemerintah, Menteri Keuangan, kalau DPR menganggap bahwa itu rasional untuk ditambah, saya kira bisa Pak tapi kalau kita tidak punya data, apa yang tidak bisa lakukan makanya ini penting sekali buat Anggota DPR terhadap data ini. Ya, itu yang menjadi kenapa Bapak tadi menjelaskan proposal sudah 800 lebih dan kalau dikumpul-kumpul 330 triliun, bisa Pak kalau datanya jelas, saya kira bisa itu. Tidak benarlah Presiden kalau tidak anggarkan itu kalau memang data jelas, saya kira begitu Pak.Bencana Peta bencana 8
SAMSU NIANG 9 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian untuk Penanggulangan Bencana. Menurut saya problem terus yang harus dihadapi oleh BNPB ini adalah tidak hanya aspek anggarannya dan kelembagaannya serta kinerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, perlu agar BNPB ini kreatif memiliki berbagai terobosan program terutama diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar berbagai hambatan yuridis dapat diatasi dengan cepat seperti tadi yang diinginkan itu. Jadi saya kira Komisi VIII ini secepatnya akan mendorong ke Prolegnas untuk perubahan anggaran ini karena kalau kita tidak dorong ini saya kira BNPB ini apa yang dikatakan tadi Pak Kepala Badan tadi itu seperti itu lah adanya. Olehnya itu mungkin memang harus didorong perubahannya ini. Kedua, dilakukan perubahan pradigma peran BNPB dalam berbagai program kegiatan, pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim. Ketiga kemampuan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Bencana Program BNPB 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian dari program-program yang ada, itu kelihatan copy paste. Seperti tadi yang Ketua katakan tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas yang akan dilakukan oleh BNPB untuk tahun 2015 ini walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan bencana dimana-mana tetapi minimal dari pemaparan tadi dari pra bencana, itu mengumpulkan para ahli-ahli bencana Ada tadi pemaparan dari pertama itu mengumpulkan para tokoh, para ahli tentang bencana tetapi tidak ada yang nampak kreativitas dari pengumpulan tokoh-tokoh itu, mestinya adakan? Mesti ada dalam hal yang seperti itu.Bencana Program copy paste 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan Laki-laki Saya belum melihat bahwa ada program yang begitu masif sekali di lapangan, sehingga BNPBini saya lihat itu kalah dengan Basarnas, kalah dengan PU, kalah dengan Kementerian Sosial,sehingga saya anggap BNPB ini memang perlu ada program-program yang menyentuh kepadamasyarakat khususnya di terkait dengan persoalan-persoalan bencana di lapangan itu sendiri.Bencana Program yang masif 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan Laki-laki Jadi oleh karenanya itu, saya kira memang dari awal saya lihat pesimis ini BNPB ini. Jadi kalaumemang ingin lembaga ini memang misalnya nanti tidak mampu lagi eksis, saya kira perlu kita pikirkanbahwa dalam rangka untuk kelanjutan BNPB ini atau kah memang ada solulsi. Tadi ada revisi dariUndang-Undang Nomor 24 tahun 2007, memang ya itu harus dalam rangka untuk meng-eksistensikanorang-orang BNPB atau kah orang-orang disana itu memang memerlukan energi baru dalam BNPB ini.Saya kira itu dari saya.Bencana Revisi UU 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Nah, ini lah peran kita kita sebagai Anggota DPR mencoba mencari titik temu terkait hal yang seperti itu supaya persoalan-persoalan tadi hanya 1,5 triliun anggarannya, proposalnya sampai 30 triliun. Ini yang menjadi barangkali hal yang harus kita sikapi secara bersama dalam rangka untuk supaya BNPB masuk syurga dan Anggota DPR juga masuk syurga. Ada sinergi disini karena terus terang juga kita Anggota DPR dalam hal ini Komisi VIII dalam Undang-Undang MD3 dituntut untuk memperjuangkan daerah pemilihan, itu wajib.Bencana Sinergi 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ini saya mau menyambung berkaitan dengan waktu kunjungan ke Sinabung. Itu kejadiannya kalau boleh disebut sudah berjalan hampir 2 tahun. Kemudian pada saat kita RDP dengan pemerintah setempat, Mereka itu sedang mengajukan untuk rehab dan rekon, itu sampai 1 triliun dan katanya akan ekspos di pusat waktu itu. Ada satu pertanyaan saya yang sampai sekarang pun tidak terjawab, saya bilang bagaimana mungkin Saudara itu mengajukan rehab dan rekon 1 triliun dari case yang sudah berjalan 2 tahun. Jangan-jangan nanti kalau pohon roboh, Saudara hitung lagi. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali, Bapak pernah di Deputi Rehab dan Rekon. Itu sebetulnya indeks-indeks seperti itu itu sudah baku belum Pak? kalau sudah karena itu kita bagiannya terkait di komisi dan ini kami pun perlu diberikan sebuah guide Pak untuk itu karena itu sering terjadi.Bencana standar pemberian anggaran 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki

Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.
Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.
Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya, saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.Bencana wewenang DPR 8

SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang ketiga adalah terkait haji reguler dan haji khusus ini. Kalau di Sulawesi Selatan Pak, itu daftar tunggu Pak Menteri 30 tahun Pak. Menurut saya ini haji khusus ini mestinya ditiadakan ini, dihentikan ini. Menurut saya tidak adil ini. Olehnya itu, haji reguler saja, ini haji khusus kan karena bayangkan Pak antrian orang 30 tahun haji khusus ini hanya 2 bulan, 3 bulan, itu sudah dapat fasilitas untuk naik haji. Ini makanya ini tidak adil ini. Menurut saya ini haji khusus ini harus dihentikan untuk keadilan. Itu yang menurut saya, Pak Ketua dan ini saya minta menjadi kesimpulan nanti kita pada saat akhir rapat kita bahwa semua persoalan-persoalan yang tadi persoalan klasik termasuk asuransi. Asuransi tadi ini saya lihat juga tidak beres dalam pengelolaannya, harus ditinjau ulang dalam rangka untuk mengefektifkan persoalan haji seperti yang kita komitmen tadi dari awal untuk mendapatkan haji yang mabrur walaupun saya belum haji.Haji Daftar tunggu 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau menurut saya semua yang terkait-terkait seperti ini harus dievaluasi semua terkait persoalan katering yang mengelola itu harus dievaluasi. Kalau begitu tadi apa yang dikatakan Pak Nanda tadi itu kejadiannya, harus dievaluasi karena kalau tidak persoalan klasik, setiap tahun begitu-begitu terus, tidak ada solusinya maka saya minta Kementerian Agama ini harus berbasis data berapa orang yang terlantar, berapa orang yang jauh dari katering itu dengan pemondokannya, harus jelas disitu supaya ada tolak ukur kita melihat untuk kebijakan berikutnya. Ini saja penjelasan ini.Haji data 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau menurut saya semua yang terkait-terkait seperti ini harus dievaluasi semua terkait persoalan katering yang mengelola itu harus dievaluasi. Kalau begitu tadi apa yang dikatakan Pak Nanda tadi itu kejadiannya, harus dievaluasi karena kalau tidak persoalan klasik, setiap tahun begitu-begitu terus, tidak ada solusinya maka saya minta Kementerian Agama ini harus berbasis data berapa orang yang terlantar, berapa orang yang jauh dari katering itu dengan pemondokannya, harus jelas disitu supaya ada tolak ukur kita melihat untuk kebijakan berikutnya. Ini saja penjelasan ini.Haji Evaluasi katering haji 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman Anggota DPR Komisi VIII, saya melihat sudah cukup banyak. Mungkin saya hanya mau menegaskan kembali bahwa apa yang dijelaskan tadi Menteri Agama pada saat menjelaskan cukup bagus sekali dan patut kita berikan apresiasi yang cukup bagus, itu secara teoritis. Begitu juga dari Menteri Perhubungan itu jelas sekali yang menjelaskan berbasis data. Begitu juga dari Menteri Kesehatan berbasis data. Mestinya pada saat penjelasan Menteri Agama juga menjelaskan kepada kita tentang data-data yang dilakukan pada masa pengelolaan jama’ah haji tahun 2014. Tadi saya tidak melihat gambaran tentang bagaimana itu transportasi. Tadi dijelaskan transportasi dari Menteri Perhubungan 5 tahun sekian kenaikannya, sekian solusinya gitu. Begitu juga dari Menteri Kesehatan sudah dijelaskan sekian meninggal, solusinya begini gitu. Kementerian Agama, saya belum melihat gambaran tentang bagaimana pemondokan itu, berapa orang sih yang jauh dari tempat ibadah haji itu. Saya belum melihat gambarannya disitu, berapa orang yang jauh dan begitu juga persoalan katering tadi yang disebutkan sama Pak Nanda itu, tender yang saya anggap juga ada permainan.Haji Evaluasi pelaksanaan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi harus persoalan pemondokkannya harus ditinjau ulang, kemudian kateringnya harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali begitu pun juga terkait transportasi, persoalan Garuda dan Saudi Arabia Airlines harus ditinjau ulang MoU-nya ini, kenapa? Menurut saya kalau kita memberikan kepada peluang kepada maskapai-maskapai penerbangan yang lain mungkin saja bisa menurun apa namanya pendaftaran haji ini karena hanya 2 maskapai penerbangan maka tinggi pembayaran naik haji makanya harus ditinjau ulang. Disini kan di Indonesia ini ada maskapai penerbangan milik Indonesia perlu dimasukkan semua ini dalam rangka ini untuk kompetitif ini karena 2 ya tidak bisa diturunkan makanya menurut saya harus ditinjau ulang MoU-nya ini. Ini yang kedua.Haji Evaluasi pemondokan 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pak Ketua, tadi itu di kesimpulan belum masuk itu peninjauan MoU Garuda dengan Arab Saudi Airlines, itu harus dikasih masuk Ketua.Haji MoU Garuda-Saudi Airlines 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, perlu ada peninjauan ulang karena saya patuh Pak terhadap urut kacang itu. Saya sudah lama mendaftar, saya patuh dan saya tidak mau merusak sistem itu dan saya juga kalau ditawari belum jatah saya, saya tidak mau karena ini menyangkut keadilan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang saya inginkan disini karena kita ini adalah representatif dari rakyat bagaimana mengurus haji dengan baik dan semua kebijakan-kebijakan ini harus ditinjau ulang supaya jangan menjadi persoalan klasik yang tidak ada habisnya.Haji Peninjauan ulang 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ini khusus untuk Menteri Kesehatan untuk persoalan tenaga dokter dan ini lain sebagainya ini, ini pengalaman juga yang terjadi di tanah suci. Mestinya dipilih itu orang yang sudah naik haji karena kalau dokter yang belum naik haji dia lebih mengutamakan kepentinga hajinya daripada mengurus jama’ah hajinya itu. Jadi ini mungkin perlu ada pemikiran-pemikiran ini supaya tidak terbengkalai tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan oleh Pemerintah. Ini barangkali saranHaji Tenaga dokter haji 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi harus persoalan pemondokkannya harus ditinjau ulang, kemudian kateringnya harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali begitu pun juga terkait transportasi, persoalan Garuda dan Saudi Arabia Airlines harus ditinjau ulang MoU-nya ini, kenapa? Menurut saya kalau kita memberikan kepada peluang kepada maskapai-maskapai penerbangan yang lain mungkin saja bisa menurun apa namanya pendaftaran haji ini karena hanya 2 maskapai penerbangan maka tinggi pembayaran naik haji makanya harus ditinjau ulang. Disini kan di Indonesia ini ada maskapai penerbangan milik Indonesia perlu dimasukkan semua ini dalam rangka ini untuk kompetitif ini karena 2 ya tidak bisa diturunkan makanya menurut saya harus ditinjau ulang MoU-nya ini. Ini yang kedua.Haji transportasi 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Setelah mencermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dengan tanggapan-tanggapan dari semua Anggota DPR, saya berpikir bahwa pengawasan dari Kementerian Agama ini tidak maksimal. Saya ulangi kembali, pengawasan dari Kementerian Agama ini tidak maksimal karena banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ini khususnya di kampung saya ini Sulawesi Selatan, banyak hal yang perlu saya sampaikan karena tidak berjalannya suatu sistem atau pengawasan yang baik sehingga terjadi persoalan-persoalan yang seperti tadi yang digambarkan oleh Anggota DPR, saya tidak akan mengulangi lagi.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang terakhir, ini ada lagi ada travel yang namanya Abu Tour namanya itu yang sekarang lagi booming di Sulawesi Selatan itu dengan menjual paket yang sangat murah, ini yang saya khawatirkan bisa lagi, mungkin bisa lagi mengecoh masyarakat dengan harga yang murah, dengan menjual paket satu tahun itu, ini booming sekali ini Pak, tidak ada lagi. Maksud saya minimal ada perhatian dari Kemenag ini untuk melihat atau memanggil ini, travel ini apa betul apa yang paket yang dijual itu seperti biaya yang sangat murah itu bisa menaikkan umrah seperti itu. Ini yang paketnya sangat murah, tidak usah saya sampaikan sekian tapi sangat murah, tidak sesuai dengan apa yang lazimnya itu. Jadi ini booming sekali Pak, banyak sekali yang mendaftar orang disini dan kalau ini terus tidak ditegur, bisa saja seluruh Sulawesi Selatan mendaftar ini, ini bisa bermasalah ini, uangnya bisa. Alasan inilah dan yang lain sebagainya, ini yang menjadi perhatian barangkali kepada Dirjen PHU untuk dalam rangka untuk mencari solusi ini supaya jangan menyebar ini travel-travel yang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SAMSU NIANG 6 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Masih tadi, Abu Tour itu yang iklannya di TV One itu Pak Dirjen itu, bagaimana mengantisipasi itu. Itu juga berkembang di Sulawesi Selatan itu yang biaya untuk umrahnya itu Rp14.500.000,- itu yang tadi saya bilang, itu Abu Tour itu yang iklannya di TV One itu. Ini sekarang menjamur ini, bagaimana tadi itu mengantisipasi itu, sama tadi yang lain, yang tadi yang pertama itu. Yang kita khawatirkan nanti yang kalau misalnya suatu ketika tidak ada lagi mendaftar, itu yang mendaftar kemarin yang satu tahun, dua tahun yang lalu, itu tidak ada lagi uang yang dipakai untuk berangkat kesana. Karena tidak mungkin Rp14.500.000,-, itu dipakai untuk umrah itu, kan tidak rasional itu. Sama terjadi cost ping di Sulsel ini, ini akan terjadi seperti ini, yang dulu pernah terjadi cost ping itu, ini perlu diantisipasi ini. Itu di TV One itu Pak Dirjen.Haji dan Umroh Biro umroh 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Interupsi pimpinan. Saya kira saya sependapat dengan Pak Nanda, dengan Pak Kus, dengan teman-teman tadi. Cuma memang perlu barangkali saya mencoba memberikan gambaran bahwa biasanya dalam audit data itu, itu berlangsung pada saat misalnya audit keuangan. Itu pada tahun 2014 misalnya nanti hasilnya 2015. Jadi ada proses. Jadi memang persoalan data ini memang biasanya kalau berjalan tahun itu nanti tahun berikutnya baru bisa ada hasil audit datanya itu. Mungkin ke depan inikan sudah bulan Februari, memang mestinya sudah harus ada data untuk prolig 2014, nanti keluar itu 2015 biasanya seperti itu. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Interuspi sedikit pimpinan. Kalau saya melihat mungkin persepsi kita dengan Dirjen ini agak berbeda, tadi yang ditampilkan itu adalah data sekolah. Sementara apa yang dipaparkan yang kita lihat ini adlah capaian-capaian 2014 dengan target kerja program kegiatan mereka dalam rangka 2015. Saya tidak percaya kalau data mereka untuk 2015 tidak ada, apa yang dipakai indicator untuk menentukan APBN pokok 2015 kalau tidak punya data. Ini mungkin yang perlu kita perjelas. Apakah tadi data itu yang ditampilkan itu data sekolah atau data yang sifatnya dipakai dalam rangka untuk menyusun database untuk program kegiatan dari setiap item kegiatan di Kementerian Agama. Karena ini APBN pokok, APBN murni 2015 sudah ada dan sudah diketok tinggal masuk 2015. Kalau tidak ada data sebenarnya dipakai dalam ini itu blunder betul. Ini yang perlu diperjelas pak. Terima kasih.Haji dan Umroh Data 8



SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya kira memang dalam kemitraan itu memang perlu ada komunikasi yang baik antara DPR dengan mitra kerja kita. Nah, yang terjadi selama ini memang kemitraan tidak ada selama in komunikasi antara Kementerian Agama dengan DPR dalam hal ini Komisi VIII. Ini jujur saja perlu saya sampaikan bahwa terkadang kita dalam kunjungan di lapangan kunker misalnya karena Anggota DPR wajib dalam Undang-Undang MD3 wajib memperjuangkan daerah pemilihannya, Pak Menteri.Haji dan Umroh Kemitraan 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pada saat kita Kunker Komisi VIII itu Kementerian Sosial itu dengan bangga mengatakan bahwa kami menyumbang di daerah kunker kita misalnya 15 milyar, PHK misalnya Pak, Keluarga Harapan PKH ya Keluarga Harapan lah. Kemudian yang kedua adalah BNPB juga menyumbang perahu karet dan dana on call-nya yaitu 350 juta. Sementara Kementerian Agama menyumbang misalnya ada pesantren disini mau dibuka, tidak ada samasekali Pak Menteri, tidak ada komunikasi sama sekali disini. Padahal ada juga yang mendampingi kita. Ini yang tidak ketemu ini, alasannya kalau kita tanya mestainya ada Pak Irjen ini disini, selalu wah takut kita ini sama Pak Irjen ini .... Kenapa takut sama Pak Irjen? Padahal kita ini memperjuangkan daerah pemilihan kita, ada pesantren disini yang mau dibangun tidak ada yang difasilitasi. Ini-ini perlu ini, takut sama Pak Irjen? Kenapa harus takut sama Pak Irjen padahal kita ini jujur ini memperjuangkan daerah pemilihan kita ini, mungkin tidak sampai sama menteri ini. Tolong disampaikan kepada Dirjen-dirjen ini supaya jelas ini persoalan ini. Ini yang tidak nyambung, Pak komunikasi ini tidak nyambung ini.Haji dan Umroh Kemitraan 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ini sebenarnya terjadi di Sulawesi Selatan, itu Kota Filipina, Filipin ini, jadi ini banyak sekali orang-orang Sulawesi Selatan itu ambil kuota Filipina ini. Jadi ini sengaja tadi yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen ini, ini fenomena yang terjadi banyak sekali di Sulsel. Maksud saya pencitraannya ini jangan sampai Arab Saudi tahu bahwa ini orang Indonesia ini dibiarkan untuk mengambil paspor visa dari Kota Filipina begitu.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SAMSU NIANG 13 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Hapus saja ini, mengikat ini. Keputusan dari Komisi VIII itu mengikat, jadi dihapus saja.Haji dan Umroh Kuota haji 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang Litbang, saya kira ini kalau saya lihat data-data Litbang ini saya lihat, saya sangat sedih juga melihat kondisi bagaimana bisa mencoba untuk mengakumulasi anggaran begitu triliyunan sementara personil-personil nya itu sangat sedikit sekali, yang sedikit yang sedikit sekali yang saya anggap profesional, ini peneliti S3 hanya hanya 11 orang, Media suara 17 orang, dan selanjutnya bagaimana bisa memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran yang cerdas, yang kreativ, yang inovativ kalau ini Litbang anggaranya sedikit, ya wajar lah kalau Kementerian Agama selama ini, banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan terkait Haji, Pendidikan dan lain sebagainya karena Litbang tidak di pungsikan dengan baik, kalau Litbang ini di pungsikan dengan baik, dengan orang yang profesional, dan anggaran nya memadai, saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil berbasis akademik dan lain sebainya saya kira Kementerian Agama tidak akan melakukan hal yang tidak seperti yang sekarang ini.Haji dan Umroh Litbang 8
SAMSU NIANG 5 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Memang ini Menteri Agama harus kita panggil Pak dalam rangka banyak sekali klarifikasi ini. Terkait rektor-rektor juga banyak sekali yang tidak beres ini. Jadi memang perlu kita panggil ini Kementerian Agama ini.Haji dan Umroh Menteri Agama 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang pertama adalah ada fenomena lagi yang terjadi di Sulawesi Selatan itu ada penggunaan visa dan paspor itu memakai paspor luar negeri, tidak lagi memakai paspor Indonesia karena antrian panjang jamaah haji ini, dia nyebrang ambil paspor luar negeri. Ini tersusun rapih dan terselubung dan ini dibiarkan oleh Kementerian Agama. Ini bisa membahayakan, bisa mencemarkan nama baik Indonesia terhadap pemerintahan Arab Saudi, ini fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan untuk haji dan itu kayaknya rapih caranya ini dan terselubung ini dan ada pembiaran seperti itu. Ini karena kurangnya pengawasan. Apakah tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kyai Maman, ada suap menyuap saya tidak tahu, ini mungkin Kemenag atau Dirjen PHU ini mencermati hal yang seperti ini.Haji dan Umroh Paspor haji 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Maksudnya begini Pak Dirjen. Itu kemarin, Fraksi PDI Perjuangan ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan, Menteri Agama mengatakan bahwa DPR dalam hal ini Komisi VIII tidak setuju dengan kontrak 5 tahun. Saya bilang Komisi VIII yang mana? Karena selama pembahasan Panja BPIH, kami tidak pernah berbicara seperti itu. Olehnya itu mungkin pada hari ini saya klarifikasi dan mungkin nanti kalau ada Menteri Agama saya klarifikasi dan itupun juga disampaikan pada rapat kabinet. Jadi ini mungkin, ini yang saya harus klarifikasi, Komisi VIII mana terkait dengan itu padahal sebenarnya Komisi VIII selama ini malah kita sarankan kemarin kalau perlu kontrak 5 tahun, itu kita sarankan seperti itu dan itu jelas. Menteri Agama, Rapat Kabinet menyampaikan seperti itu dan itupun juga kita sampaikan seperti itu. Terima kasih, jadi saya kira itu klarifikasinya.Haji dan Umroh Pemondokan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua terkait umrah. Di Sulawesi Selatan itu cukup besar memang, cukup fantastis umrah yang disana itu sekitar 5000 per bulan itu orang umrah di Sulawesi Selatan dan sekali lagi banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi disana sehingga banyak yang terlantar jamaah umrah disana, ini akibat tadi regulasi-regulasi yang tidak maksimal sehingga banyak jamaah-jamaah disana itu yang terlantar, yang seperti tadi yang kemarin dari Singapura, itu kebanyakan dari Sulawesi Selatan. Olehnya itu barangkali memang perlu ada regulasi yang maksimal yang dilakukan oleh Dirjen PHU ini dalam rangka untuk mengantisipasi ini. Jadi sekali lagi evaluasi dan pengawasannya ini saya kira memang perlu diperketat supaya persoalan-persoalan ini karena ini saya anggap persoalan klasik, jadi perlu dicermati dan diperbaiki aturan-aturannya sehingga tidak terjadi seperti itu.Haji dan Umroh Penelantaraan jamaah haji dan umroh 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang untuk rumah ibadah kalau saya tidak salah dengar tadi untuk bantuan Masjid dan lain sebagainya itu, di hentikan mungkin ada aturan-aturan yang tidak sesuai, nah oleh karena nya itu barangkali untuk 2015 ini perlu di carikan formulasi dalam rangka untuk pengembangan bantuan-bantuan seperti ini, nah bagaimana pun juga rumah-rumah ibadah ini bukan hanya Masjid, Gereja apa dan lain sebagainya itu membutuhkan suatu bantuan sosial yang sifatnya dalam rangka untuk pengembangan masyarakat kita di generasi-generasi kita dalam rangka untuk mengembangkan kerukunan beragama inilah tempat yang paling efektiv dalam rangka untuk jadikan kerukunan beragama.Haji dan Umroh Pengembangan 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua. Persoalan pondokan, kami pun juga Fraksi PDI sudah melapor kepada bapak presiden bahwa bukan pemilik presiden tetapi wajib bagi Fraksi PDI melaporkan seperti itu, ada hal yang menjadi bertentangan dengan kami terkait dengan sewa pondokan. Sewa pondokan yang menurut Kementerian Agama bahwa sewa pondokan itu DPR dalam hal ini Komisi VIII yang tidak menyetujui 5 tahun begitu. Jadi waktu itu saya katakan kalau di DPR Komisi VIII, kita pada dasarnya akan setuju kontrak pondokan itu 5 tahun maupun katering dan transportasi tapi ini laporan Kementerian Agama, ini saya mau klarifikasi ini, ini Komisi VIII tidak pernah bilang seperti itu. Ini yang menjadi klarifikasi dari kami apa betul dari Komisi VIII yang sekarang atau yang lalu, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami.Haji dan Umroh Pondokan 8
SAMSU NIANG 7 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Tidak, singkat saja. Undangan Arab Saudi itu untuk siapa Pak? Untuk siapa itu? Adakan saya dengar ada undangan Kerajaan Arab Saudi untuk itu, siapa itu? Untuk Komisi VIII atau untuk siapa itu? Saya mau tanya dulu Pak.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 8 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jumlahnya biasa itu Pak Dirjen.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 9 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Prosedurnya bagaimana itu Pak Dirjen?Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 10 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Inikan perlu ditahu ini supaya Pak Dirjen jelaskan kepada kita. Jumlahnya 400 itu, cukup besar itu.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 11 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Belum, karena ini saya belum dijawab ini. Mekanismenya bagaimana? Ini kita ini berjasa kepada negara ini, tidak. Maksud saya itukan memutuskan Panja Haji itukan berjasa kepada negara itu, makanya harus dijelaskan dulu.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 12 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya kira kalau Pak Dirjen tidak tahu saya kira mungkin Bu Sri pasti tahu ini.Haji dan Umroh Undangan haji 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Ibu Ketua, Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota DPR yang tergabung dalam Komisi VIII, Yang saya hormati Pak Sekjen, Dirjen dan Irjen seluruh jajarannya yang saya muliakan. Baik ada saya pertama saya harus berikan apresiasi kepada Sekertaris Jendral yang mencoba mengangkat tenaga honorer sekitar 16368.Internal Kemenag Tenaga honorer 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang mau saya tau disini apakah yang sudah termasuk K II dan juga banyak tenaga honorer yang disekolah-sekolah swasta Guru Agama yang di swasta itu juga sudah lama mengabdi apakah ini termasuk yang tidak masuk data base, nah oleh nya itu banyak teman-teman yang sudah bekerja hampir berpuluh-puluh tahun ini juga tidak, tidak di akomodir untuk diangkat sebagai PNS ini barangkali penting ini sebagai masukan supaya orang-orang yang sudah lama bekerja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara terus tidak di akomodir untuk masuk data base, ini yang pertama.Internal Kemenag Tenaga honorer 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Pertama, saya apresiasi dulu pelaksanaan jamaah haji untuk tahun ini cukup bagus walaupun saya tidak ke tanah suci tapi saya melihat di televisi begitu. Artinya apa? Pak Menteri sudah pulang, berarti sudah aman dan terkendali disana begitu kan begitu ceritanya. Itu yang pertama.Keagamaan & PendidikanApresiasi pelaksanaan haji 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua, saya mungkin tadi tidak masuk kepada substansi karena Pak Mustaqim sudah membaca anggarannya secara detail, saya cuman mau melihat ini Pak Menteri kan kita sudah 4 tahun dan bagaimana Kementerian Agama itu mengawal nawacita daripada Presiden kita. Saya ingin mendapatkan gambaran tentang outcome-nya ini secara keseluruhan baik dari Bimas Islam, ini dari kerukunan beragama dan lain sebagainya. Kami mau melihat apa sih yang dihasilkan selama 4 tahun itu terhadap anggaran-anggaran per Dirjen dan lain sebagainya supaya kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ini Tahun Politik, ini Kementerian Agama itu apa sih yang dihasilkan, misalnya anggarannya, kerukunan umat beragama, apa yang dihasilkan disitu selama 4 tahun begitu. Itu yang kita mau tahu, mungkin nanti di pendalaman nanti kita bisa gambarkan itu tetapi intinya itu dari item-itemnya kegiatannya Pak Menteri ini minimal dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan hal yang seperti itu supaya ada gambaran dari haji itu apa sih yang dihasilkan selama 4 tahun, anggaran yang begitu besar, ini Pendis anggaran begitu besar, apa yang dihasilkan dari itu? Ini gambarannya itu yang kita mau dapatkan karena kalau anggaran saya kira sudah tiap tahun seperti itu, kemarin pagu indikatifnya itu sekarang menurun, jadi saya tidak masuk ke substansi itu, saya mau tahu apa sih yang dicapai dari 4 tahun dan setelah itu kita bisa gambarkan bahwa Kementerian Agama setelah Pak Lukman Hakim itu baru 4 tahun ini yang dihasilkan dari sisi pendidikan, dari Bimas Islam, Kristen, Hindu, Budha sudah ada kejelasan yang bisa kita dapatkan dan itulah yang merupakan harapan dari kami khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan supaya saya bisa menjelaskan kepada Sodik nanti. Pak Sodik kalau misalnya di lapangan, Pak Sodik tanya itu tentang Kementerian saya bisa jawab dari Fraksi PDI Perjuanga, ini loh yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pak Sodik seperti itu dan itu yang saya ingin dapatkan Pak.Keagamaan & PendidikanEvaluasi program nawacita 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua, saya mungkin tadi tidak masuk kepada substansi karena Pak Mustaqim sudah membaca anggarannya secara detail, saya cuman mau melihat ini Pak Menteri kan kita sudah 4 tahun dan bagaimana Kementerian Agama itu mengawal nawacita daripada Presiden kita. Saya ingin mendapatkan gambaran tentang outcome-nya ini secara keseluruhan baik dari Bimas Islam, ini dari kerukunan beragama dan lain sebagainya. Kami mau melihat apa sih yang dihasilkan selama 4 tahun itu terhadap anggaran-anggaran per Dirjen dan lain sebagainya supaya kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ini Tahun Politik, ini Kementerian Agama itu apa sih yang dihasilkan, misalnya anggarannya, kerukunan umat beragama, apa yang dihasilkan disitu selama 4 tahun begitu. Itu yang kita mau tahu, mungkin nanti di pendalaman nanti kita bisa gambarkan itu tetapi intinya itu dari item-itemnya kegiatannya Pak Menteri ini minimal dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan hal yang seperti itu supaya ada gambaran dari haji itu apa sih yang dihasilkan selama 4 tahun, anggaran yang begitu besar, ini Pendis anggaran begitu besar, apa yang dihasilkan dari itu? Ini gambarannya itu yang kita mau dapatkan karena kalau anggaran saya kira sudah tiap tahun seperti itu, kemarin pagu indikatifnya itu sekarang menurun, jadi saya tidak masuk ke substansi itu, saya mau tahu apa sih yang dicapai dari 4 tahun dan setelah itu kita bisa gambarkan bahwa Kementerian Agama setelah Pak Lukman Hakim itu baru 4 tahun ini yang dihasilkan dari sisi pendidikan, dari Bimas Islam, Kristen, Hindu, Budha sudah ada kejelasan yang bisa kita dapatkan dan itulah yang merupakan harapan dari kami khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan supaya saya bisa menjelaskan kepada Sodik nanti. Pak Sodik kalau misalnya di lapangan, Pak Sodik tanya itu tentang Kementerian saya bisa jawab dari Fraksi PDI Perjuanga, ini loh yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pak Sodik seperti itu dan itu yang saya ingin dapatkan Pak.Keagamaan & PendidikanProgram selama 4 tahun 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, ini aspirasi dari Daerah Pemilihan saya itu di Toraja Utara ada gereja, ada sekolah mingguan juga, karena ini baru pemekaran itu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan itu 20 gerejanya juga tidak bagus, anak-anak mau sekolah mingguan di situ juga tidak memenuhi syarat.Jadi saya kira ini perlu perhatian khusus nanti ini.Kerukunan Umat BeragamaFasilitas 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian juga di Kabupaten Sopeng itu tolong dicatat Ibu, ada sekolah yang namanya SD Kristen Aukomene, itu juga sangat memprihatinkan sekali.Perpustakaannya tidak ada, dan lain sebagainya, fasilitas untuk itu sedangkan padahal di situ komunitas Kristen cukup banyak. Jadi oleh karenanya itu, mungkin ini fokus dalam rangka untuk pengembangan ini, supaya anak-anak kita ke depan ini tidak ada lagi kita prinsipnya 4 pilar ini yang harus ditanamkan di sekolah. 4 pilir ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang menjadi pedoman utama dalam pengembangan sekolah di sekolah-sekolah khususnya di sekolah Kristen, sekolah Islam dan lain sebagainya. Karena ini hilang Pak, saya masih ingat dulu waktu saya sebelum belajar itu langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini tidak ada lagi yang seperti itu, tidak ada lagi perekat, hilang yang seperti itu. Di pesantren saya juga katakan begitu, sebelum memulai pelajaran harus menyanyikan lagi Indonesia Raya sebagai perakat kita ini yang tidak ada hilang, akhirnya sedikit gesekan langsung berkelahi.Kenapa? Karena saya Kristen, saya Islam, saya Budha, dan saya Hindu, mestinya Indonesia Raya menjadi perekat di sini Pak. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Kerukunan Umat BeragamaFasilitas 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Interupsi sedikit Bapak Ketua. Terkait dengan itu Ibu Bimas Kristen, jadi saya belum mendengar tadi ini dari Dapil Sulawesi Selatan itu Toraja Utara, itu ada sekolah mingguan di situ di Gereja Bentuman Dingin di situ memang sangat membutuhkan bantuan bagi daerah di situ, karena baru pemekaran. Jadi ini perhatian Ibu, tolong dicatat baik-baik supaya ini diperhatikan, karena ini terkait dengan daerah pemekaran.Nanti kalau memang sebentar nanti Ibu saya kasih datanya ini. Terima kasih.kerukunan Umat BeragamaFasilitas 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Baik, langsung saja saya teringat waktu saya sekolah tahun 70-an itu di man kerukunan Beragama itu sangat bagus sekali.Kita Maulid panitianya orang Kristen, orang Kristen Natalan panitianya orang Islam. Begitu indahnya beragama pada tahun 70-an dan 80-an. Akhir tahun 80-an terakhir itu terjadi rasanya ada skat disitu, ada sectarian, saya tidak tahu apakah yang mana sectarian apakah Islam, apakah Kristen, apakah Budha, yang jelas kami rasanya seperti itu. Oleh karena itu, barangkali khusus saya menyoroti pendidikannya saja, mungkin hal-hal yang seperti ini perlu kita daur ulang kembali dalam rangka untuk mencari formulasi baru dalam rangka untuk bagaimana yang tercipta yang seperti itu, kerukunan beragama yang begitu indah itu, hal itu yang ingin saya sampaikan.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu sekalia, di Sulawesi Selatan misalnya di Poso, Kristen dengan Islam seakan-akan tidak bersaudara lagi.Ketemu berkelahi lagi, karena persoalan ada sektarian di situ.Oleh karena itu, saya kira ini harus mencarikan formulasi dalam rangka untuk bagaimana kita orang Indonesia bersatu, Indonesia Raya, tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya sectarian itu.Ada kurikulum khususnya di pendidikan itu, ada kurikulum yang betul-betul cair di sini.Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SAMSU NIANG 6 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pada point 7a, meningkatkan program-program strategis yang terkait dengan upaya mewujudkan kerukunan umat beragama….kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SAMSU NIANG 8 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Begitu juga Kristen, begitu juga Budha, begitu juga Hindu, ini kerukunan beragama itu jangan hanya dilihat dari konteks Indonesia tetapi di luar negeri juga harus kita lihat. Ini inovatif sekali dan saya suka program ini. Terima kasih.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SAMSU NIANG 7 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ya, selanjutnya seperti itu. Saya hanya ada point yang saya mau masukkan di sini “beragama di Indonesia”, barangkali perlu ditambah “dan luar negeri”. Tadi saya tertarik sekali program inovatif dari Budha ada Majelis Ulama Indonesia dengan Walubi melakukan ke Nyanmar kalau saya tidak salah, itu bagus sekali dan inovatif sekali. Dan saya kira ini saling apa yang tadi dikatakan Bapak Ketua itu cocok sekali bagi Komisi VIII DPR RI dalam rangka untuk itu.kerukunan Umat BeragamaPembinaan agama 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Interupsi sedikit Ketua. Tadi TPG (Tunjangan Profesi Guru) sekarang inpassingnya apa juga dibayarkan atau tidak, karena ini beda TPG dengan inpassing.Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
SAMSU NIANG 4 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi Inpassing Rp8 miliar lebih, untuk TPG berapa?Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
SAMSU NIANG 5 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Untuk persoalan ini Bapak sudah mengeluarkan SK tidak ada uangnya kan tidak lucu itu.Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau begitu hapus saja itu nomor 6, biarkan saja seperti yang lalu.Pemberdayaan Sosial Raskin 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang pertama adalah kita harus mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertindak cepat dan tepat pada saat pelaksanaan bencana di Lombok. Itu yang harus kita dulu apresiasi dimana saya melihat Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah melakukan tugasnya dengan baik.Penanganan Bencana Apresiasi 8



Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua kalau kita melihat anggaran 2019 ini, ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian bagi kami terutama dari kegiatan prioritas nasionalnya. Maksud saya, dari harapan Komisi VIII mestinya anggaran ini dari awal kita sudah menjabarkan bahwa Tahun 2019 memang harus betul-betul anggaran itu bersifat fleksibel dalam rangka untuk kepentingan bagaimana aspirasi-aspirasi Anggota DPR RI itu yang dari awal dikawal untuk masuk dalam anggaran Tahun 2019. Maksudnya, banyak Anggota DPR RI dalam Komisi VIII ini yang punya aspirasi terkait daerah-daerah yang diwakili dan itu adalah amanah Undang-Undang MD3. Mestinya dijabarkan disini secara sistematik. Disini saya melihat pembentukan desa tanggung bencana hanya 68 desa, sangat sedikit sekali menurut saya ini. Ya mungkin nanti Pak Ketua pada saat pembahasan dengan Esselon I mungkin sedikit ada revisi sedikit untuk bagaimana mengakomodir semua kepentingan. Ini aspirasi dan itu dilindungi oleh Undang-Undang. Maksud saya seperti itu. Pembangunan desa tangguh bencana juga 68 desa, sangat sedikit sekali. Padahal teman-teman di desa-desanya semua banyak yang kena bencana dan perlu ada desa tangguh bencana setiap karena ini aspirasi yang dari awal yang perlu kita sikapi sebagai mitra Komisi VIII dan memang ini betul-betul memang adalah aspirasi yang riil di lapangan itu, bukan kita mengada-ngada. Jadi saya lihat disitu masih sangat kurang terkait dengan program-program prioritas nasional yang menyentuh aspirasi daripada teman-teman Komisi VIII. Ya mungkin nanti pada saat pendalaman, mungkin sedikit ada pergeseran-pergeseran sedikit dalam rangka untuk memenuhi aspirasi-aspirasi berdasarkan Undang-Undang MD3 bahwa waktu kita disumpah setiap Anggota DPR RI wajib memperjuangkan daerah pemilihannya masing- masing. Maksud saya seperti itu.Penanganan Bencana Desa Tangguh Bencana 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Yang kedua kalau kita melihat anggaran 2019 ini, ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian bagi kami terutama dari kegiatan prioritas nasionalnya. Maksud saya, dari harapan Komisi VIII mestinya anggaran ini dari awal kita sudah menjabarkan bahwa Tahun 2019 memang harus betul-betul anggaran itu bersifat fleksibel dalam rangka untuk kepentingan bagaimana aspirasi-aspirasi Anggota DPR RI itu yang dari awal dikawal untuk masuk dalam anggaran Tahun 2019. Maksudnya, banyak Anggota DPR RI dalam Komisi VIII ini yang punya aspirasi terkait daerah-daerah yang diwakili dan itu adalah amanah Undang-Undang MD3. Mestinya dijabarkan disini secara sistematik. Disini saya melihat pembentukan desa tanggung bencana hanya 68 desa, sangat sedikit sekali menurut saya ini. Ya mungkin nanti Pak Ketua pada saat pembahasan dengan Esselon I mungkin sedikit ada revisi sedikit untuk bagaimana mengakomodir semua kepentingan. Ini aspirasi dan itu dilindungi oleh Undang-Undang. Maksud saya seperti itu. Pembangunan desa tangguh bencana juga 68 desa, sangat sedikit sekali. Padahal teman-teman di desa-desanya semua banyak yang kena bencana dan perlu ada desa tangguh bencana setiap karena ini aspirasi yang dari awal yang perlu kita sikapi sebagai mitra Komisi VIII dan memang ini betul-betul memang adalah aspirasi yang riil di lapangan itu, bukan kita mengada-ngada. Jadi saya lihat disitu masih sangat kurang terkait dengan program-program prioritas nasional yang menyentuh aspirasi daripada teman-teman Komisi VIII. Ya mungkin nanti pada saat pendalaman, mungkin sedikit ada pergeseran-pergeseran sedikit dalam rangka untuk memenuhi aspirasi-aspirasi berdasarkan Undang-Undang MD3 bahwa waktu kita disumpah setiap Anggota DPR RI wajib memperjuangkan daerah pemilihannya masing- masing. Maksud saya seperti itu.Penanganan Bencana Kegiatan Prioritas Nasional 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Itu barangkali yang saya ingin sampaikan Pak Ketua dan mengenai tambahan, saya kira memang dalam kondisi negara kita ini cuaca berubah-ubah tidak menentu, sangat ekstrim sekali, sangat disayangkan kalau anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat turun sekali. Mestinya dalam kondisi negara yang seperti ini, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu memang harus lebih maksimal tetapi memang dibutuhkan suatu kajian yang mendalam dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang begitu besar tetapi kalau kajian mendalam dan betul-betul sesuatu hal yang harus kita sikapi secara bersama dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang lebih banyak. Tapi itulah yang barangkali yang perlu saya sampaikan pada forum ini. Intinya adalah bagaimana Anggaran 2019 ini terkait dengan aspirasi sebagaimana yang kemarin anggaran 2018 banyak Anggota DPR RI Komisi VIII menyampaikan penyebaran-penyebaran luasan anggaran itu yang terkait skala prioritasnya itu harus menyentuh aspirasi-aspirasi Anggota DPR RI. Itu tidak ada lain kecuali hanya menyentuh, apa yang dikatakan tadi Pak Muna ada anggaran kita kawal bersama-sama ke daerah yang terkait dengan daerah pemilihan Anggota DPR RI dan itu Undang-Undang menjamin.Penanganan Bencana Memaksimalkan anggaran 8
Samsu Niang 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-Laki Kemudian yang kedua, untuk dana DSP ini saya mellihat untuk pengembangan selanjutnya walaupun sudah berjalan tetapi akhir-akhir ini banyak bencana, mungkin arahnya ke bencana-bencana yang besar tetapi melupakan bencana-bencana lokal yang selama ini yang terjadi di setiap provinsi. Jadi olehnya itu harapan kami di samping kita fokus kepada bencana-bencana besar, juga tetap harus kita melihat kondisi kopetif terjadi di bencana-bencana lokal yang terjadi setiap provinsi. Ini jangan dilupakan karena terus terang ini adalah hal penting dan itu juga menjadi nilai tambah bagi seorang Anggota DPR RI manakala dia mampu memperjuangkan daerah pemilihan dalam rangka untuk mengantisipasi bencana di setiap provinsi dan kabupaten dimana dia berada begitu. Ini yang saya melihat harapan saya kepada Pak Kepala bahwa memang bencana besar membutuhkan dana besar tetapi ada hal yang juga lebih penting adalah bencana-bencana dari setiap provinsi juga harus tetap diperhatikan karena mungkin ini yang terlupakan, tetapi ini juga bagian yang strategis yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi terkait dengan penanggungan bencana secara keseluruhan.Penanganan Bencana Pengembangan dana DSP 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Oleh itu, saya rasa pada hari ini memang perlu kita ada komunikasi jelas ini kalau tidak ada komunikasi dengan baik saya kira sampaikan kapan pun kita ini tidak akan ketemu padahal kita ini Anggota DPR mewakili daerah pemilihan hanya mau mengatakan bahwa inilah hasil perjuangan kita, 6 selebihnya itu hanya komunitas saja itu pada saat kita kunker ini lah tidak ada yang lain, Pak, tidak ada yang lain kita mau dengan itu. Saya kira ini memang Pak Ketua skorsing dulu ini rapat kita lakukan komunikasi dalam rangka untuk mencari titik temu persoalan ini Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakaatuhPendidikan Kemitraan 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Oleh karena itu, saya lihat yang kedua banyak sekali Rektor yang sekarang ini tidak bermasalah, sampai sekarang tidak dilantik. Tidak usah lah kita statement kemana-mana, selesaikan dulu Rektor semua ini termasuk hari ini di Makasar demo besar-besaran, Pak. Terkait persoalan Rektor hasil keputusan PT UN tolong dijelaskan ini semuanya ini. Jadi ini komunikasi yang tidak nyambung ini.Pendidikan Rektor 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Nama saya Samsu Niang. Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, Fraksi PDI perjuangan. Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, style-nya itu sudah berubah. Style sudah berubah, sudah mendekati Menteri Kelautan, Susi. Sudah sedikit. Sedikit lagi grade-nya dinaikkan sudah bagus sekali karena dibutuhkan sebenarnya Menteri Pemberdayaan Perempuan itu dibutuhkan greget yang begitu bagus sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan perempuan dan anak. Sedikit lagi Ibu Menteri, harus lebih agresif dan lebih profesional dalam rangka untuk mengentaskan semua persoalan-persoalan tentang anak dan perempuan itu.Perempuan dan Anak Apresiasi 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau saya lihat anggaran 2015 juga ini, saya juga belum melihat program yang greget dalam rangka untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di 2013-2014. Minimal ada target. 2015 perdagangan anak sudah sekian turunannya, perdagangan perempunan sekian penurunannya, itu tidak jelas di program mereka ini. Jadi saya melihat ini 2015, menteri baru, harus ada jelas programnya disini. Kalau tidak kita akan evaluasi.Perempuan dan anak evaluasi 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Setelah tadi saya melihat pemaparan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan saya melihat data yang ada mulai 2013-2014, terkait dengan kekerasan perempuan dengan yang begitu meningkat dari 2013 begitu 2014 juga meningkat, perdagangan perempuan juga meningkat 2013-2014.Terkait TKI juga tindak kekerasan anak juga meningkat, seksual juga meningkat, perdagangan anak juga meningkat, anak terlantar juga meningkat, narkoba, anak-anak terlibat narkoba juga meningkat, semua meningkat 2013-2014, terus.Perempuan dan anak Peningkatan jumlah kasus 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kalau saya lihat anggaran 2015 juga ini, saya juga belum melihat program yang greget dalam rangka untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di 2013-2014. Minimal ada target. 2015 perdagangan anak sudah sekian turunannya, perdagangan perempunan sekian penurunannya, itu tidak jelas di program mereka ini. Jadi saya melihat ini 2015, menteri baru, harus ada jelas programnya disini. Kalau tidak kita akan evaluasi.Perempuan dan anak Program baru 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertanyaan saya, apa tugas Kementerian Perempuan disini? Pemberdayaan perempuan terhadap persoalan-persoalan ini. Kalau saya melihat tidak ada kerja mereka ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap persoalan isu-isu yang aktual ini. Diperjelas lagi dari anggaran mereka, 2014 realisasi program mereka itu hanya 29%, sedikit sekali, dia tidak mampu menyelesaikan anggaran mereka. Jadi apa yang bisa diperbuat ini saudara-saudara dari Komisi VIII terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan ini. Dia tidak mampu menyelesaikan anggarannya, hanya 29% penyerapannya. Mana ini kira-kira ini? Saya pesimis disini, Pak Ketua, ini terhadap persoalan-persoalan ini. Pesimis sekali, sementara kita tahu disini di Komisi VIII ini banyak sekali aktivis-aktivis perempuan. Kira-kira solusinya dimana ini Kementerian Perempuan ini dalam rangka untuk ke depan ini. Apa bisa tidak menurunkan tingkat partisipasi terhadap persoalan-persoalan isu yang seperti ini untuk anggaran 2015.Perempuan dan anak Realisasi program 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya katakan agresif karena anggarannya sudah mulai dinaikkan dari Rp275 miliar menjadi Rp1 triliun lebih. Ini kalau regulasinya tidak di buat, saya kira impossible kalau kita bisa melakukan seperti ini karena kementerian ini adalah hanya koordinasi bukan kementerian teknis. Jadi dibutuhkan suatu regulasi dalam rangka untuk menaikkan anggaran ini. Kalau tidak ada regulasi, saya kira apa yang disampaikan disini adalah PHP (Pemberian Harapan Palsu). Jadi harus ada regulasi, makanya harus gregert ini. Jadi kalau tidak ada regulasinya saya kira apakah Kepres, apakah Inpres dan lain sebagainya dalam rangka untuk mendukung anggaran yang lebih besar ini. Itu saya kira itu penting ini, karena yang kalau saya mau detail pembahasannya tadi itu, kami sudah tahu persis tentang kelembagaannya, anggarannya, pengawasannya, regulasinya, sudah berkali-kali kita berhadapan ini sudah diluar kepala saya ini tahu semua itu anggarannya tadi. Cuma yang perlu ditekankan adalah bagaimana Pak Jokowi mengeluarkan regulasi untuk Keppres tentang Pemberdayaan Perempuan ini. Kalau ini tidak, PHP saja ini menurut saya. Sekian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu.Perempuan dan Anak Regulasi 8
SAMSU NIANG 1 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertanyaan saya, apa tugas Kementerian Perempuan disini? Pemberdayaan perempuan terhadap persoalan-persoalan ini. Kalau saya melihat tidak ada kerja mereka ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap persoalan isu-isu yang aktual ini. Diperjelas lagi dari anggaran mereka, 2014 realisasi program mereka itu hanya 29%, sedikit sekali, dia tidak mampu menyelesaikan anggaran mereka. Jadi apa yang bisa diperbuat ini saudara-saudara dari Komisi VIII terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan ini. Dia tidak mampu menyelesaikan anggarannya, hanya 29% penyerapannya. Mana ini kira-kira ini? Saya pesimis disini, Pak Ketua, ini terhadap persoalan-persoalan ini. Pesimis sekali, sementara kita tahu disini di Komisi VIII ini banyak sekali aktivis-aktivis perempuan. Kira-kira solusinya dimana ini Kementerian Perempuan ini dalam rangka untuk ke depan ini. Apa bisa tidak menurunkan tingkat partisipasi terhadap persoalan-persoalan isu yang seperti ini untuk anggaran 2015.Perempuan dan anak Solusi 8
SAMSU NIANG 2 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Barangkali Pak ketua, sebelum barangkali kita buka ini, perlu kejelasan apakah kedua badan penanggulangan bencana dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada penambahan anggaran atau tidak? Kalau tidak ada, buat apa kita rapat karena kita akan membahas ini kalau ada pembahasan. Kemarin kita sudah evaluasi anggaran 2014-2015, kalau tidak ada penambahan, hanya copy paste untuk itu, saya kira buat apa kita ada rapat ini, tidak ada guna-gunanya Komisi VIII ini. Kita sudah mendorong untuk penambahan anggaran terus Badan Anggaran tidak merespon, berarti kita tidak ada guna-gunanya ini kita membahas di Komisi VIII. Buat apa kita tiap hari ini meminta anggaran dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja semua badan ini kalau tidak ada penambahan Pak. Saya kira ini distop saja ini pembahasan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Cuma barangkali Pak ketua saya harus klarifikasi bahwa jangan juga seenaknya Badan Anggaran menentukan anggaran padahal semua keputusan-keputusan itu ada di komisi. Jadi usulan-usulan komisi itu juga harus direspon di Badan Anggaran sebagai penjewantahan hasil rapat kita di 4 komisi. Bayangkan rapat jam 10 sampai tengah malam, baru tidak dinilai disana, itu yang menjadi perhatian saya. Terima kasih Pak ketua.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 5 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Ada penambahan?Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 6 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Tidak ada? Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 7 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Berarti sama saja waktu evaluasi.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 8 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Buat apa dibahas kalau begini, inikan kita disuguhkan lagi yang berikutnya, copy paste.Rancangan Anggaran Anggaran 8
SAMSU NIANG 9 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemarin pada pembahasan anggaran evaluasi tahun 2014 kalau saya tidak salah anggarannya Rp217.719.899.000,- Kemudian mungkin saya akan langsung saja dari pagu alokasi untuk dana dekonsentrasi yaitu 20 milyar akan diberikan kepada 28 provinsi. Ini barangkali yang perlu kita pertegas nanti penyebarannya dimana? Karena kalau sudah ditetapkan kita Komisi VIII tidak tahu misalnya disebarkan Sulawesi Selatan, saya ini kan daerah Sulawesi Selatan II, saya tidak tahu dimana penyebarannya itu. Mungkin nanti sebelum itu ada gambaran dari situ supaya saya paham terkait dengan gender 10 milyar dan perlindungan anak 10 milyar. Itu barangkali yang harus kita pahami dari saya.Rancangan Anggaran Penyebaran 8
SAMSU NIANG 10 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Anggarannya tadi penyebarannya saja yang 10 milyar, 2 penekanan itu yang gender dan perlindungan anak, 28 provinsi itu. Itu yang perlu disepakati karena kalau tidak disepakati disini. Kalau sudah ditetapkan Pak, kita tidak tahu penyebarannya dimana gawat kita ini langsung Menteri ......sudah disepakati Komisi VIII, kita tidak tahu, yang mana yang disepakati. Jadi olehnya itu sebelum kita sepakati mungkin saya minta itu yang mana itu yang 28 provinsi itu. Terima kasih.Rancangan Anggaran Penyebaran 8
SAMSU NIANG 9 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Pertanyaan saya adalah sejauhmana kajian-kajian atau hasil monitoring serta evaluasi dijadikan dasar dalam penyusunan program dan anggaran dan apa yang menjadi hambatan yang menyebabkan dalam APBN-P tahun anggaran 2015 tidak mendapat tambahan anggaran yang signifikan. Walaupun tadi sudah dijelaskan dengan baik tapi harapan saya jangan lagi terulang untuk 2016 ini, 2015 mungkin bisa kita pahami dengan argumentasi-argumentasi seperti itu tapi 2016 kalau tidak ada lagi penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan undang-undang ini berarti inovasi dan kreatifitas dalam kementerian dan badan ini saya anggap tidak kreatif dalam mencoba mengantisipasi perubahan paradigma untuk kedepan ini. Terutama di Pemberdayaan Perempuan ini memang karena begitu banyak persoalan-persoalan disitu saya kira memang kedepan ini harus lebih agresif, lebih inovatif meyakinkan ya kalau perlu Menteri Jokowi diyakinkan itu. Kita sama-sama karena saya dari PDIP Perjuangan Bu, Insya Allah dalam rangka karena ini persoalan yang sangat besar. Saya mesti bertanya Bu kemarin Ibu Sekretaris, sudah berapa orang ditangkap Bu? Ini kan seperti Ibu Menteri Susi ya itu sudah ada perahu yang ditembak. Kemudian Kejaksaan sudah ada yang dihukum mati. Sekarang Menteri Pemberdayaan Perempuan sejauhmana ini perannya ini menangkap mafia-mafia itu, mafia penjualan anak.Rancangan Anggaran Program 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang kedua, terkait wakaf yang produktif seperti dikatakan saya melihat ini memang Direktur Wakaf ini, harus proaktiv melihat tanah-tanah wakaf dilapangan karena saya melihat kalau ini di fungsikan karena saya melihat Undangundang 13 2014 tentang Undang-undang orang miskin itu bisa sinergi dengan Menteri-menteri yang lain, terutama dalam rangka misalnya ada tanah wakaf di isi pertenakan apa dan lain sebagainya ini, semua ini harus membangun sinergi dengan Kementerian-kementerian dalam rangka untuk meningkatkan produktif tanah wakaf yang mau tadi itu tidak di pungsikan.Wakaf Wakaf 8
SAMSU NIANG 3 PDIP Sulawesi Selatan II Laki-laki Jadi ini padahal mestinya hal-hal seperti ini untuk memperdayakan orang miskin dan bagaimana juga tanah wakaf ini berproduksi misalnya di jadikan perternakan, Sapi, Kuda dan lain sebagainya ini semua hal yang penting dalam rangka usul, makanya harus kreativ ini terutama Direktur Wakaf dalam rangka untuk mengembangkan, supaya jangan nol untuk pengembangan ini, itu yang kedua.Wakaf Wakaf 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, Saudara-saudara, saya melihat kasus ini tidak hanya berdampak kepada pembenahan kebijakan pengambilan data itu tapi mungkin siapa tahu harus kita kaitkan dengan otonomi pendelegasian dari proses pendistribusian itu sendiri. Masukan-masukan yang kita terima itu RT pada protes dilibatkan, RW pada protes, lurah pada protes. Nanti ketika kami bertemu dengan menteri bukan hanya kita koordinasi soal updating datanya tapi juga siapa tahu dengan mungkin ada perbaikan undang-undang juga adalah dalam proses distribusinya.
Bantuan 
Kesejahteraan Distribusi data 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang ketiga, Saudara-saudara karena kita sama-sama profesinya, walaupun kita legislator tapi kasus saya di NTB kemarin. Saya menyaksikan dengan mata, kepala saya ada sengketa 2 tetangga, yang satu 4 tahun mendapat terus bantuan padahal dia termasuk orang kaya, yang satunya lagi orang miskin tidak itu. Itu di depan saya Pak, mereka konflik bersengketa.
Bantuan 
Kesejahteraan Konflik di daerah 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, Saudara-saudara, saya melihat kasus ini tidak hanya berdampak kepada pembenahan kebijakan pengambilan data itu tapi mungkin siapa tahu harus kita kaitkan dengan otonomi pendelegasian dari proses pendistribusian itu sendiri. Masukan-masukan yang kita terima itu RT pada protes dilibatkan, RW pada protes, lurah pada protes. Nanti ketika kami bertemu dengan menteri bukan hanya kita koordinasi soal updating datanya tapi juga siapa tahu dengan mungkin ada perbaikan undang-undang juga adalah dalam proses distribusinya.
Bantuan 
Kesejahteraan partisipasi 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Soal data ini memang penyakit lama kita di berbagai _ias__, jumlah pulau saja berbeda antara TNI dengan Basarnas dengan Lemhanas. Dia lebih parah lagi ke dunia akademik pun seperti itu, data-data plagiasi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti disitu. Terutama kan, Saudara-saudara menurut saya kewenangan otonomi kita manfaatkan. Kalau data-data ditingkatkan secara nasional saja susah merubahnya minimallah dengan level kita, di nasional kan agak susah, mungkin di provinsi sedikit lebih mudah dan juga mungkin nanti di DPRD kota untuk memonitor ya pekerjaan-pekerjaan pendataan di level kota. Ini adalah bagian dari pekerjaan panjang kita yang mungkin kalau mengandalkan tingkat nasional ini akan lama. Mari kita bekerja pada level kita masing-masing terdahulu sesuai dengan otonomi itu.
Bantuan 
Kesejahteraan Pembaharuan data 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Nah, Bapak, kehadiran saya waktu itu sedikit _ memberikan solusi kepada kantor posnya dan kelurahannya untuk kemudian ada jalan tengah dalam pembagian itu. Oleh karena itu lah maka Saudara-saudara, jika kita menunggu nanti akan lama, ketika ada proses lagi itu tidak ada salahnya saya kira kita makin rajin turun mengawasi dan turut memberikan solusi kepada kasus-kasus yang terjadi lapangan, sementara menunggu proses yang tadi. Mungkin itu Pak Ketua, catatan dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, ini adalah penguatan bagi kita untuk bertemu dengan Menteri. Tapi sekali lagi jangan lah hanya menunggu di level nasional, kita sempitkan di level propinsi dan nanti pun ketika nanti ada DPRD kota, kabupaten, kami akan menyampaikan ini nanti
Bantuan 
Kesejahteraan Pengawasan 8

SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Nah, Bapak, kehadiran saya waktu itu sedikit _ memberikan solusi kepada kantor posnya dan kelurahannya untuk kemudian ada jalan tengah dalam pembagian itu. Oleh karena itu lah maka Saudara-saudara, jika kita menunggu nanti akan lama, ketika ada proses lagi itu tidak ada salahnya saya kira kita makin rajin turun mengawasi dan turut memberikan solusi kepada kasus-kasus yang terjadi lapangan, sementara menunggu proses yang tadi. Mungkin itu Pak Ketua, catatan dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, ini adalah penguatan bagi kita untuk bertemu dengan Menteri. Tapi sekali lagi jangan lah hanya menunggu di level nasional, kita sempitkan di level propinsi dan nanti pun ketika nanti ada DPRD kota, kabupaten, kami akan menyampaikan ini nanti
Bantuan 
Kesejahteraan solusi 8

SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih, Ketua. Kepala BNPB yang terhormat, Mohon penjelasan tambahan atau lebih detail lagi tentang 2 hal : pertama, yang saya tangkap ini jangankan di lembaga-lembaga lain sering menjadi perhatian bahkan mungkin ada sedikit kecemburuan, Pak tentang dana on call itu. Nah, mohon penjelasan lebih rinci bagaimana posisi saat itu dari alokasi yang sesungguhnya, yang sudah cair kalau tidak salah baru 500 Pak ya? Atau bagaimana penggunaannya. Yang kedua, tentang logistik, Pak. Saya lihat ke Gorontalo, Padang,dan Semarang. Dan saya juga lihat waktu ke Kabupaten Bandung ada beberapa yang sudah lengkap tapi ada juga yang terlihat eksklusif gitu, Pak. Jadi mereka melihat, Bapak hebat lah, saya kira Bapak hebat lah Jadi di tiap-tiap lokasi itu selalu saja ada tenda, ada mobil, ada motor gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan Pak, sebesar apa sih dan bagaimana alokasi logistik itu sehingga walaupun bencana kecil tapi terlihat gitu, Pak? Nah, ini disamping dapat pujian juga sering menjadi perhatian, ya, dana on call dan yang kedua dana logistik. Selama ini kalau dana yang lain-lain, kami sering mendapatkan informasi khususi dana on call kami belum sejelas dari ... yang lain.Bencana Alokasi dana, logistik 8



SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, seperti yang kita bahas dalam pertemuan kemarin tapi tadi Pak Sekretaris menyampaikan dalam makan siang hanya memang saya minta ditampilkan, kita ingin bekerja dalam sebuah sistem Pak ya sehingga bukan hanya sebatas program umum tapi kami harapkan BNPB juga ada sampai kira-kira anggarannya gitu Pak, 5 tahun kedepan Pak ya untuk setiap sektor itu, semacam draf RKA itu lah sehingga kita bisa mengevaluasi dengan jelas, kita bisa mendapat informasi kenapa ini naik, kenapa itu turun begitu Pak ya.Bencana Anggaran 8
SODIK MUDJAHID 7 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Sedikit terakhir mohon izin, Pak. Ini berkaitan dengan undang-undang Pak ya, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan pengalaman Bapak, itu bagaimana tentang wacana terpusat itu menurut pengalaman Bapak-bapak?Bencana Aturan 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Dan yang ketiga, Pak Sekretaris dan teman-teman, memang capaian BNPB cukup baik Pak ya 95,28% tapi untuk sebuah lembaga yang baru dan untuk sebuah tantangan yang dahsyat memang saya kira wajar kalau teman-teman mempertanyakan semacam begini Pak. Sisa anggaran untuk penguatan kelembagaan, kita lembaga baru Pak ya kenapa masih ada anggaran sebesar itu sisanya. Kemudian yang tadi juga disinggung oleh Pak Mustaqim, kita ingin BNPB yang punya visi terhadap kesiap-siagaan, apakah karena kita kekurangan waktu, kekurangan tenaga gitu Pak, saya khawatir loh Pak ini, kekurangan kreatifitas gitu Pak. Itu ya sehingga masih ada dana 72 milyar.Bencana Besar sisa anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Bapak-bapak, Ibu-ibu.Kemarin kita dicengangkan oleh seorang anak yang mati bunuh diri karena menonton film kartun itu Pak ya. Kenapa tidak memberikan inspirasi kita BNPB membuat film loh Pak atau komik pak ya, itu yang dimaksudkan oleh teman-teman kemarin sebuah terobosan, sebuah inovasi baru untuk bagian dari membangun kesiagaan sejak dini terhadap bencana. Saya paham benar ini karena ada konsep desa tangguh, sekolah aman, gitu kan pak ya. Saya kira itu Pak yang kami maksudkan ada inovasi-inovasi sehingga ya seharusnya untuk lembaga yang baru, yang penuh tantangan itu, kita bisa menghabiskan anggaran semacam itu. Nah, begitu mungkin Pak sebagai pengantar.Jadi, sekali lagi kita, kami berikan apresiasi tapi seharusnya jika kita bisa lebih inovatif lagi, kreatif lagi, bekerja lebih keras lagi, Bapak sudah bekerja lebih keras mungkin bisa dihabiskan anggaran ini dan juga kami mohon penjelasan ada sebuah prediksi Pak ya 5 tahun kedepan ini loh dari setiap item gitu loh, item misalnya item apa ini Direktorat Kesiap-siagaan ada 17 program gitu Pak ya ini 94, ini 95, ini sampai 5 tahun kedepan setiap item itu sehingga kami bisa mengurut menjelaskan, memahami asumsinya, memahami kenapa turun, kenapa naik, kenapa harus naik.Bencana detail program 8
SODIK MUDJAHID 5 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Untuk tahun ini sudah berapa Pak detailnya dana on call yang terpakai?Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SODIK MUDJAHID 6 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Itu proses pengawasannya bagaimana, Pak? Proses prosedur pengawasannya untuk dana yang khusus semacam ini? Pencairan dan pengawasannya BPK dan segala macam agar kita aman semua termasuk Bapak.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Boleh, itu Pak. Bisa Pak.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Undang-undangnya yaBencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Tambahan dengan peruntukkan ya Bu.Bencana DSP (Dana Siap Pakai) 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Bapak-bapak, Ibu-ibu.Kemarin kita dicengangkan oleh seorang anak yang mati bunuh diri karena menonton film kartun itu Pak ya. Kenapa tidak memberikan inspirasi kita BNPB membuat film loh Pak atau komik pak ya, itu yang dimaksudkan oleh teman-teman kemarin sebuah terobosan, sebuah inovasi baru untuk bagian dari membangun kesiagaan sejak dini terhadap bencana. Saya paham benar ini karena ada konsep desa tangguh, sekolah aman, gitu kan pak ya. Saya kira itu Pak yang kami maksudkan ada inovasi-inovasi sehingga ya seharusnya untuk lembaga yang baru, yang penuh tantangan itu, kita bisa menghabiskan anggaran semacam itu. Nah, begitu mungkin Pak sebagai pengantar.Jadi, sekali lagi kita, kami berikan apresiasi tapi seharusnya jika kita bisa lebih inovatif lagi, kreatif lagi, bekerja lebih keras lagi, Bapak sudah bekerja lebih keras mungkin bisa dihabiskan anggaran ini dan juga kami mohon penjelasan ada sebuah prediksi Pak ya 5 tahun kedepan ini loh dari setiap item gitu loh, item misalnya item apa ini Direktorat Kesiap-siagaan ada 17 program gitu Pak ya ini 94, ini 95, ini sampai 5 tahun kedepan setiap item itu sehingga kami bisa mengurut menjelaskan, memahami asumsinya, memahami kenapa turun, kenapa naik, kenapa harus naik.Bencana Inovasi sosialisasi BNPB 8
SODIK MUDJAHID 7 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kalau logistik sudah terbentuk itu otomatis diberi atau ajuan permohonan dari sana, Pak?Bencana Logistik 8
SODIK MUDJAHID 3 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak, maaf saya potong Pak ya. Pak saya begini. Di luar negeri Pak ya, saya lihat ada sebuah masterplan penanganan bencana ya Pak ya. Katakanlah tahun 10 indeks resikonya katakanlah 10, Pak ya. Tahun ke-5 itu sudah turun 5 gitu Pak ya, tahun 0 itu 0 saja Pak. Nah, kami harapkan BNPB itu kerjanya seperti itu Pak, konsepsional, kemudian tadi berbasis kepada penanggulangan resiko bencana.Terima kasih.Bencana Masterplan 8
SODIK MUDJAHID 7 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Perlu dibatasi waktu Pak menurut pengalaman dan keilmuannya bagaimana tentang indeks resiko bencana itu bagaimana? Apakah dibatasi 3 tahun atau bagaimana dari segi itu? Dengan menurut aturan Pak.Bencana Pembatasan evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak jadi mohon kedepan, kira-kira bagaimana, Pak?Bencana Pencairan dana 8
SODIK MUDJAHID 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Lingkup dan tugasnya itu.Bencana Pencairan dana 8
SODIK MUDJAHID 4 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak Ketua, izin 1/2 menit menyambung yang Pak Nanda tadi.Pak Sekretaris, kami percaya bahwa Bapak membuat prediksi peningkatan on call berdasarkan pengalaman dan perhitungan-perhitungan Pak ya. Untuk meyakinkan kami Pak, dengan perhitungan-perhitungan itu kira-kira penyerapan tahun 2015 untuk dana on call itu berapa persen Pak menurut prediksi Bapak?Bencana Peningkatan dana on call 8
SODIK MUDJAHID 3 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak, maaf saya potong Pak ya. Pak saya begini. Di luar negeri Pak ya, saya lihat ada sebuah masterplan penanganan bencana ya Pak ya. Katakanlah tahun 10 indeks resikonya katakanlah 10, Pak ya. Tahun ke-5 itu sudah turun 5 gitu Pak ya, tahun 0 itu 0 saja Pak. Nah, kami harapkan BNPB itu kerjanya seperti itu Pak, konsepsional, kemudian tadi berbasis kepada penanggulangan resiko bencana.Terima kasih.Bencana penurunan risiko 8

SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki

Bapak-bapak dan teman-teman.
Sebetulnya kesimpulan kita nanti agak serius, apakah menerima atau tidak menerima penjelasan anggaran 2014 dan dan menerima atau tidak menerima usulan kenaikan itu ya.
Seperti yang kami sampaikan berulang kali Pak bahwa kami adalah sangat concern kepada bencana bagi saya pribadi apa lagi orang Bandung, banjir terus menerus Pak ya, dan saya terjun Pak ke Banjarnegara, ke Aceh kemudian ke Bandung. Hanya bapak-bapak sebagaimana bapak ketahui kan kritik kepada kami itu sangat keras Pak ya, itu lah maka Pak Sekretaris, kenapa kami tidak diberikan RKA-nya? Apakah Bapak sudah berikan kepada Anggota DPR yang sebelumya atau bagaimana Pak? sehinga kami bisa melihat lah, merinci detail tiap kegiatan itu, kenaikan itu ini, untuk ini, jenisnya, anggaranya, angkanya dan sebagainya. Nah, mungkin saya kira teman-teman juga akan berpendapat seperti itu Pak. Kalau kami sudah dapat itu, kita ketok maka kita akan perjuangkan dan kita akan belakan Bapak-bapak ya nggga? Tapi kalau dalam keadaan globalnya saja kami khawatir mendapat kritik apalagi diikuti dengan angka yang sangat fantastik kan kenaikannya nanti kita juga agak kena ini, itu Pak. Jadi sekali lagi jangan ragukan dukungan kami kepada BNPBBencana Permintaan RKA 8

SODIK MUDJAHID 4 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak Ketua, izin 1/2 menit menyambung yang Pak Nanda tadi.Pak Sekretaris, kami percaya bahwa Bapak membuat prediksi peningkatan on call berdasarkan pengalaman dan perhitungan-perhitungan Pak ya. Untuk meyakinkan kami Pak, dengan perhitungan-perhitungan itu kira-kira penyerapan tahun 2015 untuk dana on call itu berapa persen Pak menurut prediksi Bapak?Bencana prediksi penyerapan 8
SODIK MUDJAHID 5 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Sekali lagi bahwa kita ingin BNPB yang kuat, profesional, dan visinya adalah penanggulangan resiko bencana Pak ya. Jadi kita tidak membuat anggaran atas dasar bencana-bencana yang akan timbul saja tapi faktanya adalah atas dasar itu. Sekali lagi saya ingin mendapatkan keyakinan saya dan teman-teman, mungkin sebagai katakanlah ujian profesionalisme BNPB. Kira-kira dari dana prediksi penanggulangan bencana Pak ya, terutama on call tahun 2015 Pak ya, kira-kira prediksi bapak nanti penyerapannya berapa persen Pak? Ini sebagai itu Pak ya sebagai gambaran bahwa Bapak membuat rencana penanggulangan bencana terutama perhitungan on call itu berdasarkan pengalaman, perhitungan dan profesionalisme BNPB.Bencana Prediksi penyerapan anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, seperti yang kita bahas dalam pertemuan kemarin tapi tadi Pak Sekretaris menyampaikan dalam makan siang hanya memang saya minta ditampilkan, kita ingin bekerja dalam sebuah sistem Pak ya sehingga bukan hanya sebatas program umum tapi kami harapkan BNPB juga ada sampai kira-kira anggarannya gitu Pak, 5 tahun kedepan Pak ya untuk setiap sektor itu, semacam draf RKA itu lah sehingga kita bisa mengevaluasi dengan jelas, kita bisa mendapat informasi kenapa ini naik, kenapa itu turun begitu Pak ya.Bencana RKA 8
SODIK MUDJAHID 3 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak, maaf saya potong Pak ya. Pak saya begini. Di luar negeri Pak ya, saya lihat ada sebuah masterplan penanganan bencana ya Pak ya. Katakanlah tahun 10 indeks resikonya katakanlah 10, Pak ya. Tahun ke-5 itu sudah turun 5 gitu Pak ya, tahun 0 itu 0 saja Pak. Nah, kami harapkan BNPB itu kerjanya seperti itu Pak, konsepsional, kemudian tadi berbasis kepada penanggulangan resiko bencana.Terima kasih.Bencana standardisasi 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terakhir Pak, informasi saja Kami Pak sebagai komitmen pada BNPB, kami sedang merekrut tenaga ahli di Komisi VIII ini dan salah satu tenaga ahli yang kami rekrut sekarang adalah tenaga ahli bencana. Kalau Bapak kenal namanya Abdul Wahid mungkin Bapak pernah dengar, dia adalah seorang relawan. Sebagai penutup mohon maaf ini izin soal pribadi Pak. Kami sampaikan terima kasih, perhatian waktu musibah anak saya kepada BNPB dan seluruh deputinya dan anak saya diatas ada, Pak , mantunya karena saya hadir pertama kali dengan BNPB yang menyampaikan perhatiannya. Terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Tenaga ahli 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Mungkin tidak bertanya tapi siapa tahu bisa menjembatani Pak ya.Pertama, masalah kita adalah tidak ada RKA Pak ya sehingga teman tidak bisa melihat dengan detail rencana kerja anggaran dari badan Bapak itu secara detail, semacam pelatihan, pelatihan apa, kapan, forecast-nya berapa sehingga kita kira ini formasi yang lengkap itu.Bencana Tidak adanya RKA 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Saya yakin Pak Lukman pernah makan di jalanan di Arab Saudi kan? Di warung-warung Indonesia. Bapak pernah mencatat tidak harganya berapa? Catatan saya Pak, itu dengan 15 real itu kita mendapat makanan Indonesia yang jauh lebih layak dibandingkan dengan 15 real yang kita terima oleh jamaah di Armina (Arafah, Mina). Iya Pak ya, itu berarti kita punya ruang untuk meminta kepada mereka memberikan layanan makanan lebih bagus lagi. Itu saya kira jangankan dinaikkan Pak, kita 15 real juga bisa masih bisa dimaksimalkan apalagi kalau bapak membandingkan dengan logika katering, dengan volume 165.000 Pak ya, itu untung mereka banyak kan Pak, pasti mereka bisa lebih meningkatkan lagi, itu ... makanan.Haji Harga makanan 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Sedikit lagi bapak mohon izin. Yang tadi komponen biaya sudah, itulah Pak. Jadi untuk ke depan sekali lagi, mohon Pak Menteri kita perankan KBIH, tidak ada haji tanpa KBIH dan tidak ada pendidikan tanpa.Haji KBIH 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Sedikit lagi Pak, semangat ini Pak.Haji KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua Pak Menteri Agama, tentang kuota Pak. Kelebihan kuota ini saya melihat belum diberikan secara proporsional. Ini terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang belum menempatkan KBIH sebagai mitra utama. Kita tidak bisa menyelenggarakan pendidikan tanpa sekolah dan kita tidak bisa memberikan haji yang baik tanpa KBIH-KBIH itu. Mohon maaf Pak, saya melihat banyak pandangan dari petugas-petugas Kementerian Agama yang melihat KBIH sebagai saingan, kecuali mohon maaf ini, KBIH yang dibentuk oleh mantan-mantan atau pensiunan Kementerian Agama. Mereka dianggap saingan padahal sekali lagi tidak akan ada haji yang baik tanpa, tidak akan ada sekolah yang baik tanpa sekolah, tidak akan ada haji yang baik tanpa KBIH. Oleh karena itu mohon Pak, kebijakan kita nanti berikan maksimum kepada KBIH-KBIH itu dimulai dengan ini Pak, dimulai dengan punten, jatah pembimbing untuk KBIH. Itu kesulitan mereka Pak untuk menempatkan pembimbingnya. Oleh karena itulah dialokasikan kelebihan kuota itu adalah untuk pembimbing KBIH, untuk manula, untuk mahrom-mahrom. Jangan sampai ada suami-istri karena first come first serve itu, istri-suami terpisah maka kuota itu saya sekali lagi saya sarankan, berikan pertama-tama kepada pembimbing KBIH, yang kedua kepada manula, yang ketiga kepada mahram.Haji Kelebihan kuota 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Lanjut boleh lanjut? Lanjut Pak ya.Kemudian keterlambatan di bandara. Ini sekali lagi Pak Lukman, jadi saya setuju dengan Pak Menteri Perhubungan Pak. Saya beri contoh Pak ya, KBIH di Bandung Pak, itu saya menatarnya. Salah satu kelebihan KBIH di Bandung Pak, jamaah Pak sebelum masuk ke ... itu karena di Arab itu ada sebuah hukum air boleh masuk tetapi logam walaupun itu logam gigi harus dicopot begitulah Pak. Bayangkan Pak, satu kloter 600 jamaah, keterlambatan masing-masing 5 menit, kenapa? Macam-macam dibawa kan? Iya Pak ya tapi jamaah kami Pak sebelum masuk gate semua logam, semua dimasukkan ke dalam tas. 600 kali 5 menit keterlambatan bisa dihemat, jadi 600 kali setengah menit. Kenapa? Karena KBIH nya memberikan ... semacam itu, begitu Pak ya.Haji Keterlambatan pesawat 8
SODIK MUDJAHID 7 GOLKAR Jawa Barat I Laki-laki Izin Pak Ketua.Jadi Pak Menteri memang ini harus melakukan pembinaan terpadu Pak ya, bagian dari kebijakan terpadu. Sebagai contoh Pak, Bapak kan bisa memberikan kuota kepada haji khusus ya kan tapi haji khususnya adalah mereka yang berangkatnya lebih dari 40 orang gitu kan Pak ya. Saya kira ini juga masih bisa kepada KBIH tapi dengan catatan Pak, KBIH-nya sudah dibina dan diberi aturan semacam itu. Bisa saja dipegang kuota kepada ..... tapi KBIH-nya sudah diakreditasi dan hanya KBIH yang memberangkatkan lebih dari 40 misalnya semacam haji plus, gitu Pak. Jadi memang kalau dilihat sebagian-sebagian pasti memberatkan tapi ini harus merupakan bagian yang terpadu dari pembinaan KBIH.Terima kasih Pak.Haji Kuota haji khusus 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Kesehatan bu dokter, ibu Menteri Kesehatan. Satu adalah rasio cost. Memang di Madinah kemarin ada kendala bu ya, kita tidak boleh membuka pos di Madinah tapi izin mereka tapi bu ada satu hal kecil lagi bu kalau ibu jeli mengamatinya. Adalah perbedaan perilaku dokter dengan paramedis. Ibu bisa melihat bahwa dokter ibu relatif kerjanya sebagai bos yang amat sangat capeknya adalah paramedis-paramedisnya. Silakan ibu cek, mungkin lebih dari 50% lah dokter-dokter yang semacam itu. Itu akan menghambat kepada pelayanan. Sering jamaah datang ... oleh paramedis sementara dokternya dzikir bu, thawaf, dimana? Di Masjidil Haram waktu itu, itu catatan kami bu ya tentang itu.Haji Pelayanan kesehatan haji 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Pak, saya ingin KBIH-KBIH semacam itulah Pak yang dihasilkan oleh Kemenag, iya Pak ya? Jangan dimusuhi Pak, kayak tadi Pak, difasilitasi, dibina, diawasi, kalau perlu disubsidi begitu. Subsdi kalau perlu.Haji Pembinaan KBIH 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Begitu bapak-bapak catatan-catatan saya dan mungkin juga teman-teman akan ini. Jadi Pak Menteri Perhubungan mohon dipertimbangkan menambah jumlah armada yang lebih banyak lagi dengan biaya yang lebih murah agar lama durasi di Arab Saudi bisa lebih cepat dan juga dihubungkan dengan kebijakan Menteri Agama yang satu arah ini, pasti akan lebih susah tetapi ini adalah pelayanan yang luar biasa.Haji Penambahan armada 8
SODIK MUDJAHID 4 GOLKAR Jawa Barat I Laki-laki Mumpung Bapak .... hadir, Pak, Bapak saya kira sudah palang berprestasi Pak ya kan kita tahu ada Menteri Perhubungan yang ada legendaris.Kita tadi bicara tentang kualitas pelayanan. Coba Pak Menteri bicara satu lagi Pak tentang mengurangi lamanya haji disana dan faktor dominannya adalah tentang penambahan kekuatan armada, ya Pak ya itu Pak.Terima kasih Pak.Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.Haji Pengurangan lama ibadah haji 8



SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Berikutnya Pak, buku Pak. Ini sudah menjadi rahasia umum lho Pak, banyak orang berangkat haji stress. Kenapa? Karena terlalu banyak buku. Buku doa ada lima macam, buku macam-macam-macam. Pak Lukman yang terhormat, coba bapak berinovasi, sederhanakanlah buku. Mohon maaf Pak, buku yang saya buat Pak tentang itu tujuan thawaf itu, ketika dipakai oleh jamaah saya Pak, banyak yang diminta Pak. Kenapa? Karena saya memberikan doa-doa yang simple. Jadi bukunya bisa dihemat, orang tidak stress berangkat haji karena terlalu banyak doa dan efisiensinya bisa digunakan untuk makanan.Haji Penyederhanaan buku haji 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Kemudian biaya dam Pak, bagaimana rencana biaya dam Pak ya. Saya tahu Pak biaya dam itu. Bagus bapak berniat untuk menertibkan dam, tetapi bagaimana teknisnya karena banyak KBIH-KBIH yang nakal Pak ya karena itu bapak tertibkan tapi tinggal bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi masalah. Mungkin Pak, fokus saja diarahkan kepada Al Raji’ saya kira mungkin itu akan lebih memudahkan kepada kita.Haji Rencana biaya dam 8
SODIK MUDJAHID 2 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Kemudian untuk ke depan Pak Lukman, saya setuju sekali. ... ke depan Pak ya, satu adalah rute penerbangan. Saya setuju sekali Pak Lukman, itu rute penerbangan masuk dari Madinah keluar dari Jeddah, masuk dari Jeddah, menuju Madinah keluar di Madinah. Hanya mohon bapak pertimbangkan Pak, apakah cukup tidak oleh pesawat Arab Saudi saja, iya kan? Karena kan kita ini Pak Menteri Perhubungan, kita ingin menekan jumlah hari lebih cepat, iya kan? Untuk menekan jumlah hari lebih cepat maka harus ditambah armadanya. Jika dilakukan ini saya kira akan jadi masalah. Akan lebih bagus armadanya banyak dengan rute seperti ini, ini luar biasa Pak, akan menghemat yang luar biasa.Haji Rute penerbangan 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua tentang rencana memberikan makanan tambahan satu kali lagi di Mekkah, tolong dipertimbangkan lagi apa urgensinya Pak. Kenapa? Karena di Mekkah itu semua restoran terbuka, jamaah haji sangat mobile, kapan makannya? Kadang-kadang ketika diberi makanan di Mekkah atau di Madinah itu tidak dimakan Pak, kenapa? Karena mereka sedang bergerak. Kalau menurut saya mungkin akan lebih bermakna jika kita memberi snack Pak, untuk mana? Untuk stand by untuk mabit di Musdalifah, coba pertimbangkan itu Pak ya. Daripada memberikan satu kali makan di Mekkah, mungkin lebih bermanfaat memberikan snack ketika mereka dari Arafah, mabit di Musdalifah. Cukup snack-lah Pak, satu telor ayam Pak ya menurut saya, satu roti, satu aqua, cukup Pak mereka untuk jumroh selanjutnya di Mina.Haji Tambahan makanan 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang berikutnya Pak, tarwiyah ini Pak tarwiyah. Pak Lukman, mana yang menurut bapak lebih syari’i. Apakah bapak menghalangi tarwiyah ataukah bapak memperjuang di... jadid itu. Bagi saya, komplek ini Senayan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh gubernur kan Pak? Maka Mina jadid itu menurut saya tetap halal, pasha karena penunjukan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut saya bapak lebih baik tidak melarang orang untuk melaksanakan tarwiyah seperti yang ada dalam surat edaran kemarin, ya Pak ya.Kalau bapak pelajari, di dalam edaran Kementerian Arab Saudi kepada maktab-maktab itu dikatakan bahwa maktab-maktab Arab Saudi harus memfasilitasi jamaah yang ingin tarwiyah. Mereka memahami tentang tarwiyah tetapi bapak melarangnya kan? Kenapa saya kira sekali lagi tolong dipertimbangkan itu pelarangan tarwiyah karena menyangkut sunah dan lebih baik fokus kesana daripada memperjuangkan itu Pak. Kalau bapak ingin memindahkan dari Mina Jadid itu, menurut saya bukan pertimbangan syar’i Pak, lebih kepada pertimbangan jarak karena memang jaraknya jauh sekali kan dari Mina Jadid ke tempat jamarat itu.Haji Tarwiyah 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang ketiga Pak soal TPHD, TPIH. Saya mendengar bahwa bapak katanya ribut dengan gubernur-gubernur Pak ya. Saya kira benar, tidak apa-apa Pak. Bapak tidak usah sembarangan memberikan jatah TPHD kepada gubernur-gubernur. Kenapa Pak? Karena banyak dikeluhkan TPHD-TPHD itu diberikan oleh gubernur atau walikota kepada orang yang tidak punya kompetensinya, hanya untuk kepentingan politiknya. Akibatnya mereka tidak bisa menjadi pembimbing yang baik padahal jatah itu sekali lagi lebih baik diberikan kepada KBIH, mahram atau para pembimbing-pembimbing. Ini sekali lagi Pak kebijakan yang sekali lagi mohon ini kebijakan KBIH. Kita bisa menyaksikan Pak dengan mata kepala sendiri, aduh haji-haji tanpa KBIH itu terbengkalai Pak dan mohon maaf Pak Lukman mungkin tadi berbicara tentang tupoksi Pak ya, bukan realita. Bapak mengatakan bahwa bimbingan haji tujuh kali dilakukan. Punten Pak, saya mengatakan mungkin hanya 10% lah Pak. Hanya 10% lah Kemenag-Kemenag yang memberikan bimbingan haji seperti yang bapak sampaikan. Paling besar mereka sekali-dua kali dengan mutu yang tidak sebaik KIBH-KBIH. Sekali lagi, saya ingin kebijakan kita memberikan KBIH, satu difasilitasi. Yang kedua dibina Pak, yang ketiga tentu diawasi. Kenapa? Karena saya juga tahu banyak KBIH-KBIH yang nakal. Soal dam, soal komersialisasi, difasilitasi, dibina, diawasi bahkan kalau perlu Pak disubsidi itu Pak KBIH-KBIH ituHaji TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Haji TPHI (Tim Petugas Haji Indonesia) 8
SODIK MUDJAHID 5 GOLKAR Jawa Barat I Laki-laki Pak, dimasukkan saja Pak.Memastikan penggunaan vaksin yang telah dinyatakan halal oleh MUI mungkin begitu.Haji Vaksin Haji 8
SODIK MUDJAHID 6 GOLKAR Jawa Barat I Laki-laki Mohon dicatat.Memastikan penggunaan vaksin yang telah dinyatakan halal oleh MUI. Di Menteri Kesehatan atau di Menteri Agama disimpannya?Haji Vaksin Haji 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kedua, pada Rapat tanggal 2-4 April 2015, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mendesak Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk melakukan kembali rasionalisasi atas alternatif usulan BPIH sebesar US$292 dan penggunaan indirect cost sebesar Rp3.650.928.706.277,- menjadi BPIH sebesar US$2.385 dan indirect cost sebesar Rp3.108.159.241.949,-.Haji dan Umroh Anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Ketiga, pada rapat tanggal 16-18 April 2015 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI berhasil melakukan rasionalisasi terhadap beberapa komponen BPIH sehingga direct cost-nya menjadi US$2.786 atau setara dengan Rp34.825.000,- dengan nilai indirect cost menjadi sebesar Rp3.809.680.919.851,-.Haji dan Umroh Anggaran 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki d. Memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Anggota Komisi VIII, aspirasi dalam bentuk yang luas yang sudah tadi kita sampaikan dalam berbagai bentuk dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.Haji dan Umroh Aspirasi 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 13. Komisi VIII DPR RI meminta Panja Komisi VIII DPR RI agar supaya BPK RI melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu kepada PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa penerbangan haji.Haji dan Umroh Audit 8
SODIK MUDJAHID 29 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih Pak Irjen, dan seterusnya saya sampaikan terima kasih untuk informasi yang terkait dengan BPK, dengan KPK, dan satu hal lagi pertanyaan husus nih, apakah Irjen menjangkau tidak pengawasan distribusi Bansos-bansos itu, karena agar terkenal Pak, di Kemenag itu bahwa Distribusinya hanya kepada satu jam atau tentu, gitu Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan tentang hal itu.Haji dan Umroh Bansos 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 8 ayat (2), penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji harus terus dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya baik yang terkait dengan dokumen penyelenggaraan ibadah haji, pemondokan, katering, transportasi dan lain sebagainya.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Oleh karena itulah maka berbagai potensi seyogyanya dieksplorasi agar berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji termasuk di dalamnya mengupayakan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang rasional, sehat dan bermanfaat yang dibebankan langsung kepada jamaah haji.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Hadirin yang saya hormati. Sebagai langkah awal dari proses pembahasan BPIH tahun 1436 H/2015 M, Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panja BPIH yang berjumlah 26 orang, terdiri dari 5 orang Pimpinan dan 21 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 10 fraksi yang ada di Komisi VIII. Pada waktu yang bersamaan, Kementerian Agama RI juga membentuk Panja BPIH yang melakukan pembahasan bersama dengan kami. Pembahasan mengenai BPIH tahun 1436 H/2015 M diawali pada tanggal 29 Januari 2015 melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan pembentukan Panitia Kerja BPIH tahun 1436 H/2015 M. Pada Raker kali ini telah dibahas antara lain kebijakan, prinsip, asumsi penyusunan usulan BPIH tahun 1436 H/2015 M.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pembahasan BPIH selanjutnya dilaksanakan oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melalui berbagai forum yaitu rapat kerja Komisi VIII DPR RI, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat konsinyering, rapat atau konsultasi khusus serta kunjungan kerja pengawasan ke Saudi Arabia.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja Kementerian Agama RI dalam suasana yang penuh dinamika telah melakukan pembahasan secara intensif dan berhasil melakukan upaya efisiensi untuk mengupayakan penurunan biaya BPIH tahun 1436 H/2015 M. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Panja BPIH Kementerian Agama RI yang dengan penuh kesabaran dan demokratis telah berupaya menindaklanjuti berbagai saran dan pandangan Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI sehingga pembahasan BPIH dapat diselesaikan sesuai dengan target dan berhasil melakukan efisiensi biaya langsung yang dibebankan kepada jamaah.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Proses pembahasan efisiensi BPIH tahun 1436 H/2015 M yang dilakukan oleh Panja Komisi VIII DPR RI beserta Panja BPIH Kementerian Agama RI secara kronologis adalah sebagai berikut: Pertama, pada rapat tanggal 12 Februari 2015, Panja BPIH Kementerian Agama RI mengusulkan direct cost BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar US$3.195 atau setara dengan Rp39.937.500,- dengan indirect cost sebesar Rp3.394.092.598.630,-. Pada kesempatan rapat tersebut, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk melakukan eksplorasi dan menginventarisasi secara maksimum semua potensi yang bisa memungkinkan untuk menurunkan BPIH yang telah diusulkan.Haji dan Umroh BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 3 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kan BPKH sudah terbentuk Pak ya, kemudian yang terjadi sekarang adalah bahwa pengelolaan itu masih oleh Kemenag dan kita sedang mempersiapkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Itukan bapak juga pasti sudah menangkap bahwa ada dua sisi ya, sisinya adalah tetap oleh Kemenag kemudian sisi lain itu adalah BUMN dan kemungkinan jalan tengahnya adalah BLU, tampaknya saya menangkap arahnya begitu dari masukan yang ada kemudian dari draft undang-undang itu. Sementara bapak sendiri melihat, memandang bagaimana Pak, apakah tetap oleh Kemenag, kalau BUMN mungkin tidak Pak ya atau oleh BLU yang masih dibawah Menteri Agama, itu Pak.Haji dan Umroh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Nanti bisa disampaikan pak ya yang 2014. Kurang lebih berapa persen pak perbedaannya 2013 sama 2014.Haji dan Umroh Data 8
SODIK MUDJAHID 5 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Jadi selisihnya tidak begitu beda ya.Haji dan Umroh Data 8
SODIK MUDJAHID 6 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Dirjen memang agak disayangkan ya kalau kita tidak punya datanya, tapi teman-teman saya kira kita bisa dengarkan saja dulu dengan catatan bahwa kita akan dan harus mendapatkan data-data itu dengan catatan bahwa Pak Dirjen bertanggungjawab bahwa selisihnya tidak besar. Walaupun sekali lagi kita sesalkan kenapa tidak ada data 2014.Haji dan Umroh Data 8
SODIK MUDJAHID 10 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Saya ingatkan bahwa yang kita evaluasi adalah kinerja dan serapan anggaran 2014, iya kan. Tentu harus berdasarkan data 2014. Sekarang faktanya semacam ini ada gagasan untuk dipending. Silahkan teman-teman yang lain bagaimana pendapatnya.Haji dan Umroh Data 8
SODIK MUDJAHID 12 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Sebelum Pak Dirjen sebentar pak, saya dulu. Pak Hamka, jadi yang diminta teman-teman itu adalah data yang digunakan dalam pengajuan anggaran tahun 2014, begitu pak. Itu yang diminta oleh Pak Dirjen. Cukup kita berikan dulu penjelasan. Pak Hidayat silahkan.Haji dan Umroh Data 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Keempat, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI pada rapat tanggal 21-22 April 2015 sepakat untuk memutuskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk menetapkan rata-rata direct cost BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar US$2.717 atau setara dengan Rp33.952.500,- Mohon maaf diulang. Rp33.962.500,- dengan asumsi nilai tukar US$! adalah Rp12.500,-. Jadi rata-rata direct cost BPIH Tahun 1436 H adalah dalam dollar turun sebesar US$502 dari tahun sebelumnya atau turun 478 dari usulan Menteri Agama yang disampaikan pada usulan pertama.Haji dan Umroh Direct cost 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Dibawahnya Pak, di poin 3 nya Pak. Jadi poinnya adalah nomor 1 dapat memahami, nomor 2 akan mendalami lebih lanjut Pak Kus dan poin 3 bagaimana? Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk mengkaji dan merumuskan ulang program dan alokasi anggaran sehignga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama RI.Haji dan Umroh Evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin Pak Lukman fokus soal LPTQ, soal BAZ, soal BPKH, satu lagi soal pendidikan tinggi dan terakhir Pak, terakhir kemarin, Pak ini saksinya Pak, saksinya Pak Dirjen Bimas Islam, tadi saya sudah singgung sedikit pertanyaan saya. Sebetulnya benchmark ummat Islam Indonesia saat ini di mata Menteri Agama bagaimana sih Pak dan sebetulnya roadmap pembinaan ummat itu bagaimana sih Pak. Itu terkait dengan program-program berikutnya yang sering dinilai oleh teman-teman di kita itu copy paste-copy paste sih Pak tapi tidak lahir dari sebuah benchmark, tidak lahir dari sebuah roadmap atau grand design.Haji dan Umroh Grand design 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki b. Program yang telah dilaksanakan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatifHaji dan Umroh Indikator program 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 4. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa indirect cost, saya ulang, bahwa total indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M adalah total sebesar Rp3.735.970.884.175,-. Dengan rincian secara garis besar sebagai berikut: a. Biaya langsung ke jamaah sebesar Rp3.281.620.444.765,- Biaya tidak langsung sebesar Rp261.106.216.330,- Save guarding sebesar Rp100 miliar. Katering jamaah ditetapkan sebesar Rp93.244.222.080,-Haji dan Umroh Indirect cost 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 11. Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta agar calon jamaah haji Lansia diutamakan untuk mengisi sisa kuota haji dengan tetap berdasar kepada ketentuan atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.Haji dan Umroh Jamaah Lansia 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 9. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta dengan sangat Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk memperhatikan KBIH dan selanjutnya Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk mengakomodasi KBIH melalui program TPHD yang diusulkan oleh gubernur serta dipantau dan disetujui langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama RI.Haji dan Umroh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Bapak-bapak yang kami hormati. Kami kemarin sering hanya mendapatkan data-data gelondongan saja anggarannya seperti ini, realisasi seperti ini, tanpa perincian yang lebih detil. Kami memang tidak berhak dalam perencana untuk sampai satuan tiga tapi untuk laporan sebagai bentuk pengawasan kami ingin dan berhak mendapatkan laporan evaluasi yang lebih detil.Haji dan Umroh Laporan evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 29 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Saudara-saudara, kemudian juga tadi ada katanya begini laporannya wajar tanpa pengecualian tapi laporan kepada Kami agak kurang wajar katanya Pak, kenapa? Karena agak terlambat, sampai kepada kami, sehingga Tim Ahli kami dan teman-teman kami kurang punya waktu yang cukup untuk pendalaman, mungkin (tidak jelas) dengan WTA, WTP tapi mungkin Pak Sekjen nanti.Haji dan Umroh Laporan evaluasi 8



SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 12. Panja Komisi VIII DPR RI meminta agar peningkatan mutu layanan kepada jamaah tetap menjadi prioritas agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman dan mendapatkan haji yang mabrur.Haji dan Umroh Mutu 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 7. Dalam rangka melakukan efisiensi BPIH, dengan tetap menjaga peningkatan kualitas mutu pelayanan transportasi darat selama di Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk meniadakan komponen upgrade Nakobah dalam indirect cost BPIH tahun ini.Haji dan Umroh Nakobah 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 2. Pemondokan Makkah, riil rata-rata disepakati sebesar Saudara Arabia Real 4.500 dengan rincian sebesar Saudi Arabia Real 1.170 atau US$312 dimasukkan ke dalam komponen direct cost dengan asumsi nilai tukar US$1 adala Saudi Arabia Real 3,745 sedangkan sisanya sebesar 74% dimasukkan ke dalam indirect cost. Living Allowance sebesar Saudi Arabia Real 1.500 atau US$405. Saya ulang. Jadi living cost ditetapkan sebesar 1.500 Real atau US$405.Haji dan Umroh Pemondokan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 2. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa biaya sewa pemondokan di Madinah adalah sebesar Saudi Arabia Real 675 dengan menggunakan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan seluruhnya ke dalam komponen indirect cost.Haji dan Umroh Pemondokan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 5. Panja BPIH Komisi VIII RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI bersepakat bahwa lokasi pemondokan yang dipakai di Mekkah adalah di Raudah, Jarwal, Mahbaz Jin, Misfalah, Ajiziyah dan Syisyah. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI kembali menyetujui. Saya ulang, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI kembali menyetujui penggunaan pemondokan di wilayah Raudah karena harga rata-rata penawaran lebih murah dengan kualitas yang tetap sesuai standar.Haji dan Umroh Pemondokan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 6. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa semua pemondokan jamaah haji selama di Madinah ditempatkan di wilayah Marjaziah.Haji dan Umroh Pemondokan 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki c. Meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mencegah tindak penyimpangan untuk mewujudkan optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran. Tadi ini ada koreksi nomor d. Mungkin bisa dihapuskan saja nomor d. Kemudian nomor e jadi d.Haji dan Umroh Pengawasan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Ketiga, adalah bagaimana langkah-langkah konkret dan strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan actual dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pendidikan agama. Ini sangat krusial sekali. Penyelenggaraan haji dan umrah, ini juga penting tapi sudah sering dibahas bahkan ada Panjanya, serta tatakelola internal di Kementerian Agama RI.Haji dan Umroh Permasalahan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 10. Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta agar proses rekrutmen petugas haji seperti TPHI, TPHD dan TPIH dilaksanakan secara transparan dan profesional.Haji dan Umroh Petugas haji 8
SODIK MUDJAHID 29 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua Pak, agak konsepsional, tadi Bapak menyampaikan ada konsep pengawasan PPA (Pengawasan (tidak jelas) Agama) mohon Pak Dirjen, Pak Inspektorat menyampaikan (tidak jelas) Pak, apakah Agama (tidak jelas) tidak Pak, dalam mencegah orang dari kemungkaran, ya Pak ya, nah itu nanti Bapak menjelaskannya.Haji dan Umroh PPA 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kedua, apa saja program-program prioritas tahun 2015 termasuk target capaian, target penerima manfaat, serta lokasi pelaksanaannya. Mohon ini juga Bapak Sekjen nanti sekali lagi dalam perencanaan mungkin kami tidak terlibat tapi untuk pengawasan kami minta diberi dokumen itu untuk bahan teman-teman mengevaluasi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan.Haji dan Umroh Program prioritas 8
SODIK MUDJAHID 19 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Itu sudah lebih detail kemarin kan sebetulnya? Tentang reorganisasi termasuk kalau kemarin kan organisasi lebih kepada haji dan umrah. Nah sekarang tambah juga organisasi di Bimas Islam. Yang sudah kemarin tidak usah dimasukkan ya karena nanti akan dikoordinasikan.Haji dan Umroh Reorganisasi 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Komisi VIII DPR RI akan mendalami lebih lanjut penjelasan Menteri Agama RI mengenai pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKT) Tahun 2016 Kementerian Agama RI sebesar Rp60.451.214.009.000,- yang dialokasikan untuk, ini saya kira tidak ada perubahan ya, alokasi terhadap perubahan. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI.Haji dan Umroh RKT 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Nah yang kedua berkaitan dengan ini terkait dengan pernyataan-pernyataan bapak. Jadi benchmark dan roadmap itu berimplikasi kepada program-program dan implikasi juga kepada pernyataan-pernyataan bapak dalam kerangka ini. Begitu Pak Lukman, ada lima catatan saya soal alquran centre, soal BAZ, soal pendidikan tinggi, dirjen-dirjen barunya, soal BPKH dan soal roadmap dan benchmark.Haji dan Umroh Roadmap, Benchmark 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 3. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa alokasi anggaran save guarding atau kontigensi dalam indirect cost ditetapkan sebesar Rp100 miliar yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan Amerika dan untuk kondisi force majeur.Haji dan Umroh Save guarding 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pertama, berapa serapan anggaran tahun 2014 dan bagaimana capaiannya baik secara kualitatif dan kuantitatif, dimana saja sebaran pelaksanaan program tahun 2014, dan siapa saja penerima manfaatnya.Haji dan Umroh Serapan anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Selanjutnya rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Tiket, airport tax dan passanger service rata-rata sebesar US$2.146 dengan rincian: Yang dimasukkan ke dalam direct cost sebesar US$2.000 dan sisanya sebesar US$146 dimasukkan ke dalam komponen indirect cost.Haji dan Umroh Transportasi 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki 8. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga meminta dengan sangat kepada Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk meminimumkan seat yang kosong dalam penerbangan haji.Haji dan Umroh Transportasi 8
SODIK MUDJAHID 5 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih Pak Kyai. Pak Sekjen, saya membantu menjelaskan apa yang disampaikan Pak Muna. Dibandingkan dengan komisi-komisi lain, kemitraan Komisi VIII itu memang paling tertinggal Pak kelancarannya dan diantara mitra-mitra di Komisi VIII, mohon maaf harus sampaikan dengan sejujurnya walaupun mungkin pahit. Kemitraan Komisi VIII dengan Kementerian Agama itu, mohon maaf Pak, paling buruk Pak kami dalam mewujudkan hak kami tentang MD3 itu. Memang alasannya adalah karena Irjen itu. Seperti disampaikan Pak Muna, itulah sebabnya nanti Pak Irjen, kami juga akan mengundang bapak secara khusus dengan Irjen Kemensos, Irjen Kementerian Agama, kemudian inspektorat dari BNPB dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar koordinasi. Jadi kami dianggap paling tertinggal kemitraannya dibandingkan komisi-komisi yang lain, dan diantara mitra Komisi VIII ini, semua mengakui bahwa komunikasi dengan Kementerian Agama dalam kemitraan mewujudkan MD3 itu paling terhambat, paling jelek. Ini sebagai catatan Pak ya, nanti kita cari dimana masalahnya. Terakhir kami persilakan dari unsur pimpinan, menjawab Pak Deding, kami persilakan.Internal Kemenag Kemitraan 8
SODIK MUDJAHID 37 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Saudara-saudara. Ditulis saja kita sering lupa apalagi tanpa ditulis sama sekali. Itulah makanya kita harus ada kesimpulan itu. Tapi.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 38 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Maka solusinya adalah solusinya adalah karena ada yang belum tuntas, belum lengkap maka tidak boleh dicatat disitu tapi kita sepakati akan ada pertemuan lanjutan karena sekali lagi bapakbapak, walaupun mungkin kualitasnya seperti ini tapi kami menganggap bahwa ini sangat bermanfaat bagi kerja kita semua, kerja ekseketif dan kerja legislatif. Jadi begitu bapak-bapak ya. Kita harus tetap buat kesimpulan. Pertama itu adalah tata tertib, yang kedua yang tadi dicatat saja lupa apalagi tidak dicatat tapi kita sepakati bahwa akan ada pertemuan lanjutan. Jadi ini kata Pak Deding adalah draft kesimpulan. Begitu bapak ya? Bisa disetujui begitu? Adapun pertemuannya nanti akan dijadwal berikutnya oleh sekretariat. Jika sudah. Silakan, bagaimana.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 39 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kami persilakan Pak untuk membuat closing statement. Mudah-mudahan bisa merangkum dan memenuhi harapan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Deding. Kami persilakan Pak Sekjen.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 40 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Tapi kita, ini yang dulu ini Pak ya, yang materi dulu, oke. Jadi Pak, saya ingin mengingatkan tentang tata tertib bahwa harus ada kesimpulan karena itu adalah mengikat tapi karena belum tuntas kita sepakati akan ada pertemuan berikutnya yang akan dijadwal. Kami persilakan bapak untuk memberikan statement terakhirnya Pak.Internal Kemenag Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 7 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Menteri, saya di Bandung pernah disampaikan, itu pernah survey. Benchmark pembinaan umat islam di Bandung Pak, dibiayai oleh walikota, oleh Bappeda, itu adalah tentang profil umat islam Kota Bandung. Itu Pak dari segi akidah ada ukuran-ukurannya, dari segi syariah, ibadah dan dari segi akhlak. Nah itu mungkin Pak Menteri bisa dijadikan model Pak ya untuk tingkat nasional. Sekali lagi kami di Bandung pernah punya kerjasama kami, lembaga kami kemudian MUI dan Bappeda Bandung, profil umat Islam Kota Bandung. Itu adalah sebagai landasan pembinaan. Nah ini barangkali bisa ditingkatkan Pak ke level nasional, itukan benchmark yang aplikatif, begitu Pak ketua. Terima kasih.Kepercayaan Penelitian 8
SODIK MUDJAHID 3 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Ibu, meminta tolong kepada Tuhan, kalau meminta persetujuan anggaran kepada DPR RI.kerukunan Umat BeragamaAnggaran 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama Ri tahun 2016 dan menyempurnakan penyusunan RKA/KL tahun 2016, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sasaran dan pendapat Anggota antara lain sebagai berikut. Mohon teman-teman, ini usulan teman-teman yang tadi disampaikan. Peningkatan program kerukunan ummat beragama termasuk kerukunan internal ummat beragama.Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang ketiga, mohon pandangannya, pendapatnya dari Bapak dan Ibu, termasuk juga mungkin dari umat Ibu dan Bapak, bagaimana persepsi pendapat masing-masing terhadap situsi kerukunan keberagaman di Indonesia dalam era sekarang ini, apakah mereka merasakan sama saja atau menurun atau meningkat. Sekali lagi Pak, itu evaluasi umum saja. Saya mohon maaf tidak membaca detail ini, tapi saya kira kami merasa memerlukan 3 informasi fundamental tadi. Sekian dan terima kasih.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Bapak Ketua, kalau mau lebih sempurna sebetulnya bukan intensitas, intensitas itu bukan fregensi pertemuan tapi ruang lingkup dan kualitas.kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kemudian saya juga ingin mendapatkan informasi bagaimana perkembangan partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, terhadap agama kita masing-masing.Kalau Islam saya tahu ya Pak, bagaimana kualitas kontribusi partisipasinya apakah tetap, menurun.kerukunan Umat BeragamaPartisipasi publik 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semua. Om swasti atu, Name budaya. Bapak dan Ibu mungkin mohon maf saya terlambat, karena ada tugas juga Wakil Pimpinan di forum lain, karena itu barangkali mohon maaf jika ada kurang detail. Saya ingin global saja tetapi bagi kami penting Pak, ini untuk semua Pak. Pertama, pertanyaan saya menurut Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana kondisi keumatan masing-masing. Satu adalah tentang kualitas pemahaman keagamaannya, apakah dari tahun ke tahun khususnya tahun ini di semua pemuluk agama bagaimana keadaannya, karena ibarat Indonesia itu tegak dengan keberagaman budaya, termasuk juga dengan keberagaman agama. Jika penduduknya berkualitas kepada agamanya, maka Insya Allah kita akan aman.kerukunan Umat BeragamaPemahaman agama 8
SODIK MUDJAHID 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Ketua, mohon izin Bapak Ketua. Ibu, bisa dijelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap acara tersebutkerukunan Umat BeragamaPesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI untuk meninjau ulang usulan tambahan Kementerian Agama RI tahun 2016 sebesar Rp13.774.081.315.100,- dengan rincian alokasi seperti yang disampaikan dalam ajuan Kementerian Agama.Kesejahteraan Guru Anggaran 8
SODIK MUDJAHID 10 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Memantapkan internal antara satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.Kesejahteraan Guru Koordinasi 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki c. meningkatkan perlindungan anak melalui peningkatan pendidikan moral agama serta mengoptimumkan kinerja gugus penanggulangan pornografi anak.Kesejahteraan Guru Pendidikan 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki e. Pengelolaan program tahun 2016 harus lebih transparan, efektif, efisien dan akuntable serta tertib administrasi.Kesejahteraan Guru Program 8



SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kelima, terakhir. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI agar pandangan dan pendapat Pimpinan dan anggota dijadikan bahan penyempurnaan RKA/KL Kementerian Agama RI Tahun 2016.Kesejahteraan Guru RKA/KL 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Bapak Dirjen, dari sisi perencanaan Ditjen Bimas Hindu itu sudah terpetakan ya rasionalisasi kebutuhan, misalkan tadi pertanyaan Ibu Ledia di Papua ini umat Hindu berapa, gurunya mestinya berapa, ini sudah ya, tapi memang terbentur kepada kendala kebijakan otonomi daerah itu, itu kira-kira.Kesejahteraan Guru TPG (Tunjangan Profesi Guru) 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki b. Ini sudah mendorong saya kita. Mendorong Kementerian Agama RI agar tunjangan profesi guru yang terhutang hendaknya diprioritaskan dalam program tahun 2016.Kesejahteraan Guru Tunjangan guru 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki d. program-program yang akan dilaksanakan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkanKesejahteraan Guru Visi misi 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang berikutnya Pak soal pendidikan tinggi, tadi sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang berikutnya ini ma’al BAZ. Saya pernah titip lewat Pak Dirjen Bimas, apakah Pak Menteri Agama tidak pernah terpikirkan menjadikan BAZ sebagai salah satu sumber dana ummat non APBN. Saya sering mengatakan begini Pak Menteri. Saya kira sampai Indonesia adil, sejahtera, luar biasa baru kebutuhan umat itu bisa dipenuhi oleh APBN, iya kan Pak? Diluar itu tidak bisa Pak tapi Pak sampai menteri yang kemarin, termasuk bapak, tidak pernah serius Pak kita mengelola BAZ itu. Tadi malam kita diskusi panjang lho Pak, kita terus membiayai BAZ tapi BAZ tidak pernah produktif menghasilkan seperti apa yang kita lakukanPemberdayaan Sosial BAZ (Badan Amil Zakat) 8
SODIK MUDJAHID 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Dari 5 pertanyaan tadi secara global 4 sudah terjawab, ada 1 lagi Bu Menteri yang mungkin juga mewakili teman-teman. Sebelum nanti pembahasan APBN kami mohon bisa mendapatkan draf RKP nya ya. Walaupun tanpa angka-angka tidak apa. Sehingga nanti ketika Ibu datang lagi untuk pembahasan APBN dan angka-angka, kontennya sudah kami pelajari terlebih dahulu. Terima kasih.Pemberdayaan Sosial Draf RKP 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Dan saya minta dengan sangat program evaluasi dan pengawasan itu sedemikian bermutunya sehingga nanti 3 tujuan kemudian tidak terulang lagi. Kan Bu Menteri terbayang ya Bu uang kita berulang, berulang, berulang, kita punya target yang tidak berujung, kenapa karena kita tidak tahu kedudukan sebuah program dalam sebuah perjalanan jangka panjang ditambah dengan lemahnya mutu evaluasi kita.Pemberdayaan Sosial Evaluasi, Pengawasan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Bu Menteri dan jajarannya, Saya sudah kaji ada 4 item arah kebijakan, ada 17 strategi, dan itu kemudian tertuang dalam 3 poin tujuan Kementerian Sosial. Mungkin kalau dalam bahasa Sumatera Utara itu agak dangkal, kalau dalam basa saya orang Jawa Barat,mungkin itu agak terlalu simple. Dari 4 point ... menjadi 3 point tujuan kementerian saya berharap kita masih punya ruang untuk diskusi ini dan saya kira Litbang Ibu bisa mengembangkan, mengkaji, apakah itu representatif tidak dari penjabaran 3 poin Nawacita dari 4 kebijakan dari 17 stategi dan saya kira kita punya waktu untuk diskusi. Karena kalau tujuannya tidak representatif dari strategi dari arah kebijakan untuk Nawacita itu maka tentu tidak akan tercapai. Yang kedua Bu Menteri, saya tahu sekali Ibu adalah aktivis berbasis dari akar masyarakat, masyarakat umat, kita tahu efisiensi anggaran jangan berulang-ulang. Saya ingin mendapat penjelasan dari Bu Menteri, 3 tujuan kementerian itu sebetulnya. Jika ada RPJP Zaman Pak Harto 20 tahun ya sebetulnya itu kedudukannya dimana Bu Menteri? Jangan sampai misalnya nomor 2, nomor 2 kita targetkan 2015-2019 tapi sebetulnya kita tidak tahu akan berujung di mana. Jangan-jangan 2019-2024 pun itu masih terulang ya kan. Karena memang kita tidak punya seperti zaman Pak Harto rencana pembangunan jangka panjang yang 25 tahun itu. Itulah sebabnya saya agak mengandalkan, agak sedikit terhibur dalam program pengawasan mudah-mudahan bisa di halaman 22 di buku tebal ini, mudah-mudahan.Pemberdayaan Sosial Kebijakan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang terakhir Ibu, kami punya tugas untuk pengawasan dan mohon program-program yang lebih detail dari tiap dirjen mohon dapat mami terima kalau malam ini bisa alangkah lebih baik tetapi paling tidak jangan kami terima ketika sama-sama kita akan bahas APBN, dengan sudah angkaangkanya. Kemudian sebelumnyalah kita sudah punya data-data itu, sehingga ketika ada angkaangkanya kita sebelumnya sudah paham. Program detail dari kegiatan-kegiatan ini yang tertuang misalnya dalam dirjenlah misalnya. Itu Pak Pimpinan. Kurang dari 3 menit ya.Pemberdayaan Sosial Program 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang ketiga, Ibu dan teman-teman tadi sudah singgung sedikit dengan background saya pendidik ada konsen soal peran Kementerian Sosial dalam karakter tadi disinggung juga Pak Maman dan teman-teman saya melihat ada karakter kesetiakawanan, karakter kepahlawanan, karakter 23 keperintisan, dan karakter kebhinekaan yang ingin Ibu sumbangsihkan dari Kementerian Sosial bagi Nawacita. Tapi saya melihat program-programnya, konten-kontennya, tidak begitu dalam untuk proses internalisasi revolusi mental dengan 4 point yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan kebhinekaan. Yang kedua yang berikutnya adalah mohon dijelaskan kepada kami metode koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain ini adalah kelemahan kita semua. Ibu akan dengan kesehatan, dengan tenaga kerja, dengan Kementerian UKM, dengan BKKBN, mohon dijelaskan Bu program aksi, motode, cara, bagaimana kita berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan itu ketenagakerjaan, tentang usaha ekonomi produktif, ya itukan kelamaan kita bersama ya Bu. Kenapa saya minta agar mendalam karena saya tahu Ibu, saya percaya Ibu, mudah-mudahan Ibu beda dengan yang lain, punya komitmen kepada efisiensi anggaran antara lain dengan koordinasi. Termasuk dengan ini Bu, termasuk dalam konteks ini mohon juga penjelasan kepada kami bagaimana cara Ibu melakukan verifikasi dan koordinasi data. Saya sudah baca Ibu sebagian di koran Ibu minta katanya semua kepala daerah agar terlibat di dalam updating dan verifikasi data, saya baca itu bagus sekali. Mohon di dalam forum ini diberikan penjelasan yang lebih detail bagaimana langkah-langkah koordinasi termasuk bagaimana langkah-langkah updating ya dan verifikasi data itu.Pemberdayaan Sosial Revolusi karakter 8
Sodik Mudjahid 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Saya yakin BNPB sudah punya data-data prediksi tersebut. Yang terakhir, kami ucapkan selamat atas kinerja BNPB di berbagai tempat termasuk di Lombok kami mengamati walaupun belum langsung kesana. Bahkan ketika penutupan Asian Games itu mungkin sedikit yang mengamati, itu adalah Tenda BNPB yang dipakai oleh Presiden dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.Penanganan Bencana Apresiasi 8
Sodik Mudjahid 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Yang kedua, Tahun 2019 juga menurun 17,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Tadi mohon maaf kalau saya tidak menangkap dengan jelas, bidang- bidang apa saja yang kemudian menurun dengan penurunan angka-angka tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap program dan kekuatan BNPB dalam menanggapi prediksi-prediksi bencana pada Tahun 2019 ini.Penanganan Bencana Dampak dari program BNPB 8
Sodik Mudjahid 6 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Pak Djafar, Saya juga ikut Pak. Jadi saya memahami itu Pak, bahkan di media, saya termasuk yang memprotes, ini juga untuk dialog kita, karena dianggap nanti akan sulit pemulihannya, untuk wisata itu. Saya katakan Bali ketika ada bom besar yang luar biasa itu toh cepat juga pulih ya Pak wisatanya kalau itu dianggap jadi alasan. Jadi Pak Djafar saya berada pada posisi yang update Pak soal itu. Itulah sebabnya saya tadi dengan penjelasan Kepala oh kalau argumentasinya semacam tadi, berarti kita harus lebih tajam merumuskan ukuran-ukuran dari status bencana nasional itu. Pak Djafar ketika dikatakan bahwa alasannya mengganggu bencana, katakan tidak dong, Bali saja ketika ada bom, besarnya yang luar biasa itu dalam tempo yang singkat dia kembali juga.Penanganan Bencana Dilema penetapan Status 8
Sodik Mudjahid 6 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Saya ada sedikit lagi mohon izin Pak. Pertama, soal program aksi nasional Pak. Nanti kami ingin mendapatkan penjelasannya dan barangkali sebagian masuk di dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Sestama tadi. Yang berikutnya Pak, sebetulnya saya ingin mendapatkan penjelasan dari kasus bencana Lombok yang boleh dikatakan luar biasa ini Pak ya, ada kah catatan SOP- SOP apa yang dirasakan kurang selama ini, dan kemudian muncul dalam kasus Lombok. Yang kedua Pak, saya melihat ke depan mungkin perlu ada semacam yang tadi koordinasi yang lebih solid Pak ya dengan 33 Kementerian itu, 32 yang ternyata disana ada anggaran itu. Sejauhmana selama ini koordinasinya dan bagaimana ke depan perbaikannya termasuk tadi Pak Kepala soal tadi relawan yang luar biasa tadi. Selama inikan mereka lepas-lepas Pak ya, ke depan itu harus menjadi asset nasional tanda petik di bawah koordinasi BNPB. Jadi apakah dijawab atau tidak tapi itu adalah pertimbangan saya, masukan saya untuk kemudian menjadi kebijakan ke depan dan sebagian mungkin masuk di dalam RDP nanti.Penanganan Bencana Koordinasi antarlembaga 8
Sodik Mudjahid 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Pertama tentu kita prihatin angka anggaran BNPB yang 5 tahun terakhir menurun terus di saat jumlah intensitas dan frekuensi bencana meningkat tetapi begitulah keadaan keuangan kita. Nah itulah Pak Kepala dan Teman-teman mohon penjelasan kepada kami dari rencana besar, rencanan strategis 5 tahunan yang sudah disusun itu dengan anggaran 5 tahunan yang menurun terus itu, bagaimana pencapaian program besar selama 5 tahun itu. Kalau misalnya prosentase- prosentasenya bagaimana, kalau bidang, bidang apa yang kemudian pertangguhkan karena penurunan angka tersebut. Itu yang pertama dan hanya 2.Penanganan Bencana Pencapaian selama 5 tahun 8
Sodik Mudjahid 6 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Saya ada sedikit lagi mohon izin Pak. Pertama, soal program aksi nasional Pak. Nanti kami ingin mendapatkan penjelasannya dan barangkali sebagian masuk di dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Sestama tadi. Yang berikutnya Pak, sebetulnya saya ingin mendapatkan penjelasan dari kasus bencana Lombok yang boleh dikatakan luar biasa ini Pak ya, ada kah catatan SOP- SOP apa yang dirasakan kurang selama ini, dan kemudian muncul dalam kasus Lombok. Yang kedua Pak, saya melihat ke depan mungkin perlu ada semacam yang tadi koordinasi yang lebih solid Pak ya dengan 33 Kementerian itu, 32 yang ternyata disana ada anggaran itu. Sejauhmana selama ini koordinasinya dan bagaimana ke depan perbaikannya termasuk tadi Pak Kepala soal tadi relawan yang luar biasa tadi. Selama inikan mereka lepas-lepas Pak ya, ke depan itu harus menjadi asset nasional tanda petik di bawah koordinasi BNPB. Jadi apakah dijawab atau tidak tapi itu adalah pertimbangan saya, masukan saya untuk kemudian menjadi kebijakan ke depan dan sebagian mungkin masuk di dalam RDP nanti.Penanganan Bencana Program aksi nasional 8
Sodik Mudjahid 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Mohon maaf nih, menambah dari Pak Ace tadi. Khusus untuk rehabilitasi rekonstruksi Pak, dari anggaran tahun ini itu prosentase khusus untuk Lombok berapa persen begitu Pak? Apakah ada alokasi khusus atau sampai menyita misalnya untuk alokasi daerah lain? Terima kasih Pimpinan.Penanganan Bencana Rehab Rekon Bencana 8
Sodik Mudjahid 5 Gerindra Jawa Barat I Laki-Laki Mohon maaf Pimpinan, karena yang kita ikuti di media Pak, di balik tidak ditetapkannya status bencana nasional itu karena unsur pariwisata. Ini yang bicara Bapak Menteri. Nah inikan terjadi bias di masyarakat. Mari kita bicara jujur disini memang ada apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan kita, kita ikuti, mohon maaf kalau Bapak-bapak Pimpinan banyak yang naik haji kemarin, mungkin tidak ikuti, saya update Pak update dengan berita ini, di balik tidak ditetapkannya status bencana nasional karena ada kepentingan pariwisata. Nah tolong ini jelaskan Pak.Penanganan Bencana Status bencana nasional di Lombok 8
SODIK MUDJAHID 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Menteri. Soal akun ini, memang kita sudah lama mendapatkan penjelasan semacam itu Pak ya tapi kan sudah berjalan Kemenag dengan 52 dan mereka dengan 57. Faktanya kan “aman-aman” saja kan Kemendikbudnya. Dengan pengalaman semacam ini apakah Pak Menteri ada gagasan untuk ke depan. Ah ke depan sebaiknya ikut saja 57, toh mereka juga aman dan kepada publik, kepada guru ternyata mereka lebih lancar. Ada pikiran semacam itu Pak?Pendidikan Anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri yang terhormat. Saya terlambat hadir, mudah-mudahan belum disampaikan. Pertama Pak Menteri perihal realisasi BPKH tahun ini tampaknya, sesuai amanat undang-undang. Yang kedua Pak Menteri, mohon beri kami sedikit arah bapak, pandangan bapak tentang umat islam di Indonesia saat ini karena banyak pernyataan-pernyataan bapak yang dianggap terlalu pro pemerintah dibandingkan pro umat, soal lagam al quran, soal puasa begitu kan? Sebetulnya visi bapak terhadap ummat itu di tengah dinamika seperti sekarang itu seperti apa sehingga nanti kami bisa ikut menjelaskan kalau perlu terutama kepada ummat, inilah visi Menteri Agama Republik Indonesia tentang ummat dan keumatan di tengah dinamika saat ini termasuk dinamika politik. Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPendidikan BPKH, Visi misi 8
SODIK MUDJAHID 26 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Nah bapak, teman-teman. Kita tidak membuat kesimpulan tapi saya kira kita harus punya catatan agar nanti dalam pertemuan berikutnya kita tidak berputar-putar karena itulah izinkan Pak Wakil Ketua, DR. Deding untuk menyampaikan catatannya. Kami persilakan Pak Deding.Pendidikan Catatan 8
SODIK MUDJAHID 12 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Itu yang tadi janjikan juni itu dimana ya Pak Deding? Yang tadi disebutkan akan selesai juni, ini maksudnya ini Pak Deding. Bukan? Apa BOS? Oke.Pendidikan dana BOS 8
SODIK MUDJAHID 13 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki BOS belum masuk Pak ya?Pendidikan dana BOS 8
SODIK MUDJAHID 11 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Irjen mohon maaf saya potong. Kami banyak mendapatkan pengaduan Pak dan kalau saya sebutkan tokoh-tokohnya tentang dosen-dosen, guru besar yang tampil menjadi tokoh masyarakat dan tidak melakukan tupoksinya itu banyak sekali. Nah, saya kira kami minta Pak Irjen mendorong Pak Menteri agar konsisten melaksanakan temuan-temuan itu.Pendidikan Dosen 8
SODIK MUDJAHID 26 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih. Bapak kita akan mengakhiri tapi sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Pertama, apa yang kami sampaikan disini, itu justru karena kami adalah mitra. Seperti saya katakan tadi, banyak di antara kita yang ustadz, kyai bahkan orang tuanya Kemenag, itu adalah komitmen kita Pak, kita ingin Kementerian Agama tampil lebih baik Yang kedua, walaupun temanteman tadi mencatat banyak jawaban-jawaban yang umum dan normatif tapi saya harapkan dalam pelaksanaannya bapak lebih tahu, tidak umum normatif tapi betul-betul berdasarkan kasus serta masalah yang ada.Pendidikan Kemitraan 8
SODIK MUDJAHID 26 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Untuk madrasah dan semua keagamaan? Bukan hanya madrasah saja kan? Masjid juga sering bermasalah. “lembaga pendidikan dan keagamaan” ya.Pendidikan Agama Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan 8
SODIK MUDJAHID 28 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Itu saya katakan tadi, jangan madrasah saja. Jadi ini yang mewakili lembaga pendidikan agama dan keagamaan.Pendidikan Agama Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan 8
SODIK MUDJAHID 4 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua soal LPTQ. Jadi Pak Lukman, saya itu betul-betul berharap Pak Lukman itu sebuah menteri yang inovatif Pak. Ada beberapa catatan Pak, pertama adalah soal tadi BPKH iya Pak ya kita selesaikan. Yang kedua Pak soal LPTQ. Apakah bapak tidak pernah berpikir LPTQ tingkatan fungsinya menjadi alquran centre, satu diantaranya adalah mengurus LPTQ. Coba kita tanya Pak …. Sekarang siapa yang mengkoordinasikan pendidikan-pendidikan alquran itu, pengkajian alquran, iya kan Pak. Dulu ada BKPMN sekarang siapa Pak tidak ada. Pendis juga mungkin tidak sejauh itu. Mungkin coba bapak punya ide besar, alquran centre, pendidikannya, pengkajiannya, standarisasinya.Pendidikan Agama LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) 8
SODIK MUDJAHID 28 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Semua Pak, untuk semua madrasah tampaknya.Pendidikan Agama Madrasah 8
SODIK MUDJAHID 29 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Oh madrasah diniyah, Payung hukum diperlukan?Pendidikan Agama Madrasah 8
SODIK MUDJAHID 30 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Sudah cukup Pak.Pendidikan Agama Madrasah 8
SODIK MUDJAHID 31 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Nanti akan Undang-Undang tentang madrasah resah hati saya pasti jenis jasa ini adalah temuan KON ketika malam WIB satu adalah kebal ya kan anggaran Yang tadi Pak ya, ada politik anggaran. Yang kedua adalah ada payung hukum untuk politik hukum, payung hukum untuk pemberdayaan madrasah. Teman-teman ada catatan lagi yang mau ditambahkan?Pendidikan Agama Madrasah 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kira-kira solusinya bagaimana Pak Menteri?Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
SODIK MUDJAHID 9 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Sebelum Pak Irjen. Teman-teman saya kira tadi perlu dicatat dengan serius ya soal politik anggaran ini karena apapun yang kita bicarakan tentang pembelaan kepada madrasah jika tidak didukung dengan politik anggaran saya kira akan sia-sia. Jangka pendek ini kepada teman-teman di pemerintahan, saya kira bisa diatasi dan jangka panjangnya oleh kita semua. Kami persilakan Pak Irjen untuk menyampaikan ulasannya terhadap pertanyaan teman-teman Komisi VIII.Pendidikan Agama Politik anggaran 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, anggap lah kita masih kedudukannya seperti sekarang. Kira-kira langkah Ibu apa Bu untuk meningkatkan koordinasi. Ibu tadi ada program disini Bu ya, saya belum terlihat strategi Ibu yang jitu untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga termasuk juga dengan provinsi, kota, dan kabupaten misalnya program kota layak anak Ibu ya. Kira-kira bagaimana langkahnya dan bagaimana sanksinya?Perempuan dan anak Meningkatkan koordinasi 8



SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin bertanya sedikit dengan pemahaman Ibu tentang masalah wanita dengan visi Ibu, dengan pengalaman Ibu dan dengan berbagai tantangan masalah perempuan dan anak Indonesia. Mohon Ibu memberikan penjelasan yang profesional Bu ya. Apakah kapasitas kementerian negara cukup tidak Bu menurut Ibu mana kira-kira akan lebih efektif? Apakah Kementerian negara sekarang atau misalnya kalau tidak terpisah cukup misalnya dan Kementerian tekhnis tapi misalnya bergabung dengan Menteri Sosial? kira-kira menurut Ibu mana yang lebih efektif? Karena persoalannya kan luar biasa. Sementara dengan kementerian yang sekarang itu fungsi Ibu, fungsi Kementerian hanya merumuskan undang-undang kemudian melakukan koordinasi Itu pertama Bu ya.Perempuan dan anak peran kementerian 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Kemudian yang ketiga Bu, yang ketiga adalah saya belum melihat Bu, Ibu menyusun prioritas ya prioritas program termasuk maaf, termasuk prioritas kerjasama dengan kementerian dan lembaga. Apakah dengan BKKBN misalnya atau kah dengan Kementerian Pendidikan. Saya kira perlu kita menyusun prioritas Bu melihat dinamika dan tantangan yang luar biasa.Perempuan dan anak Prioritas 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Dan terakhir Bu, terakhir adalah sekarang berkembang gagasan-gagasan untuk mendukung peran anak dan Ibu itu adalah Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga. Nah, bagaimana visi, konsep, dan pemahaman Ibu terhadap undang-undang ini kira-kira dalam ketentuannya dengan masalah masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Itu saja, Pimpinan.Perempuan dan anak RUU Ketahanan Keluarga 8
SODIK MUDJAHID 1 GERINDRA Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin bertanya sedikit dengan pemahaman Ibu tentang masalah wanita dengan visi Ibu, dengan pengalaman Ibu dan dengan berbagai tantangan masalah perempuan dan anak Indonesia. Mohon Ibu memberikan penjelasan yang profesional Bu ya. Apakah kapasitas kementerian negara cukup tidak Bu menurut Ibu mana kira-kira akan lebih efektif? Apakah Kementerian negara sekarang atau misalnya kalau tidak terpisah cukup misalnya dan Kementerian tekhnis tapi misalnya bergabung dengan Menteri Sosial? kira-kira menurut Ibu mana yang lebih efektif? Karena persoalannya kan luar biasa. Sementara dengan kementerian yang sekarang itu fungsi Ibu, fungsi Kementerian hanya merumuskan undang-undang kemudian melakukan koordinasi Itu pertama Bu ya.Perempuan dan anak Tantangan masalah perempuan dan anak 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Masa Persidangan IV Tahun 2014-2015, Rabu, 24 Juni 2015. Dengan kesimpulan sebagai berikut. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama RI mengenai evaluasi pelaksanaan APBN yang realisasinya baru mencapai 22,40% per bulan Juni 2014.Perkawinan Evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama RI Tahun 2014, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain:Perkawinan Evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 8 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki a. Mengevaluasi program sebagai tindak lanjut dengan adanya hambatan dan kendala yang menyebabkan lambannya penyerapan anggaran tahun 2015 dan merumuskan langkahlangkah perbaikan serta hasilnya disampaikan dengan Komisi VIII DPR RI. Sekali lagi untuk teman-teman Komisi VIII diminta terlebih dahulu.Perkawinan Evaluasi 8
SODIK MUDJAHID 21 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Dimasukkan dan tentu Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dulu baru KUA ya? Oke, KUA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota hasil pemekaran. Itu tidak akan melanggar itu ya Pak Menteri? Pak Menteri, jadi itu kita melanggar moratorium ya?Perkawinan KUA 8
SODIK MUDJAHID 2 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Pak Ketua, ini dapat informasi dari Sekretariat. Pertama, Profesor tidak ada aturan khusus yang melarang penggabungan, dan yang kedua adalah hal ini sudah biasa berlaku seperti itu dan yang ketiga dari segi pelaporan juga tampaknya akan lebih efektif dan bertanggung jawab karena sama-sama saling mengetahui dalam laporan, dalam kesimpulan seperti halnya sama-sama saling mengetahui dalam proses diskusi dan tanya jawab ini. Begitu Pak dari segi hukumnya saya terima dari Sekretariat.Rancangan Anggaran Gabungan kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih Pimpinan. Dua menit mungkin. Bapak Kepala BNPB dan Sekretaris, Dari pengamatan kami mitra-mira yang datang ke Komisi VIII ini saya kira mungkin temanteman setuju, BNPB ini paling kreatif di dalam proses pelaporan. Kreatif, visional, inovatif. Satu sisi Pak, kita melihat kemarin sepakat kita ingin meningkatkan sosialisasi mitigasi, pencegahan bencana. Itulah Pak Al Mukaram saya kira jangan kepalang tanggung ilmin yuntafau-nya Pak saya suka Bapak bikin film-film komik animasi untuk reses sosialiasi kesadaran terhadap bencana. Itu bagian yang bersejarah mungkin Pak dalam proses BNPB dan juga akan sangat bermanfaat. Kemarin kita pernah mendengar ada anak bunuh diri hanya karena nonton film kan Pak, karena komik. Begitu efektifnya dalam merubah mental, maka kesadaran bencana pun saya usulkan semacam itu, termasuk kepada Ibu Kementerian Bu, saya kira juga menyangkut anak, perempuan, dan stafnya juga banyak wanita saya kira jangan kalah kreatif dengan BNPB yang biasa di lapangan dalam proses intralisasi karena saya lihat program-program di sini itu akan banyak sekali hal-hal yang menyangkut proses sosialisasi, intralisasi, dari subyek kita bencana atau perempuan dan anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pimpinan.Rancangan Anggaran Inovasi program 8
SODIK MUDJAHID 1 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Ibu menteri mohon diberikan informasi kepada kami dengan penegasan bu ya, dengan berubahnya anggaran ini maka otomatis semua program persis tiada perubahan atau misalnya persis sama tapi ada sedikit perubahan-perubahan?Rancangan Anggaran Program 8
SODIK MUDJAHID 35 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Usul saya begini kalau begitu Pak. Karena memang diatur oleh tata tertib, teman-teman. Pertama tetap adalah kita menggunakan terminologi kesimpulan tapi hal-hal yang katakanlah belum memuaskan, poin itu dimasukkan disini. Boleh tambah kalau begitu. Boleh tambah, jawaban-jawaban lain yang dirasa oleh Komisi VIII belum memadai akan diminta disampaikan secara tertulis atau dalam pertemuan berikutnya. Itu Pak ya. Jadi pertama, memenuhi tata tertib kesimpulan tapi harus mengakui juga bahwa ada jawaban yang belum memuaskan maka perlu diberi tambahan nomor 10. Jawabanjawaban lain dari Sekjen dan Irjen yang dinilai belum sempurna, belum memuaskan.Regulasi Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 36 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Karena akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. Begitu Pak ya?Regulasi Kesimpulan 8
SODIK MUDJAHID 32 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki MD3 ya? Regulasi UU MD3 8
SODIK MUDJAHID 33 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Oke. Regulasi UU MD3 8
SODIK MUDJAHID 34 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Kalimat bagaimana? Pak Umam. Sebagai bagian dari kemitraan Komisi VIII dengan Kementerian Agama, maka Kementerian Agama akan kooperatif dalam mewujudkan MD3, betul begitu ya kalimatnya. Begitu Pak ya. “Sebagai wujud kemitraan Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII maka Kementerian Agama akan mendukung dan mensupport pelaksanaan MD3”. Tidak usah pakai kata-kata sejauh didukung dengan Undang-Undang kan? Karena MD3 itu juga adalah sebuah UndangUndang. Sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, sebagai wujud kemitraan Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI maka Kementerian Agama akan mendukung pelaksanaan Undang-Undang MD3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira begitu Pak Yasin ya? Saya kira ini representatif untuk kedua belah pihak dan mohon dicatat. Saya kira semua departemen kita akan memberlakukan kalimat ini.Regulasi UU MD3 8
SODIK MUDJAHID 34 Gerindra Jawa Barat I Laki-laki Ada lagi teman-teman? Sebelum memberi kesempatan kepada Pak Sekjen dan Pak Irjen. Dari teman-teman Komisi VIII? Cukup? Kami persilakan Pak Sekjen, Pak Irjen jika akan ada komentar.Regulasi UU MD3 8
TB. Ace Hasan Syadzily 1 Golkar Banten I Laki-Laki Pertama, saya ingin me-make sure saja Pak bahwa apakah di salam Rancangan Anggaran yang dibuat sekarang itu sudah juga menghitung soal rehab rekon pasca NTB dan pasca gempa NTB ini, karena yang kita tahu bahwa pasti proses rekonstruksinya tersebut memerlukan waktu yang cukup lama begitu ya. Misalnya seperti Aceh saja kan proses waktunya lama sekali. Jadi saya ingin make sure apakah ini sudah masuk atau tidak di dalam anggaran yang sekarang diajukan oleh Bapak.Penanganan Bencana Anggaran 8
TB. Ace Hasan Syadzily 1 Golkar Banten I Laki-Laki Yang kedua, tentu kita mengapresiasi. Saya mendapatkan banyak informasi setiap saat dari Pak Sekretariat, Pak Sestama tentang kejadian yang di NTB tersebut begitu dan tentu kita pun juga mengapresiasi atas sikap cepat Pemerintah ya Presiden sampai 3 kali datang ke NTB Pak, tentu menurut saya terlepas dari apapun, kita harus mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan penyelesaian atau rehabilitasi yang terjadi di NTB tersebut.Penanganan Bencana Apresiasi 8
TB. Ace Hasan Syadzily 1 Golkar Banten I Laki-Laki Nah yang ketiga, dari sekian banyak yang disampaikan oleh Bapak dari program-program yang diajukan tentu ini semua baik begitu Pak ya, cuman tentu harus ada terutama saya kira program kegiatan prioritas nasional, kan ada keluarannya, ada 68 desa, ada misalnya kayak budaya sadar bencana, pengembangan desa tangguh dan lain-lain, itu harus ada reasoningnya yang harus bisa dijelaskan kepada kita begitu ya. Mungkin secara teknis bisa kita bahas di dalam rapat dengan Esselon I begitu tetapi itu mesti ada reasoning supaya, termasuk dasar pemilihan lokasi supaya pada saat kita melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tersebut juga kita juga bisa dapat membantu untuk bisa menjelaskan kepada public begitu apa yang menjadi alasan dari program-program tersebut begitu dan soal saya sama saya kira tadi yang disampaikan oleh para Anggota termasuk tadi disampaikan oleh Ibu Sarah soal keharusan kita semua untuk merevisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pak, karena kita tahu bahwa di daerah masih banyak yang berbeda soal nomeklatur dan itu saya kira membuat kita semua juga mungkin pada level teknis agak kesulitan untuk bisa melakukan kerja-kerja yang lebih efisien dan terukur di bawah dan terutama saya kira soal tata kelola dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana di daerah begitu, ada yang menggunakan kata unit, ada yang disandingkan dengan dinas lain, itukan harus kita kaji secara mendalam begitu dan saya kira mungkin dalam salah satu program kerja yang dibuat oleh Pak Kepala juga mungkin saya kira juga soal itu.Penanganan Bencana Desa Tangguh Bencana 8
TB. Ace Hasan Syadzily 1 Golkar Banten I Laki-Laki Nah yang ketiga, dari sekian banyak yang disampaikan oleh Bapak dari program-program yang diajukan tentu ini semua baik begitu Pak ya, cuman tentu harus ada terutama saya kira program kegiatan prioritas nasional, kan ada keluarannya, ada 68 desa, ada misalnya kayak budaya sadar bencana, pengembangan desa tangguh dan lain-lain, itu harus ada reasoningnya yang harus bisa dijelaskan kepada kita begitu ya. Mungkin secara teknis bisa kita bahas di dalam rapat dengan Esselon I begitu tetapi itu mesti ada reasoning supaya, termasuk dasar pemilihan lokasi supaya pada saat kita melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tersebut juga kita juga bisa dapat membantu untuk bisa menjelaskan kepada public begitu apa yang menjadi alasan dari program-program tersebut begitu dan soal saya sama saya kira tadi yang disampaikan oleh para Anggota termasuk tadi disampaikan oleh Ibu Sarah soal keharusan kita semua untuk merevisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pak, karena kita tahu bahwa di daerah masih banyak yang berbeda soal nomeklatur dan itu saya kira membuat kita semua juga mungkin pada level teknis agak kesulitan untuk bisa melakukan kerja-kerja yang lebih efisien dan terukur di bawah dan terutama saya kira soal tata kelola dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana di daerah begitu, ada yang menggunakan kata unit, ada yang disandingkan dengan dinas lain, itukan harus kita kaji secara mendalam begitu dan saya kira mungkin dalam salah satu program kerja yang dibuat oleh Pak Kepala juga mungkin saya kira juga soal itu.Penanganan Bencana Kegiatan Prioritas Nasional 8
TB. Ace Hasan Syadzily 1 Golkar Banten I Laki-Laki Pertama, saya ingin me-make sure saja Pak bahwa apakah di salam Rancangan Anggaran yang dibuat sekarang itu sudah juga menghitung soal rehab rekon pasca NTB dan pasca gempa NTB ini, karena yang kita tahu bahwa pasti proses rekonstruksinya tersebut memerlukan waktu yang cukup lama begitu ya. Misalnya seperti Aceh saja kan proses waktunya lama sekali. Jadi saya ingin make sure apakah ini sudah masuk atau tidak di dalam anggaran yang sekarang diajukan oleh Bapak.Penanganan Bencana Rehab Rekon Bencana di NTB 8
TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Menhub. Ini masukan untuk Menhub. Saya berharap Kemenhub benar-benar bekerja dan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam memenuhi kewajiban memberi pelayanan dan perlindungan jama’ah haji yang selama ini membayar ongkos naik haji yang mahal. Jama’ah seharusnya mendapatkan layanan akomodasi yang baik dan dekat mesjid, Transportasi yang nyaman, tepat dan cepat. Yang kedua, bagaimana mekanisme atau telah adakah standar prosedur operasi tetap atau protab hubungan dengan Kemenhub terkait dengan kepastian akan daya tampung dan jadwal penerbangan pergi dan pulang agar para jama’ah tidak terlantar.Haji akomodasi 8
TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Menhub. Ini masukan untuk Menhub. Saya berharap Kemenhub benar-benar bekerja dan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam memenuhi kewajiban memberi pelayanan dan perlindungan jama’ah haji yang selama ini membayar ongkos naik haji yang mahal. Jama’ah seharusnya mendapatkan layanan akomodasi yang baik dan dekat mesjid, Transportasi yang nyaman, tepat dan cepat. Yang kedua, bagaimana mekanisme atau telah adakah standar prosedur operasi tetap atau protab hubungan dengan Kemenhub terkait dengan kepastian akan daya tampung dan jadwal penerbangan pergi dan pulang agar para jama’ah tidak terlantar.Haji Komitmen 8
Tri Murni 1 Nasdem Banten I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait dengan Hapsem I oleh BPK, sistem dan realisasi program apa saja yang mesti diperbaiki.Perempuan & Anak Hapsem I BPK 8
Tri Murni 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, berapa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia saat ini. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PP & PA terkait dengan RKA-KL tahun 2016. Adakah Kementerian PP& PA telah melakukan proses penelitian dalam menerapkan kebijakannya.Perempuan & Anak Kekerasan terhadap Perempuan 8
Tri Murni 1 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian yang kedua, halaman 4 nomor 1. Mewujudkan secara kesetaraan gender, seberapa jauh hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan terkait program dalam mewujudkan kesetaraan gender, tolak ukur keberhasilannya seperti apa karena dalam halaman 4 nomor 1 tentang mewujudkan kesetaraan gender, Kementerian PP dan PA hanya menyebutkan capaian berupa program saja, mohon penjelasannya.Perempuan & Anak Kesetaraan Gender 8
Tri Murni 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang keempat, terkait program sekolah ramah anak dan program Puskesmas Ramah Anak berapa capaian target pelaksanaan dalam setiap kota yang telah dicapai sampai saat ini.Perempuan & Anak Program untuk anak 8
TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Selanjutnya, salah satu isu krusial strategis dalam konteks PP dan PA adalah Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT) yang masih menjadi pemberitaan hangat. KDRT diberi makna sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Instrumen hukum itu telah cukup, antara lain Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanyaan, ditinjau prospektif tugas, fungsi pemegang otoritas terkait dengan pelaksanaan kedua instrumen hukum tersebut, aspek manakah yang paling penting, apakah upaya hukum, ataukah upaya pendidikan dan pemasyarakatan, aspek kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial budaya/moral, mental, psikologis ataukah sinergi antar berbagai aspek tersebut serta bagaimana merealisasikannya.Perempuan dan anak Hukum 8
TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Selanjutnya, salah satu isu krusial strategis dalam konteks PP dan PA adalah Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT) yang masih menjadi pemberitaan hangat. KDRT diberi makna sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Instrumen hukum itu telah cukup, antara lain Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanyaan, ditinjau prospektif tugas, fungsi pemegang otoritas terkait dengan pelaksanaan kedua instrumen hukum tersebut, aspek manakah yang paling penting, apakah upaya hukum, ataukah upaya pendidikan dan pemasyarakatan, aspek kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial budaya/moral, mental, psikologis ataukah sinergi antar berbagai aspek tersebut serta bagaimana merealisasikannya.Perempuan dan anak KDRT 8
TRI MURNI 1 Nasdem Banten I Perempuan Pada kesempatan ini saya ingin bertanya untuk beberapa hal. Yang pertama, masyarakat yang dalam hal ini disuarakan oleh beberapa pihak seperti jaringan kerja Prolegnas pro perempuan atau JKP3, LPH APIK, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Kalyana Mitra, Yayasan TIFA, mendesak agar segera disusun Undang-Undang Pemerkosaan dan Sistem Peradilan Keluarga dan juga Rancangan Undang-Undang KKG. Saya mengharapkan Kementerian PP dan PA terhadap desakan masyarakat tersebut untuk merespons. Menurut hemat saya, Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), sangat diperlukan untuk memberi pijakan hukum yang tegas dalam rangka menghapus diskriminasi karena alasan gender di berbagai bidang seperti dalam pendidikan, kesehatan, kehidupan politik, pengisian jabatan publik, pencarian rasa keadilan di mata hukum, upaya perlindungan perempuan dalam konflik sosial.Perempuan dan anak Rancangan Undang Undang 8
TRI MURNY 2 Nasdem Banten I Perempuan Ya, saya lanjutkan. Yang saya hormati Dirjen Anggaran dan Irjen Kemenag serta jajarannya, Nama saya Tri murni dari Dapil Banten I dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk BPK. Bentuk koordinasi seperti apa yang telah dilakukan BPK dengan Irjen Kemenag khususnya mengenai realisasi mekanisme dan system pengawasan program Bansos di Kementerian Agama.Bantuan Sosial Bansos 8
TRI MURNY 2 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian pertanyaan untuk Irjen Kemenag, mohon dijelaskan tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Irjen Kemenag terhadap implementasi program Bansos oleh Kemenag yang dilakukan selama ini.Bantuan Sosial Bansos 8
TRI MURNY 2 Nasdem Banten I Perempuan Selanjutnya mohon dijelaskan kenapa realisasi mekanisme bantuan social banyak permasalahan dalam temuan lab bahasa MA dinyatakan ada 33% yang tidak mengajukan proposal namun tetap mendapatkan bantuan. Dalam masalah administrasinya sebanyak 71% tidak menerima salinan SK Bantuan, kenapa hal ini bisa terjadi? Sekian. Terima kasih. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial Bansos 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial beserta jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, mohon dijelaskan profile dan pemanfaatan basis data terpadu atau BDT untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimiliki Kemensos saat ini dan seberapa jauh BDT tersebut dapat membantu mengurangi kasus penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah sasaran.Bantuan Sosial BDT 8



TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan kedua, sistem data terpadu seperti apa yang hendak dibangun Kemensos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimana pagu anggarannya sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, sistem layanan dan rujukan terpadu seperti apa pula yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk miskin dan rentan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bantuan Sosial BDT, Kemiskinan 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial beserta jajarannya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tahun 2016 pengajuan pendanaan jaminan kesehatan sosial atau program keluarga harapan berdasarkan renstra sebesar 8,7 trilun, dan berdasarkan usulan rencana kerja pemerintah atau PKP sebesar 8,5 triliun pertanyaan saya apakah pertimbangan yang paling mendasar untuk menaikkan pagu anggaran kesejahteraan sosial atau bantuan tunai bersyarat atau PKH pada tahun anggaran 2016.Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Komisi VIII, Yang saya hormati Ketua BNPB beserta jajarannya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama saya ingin memperoleh gambaran mengenai evaluasi penggunaan dana cadangan tahun 2015 sehingga BNPB memandang perlu untuk mengusulkan penambahan dari 4 triliun menjadi 6 triliun pada APBN tahun 2016.Bencana Evaluasi Penggunaan Dana Cadangan 2015 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan kedua, dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tahun 2016 Kemensos mengajukan anggaran pembentukan kampung siaga bencana sebanyak 135 lokasi. Penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana memang sangat penting, pertanyaan saya pertama, masing-masing kampung siaga bencana memeroleh alokasi anggaran negara berapa kemudian sudahkah pembentukan kampung siaga bencana yang dilaksanakan selama ini dinilai efektif sehingga benar-benar terjadi penguatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur dampak pembentukan kampung siaga bencana terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Bencana Kampung Siaga Bencana 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, saya berharap BNPB bisa melakukan pendampingan agar pencanangan pembangunan di daerah-daerah bisa sinkron dan sejalan dengan perencanaan penanggulangan bencana. Pertanyaan saya seberapa jauh anggaran 2015 bisa menopang BNPB dalam menjalankan tugas pendamping an dan pemanduan perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. 14 Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bencana Pendampingan 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan kedua, sering muncul keluhan masyarakat yang terkena dampak bencana mengenai terlambatnya penetapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Keterlambatan itu menyebabkan masyarakat berada dalam situasi serba darurat hidup dengan sarana dan prasarana yang serba sementara. Pertanyaan saya apakah yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan rehabilitasi, rekonstruksi tersebut? Kemudian apakah ketidakpastian tersebut berkaitan dengan pola penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak seluruhnya dialokasikan melalui BNPB melainkan juga dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.Bencana Rehabilitasi, Rekonstruksi bencana 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Nama saya Tri Murni dari Dapil Banten I dan dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, pada halaman 9 nomor 4. Anggaran penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan Kemenag tahun 2015 telah terserap sebesar Rp133.456.714.261,-. Mohon diberi penjelasan kinerja penelitian dan pengembangan kehidupan beragama hasil riset unggulan apa saja terutama yang terkait kerukunan umat beragama yang sudah dimanfaatkan bagi Kementerian Agama maupun masyarakat luas.Haji dan Umroh Kinerja penelitian 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Dirjen Bimas Kristen, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen sehubungan dengan hasil rapat bersama dengan Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik dan Badan Standar Nasional Pendidikan, maka mulai tahun 2015 Sekolah Menengah Teologi Kristen mengikuti ujian nasional dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 April 2015 bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional SMA yang sederajat.Pendidikan Pendidikan 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan kedua. Dana tambahan pagu indikatif 2016 salah satunya dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI. Pertanyaan saya, saya ulangi.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan kedua. Dana tambahan pagu indikatif salah satunya dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI. Pertanyaan saya, berapa persen anggaran 2016 yang akan dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI tersebut, apa pertimbangannya. Kemudian pengembangan muatan pengetahuan model pembelajaran dan evaluasi dalam kurikulum PAI seperti apa yang hendak dikembangkan.Pendidikan Agama Pendidikan Islam 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, Kementerian PP dan PA mengajukan anggaran Rp750 miliar untuk tahun anggaran 2016 dan untuk penguatan peran strategis KPPPA. Pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan dengan penambahan anggaran tersebut.Perempuan dan Anak Anggaran 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang ketiga, banyak yang belum memahami Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu masih sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi. Pertanyaan saya, seberapa besar KPPPA mengalokasikan anggaran sosialisasi Undang-Undang tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Perempuan dan Anak Anggaran 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Yang kedua, mohon dijelaskan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun 2015 untuk pemetaan masalah kekerasan terhadap anak dan pemetaaan anak bermasalah hukum.Perempuan dan Anak Evaluasi 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Kemudian yang kedua, bagaimana upaya strategis Ibu dengan persoalan hambatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama.Dan sudah lama menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra.Hambatan resmi yang dialami pasangan itu telah menimbulkan kecenderungan pemaksaaan pelaksanaan pernikahan di luar negeri atau bagi yang mampu, atau terjadi pasangan di luar nikah resmi.Hampir semua agama resmi di Indonesia menolak pernikahan bagi pasangan beda agama. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Perkawinan Pernikahan beda agama 8
TRI MURNY 1 Nasdem Banten I Perempuan Pertanyaan ketiga, pada halaman 11 tentang realiasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Dukungan Anggaran Kemenag tahun 2015 adalah sebesar Rp60.291. triliun sekian dan telah terealisasi 22,40%, mengapa hanya 22,40%, maksud saya, apa kendalanya atau apakah volume kegiatan yang ada hingga periode sekarang ini cukup didanai anggaran sebesar 22,40% itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Rancangan Anggaran Anggaran 8
Wenny Haryanto 2 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Izin Ketua. Ada 1 yang ketinggalan, boleh tidak? Ada titipan ketinggalan, mohon maaf, langsung saja. Pak Menteri, Ini ada titipan dari Dapil saya Kota Depok kebetulan, terkait dengan Dapil Pak Menteri juga mungkin nanti. Jadi terkait dengan pembangunan sekolah atau apa begitu, itukan biasanya anggarannya selalu hanya untuk pembangunan sekolahnya, sedangkan untuk tanahnya tidak disediakan. Nah ada harapan, ada permintaan bagaimana kalau kedepannya itu anggaran itu sepaket begitu, tanah berikut bangunannya. Jadi bisa langsung dieksekusi seperti itu.Keagamaan & PendidikanAnggaran pembangunan sekolah 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Saya mengapresiasi Pak Menteri ini yang habis kerja keras di Saudi di urusan haji tapi sudah memerlukan kembali, kloter pertama kapan Pak? Masih tanggal 25. Mudah-mudahan semuanya lancar dan saya langsung saja terkait dengan RKAKL.Keagamaan & PendidikanApresiasi Kinerja Menteri 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Kemudian yang ketiga, pada RKAKL tahun lalu terdapat permasalahan mengenai kekurangan guru agama. Terus terang saya sudah bertemu dengan Kepala Kantor di Kementerian Agama di Kota Depok, ini terkait dengan kekurangan guru agama katholik dan protestan. Yang ada sekarang itu adalah tinggal yang masa pensiun. Jadi begitu ini masuk pensiun maka akan terjadi kekosongan guru agama khatolik dan protestan di Kota Depok. Jadi tolong ini menjadi perhatian karena katanya sudah dilaporkan tapi belum mendapatkan ini, belum mendapatkan respon dari pusat. Nah ini tolong dicarikan jalan keluarnya supaya kekosongan guru agama khatolik dan protestan di Kota Depok itu dapat segera teratasi.Keagamaan & PendidikanKekurangan guru agama Kristen 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Yang keempat, terkait dengan permasalahan pembangunan dan pembinaan pesantren-pesantren yang belum terkoordinasi dengan baik. Apakah sudah mulai teratasi, bagaimana dengan pembangunan dan pembinaan pondok-pondok pesantren tersebut. Mohon laporannya.Keagamaan & PendidikanKoordinasi pembangunan Pesantren 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan dan pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf yang di tahun lalu masih kurang maksimal. Mohon juga laporannya, langkah-langkah strategis apa yang telah diambil.Keagamaan & PendidikanPengelolaan Zakat-Wakaf 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Dan yang kedua, pada RKAKL Tahun lalu 2017, banyak permasalahan mengenai pembangunan KUA. Bagaimana kemajuan tahun ini, progressnya bagaimana Pak? Mohon dilaporkan.Keagamaan & PendidikanProggres Pembangunan KUA 8
Wenny Haryanto 1 Golkar Jawa Barat VI Perempuan Yang pertama, saya ingin tanyakan apakah rencana kerja dan anggaran Kementerian dan Lembaga 2019 yang dipresentasikan ini telah berdasarkan aspirasi daerah? Bagaimana penyerapan anggaran tersebut ke dapil-dapilnya.Keagamaan & PendidikanRancangan Program yang sesuai 8
Abidin Fikri 3 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Inilah yang kadang-kadang kita tidak memahami sistem ketatanegaraan kita, bahwa Komisi IX ini adalah DPR RI bahwa mekanisme Pemilu ada sistem daerah pemilihan itu lain lagi urusannya. Oleh karena itu kami sebagai wakil rakyat tidak bisa menolak kalau ada pengaduan yang bukan dari Dapil kita, tidak bisa. Karena kami DPR RI, bahwa mekanisme duduknya kami disini melalui mekanisme aturan Undang-undang Pemilu yang mengharuskan yang namanya proporsional daerah pemilihan namanya proporsional berbasis daerah pemilihan dengan berwakil banyak, nah itu lain lagi.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Abidin Fikri 3 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Nah oleh karena itu kalau katakanlah kami dibatasi tidak boleh dicantumkan bahwa sesuai dengan representasi anggota Komisi IX yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya berarti kita melanggar Undang-undang. Saya kira gitu ininya, jadi bangun ... logisnya. Memang betul bahwa ini kami dari daerah pemilihan ya itu caranya tapi sebagai wakil rakyat tidak bisa kita hanya berjuang hanya urusan Dapil saja, tidak bisa, harus seluruh Indonesia. Jadi harus clear disitu pak, jadi jangan sampai nanti bahwa katakanlah wajar saja kalau katakanlah karena mekanismenya sistem daerah pemilihan itu masing-masing punya aspirasi, itu wajar tetapi bukan berarti daerah yang lain itu tidak boleh ini , tidak. Saya kira begitu pimpinan, jangan sampai confused dengan soal daerah pemilihan ini.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Abidin Fikri 1 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Singkat Ibu Menteri, untuk PBI itu 20 triliun sekian berarti ini ada kenaikan dari tahun lalu, tahun depan mungkin akan naik lagi , dipastikan begitu kan bu. Nah oleh karena itu argumennya harus clear sejak awal, kenapa? karena PBI ini adalah untuk masyakat miskin kan begitu. Nah, padahal kalau kita mengacu kepada Undang-undang Kesehatan dengan 5%, katakanlah sekarang anggaran APBN 2.035 triliun, kalau 5% itu 101 triliun, naha kalau 5% ini bisa terpenuhi diasumsikan penduduk Indonesia 245 juta dengan kita bisa mengcover kelas 3 untuk masyakat miskin seluruh Indonesia penduduk itu hanya 52 triliun. Nah oleh karena itu argumentasi PBI ini tidak lagi hanya terbatas kepada masyakat miskin, berdasarkan Undang-undang Dasar bahwa pelayana dasar kesehatan itu mestinya dicover oleh negara agar kita terus setiap tahun meningkat peserta dari PBI ini diluar dari yang mandiri.Kesehatan PBI 9
Abidin Fikri 1 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Oleh karena itu Ibu Menteri, mungkin ini penting saya tegaskan agar kita tidak salah dalam menjelaskan kenapa PBI naik? Kalau PBI naik berarti orang miskin juga naik. Jadi jangan salah dalam meletakkan dasar argumen itu. Nah oleh karena itu kita kembali kepada konstitusi bahwa pelayanan dasar hak warga negara dalam kesehatan itu adalah harus ditanggung oleh negara. Nah memang prioritas bahwa APBN belum sampai kepada 5% nah itulah tantangan bagi kita. Saya kira begitu Pimpinan, terima kasih.Kesehatan PBI 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu dari awal saya sampaikan bahwa mindset dari argumen PBI itu yang harus diubah bahwa negara menjamin kesehatan dasar dari warga negara. Bahwa sekarang baru 86,4 juta naik lagi 96 itu oke, agar apa? Agar suatu ketika bahwa negara ini sudah menjamin semua hak dasar kesehatan warga negara, nah itu maksud saya. Nah kalau basisnya miskin yang prioritas sekarang itu yang didahulukan memang, tapi jangan nanti yang miskin dulu akhirnya kalau naik terus berarti yang miskin tambah banyak saya gitu loh, maksud saya mindset-nyaKesehatan PBI 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Nah inilah yang agar kita sampai kepada angka 5% kesehatan itu, maksud 5% itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya untuk kegiatan Kementerian diluar pelayanan masyakat atau yang lain? Nah itu maksud saya. Jadi kalau 5% Undang-undang Kesehatan mengatakan dari APBN itu maksudnya satu diantaranya itu adalah untuk meng-cover hak dasar masyakat dalam pelayanan kesehatan. Ini yang penting menurut saya, jangan sampai argumennya itu hanya terbatas kepada berhenti di miskin, dibawah orang miskin wah ini dicover. Apalagi alamatnya yang tadi disampaikan yang tidak jelas lagi, misalnya gelandangan yang tidak jelas datanya berapa jumlahnya. Nah inikan menimbulkan banyak masalah kalau tidak terjawab.Kesehatan Pelayanan kesehatan 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Saya kira itu Ibu Menteri dan jajarannya. Karena ini membantulah Ibu Menteri mengingatkan bahwa Nawacita pemerintah Jokowi dan JK itu adalah yang dibidang kesehatan itu maksudnya untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak terbatas hanya kepada yang miskin. Bahwa sekarang dananya baru ter-cover sekian juta ya itu lah tantangannya bagi kita.Kesehatan Pelayanan kesehatan 9
Abidin Fikri 1 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Interupsi Pimpinan. Boleh kan Pimpinan? Kiranya kita langsung fokus ke anggaran, karena ini kita mau Paripurna ini kita, kalau soal pengawasan nanti lain lagi. Mohon ijin Pimpinan. Terima kasih.Ketenagakerjaan Anggaran 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Nah, yang pelatihan-pelatihan itu juga bisa juga kita ikut serta karena di daerah itu banyak kelompok-kelompok yang perlu diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, saya kira konkrit Pimpinan daftar nama kita, daerah pemilihan, serahkan ke Dirjen Bina Penta, ini mudahmudahan bisa dipertimbangkan, kalau 430 kota kabupaten nah ada bukan dapat bagian karena tentu dia punya kriteria tetapi paling tidak ini aspirasi kami ini tolong diperhatikan. Saya kira itu Pimpinan.Ketenagakerjaan Kewirausahaan 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Yang berkaitan dengan kan ada hal yang berdasarkan undangundang kita harus perjuangkan, nah berkaitan dengan anggaran Bina Lattas dan Bina Penta saya ingin mendapatkan penjelasan seperti misalkan pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif dan padat karya infrastruktur itu 75 orang, nah penentuannya itu semacam apa? Kemudian, ada jumlah pembinaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu 430 lokasi, nah kalau katakanlah kami bisa dan selanjutnya masih ada, kalau kami bisa kriteria paling tidak itu, kemudian tempatnya dimana paling tidak kita bisa menyampaikan kepada Daerah-daerah bahwa ini nanti akan ada program - 28 - semacam ini, nah untuk kami Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas, kiranya Pimpinan perlu juga kita sampaikan jumlah Anggota kita dan daerah pemilihannya, daerah pemilihan dari jumlah Anggota Komisi IX DPR RI disampaikan kepada Dirjen Bina Penta dan Dirjen Bina Lattas, agar apa? Agar paling tidak dalam memutuskan ya kira-kira perlu dipertimbangkan, saya lebih konkrit saja begitu Pimpinan agar katakanlah kita bisa, pertama, kita turut mensukseskan program nawacita Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja dan juga kita bisa menyampaikan kepada konsituen kita bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu domain pekerjaannya semacam ini loh dan kepada Dirjen-dirjen periode yang lalu kami juga banyak terima kasih juga sudah dibantu melalui program padat karya dan lain-lain. Nah, ada lagi ini keluhan Bu, saya dapat surat dari Tanah Toraja mohon ini itu di Direktur Standarisasi dan kompetensi dan program pelatihan tenaga kerja, ini Pak Muhammad Duri masih ya? Itu nanti suratnya akan saya berikan, itu ada dari lembaga bina mitra Toraja kemudian lembaga mandiri yang nanti saya berikan suratnya nah ini soal berkaitan dengan pembatalan sepihak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, nah ini mungkin nanti akan saya sampaikan sebagai katakanlah ini untuk mohon untuk ditindaklanjuti.Ketenagakerjaan Padat karya infrastruktur 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Yang berkaitan dengan kan ada hal yang berdasarkan undangundang kita harus perjuangkan, nah berkaitan dengan anggaran Bina Lattas dan Bina Penta saya ingin mendapatkan penjelasan seperti misalkan pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif dan padat karya infrastruktur itu 75 orang, nah penentuannya itu semacam apa? Kemudian, ada jumlah pembinaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu 430 lokasi, nah kalau katakanlah kami bisa dan selanjutnya masih ada, kalau kami bisa kriteria paling tidak itu, kemudian tempatnya dimana paling tidak kita bisa menyampaikan kepada Daerah-daerah bahwa ini nanti akan ada program - 28 - semacam ini, nah untuk kami Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas, kiranya Pimpinan perlu juga kita sampaikan jumlah Anggota kita dan daerah pemilihannya, daerah pemilihan dari jumlah Anggota Komisi IX DPR RI disampaikan kepada Dirjen Bina Penta dan Dirjen Bina Lattas, agar apa? Agar paling tidak dalam memutuskan ya kira-kira perlu dipertimbangkan, saya lebih konkrit saja begitu Pimpinan agar katakanlah kita bisa, pertama, kita turut mensukseskan program nawacita Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja dan juga kita bisa menyampaikan kepada konsituen kita bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu domain pekerjaannya semacam ini loh dan kepada Dirjen-dirjen periode yang lalu kami juga banyak terima kasih juga sudah dibantu melalui program padat karya dan lain-lain. Nah, ada lagi ini keluhan Bu, saya dapat surat dari Tanah Toraja mohon ini itu di Direktur Standarisasi dan kompetensi dan program pelatihan tenaga kerja, ini Pak Muhammad Duri masih ya? Itu nanti suratnya akan saya berikan, itu ada dari lembaga bina mitra Toraja kemudian lembaga mandiri yang nanti saya berikan suratnya nah ini soal berkaitan dengan pembatalan sepihak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, nah ini mungkin nanti akan saya sampaikan sebagai katakanlah ini untuk mohon untuk ditindaklanjuti.Ketenagakerjaan Padat karya produktif 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Nah, yang pelatihan-pelatihan itu juga bisa juga kita ikut serta karena di daerah itu banyak kelompok-kelompok yang perlu diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan, saya kira konkrit Pimpinan daftar nama kita, daerah pemilihan, serahkan ke Dirjen Bina Penta, ini mudahmudahan bisa dipertimbangkan, kalau 430 kota kabupaten nah ada bukan dapat bagian karena tentu dia punya kriteria tetapi paling tidak ini aspirasi kami ini tolong diperhatikan. Saya kira itu Pimpinan.Ketenagakerjaan Pelatihan 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Yang berkaitan dengan kan ada hal yang berdasarkan undangundang kita harus perjuangkan, nah berkaitan dengan anggaran Bina Lattas dan Bina Penta saya ingin mendapatkan penjelasan seperti misalkan pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif dan padat karya infrastruktur itu 75 orang, nah penentuannya itu semacam apa? Kemudian, ada jumlah pembinaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu 430 lokasi, nah kalau katakanlah kami bisa dan selanjutnya masih ada, kalau kami bisa kriteria paling tidak itu, kemudian tempatnya dimana paling tidak kita bisa menyampaikan kepada Daerah-daerah bahwa ini nanti akan ada program - 28 - semacam ini, nah untuk kami Dirjen Bina Penta dan Bina Lattas, kiranya Pimpinan perlu juga kita sampaikan jumlah Anggota kita dan daerah pemilihannya, daerah pemilihan dari jumlah Anggota Komisi IX DPR RI disampaikan kepada Dirjen Bina Penta dan Dirjen Bina Lattas, agar apa? Agar paling tidak dalam memutuskan ya kira-kira perlu dipertimbangkan, saya lebih konkrit saja begitu Pimpinan agar katakanlah kita bisa, pertama, kita turut mensukseskan program nawacita Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja dan juga kita bisa menyampaikan kepada konsituen kita bahwa Kementerian Tenaga Kerja itu domain pekerjaannya semacam ini loh dan kepada Dirjen-dirjen periode yang lalu kami juga banyak terima kasih juga sudah dibantu melalui program padat karya dan lain-lain. Nah, ada lagi ini keluhan Bu, saya dapat surat dari Tanah Toraja mohon ini itu di Direktur Standarisasi dan kompetensi dan program pelatihan tenaga kerja, ini Pak Muhammad Duri masih ya? Itu nanti suratnya akan saya berikan, itu ada dari lembaga bina mitra Toraja kemudian lembaga mandiri yang nanti saya berikan suratnya nah ini soal berkaitan dengan pembatalan sepihak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, nah ini mungkin nanti akan saya sampaikan sebagai katakanlah ini untuk mohon untuk ditindaklanjuti.Ketenagakerjaan Pembatalan 9



Abidin Fikri 1 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Pimpinan, oleh karena itu saya sampaikan diawal harus ada  penjelasan kronologisnya agar tidak terkesan langsung ujug-ujug penambahan. APBN murninya itu 5 koma sekian, kemudian karena  ada  Dirjen dipisah transmigrasinya  menjadi  3 koma sekian. Nah menurut Pak Menteri itu 3 koma sekian itu masih kurang sehingga perlu ditambah  500 itu menjadi 4,2. Nah oleh karena itu kalau katakanlah dipisahkan  dulu     yang   itu yang  dimaksudkan nah itu kesimpulannya jadi  berbeda,  harus disebutkan dulu karena   anggaran  awalnya sekian   karena Kementeriannya   dipisah lalu anggarannya dipisah. Jadi itu maksud saya pimpinan,  agar  kita dalam kesimpulannya bisa membaca   oh ternyata dulu 5 koma itu adalah ada transmigrasi, kalau nggak ada transmigrasi jadi 3 koma sekian, nah sekarang menjadi 4,2 oh berarti ada   tambahan 500 sekian, gitu loh maksudnya. Saya kira begitu   agar  jelas saja  pimpinan.Ketenagakerjaan Pemisahan anggaran 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Sebentar, sebelum dilanjut. Itu  kurang total RAPBNP Kementerian  Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Abidin Fikri 5 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Dengan Kepolisian Republik Indonesia.TKI Kepolisian 9
Abidin Fikri 1 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Yang berkaitan dengan urusannya dengan Tenaga Kerja itu di poin 1, misalkan Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI agar segera bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk satu, dua begitu sehingga mempercepat, jadi biar agak mempermudah. Terima kasih.TKI Mendesak kerja sama 9
Abidin Fikri 4 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Justru itu, justru itu kalau dikoordinasikan secara baik berkaitan penempatan tenaga kerja akan lebih baik.TKI Penempatan TKI 9
Abidin Fikri 2 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Pimpinan, satu hal lagi yang berkaitan dengan PSIP, Tadi Pak Kepala menyatakan belum ada kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang berkaitan dengan imigrasi.TKI PSIP 9
Abidin Fikri 3 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Nah, justru itu kalau karena itu menurut Kepala memang diperlukan dalam kesimpulan ya harus dimasukkkan.pengawasan.TKI PSIP 9
Abidin Fikri 6 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Ini kan berkaitan dengan pembentukan PTSP, yang disampaikan oleh Pak Kepala kan baru dua PTSP kan? Tiga.TKI PTSP 9
Abidin Fikri 7 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Targetnya Kepala berapa PTSP itu?TKI PTSP 9
Abidin Fikri 8 PDIP Jawa Timur IX Laki-laki Saya kira kalau sudah sinergi itu bisa cepat menurut saya Pimpinan. Terima kasih.TKI PTSP 9

ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki

Yang kedua adalah kita memasukkan kalau bisa kita menolak pertama kita
menolak anggaran yang tidak berpihak kepada apresiasi dan ekspektasi kita
terhadap apa yang menjadi jawantah masyarakat di sini. Penting, ini statement resmi
dari Fraksi Partai Golkar. Yang kemudian poin kedua, adalah hari ini kita memahami
posisi interaksi, interkoneksi dan intervensi daripada pemerintah.
Dari poin 4 indikator kemajuan bangsa, 4 indikator kemajuan bangsa kita akan bicara
sumber daya manusia. Kita akan bicara networking. Kita akan bicara teknologi, kita
akan bicara potensi sumber daya alam, ini akan terbantahkan ketika tidak termanivestasi dalam 3 indikator sumber daya manusia itu sendiri. Kita akan bicarapendidikan. Kita akan bicara pendidikan. Kita akan bicara kesehatan dan kita akanbicara infra dan suprastrukturnya pendukung di dalamnya. Maka ketika indikator inikita nafikkan hanya kita terjebak dalam regulasi-regulasi birokrasi, regulasi-regulasiyang akhirnya menciderai apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat, Pasal38 itu bisa mengesampingkan perkara demi kepentingan publik. Tidak ada persoalanini dengan peraturan menteri. Tidak ada persoalan dengan peraturan pemerintah.Tidak ada persoalan dengan undang-undang apabila itus udah mencideraikepentingan publik. Kesehatan menjadi hal utama, kesehatan lagi-lagi ini kita bisadikatakan second opinion, bahkan kemarin kita sempat di... oleh pemerintah. Nah hari ini sudah tidak ada lagi apa namanya fraksi-fraksi, tidak ada lagihebat, tidak ada lagi merah putih, yang ada adalah bendera merah putih. InilahFraksi Parlemen, kenapa saya sampaikan saya sedikit sentil ini karena ketika KomisiIX DPR RI kita mampu dibelah maka disitu poin kita bisa dimainkan dalam hal ini.Kita jelas jenis kelaminnya, kita adalah politisi, yang kita akan bicara tentangkebijakan politik, tetapi banyak profesi-profesi lain yang lebih politis dari pada politisisebenarnya. Nah kami tidak mau itu terjadi dalam mitra kerja kami, saya tidak mauada bentuk-bentuk politisasi. Tadi dikatakan Ibu itu, jangan-jangan ini upaya untukmelemahkan BPJS biar bikin kabur BPJS ini, bikin salah melulu BPJS ini agarsecepatnya dihapus undang-undang ini. Karena tidak berhasil, karena di mana-manamasyarakat mengeluh. Di mana-mana masyarakat selalu mengatasnamakan apa iniBPJS yang dulunya 1 tahun kemarin 1 Januari kita begitu gegap gempita bahwaBPJS ini betul-betul menjamin apa yang menjadi cita-cita bangsa, menjamin apa-apayang mending founding father kita sendiri, yang memberikan gagasan ini. Hari ini kitamendapatkan keluhan bahkan Anggota-anggota Dewan kami yang sempat kemarinbersosialisasi tentang BPJS ini hari ini dituduh pembohongan publik karena tidaksesuai dengan apa yang kami sosialisasikan, menyesal kami mendukungpemerintah ketika kami mensukseskan itu tadi akhirnya ini menjadi kesalahan kitabersama.BPJS Kesehatan Anggaran, 9

ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki Wabillaahittaufik walhidayah,Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.BPJS Kesehatan Database 9

ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki

Pada kesempatan yang terakhir ini, sesungguhnya kami sebenarnya tidak ada
dalam di situ ya Ketua ya, tapi Ketua berbaik hati memberikan hak konstitusi kami ya
terima kasih Ketua. Pada kesempatan ini, tadi sudah begitu banyak apa yang
menjadi penyampaian, harapan, nawacitanya kawan-kawan untuk kemudian
memberikan satu dorongan, baik itu bentuknya sebagai bentuk kritisi maupun
masukan. Satu yang bisa kami ambil dari apa yang menjadi penyampaian kawankawan
bahwa ekspektasi dari pada kita mitra kerja dari Kementerian Kesehatan dan BPJS, itu ekspektasi kita sangat-sangat tinggi akan apa yang menjadi pejewantah,
program maupun tujuan kita bersama menjadi pengawal pembela dan pengamal
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama bahwa saya menginginkan kita duduk pada posisi main set yangsama. Kita duduk sebagai bagian daripada posisi kemitraan yang sama. Tidakkemudian Anggota DPR, tidak kemudian Komisi IX dilihat sebagai bagian daripadabentuk perlawanan daripada kebijakan ataupun regulasi pemerintah. Ini pentingsebagai posisi duduk kita bersama, ini penting sebagai posisi kata pepatah ini lebihmudah, lebih baik itu mengasah besi yang masih panas, menempa besi yang masihpanas ketika besi itu sudah akhirnya dingin. Nah titik pijak memulai sayamemberikan gambaran ini bahwa ekspektasi kita begitu besar, ekpektasi kawankawanbegitu tinggi dan kemudian ekspektasi masyarakat yang ikut termanivestasimelalui kerja-kerja parlemen, tentu ini yang kita sampaikan melalui... ini. Jangansampai mainset ini bisa bias, jangan sampai mainset ini justru berubah di tengahjalan, hanya karena ada masukan-masukan, hanya karena ada kasuistik-kasuistik,hanya ada perbedaan-perbedaan dalam pandangan ataupun dinamika perdebatanperdebatankita mengenai hal-hal yang substantif dalam bicara... Maka yangpertama saya ingin mulai dari apa yang kita sampaikan, kita sepakati dan kita dorongbersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dengan konsepsiNawacita-nya yang begitu baik ini, yang saya sepakati apa yang disampaikan olehsenior-senior dan kawan-kawan kami yang terdahulu bahwa tidak akan adamanfaatnya, tidak akan ada nilainya, tidak akan ada posisinya di hadapan di tengahtengahdan bersamaan kita sebagai mitra kerja apalagi masyarakat kalau ini hanyatertata rapi dalam satu bentuk konsepsi. Ini kita bisa melihat dari apa yang menjadi hasil pandangan kawan-kawan yangtadi telah disampaikan mungkin bisa dilihat bahwa itu tidak sangat teknis atau bisadikatakan ini tidak secara komprehensif kita bicara hulu ke hilir, maka salah satumomennya adalah Ketua saya mengusulkan ini kita perlu ada pembahasan lanjutandalam kaitan untuk menelaah kita bicara pendalaman khusus per Dirjen, karenasaya yakin dan percaya pada rapat kerja ini kita tidak akan menyelesaikan masalahitu satu-persatu, tidak akan mungkin Ibu Menteri tidak akan mungkin ini Pak KepalaDirut ini akan menyelesaikan apa yang telah kita sampaikan. Ini penting, tetapi sayacatat bahwa apa yang disampaikan Pak Irjen tadi, bahwa kebijakan politik anggaranyang hari ini termanivestasi dalam bentuk yang sudah ditawarkan dalam BadanAnggaran, ini sangat-sangat mencederai apa yang menjadi ekspektasi kita terhadapperlindungan dan kemudian keberpihakan kepada kebijakan kesehatan, sehinggasaya pun bersepakat bahwa nantinya poin utama dalam kesimpulan rapat, kami dariFraksi Partai Golkar saya Aditya Anugrah Moha A-309 dari daerah pemilihanSulawesi Utara, kita bersepakat untuk pertama poinnya memisahkan anggaranBPJS dengan masuk dalam nomenkelatur BPJS-nya dan dipisahkan dengankesehatan, itu yang pertama.BPJS Kesehatan Pemisahan anggaran 9

ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki Nah, ini yang kami tidak mau tolong dicatat Ibu Menteri, Bapak Dirut BPJSbahwa kita punya keinginan yang sama, keberhasilan Bapak, keberhasilan Ibu itulahkeberhasilan kita itulah keberhasilan negara dan kepuasan masyarakat karena kitamembawa simbol-simbol negara itu sendiri, jangan dilihat kami sebagai AnggotaDewan ini dari Fraksi A, Fraksi B, kami adalah simbol negara yang telah diambilsumpah, yang kemudian dibawah Undang-Undang MD3 kami bekerja disitulahmenjadi role model, well first state model, social state model, ini yang kitaejawantahkan, ini yang kita jalankan, maka pada poin ini poin ketiga adalahbagaimana telah disampaikan tadi politik-politik anggaran, tadi disampaikan tentangbagaimana postur yang hari ditawarkan kepada kita, kita bicara regulasi, pertamakalau kita bicara tentang hak konstitusi kita, bicara soal legislasi kemarin kita telahmenetapkan beberapa undang-undang, ada 3 Undang-Undang kalau tidak salah,Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Rumah Sakit, kita belum tahu sekarangprosesnya secara mendetail, bagaimana peraturan pemerintah, kita ketika bicaraundang-undang begitu baik, begitu indah begitu teratur tetapi ketika bicara PeraturanPemerintah seakan-akan DPR RI ini betul-betul dinafikan fungsinya. Nah, sayamembutuhkan prosesi walaupun ini bisa melalui apa namanya tertulis, tapi sayaingin tahu progres report dari pada peraturan pemerintah yang sudah mengatur dari3 undang-undang ya kita sepakati. Kemudian yang keempat saya membutuhkan tadiada untuk BPJS data base pembayaran BPJS di setiap pas yankes kita.BPJS Kesehatan Regulasi, 9
ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki Wabillaahittaufik walhidayah,Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.BPJS Kesehatan UU 9
ADITYA ANUGRA MOHA 1 GOLKAR Sulawesi Utara Laki-laki politisasi 9
Aditya Anugrah Moha 4 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pimpinan, tadikan ada banyak juga usulan dari pemerintah dalam hal ini Ibu Menteri, yang lebih spesifik tadi ibu Menteri sampaikan keinginan juga untuk mencapai angka 12 triliun itu. Nah kita akomodasi saja dalam bentuk kesimpulan untuk kita perjuangkan bersama-sama sebagai komitmen bersama sebagai komitmen bersama kan begitu, tidak masalah masuk dalam poin, entah dalam poin berapa tinggal disesuaikan. Kemudian tentu masuk dalam poin yang terakhir yang soal pendalaman kita, masukan juga dalam kesimpulan.Kesehatan 12 triliun 9
Aditya Anugrah Moha 5 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Barangkali begini, masukan juga dalam kesimpulan kalau nggak dikesimpulan nanti nggak dikasih kita pak. Jadi biar pintar juga DPR , jadi kita minta laporan anggaran yang 2014, jadi mulai dari penetapan surat keputusan dari Menteri kemudian di asistensi kemudian menjadi Dipa yang anggaran 2014 kita minta laporan itu selengkapnya. Karena biar kita tahu, soalnya tadi ada keterangan tidak ada pemotongan, nanti kita bisa lihat kok disitu, karena apa? Kita masih berbuat kalau sampai ada pemotongan dari SK Menteri menjadi Dipa pelanggaran Undang-undang, karena apa yang kita putuskan di komisi tidak sama. Terima kasih.Kesehatan Anggaran 2014 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Seluruh undangan dalam hal ini terkait tentang kinerja panitia kerja kita yang ada di Komisi IX dalam hal ini tentu perusahaan-perusahaan yang terkait persoalan buvanest dan asam traneksamat ini. Saya sebenarnya tidak banyak, saya tinggal menambahkan apa yang disampaikan oleh beberapa kawan tadi .Kesehatan Buvanest, asam traneksamat 9
Aditya Anugrah Moha 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pimpinan, kalau untuk terkait pengawasan tanpa mengurangi rasa hormat saya mengusulkan untuk bisa dengan tertulis Pak Prof, nanti kalau untuk pengawasan kita detail, karena ada berapa, kalau saya sendiri sih banyak yang mau didalami, terutama tadi untuk tim yang dibuat untuk nusantara sehat dan sebagainya. Soal akreditas tadi malam saya debatable panjang dengan Prof. Akmal soal akreditasi, karena saya temui data saya di daerah Sulawesi Utara saja sudah 4 rumah sakit yang kadaluarsa akreditasnya, belum lagi yang puskesmasnya, itu yang dari data saya, ada 1000 yang dari data yang dikasih dan 1126 yang belum terakreditasi rumah sakitnya, belum puskesmasnya, kalau untuk pengawasan saya punya data untuk itu Pak Usman. Kita akan strike soal itu, jadi tetapi karena ini materinya soal anggaran kita fokuskanlah dulu disitu, jadi biar kita enak, nanti kita atur RKPnya. Begitu Pimpian usulan saya.Kesehatan Detail 9
Aditya Anugrah Moha 6 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Jadi saya hanya ingin sampai Dipa, soal pelaksanaan itu nanti kaitannya dengan lelang. Jadi beginikan alur berpikirnya , contoh misalnya ada surat keputusan dari Menteri Kesehatan Dinkes A dapat sekian, rumah sakit B dapat sekian, ada surat Menteri Kesehatan setelah itu sebelum dilaksanakan ada asistensi yang bapak panggil Kepala Dinas misalnya kadang-kadang dari angka 10 dari Menteri Kesehatan itu setelah diasistensi mungkin menjadi 7 setelah keluar Dipa karena hasil asistensi. Karena kita ajukan koreksi yang kemudian 3 miliar itu kemana ini apa balik ke negara apa gimana, ini penting. Nanti kalau bapak nggak ada, nanti kita ada. Kita ada juga temuan-temuan, ini kita penting biar tahu pak. Jadi kita nanti saling koreksi saling mengawasi bareng-bareng, kita punya sama-sama fungsi pengawasan. Jadi contoh ada kok, karena begini, sistem pengajuan anggaran ini yang namanya eplanning itu kadang- kadang diajukan setahun yang lalu sebelum kemudian dibahas di Kementerian kemudian SK Menteri itu setahun, kemudian terjadi perubahan kebijakan tetapi sudah terkadung oleh menteri ditetapkan 10 miliar umpamanya, kan bapak kemudian lakukan asistensi ini dengan dasar PMK, melakukan asistensi, setelah itu dicocokkan RKAKL nya eh kemudian yang bisa hanya 7, lah dari hasil asistensi diberikan kepada Menteri Keuangan keluarlah Dipa, nah sehingga apa? Antara Dipa dengan keputusan Undang-undang yang dibahas dikomisi itu berbeda itu nanti. Sehingga kalau kemudian mendapatkan kemudian BUK anggarannya itu 11 triliun karena asistensi dari Kementerian Kesehatan 11 triliun kemudian Dipa bisa menjadi 7 triliun karena proses asistensi nah sehingga hasil ini akan bertentangan.Kesehatan DIPA 9
Aditya Anugrah Moha 6 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Oke, biar bapak nggak bingung kita minta saja satu keputusan menteri kemudian hasil asisten dan menjadi Dipa. Terima kasih pak, nanti kita akan cocokkan. Terima kasih. Karena ini kita juga mengukur,kita akan mengawasi juga kinerja bapak pemakaian anggaran tentang Irjen, kerja benar apa nggak kan begitu pak, jadi ini dalam konteks pemakaian anggaran.Kesehatan DIPA 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Interupsi dulu Pimpinan. Jadi, saya hanya ingin menambahkan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tanpa mengelimenir apa yang telah Kawankawan daftar tetapi kan pada prinsipnya sesungguhnya kita ingin hemat waktu dan efektif kita membahasnya, prinsipnya kan kalau kita bisa ambil, mensitir dari apa yang Kawan-kawan sampaikan prinsipnya kan satu kita belum bisa membahas secara detail ketika kita belum tahu rincian dan postur dari apa-apa yang menjadi floating program dan anggarannya. Ini akan sangat terkait Pimpinan karena ini kan kita tidak hanya bahas untuk Tahun 2015, saya pribadi sesungguhnya menginginkan evaluasi yang kemarin, targeting yang tahun kemarin hari ini hasilnya seperti apa agar jelas, jadi keberpihakan politik anggaran kita berada pada on the track, posisi obyektifnya yang mana yang harus kita berikan reward, mana yang kita harus tahan, nah ini kan kita perlu gambaran tahun kemarin seperti apa dan tahun ini seperti apa, saya pribadi menginginkan itu, nah bagaimana kita masuk dalam postur hari ini yang sesungguhnya sama yang dikatakan Pak Budi adalah ini hanya dalam sifat gelondongan, saya memahami bahwa ini kita membutuhkan namanya saja kita membahas anggaran, nah anggaran inin tentu kita harus debatablenya bicara penguatannya soal poin per poinnya dan angka per angkanya, tidak hanya dalam kaitan globalnya itu kalau dalam pemahaman saya, persoalan ada keputusan MK dan sebagainya itu persoalan lain tetapi ini adalah persoalan komisi kita yang kita bertanggung jawab resmi, bertanggung jawab langsung terhadap apa yang menjadi perjuangan kita terkait dengan Undang-Undang MD3 kan begituKesehatan Evaluasi 9
Aditya Anugrah Moha 4 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Ya pertama kalau dari poin kesimpulannya kan relatif samalah, yang kedua saya mungkin hanya menambahkan untuk catatan tadi apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu menyangkut tentang hasil asistensi yang dari tahun 2014. Tolong juga dilampirkan, kami butuh informasi terkait itu pak, asistensi yang tadi yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Budi tadi hasil review yang 2014 yang masuk ke 2015 ini, yang posisinya dari SK Menteri kemudian masuk asistensi dan sampai jadi Dipa. Terima kasih Pimpinan, catatan saja.Kesehatan Hasil asistensi 9



Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki ti ini. Nah sehingga menurut kami, kami butuh satu penjelasan yang betul-betul clear, yang betul-betul apa adanya, tidak lagi dalam posisi tertekan misalnya ini, pihak perusahaan dan dengan pihak manapun termasuk dengan Badan POM dan dengan Menteri Kesehatan dan lainlainnya kami menginginkan ini adalah betul-betul informasi yang valid agar kami dalam mengambil keputusan nanti pada saat keputusan rumusan Panja dalam kesimpulan ini betul-betul kita mengambil keputusan yang objektifKesehatan Informasi yang valid 9
Aditya Anugrah Moha 5 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pimpinan, Kementerian dikasih copy kesimpulannya pimpinan, terima kasih.Kesehatan Kesimpulannya 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Kemudian yang kedua ini saya beranjak dari indikator kinerja, yang menjadi targetting adalah presentase ketersediaan obat tadi yang telah disampaikan Pak Charles dan Pak Nursuhud tadi. Ini targetnya 2015 kan 77% dan tahun 2019 adalah 90%. Nah ini tentu perlu ada tidak hanya sekedar poin indikatornya tetapi peta jalan dalam rangka untuk mencapai ke 90% itu seperti apa? Sedangkan hari ini saya pun masih sangat pesimis di posisi itu Ibu Dirjen, karena targetnya dengan 77% ini ya ini penting untuk kita evaluasi bersama dalam kaitan ketersediaan obat itu apalagi itu ditambahi dengan regulasi yang akhirnya menyulitkan dari posisi e-catalog tadi. Nah ini penting untuk coba di reformulasi kemudahan dalam kaitan apalagi ini ada dalam rangka tentu menyukseskan BPJS itu sendiri, universal coverage. Nah ini penting kita untuk ada elaborasi secara mendalam tentang proses ketersediaan obat yang menjadi targeting sampai 2019 ini. Itu yang kedua.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Aditya Anugrah Moha 2 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Ya saya tambah lagi memperkuat memang, ya memang ini bicara ketersediaan obat Ibu Dirjen ini sudah menjadi persoalan keseluruhan sesungguhnya. Saya saja di Sulawesi Utara di daerah Bolaang Mongondow itu, ya tadi saya baru tahu bahwa soal buffer stock ini adalah kewenangannya Dinas Kesehatan, artinya yang bertanggung jawab penuh adalah kepala dinasnya. Nah sekarang saya balik, lalu kewenangan Ibu Dirjen sendiri sampai untuk mengintervensi sampai ke daerah itu seperti apa? Karena bicara ketersediaan obat masyakat tidak mau tahu tentang sistemnya, dia juga tidak mau soal e-catalog dan sebagainya, dia tidak mau tahu juga soal buffer stock nya , kita yang harus tahu, kita yang harus betul-betul mereduksi apa ini kan begitu, kita harus mendalami.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Aditya Anugrah Moha 2 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Nah sehingga menurut kami adalah tadi Ibu Dirjen sampaikan data dari seluruh provinsi itu sudah ada, ya toh? Nah kami juga menginginkan data itu dalam kaitan untuk kita sama-sama ketahui agar nantinya ketika dapat temuan dilapangan kita bisa langsung klarifikasi ke Dinas kesehatan terkait bahwa anda ternyata menyimpan buffer stock ini, bisa-bisa mereka yang tidak menyalurkan itu, bisa-bisa terjadi dibawah. Nah ini saya juga menantang Ibu Dirjen untuk kewenangan ini seperti apa yang itu juga bisa diinformasikan dan sharing kepada kami.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Yang ketiga tentu dari ketersediaan obat dan alat kesehatan ini ya kita menginginkan ada progress lah yang betul-betul mampu kita ejawantah dalam kaitan kinerja dan kerja-kerja kerakyatan bersama yang tentu yang diemban oleh bagian daripada tugas-tugas pokok dan fungsi selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau dari posisi ini saya pikir tiga itu yang perlu saya dapatkan klarifikasi dari Ibu Dirjen.Kesehatan Ketersediaan obat dan alkes 9
Aditya Anugrah Moha 6 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Interupsi pimpinan, mau klarifikasi saja. Ini Komisi IX jangan dilihat hari ini posisi Dapil orang per orang, Komisi IX DPR RI , Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita diambil sumpah secara resmi. Jadi ini adalah representasi masyakat Republik Indonesia secara keseluruhan. Ini klarifikasi Pak Sekjen, biar kita nggak salah argumentasi. Terima kasih pimpinan.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Aditya Anugrah Moha 7 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Tapi sebelum itu Pak Sekjen harus tarik dulu ucapan tadi ketua, saya bisa terima kalau Pak Sekjen menarik ucapan tadi, kalau tidak kita persoalkan sekarang. Terima kasih.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Aditya Anugrah Moha 3 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pimpinan, khusus untuk poin ini saya pikir kita bisa mencari redaksi betul saya sepakat dengan Ketua bahwa ini adalah bagian dari keputusan komisi, nah jadi untuk soal ini kita bisa Rapat Internal dalam kaitan untuk pembahasan tetapi prinsip kalau memang Pak Nursuhud mau ada miss (tidak jelas) tidak masalah tetapi prinsip ini harus dijalankan karena tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Saya tinggal menambahkan saja, ini karena sudah ada di Dipa 2015 tentu yang pertama apakah masih sama lah postur anggarannya dengan yang kemarin disepakati atau ada penambahan yang lain di internalnya. Seperti tadi di PPSDM ituKesehatan Penambahan anggaran 9
Aditya Anugrah Moha 3 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Interupsi pimpinan. Saya mengusulkan melalui meja pimpinan untuk apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan tadi dikhususkan nanti masuk dalam pendalaman agar ini sudah clear, kita akan betul-betul cecar tadi. Saya saja pertanyaan tentang Puskesmas saya ingin dalami.Kesehatan Pendalaman 9
Aditya Anugrah Moha 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Pimpinan, kalau untuk terkait pengawasan tanpa mengurangi rasa hormat saya mengusulkan untuk bisa dengan tertulis Pak Prof, nanti kalau untuk pengawasan kita detail, karena ada berapa, kalau saya sendiri sih banyak yang mau didalami, terutama tadi untuk tim yang dibuat untuk nusantara sehat dan sebagainya. Soal akreditas tadi malam saya debatable panjang dengan Prof. Akmal soal akreditasi, karena saya temui data saya di daerah Sulawesi Utara saja sudah 4 rumah sakit yang kadaluarsa akreditasnya, belum lagi yang puskesmasnya, itu yang dari data saya, ada 1000 yang dari data yang dikasih dan 1126 yang belum terakreditasi rumah sakitnya, belum puskesmasnya, kalau untuk pengawasan saya punya data untuk itu Pak Usman. Kita akan strike soal itu, jadi tetapi karena ini materinya soal anggaran kita fokuskanlah dulu disitu, jadi biar kita enak, nanti kita atur RKPnya. Begitu Pimpian usulan saya.Kesehatan Pengawasan 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Bukan pertanyaan, ini ada sedikit informasi saya baru baca tadi di running text-nya Metro TV, itu berkaitan pimpinan dengan 5.000 pembangunan Puskesmas di wilayah perbatasan tadi Menko PMK statement langsung di running text itu Ibu Menteri. Melalui pimpinan saya ingin sekaligus tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Irghan penguatan Puskesdes ini. Nah ini apa didalam ploting anggaran kita hari ini yang Ibu Menteri tawarkan apakah 5.000 itu sudah dimasukkan sesuai dengan statement Menko PMK barusan tadi di running text Metro TV 5.000 Puskesmas di daerah perbatasan. Nah ini informasi yang terbaru yang saya pikir perlu untuk diklarifikasi dan diinformasikan.Kesehatan Penguatan Puskesdes 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Yang kedua saya menguatkan apa yang di sampaikan oleh Pak Roberth Rouw tadi bahwa soal surat pernyataan mengakui, nah ini sangat-sangat elementer dan sangat prinsipil menurut saya bahwa ini surat pernyataan mengakui bahwa itu adalah kesalahan internal atau itu surat pernyataan seperti apa ini butuh klarifikasi memang.Kesehatan Pernyataan tertulis, kalbe 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki yataan seperti apa ini butuh klarifikasi memang. Nah kemudian waktu soal penyerahan tadi yang pertanyaan saya tadi pertama itu kapan? Penyerahan dari pihak rumah sakit atau justru sesungguhnya adalah dari perusahaan sendiri yang yang memintakan, itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah kita menginginkan dari hasil Panja ini betul-betul clear bahwa saya sepakat tadi Ibu Ninik sampaikan kita tidak dalam posisi memihak a dan dalam posisi memihak b, bukan tetapi lebih kepada hasil daripada panitia kerja yang ini menjadi catatan penting dari kinerja kita yang ada di Komisi IX dan tentunya pesan kita untuk seluruh masyarakat bahwa pentingnya kita mengedukasi dalam hal-hal seperti ini.Kesehatan Pernyataan tertulis, kalbe 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Kemudian kalau untuk PLT Ibu Irjen saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Charles bahwa memang sebaiknya secepatnya kita rekomendasikan agar ini secepatnya kita rekomendasikan agar ini secepatnya definitifkan. Ini sangat terkait tadi disampaikan oleh Pak Nursuhud tadi tentang temuan-temuan tentu dari proses-proses kinerja yang selama ini sudah dilakukan. Kami menginginkan ada tentunya evaluasi bersama dan informasi kepada kami kaitan-kaitan apa yang tentu dalam perjalanan program itu mendapatkan temuan dan hal sebagainya. Karena inikan terkait tentang reward and punishment kita dan bagian daripada konsekuensi politik anggaran agar kita bisa menempatkan mana alokasi-alokasi yang bisa betul-betul efektif dan produktif dibandingkan akhirnya itu kita belum tahu dimana posturnya sedangkan ternyata disitu ada temuan dan kita menempatkan policy-nya disitu. Nah ini yang mungkin kami perlu dapat klarifikasi dan informasi sekaligus datanya untuk kami bagian daripada elaborasi pemanfaatan bagian dari fungsi pengawasan.Kesehatan PLT 9
Aditya Anugrah Moha 3 Golkar Sulawesi utara Laki-laki Tolong nanti kalau tadi poinnya sangat positif saya pikir tadi Ibu Dirjen untuk solusinya dalam revisi Permen itu. Nantinya saya menginginkan itu dalam prosesnya agar diinformasikan agar kita juga tahu ini sudah dimana perkembangannya, jadi tidak hanya sekedar dalam posisi itu nanti selesainya baru kita diinformasikan Ibu Dirjen, biar ini menjadi pegangan kita bersama. Terima kasih.Kesehatan Revisi permen 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Interupsi dulu Pimpinan. Jadi, saya hanya ingin menambahkan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi tanpa mengelimenir apa yang telah Kawankawan daftar tetapi kan pada prinsipnya sesungguhnya kita ingin hemat waktu dan efektif kita membahasnya, prinsipnya kan kalau kita bisa ambil, mensitir dari apa yang Kawan-kawan sampaikan prinsipnya kan satu kita belum bisa membahas secara detail ketika kita belum tahu rincian dan postur dari apa-apa yang menjadi floating program dan anggarannya. Ini akan sangat terkait Pimpinan karena ini kan kita tidak hanya bahas untuk Tahun 2015, saya pribadi sesungguhnya menginginkan evaluasi yang kemarin, targeting yang tahun kemarin hari ini hasilnya seperti apa agar jelas, jadi keberpihakan politik anggaran kita berada pada on the track, posisi obyektifnya yang mana yang harus kita berikan reward, mana yang kita harus tahan, nah ini kan kita perlu gambaran tahun kemarin seperti apa dan tahun ini seperti apa, saya pribadi menginginkan itu, nah bagaimana kita masuk dalam postur hari ini yang sesungguhnya sama yang dikatakan Pak Budi adalah ini hanya dalam sifat gelondongan, saya memahami bahwa ini kita membutuhkan namanya saja kita membahas anggaran, nah anggaran inin tentu kita harus debatablenya bicara penguatannya soal poin per poinnya dan angka per angkanya, tidak hanya dalam kaitan globalnya itu kalau dalam pemahaman saya, persoalan ada keputusan MK dan sebagainya itu persoalan lain tetapi ini adalah persoalan komisi kita yang kita bertanggung jawab resmi, bertanggung jawab langsung terhadap apa yang menjadi perjuangan kita terkait dengan Undang-Undang MD3 kan begituKesehatan Rincian anggaran 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Nah, ini yang perlu ada yang selalu saya sampaikan persepsi kita harus sama itu, itu yang saya sampaikan kemarin waktu didalam Rapat Kerja persepsi kita harus sama, persepsi dalam semua kaitan dari fungsi pengawasannya, fungsi budgetingnya sampai kepada pembuatan undangundang, tidak bisa persepsi kita menurut hemat kita kerjakan menurut hemat kita, kita harus sama dan harus duduk dalam kerangka itu, nah inilah yang menurut kami ini belum sama persepsinya sehingga tanpa mengurangi rasa hormat giliran dari Kawan-kawan untuk bertanya tetapi menurut kami sebaiknya ini butuh ada detail dulu agar kita tidak membuang-buang waktu dalam proses pembahasan, jadi kita memintakan dulu apa yang menjadi harapan kita rinciannya biar sama dalam pembahasan dan persepsi kita baru kita lakukan agar lebih efektif itu, karena kita waktunya sudah tidak mencukupi itu.Kesehatan Rincian anggaran 9
Aditya Anugrah Moha 1 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Yang pertama adalah saya ingin ada informasi valid karena terkait dengan bentukan tim dari Menteri Kesehatan dan Badan POM tentang kejadian luar biasa ini, salah satunya adalah buvanest ini. Itu adalah tentang report dari pihak apa namanya rumah sakit dalam hal ini Siloam dan dari Badan POM bahwa itu sampel yang kemudian diteliti oleh pihak perusahaan itu sesungguhnya bukan sampel yang diambil oleh perusahaan tapi diserahkan oleh pihak rumah sakit. Nah ini saya perlu klarifikasi apakah betul itu diserahkan atau sesungguhnya itu diambil?Kesehatan sampel 9
Aditya Anugrah Moha 2 Golkar Sulawesi Utara Laki-laki Ya betul pimpinan , hanya paling tidak kita menginginkan statement dari Ibu Menteri biar kita punya pijakan disaat nanti kita bahas didalam pendalaman. Demikian pimpinan, terima kasih.Kesehatan Statement 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal karena ini juga dibatasi, agak galak pimpinan dari NTT ini, jadi saya nggak akan tanya yang lain-lain, saya cuma tanya persoalan anggaran saja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita bersama dalam menyamakan persepsi dalam memperjuangkan supaya anggaran Kementerian Kesehatan itu yang seharusnya harapan kami dengan dihapuskan atau dikuranginya subsidi BBM itu lebih banyak diarahkan pada persoalan kesehatan tapi inikan ternyata masih belum seperti itu, tapi inikan saya masih melihat ada keterputusan hubungan komunikasi antara kita sebagai mitra dalam memperjuangkan ini di Badan Anggaran bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kadang-kadang kita teriakn-teriak disana tapi pada saat ditingkat eksekutif mungkin rapat kabinet dikasih alokasi alakadarnya terus kemudian Menterinya atau Kementerian kesehatan diam-diam saja diterima saja itu, nah itu persoalannya juga kita menjadi susah. Pada saat ini kita ngotot tapi kemudian menterinya menerima pada saat dialokasikan saya melalui Kementerian Keuangan ataupun Bappenas.Kesehatan Anggaran 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Dalam paparan yang saya baca secara tepat, ada yang menggelitik yang ini juga disampaikan Ibu Menteri didalam rapat Badan Anggaran tentang PBI yang itu menyedot cukup banyak alokasi anggaran dari Kementerian Kesehatan yang seakan-akan anggarannya banyak padahal sedikit dari harapan Undang-undang Kesehatan.Kesehatan Anggaran, PBI 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal karena ini juga dibatasi, agak galak pimpinan dari NTT ini, jadi saya nggak akan tanya yang lain-lain, saya cuma tanya persoalan anggaran saja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita bersama dalam menyamakan persepsi dalam memperjuangkan supaya anggaran Kementerian Kesehatan itu yang seharusnya harapan kami dengan dihapuskan atau dikuranginya subsidi BBM itu lebih banyak diarahkan pada persoalan kesehatan tapi inikan ternyata masih belum seperti itu, tapi inikan saya masih melihat ada keterputusan hubungan komunikasi antara kita sebagai mitra dalam memperjuangkan ini di Badan Anggaran bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kadang-kadang kita teriakn-teriak disana tapi pada saat ditingkat eksekutif mungkin rapat kabinet dikasih alokasi alakadarnya terus kemudian Menterinya atau Kementerian kesehatan diam-diam saja diterima saja itu, nah itu persoalannya juga kita menjadi susah. Pada saat ini kita ngotot tapi kemudian menterinya menerima pada saat dialokasikan saya melalui Kementerian Keuangan ataupun Bappenas.Kesehatan Bappenas 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Yang kedua adalah persoalan PBI yang dianggarkan dalam anggaran tambahan sebesar Rp.422,6 miliar. Ini saya harus sampaikan terjadi pembicaraan yang agak serius dikarenakan kesiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan yang akan menerapkan Kartu Indonesia Sehat, KKS dan kartu Indonesia Pintar ini secara data masih belum bisa valid untuk melakukan perluasan jangkauan tadi itu. Dikhawatirkan anggaran ini menjadi tidak tepat sasaran karena kita juga menemukan dilapangan masih banyak peserta yang menerima Kartu BPJS juga menerima Kartu Indonesia Sehat sehingga tidak menambah orang, bahkan ada salah satu anggota DPR kita yang dapat BPJS itu beserta keluarganya. Ini saya kira ini juga perlu menjadi catatan kita sehingga sekarang masih dikaji ulang. Saya berharap mungkin ada paparan ataupu penjelasan apakah mungki seandainya kami sedang mempertahankan ini supaya jangan keluar dari Kementerian Kesehatan, kalaupun memang itu tidak diperbolehkan untuk misalnya perluasan KIS itu ditunda sampai dengan hasil Sensu BPS itu valid bahwa memang yang berhak menerima seperti ini tidak ada double, tapi kami sudah memperjuangkan supaya kalaupun itu ditunda entah itu pada anggaran 2016 dan akan dibahas di bulan Oktober itu bisa tetap kembali ke Kementerian Kesehatan jangan dibawa ketempat lain ke Kementerian PU atau Perhubungan atau apa.Kesehatan BPJS 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal karena ini juga dibatasi, agak galak pimpinan dari NTT ini, jadi saya nggak akan tanya yang lain-lain, saya cuma tanya persoalan anggaran saja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang saya kira ini perlu menjadi pemikiran kita bersama dalam menyamakan persepsi dalam memperjuangkan supaya anggaran Kementerian Kesehatan itu yang seharusnya harapan kami dengan dihapuskan atau dikuranginya subsidi BBM itu lebih banyak diarahkan pada persoalan kesehatan tapi inikan ternyata masih belum seperti itu, tapi inikan saya masih melihat ada keterputusan hubungan komunikasi antara kita sebagai mitra dalam memperjuangkan ini di Badan Anggaran bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kadang-kadang kita teriakn-teriak disana tapi pada saat ditingkat eksekutif mungkin rapat kabinet dikasih alokasi alakadarnya terus kemudian Menterinya atau Kementerian kesehatan diam-diam saja diterima saja itu, nah itu persoalannya juga kita menjadi susah. Pada saat ini kita ngotot tapi kemudian menterinya menerima pada saat dialokasikan saya melalui Kementerian Keuangan ataupun Bappenas.Kesehatan Kementrian Keuangan 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Jadi saya kira mensinergikan program-program prioritas yang memang harus segera dikejar khususnya meningkatkan kapasitas Puskesmas –Puskesmas ditingkat desa yang itu akan menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan BPJS ini harus menjadi konsen kita paling tidak lima tahun kedepan, kalau sekarang sudah terlanjur bahwa anggaran kita yang lebih kurang Rp. 51 triliun ini sudah hampir setengahnya diambil oleh PBI yang saya kira Ibu Menteri juga sudah menyampaikan di Rapat Badan Anggaran bahwa ingin dipisahkan ya seandainya pun tidak dipisahkan tapi jelas bahwa yang memang digunakan untuk pengembangan kesehatan ya cuma sekitar 30-an triliun kira-kira seperti itu. Ya itu supaya juga di Badan Anggaran juga paham dan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga memahami itu bahwa itu tidak bisa mengejar ketersediaan pelayanan kesehatan kita ditingkat desa ataupun kecamatan yang itu berbasis kepada Puskesmas . Jadi saya berharap kita bisa menyamakan persepsi itu sehingga kalau kita ngotot disini mohon juga ngotot juga disana itu jadi supaya nyambung antara yang teman-teman di Komisi IX berjuang, di Kementerian juga perlu membantu memperjuangkan itu ditingkat eksekutif.Kesehatan Ketersediaan pelayanan kesehatan 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Yang kedua adalah persoalan PBI yang dianggarkan dalam anggaran tambahan sebesar Rp.422,6 miliar. Ini saya harus sampaikan terjadi pembicaraan yang agak serius dikarenakan kesiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan yang akan menerapkan Kartu Indonesia Sehat, KKS dan kartu Indonesia Pintar ini secara data masih belum bisa valid untuk melakukan perluasan jangkauan tadi itu. Dikhawatirkan anggaran ini menjadi tidak tepat sasaran karena kita juga menemukan dilapangan masih banyak peserta yang menerima Kartu BPJS juga menerima Kartu Indonesia Sehat sehingga tidak menambah orang, bahkan ada salah satu anggota DPR kita yang dapat BPJS itu beserta keluarganya. Ini saya kira ini juga perlu menjadi catatan kita sehingga sekarang masih dikaji ulang. Saya berharap mungkin ada paparan ataupu penjelasan apakah mungki seandainya kami sedang mempertahankan ini supaya jangan keluar dari Kementerian Kesehatan, kalaupun memang itu tidak diperbolehkan untuk misalnya perluasan KIS itu ditunda sampai dengan hasil Sensu BPS itu valid bahwa memang yang berhak menerima seperti ini tidak ada double, tapi kami sudah memperjuangkan supaya kalaupun itu ditunda entah itu pada anggaran 2016 dan akan dibahas di bulan Oktober itu bisa tetap kembali ke Kementerian Kesehatan jangan dibawa ketempat lain ke Kementerian PU atau Perhubungan atau apa.Kesehatan KIS 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Jadi dua hal itu saja pimpinan, tapi prinsipnya dari itu semua adalah saya komunikasi intensif sehingga dalam lima tahun ini yang lima tahun yang lalu mungkin kita masih bisa mengejar sampai dengan 5% mudah-mudahan lima tahun yang kedepan ini dengan kemitraan yang lebih terjalin dengan baik khususnya yang tadi disampaikan sama Pimpinan tentang persoalan cerminan daerah pemilihan itu bisa kemudian bersama-sama kita bicarakan saya kira dengan begitu maka kami paham apa yang harus kita perjuangkan dan kita harus ngotot apa di DPR, di Badan Anggaran dan kemudian dari Kementerian juga memback up dari eksekutif.Kesehatan Komunikasi intensif 9
Ahmad Riski Sadig 1 PAN Jawa Timur VI Laki-laki Nah ini mohon punya simulasi atau exercise apabila akhirnya ini harus dipindahkan, nah kalau dipindahkan kan kita belum punya bahan juga kami yang di Badan Anggaran . Kira-kira exercise-nya apa kalau 422,6 dalam rangka perluasan PBI ini ditunda sehingga kemudian daripada ditarik dari Kementerian Kesehatan kan kita harus mempertahankan itu, nah itu untuk apa kira-kira. Kami tolong diberikan ... terhadap kemungkinan-kemungkinan itu.Kesehatan Perluasan PBI 9
Alex Indra Lukman 1 PDIP Sumatera Barat I Laki-laki Ya jadi kesimpulannya kan pimpinan, bahwa kita itu memahami alokasi anggaran kan gitu, alokasinya untuk apa saja kita dari tad tidak membahas apa yang mau ... dimana kemudian apakah kita juga nggak jelas pak, bagaimana kita mau memahami. Tadi karena saya ... pimpinan, tadi ada dipoin kedua , kalau kemudian rincian itu, kan jadinya bagaimana yang bisa pahami. Persoalannya poin kedua ini kita..., gimana kita mau memahaminya? Terima kasih.Kesehatan Alokasi anggaran 9
Alex Indra Lukman 2 PDIP Sumatera Barat I Laki-laki Pak Badar, itu tadi satu bister itu 5 atau 3? Kesehatan Bister 9
Alex Indra Lukman 3 PDIP Sumatera Barat I Laki-laki Jadi, kalau tadi saya mengikuti logika Bapak itu 1 bister itu diambil secara manual begitu Pak? Kesehatan Bister 9
Alex Indra Lukman 4 PDIP Sumatera Barat I Laki-laki Kesimpulannya terlalu banyak kebetulan yang harus dipertemukan sampai harus terjadi kasus seperti ini. Terima kasih.Kesehatan Bister 9
Alex Indra Lukman 1 PDIP Jawa Tengah VII Laki-laki Bukan kepada Saudara Kepala Badan POM tetapi kepada Pimpinan. Saya menerima sms itu undangan dengan undangan juga untuk Dirjen BUK, apakah ada yang mewakili disitu. Kesehatan Dirjen BUK 9



Alex Indra Lukman 1 PDIP Sumatera Barat I Laki-laki Tunggu pimpinan, yang B saya bisa sepakati tapi yang A itu Komisi IX DPR RI dapat memahami, apa yang dipahami Pak Ketua, orang dari tadi kita nggak ada bahas kok. Untuk apa saja anggaran ini, ... sehingga kita paham pengunaan anggaran ini. Kalau nggak apa yang kita mau pahami. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Komisi IX DPR RI 9

Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki
Menindaklanjuti bahwa saya ingat   tadi Pak Irghan mengatakan banyak sekali  kasuistis    yang  masih belum tercover di BPJS. Tadi pagi  bahwa di perkebunan kelapa sawit grup asian agri itu ada  di Kabupaten Pelalawan  Provinsi Riau. Mohoh maaf, saya Dapil Jateng II, nama Mahir kenapa tahu sampai kesana? Kebetulan   itu  ada  yang  kebetulan  komunikasi dengan  TA kita dan kita pak, nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau butuh data komplit ada, ini sedikit saya kupas.  Bahwa disana  kasusnya ada 800 dari buruh itu   yang  telah melengkapi segala persyaratan dan sudah mendapatkan kartu  BPJS. Tapi ternyata  baru sekitar 30% dari jumlah  itu yang  selama  ini  bisa tertangani  pelayanannya, memang ini ditempat  agak jauh ya di pedalaman.  Kasus itu ada pada salah satunya di rumah sakit  yang  saya sebutkan Rumah Sakit  Safira bisa di cross check nanti , dan disana itu   yang  menjadi heran pada buruh ini kan sudah  mendapatkan seluruh  persyaratan sudah dilengkapi dan sudah ada kartu kenapa masih demikian? Kalau kasus itu adalah rumah sakitnya yang  tidak mampu  mungkin ada solusi lain   bapak?  kalau memang itu ada keterbatasan  pelayanan  ada solusi lain karena dekat  dengan   kabupaten  itukan ada rumah sakit  yang  lain juga, cuma  disini 
yang  dipermasalahkan kok sedemikian banyak   30% yang  sudah, ini hanya kasuistik. Mungkin kalau bapak perlu penjelasan lebih lanjut bisa ke kami, ada contact person-nya ada ini. BPJS Kesehatan Keterbatasan pelayanan 9

Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Satu lagi tambahan untuk yang jaminan pensiun karena akan dilaksanakan tadi dikatakan Juni apa Juli gitu ya mungkin 1 Juli kalau tidak salah ada tarik menarik antara pemberi kerja dan pekerjanya sendiri kisaran iuran pensiun itu bisa sekitar 8%, sementara pemberi kerja 5% itu masih banyak yang merasa keberatan , ini di lapangan. Mohon maaf, sebagai catatan saja saya pernahlah memimpin sedikit perusahaan kecil begitu ya, itu setelah kita ajak bicara Direksi itu berat 5% itu . Kami mohon bapak nanti bisa memberi penjelasan ataupun mungkin data yang lebih konkrit . Kalau memang itu berat ya menurut kami silahkanlah ada kajian yang mendalam mungkin sosialisasi kepada pihak pemberi kerja terutama yang 5% itu tadi.BPJS KetenagakerjaanJaminan Pensiun 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Selanjutnya apakah dari perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan kita ini ya ataupun pemberi kerja yang belum banyak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalaupun itu masih belum kira-kira kendala apa itu? Karena kalau kita lihat pekerja di Indonesia jumlahnya mungkin sudah 40 sekian juta ya kalau tidak salah saya baca. Jadi ini kenapa ini? atau masih baru ? BPJS ini masih baru mungkin ya, kalau masih baru berarti perlu sosialisasi yang agak cukup gencar. Karena tadi juga disebutkan bahwa tenaga penunjangnya cukup bagus ya tinggal efisiensinya. Atau juga mungkin ada kendala kalau pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan instansi apa itu Kepala Daerah, Bupati ataupun apa sehingga kadang-kadang seakan-akan ada rasa lepas tangan begitu oh itu urusan mereka ini urusan saya, ini mohon jangan terjadi di daerah. Karena sayang sekali ini program yang cukup bagus dan saya lihat kayaknya sudah lebih siap dan instansi BPJS Ketenagakerjaan ini jauh lebih siap saya pikir.BPJS KetenagakerjaanKendala Peserta 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Begini bapak dari keterangan dari Direksi yang saya baca dan saya ketahui itu tercatat ada sekitar 16 sekian juta pekerja yang itu sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Cuma yang ingin saya tanyakan apa itu jumlah begitu itu dari bekas Jamsostek peserta baru ataupun peserta yang lama saja? Mungkin kalau itu masih dari peserta lama istilahnya bertransformasi saja itu mungkin kita bisa pikirkan kinerja itu sendiri begitu . Mungkin bisa lebih jelas sedikit bayangan lah berapa persen sih penambahannya? Kalau hanya sekedar 16 sekian juta beralih menjadi juga tidak jauh dari itu perlu kita tingkatkan kinerja itu, kira-kira itu yang pertama.BPJS KetenagakerjaanNominal Peserta BPJS-Jamsostek 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Selanjutnya apakah dari perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan kita ini ya ataupun pemberi kerja yang belum banyak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalaupun itu masih belum kira-kira kendala apa itu? Karena kalau kita lihat pekerja di Indonesia jumlahnya mungkin sudah 40 sekian juta ya kalau tidak salah saya baca. Jadi ini kenapa ini? atau masih baru ? BPJS ini masih baru mungkin ya, kalau masih baru berarti perlu sosialisasi yang agak cukup gencar. Karena tadi juga disebutkan bahwa tenaga penunjangnya cukup bagus ya tinggal efisiensinya. Atau juga mungkin ada kendala kalau pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan instansi apa itu Kepala Daerah, Bupati ataupun apa sehingga kadang-kadang seakan-akan ada rasa lepas tangan begitu oh itu urusan mereka ini urusan saya, ini mohon jangan terjadi di daerah. Karena sayang sekali ini program yang cukup bagus dan saya lihat kayaknya sudah lebih siap dan instansi BPJS Ketenagakerjaan ini jauh lebih siap saya pikir.BPJS KetenagakerjaanPerusahaan Peserta BPJS 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Kemudian BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peserta 20 sekian juta hingga akhir 2015 itu yang saya baca, kalau salah mohon dikoreksi pak ya, 22,3 apa 22,7 begitu ya. Nah mengapa targetnya kok cuma segitu saya katakan cuma karena kita tahu bahwa tenaga kerja kita sudah di atas 43 juta itu, harian maupun yang yang tetap ya. Oh lebih mungkin ya, harian sudah 12 juta kalau tidak keliru ya. Dan sumber BPJS sendiri itu mengatakan sudah 11,5 juta yang harian, kalau saya tambahkan itu sudah diatas 50 juta itu pak. Ya saya nggak bermain angka tapi ini sebagai gambaran saja, mungkin bapak bisa lebih perjelas mengapa baru kurang dari 50% ya kalau dari 22,3 sementara sudah di atas 50 juta peserta kita begitu.BPJS KetenagakerjaanPeserta BPJS 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-Laki Terima kasih, paparan yang cukup jelas . Saya ingin sedikit bertanya atau mungkin bisa diperjelas ya, bahwa program BPJS Ketenagakerjaan kan saat ini yang sudah berjalan ada tiga , saya anggap tiga karena yang jaminan hari tua sedang ya , oh pensiun ya maaf. Jadi jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja sudah dan yang pensiun sedang. Saya ingin mulai mungkin yang pensiun agak kebelakang dulu.BPJS KetenagakerjaanProgram BPJS TK 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki Dari beberapa kali kita kunjungan dapil dan reses, saya mendapatkan agak renyuh mungkin kalau Orang Jawa bilang renyuh agak sedikit bagaimana, karena sangat kurangnya pemahaman apalagi masyarakat bawah gitu yang kita datangi mengenai pengendalian penduduk, keluarga berkualtas dan keluarga sejahtera maupun generasigenerasi yang berkualitas termasuk yang Ustad Ali Tahir katakan genre tadi Bu, sangat-sangat kurang sekali. Sehingga dengan pemahaman yang mungkin juga cukup seadanya kita berusaha untuk mengangkat itu untuk mensosialisasikan itu, Ibu. Lalu yang saya tahu ya tugas BKKBN sendiri itu kan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam kajian-kajian yang telah dilakukan BKKBN pusat tentang kebijakan nasional ini ada dan bagaimana ya respon daripada Pemerintah Provinsi dan Kota ini apa sih responrespon sendiri bagaimana karena tentang pemahaman tadi sangat kurang. Apakah respon Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mungkin kurang juga kewabawahnya atau faktor dari penyuluhnya yang kurang begitu mungkin dulu, yang kita lihat sendiri. Kebetulan saya tadi belum perkenalkan bahwa saya dari dapil Jawa Tengah II Kudus, Demak, Jepara. Dari 3 itu Kabupaten Demak cukup paling bawah diantara 3 ini pemahaman kita selama saya reses. Mungkin saya masih uji petik karena baru 5-6 kecamatan yang saya datangi, begitu Ibu.Keluarga Berencana Kurangnya pemahaman masyarakat 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki Dan juga yang terakhir mungkin saya ingin juga minta kepada BKKBN itu satu hal lagi setelah dipilih resmi ya bahwa kalau Pemerintah Pusat ini tidak mengkondisikan dengan bagus BKKBN ini nantinya akan tidak terkendali itu pasti dan efeknya yang sudah kita diskusikan dengan masyarakat bawahlah yang umum akan mengatakan bahwa bahaya, bahayanya adalah khususnya mungkin pangan ya sekarang saja didaerah masih agak susah apalagi kalau ledakan penduduk tadi dikatakan sampai bisa sekian kali lipat ya itu akan berbahaya juga terhadap keamanankeamanan karena hubungannya dengan tidak mendapatkannya perkerjaan yang layak.Keluarga Berencana Ledakan penduduk 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki Saya Ali Mahir dari Dapil Jateng II Kudus, Demak, Jepara, ini saya mau cerita, ada hubungannya dengan beliau-beliau ini. Daerah kita adalah daerah banyak pekerja. Dari pengalaman outsourcing yang terjadi di daerah kita, saya ambil satu contoh saja Kudus sedemikian banyak perusahaan, itu sudah menyengsarakan, apalagi beliau-beliau ini di BUMN ya sangat tragis Pak. Jadi di daerah kita itu seperti tenaga keamanan, Satpam misalkan atau tenaga kebersihan itu outsourcingitu menyedihkan. Kawan-kawan itu saya merasakan sekali berharap kredit sepeda motor misalnya tahun sekian habis kontraknya dijual dengan murah, menyakitkan sekali, apalagi Bapak-Bapak ini dari BUMN. Makanya yang ini sedikit cerita, yang saya tegaskan bahwa pasti kita mendukung perjuangan Bapak-Bapak semuanya insha Allah.Outsorcing Mendukung penghapusan outsorcing 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki Lalu untuk kita bersama Bapak Pimpinan, bahwa ya sesegera mungkinlah, saya juga sangat menghargai Pak Ansory katakan tadi bahwa itu sesegera mungkinlah kita mungkin, karena Panja kemarin semakin berhenti ya dan kalau tidak salah sudah ada Satgas juga, saya sempat bertanya tadi ke sekretariat sempat berhenti, sesegera mungkinlah. Setidak-tidaknya karena di periode ini sudah terlalu padat, kita agendakan untuk sesegera dan saya pikir bisa lebih komplek. Mungkin Bapak Pimpinan lebih tahu maksudnya. Saya pikir itu saja.Outsorcing Panja Outsorcing 9
Ali Mahir 1 Nasdem Jawa Tengah II Laki-laki Tadi sedikit menyoroti penguatan mediasi dan advokasi kasus TKI, disitu kan ada krisis center juga ya, saya ingin tahulah paling tidak laporanlaporan apa yang selama ini banyak diterima di krisis center BNP2TKI sendiri karena masalah-masalah itu dan jenis-jenis kasus itu perlu kita ketahui bersama bisa menjadi bahan evaluasi mungkin, kemudian kalau kita Pemerintah dan DPR RI terkait akan kinerja itu sendiri kalau kasuskasus itu akan memperkecil paling tidak, juga perlu mempertanyakan yang paling banyak Negara-negara mana misalnya tadi Ibu Siti sudah mengatakan Arab Saudi, ada juga beberapa di Malaysia ya, sehingga TKITKI kita yang saat ini ada disana ataupun yang akan kesana setidaktidaknya tahu bahwa prioritas-prioritas itu akan terjadi kasus semacam itu dapat kita minimalisirlah setidaknya itu dulu dan tentu kita tahu bahwa untuk lapangan kerja di dalam negeri masih kurang ya sehingga demikian inilah untuk memberikan semangat sendiri bagi keluarga dan calon TKI itu sendiri untuk perlindungan-perlindugan kita di wilayah-wilayah yang sekiranya kita lihat dari krisis center tahu kasus-kasus akan terjadi.TKI Penguatan mediasi dan advokasi TKI 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira terakhir mengenai genre khusus itu perlu dikembangkan terutama di pesantren-pesantren. Di daerah Jawa ini kan pusat peningkatan penduduk yang sangat besar. Hari minggu kemarin saya bersama dengan Pak Bupati Pak Zaki di dapil saya, saya tanya Pak Bupati, berapa tingkat pertumbuhan setahun itu dia bilang 4,6 di Kabupaten Tangerang itu 4,6 persen tingkat pertambahan penduduk per tahunnya, memang banyak migrasi. Tetapi yang usia subur, nikah punya anak banyak juga banyak sekali. Oleh karena itu menurut hemat saya genre khusus ini juga harus mendapat perhatian yang sangat khusus terutama dengan masyarakat-masyarakat di desa itu mereka tidak ngerti akses untuk mendapatkan kontrasepsi dan apa itu kontrasepsi itu tidak ngerti juga, cara menggunakan, cara mendapatkannya, cara menggunakannya, siapa yang memberikan penyuluhan itu masyarakat minim sekali. Saya Ali Taher, dari dapil III Banten Kabupaten Tangerang Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Ada dua tipology yang berbeda, Kota Tangerang relatif lebih terkendali, masyarakatnya masyarakat kota, Tangerang Selatan juga demikian tapi kabupaten masih sangat lemah. Mohon perhatian, kami sudah koordinasi dengan Kepala BKKBN Ibu Paulina di provinsi, beliau sangat aktif sekali tapi sarana prasarana sangat minim dan kantornya kasihan sekali yang lain-lain besar-besar tapi BKKBN mati segan hidup tak mau.Keluarga Berencana Genre khusus 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Ibu Ambar dan teman-teman dari BKKBN. Saya pendek saja, saya tadi ada kalimat hampir akhir tadi semula pengendalian penduduk 1,45 meningkat menjadi 1,49 terakhir. Meskipun kelihatannya kecil tapi itu jutaan manusia baru. Oleh karena itu saya kira pengendalian itu tidak boleh sekedar wacana pada penyusunan strategi kebijakan yang bersifat umum tapi implementasi dilapangan itu betul-betul harus diwujudkan dengan sebaikbaiknya. Dan salah satu strategi yang sudah dibangun sekarang ini adalah menarik PLKB ya dari daerah ke pusat itu suatu langkah yang bagus menurut saya yang ini saya pantai perkembangan ketika saya terlibat aktif BKKBN 30 tahun yang lalu memang pusat, Bu, ini kan menyangkut kita ini global. Seperti Saudaraku Handayani itu Rapat Kerja yang lalu mengatakan janji informasinya tidak terlalu memerlukan program KB karena luas lahannya masih sangat luas, penduduknya masih sangat sedikit begitu pula Kalimantan Timur. Oleh karena itu menurut hemat saya betul-betul pengendalian ini melalui Pemerintah Pusat dengan PLKB itu saya kira satu hal yang berkait cuma saya, cuma menurut hemat saya segera dipertimbangkan betul reward and punishmentnya. Jadi tidak sekedar menarik tetapi reward and punishment menjadi sangat penting sekali untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka. Dan menurut hemat saya dari 3 MD3 tadi ya, ada 4 point tadi itu saya kira termasuk bukan hanya sarana prasarana juga dana personil tapi juga menyangkut ini Bu, tugas dan fungsi mesti jelas, tidak sekedar P3 ya, P3D, ini bukan Partai Persatuan Pembangunan, P3D itu Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen, saya kira dilengkapi juga tugas pokok dan fungsinya dan wewenangnya. Kalau personilnya diserahkan kemudian peralatannya pembiayaan dokumen-dokumen umum tapi kalau tugas pokok dan fungsinya tidak dijelaskan nanti tumpang tindih lagi dilapangan menurut saya, ini kan soal lempar-lemparan. Disini kan juga tidak kelihatan peran Pemerintah Provinsi. Memang dalam undang-undang itu Pemerintah Provinsi kan wakil Pemerintah Pusat yang ada didaerah, wilayah, tetapi tidak bisa dianggap enteng juga bagaimanapun fungsi koordinasi provinsi itu menjadi sangat penting.Keluarga Berencana PLKB 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Litbang itu saya kira agak sulit berkembang, karena saya melihat memang kalau Profesor itu kan (tidak jelas) hampir tidak bisa membaca ini tulisan-tulisan gambar bagan disini, ya ada usulan anggaran Tahun 2015 tetapi memang tidak ada itemnya apa saja item anggaran itu. Saya kira saya bisa paham politik anggaran yang dibangun oleh Pemerintah di era Pak Jokowi sekarang ini. Ada politik anggaran yang tersembunyi menempatkan DPR RI bukan lagi sebagai apa namanya fungsi anggaran tetapi memang lebih bangun, tidak ingin DPR RI dibangun sebagai sebuah kekuatan berimbang kira-kira begitu seperti awal-awal saja dilarang untuk hadir didalam Rapat Dengar Pendapat itu kan tanda ya, tetapi bagi saya bukan persoalan karena dinamika politik tetapi ini menunjukkan bahwa keengganan eksekutif, mohon maaf saya ini tidak biasa bicara kasar jadi saya mencari bahasa yang paling mudah begitu ya, ini sepertinya ada keengganan untuk menyampaikan secara terbuka politik anggaran dari Kemenkes, ya saya melihat itu ada keengganan sehingga ketika kita ingin memberikan masukkan dan juga memberikan persetujuan, yang kita setujui sendiri itu kata Mas Budi itu kita tidak tahu apa yang kita setujui. Nah, inilah yang barangkali memerlukan perhatian kita bersama diantara kita termasuk dua Badan ini dan saya mungkin melalui Ibu Ketua ini saya pikir kita harus terbukalah Indonesia baru yang kita maksudkan dalam rangka transformasi politik itu adalah Indonesia baru yang terbuka, transparan dan akuntable dan jujur didalamnya, kalau tidak ada kejujuran itu saya kira sulitlah untuk mencapai cita-cita bersama ini.Kesehatan Anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Oleh karena itu saudaraku sekalian, mohon sekali lagi kedua bidang ini ditelaah betul anggaran narasinya, saya pribadi dari Fraksi PAN menyetujui narasinya tetapi anggarannya belum kita lihat lagi, belum kita bedah ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan satuan program supaya lebih fokus, lebih rasional, lebih proposional, fokus kepada pencapaianpencapaian anggaran,Kesehatan Anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Mohon maaf terlambat karena baru acara dengan DPD RI. Saya pendek saja Saya mengulangi pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Berapa sih Kalbe telah mendistribusikan Buvanest ini di Banten? Di Banten itu berapa ampul yang sudah di sebarkan, digunakan dan stoknya masih ada apa tidak? Kedua rumah sakit mana saja yang menggunakan buvanest ini? Pernah saya di dalam rapat komisi kalau tidak salah Direktur kalbe mengatakan kurang lebih 460-an. Nah pertanyaannya dari 460-an itu kok rumahsakit lain itu tidak mendapatkan apa namanya insiden seperti ini? Kenapa kok hanya di Siloam?Kesehatan Bunavest, Siloam 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kedua, kita berazam, berketetapan hati untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan di tanah air maupun diluar negeri, saya terharu sekali ketika punya Presiden namanya Prof. Dr. BJ.Habibie, Beliau bercita-cita dengan pesawat terbangnya itu, setiap tahun dia mengirimkan anak muda Indonesia dalam usia yang sangat muda untuk melanjutkan pendidikan sebanyak 1000 insiyur per tahun, dia bercita-cita 10 tahun kemudian akan ada 10 generasi Indonesia kembali ke tanah air menjadi soko guru pembangunan. Ketika saya membaca tulisan dalam anggaran ini kirim 300 orang ke luar negeri Pak Usman, saya merasa agak kurang pas ya dengan tingkat progresivitas pelayanan kesehatan pertama, pendekatan konstitusional Pasal 28h mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekspansi program 6000 puskesmas sampai Tahun 2019, kok dokter yang dikirim ke luar negeri cuman 300, saya kira ya boleh-boleh saja tetapi saya pikir mengirim 1000 orang per tahun supaya ada indikator progresivitas peningkatan sumber daya manusia, bisa lulusan dalam negeri, luar negeri yang memiliki kompetensi sekaligus alat ukur anak-anak muda Indonesia yang berkualitas pada masa yang akan datang.Kesehatan Dikirim ke luar negeri 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kedua, kita berazam, berketetapan hati untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan di tanah air maupun diluar negeri, saya terharu sekali ketika punya Presiden namanya Prof. Dr. BJ.Habibie, Beliau bercita-cita dengan pesawat terbangnya itu, setiap tahun dia mengirimkan anak muda Indonesia dalam usia yang sangat muda untuk melanjutkan pendidikan sebanyak 1000 insiyur per tahun, dia bercita-cita 10 tahun kemudian akan ada 10 generasi Indonesia kembali ke tanah air menjadi soko guru pembangunan. Ketika saya membaca tulisan dalam anggaran ini kirim 300 orang ke luar negeri Pak Usman, saya merasa agak kurang pas ya dengan tingkat progresivitas pelayanan kesehatan pertama, pendekatan konstitusional Pasal 28h mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekspansi program 6000 puskesmas sampai Tahun 2019, kok dokter yang dikirim ke luar negeri cuman 300, saya kira ya boleh-boleh saja tetapi saya pikir mengirim 1000 orang per tahun supaya ada indikator progresivitas peningkatan sumber daya manusia, bisa lulusan dalam negeri, luar negeri yang memiliki kompetensi sekaligus alat ukur anak-anak muda Indonesia yang berkualitas pada masa yang akan datang.Kesehatan Dokter 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, riset-riset mengenai farmasian saya kira jangn fokus di Jawa saja, riset-risetnya itu sampailah di Papua misalnya Balai-balai kita misalnya tidak hanya di Jawa tetapi ada di, kalau Pak Hatta dulu itu ada programnya yaitu MP3I di enam koridor, kira-kira enam koridor itu misalnya kita punya program balikes itu sehingga potensi alam kita bisa lakukan riset disitu. Saya kebetulan punya sekolah tinggi farmasi, punya kurang lebih sekitar 20.000 meter persegi untuk riset farmasi, sekolah tinggi muhammadiyah itu masih kecil tetapi kita punya bagus sekali cita-citanya. Saya kira ini Litbang dan oleh karena itu, anggaran per itemnya itu perlu dibuat betul detail kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara normanorma keuangan, sekali lagi ya kita tidak boleh juga malu untuk mencontoh negara lain, berapa pun besar biayanya tolonglah hasil-hasil karya anak bangsa lewat riset itu bisa dihargai. Saya terharu ketika teman saya direktur Puspitek mengirim orang kemudian menjadi ahli nuklir pertama kali Tahun 1980an pulang ke Indonesia itu tidak dihargai dan dia tinggal di Bogor, pergi ke Puspitek itu naik angkot kemudian tidak dihargai kompetensi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mulai dari situ saya merasa bahwa (tidak jelas) membangun SDM itu tidak sungguh-sungguh, apalagi bidang kesehatan.Kesehatan Farmasi 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi, saya pikir ini usul saya narasi yang kita terima Ibu Ketua tetapi lampiran anggarannya belum bisa kita terima menurut saya itu, perlu kita dalami bersama-sama lagi supaya anggaran itu dari inputnya, dari prosesnya ada output, outcomenya itu betul-betul tergambar dari sekian triliun yang hendak dicapai, yang hendak dianggarkan kemudian titik capainya itu bisa terlihat, tergambar secara jelas itu sampai akhir tahun yang akan datang, syukur-syukur seperti BUK tadi malam bikinlah sebanyak 5 tahun sampai dengan Tahun 2019 kemudian kita titik capai per tahun itu ada indikator-indikator yang bisa kita nilai. Dulu Pak Harto dengan bijak mengatakan kita punya APBN namanya GBHN, itu kita bisa lihat sekarang kok tidak ada, dulu ada, tetapi sekarang tidak ada sama sekali sehingga Profesor mohon maaf hasil penelitian tadi itu saya juga belum melihat apa hasil yang telah dicapai, manfaatnya untuk apa, bagaimana penghargaan yang mereset-reset yang bagus itu sehingga saya lebih dari 30.000 lebih hasil karya anak-anak Indonesia diberbagai bidang itu sudah dipatenkan tetapi tidak digunakan kan sayang sekali ituKesehatan Hasil penelitian 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah saya ingin mendapatkan data seperti itu. Yang kedua dari rapat kemarin Panja juga mengatakan bahwa Kalbe telah menyatakan bersalah lewat direkturnya yang bernama Pak Ridwan pada tanggal 12 kalau tidak salah ketika Kalbe berkunjung ke Siloam, apakah benar itu? Dan posisi Pak Ridwan sebagai apa pada saat itu, tentu saja ada unsurunsur hukum yang memang perlu di cermati dengan pengakuan itu. Karena sekali mengatakan mengakui itu artinya bahwa itu kesalahan terjadi .Kesehatan Kalbe 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, riset-riset mengenai farmasian saya kira jangn fokus di Jawa saja, riset-risetnya itu sampailah di Papua misalnya Balai-balai kita misalnya tidak hanya di Jawa tetapi ada di, kalau Pak Hatta dulu itu ada programnya yaitu MP3I di enam koridor, kira-kira enam koridor itu misalnya kita punya program balikes itu sehingga potensi alam kita bisa lakukan riset disitu. Saya kebetulan punya sekolah tinggi farmasi, punya kurang lebih sekitar 20.000 meter persegi untuk riset farmasi, sekolah tinggi muhammadiyah itu masih kecil tetapi kita punya bagus sekali cita-citanya. Saya kira ini Litbang dan oleh karena itu, anggaran per itemnya itu perlu dibuat betul detail kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara normanorma keuangan, sekali lagi ya kita tidak boleh juga malu untuk mencontoh negara lain, berapa pun besar biayanya tolonglah hasil-hasil karya anak bangsa lewat riset itu bisa dihargai. Saya terharu ketika teman saya direktur Puspitek mengirim orang kemudian menjadi ahli nuklir pertama kali Tahun 1980an pulang ke Indonesia itu tidak dihargai dan dia tinggal di Bogor, pergi ke Puspitek itu naik angkot kemudian tidak dihargai kompetensi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mulai dari situ saya merasa bahwa (tidak jelas) membangun SDM itu tidak sungguh-sungguh, apalagi bidang kesehatan.Kesehatan Karya anak bangsa 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Interupsi melalui pimpinan sidang. Saya ingin menegaskan Pak Charles saja bahwa sebenarnya inikan moral obligation terhadap pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyakat dipedesaan. Jadi maksud saya mendukung Pak Charles itu agar ada diskresi bahwa pemerataan pelayanan kesehatan termasuk obatobat itu jangan dipukul rata seperti di Jawa, karena infrastruktur pedesaan itu berbeda.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu buffer stock tadi itu betul-betul di daerah penyangga tertentu misalnya kalau di Papua itu bikin stok yang banyak itu di Ternate atau di Manado sehingga transportasi kesana itu mudah dan juga diukur waktunya. Kalau Bu Dirjen cobalah sekali-sekali datang ke desa itu, saya ini Papua sudah datang ke ujung-ujung NTT, jadi itu keluhan umum, jangankan disana, saya malam Sabtu kemarin live di TV Banten itu banyak sekali pertanyaan itu, obat nggak ada coba bayangkan itu, itu di daerah Bekasi, Tangerang, di Jawa Barat, Bogor, Depok pertanyaannya itu muncul, jangankan di Papua sana. Nah oleh karena itu menurut hemat saya ini saya menganggap penting ini bahwa perencanaan distribusi obat itu penting itu mempertimbangkan dari segi waktu kemudian faktor demografi dan lainlain sebagainya itu sampai pemerataan. Jadi pikiran kita itu jangan distribusi obat semata-mata tetapi pemerataan pelayanan kesehatan sampai orang yang termiskin di desa, itu penting sekali. Jadi jangan sampai pikiran kita nanti di Puskesmas habis kemudian cari ke kota, orang nggak mampu kok. Itu loh Ibu Dirjen.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi oleh karena itu kesempatan sekaranglah ditahun baru, DPR baru, pemerintahan baru, perencanaannya lebih mantap lagi kemudian tunjukkan kinerja, kerja kerja kerja untuk rakyat, ya, bukan sekedar diatas meja. Saudara bisa melakukan diskresi itu jika punya keberanian untuk memutuskan didalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyakat. Saya tadi tidak mau interupsi, tapi karena ini sangat penting maka saya akan bicara dan saya kebetulan dua tiga hari lagi saya akan live lagi beberapa TV untuk saya nyatakan itu. BPJS sekarang itu juga menimbulkan persoalan karena dikasih resep misalnya dua tiga obat, obat satu dikasih yang dua cari sendiri gitu.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah bagaimana dengan sikap Ibu Dirjen misalnya nanti menemukan hal-hal ini supaya menjadi temuan dan sekaligus memecahkan masalah itu, termasuk dalam rangka plan, do, check, and actionKesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Cara berpikir seperti itu bagus, artinya dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan IT. Tapi coba bayangkan kalau teman-teman di kabupaten tidak semua memiliki kemampuan memahami menggunakan teknologi. Jadi oleh karena itu perlu intervensi pemerintah pusat dalam juga kaitan membangun kemitraan secara vertikal dengan pemerintah daerah, bahwa tidak boleh ada stok obat yang tidak ada, itu prinsip dasar, uang sudah banyak begitu bagaimana sih? Rakyat menunggu ini, menunggu pelayanan yang baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itukan transitKesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Jadi inilah tolong Ibu Dirjen semangat sudah bagus, Ibu Dirjen sudah bagus, saya nggak menyalahkan Ibu Dirjen loh bu ya. Artinya SOP nya sistem dan prosedur itu mempermudah supply and demand obat-obat dan alat kesehatan dari dan ke daerah, terutama ke daerah itu betul-betul diperhatikan dengan secara seksama.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Jadi saya setuju dengan IT tetapiu juga ada diskresi, daerahdaerah yang tidak mampu dijangkau memerlukan pelayanan langsung, perlu dilakukan diskresi oleh Ibu Dirjen dan juga melalui pemerintah daerah bersama-sama. Pentingnya KIS, didepan Ibu Menteri juga saya katakan KIS koordinasi, informasi, sinergisitas dan silaturahim dengan pemerintah daerah itu menjadi sangat penting dan ada indikator waktu, tolak ukur waktu yang diperlukan, tidak boleh menunggu waktu, pro aktif lah.Kesehatan KIS, pemerintah daerah 9
Ali Taher 3 PAN Banten III Laki-laki Sebelum ketua, saya mohon maaf ini. Saya kira teman-teman dari Kementerian sebelum dengar pendapat, persiapan dulu lah cara pandang konstitusional kita tentang keberadaan lembaga-lembaga negara. Jadi saya tidak biasa bicara keras pak, tapi saya terpaksa bicara ini karena pengetahuan saudaraku mengenai hubungan lembaga negara itu lemah sekali. Tadi mungkin asumsinya itu nanti DPR merecoki anggaran APBN, artinya berangkat dari nawaitu yang nggak bagus ya. Meskipun kami ada dibelakang ini sebenarnya informasi mengenai Depkes sudah ada semua kalau mau jujur itu, siapa pemain apa kami tahu semua, cuma kan tidak boleh diungkapkan itu ya. Jadi hati-hatilah berbicara dalam konstitusional kita, jangan berprasangka buruk dalam konteks hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara, saya ingatkan itu.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Ali Taher 3 PAN Banten III Laki-laki Saya kira saya hari ini bicara agak tegas, lugas dan fokus karena saya merasa agak tersinggung. Saya tidak pernah suudzon pak, tetapi hari ini saya merasa agak terpukul bahwa kami ini mengeluarkan darah dan air mata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat lewat Dapil-Dapil. Jangan menganggap bahwa kami ini datang kemudian duduk enak, tidak begitu. Kami pulang ke rumah itu sudah ada proposal, ribuan proposal, sudah banyak rakyat menunggu kami disana tapi dengan kondisi seperti ini kami merasa agak kurang pas lah. Tapi saya sebagai muslim saya istighfar, saya mohon maaf jika saya juga bersalah tetapi jangan pernah ... ya, jabatan cuma sekali, hidup cuma sekali, maka hiduplah yang berarti. Terima kasih.Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Terakhir menyangkut gizi, saya kira kemarin Ibu Menteri sudah mengatakan bahwa mudah-mudahan juga aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia kita yang ditangani oleh Kemenkes itu terjadi percepatan. Oleh karena itu menurut saya peningkatan kualitas gizi terutama dalam rangka promotif penerangan kepada masyakat, penyuluhan sosialisasi terkait dengan masalah gizi ini betul-betul menjadi ujung tombak ya. Kemudian juga akses, yang dimaksud dengan akses disini apa dalam program? Apakah akses informasi, akses pelayanan kemudian lain sebagainya perlu diperjelas didalam idealisme anggaran sekaligus juga pada implementasi anggaran, meskipun nanti juga dibicarakan dengan Dirjen masing-masing.Kesehatan Kualitas gizi 9



Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira ada lima poin yang ingin saya sampaikan, saya kira progress lima tahun kedepan sebagaimana digambarkan tadi saya hanya memberikan perhatian bahwa anggaran ini harus mengikuti norma-norma anggaran yang bersifat hati-hati. Semangat kita tinggi bagus, pengembangan kegiatan banyak fokus bagus, tetapi juga harus memperhatikan betul norma-norma keuangan yang berlaku supaya target indikator keberhasilan Kementerian Kesehatan bermitra dengan Komisi IX itu bisa tercapai.Kesehatan Norma anggaran 9
Ali Taher 3 PAN Banten III Laki-laki Jadi jangan dianggap bahwa kami ini sapi perah dari Komisi IX, tidak boleh terjadi. Kita bicara mewujudkan citac-cita kebangsaan, memajukan kesejahteraan umum, itu pada prinsipnya, Pasal 28H menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi niat baik kami ini saudara tidak tangkap rupanya, termasuk Ibu Menteri menjawab tadi juga ragu-ragu. Jadi jangan menimbulkan suudzon-suudzon barulah, tidak boleh terjadi pada masa yang akan datang. Niat baik ini diasumsikan bahwa kita itu punya kepentingan subjektif yang bertentangan dengan norma-norma umumKesehatan Pasal 28 H 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Oleh karena itu saudaraku, tolonglah dipikirkan yang matangmatang ini. Saya itu orang doktor hukum, saya ambil Komisi IX ini karena keluhan di masyakat menyangkut pelayanan kesehatan itu sangat luar biasa makanya saya pilih Komisi IX. Karena diomongkan itu juga muncul lagi pada saat yang lama, meskipun saya ini baru dalam Komisi IX ini dan baru sekali DPR tapi saya ini kan pernah menjadi Wakil Direktur rumah sakit , paham betul.Kesehatan Pelayanan kesehatan 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Jadi kita bicara hari ini disini dipunggung kami dibelakang rakyat itu ini sedang menanti pembicaraan kita hari ini, kita tidak boleh hanya bicara konsep tetapi bicara bagaimana kemudahan pelayanan yang ada dibawah, jangan sampai terulang lagi banyak orang mati di negerinya sendiri karena tidak pedulinya para pemimpin itu. Maka anggaran berapapun saudara minta saya dari Fraksi PAN mendukung untuk kita tambah sepanjang kinerja untuk kerakyatan itu betul-betul diperjuangkan dan betul-betul menyentuh.Kesehatan Pelayanan kesehatan 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian yang kedua penambahan anggaran Rp. 3,5 triliun ini memang saya belum melihat ada progresifitasnya, jadi kalau saya melihat malah berjalan ditempat. Jadi dari sisi rencana anggaran dan lain sebagainya kalau seperti di angkat oleh Ibu Okky tadi saya rasanya kok ini pengajuan jangan malu-malu. Dibandingkan dengan semangat yang mau dibangun 6000 Puskesmas misalnya, kemudian juga pengembangan SDM yang Rp. 3 triliun dan lain sebagainya ini saya melihat bahwa belum terlalu nampak progresifitas apa yang dikemukakan oleh Presiden kemudian dampaknya kepada Menteri dan seterusnya, meskipun nanti kita lihat pada posisi dengan Eselon I bahasnya seperti apa.Kesehatan Penambahan anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang selanjutnya, dari sisi pengelolaan mutu perguruan tinggi pada halaman 19, yang dimaksud 24 miliar ini mutu yang mana ini? Mutu pendidikan kesehatankah, mutu dosennyakah, mutu kurikulumnyakah dan lain sebagainya. Jadi, tadi itu hampir semua pertanyaan sudah ditanya oleh Ibu Okky, jadi saya poin-poin saja karena mutu ini indikatornya sangat banyak.Kesehatan Pengelolaan mutu perguruan tinggi 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian yang ketiga, anggaran sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi kita fokus banyak pada promotif dan preventif sesuai dengan slide tadi, ya saya mengucapkan terima kasih. Nah oleh karena itu bagaimana dengan pengangkatan tenaga kesehatan yang sudah memiliki dua tahun pengalaman kerja bahkan ada yang lima tahun, sepuluh tahun. Pertanyaannya, apakah dari anggaran 3 triliun yang dimaksud dengan pengembangan SDM itu sudah termasuk rencana pengangkatan tenaga kesehatan yang sudah melebihi waktunya. Nah ini penting sekali, karena kami terus terang saja banyak menaruh perhatian dari tenaga bidan, perawat yang sudah lima tahun bahkan ada yang sepuluh tahun tidak pernah diangkat-angkat, ini yang menyedihkan. Pak, memang dia lulus perawat ini kami bukan anak Indonesia ya pak? sambil menangis ketika Reses kemarin itu, dan itu bukan satu dua tapi puluhan pak. Sementara ada yang baru dua tiga tahun lulus sudah diangkat, lewat mana itu prosesnya? Nah ini yang perlu diperhatikan secara baik.Kesehatan Pengembangan SDM 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Pertanyaan pertama, dari untuk PPSDM selain sekolah-sekolah pemerintah sekolah mana saja yang dianggap bagian dari pengembangan SDM, karena sekarang ini banyak sekali swasta itu muncul seperti jamur di musim hujan, indikator kualitasnya bagaimana cara mengukurnya itu meskipun saya juga punya Stikes juga. Saya kira pertama ituKesehatan Pengembangan SDM 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah saya ingin mendapatkan data seperti itu. Yang kedua dari rapat kemarin Panja juga mengatakan bahwa Kalbe telah menyatakan bersalah lewat direkturnya yang bernama Pak Ridwan pada tanggal 12 kalau tidak salah ketika Kalbe berkunjung ke Siloam, apakah benar itu? Dan posisi Pak Ridwan sebagai apa pada saat itu, tentu saja ada unsurunsur hukum yang memang perlu di cermati dengan pengakuan itu. Karena sekali mengatakan mengakui itu artinya bahwa itu kesalahan terjadi .Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki PPSDM itu sudah termasuk pengangkatan bidan, perawat yang sudah masa kerjanya 2 tahun ke atas yang telah kita sepakati minggu lalu berapa totalnya. Itu yang belum dijawab, itu prinsip bagi kami karena itu menyangkut aspirasi dari bawah.Kesehatan PPSDM 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian lagi saya kira dari segi akses sarana prasarana, banyak Puskesmas kita meskipun sebagian besar juga tanggung jawab pemerintah daerah, baiknya kerjasama lintas sektor dan juga dengan pemerintah daerah, banyak bentuk Puskesmas ini terlalu lebar, semangat sekarang inikan mestinya vertikal. Banyak Puskesmas itu lebar sekali ini satu ruangan ya, ruang lain itu jauh sekali sehingga faktor pelayanan itu menjadi agak lambat bentuknya, inikan menjenuhkan, tidak - 15 - mencerminkan bentuk pelayanan yang modern begitu. Saya hampir lebih dari puluhan Puskesmas saya sudah kunjungi di Pantura, di Pantura itu kabupaten bagian utara itu modelnya memang model kumuh ya tidak nampak ada pelayanan yang bagus, kemudian bentuk penataan ruangan itu saya kira perlu ditinjau. Kalau perlu saya sarankan Kementerian Kesehatan memiliki model Puskesmas yang bagus satu pintu pelayanan dan lain sebagainya. Apalagi masih ada beberapa provinsi yang sudah mulai mengarah ke 24 jam pelayanan.Kesehatan Puskesmas 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang ketiga bagaimana quality controll berjalan ketika beberapa saat sebelumnya di lini 6 ya kalau tidak salah kemarin kita di lini 6 ya, di lini 6 itu saya masih ingat-ingat kemarin . Lini 6 itu sudah diproduksi sebelumnya 20 ribu sekian asam traneksamat, kemudian ternyata ada sisa kemudian beberapa saat berikutnya kemudian masuk lini 6 juga untuk melanjutkan kegiatan pengisian buvanest sebanyak 26.000 sekian. Jadi selisih antara waktu itu kemudian terdapat beberapa buvanest yang tercemar isinya dengan asam itu. Nah ini kan berarti bahwa quality controlnya tidak berjalan bagus sehingga menimbulkan kelalaian, akibat kelalaian itu menimbulkan hilangnya nyawa orang lain sehingga menimbulkan unsur-unsur pidana didalamnya. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh dalam unsur pidananya tetapi dari sisi proses quality controllnya perlu dijelaskan dengan sebaik baiknya.Kesehatan Quality control 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Keempat apa langkah-langkah selanjutnya langkah-langkah perbaikan selanjutnya dilakukan oleh Kalbe maupun Enseval didalam rangka melakukan quality controll terhadap product maupun pendistribusian barang-barang hasil produksi itu sampai ke pasien. Saya kira empat bertanya ini mewakili unsur-unsur pikiran saya yang terkait dengan proses pengakuan dan lain sebagainya tadi itu untuk kita mempersempit masalah sehingga nanti ketika rumusan Panja ini keluar bahwa ternyata persoalan dari pabrik quality controll pendistribusian kemudian registrasi sampai penggunaan itu memang ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama sama untuk mencari solusinya. Demikian saya Ali Taher dari Fraksi PAN Nomor 495 dari Banten III asal Nusa Tenggara TimurKesehatan Quality control 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki yak. Kemudian, selanjutnya disini ada pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi di halaman 21 ada sebanyak 730 miliar, nah kita juga mengalami kesulitan untuk memahami mana saja item cost yang dikeluarkan dan dampak yang akan muncul itu, ada input, ada proses dan outcomenya seperti apa. Kemudian, pada nomer satu, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program PPSDM sudah termasuk tadi 1,3 triliun tetapi ini rincian-rinciannya yang paling detail kita tidak dapat sehingga sulit untuk mengukurnya. Sementara hari ini betul kita bicara soal anggaran tetapi item anggaran tidak terlalu terbuka disampaikan kepada kita.Kesehatan Rincian anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Satu lagi untuk rumah sakit rujukan dari 14 rujukan itu saya kira bolehlah Banten itu boleh menjadi rumah sakit rujukan karena saya melihat potensi lahannya masih luas, kemudian yang kedua dokter spesialisnya juga banyak sementara RSCM itu sampai sekarang masih belum manusiawi. Jadi saya pikir meskipun sudah banyak perubahanperubahan tapi perubahannya itu tidak terlalu cepat dibandingkan kebutuhan. Bukan semata-mata saya sebagai anggota dewan dari Banten tetapi memang Banten itu jumlah penduduk sudah 200 juta, dengan kemampuan anggaran sudah cukup kemudian dokternya banyak sekali spesialis yang numpuk di Banten itu. Nah oleh karena itu saya berharap dari 14 rumah sakit itu mungkin salah satunya Banten sehingga Jawa itu seluruhnya sudah bisa rujukan.Kesehatan Rumah sakit rujukan 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya mengulangi usulan saya kemarin Rumah Sakit Sitanala itu supaya menjadi pusat rujukan, karena lahannya masih cukup punya Depkes, pemerintah daerah tidak bisa masuk, saya berkali-kali bicara dengan walikota, walikota angkat tangan, kenapa itu tanah punya Depkes ? kami hanya membantu untuk membuatkan jalan-jalan menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lain. Nah oleh karena itu Sitanala kami berharap betul-betul dikaji agar dia menjadi rujukan nasional menjadi 15, mudah-mudahan seperti ituKesehatan Rumah Sakit Sitanala 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya ingin tanya dulu Ibu Menteri, apakah Kemenkes ini sudah pernah WTP? Sekarang masih berjalan? Mudah-mudahan tahun ini tetap bertahan pada WTP. Jadi saya hanya mengingatkan kita pada posisi kehati-hatian.Kesehatan WTP 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya rasa terima kasih   atas  presentasi anggaran  dari Pak Menteri  dan ada harapan pertama agar penerapan   anggaran  ini mengikuti norma-norma keuangan yang  ada supaya prestasi Kemenaker dari waktu ke waktu  lebih baik  daripada hari kemarin.  Norma anggaran  ini penting  agar niat yang  baik caranya tidak baik itu juga bisa menimbulkan persoalan. Nah oleh karena itu prinsip kehati-hatian   menjadi sangat  penting. Ketenagakerjaan Anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira  tadi Pak Charles sudah menyampaikan aspirasi Dapil,  saya kebetulan  Banten itu daerah industri kabupaten Tangerang daerah industri, disamping ada buruh, ada tani dan ada juga nelayan. Nah, ya aspirasinya sudah  bersama-sama. Mudah-mudahan  ini Pak Menteri bisa memahami, Pak Menteri juga politisi, nah sekarang  jadi menteri paham betul    apa yang  saya maksud itu.  Jadi  memang kalau sudah pesan teh manis  itu  jangan tanya gulanya, sudah pasti manisKetenagakerjaan Anggota Komisi IX 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, yang di halaman 37 itu perlu dipertajam maksud dan tujuan dari kegiatan itu, pemberdayaan dengan aset produktif dan seterusnya itu perlu dipertajam. Terakhir, di bagian akhir Bina Penta itu ada alokasi APBN 220 miliar itu dialokasikan sebagai bagian dari program pengembangan penghidupan berkelanjutan yang dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, apa relevansinya dengan program kementerian, mikir diri sendiri saja belum tuntas apalagi mikir yang lain, kira-kira begitu, meskipun ini juga sama-sama program pemerintah tetapi mungkin prioritasnya itu dipertajam ke dalam dulu baru keluar sehingga bentuknya kemitraan itu diprioritaskan ada P1, P2 dan P3, bukan partai persatuan pembangunan, jadi prioritas 1, 2 dan 3, jadi saya kira begitu.Ketenagakerjaan Aset produktif 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira  tadi Pak Charles sudah menyampaikan aspirasi Dapil,  saya kebetulan  Banten itu daerah industri kabupaten Tangerang daerah industri, disamping ada buruh, ada tani dan ada juga nelayan. Nah, ya aspirasinya sudah  bersama-sama. Mudah-mudahan  ini Pak Menteri bisa memahami, Pak Menteri juga politisi, nah sekarang  jadi menteri paham betul    apa yang  saya maksud itu.  Jadi  memang kalau sudah pesan teh manis  itu  jangan tanya gulanya, sudah pasti manisKetenagakerjaan Aspirasi 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian yang  kedua  BLK, saya mudah-mudahan  data saya  tidak terlalu jauh.  Program  kita kan kemaritiman untuk Pak Jokowi sekarang, bagaimana Pak Menteri merespon ini  BLK-BLK di pesisir. Dari total 3.700.000 lebih kapal kita  itu  banyak menyangkut aspek   nelayan dan itu mereka perlu   BLK motornya, Yamaha segala  macam, saya ini orang pulau pak, ini BLK yang  dibangun disana tidak cocok  dengan lingkungannya, orang ke pulau   nggak dikasih kok BLK   yang  lain. Nah jadi Pak Ustadz Teuku Khaidir tadi sudah menyatakan itu    betul itu, jadi kalau daerah kepulauan, mungkin yang  lebih cocok itu adalah   untuk perbaikan motor dan   lain sebagainya    karena tingkat   frekuensi yang  begitu besar. Di kampung saya itu begitu   banyak  kapal motor  baru tiga bulan dipakai   nggak bisa memperbaiki, akhirnya   beli lagi yang  baru, yang  untung adalah pengusaha. Nah ini perlu dipertimbangkan betul. Oleh karena itu sasaran  disamping buruh  tadi juga adalah buruh tani nelayan, aspek-aspek itu bagaimana  kita bisa mendorong supaya terjadi peningkatan  kualitas   yang  baik. Ketenagakerjaan BLK pesisir 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya ingin tanya dulu , apakah   kita sudah pernah lapor keuangan WTP? Belum pernah? Belum? Kita bercita-cita berazam  agar  periode Pak Menteri ini usahakanlah  WTP  lah, semangat ini harus kita   tumbuhkan bersama-sama  supaya  bahwa WTP itu indikator kinerja yang  paling bisa diukur. Nah  oleh karena itu bagaimana dari Komisi IX  mendorong agar Pak Menteri dan jajarannya supaya  dari waktu  ke waktu meningkat dari WDP menjadi WTP, mudah-mudahan. Ketenagakerjaan Lapor keuangan WTP 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang kedua, pada posisi program yang kedua di halaman 35 itu ada kata prioritas lokasi di daerah Indonesia Timur, saya setuju karena saya orang NTT, daerah perbatasan setuju, kantong TKI setuju, kaum PHK setuju ....(rekaman terputus)....di Banten itu juga banyak orang yang tidak mampu, kalau tidak mampunya orang Indonesia Timur kenapa sedikit, di Banten itu lebih dari 3,5 juta manusia jadi punya problem yang luar biasa, jangan melihat Tangerang Selatan yang mulai maju, tetapi kabupaten Tangerang itu luar biasa, saya kemarin itu menghadiri anaknya Kepala Desa untuk mencapai kesana itu cuman 20 km hampir 2 jam, musim kering itu air tidak ada. Jadi, jangan-jangan nanti semut di seberang lautan itu nampak gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu, perlu maping, maping di Daerah-daerah yang banyak penduduk dan problem sosial juga besar, kalau di tempat saya NTT memang banyak kemiskinan karena sumber daya alam terbatas tetapi masyarakatnya sedikit, jadi oleh karena itu pandangan saya perlu membuat program itu rasional, obyektif dan profesionalKetenagakerjaan Lokasi prioritas 9
Ali Taher 2 PAN Banten III Laki-laki Pimpinan, itu apakah sudah mendapat SK Presiden mengenai nomenklatur itu? Ketenagakerjaan Nomenklatur 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Pertama, untuk Bina Penta di halaman 34 kita setuju saja dengan penambahan anggaran sekaligus kegiatan pada nomer 1 itu pengembangan keterampilan dan wirausaha kaum muda, saya kira tetapi saya ingin mengomentari itu saya kira rasional, cuman dipertajam pada posisi target dan sasaran, setelah output pelatihan itu mau kemana, jangan sampai latih selesai latih kemudian cari kerja susah, akhirnya menimbulkan beban kerja yang baru.Ketenagakerjaan Penambahan anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kedua, saya tidak melihat ada progresifitas anggaran. Anggaran  dari pertemuan kita semula itu 4,2 sekarang menjadi 5,3 itu , oh tetap tidak ada perubahan, saya melihat ini tidak terjadi progresifitas antara  ... antara  cita, pencitraan, kinerja, semangat yang  dibangun oleh Pak Menteri yang  begitu bagus   itu kelihatan agak jomplang, nanti kelihatan di anggaran.  Mungkin ini prinsip kehati-hatian  tetapi mungkin kita juga baru tahun pertama. Saya melihat inovasi dalam pelaksanaan  akan agak menimbulkan persoalan-persoalan karena   beban  kerja  cakupan  begitu luas   sementara anggaran  sangat sempit ini juga merupakan  sesuatu yang  perlu kita cermati.  Jadi oleh karena itu faktor progresifitas  menjadi  tidak  kelihatan. Ketenagakerjaan Progresifitas anggaran 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya mohon maaf nama saya Muhammad Ali Taher Parasong dari Banten III, kabupaten Tangerang, kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dari Partai Amanat Nasional, jadi saya kira faktor ouputnya itu yang penting, output, outcome, kita paham ada input, proses output, outcome dan saya kebetulan membina beberapa BLK di Tangerang itu yang sepatu, kegiatan latihan sepatu-sepatu. Setelah dilatih kemudian tidak ada outcome lanjutannya sehinga latih selesai tidak ada modal, tidak ada akses dan seterusnya itu, jadi saya kira perlu dipertajam itu.Ketenagakerjaan Proses pelatihan 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, saya belum bisa berpendapat di Dirjen Bina Lattas, saya akan sangat mendalami, saya baru mendapatkan tetapi saya kira ini problem-problem lintas negara itu menjadi penting, saya kira faktor perlindungan jaminan itu hak-hak warga negara diluar itu menjadi sangat penting kebetulan saya sekretaris Fraksi PAN di MPR RI, kita membicarakan dengan sungguh-sungguh, tolonglah angkat harkat dan martabat warga negara Indonesia diluar itu supaya mulai mengurangi Tenaga-tenaga kerja yang unskill menuju kepada tenaga kerja yang skill, oleh karena itu mungkin ada kredo, ada icon yang perlu kita bangun bahwa mengirim tenaga kerja yang skill adalah kebanggaan bagi kita dan mulailah budak-budak itu istilah orang Malaysia itu mulai dikurangi, harga diri kebangsaan kita menjadi tergadaikan, maka ini saya akan mendalami ini betul-betul, dengan sungguh-sungguh bersama MPR RI membicarakan ini dimana letak Pancasila disitu, dimana letak filosofi kebangsaan, nah ini sebenarnya ada kaitan, ada relevansinya, jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Dirjen dan dengan teman-teman kira-kira relevansi, menghargai penempatan tenaga kerja disana, kemudian bagaimana perlindungan jaminan hak-hak kebangsaannya itu yang perlu kita lihat itu. Saya lebih bagus kalau misalnya bersama dengan Dirjen Bina Penta dan Teman-teman lainnya pertajam tenaga kerja pada buruh tani, nelayan di dalam negeri, mungkin itu tenaga kerja yang unskill lebih dominan dibandingkan dengan yang lain-lain, berhentilah mengirim tenaga kerja, ya “budak-budak” dianggap di luar negeri malu kita rasanya itu, saya ini cukup ya? Oleh karena itu, karena cukup maka dipertajamlah program itu.Ketenagakerjaan Tenaga kerja 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, saya belum bisa berpendapat di Dirjen Bina Lattas, saya akan sangat mendalami, saya baru mendapatkan tetapi saya kira ini problem-problem lintas negara itu menjadi penting, saya kira faktor perlindungan jaminan itu hak-hak warga negara diluar itu menjadi sangat penting kebetulan saya sekretaris Fraksi PAN di MPR RI, kita membicarakan dengan sungguh-sungguh, tolonglah angkat harkat dan martabat warga negara Indonesia diluar itu supaya mulai mengurangi Tenaga-tenaga kerja yang unskill menuju kepada tenaga kerja yang skill, oleh karena itu mungkin ada kredo, ada icon yang perlu kita bangun bahwa mengirim tenaga kerja yang skill adalah kebanggaan bagi kita dan mulailah budak-budak itu istilah orang Malaysia itu mulai dikurangi, harga diri kebangsaan kita menjadi tergadaikan, maka ini saya akan mendalami ini betul-betul, dengan sungguh-sungguh bersama MPR RI membicarakan ini dimana letak Pancasila disitu, dimana letak filosofi kebangsaan, nah ini sebenarnya ada kaitan, ada relevansinya, jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Dirjen dan dengan teman-teman kira-kira relevansi, menghargai penempatan tenaga kerja disana, kemudian bagaimana perlindungan jaminan hak-hak kebangsaannya itu yang perlu kita lihat itu. Saya lebih bagus kalau misalnya bersama dengan Dirjen Bina Penta dan Teman-teman lainnya pertajam tenaga kerja pada buruh tani, nelayan di dalam negeri, mungkin itu tenaga kerja yang unskill lebih dominan dibandingkan dengan yang lain-lain, berhentilah mengirim tenaga kerja, ya “budak-budak” dianggap di luar negeri malu kita rasanya itu, saya ini cukup ya? Oleh karena itu, karena cukup maka dipertajamlah program itu.Ketenagakerjaan Unskill 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Namun demikian Saudara-saudara sekalian apa yang sudah dibacakan Pak Ketua tadi Wakil Ketua tadi mengenai rumusan, itu secara mutatis mutandis artinya perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan penting yang sudah dirumuskan itu menjadi sesuatu yang perlu..., menurut saya rumusan tadi sudah sempurna, tinggal kita kuatkan lagi mana yang perlu kita kuatkan. Barangkali menguatkannya adalah merekomendasikan saja bahwa Komisi IX menguatkan kembali hasil Panja Tahun 2013 bersama dengan Menaker supaya itu dieksekusi dan dijalankan ya dan itu Komisi IX akan mengawal day to day akan mengawal itu supaya jangan sampai nanti ada korban berjatuhan terus menerus.Outsorcing Panja tahun 2013 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya seringkali mengatakan burung gereja saja itu mampu makan dan bertahan hidup selama dia hidup, apalagi manusia. Pasal 27 Undang-undang Dasasr 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup. Nah oleh karena itu bagi saya tidak ada alternatif lain Pak Ketua, kecuali apa yang disampaikan Pak Ansory tadi itu menjadi rekomendasi kita pada hari ini, meskipun ada catatan-catatan penguatannya, penguatan itu yang mendorong supaya itu terjadi, supaya tidak boleh ada lagi politik pembiaran terhadap ketenagakerjaan kita.Outsorcing Pasal 27 UUD 1945 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Usul yang simpati dari Pak Ansory tadi bagus sekali, kalau perlu kita Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri, kalau Menteri tidak menyetujui kita tinggalkan ruang sidang itu sebagai protes mewakili kepentingan suara rakyat kita, karena bagi 17 saya suara rakyat itu suara Tuhan, tetapi jangan lupa bukan semata-mata... tetapi... suara Tuhan suara rakyat juga. Sekarang ini kan kita terima demokrasi sepenuhnya menjadi... suara rakyat suara Tuhan, saya tidak bisa begitu, dua-duanya... suara rakyat suara Tuhan dan suara Tuhan karena ini Pancasila ketuhanan yang maha Esa, maka...Outsorcing Protes dalam rapat 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu upaya teman-teman dari SP ini menurut saya harus kita respon dengan tulus hati, tidak boleh pendekatan atau respon politis, tetapi respon yuridis. Politis pintu masuk, yuridis itu adalah memastikan itu supaya berjalan. Jadi saya itu tidak orang hukum, jadi saya paham betul bahwa respon politik dengan politik selesai, tetapi ketika respon politik kemudian menjadi respon hukum, maka memiliki nilai daya keputusan yang bisa mengikat kedua belah pihak.Outsorcing Respon hukum 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira dari 4 pembicara dari Geber, kemudian pekerja muslim, gas negara dan Bulog, telah mewakili pikiran kita semua. Bukan hanya pikiran, tetapi suasana emosional, suasana ya emosional seolah-olah empati, karena kami perasaan kami itu hadir bersama Saudara. Nah itu yang mendorong kami untuk berpendapat pada sore hari ini.Outsorcing Suasana emosional 9



Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Coba saya bisa bayangkan tadi ada yang mau bakar diri itu haram hukumnya, tetapi perasaan emosional tanggung jawab sosialnya kita bisa paham. Nah oleh karena itu dalam perang itu dibolehkan kalau mempertahankan hak dan memperjuangkan keadilan. Perang itu muncul karena mempertahankan hak dan memperjuangkan kalau itu dibolehkan harus farduain sifatnya. Saya tidak propokasi, tapi itu dasar hukumnya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Pak Dede Macan, kalau tidak bisa berjalan bukan macan lagi ya, jadi harus sudah Dede Yusuf Macan, memang macan, wah macan tutul... kalau belau sangat konsen, jadi saya kira kita mendoronglah Pak Syamsul dan teman-teman sekalian, saya terharu sekali mendengar itu dan kita terus mengawal saya Ali Taher dari Fraksi PAN terus mendorong ini supaya terwujud dalam pengertian keputusan itu.Outsorcing Terus mendorong 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Coba saya bisa bayangkan tadi ada yang mau bakar diri itu haram hukumnya, tetapi perasaan emosional tanggung jawab sosialnya kita bisa paham. Nah oleh karena itu dalam perang itu dibolehkan kalau mempertahankan hak dan memperjuangkan keadilan. Perang itu muncul karena mempertahankan hak dan memperjuangkan kalau itu dibolehkan harus farduain sifatnya. Saya tidak propokasi, tapi itu dasar hukumnya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Pak Dede Macan, kalau tidak bisa berjalan bukan macan lagi ya, jadi harus sudah Dede Yusuf Macan, memang macan, wah macan tutul... kalau belau sangat konsen, jadi saya kira kita mendoronglah Pak Syamsul dan teman-teman sekalian, saya terharu sekali mendengar itu dan kita terus mengawal saya Ali Taher dari Fraksi PAN terus mendorong ini supaya terwujud dalam pengertian keputusan itu.Outsorcing Terus mengawal 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu upaya teman-teman dari SP ini menurut saya harus kita respon dengan tulus hati, tidak boleh pendekatan atau respon politis, tetapi respon yuridis. Politis pintu masuk, yuridis itu adalah memastikan itu supaya berjalan. Jadi saya itu tidak orang hukum, jadi saya paham betul bahwa respon politik dengan politik selesai, tetapi ketika respon politik kemudian menjadi respon hukum, maka memiliki nilai daya keputusan yang bisa mengikat kedua belah pihak.Outsorcing Yuridis 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang kedua, usul penempatan tenaga kerja itu terlebih dahulu dilakukan identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang diluar negeri itu seperti apa, karena selama ini kan kita tahu orang dari kampung langsung kesana, bahasanya pun tadi Bahasa sunda atau Bahasa jawa hampir-hampir Bahasa Indonesia tidak paham juga, nah oleh karena itu menurut hemat saya perlu ada identifikasi betul-betul dilakukan oleh pemerintah baik itu oleh BNP2TKI, Menaker maupun Pemerintah Daerah supaya bisa menjamin perlindungan bagi Warga Negara kita yang mencari pekerjaan, mencoba nasib diluar negeri. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya sejak dari awal pelatihan-pelatihan yang diarahkan kepada tenaga kerja dalam rangka pertama, pengembangan sikap budayanya, budaya kita dengan budaya mereka kan barangkali ada kesamaan tetapi mungkin ada perbedaan diantara kedua budaya itu, kita tahu bahwa orang Arab biasanya disana itu tahunya Islam, kita menganggap bahwa orang disana baik semua padahal pelaksanaannya tidak seperti itu apalagi alirannya ISIS sama ahli jamaah itu berbeda, kemudian yang kedua itu ada knowledge nya, pengetahuannya, pengetahuan tentang jenis pekerjaan yang dilakukan itu betul-betul harus dikuasai pengetahuannya, minimal basic knowledgenya.TKI Identifikasi 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang ketiga, skillnya, keterampilannya. Nah, oleh karena itu ketigatiganya ini menjadi fokus dan harus diformulasikan dalam kurikulum sehingga Tenaga Kerja diluar negeri itu betul-betul terlatih dan melahirkan kompetensi. Yang ketiga, adalah konsistensi dari pejabat Negara kita termasuk BNP2TKI untuk mengawal itu, supaya tenaga kerja ke luar negeri itu betul-betul punya nilai, punya harga dan lain-lain sebagainya termasuk misalnya upaya yang dilakukan tadi luar biasa saya terharu sekali adanya misalnya menyangkut kesehatan mereka dijamin BPJS misalnya, itu juga satu hal yang terobosan baru saya kira, kemudian juga misalnya ada dengan sistem informasi mereka punya HP kemudian kita bisa memiliki akses untuk mendapatkan dimana mereka posisinya itu saya kira juga satu hal yang baik.TKI Keterampilan 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang terakhir, adalah mediasi dan advokasi. Mediasi dan advokasi ini dilakukan jangan ketika ada masalah baru kita lakukan mediasi dan advokasi tetapi pada saat mereka dari rumah sambil menuju ke Bandara sampai ke tempat yang bersangkutan, Negara tujuan sampai kepada mereka bekerja itu dilakukan apa namanya diikuti perkembanganperkembangan perjalanan mereka sehingga ketika terjadi sesuatu mereka sudah bisa lebih awal kita mengetahui problem yang dihadapi, saya kira ini saja dari Fraksi PAN mendukung sepenuhnya perjuangan yang dilakukan oleh BNP2TKI meskipun pilihan KIH dan KMP berbeda tetapi sekarang ini kita seperti sandal jepit, kata Hasyim Mujadi NU dan Muhammadiyah itu seperti sandal jepit, dia tidak bertemu lagi berjalan tetapi susah dipisahkan, nah kira-kira begitu, KIH dan KMP kira-kira begitu, ini nasehat saya untuk Mas Nusron Wahid, sahabat saya, adinda saya yang luar biasa.TKI Mediasi dan advokasi 9
Ali Taher 4 PAN Banten III Laki-laki Mendorong itu mendesak.TKI Mendorong 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang ketiga, skillnya, keterampilannya. Nah, oleh karena itu ketigatiganya ini menjadi fokus dan harus diformulasikan dalam kurikulum sehingga Tenaga Kerja diluar negeri itu betul-betul terlatih dan melahirkan kompetensi. Yang ketiga, adalah konsistensi dari pejabat Negara kita termasuk BNP2TKI untuk mengawal itu, supaya tenaga kerja ke luar negeri itu betul-betul punya nilai, punya harga dan lain-lain sebagainya termasuk misalnya upaya yang dilakukan tadi luar biasa saya terharu sekali adanya misalnya menyangkut kesehatan mereka dijamin BPJS misalnya, itu juga satu hal yang terobosan baru saya kira, kemudian juga misalnya ada dengan sistem informasi mereka punya HP kemudian kita bisa memiliki akses untuk mendapatkan dimana mereka posisinya itu saya kira juga satu hal yang baik.TKI pengawasan TKI 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Yang kedua, usul penempatan tenaga kerja itu terlebih dahulu dilakukan identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang diluar negeri itu seperti apa, karena selama ini kan kita tahu orang dari kampung langsung kesana, bahasanya pun tadi Bahasa sunda atau Bahasa jawa hampir-hampir Bahasa Indonesia tidak paham juga, nah oleh karena itu menurut hemat saya perlu ada identifikasi betul-betul dilakukan oleh pemerintah baik itu oleh BNP2TKI, Menaker maupun Pemerintah Daerah supaya bisa menjamin perlindungan bagi Warga Negara kita yang mencari pekerjaan, mencoba nasib diluar negeri. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya sejak dari awal pelatihan-pelatihan yang diarahkan kepada tenaga kerja dalam rangka pertama, pengembangan sikap budayanya, budaya kita dengan budaya mereka kan barangkali ada kesamaan tetapi mungkin ada perbedaan diantara kedua budaya itu, kita tahu bahwa orang Arab biasanya disana itu tahunya Islam, kita menganggap bahwa orang disana baik semua padahal pelaksanaannya tidak seperti itu apalagi alirannya ISIS sama ahli jamaah itu berbeda, kemudian yang kedua itu ada knowledge nya, pengetahuannya, pengetahuan tentang jenis pekerjaan yang dilakukan itu betul-betul harus dikuasai pengetahuannya, minimal basic knowledgenya.TKI Perlindungan TKI 9
Ali Taher 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, terima kasih ada time line Tahun 2017 itu kita zero tenaga kerja informal kita mengapresiasi itu. Pertanyaan langkah apa yang sudah dan sedang dilakukan? Karena ini penting, saya khawatir kalau semangat dari BNP2TKI ini sudah berjalan bagus kemudian di lapangan tidak diresponi dengan baik oleh pengerah tenaga kerja.TKI Time line 9
ALI TAHER PARASONG 5 PAN Banten III Laki-laki Keselarasan apa makna KIS itu dan apa dasar hukumnya, sumber dananya dan mana? Sehingga kita bisa bicara KIS it sama dengan BPJS atau KIS itu sub sistem dan BPJS, sehingga rakyat tidak bertanya-tanya mana yang KIS mana yang BPJS, mi kan saya juga baru mendapat penjelasan dan Pak Sulastomo, sebaiknya KIS itu bagian dan BPJS sehingga ada kepastian hukum. Dalam konteks hukum kepastian hukum itu ada 5 dasarnya, satu, dasar hukumnya jelas, kalau dan sisis ilmu hukum.Kalau kepastian hukum itu satu.Dua, lembaga yang menjalankan itu juga harus jelas memiliki kewenangan.Ketiga, prosesnya jelas, waktunya tepat dan pelaksanaannya juga tepat, itulah unsur-unsur dan kepastian hukum. Menurut saya dalam konteks itu maka, saya berterima kasih kepada Profesor Tabrani dan Doktor Sulastomo, pertemuan in bukan sekali dan yang terakhir kalau perlu berkala kita diskusi karena in ipenting sekali, kalau fakir miskin itu tidak kita ben hak-hak konstitusionalnya yang berdosa kita. BPJS BPJS 9
ALI TAHER PARASONG 7 PAN Banten III Laki-laki Saya mohon maaf, 10 Tahun menjadi wakil direktur Rumah Sakit Islam Jakarta.Tidak pernah tuh ada uang muka, kelas 3 nya itu 53% kita serahkan pada masyarakat. Saya pernah berdebat dengan salah satu direksi, kalau memang uang mukanya ditarik nama rumah sakit in kita copot, jangan Rumah Sakit Islam, tetapi rumah sakit juga perlu hidup. Maka diturunkan sedikit Iah, lama-lama turunnya menjadi 28%.Saya tidak tahu perkembangan terakhir. Karena bagi saya melayani orang sakit itu Fardhu A’in dan pahalanya besar.sehingga faktor utama itu manajemen rumah sakit itu menjadi penting. Yang kedua, tenaga dokternya, mohon ml. Kalau kriteria rumah sakit nya tipe A, B, C. Kalau A punya Pemerintah bagus, B dan C dan seterusnya itu, kalau ada spesialis, betul-betul spesials. Jangan sampal . .......... saya menemukan berapa kilnik dokter umum, padahal yang menjalankan perawat.In ijuga ada Pak, makanya tidak sembuh-sembuh orang.Yang ketiga, adalah tenaga kesehatan Iainnya.Perawat, Bidan, dan lain sebagainya.Sebarannya sejauh mana Pak, kalau di Papua itu saya pernah kurang Iebih 1 0 Tahun yang lalu, spesialisnya tidak pernah ada di Kota Jayapura itu.Kalau ada mau opearasi pun itu menunggu gantian dan Makassar itu 3 bulan sekali baru datang operasi di Papua, bagaimana tidak mau minta merdeka mereka.OIeh karena itu, penuhilah hajat hidup masyarakat disitu.Kemudian yang ke empat, alatnya harus tersedia.Alatnya itu jangan ada semangat untuk pengadaan.Ketika gemapa di Maumere tempat saya datang itu ternyata alat ronsen nya tidak bisa digunakan karena Iitriknya tidak ada.Beli alatnya besar bagus dan terkini tetapi listriknya tidak disediakan karena semangat membeli alatnya luar biasa dibandingkan dengan fungsinya.lni prinsip-prinsip dasar yang ingin sya sampaikan, menurut saya kata akhir saya adalah bahwa pentingnya sumber daya manusia itu spesialis yang di daerah, di Papua mau ditempatkan.Kita biaya gratiskan disana.Di Kalimantan sampai mau pindah warga negara.Di Kalimantan Timur itu karena pelayanan bagus dan Malaysia sementara tidak ada pelayanan kesehatan.Padahal lebih dan 350 triliun dan Kalimantan Timur itu untuk mensubsidi APBN nasional kita. Saya mi mantan Ketua PAN Kalimantan Timur Pak, jadi saya paham. Masyarakat Kesehatan Nasional 9
ALI TAHER PARASONG 6 PAN Banten III Laki-laki Apa bedanya fakir dan miskin? Ada bedanya, dalam pandangan agama yang saya anut, Agama Islam, fakir itu artinya orang yang tidak mampu membiayai hidupnya tetapi dia tidak menggadaikan kehormatannya untuk minta-minta.Dia pasrah saja hidup. Tapi kalau miskin, itu oarng tidak mampu membiayai hidupnya tapi menggadaikan kehormatannya, termasuk orang kaya pun, tadi sadikin tadi. Jadi orang kaya minta hak dilayani, kan tidak bener juga. Nah itu orang yang fakir plus miskin.Saya sependapat bahwa sekarang ml kita mulailah berfikir manajemen.Ada 4 hal dalam pilar rumah sakit, satu adalah manajemen rumah sakit perlu dimantapkan, jadi orang yang datang ke rumah sakit itu artinya merasa sehat, sembuh, pulang.Pulang meninggal atau pulang hidup.Karena orang pergi ke rumah sakit ingin sembuh.Nah manajemen ityu jangan Iah dipersulit, orang datang itu merasa dilayani karena itu adalah bagian dan hak-hak nya. RS BPJS 9
ALI TAHER PARASONG 4 PAN Banten III Laki-laki OIeh karena itu menurut saya kita mulal dan berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia, kemudian yang perlu mendapatkan perhatian dan Pemerintah itu berapa dan struktur usia penduduk. jadi kita kategorikan misalnya dalam posisi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif itu kira-kira berapa. Kemudian Pemerintah dapat membantu dan segi APBN itu brp untuk rakyat miskin agar mendapat pelayanan kesehatan.Bagi saya pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu Fardhu A’in bukan lagi Fardhu Kifayah apalagi Sunnah. OIeh karena itu kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara itu adalah bagi saya wajib hukumnya dan itu ibadah Pak, Pemerintah jangan karena kesulitan keuangan bisa mengalihkan itu kepada biaya umum yang sangat besar, sementara hak-hak dasar tidak terpenuhi secara konstitusional, ityu bagi saya kita berdosa.OIeh karena itu menurut pemikiran saya, BPJS menjadi suatu yang wajib kita terapkan apapun tingkat kesulitan maupun hyambatan di dalamnya.APBN Anggaran 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian terakhir Saudara-saudara sekalian, peningkatan anggaran APBN dari 1,2 menjadi 1,3 setuju saja hanya saja mungkin saya ingin menekankan pada tingkat efisiensi, kemudian tingkat efektivitas dan produktivitas, itu yang perlu saya tekankan itu. Efisiensi itu artinya diukur dengan apa sih? Diukur dengan angka-angka, ada indikator yang bisa diukur, misalnya efisiensi itu diukur dengan angka-angka kemudian programnya 1,3 triliun kemudian ada terjadi penghematan berapa, kemudian sisanya berapa atau seluruhnya bisa diserap itu bisa dilihat, tetapi yang kedua adalah efektif, efektif itu indikatornya bukan angka, tetapi indikatornya adalah kepuasan, customer satisfication, nah kepuasan inilah yang ingin kita lihat. Di masyarakat kita orang tidak mengenal BPOM, tidak mengenal rata-rata tidak mengenal, saya ini guru, saya ini ngajar ya saya punya sekolah, itu makanan yang di kota kabupaten saja tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi, saya kepengen maksudnya kita harus fokus bahwa pengawasan makanan dan obat ini betul-betul menjadi sebuah kebutuhan masyarakat agar kita memahami dan sekaligus menikmati apa yang disebut dengan yang kualitas itu.BPOM indikator, Efisiensi anggaran 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, yang ketiga, ukuran efisien, efektif kemudian produktivitas tenaga kerja kita, saudara penyidik kita ini kan baru 500 orang, begitu Pak ya? Bagaimana bisa menjangkau 504 kabupaten dan kota dengan berbagai macam tingkat permasalahannya, jadi kalau bagi saya tidak rasional kecuali Saudara menumpangkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang lain tetapi itu kan tidak efektif juga.BPOM Kekurangan penyidik BPOM 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, yang kedua, meskipun saya terlambat saya membaca secara cepat ini dari satu sisi kelembagaan BPOM itu belum ada kepastian yuridisnya undang-undangnya tetapi tingkat ekspansinya cukup tinggi, kalau kita baca di presentase terakhir ya postur anggaran Badan POM Tahun 2015 ada tiga, masing-masing program pengawasan obat dan makanan kemudian program dan seterusnya, kemudian program peningkatan sarana. Yang ingin saya tekankan itu adalah sekarang ini memantapkan kelembagaan yang sudah ada dulu, ekspansi tetapi dasar hukumnya itu belum maksimal itu juga bagaimana memaksimalkan itu sehingga ketika saya pernah bersama Pak Sutomo ya di Banten TV Pak ya? Saya mengatakan bahwa ya BPOM itu seperti selimut pendek ditarik ke atas bawahnya kelihatan, ditarik kebawah atasnya kelihatan, selimutnya kependekan. Jadi, saya pikir ekspansi perlu tetapi memantapkan konsolidasi BPOM ini jauh lebih penting ya, karena apa? Kelembagaan itu kan perlu kita kejar dalam undang-undang sekian segera kita usulkan itu, supaya kepastian tugas-tugas pokok itu bisa berjalan dengan baik, apalagi saya lihat di dalam program yang baru ini saya setuju saja tetapi kok rasanya belum terlalu pas, kalau sudah dimantapkan tidak apa-apa, misalnya ada pembentukan lembaga baru namanya PKPOM, ini saya menggunakan istilah saudara ya, upaya mengurai dampak globalisasi melalui pembentukan pusat kewaspadaan obat dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan, kalau saya singkat PKP2OM kira-kira begitu ya, artinya maksimalkan dulu tugas-tugas yang ada atau lembaga ini menurut saya boleh-boleh saja tetapi mantapkan dulu kinerja internal kita yang mengawasi kelembagaan dari pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota, dengan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah itu jauh lebih dibutuhkan pada saat sekarang, kalau globalisasi saya kebetulan punya 14 buku tentang globalisasi itu, globalisasi itu intinya kan mensinerginya kepentingan dunia dalam satu sistem, tandanya kan terkait telekomunikasi, transportasi kemudian yang ketiga itu perdagangan. Dampaknya juga tiga, satu, fashion, dua, food dan ketiga fun.BPOM Kelembagaan BPOM 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Yang kedua, menyangkut pemerataan pembangunan antara wilayah terutama kawasan timur Indonesia daerah perbatasan, ini kalau mau betul-betul sulit terjangkau untuk Timur itu ya bukan Ende, Atambua betul tetapi Ende ini mungkin ada pertimbangan politik karena dia bukan daerah perbatasan, dia lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan Laratuka atau Alor, saya itu orang sana kebetulan. Kemudian, Kalimantan Timur itu bukan di Tarakan akses tiap hari 7-8 penerbangan, mungkin yang dimaksud ini Nunukan, karena apa? Nunukan itu kan transit antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia untuk hilir mudiknya masyarakat dengan membawa berbagai macam supply and demand kebutuhan obat-obatan dan makanan, kalau kriterianya itu sehingga ketika muncul anggaran itu saya kira sehingga ketika muncul anggaran itu saya kira misalnya 25 miliar, jadi kebetulan saya agak paham depologi Kalimantan dan juga Indonesia Timur karena memang saya sering kesana.BPOM Pasokan Kawasan timur Indonesia 9
ALI TAHER PARASONG 2 PAN Banten III Laki-laki Saya lupa terburu-buru tadi, saya melihat BPOM pengadaan alat itu, alat ya supaya betul-betul kebutuhan, sesuai kebutuhan. Yang kedua, after self services nya, siapkan tenaganya kemudian sanksi antara penjual, pembeli dan juga tenaga ahlinya, ini penting sekali seperti halnya dengan Alkes kemarin saya bicara dengan Ibu Menteri supaya betul-betul diperhatikan, banyak temuan saya di Rumah Sakit itu alkes yang tidak bisa digunakan meskipun semangat belinya tinggi, semangat belinya tinggi, menggunakan tenaganya tidak siap, prosedurnya tidak diatur sehingga ya artinya itu yang terjadi, itu tambahannya supaya antara kebutuhan dengan (tidak jelas) perlu betul-betul juga dan pilihan merek, pilihan merek, saya dulu Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta itu ketika diundang ke Jerman oleh hitachi meskipun namanya hitachi tetapi pabriknya di Jerman, itu betul-betul sebelum barang itu dipesan 1 tahun sebelumnya itu program sudah mulai diinformasikan keunggulan-keunggulan dan kekurangannya, itu saya kira baik sekali untuk BPOM.BPOM Pengadaan Alkes, servis setelah pembelian 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Food ini yang merupakan bentuk dari globalisasi mungkin dalam perspektif saya itu yang mau dikedepankan supaya pencegahannya itu loh tetapi di kebutuhan kita sekarang ini adalah masyarakat pada akar rumput itu memerlukan perlindungan dan pengawasan dari BPOM untuk supaya kesehatan makanan dan perlindungan itu dijamin, nah itu perlu kelembagaan yang matang, nanti kalau ada lagi lembaga baru, kewaspadaan yang waspada saja belum kok bikin yang baru dan program yang dikejar bukan lagi kepentingan rakyat itu yang dikejar, kalau saya mohon maaf. Tetapi prinsip dari substansi perjuangan Saudara-saudara untuk mewujudkan ini saya setuju saja, apalagi anggaran juga menurut saya juga belum terlalu besar untuk ukuran ini 81 miliar lebih, apalagi menurut saya juga sasaran atau enam poin yang saya jadikan pusat waspada saya kira belum semuanya bisa mengcover apa yang Saudara maksudkan ke dalam istilah itu.BPOM Perlindungan dan pengawasan BPOM 9
ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Terakhir yang kedua ini, bagaimana mekanisme hubungan antara BPOM dengan Majelis Ulama Indonesia kaitan dengan persoalan halal dan tidaknya makanan dan obat-obatan, saya hanya ingin menekankan bahwa jangan skeptis terhadap persoalan-persoalan halal dan haram karena halah dan haram, mohon maaf bukan menggurui, saya ini bukan ulama, bukan ustad tetapi suka ngomongnya sok-sok ustad bahwa yang disebabkan halal itu kan artinya cara, cara mendapatkan, cara mengolahnya itu dalam perspektif syariah itu artinya sesuatu yang dibolehkan makanya ada disebut halal toyib, rejeki itu dapatnya halal toyib, halal itu cara mendapatkan, cara mengolahnya, toyib itu cara menggunakannya dalam bahasa hukum yang sederhana, very simple, nah oleh karena itu menurut saya kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia itu sangat penting, kemudian pentingnya itu ada dua hal, pertama itu hubungan kelembangaan itu harus mesra supaya kemesraan itu tidak cepat berlalu, yang kedua, itu aspek yuridis formalnya umat Islam itu mohon maaf karena sebagian besar merasa nyaman ketika mengkonsumsi itu, nyaman itu penting, nyaman ini kaitan dengan kebutuhan spritualisme manusia, jadi oleh karena itu menurut hemat saya perlu kordinasi dengan MUI, dengan Nahdatul Ulama maka ada Partai namanya Partai Kebangkitan Bangsa itu Nahdatul artinya Kebangkitan. Jadi, ada juga Muhammadiyah, ada juga Alwasliyah, ada juga Persis, ada juga yang lain-lain itu supaya dilakukan kordinasi, karena mereka mengatakan bahwa itu haram itu produk apa pun pasti menjadi tidak laku di pasaran sementara kita menggairahkan masyarakat untuk bisa melahirkan produk makanan yang halal yang kemudian bisa dikonsumsi orang, saya kira ini penting sekali. Jadi, dalam perspektif membangun persoalan makanan, obat-obatan perspektif kita jangan, jangan perspektif lembaga kita BPOM atau DPR RI tetapi dalam bahasa yang lebih umum perspektif kita, bukan aku, bukan kami tetapi kita, artinya kita itu kebutuhan ya. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi maka BPOM itu hadirnya berwibawa, bermartabat, memberi manfaat kemudian sekaligus juga menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang kita cintai, jadi ketika menjawab konstitusi Pasal 28a maka setiap Warga Negara berhak memperoleh hidup layak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.BPOM Urusan Halal dengan MUI 9
ALI TAHER PARASONG 7 PAN Banten III Laki-laki Saya mohon maaf, 10 Tahun menjadi wakil direktur Rumah Sakit Islam Jakarta.Tidak pernah tuh ada uang muka, kelas 3 nya itu 53% kita serahkan pada masyarakat. Saya pernah berdebat dengan salah satu direksi, kalau memang uang mukanya ditarik nama rumah sakit in kita copot, jangan Rumah Sakit Islam, tetapi rumah sakit juga perlu hidup. Maka diturunkan sedikit Iah, lama-lama turunnya menjadi 28%.Saya tidak tahu perkembangan terakhir. Karena bagi saya melayani orang sakit itu Fardhu A’in dan pahalanya besar.sehingga faktor utama itu manajemen rumah sakit itu menjadi penting. Yang kedua, tenaga dokternya, mohon ml. Kalau kriteria rumah sakit nya tipe A, B, C. Kalau A punya Pemerintah bagus, B dan C dan seterusnya itu, kalau ada spesialis, betul-betul spesials. Jangan sampal . .......... saya menemukan berapa kilnik dokter umum, padahal yang menjalankan perawat.In ijuga ada Pak, makanya tidak sembuh-sembuh orang.Yang ketiga, adalah tenaga kesehatan Iainnya.Perawat, Bidan, dan lain sebagainya.Sebarannya sejauh mana Pak, kalau di Papua itu saya pernah kurang Iebih 1 0 Tahun yang lalu, spesialisnya tidak pernah ada di Kota Jayapura itu.Kalau ada mau opearasi pun itu menunggu gantian dan Makassar itu 3 bulan sekali baru datang operasi di Papua, bagaimana tidak mau minta merdeka mereka.OIeh karena itu, penuhilah hajat hidup masyarakat disitu.Kemudian yang ke empat, alatnya harus tersedia.Alatnya itu jangan ada semangat untuk pengadaan.Ketika gemapa di Maumere tempat saya datang itu ternyata alat ronsen nya tidak bisa digunakan karena Iitriknya tidak ada.Beli alatnya besar bagus dan terkini tetapi listriknya tidak disediakan karena semangat membeli alatnya luar biasa dibandingkan dengan fungsinya.lni prinsip-prinsip dasar yang ingin sya sampaikan, menurut saya kata akhir saya adalah bahwa pentingnya sumber daya manusia itu spesialis yang di daerah, di Papua mau ditempatkan.Kita biaya gratiskan disana.Di Kalimantan sampai mau pindah warga negara.Di Kalimantan Timur itu karena pelayanan bagus dan Malaysia sementara tidak ada pelayanan kesehatan.Padahal lebih dan 350 triliun dan Kalimantan Timur itu untuk mensubsidi APBN nasional kita. Saya mi mantan Ketua PAN Kalimantan Timur Pak, jadi saya paham.Hak Kasus kesehatan di lapangan 9
Ali Taher Parasong 2 Hanura Jambi Laki-laki Ijin Pimpinan. Yang poin 3, barangkali saya ingin urun rembuk dulu. Jadi, peningkatan alokasi ini tidak hanya pada biro hukum tetapi pada programnya, jadi saya kira langsung saja pada programnya, jadi alokasi anggaran untuk program pembentukan, pembaruan dan penyelesaian masalah hukum jadi tentu nanti akan tercermin didalamnya nanti uraiannya yang lebih detail barangkali itu yang dilakukan, saya kira itu Pimpinan.Ketenagakerjaan alokasi anggaran 9
Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-laki Nama saya Muhammad Ali Taher Parasong Dapil 3 Banten No.A-495. Saya hampir kehilangan pertanyaan, karena dari uraian ini hampir semuanya normatif, sangat normatif dan standar ya, jadi saya nilai cukup bagus, cukup informatif. Tetapi karena terakhir Saudaraku Sekjen itu penutup ada poin 5 mohon dukungan dan persetujuan Komisi IX DPR RI kami sebagai Anggota tentu saja memberikan dukungan tetapi dukungan itu sebagai orang sekolahan bersama-sama dengan Saudara maka ada tiga alasan. Pertama, dukungan itu harus rasional, kedua, dukungan itu harus obyektif dan ketiga, dukungan itu proposional, dari ketiga aspek itu maka hasil akhir dari rasional, obyektif, proposional itu fokusnya kepada apa, fokusnya kepada penataan sistem birokrasi yang handal dan baik, jadi Kesekjenan itu melakukan upaya kordinasi untuk bagaimana supaya elanvital dari Kementerian itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya teutama fungsi kordinasi vertikal maupun horisontal. Kedua, di dalam angka-angka anggaran ini sekali lagi memang ada volume kenaikan karena memang ada perubahan nomenklatur, jadi saya kira wajar saja. Kemudian, yang ketiga, saya kemarin dengan Menteri memang bersungguh-sungguh dari hati saya yang paling dalam bahwa kita ini DPR RI baru, Kementerian baru, nomenklatur baru, kita berazam, berazam itu berketetapan hati yang paling dalam bahwa mulailah tahun ini diupayakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dulu kan WTS (Wajar Tanpa Syarat), ini tidak ada request memang, kalau tidak percaya tanya Pak Sekjen, tetapi perubahan itu bagus, jadi WTP, WTS bagus sekali, kalau dulu di WTS saya protes terus. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi penting untuk menaikkan WTP dulu, jangan lupa bahwa kemampuan untuk pengendalian internal, satuan pengendalian internal itu sangat-sangat penting, sebenarnya sih mudah saja karena rajin mencatat uang masuk, uang keluar, peruntukkannya untuk apa, accountibilitasnya itu cuman kadang-kadang semangat untuk menyelesaikan tepat waktu terhadap norma, kaidahkaidah keuangan itu yang kadang-kadang lambat Pak. Jadi, oleh karena itu Pak Sekjenlah mudah-mudahan kita berharap Pak Sekjen kan baru juga ini kan? Jadi, belum terlambat tetapi Sekjen baru, jadi ini baru Sekjen. Jadi, oleh karena itu harapan saya seperti itu. Ketenagakerjaan Penataan sistem birokrasi 9
Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, yang ke empat, pernyataan reformasi birokrasi itu harus ada indikator Pak, indikator yang paling utama itu kan meningkatkan integritas pelayanan publik, kalau orang datang ke kantor itu kan senyum sapa, istilah.. (suara rekaman kecil sekali).. Jambi itu kebetulan isteri Bupati, penggerak PKK kepada saya mengatakan Pak Ali, kalau mau pelayanan publik yang bagus itu kalau ..(tidak jelas)...5 saja cukup, salam, senyum, sapa, sentuh, sopan, 5S kan begitu. Kan ada orang bermasalah itu disentuh dalam perspektif membangunkan semangat begitu loh terhadap karyawan itu kalau bermasalah jangan langsung divonis Pak, tetapi dibimbing, diarahkan, dibesarkan hatinya sebab tidak ada yang tidak berdosa di muka bumi ini, Buya Hamka mengatakan kalau ada manusia yang tidak berdosa itu malaikat sudah, nah oleh karena itu kalau ada karyawan bersalah itu dibimbing, diarahkan, di motivasi agar dia kembali pada jalan yang baik menurut SOP yang itu, saya kira itu. Jadi, itu penting sekali.Ketenagakerjaan Reformasi birokrasi 9
ALI TAHER PARASONG 5 PAN Banten III Laki-laki Keselarasan apa makna KIS itu dan apa dasar hukumnya, sumber dananya dan mana? Sehingga kita bisa bicara KIS it sama dengan BPJS atau KIS itu sub sistem dan BPJS, sehingga rakyat tidak bertanya-tanya mana yang KIS mana yang BPJS, mi kan saya juga baru mendapat penjelasan dan Pak Sulastomo, sebaiknya KIS itu bagian dan BPJS sehingga ada kepastian hukum. Dalam konteks hukum kepastian hukum itu ada 5 dasarnya, satu, dasar hukumnya jelas, kalau dan sisis ilmu hukum.Kalau kepastian hukum itu satu.Dua, lembaga yang menjalankan itu juga harus jelas memiliki kewenangan.Ketiga, prosesnya jelas, waktunya tepat dan pelaksanaannya juga tepat, itulah unsur-unsur dan kepastian hukum. Menurut saya dalam konteks itu maka, saya berterima kasih kepada Profesor Tabrani dan Doktor Sulastomo, pertemuan in bukan sekali dan yang terakhir kalau perlu berkala kita diskusi karena in ipenting sekali, kalau fakir miskin itu tidak kita ben hak-hak konstitusionalnya yang berdosa kita.KIS BPJS 9
ALI TAHER PARASONG 5 PAN Banten III Laki-laki Keselarasan apa makna KIS itu dan apa dasar hukumnya, sumber dananya dan mana? Sehingga kita bisa bicara KIS it sama dengan BPJS atau KIS itu sub sistem dan BPJS, sehingga rakyat tidak bertanya-tanya mana yang KIS mana yang BPJS, mi kan saya juga baru mendapat penjelasan dan Pak Sulastomo, sebaiknya KIS itu bagian dan BPJS sehingga ada kepastian hukum. Dalam konteks hukum kepastian hukum itu ada 5 dasarnya, satu, dasar hukumnya jelas, kalau dan sisis ilmu hukum.Kalau kepastian hukum itu satu.Dua, lembaga yang menjalankan itu juga harus jelas memiliki kewenangan.Ketiga, prosesnya jelas, waktunya tepat dan pelaksanaannya juga tepat, itulah unsur-unsur dan kepastian hukum. Menurut saya dalam konteks itu maka, saya berterima kasih kepada Profesor Tabrani dan Doktor Sulastomo, pertemuan in bukan sekali dan yang terakhir kalau perlu berkala kita diskusi karena in ipenting sekali, kalau fakir miskin itu tidak kita ben hak-hak konstitusionalnya yang berdosa kita.KIS BPJS 9
ALI TAHER PARASONG 6 PAN Banten III Laki-laki Apa bedanya fakir dan miskin? Ada bedanya, dalam pandangan agama yang saya anut, Agama Islam, fakir itu artinya orang yang tidak mampu membiayai hidupnya tetapi dia tidak menggadaikan kehormatannya untuk minta-minta.Dia pasrah saja hidup. Tapi kalau miskin, itu oarng tidak mampu membiayai hidupnya tapi menggadaikan kehormatannya, termasuk orang kaya pun, tadi sadikin tadi. Jadi orang kaya minta hak dilayani, kan tidak bener juga. Nah itu orang yang fakir plus miskin.Saya sependapat bahwa sekarang ml kita mulailah berfikir manajemen.Ada 4 hal dalam pilar rumah sakit, satu adalah manajemen rumah sakit perlu dimantapkan, jadi orang yang datang ke rumah sakit itu artinya merasa sehat, sembuh, pulang.Pulang meninggal atau pulang hidup.Karena orang pergi ke rumah sakit ingin sembuh.Nah manajemen ityu jangan Iah dipersulit, orang datang itu merasa dilayani karena itu adalah bagian dan hak-hak nya.Manajemen BPJS 9
ALI TAHER PARASONG 2 PAN Banten III Laki-laki Saya kira bagi saya yang baru jadi Anggota DPR kepinginnya periode 2014-2019 mi akan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi tanah air, kapan lagi momentumnya kalau bukan sekarang. Dalam pandangan saya sebagai seorang yang hidup dikampung dan Flores di pulau kecil, jauh dan mana-mana, kalau orang sakit pasti tidak mau kemana-mana, disitu saja sampal mati.Karena tidak memiliki akses apapapun.Jangankan rumah sakit, Puskesmas saja pembantu yang tidak ada dokter, perawat, bidan, alat apalagi.Pelayanan Kesehatan Nasional 9
ALI TAHER PARASONG 3 PAN Banten III Laki-laki OIeh karena itu menurut saya pertemuan pada slang han ml, bagal saya ml adalah momentum, karena saya mengikuti perkembangan pemikiran dan Prof. Tabrani dan sisi pelayanan kesehatan, apakah itu preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. OIeh karena itu menurut saya Pak Dede, Ketua yang terhormat, kemitraan antara tokoh masyarakat akademisi maupun Pemerintah dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan ml, 5 tahun ml kita tunjukan bahwa kita mampu yang terbaik untuk bangsa dan negara ml, itu pandangan saya.Pelayanan Kesehatan Nasional 9
ALI TAHER PARASONG 2 PAN Banten III Laki-laki Saya kira bagi saya yang baru jadi Anggota DPR kepinginnya periode 2014-2019 mi akan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi tanah air, kapan lagi momentumnya kalau bukan sekarang. Dalam pandangan saya sebagai seorang yang hidup dikampung dan Flores di pulau kecil, jauh dan mana-mana, kalau orang sakit pasti tidak mau kemana-mana, disitu saja sampal mati.Karena tidak memiliki akses apapapun.Jangankan rumah sakit, Puskesmas saja pembantu yang tidak ada dokter, perawat, bidan, alat apalagi.Pelayanan Kesehatan Kesehatan Nasional 9
ALI TAHER PARASONG 8 PAN Banten III Laki-laki Saya agak semangat bicara ml karena pakar ml. Jadi menurut hemat saya Pak Ketua, momentum kali mi adalah adzan kita, fiat kita periode ml adalah periode pengabdian yang sebesar-besarnya untuk rakyat bangsa kita dan agar rakyat kita bisa menetes air mata kebahagiaan karena sikap dan perbuatan kita. Dem ikian. Assalamu ‘alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.Pengabdian Kesehatan Nasional 9
ALI TAHER PARASONG 7 PAN Banten III Laki-laki Saya mohon maaf, 10 Tahun menjadi wakil direktur Rumah Sakit Islam Jakarta.Tidak pernah tuh ada uang muka, kelas 3 nya itu 53% kita serahkan pada masyarakat. Saya pernah berdebat dengan salah satu direksi, kalau memang uang mukanya ditarik nama rumah sakit in kita copot, jangan Rumah Sakit Islam, tetapi rumah sakit juga perlu hidup. Maka diturunkan sedikit Iah, lama-lama turunnya menjadi 28%.Saya tidak tahu perkembangan terakhir. Karena bagi saya melayani orang sakit itu Fardhu A’in dan pahalanya besar.sehingga faktor utama itu manajemen rumah sakit itu menjadi penting. Yang kedua, tenaga dokternya, mohon ml. Kalau kriteria rumah sakit nya tipe A, B, C. Kalau A punya Pemerintah bagus, B dan C dan seterusnya itu, kalau ada spesialis, betul-betul spesials. Jangan sampal . .......... saya menemukan berapa kilnik dokter umum, padahal yang menjalankan perawat.In ijuga ada Pak, makanya tidak sembuh-sembuh orang.Yang ketiga, adalah tenaga kesehatan Iainnya.Perawat, Bidan, dan lain sebagainya.Sebarannya sejauh mana Pak, kalau di Papua itu saya pernah kurang Iebih 1 0 Tahun yang lalu, spesialisnya tidak pernah ada di Kota Jayapura itu.Kalau ada mau opearasi pun itu menunggu gantian dan Makassar itu 3 bulan sekali baru datang operasi di Papua, bagaimana tidak mau minta merdeka mereka.OIeh karena itu, penuhilah hajat hidup masyarakat disitu.Kemudian yang ke empat, alatnya harus tersedia.Alatnya itu jangan ada semangat untuk pengadaan.Ketika gemapa di Maumere tempat saya datang itu ternyata alat ronsen nya tidak bisa digunakan karena Iitriknya tidak ada.Beli alatnya besar bagus dan terkini tetapi listriknya tidak disediakan karena semangat membeli alatnya luar biasa dibandingkan dengan fungsinya.lni prinsip-prinsip dasar yang ingin sya sampaikan, menurut saya kata akhir saya adalah bahwa pentingnya sumber daya manusia itu spesialis yang di daerah, di Papua mau ditempatkan.Kita biaya gratiskan disana.Di Kalimantan sampai mau pindah warga negara.Di Kalimantan Timur itu karena pelayanan bagus dan Malaysia sementara tidak ada pelayanan kesehatan.Padahal lebih dan 350 triliun dan Kalimantan Timur itu untuk mensubsidi APBN nasional kita. Saya mi mantan Ketua PAN Kalimantan Timur Pak, jadi saya paham.Pengalaman di lapanganKasus kesehatan di lapangan 9
ALI TAHER PARASONG 3 PAN Banten III Laki-laki OIeh karena itu menurut saya pertemuan pada slang han ml, bagal saya ml adalah momentum, karena saya mengikuti perkembangan pemikiran dan Prof. Tabrani dan sisi pelayanan kesehatan, apakah itu preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. OIeh karena itu menurut saya Pak Dede, Ketua yang terhormat, kemitraan antara tokoh masyarakat akademisi maupun Pemerintah dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan ml, 5 tahun ml kita tunjukan bahwa kita mampu yang terbaik untuk bangsa dan negara ml, itu pandangan saya.Peningkatan pelayanan kesehatanKasus kesehatan di lapangan 9
ALI TAHER PARASONG 6 PAN Banten III Laki-laki Apa bedanya fakir dan miskin? Ada bedanya, dalam pandangan agama yang saya anut, Agama Islam, fakir itu artinya orang yang tidak mampu membiayai hidupnya tetapi dia tidak menggadaikan kehormatannya untuk minta-minta.Dia pasrah saja hidup. Tapi kalau miskin, itu oarng tidak mampu membiayai hidupnya tapi menggadaikan kehormatannya, termasuk orang kaya pun, tadi sadikin tadi. Jadi orang kaya minta hak dilayani, kan tidak bener juga. Nah itu orang yang fakir plus miskin.Saya sependapat bahwa sekarang ml kita mulailah berfikir manajemen.Ada 4 hal dalam pilar rumah sakit, satu adalah manajemen rumah sakit perlu dimantapkan, jadi orang yang datang ke rumah sakit itu artinya merasa sehat, sembuh, pulang.Pulang meninggal atau pulang hidup.Karena orang pergi ke rumah sakit ingin sembuh.Nah manajemen ityu jangan Iah dipersulit, orang datang itu merasa dilayani karena itu adalah bagian dan hak-hak nya.Perbedaan kategori fakir dengan miskinBPJS 9



ALI TAHER PARASONG 4 PAN Banten III Laki-laki OIeh karena itu menurut saya kita mulal dan berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia, kemudian yang perlu mendapatkan perhatian dan Pemerintah itu berapa dan struktur usia penduduk. jadi kita kategorikan misalnya dalam posisi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif itu kira-kira berapa. Kemudian Pemerintah dapat membantu dan segi APBN itu brp untuk rakyat miskin agar mendapat pelayanan kesehatan.Bagi saya pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu Fardhu A’in bukan lagi Fardhu Kifayah apalagi Sunnah. OIeh karena itu kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara itu adalah bagi saya wajib hukumnya dan itu ibadah Pak, Pemerintah jangan karena kesulitan keuangan bisa mengalihkan itu kepada biaya umum yang sangat besar, sementara hak-hak dasar tidak terpenuhi secara konstitusional, ityu bagi saya kita berdosa.OIeh karena itu menurut pemikiran saya, BPJS menjadi suatu yang wajib kita terapkan apapun tingkat kesulitan maupun hyambatan di dalamnya.Rakyat Miskin Anggaran 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian, hal lain adalah ini saya ingin memberikan masukan kepada IbuMenteri terkait pungli yang dilakukan oleh oknum Dinkes terhadap bidan PTT yangakan memperpanjang SK-nya, kasus real ini terjadi di Sumatera Utara Ibu, jadi apanamanya oknum pegawai Dinkes yang minta pungli itu kisarannya 5-10 juta kepadabidan PTT yang akan memperpanjang SKnya, jadi mohon ada tindakan tegasterhadap praktek pungli ini agar tidak merusak visi good and clear goverment diinstitusi negara, singkat saja dari saya.BPJS Kesehatan Bidan PTT, 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengaj VII Perempuan Jadi apabila  dana promosi kesehatan dan pencegahan   penyakit  itu tidak terserap secara  maksimal di FKTP artinya yang  dibutuhkan tidak sekedar   ketersediaan anggaran  untuk   kegiatan  promotif preventif. Namun yang  paling penting BPJS   membuat blue print sistem promosi kesehatan dan pencegahan penyakit   agar  pihak Puskesmas  dapat melakukan upaya maksimal   untuk promosi kesehatan seperti yang  diharapkan  yaitu agar peserta JKN    yang  beresiko sakit tidak  jadi sakit, sedangkan yang  sudah sakit   tidak mengalami komplikasi  lewat program  pengelolaan penyakit  kronis tadi. BPJS Kesehatan blue print sistem promosi kesehatan dan pencegahan penyakit9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengaj VII Perempuan Nah sebagai tambahan  informasi , tanggal 9 April yang  lalu   Sekjen Kemenkes  menerbitkan surat edaran   sebagai tindak lanjut rapat  nasional kesehatan 2015.  SE  tersebut mewajibkan pemerintah, kabupaten kota untuk melakukan kegiatan   promotif preventif baik dari segi   kelembagaan maupun pendanaan.   Di SE  ini pemerintah dalam hal ini kabupaten kota diwajibkan   mengalokasikan minimal 10% dari alokasi  dana desa atau ADB untuk kegiatan  usaha kesehatan bersumber daya masyakat. Artinya upaya promotif preventif  seharusnya dapat lebih maksimal kedepan dan  jauh lebih baik  apabila BPJS   membuat blue print  sistem promosi kesehatan di level FKTP. BPJS Kesehatan blue print sistem promosi kesehatan dan pencegahan penyakit9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengaj VII Perempuan Sebelumnya saya mengucapkan   terima kasih  atas  paparannya, ada beberapa hal yang  ingin saya   ketahui lebih dalam.  Pertama  yaitu seberapa besar dana yang   terserap secara nasional  sehubungan dengan  dana promosi kesehatan  dan pencegahan penyakit BPJS Kesehatan yang  difokuskan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.  Apakah semua FKTP dapat menyerap  dan memaksimalkan program ini sesuai dengan harapan BPJS agar   peserta JKN yang   beresiko sakit tidak   jadi sakit,  sedangkan yang  sudah sakit tidak   mengalami komplikasi melalui program   pengelolaan penyakit  kronis.BPJS Kesehatan FKTP 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengaj VII Perempuan Saya pertanyakan hal ini    karena pada saat Reses   pada masa sidang ketiga saya bertemu  dengan  seluruh Kepala Puskesmas  dan Kepala  Dinas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Mereka minta agar   anggaran  ini dibuka secara   lebar dipergunakan oleh Puskesmas  untuk   keperluan diluar yang  dibatasi oleh  BPJS. Contoh mereka minta dana tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki  dan membenahi fasilitas Puskesmas  seperti  juga membeli  ambulance yang  sudah tidak layak pakai dan lain-lain.  Dengan  adanya aspirasi seperti ini   dari kepala-kepala Puskesmas  saya beranggapan bahwa pihak Puskesmas  bisa jadi tidak  banyak menyerap  dana  promosi kesehatan  ini. BPJS Kesehatan FKTP 9

AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Laki-laki

Dari paparan yang telah Ibu sampaikan kemarin, terkait dengan upaya yang
dilakukan Kemenkes dalam rangka meningkatkan akses dan mutu fasilitas
pelayanan kesehatan, ada beberapa indikator yang telah Ibu sampaikan diantaranya
adalah meningkatkan jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
terakreditasi, kemudian meningkatkan jumlah kabupaten kota yang memiliki minimal
1 RSUD yang terakreditasi, saya hanya ingin menambahkan tadi apa yang
disampaikan Ibu Andi Fauziah dan Ibu Karolin mengenai data, mohon data resmi
dari Kementerian Kesehatan secara nasional untuk masing-masing daerah terkait
dengan pemetaan faktual kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas
yang sudah terakreditasi dan yang belum terakreditasi serta sebarannya Bu, jadi kami butuh print out tersebut untuk mencocokkan data Kementerian dengan fakta dimasing-masing daerah, hal ini penting bagi kami karena fasilitas kesehatan tingkatpertama ini adalah salah satu indikator untuk mengukur efektivitas pelayanantermasuk efektivitas pelaksanaan program BPJS kesehatanBPJS Kesehatan Pemetaan faktual kondisi daerah 9

AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Laki-laki Demikian.Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan pungli 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan singkat saja. Saya ingin mempertegas kembali terkait dengan progres perluasan kepesertaan dimana dalam RPD sebelumnya Komisi IX DPR RI telah meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaannya baik itu dari perusahaan-perusahaan dan pekerja formal dan juga informal. Nah pertanyaannya sudah sejauh mana progressnya saat ini menjelang 1 Juli 2015 , dan terkait dengan kepesertaan ini mungkin untuk kepesertaan dari perusahaan dan pekerja formal agak relatif mudah tadi bagaimana dengan pekerja dari pekerja informal.BPJS KetenagakerjaanPerluasan Peserta BPJS 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Nah selain persiapan kantor kemudian layanan serta supporting SDM , yang dapat diukur jumlah dan sebarannya yang tidak kalah pentingnya saya ingin mempertanyakan adalah bagaimana dengan strategi dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi. Dan apa saja yang telah dilakukan untuk target peserta pekerja informal tersebut. Ini penting saya pertegas karena harapan saya BPJS Ketenagakerjaan tidak seperti kondisi pelaksanaan BPJS Kesehatan yang agak semrawut.BPJS KetenagakerjaanStrategi Perluasan Peserta 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Peraturan 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya akan bertanya langsung pada poin pertanyaannya Pak Dirut, bagaimana progress penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur soal hal teknis jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, mengingat jaminan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan akan dioperasikan pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang, nah saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh rekan Pak Djoni untuk buruh nantinya akan iurannya akan ditetapkan berapa persen Pak? Kemudian juga, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh buruh? Hal lain hingga kini pengusaha masih mempersoalkan besaran iuran yang harus ditanggung oleh pemberi kerja, pasalnya pemberi kerja merasa masih banyak kewajiban yang harus mereka tanggung kepada para pekerja seperti soal kewajiban BPJS lainnya, jadi ada BPJS Kesehatan kemudian penyediaan transportasi, fasilitas kesehatan dan lain-lain kondisi perusahaan juga harus dijadikan pertimbangan Pak, misalnya perusahaan skala sedang hingga besar tentunya akan berbeda pengcoverannya dibandingkan dengan perusahaan skala kecil hingga perusahaan skala mikro ya, karena itu pemerintah jangan pukul rata kebijakan ini kepada seluruh pemberi kerja, singkat saja pertanyaan saya, mohon penjelasan dari Bapak Dirut.BPJS Tenaga Kerja Teknis jaminan pensiun, 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jateng VII Perempuan Tadi telah banyak di sampaikan oleh beberapa rekan terkait dengan Satgas pemberantasan obat dan makanan kemudian juga mengenai tantangan pengawasan BPOM dalam menerapkan sistem pengawasan. Saya hanya ingin menambahkan saja Pak Kepala BPOM untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan, BPOM kan menerapkan sistem pengawasan yang terdiri dari sub sistem pengawasan produsen.Nah terkait dengan subsistem pengawasan produsen ini apa yang menjadi sebagaimana yang telah ditanyakan oleh rekan Ibu Okky tadi apa yang menjadi kriteria standar mutu dan bagaimana, yang paling penting bagaimana membuat sistem pencegahan dini yang efektif untuk menghindari segala bentuk penyimpangan mutu produk yang dihasilkan oleh produsen, dan saya juga ingin tahu apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan. Tadi telah disampaikan juga oleh rekan Ibu Irma mengenai dari temuan pabrik saos di Bandung.Nah banyak, ada banyak pabrik-pabrik semacam ini gitu. Nah selama ini apakah Badan POM mengetahui keberadaan pabrik-pabrik tersebut , kemudian juga apakah sudah dilakukan tahapan pengawasan terpadu baik secara preventif maupun represif dengan tindakan hukum yang tegas. Jadi saya mohon penjelasannya.BPOM Pengawasan 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Demikian, mohon penjelasannya.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial akuntabilitas 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Olehnya saya meminta melalui pimpinan salah satu kesimpulan rapat kali ini adalah mempertegas kembali agenda Raker dengan Kemenkes, Kemensos, kemudian RDP dengan DJSN yang telah kita lakukan hari ini, BKKBN, BPS, BNP2K dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima PBI.Jaminan Sosial Data PBI 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Demikian, mohon penjelasannya.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial dukungan pemda 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Kesimpulan ini menjadi sangat penting karena dalam Reses kami mendapatkan banyak sekali complaint dari masyarakat terkait dengan penerima kartu PBI yang tidak tepat sasaran. Jadi complaint tersebut mengindikasikan betapa pelaksanaan BPJS Kesehatan belum efektif dan menjawab problem layanan kesehatan pada masyarakat.Jadi untuk itu salah satu alasan untuk melakukan evaluasi atau audit menyeluruh pada pelaksanaan BPJS Kesehatan diantaranya adalah verifikasi data PBI yang tidak tepat sasaran, kedua adalah penggunaan anggaran dan kinerja pelayanan kesehatan, ketiga termasuk untuk mengetahui penggunaan dana kapitasi di puskesmas.Jaminan Sosial Evaluasi 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Nah pertanyaan terakhir yang ketiga, ada kekhawatiran lain terhadap akuntabilitas penyelenggaraan BPJS Kesehatan yaitu adanya potensi atau kecurangan dalam sistem klaim dan lainnya. Fraud dalam konteks ini adalah segala bentuk kecurangan kemudian ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri. Mata rantai fraud ini diantaranya adalah kepentingan pihak perusahaan farmasi pak untuk target penjualan obat atau kecurangan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit yaitu menambah diagnosa yang tidak ada dalam pelayanan dan salah satu salah coding yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena tarif Ina cbgs yang mendapatkan keuntungan dianggap masih terlalu rendah. Jadi apabila hal tersebut berlanjut pada banyak rumah sakit maka badan penyelenggara jaminan sosial ini dipastikan akan bangkrut begitu.Jaminan Sosial Kecurangan sistem klaim, 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Yang kedua bagaimana juga pendapat Ketua DJSN menyikapi kondisi kepesertaan BPJS K terkait dengan kategori peserta Jamkesda, karena di beberapa Kabupaten kota itu masih banyak yang belum mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Jadi dikarenakan keterlibatan biaya kemudian karena untuk peserta Jamkesda 90% ditanggung oleh pemerintah Kabupaten kota dan provinsi 10%, dengan catatan keterbatasan biaya tersebut pemerintah kota masih banyak yang belum mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Jadi poin ini saya tanyakan karena salah satu tugas DJSN sebagaimana perintah Perpres 46 Tahun 2014 adalah melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.Jaminan Sosial Kepesertaan BPJS, 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Nah, namun pada kesempatan ini terkait data PBI yang belum dimutakhirkan tersebut saya ingin meminta penjelasan Ketua DJSN sebagaimana perintah Perpres Nomor 46 tahun 2014, diantaranya adalah menyusun anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan melakukan kajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial.Pertama, apakah sudah ada upaya koreksi data PBI dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan atau kajian dan penelitian dari DJSN terhadap data PBI yang ada sekarang, dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh DJSN terkait dengan potret data yang fakta di semua daerah merasakan data PBI nya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Itu pertama.Jaminan Sosial Koreksi Data PBI 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Kemudian ironinya dalam keterangan pers Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan pada 28 Februari yang lalu mengatakan bahwa telah menjatuhkan sanksi kepada 4 rumah sakit yang ditemukan melakukan kecurangan dan kesalahan, dan keempat rumah sakit tersebut sudah diputus kontraknya, karena dianggap melakukan kesalahan yang berulang ulang. Pertanyaannya apakah belum ada regulasi yang mengatur untuk rumah sakit tersebut diminta untuk berhenti beroperasi atau di BKO kan. Karena jangan sampai dengan sebatas putus kontrak malah rumah sakit tersebut jauh lebih senang karena tidak harus lagi menerima pasien BPJS dan bebas menentukan tarif sebagaimana sebelumnya. Jadi logikanya disederhanakan untuk rumah sakit yang demikian dalam hal ini BPJS Kesehatan berani mereka memanipulasi atau mencurangi bagaimana dengan masyarakat biasa begitu.Jaminan Sosial Sanksi, regulasi 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan RDP Komisi IX dengan Dirut BPJS Kesehatan Rabu 21 Januari 2014 yang lalu, yaitu Komisi IX akan mengadakan Raker dengan Kemenkes dan Kemensos serta RDP dengan DJSN , BKKBN, BPS, BNP2K dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima PBI lebih akurat sehingga tepat sasaran.Jaminan Sosial Sasaran Penerima PBI 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Nah dari tiga pertanyaan di atas saya berharap tranparansi dana BPJS Kesehatan ini menjadi catatan untuk Panja BPJS Kesehatan segera melakukan, Komisi IX segera melakukan evaluasi sebelum memberikan tanggapan terhadap DJSN terkait dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.Jaminan Sosial Transparansi dana 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Kemudian terkait dengan alokasi anggaran untuk Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes yang sangat minim sekali Rp. 30 miliar padahal Alkes merupakan sektor strategi supporting system penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di rumah sakit khususnya di daerah perbatasan maupun daerah yang rawan bencana alam. Mohon dapat dijelaskan rasionalisasinya, sekian terima kasih.Kesehatan Distribusi alkes 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja apa yang telah disampaikan oleh Ibu Okky, dari kunjungan spesifik Panja Anastesi ke pabrik Kalbe Farma beberapa waktu yang lalu, di lock book produksi 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah produksi buvanest spinal itu jarak produksi asam traneksamat dengan buvanest itu selisih 3 hari artinya tidak diproduksi secara bersamaan, asam traneksamat itu diproduksi tanggal 27 Oktober kemudian tanggal 30 Oktober diproduksi buvanest spinal bersamaan dengan homseran 4 mg, dari segi produksi dengan sistem mekanis dengan jarak hari yang berbeda sepertinya kesalahan pada produksi obat ini sangatlah kecil ya, jadi harusnya dari segi produksi malah kemungkinan yang tertukar itu bukan asam Traneksamat tetapi lebih kepada homserannya atau pun calmatatesom, jadi menurut pendapat saya besar kemungkinan ini adalah kelalaian medis begitu, karena setelah kami lihat bagaimana serum itu berproduksi, kecil sekali kemungkinan ini dilakukan oleh Kalbe Farma, itu saja.Kesehatan Kelalaian medis 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Charles tadi terkait dengan teknis penganggaran alokasi dana dekonsentrasi pada program kefarmasian yang dianggarkan Rp. 57 miliar untuk 33 provinsi. Nah bagaimana teknis sinkronisasi penganggarannya disetiap daerah yang berbeda tingkat kebutuhannya. Selain itu juga didalam struktur Dirjen DKAK sendiri terdapat Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang masing-masing memiliki anggaran Rp. 21 miliar dan Rp. 72 miliar. Nah ini agar tidak tumpang tindih pembobotan anggarannya, bagaimana pelaksanaannya.Kesehatan Pembagian dekonsentrasi 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Itu saja, sekali  lagi pada dasarnya saya sepakat    untuk pos ini sepanjang 16 item program  tersebut tadi tepat sasarannya.  Demikian. Ketenagakerjaan 16 item program 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi nanti dibicarakan terpisah, tapi karena  sudah mendapat giliran saya ingin menyampaikan.  Pak Menteri, mengingat kesimpulan  Rapat Kerja  Komisi IX DPR RI  yang  lalu dengan Pak Menteri dan jajarannya pada tanggal 22 Januari 2015 yang  lalu pada poin tiga  mendesak Kementerian  memperluas dan   mengoptimalkan BLK  dan BLKM di tiap kabupaten kota yang  disinkronkan dengan program pemerintah  daerah. Selanjutnya di poin enam juga meminta kepada Kemenaker    untuk menyampaikan data jumlah  BLK dan BLKM  serta kondisinya diseluruh Indonesia. Ketenagakerjaan BLK 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya ingin men- share informasi terkait dengan BLK di Dapil  saya Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten  yang   menjadi serta industri rambut, industri knalpot dan  kemudian juga ada bulu mata dan aksesoris yang  kualitasnya dapat berkompetisi dengan  produk kelas dunia lainnya.   Nah saya ingin menyoroti perbandingan postru anggaran    masingmasing di Ditjen Pembinaan Pelatihan dan  Produktifitas total anggarannya adalah Rp. 1,6 triliun  dan ini adalah Dirjen anggaran   yang  paling besar anggarannya dengan 16 poin program.  Saya sepakat  dengan keberpihakan anggaran  yang  dibesarkan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan  Produktifitas asalkan sungguh targetnya terpenuhi dan tidak salah sasaran. Dan saya berharap  Bapak Menteri memperhatikan BLK  di Kabupaten Purbalingga   karena disisi lain Purbalingga adalah  tadi seperti saya sebutkan salah satu kabupaten yang  menjadi sentra  industri  namun BLK nya masih minim peralatan dan ketersediaan instruktur dimasing-masing bidang keterampilan.Ketenagakerjaan BLK Kabupaten Purbalingga 9



Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi nanti dibicarakan terpisah, tapi karena  sudah mendapat giliran saya ingin menyampaikan.  Pak Menteri, mengingat kesimpulan  Rapat Kerja  Komisi IX DPR RI  yang  lalu dengan Pak Menteri dan jajarannya pada tanggal 22 Januari 2015 yang  lalu pada poin tiga  mendesak Kementerian  memperluas dan   mengoptimalkan BLK  dan BLKM di tiap kabupaten kota yang  disinkronkan dengan program pemerintah  daerah. Selanjutnya di poin enam juga meminta kepada Kemenaker    untuk menyampaikan data jumlah  BLK dan BLKM  serta kondisinya diseluruh Indonesia. Ketenagakerjaan BLKM 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Yang kedua adalah sebagaimana kita ketahui sistem pengupahan di 2015 itu didasarkan oleh pendidikan kemudian prestasi, masa kerja dan juga jabatan. Tentunya kami dari Komisi IX akan mengawal proses pelaksanaan UMP ini, sehingga hak-hak buruh kita dapat terlindungi.Ketenagakerjaan Dasar Sistem Pengupahan 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh rekanrekan tadi, sebagian besar telah disampaikan oleh rekan ibu Okky Asokawati.Ketenagakerjaan Ibu Okky Asokawati 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Sebentar lagi kita akan memasuki Asean Community atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi Asia. Tentunya kompetisi atau persaingan antara tenaga kerja luar negeri dan tenaga kerja lokal akan semakin ketat. Nah saya ingin bertanya apakah upah minimum dan treatment yang diberikan kepada pekerja luar negeri itu sama dengan upah minimum yang diberikan dengan pekerja lokal.Ketenagakerjaan Perbandingan Upah Minimum 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya mohon kepada bapak Dirjen dan jajarannya untuk kemudian pada paparan pendalaman nanti lebih jelas memberikan target output dan roadmap-nya kepada kami sehingga kita bisa menuntaskan APBNP ini secepatnya.Ketenagakerjaan roadmap 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya mohon kepada bapak Dirjen dan jajarannya untuk kemudian pada paparan pendalaman nanti lebih jelas memberikan target output dan roadmap-nya kepada kami sehingga kita bisa menuntaskan APBNP ini secepatnya.Ketenagakerjaan Target output 9
AMELIA ANGGRAINI 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, sebagian besar telah disampaikan oleh rekan ibu Okky Asokawati. Saya mohon kepada bapak Dirjen dan jajarannya untuk kemudian pada paparan pendalaman nanti lebih jelas memberikan target output dan roadmap-nya kepada kami sehingga kita bisa menuntaskan APBNP ini secepatnya.Tenaga Kerja Roadmap, target output 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya ingin menanyakan satu, terkait dengan remitansi, bagaimana progress kesiapan Bank umum untuk memiliki Bank koresponden di Negara penempatan sehingga remitansi menggunakan jasa resi dengan rate murah dan aman dan bisa dinikmati oleh para TKI, nah apakah sudah ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk meminta otoritas Bank Central Negara penempatan yang dapat diimplimentasikan transaksi non tunai. Kemudian, yang kedua adalah saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Rekan Nini tadi terkait dengan pembinaan TKI purna. Bapak Kepala BNP2TKI beberapa waktu yang lalu pada saat RDP yang lalu telah menjelaskan terkait dengan pilot project kampung TKI yang akan dilaksanakan di beberapa desa untuk pembinaan purna TKI serta rekomendasi agar BLK segera diperkuat untuk menampun dan memperdayakan TKI illegal, yang mana ini bekerja sama dengan BUMN dan NGO, sejalan dengan hal tersebut pada Rapat Kerja dengan Kemenaker kemarin salah satu kendala percepatan revitalisasi BLK adalah sebagian besar BLK tersebut masih dalam tanggung jawab pemerintah daerah sehingga Komisi IX DPR RI pada kesimpulan yang kemarin merekomendasikan Kemenaker untuk membuat grand design penarikan BLK ke pusat dan untuk proyeksi revitalisasi BLK sepertinya akan menunggu waktu karena menurut Pak Menteri Kemenaker dibutuhkan dana sekitar Rp.1 triliun untuk upaya percepatan revitalisasi tersebut, kondisi ini saya harapkan harus dipikirkan oleh BNP2TKI agar sistem pembinaan terhadap purna TKI tetap bisa berjalan, nah itu untuk menjadi catatan saja.TKI BLK 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Kemudian, yang terakhir, sehubungan dengan kondisi BLK yang kurang maksimal performa kemudian juga ada juga kebijakan moratorium untuk tenaga kerja informal ke luar negeri ditambah lagi kondisi perekonomian kita sekarang kurang baik sehingga menjelang MEA Desember mendatang akan segera kita hadapi, bursa tenaga kerja asing tentu saja mengancam kesempatan tenaga kerja lokal, nah saya khawatir sehubungan dengan fakta-fakta tersebut untuk target sasaran pembangunan nawacita dalam menciptakan kesempatan kerja tidak dapat terpenuhi, jadi mohon penjelasan Bapak Kepala BNP2TKI terkait evaluasi moratorium tesebut.TKI Moratorium 9
Amelia Anggraini 1 Nasdem Jawa Tengah VII Perempuan Saya ingin menanyakan satu, terkait dengan remitansi, bagaimana progress kesiapan Bank umum untuk memiliki Bank koresponden di Negara penempatan sehingga remitansi menggunakan jasa resi dengan rate murah dan aman dan bisa dinikmati oleh para TKI, nah apakah sudah ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk meminta otoritas Bank Central Negara penempatan yang dapat diimplimentasikan transaksi non tunai. Kemudian, yang kedua adalah saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Rekan Nini tadi terkait dengan pembinaan TKI purna. Bapak Kepala BNP2TKI beberapa waktu yang lalu pada saat RDP yang lalu telah menjelaskan terkait dengan pilot project kampung TKI yang akan dilaksanakan di beberapa desa untuk pembinaan purna TKI serta rekomendasi agar BLK segera diperkuat untuk menampun dan memperdayakan TKI illegal, yang mana ini bekerja sama dengan BUMN dan NGO, sejalan dengan hal tersebut pada Rapat Kerja dengan Kemenaker kemarin salah satu kendala percepatan revitalisasi BLK adalah sebagian besar BLK tersebut masih dalam tanggung jawab pemerintah daerah sehingga Komisi IX DPR RI pada kesimpulan yang kemarin merekomendasikan Kemenaker untuk membuat grand design penarikan BLK ke pusat dan untuk proyeksi revitalisasi BLK sepertinya akan menunggu waktu karena menurut Pak Menteri Kemenaker dibutuhkan dana sekitar Rp.1 triliun untuk upaya percepatan revitalisasi tersebut, kondisi ini saya harapkan harus dipikirkan oleh BNP2TKI agar sistem pembinaan terhadap purna TKI tetap bisa berjalan, nah itu untuk menjadi catatan saja.TKI Remitansi 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Terima kasih Pimpinan.Pimpinan dan Anggota Komisi IX,Ibu Menteri Kesehatan beserta jajarannya saya hormati,Bapak Dirut BPJS beserta jajaran yang saya hormati.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan indikator capaian 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan kebijakan berubah-ubah 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Nama saya Andi Fauziah, dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Sulawesi Selatan III Apa yang terlihat dalam penjelasan rencana kerja Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah patut kita apresiasi. Namun nampaknya cenderung abai pada situasi dan kondisi nyata khususnya dalam ketersediaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan dasar dan SDM untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang sudah jabarkan. Misalnya dalam uraian mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenkes untuk meningkatkan akses dan mutu serta fasilitas layanan kesehatan serta jumlah jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Disebutkan indikator capaian dari upaya yang dimaksud adalah meningkatkan jumlah kecamatan yang memiliki satu puskesmas yang terakreditasi sejumlah sekaligus puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sejumlah 5.600 puskesmas. Itu berarti hanya 62,19 % dari keseluruhan puskesmas yang ada di tanah air ini yang hingga Desember 2013 tercatat berjumlah 9.005 unit Yuni puskesmas. Masih ada sekitar 3.405 puskesmas yang tidak terakreditasi yang secara otomatis jadi sedemikian terbatas kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan itu menurut saya bukan jumlah yang sedikit. Belum lagi ditambah dengan indikator capaian jumlah Kabupaten kota yang memiliki satu jenis rumah sakit umum daerah yang terakreditasi pada 2019 sebesar 384 Kabupaten kota atau 71,37% dan menyisakan 154 rumah sakit umum daerah yang tidak terakreditasi. Ini memunculkan problem yang crusial, apa sih tolak ukur yang digunakan dalam kebijakan akreditasi fasilitas layanan kesehatan tersebut.BPJS Kesehatan Kesiapan infrastruktur, 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Selanjutnya masalah kompetensi SDM kesehatan , terkait dengan paradigma sehat yang menempatkan paradigma promotif preventif sebagai pilar utama kesehatan selain masalah ketidakcukupan dan tidak memadai dan tenaga kesehatan di Puskemas sebagai layanan ksehatan tingkat pertama, sebagian besar tenaga kesehatan kita di tingkat puskesmas itu masih berparadigma kuratif. Padahal tenaga kesehatan di puskesmas adalah ujung tombak terdepan dalam menyukseskan program Indonesia sehat. Sya belum melihat adanya arah dan keterkaitan yang jelas dalam hal ini khususnya kebijakan pendidikan dan pelatihan yang terpadu untuk meningkatkan kompetensi SDM kesehatan di tingkat fasilitas layanan kesehatan dasar yang terkait dengan paradigma sehat promotif dan preventif yang sudah dimaksud sebelumnya. Terkait dengan BPJS, kita mengetahui bahwa masyarakat masih mendapatkan informasi yang simpang siur tentang bagaimana sih layanan BPJS ini yang sebetulnya. Sebagai contoh BPJS dengan KIS yang mungkin sebetulnya kalau menurut saya adalah istilah yang berbeda untuk jenis makhluk yang sama.BPJS Kesehatan Kompetensi SDM, 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Terima kasih atas  kesempatan yang  diberikan kepada saya. Saya hanya sedikit melanjutkan dari apa yang  sudah disampaikan oleh Ibu Okky bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) bahwa fasilitas kesehatan  milik swasta yang  memenuhi  persyaratan itu adalah dapat dan tidak wajib menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang  artinya  bahwa fasilitas kesehatan   milik swasta tidak diwajibkan untuk bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan sehingga kerjasama fasilitas kesehatan milik swasta dengan   BPJS Kesehatan itu merupakan sesuatu yang  optional atau didasarkan   kepada kesepakatan antara kedua belah  pihak. BPJS Kesehatan Pasal 26 ayat (3) 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Perlu dijelaskan secara rinci mengingat sangat boleh jadi penentuan dan tolak ukurnya bias urban atau bias wilayah yang berpeluang pada terciptanya kesenjangan dan ketidakmerataan dalam layanan kesehatan yang tentunya tidak selaras dengan visi misi pemerintah. Sekiranya ada kendala untuk para pemerataan layanan kesehatan, perlu dijelaskan agar dapat dirumuskan solusi dan resolusinya karena peningkatan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan adalah poin yang sangat penting dari program Indonesia sehat. Masih terkait dengan fasilitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan di tanah air dan kaitannya dengan pencapaian sasaran kesehatan nasional dari kurang lebih 9.005 puskesmas yang ada hanya 18,6% atau kurang lebih sekitar 1.670-an puskesmas yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency dasar atau Poned.BPJS Kesehatan Pemerataan layanan kesehatan 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Yang  selanjutnya terkait dengan rumah sakit –rumah sakit  yang  telah  bekerjasama dengan BPJS   baik itu rumah sakit  pemerintah ataupun swasta dimana pengawasan maupun evaluasi   yang  dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan  untuk menjaga kendali mutu dan kendali biaya. Hal ini pertama ketersediaan kualitas layanan yang   diperoleh peserta  sesuai dengan  kebutuhan medisnya, dan yang  kedua perlu diingat bahwa rasio klaim tahun 2014  itu mencapai 104% atau terjadi miss match per pendapat iuran dan biaya manfaat sekitar  1 triliun  kalau saya tidak salah.BPJS Kesehatan Pengawasan dan evaluasi 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Hal ini agak kontraproduktif dengan sasaran peningkatan kesehatan masyarakat yang memprioritaskan peningkatan prosentase persalinan di fasilitas dasar khususnya puskesmas sebagai ujung tombak. Apa yang sempat kami singgung terkait kesenjangan layanan kesehatan sesungguhnya bukan tanpa alasan, sebelumnya bu saya seorang pegawai negeri dan lama bertugas di puskesmas sehingga saya mengetahui persis bagaimana kerja kenyataan di puskesmas itu. Menurut data kami hanya terdapat sekitar 6,4% atau kurang lebih 5.076 puskesmas yang terdapat di kepulauan dan 1,2 % atau kurang lebih sebanyak 108 unit puskesmas saja yang terdapat di wilayah perbatasan.BPJS Kesehatan Persalinan di puskesmas 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan promotif preventif 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Oleh karena itu saya berpikir  bahwa BPJS mungkin perlu mengambil sebuah  solusinya apa, untuk  bagaimana caranya  supaya sosialisasi ini   berjalan lancar karena sudah dimana-mana kita dengar BPJS ini  gaduh, ada permasalahan dimana-mana, ada sih memang yang   sudah tertangani dengan baik dengan BPJS tetapi yang  saya dengar mungkin  hanya satu dari seribu satu keluhan tentang BPJS  yang  ada.  BPJS Kesehatan Solusi masalah sosialisasi 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Yang  ingin saya dalami adalah sejauh mana upaya BPJS Kesehatan dalam merangkul rumah sakit –rumah sakit  swasta   tersebut  untuk dapat ikut sebagai  penyelenggara pelayanan kesehatan dan berapa targetnya di tahun 2015 ini mengingat  masih ada sekitar  600 rumah sakit  swasta yang  belum bekerjasama  serta bagaimana upaya BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan  rumah sakit   swasta, rekanan terhadap para peserta mengingat akses informasi itu sangat terbatasBPJS Kesehatan Sosialisasi ke RS swasta 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Masih ada permasalahan, begitu banyak permasalahan BPJS terkait sosialisasinya dimana jaminan sosial kesehatan adalah hak asasi manusia maka pada hakikatnya menurut saya soal sosialisasi jaminan kesehatan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab negara tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Saya belum lihat sama sekali adanya sebuah Skim yang jelas dan terpadu tentang pelibatan pihak swasta baik asing maupun domestik yang khususnya eksternalitasnya tinggi seperti sektor tambang yang kemudian dapat dimobilisasi untuk menyukseskan program BPJS, minimal ikut dalam mensosialisasikan BPJS ini kepada masyarakat. Hal lain yang perlu kita perhatikan bersama adalah kebiasaan kita yang kerap ganti rezim itu selalu ganti kebijakan, sehingga tidak pernah ada kesinambungan. Dalam hal ini yang sangat saya takutkan adalah jika hari ini ada namanya Kartu Indonesia Sehat maka pada besok- besok atau kemudian hari namanya akan menjadi berubah jadi Kartu Indonesia Sehat plus plus atau plus apakah yang lain. Mungkin perlu dipertimbangkan bagaimana sebaiknya menggunakan peristilahan yang dibuat seragam dan lebih menjamin kesinambungan jangka panjang seperti cukup dengan mungkin dengan hanya cukup dengan kartu jaminan kesehatan nasional.BPJS Kesehatan Sosialisasi, 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Selanjutnya saya mungkin ingin memaparkan bagaimana perlunya  sosialisasi , tadi Ibu Irma dan  rekan-rekan yang  lain juga sudah menyampaikan   bahwa memang sangat kurang  yang  namanya sosialisasi Pak Fahmi, di Dapil saya sendiri yang  di ujung Sulawesi Selatan sendiri saya sudah    naik turun gunung disetiap tempat yang  saya datang saya tanya tentang  BPJS tidak ada yang  mengerti, masyakat semuanya blank, diam. Waktu saya tanya apakah semua sudah  terdaftar dalam BPJS,  kebetulan  saya kemarin banyak  bertemu dengan  ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang  punya anak sekolah itu mereka bingung, mereka  tidak tahu apa itu BPJS padahal BPJS ini sudah berjalan berapa lama. Saya menghibur diri saya mungkin karena  daerah saya yang   pendalaman sehingga BPJS tidak terkenal, mereka baru ngeh setelah  petugas setempat menyampaikan  bahwa Jamkesmas ataupun Jamkesda, padahal menurut saya tidak boleh   lagi,  masyakat sudah harus terbiasa dengan  yang   namanya BPJS, karena  sistem antara BPJS   dengan  Jamkesmas ataupun Jamkesda itu sangat   berbeda. Saya juga datang ke rumah sakit  di Dapil saya  sebagian besar tenaga  medisnya mengeluhkan karena sistem paketan tersebut. Kalau ada komplikasi mereka tidak  boleh mengklaim terhadap dua   kejadian karena aturannya hanya boleh satu. Demikian juga dengan yang  kemarin sangat banyak   mengeluh itu  tenaga medis dari  atau dokter-dokter kebidanan dan kandungan, mereka  mengeluhkan satu paket  SC kalau saya tidak salah  nilanya sekitar 3 juta sekian padahal itu didalamnya   sudah termasuk  ini itu  dan ketika ada  kegawatdaruratan medik  biasanya mereka   mengalah karena tidak boleh ada dua paket dalam satu klaim. Saya juga sudah  bertemu dengan petugas BPJS  Kesehatan ditempat saya, saya  mengatakan   bahwa mereka berdalih bahwa sudah melakukan  apa yang  namanya sosialisasi, mereka melakukan sosialisasi ketingkat kecamatan beserta para camat dan   kepala  desa. Ketika saya bertemu dengan kepala desa dan para camat   mereka bingung karena tidak bisa   membantu melakukan sosialisasi, karena  mereka juga tidak mengerti seperti apa sih BPJS ini, bagaimana sih BPJS ini?BPJS Kesehatan Sosialisasi, BPJS 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Itu sejumlah data yang sempat kami akses mohon dikoreksi jika ternyata datanya sudah berubah. Sekaligus berikan penjelasan yang lebih rinci tentang strategi dan agenda yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang bersangkutan. Karena ini juga sangat berkaitan dengan program BPJS dimana program dengan cakupan kepesertaan sebesar itu tidak ditopang oleh ketersediaan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan ,selain itu persoalan ini juga untuk secara nyata bertabrakan dengan program Nawacita.BPJS Kesehatan Strategi mengatasi masalah 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Yang   selanjutnya sebagaimana yang  telah diamanatkan   dalam  Permenkes 71 Tahun 2013 bahwa fasilitas kesehatan itu wajib membuat laporan kegiatan pelayanan  kesehatan dan diberikan secara berkala setiap bulannya kepada BPJS kesehatan. Mungkin  saya  bisa meminta lampiran data yang  terkait  dengan  utilitation review sebagai  bahan  evaluasi kami sehingga Komisi IX bisa melihat pengguna layanan kesehatan  yang  terbanyak itu darimana, apakah peserta yang  termasuk dalam kategori PBI, penerima ataupun peserta mandiri. Menurut saya hal ini penting dalam perumusan  rencana kenaikan  iuran BPJS  sehingga bisa ditentukan batasan bahwa untuk kenaikan iuran nantinya. BPJS Kesehatan utiliation review 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Yang terakhir adalah justru BPJS dan pasar modal, yang sangat penting untuk dicermati adalah pengembangan usaha BPJS ke pasar modal, dalam hal ini saya berharap bahwa tidak ada salahnya kita untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatiaan, kenapa saya mengatakan seperti itu karena globalisasi dan interpedensi dalam sektor modal finansial saat ini salah satunya memunculkan efek makin rentannya perekonomian suatu negara atas guncangan eksternal, saya rasa kita sudah pernah mendengar dan seharusnya belajar dari pengalaman krisis yang ada, bahwa ketika krisis terjadi salah satu yang kerap menjadi korban adalah hilangnya dana pensiun pekerja yang dipertaruhkan di pasar modal, salah satu faktor penyebab mengapa Indonesia relatif lebih rentan terhadap guncangan krisis global Tahun 2007, 2008 yang saya rasa sampai saat ini masih berlanjut, adalah karena sektor finansial kita yang relatif tidak terintegrasi dengan relatif tidak terintegrasi secara kuat dengan financial global, sehingga kita tetap mempunyai daya tahan dan mampu tumbuh dengan stabil pada saat Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat masih bergulat dengan krisis, sehingga saya merasa bahwa perlu ada regulasi yang berhati-hati dan terukur terkait agenda pengembangan BPJS Ketenagakerjaan ke pasar modal, salah satunya mungkin adalah regulasi tentang jumlah maksimal modal yang dapat dipertaruhkan di pasar modal yang tentu saja menjamin yang tidak saja menjamin kontinuitas keuntungan, namun terutama tidak mempertaruhkan dan mengganggu jaminan keamanan dana tenaga kerja kita, yang saya tegaskan disini adalah kita sangat perlu untuk tetap terukur dan sangat berhati-hati, sehingga saya mengharapkan agar pengelola BPJS memperhatikan hal ini dengan seksama.BPJS Tenaga Kerja BPJS ke pasar modal 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Pada pertemuan pagi hari ini saya hendak menyorot soal kebijakan iuran jaminan hari tua, dengan memperbandingkan bagaimana besaran iuran Negara-negara tetangga kita, tidak usah jauh-jauh kita membandingkan dengan Negara-negara di Eropa barat ataupun Skandivia, yang mempunyai tradisi negara kesejahteraan yang sangat kuat atau welfare state, kita cukup memperbandingkan dengan Negara-negara yang ada di kawasan ASEAN dan Negara-negara di kawasan Afrika yang menurut saya tingkat kesejahteraannya jauh dibawah negera kita sendiri, total besaran iuran di Singapura itu mencapai 40% dengan pembagian 20% orang pemberi kerja, 20 persen oleh pekerja, sedangkan di negara Malaysia totalnya iurannya 23% dengan pembagian 12% oleh pemberi kerja dan 11% oleh pekerja, untuk negara Filipina totalnya 8% dengan pembagian 4,7% pemberi kerja dan 3,7% oleh pekerja, di Afrika sebagai perbandingan saya ambil data yang saya dapat adalah negara Tanzania dengan total iuran 20%, masing-masing 10% oleh pemberi kerja dan pekerja ….(tidak jelas)…. Totalnya 15% dengan pembagian 10% pemberi kerja, 15% pekerja, sedangkan Indonesia sejauh ini yang saya ketahui hanya sebesar 5,7% dengan pembagian 3,7% pemberi kerja dan 2% pekerja dari nilai upah.BPJS Tenaga Kerja Iuran JHT, 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Kesimpulannya bahwa total iuran jaminan hari tua di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan Negara-negara tetangga kita di negara ASEAN, dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tumbuh tinggi dan stabil di kisaran 5% sampai 6% cukup beralasan bagi saya untuk merevisi besaran iuran jaminan hari tua tersebut untuk memberikan jaminan sosial yang lebih memadai untuk tenaga kerja kita, pertanyaan yang saya ajukan itu kira-kira jika menurut BPJS Ketenagakerjaan berapa kisaran kenaikan yang tepat untuk kepentingan Indonesia yang menguntungkan tenaga kerja kita sekaligus untuk iklim yang kondusif, untuk iklim investasi.BPJS Tenaga Kerja Kenaikan iuran 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Pertanyaan saya selanjutnya adalah sejauh mana keterlibatan stakeholder terkait khususnya dari unsur masyarakat terwadahi dan terakomodasi dalam struktur BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya profesional dan teknokrat Pemerintah tetapi juga serikat pekerja yang berkepentingan secara langsung dengan manfaat BPJS Kesehatan ini, hal ini menjadi lebih urgent jika ditinjau ulang terkait dengan penambahan program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup sektor informal dan jasa konstruksi, sejauhmana pemangku kepentingan tersebut dilibatkan dalam program BPJS.BPJS Tenaga Kerja Keterlibatan stakeholder 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa saya sangat menyambut baik bagaimana dengan agenda jaminan pensiun dengan tetap mempertahankan jaminan hari tua jauh berbeda dengan usulan sebagian pengusaha yang menginginkan penggantian JHT jika jaminan pensiun sudah terselenggara, alasannya saya sederhana saja pertama, bahwa meskipun saat ini situasinya belum dikatakan baik, namun saya punya keyakinan yang kuat bahwa dengan membaiknya status kesehatan masyarakat usia harapan hidup akan makin panjang, sehingga usia pensiun penduduk kita ke depannya tentu akan lebih produktif. Bagaimanapun pekerjaan adalah soal martabat, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan cenderung merasa martabatnya lebih rendah, sehingga menurut saya jaminan hari tua dapat menjadi modal usaha sehingga tetap produktif, sehingga jaminan pensiun untuk mendukung daya beli pekerja memasuki usia pensiun sehingga tidak saja positif buat diri bekerja, tapi juga positif buat perekonomian secara keseluruhannya. BPJS Tenaga Kerja Penggantian JHT 9
ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA 1 GOLKAR Sulawesi Selatan III Perempuan Terima kasih.Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya yang saya hormati.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua,Om Swastiastu.BPJS Tenaga Kerja perbandingan 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Yang selanjutnya saya tanyakan apakah Kalbe Farma pernah mengalami kejadian yang seperti ini?Kesehatan Kejadian 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III Perempuan Saya langsung saja, mengenai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik pada dasarnya tentu ada beberapa prinsip . Saya hanya hendak menyoroti satu hal mengenai tentang karyawan yang terlatih, tentu saja Kalbe Farma tidak mempekerjakan sembarang karyawan, mengingat ini adalah perusahaan yang begitu besar. Bagaimanakah kontrol kerja dibawah pengawasan supervisor dan bagaimana kualifikasi kemampuan dan pengalaman karyawan yang bekerja didivisi produksi ini. Apakah kesehatan fisik dan mental terkontrol sehingga yang namanya human error dapat kita hindariKesehatan Pengawasan kerja 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III perempuan Yang kedua, Bapak Kepala BNP2TKI, soal kasus yang menimpa ADK kita, saya menganggap masalah ini sangat penting dan saya sedikit memberikan perhatian karena di daerah asal saya adalah daerah yang merupakan penyumbang ADK di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya 74 orang ADK kita yang diduga menjadi korban trafficking oleh kapal Taiwan berbendera Indonesia dan ditahan di Afrika Selatan, para ADK ini mengalami bukan hanya gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja yang berkepanjangan, pemenjaraan yang bukan kesalahan mereka, kekerasan fisik dan psikis hingga praktek illegal berupa perburuan hiu dan paus, kesimpulannya adalah bahwa para ADK ini kurang mendapat perlindungan padahal mereka sudah memiliki KTKLN yang notabanenya merupakan dokumen sistem perlindungan TKI. Menurut saya soal KTKLN ini sendiri sudah menuju kontroversi, kenapa? Karena bertabrakan dengan Undang-Undang Imigrasi dimana dokumen TKI itu cukup dengan paspor dan visa kerja. Untuk itu, saya merasa perlunya ada sinkronisasi aturan tetapi yang paling penting adalah bahwa perusahaan perekrut ABK ini sebaiknya memiliki dua ijin yaitu ijin PTKIS dan ijin rekrut ABK, hal ini tidak saja sifatnya khusus bagi tenaga kerja ABK tetapi dari kasus ini perusahaan perekrut ABK juga terlibat, berdasarkan data yang ada sampai Desember 2014 ada 277 ABK yang dipekerjakan perusahaan Taiwan yang dipulangkan tanpa mendapatkan hak gajinya, pada waktu yang bersamaan pula hanya ada dua perusahaan yang terdaftar dan memiliki surat ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal sehingga Perusahaan-perusahaan yang merekrut ABK tersebut tidak terdaftar memegang ijin, jadi punya dalih dan kemungkinan lepas dari tanggung jawab.TKI ADK, KTKLN, PTKIS 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III perempuan Yang terakhir, soal desentralisasi kewenangan dalam penanganan TKI, menurut saya masalah TKI ini adalah tanggung jawab seluruh pihak terkait, karena itu sangat urgent untuk melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini, kita semua tahu bahwa proses perekrutan TKI ini bermula sejak dari satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa ataupun Kelurahan sehingga mungkin sudah perlu dirancang skim pelibatan pemerintahan desa untuk ikut mengatasi persoalan TKI dan imigrasi non prosedural intinya adalah mengakui peran pemerintah desa dalam sistem dan mekanisme perlindungan yang disusun pemerintah pusat atau nasional. Regulasi tentang perlindungan TKI bahkan perlu di dorong sampai tingkat desa mungkin melalui Perdes. Selain itu desa juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan konsultasi kepada calon TKI tentang imigrasi yang aman.TKI Desentralisasi kewenangan 9



Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III perempuan Selanjutnya, dari sisi pelatihan, selama ini pendidikan dan pelatihan calon TKI sangat terfokus kepada aspek keterampilannya saja sehingga Pak Ketua ketika kadang-kadang hak TKI menghadapi masalah atau suatu krisis sehingga pelaksana pendidikan dan pelatihan calon TKI juga kurang terpantau, karena itu perlu peran pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pra keberangkatan melalui pendidikan luar sekolah dan atau sekolah kejuruan yang juga menitikberatkan pada hak-hak TKI.TKI Pelatihan 9
Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 1 Golkar Sulawesi Selatan III perempuan Bapak Kepala BNP2TKI, yang pertama-tama hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama bahwa dalam perkembangannya saat ini situasinya sudah menjurus pada urgency perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan TKI, perdebatan soal TKI selama ini hanya berlangsung parsial dan kita selalu berebutan hilirnya seolah-olah bahwa tidak ada lagi persoalan di hulunya, banyak hal yang telah berubah misalnya penerangan sistem jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan maupun tuntutan publik atas perbaikan tata kelola TKI sudah sangat tinggi, dari situ kita melihat bahwa masalah-masalah TKI saat ini secara jelas menunjukkan bahwa aturan perundangan yang ada kurang memadai sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian kembali, sudah sangat mendesak untuk mengatasi masalah TKI secara utuh dan menyeluruh untuk menjawab tantangan yang ada. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, melalui meja Pimpinan, saya mendesak agar revisi UndangUndang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI agar prosesnya segera dilanjutkan sebagai kerangka untuk menyelesaikan masalah TKI secara komprehensif dan hal ini juga tadi sudah diungkapkan oleh Rekan Irma dan Rekan Okky, saya menganggap bahwa kebijakan Adhoc semacam moratorium seharusnya digunakan untuk merumuskan dan memformulasikan regulasi yang memadai sehingga perlindungan TKI dapat dijalankan lebih baik dari sebelumnya. Terkait dengan ini setahu saya pembahasan tingkat pertama sudah dilaksanakan, saya rasa sudah perlu untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnyaTKI Undang-Undang No.39 Tahun 2004 9

ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki

Camkan itu, camkan, kalau bisa case ini 2016 nanti jangan 2015 ini, kalau bisa
bilang ke Jokowi kalau tidak kalau mau, kalau tidak mau akan ada apa-apa di akhir
tahun. Rp.100 miliar saja yang kita bahas di Depkes itu kita kita workshop itu,
berhari-hari, berhari-hari begitu, ini untuk penukaran kartu saja Rp.1,2 triliun untuk
ganti KIS begitu, untuk seluruh Indonesia. Jadi, kalau bisa ini kita workshop Ketua,
ini saja yang saya usulkan disini. Workshop kita, mungkin untuk anggaran Tahun 2015 taruhlah sudah kita ketok, tetapi untuk Tahun 2016 nanti mulai Januari ini
sampai nih kita duduk bersama mau kita apakah kesehatan ini, mau kita
apakan? Kita duduk sama sama. Dulu pernah kita lakukan agak bagus sedikit, tapi
kalau ini tidak dilakukan Pak Ketua, begini terus nanti sampai 5 tahun kita kerja
seperti ini, mau kita apakan? puskesmas, ini 9000, 9000, nanti kita workshop Tahun
2016 harus kita bangun 9000 lagi. Ada duit kok, ada, sekali lagi ada duit untuk itu, ini
yang kemarin juga Rumah Sakit Pratama juga begitu, belum dibangun-bangun juga
dengan bagus …(tidak jelas)… Dimana itu untung, Sudah kita ketok kok masih
belum di apa namanya? belum juga dibangun dengan bagus begitu, ya karena
rumah sakit tidak bisa, kita bangun prasarananya begitu, bbmnya sudah turun, ya
jadi sekali lagi Bu permasalahan disini harus kita tuntaskan 2-3 tahun ini, kita tidak
mau lagi menginginkan …(tidak jelas)… yang dinamakan kita sampai kepada
Indonesia sehat, kalau anggaran Depkes kita preventifnya lebih banyak daripada
kuratifnya, kalau sudah preventifnya 70% sampai 75% baru kita sehat, tapi kalau
sebaliknya kuratifnya 75% kemudian dia preventifnya 20% omong kosong Indonesia
sehat itu Bu. Camkan itu Bu, kita sudah pelajari bertahun-tahun ini dan sudah kita keliling keberbagai negara, ya kita ke Amerika Latin, sudah ke Eropa, sudah ke Afrika ini yanginti-intinya Bu, jadi Pak Ketua, disini Pimpinan saya usulkan kita harus dudukbersama-sama ini, yah kita harus dalam bernegara ini bahwa birokrat itu sebagaiayah, kita sebagai Ibu, Gubernur dan Walikota sebagai anak-anak, kita duduk samasamaapa yang mau kita lakukan? Workshop itu harus merupakan satu keputusankita disini, kapan kita workshop untuk membicarakan Tahun 2016 nanti, apa yangmau kita ini, anggaran itu jelas, anggaran itu jelas ini, ini, yang dasar-dasar ini, jadisekali lagi itu saja mungkin, kita sekedar mendongkrak saja dan kita siap disini,insyAllah masyarakat juga menunggu kerja kita, saya tahu kenapa ditunjuk Ibu jugasudah tahu semuanya, juga karena keidealismenya juga ya dengan memperhatikanrealita yang ada, maka kita juga disini saya lihat dengan kepemimpinan, pimpinankita yang ada sekarang yang dipimpin oleh Bapak Dede Yusuf, kita sama-samamembicarakan ini sehingga nanti paling tidak 2017 tidak ada lagi masalahkesehatan, sakit apa semuanya, duh bingung kita sudah pusing kita putih rambut inigara-gara itu Bu.BPJS Kesehatan Anggaran 9

ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Jadi, begini Bu kalau ada orang yang tinggal di desa yang sangat terpencil,kalau ke kota atau kalau ke jalan hitam itu mungkin bisa 5 atau 6 jam apalagi kekota, kemudian ada orang yang di desa terpencil itu sakit gigi, berhari-hari diaseminggu sakit giginya kan kemudian disitu ada mantri, di desa terpencil itu, dia kemantri itu, begitu dia ke mantri itu di kasih pil sedikit saja, minum ini katanya. 2 detik,5 detik sembuh begitu, kira-kira Bu apa komentar orang yang sakit itu kepadamantri? apa kira-kira kata-kata yang pas untuk di apa namanya disebutkan olehorang yang sakit itu kepada mantri tersebut, mungkin orang yang sakit itu bilang kemantri itu, anda orang yang paling hebat di dunia ini, anda brilian, anda luar biasa,kesehatan itu langsung dia sehat.Jadi, lucu in8i di negeri kita ini, kenapa saya bilang lucu? ada 3 yangdiperdagangkan di luar tidak diperdagangkan, di Indonesia lucu ini, disinidiperdagangkan, disana tidak, kesehatan, hukum, maupun juga hasil alam itu, mataair, minyak dan lain- lainnya. Saya pernah tinggal beberapa tahun di Timur Tengah,juga pernah tinggal dulu beberapa tahun di Eropa, lain disini, saya juga bingung, ohIndonesia ini apa namanya saya juga pernah tinggal di Indonesia Bu, ya kok lainbegitu diperdagangkan ini, hukum ya jadi kalau bobrok ini menangani kesehatan ini,saya tidak tahu lagi Pak Ketua apa yang mau kita melakukan ini hukum, di negeri inikan bobrok, Kejaksaan bobrok, kehakiman bobrok, Kepolisian bobrok, ketiga-tiga inibobrok, makanya ada KPK, kau tidak boleh bobrok, KPK tidak akan ada.Penanganan bencana bobrok waktu itu menangani bencana Bahorok, berencanatsunami, bencana lain-lainnya akhirnya kita buat BNP BNPB Badan NasionalPenanggulangan Bencana,BPJS Kesehatan Masalah kesehatan daerah terpencil 9
ANSORY SIREGAR 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Sedikit, melalui Pimpinan.Langsung saja, kalau seandainya siapa pun yang masuk kelas 3 gratis begituya apakah bisa ditanggung oleh kelas 2 dan kelas 1 itu? kalau seandainya ya ini kanmasih bayar ini, karena sekarang di tengah-tengah masyarakat 1 keluarga 5 orang, 5kali 25 ya kan itu kan 125, per bulan, yang akan mereka bayarkan, kalau Bapakmengadakan survey waduh banyak disana itu yang mereka terpaksa membayar danitu setiap kali kita ke masyarakat itu "waduh Pak, kami tidak kuat, kami tidak kuattetapi terpaksa harus bayar karena kalau tidak bayar di pinalti, di apa gitu". Ini kirakirakalau kita mungkin itu yang saya bilang ke workshop itu Pak, misalnya kalaubagaimana siapapun yang sudah masuk kelas 3 gratis mungkin kalau yang kayakayaapa tadi kalau dia masuk kelas 3 ya oke saja, ya tapi yang banyak juga yangdaftar kelas 2 kan dan kelas 1, ya nanti tambahannya kita cari dari APBN saya kiraitu tidak banyak begitu.Itu saja Pimpinan. Terima kasihBPJS Kesehatan Pembagian kelas BPJS, 9
ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Kemudian penanganan TKI bobrok, ya dimana-mana TKI bermasalah, kita buatBNP2TKI. Nah, ini kalau kesehatan ini dari tadi semua anggota, hampir semuaAnggota bilang tadi ya Bu ya bobrok penanganannya begitu, mau kita apain ini? BuMenteri, Pak Dirut BPJS, apa yang mau kita lakukan Pak Akmal? kan sering kitatelepon-teleponan Pak begitu, kebobrokan ini begitu, kebetulan mungkin ya Bu Ribkatadi ya saya masih ikut membahas apa namanya APBN Depkes ini mulai dari Rp.3,7triliun dulu tahun 2005 sampai sekarang berapa trilyun begitu, tapi karenapenanganannya bobrok Menteri-menteri yang itu Menteri siapa Siti Fadilah, mauMenteri si Endang, mau Menteri yang barusan Mboi itu siapa? merah, merah Bu,kesehatan diperdagangkan begitu, ini mau diperdagangkan lagi? 5 tahun ke depanbobrok, dulu pernah ditulis disini Tahun 2007 Indonesia sehat Tahun 2007 tapipenanganannya seperti ini, iya Bu Ribka? saya kadang tidak apa namanya, enggaktahulah lagi apa yang mau dibilang sama Pak Akmal, Bu Menteri ini apa, adabeberapa Menteri juga yang ktia inikan disini tetapi masih seperti ini, maka sayausulkan Pak Ketua satu saja yang saya usulkan disini, satu aja, kalau ini tidak kitaakukan, akan seperti ini kita 5 tahun.BPJS Kesehatan Penanganan TKI bobrok 9
ANSORY SIREGAR 4 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ya juga PP yang di Undang-undang Kesehatan maupun juga Undang-undangRumah Sakit tahun 2009, ada beberapa PP nya yang belum dibuat.BPJS Kesehatan PP yang mendukung 9
ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ah bisa. Itu bukan harapan kita, harapan mereka begitu. Kata Bu Ning ya?kata saya juga tuh. Itu dulu itu waktu jaman-jaman dulu, ya, jadi itu workshop benarbenartapi tujuan kita satu, agar terjawab masalah kesehatan yang amburadul ini, itusaja dulu. Akan terjawab nanti dan kita akan kalau sudah keputusan kita nantisemuanya tidak akan menyetujui anggaran ya Bu ya? kita pernah lakukan disini Bu,kalau tidak salah Tahun 2008 tidak … (tidak jelas)… Saya termasuk tidak setuju, 2kali Paripurna kenapa itu Komisi IX DPR RI itu? kok belum disetujui, kalau dia belumapa yang kita masalahkan disini? masih ingat Bu Ning ya? Bu Ning ketawa itu,begitu Paripurna ke-3 baru mereka oke, Banggar apa semuanya ininya, kita okekanapa yang mereka inginkan. Nanti kita begitukan juga Bu, kita kontak seluruh Fraksiyah kita kontak semuanya, Bu Ribka bisa ya? oh bisa, bisa. Jadi kita kontak seluruhFraksi bahwa anggaran yang yang sudah kita workshopkan, sudah kita inikan, inianggaran yang bagus ini coba tolong disetujui, kalau tidak kita kompak semuanya yakita bilang jangan kita menyetujui APBN 2016 tetapi setelah kita workshop 1 bulan, 2bulan tadi itu.BPJS Kesehatan Workshop 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Jadi itu perkiraannya, imbal hasilnya sampai 5 tahun terakhir diatas 10% Pak, lebih tinggi ketimbang hasil dari perbankan. Saya ingin melanjutkan dengan merespon beberapa jawaban pertanyaan tadi..BPJS KetenagakerjaanImbal hasil 5 tahun 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Sedikit Pimpinan. Kalau ada keputusan untuk mendorong, Komis IX mendorong untuk meningkatkan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan diminta meningkatkan kepesertaan, seperti yang tadikan istilahnya ada perusahaan itu punya 5.000 pekerja yang didaftarin 1.000 kemudian juga gajinya 5 sampai ini, nah ini kita dorong ini ada satu keputusan mendorong apa namanya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja begitu. Pak Anshori tadi disebutkan oleh Dirut bahwa mulai 1 Juli 2015 peran BPJS dalam pengawasan itu akan dengan sendirinya berjalan , saya kira semangatnya sudah masuk pada poin 2b masuk pada kalau gitu diselipkan bahasa pengawasan disitu, mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi ya, termasuk meningkatnya pengawasan.BPJS KetenagakerjaanPengawasan dari Komisi IX 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Sedikit lagi melalui Pimpinan biar nyambung, di Malaysia itu Jamsosteknya itu mempunyai kewenangan dengan rekomendasi dia ke Departemen Ketenagakerjaannya , kalau seandainya ada satu perusahaan yang melaporkan pesertanya dan gajinya palsu , tidak sesuai itu bisa dicabut. Sedangkan penegakan Hukum dikita ini nggak ada ini, nah mungkin harus kita perkuat dengan dengan Undang-Undang barangkali ini gitu, karena lemah kita. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Pimpinan untuk melengkapi pertanyaan Pak Djoni tadi tentang ... investasi . 2014 ini seperti yang saya utarakan 187 triliun pak naik dia menjadi 500 triliun, itu 2015 230, 2016 sekitar 300, 2017 sekitar 390 dengan pertumbuhan rata- rata 21%.BPJS KetenagakerjaanPerbandingan jaminan sosial di negara lain 9
ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Kalau perlu kita Pimpinan mengingat di lapangan ini sudah merupakan usulan kita barangkali apalagi di Kementerian, ini kenapa ada Badan POM ini banyak pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan kita tahu siapa mungkin siapa pengusaha-pengusahanya ini begitu ya, tidak sayang dengan masyarakat, tidak sayang anak bangsa kita, jadi ini perlu ini sekali lagi tolong juga gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal, wah itu harus dikencangkan lagi itu, kalau itu harus mendunia Indonesia begitu, bahwa anak-anak memang kalau mungkin ada ini ya begitu ada dapat ini, anak-anak itu sebelum beli kalau sudah tersosialisasi ya, Pak ini apa, bahan dari apa Pak begitu ya sebelum beli makanannya, jadi sudah ada budaya menolak makanan-makanan itu begitu, itu vetsin-vetsin itu diotak itu kalau sudah di scan kelihatan putih-putih, lama-lama dia mati atau tidak berfungsi sehingga banyak sekarang penyakit-penyakit modern. Jadi itu tolong sosialisasi ini agar kita bisa sosialisasi lingkup provinsi, lingkup kabupaten juga itu tolong ditingkatkan begitu, itu saja Pimpinan barangkali sekedar menekankan, menguatkan saja agar sosialisasi-sosialisasi KEI yang ada di Badan POM ini tetap kita lakukan selanjutnya.BPOM Gerakan nasional 9
ANSORY SIREGAR 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Melalui Pimpinan.Jangan lagi terjadi seperti di Tanjung Priok karena petugas melempem, karena yang dilawan itu bintang-bintang sehingga lolos dia, begitu lolos tahu-tahunya di kontainer itu narkoba, jangan sampai terjadi lagi. Jadi, Bapak mempertaruhkan kredibilitas begitu.BPOM Petugas kurang tegas 9
ANSORY SIREGAR 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Langsung saja, mungkin langsung ke sosialisasi barangkali ya, karena cukup banyak sosialisasi di Badan POM ini begitu dimana harus kita tingkatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat ini dan juga sudah sering kita menemukannya di lapangan, sampai-sampai beberapa titik yang sudah pernah saya lakukan mungkin ada tiga titik, per titik saya undang 1000 orang di Dapil saya daerah pemilihan, bagaimana kita disitu adakan sosialisasi obat-obat berbahaya, bahan berbahaya mungkin bisa boraks, ada formalin pengawet-pengawet, ada juga (tidak jelas) banyak lagi yang lain-lain, begitu juga sosialisasi jas ya, jajanan anak sekolah, nah ini sangat-sangat perlu kita tingkatkan begitu, kalau perlu sosialisasi ini tidak ada satu kabupaten kota pun atau bahkan mungkin ke Camat karena Pimpinan melalui Pimpinan ini di beberapa negara Badan POM ini sudah jadi Kementerian, di beberapa negara Eropa sudah jadi Kementerian, saking pentingnya ini, urgent nya ini apalagi mungkin untuk di Jakarta, di Jakarta ini saya kira gorengan-gorengan yang ada di Jakarta itu pakai plastik dan kadang-kadang mereka tidak malu lagi ini plastik langsung diceburin ke kualinya biar garing, seharusnya pengawas dari Badan POM ini jadi yang kita makan plastik, kenapa dia garing itu plastik, coba ada punya alat khusus begitu, pura-pura saja langsung tangkap, kalau ketangkap begitu, walaupun sudah diberlakukan tetapi belum maksimal ke Sekolah-sekolah, begitu ada makanan-makanan zat-zat yang apa namanya dalam jangka 5, 6 tahun anak itu bisa dead begitu ya atau bisa stroke, jadi tolong ini Pak Kepala sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan ini kalau ditingkatkan dari yang sebelumnya, masih kurang. Berapat titik sebelumnya mungkin ya untuk Tahun 2015 ini minimal kalau bisa ditingkatkan, ditingkatkan saja, kalau pun tidak bisa mungkin tetap seperti kemarin, ya berapa titik yang, paling juga kalau umpamanya satu taruhlah dengan jumlah mungkin per kegiatan mungkin 200 digabung menjadi 2, 3 kegiatan kita bisa mengundang orang banyak. Mungkin dengan hitungan uang umpamanya 1 atau 1,5 miliar per Anggota baru 75 kok dari 1 triliun tadi, jadi tolong nanti kita tingkatkan kembali dalam sosialisasi ini begitu.BPOM Sosialisasi 9
Ansory Siregar 6 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Yang nomor dua pimpinan dengan angka.Kesehatan Alokasi anggaran 9
Ansory Siregar 7 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Diamanahkan oleh siapa pak?Kesehatan Amanah 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Belum pimpinan. Mungkin dengan sangat berat barangkali ya untuk saya menyetujui ini apa yang kita bahas sekarang ini, karena tetap sebelum melihat rincian anggaran ini dimana dalam Undang-undang kita juga ya begitu juga dalam keputusan MK dan juga ditambah dengan komisi lain juga melakukan hal yang sama saya belum bisa menerimanya pimpinan.Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya pimpinan, itukan apalagi mau dibawa dengan Menteri ya untuk disahkan nanti, saya terlepas untuk mensahkan ya sebelum melihat rincian-rincian anggaran ini semuanya dan itu hak konstitusi saya untuk melihat itu. Tapi kalau nanti sudah dianggarkan saya nggak boleh lagi melihat itu tapi sebelum itu saya berhak untuk melihat dan itu merupakan juga keputusan MK. Disamping juga saya sebutkan di forum ini komisi-komisi lain juga melakukannya. Bagaimana kita mau menyetujui seperti ini? ya kita tidak tahu berapa ditaruh di A, berapa ditaruh di B dan berapa ditaruh di C. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 3 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ya pimpinan, saya sama seperti nomor satu tadi, setiap rincian ini kalau tidak ada jumlahnya saya tidak bisa menerima. Tempat, data dan semuanya sama juga dengan nomor satu, tetap meminta rincianrinciannya. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 4 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya contohkan Pak Dirjen, contoh mungkin taruhlah di Komisi IV pada Gapoktan, Gapoktan ini sudah dapat berapa. Komisi V umpamanya pada bantuan desa umpamanya per desa taruh umpamanya 200 juta atau 250 juta, sudah ada desainnya itu mana yang belum dapat... Jadi ada semuanya rincian yang ini berapa jumlahnya itu ada, begitu juga komisikomisi lain juga begitu. Jadi kalau seperti ini berat saya untuk menerima ini pimpinan, dan ini tidak biasa saya, nggak biasa ini Pak Dirjen, saya sudah periode ketiga ini nggak biasa seperti ini dan memang sudah kita tanya kok MK nya dan juga sudah kita Pimpinan DPR sendiri Marzuki Alie juga bisa dan bahkan sudah diketok oleh MK , setelah itu masih kita bahas dengan rincian, sudah diketok loh itu, diketok pertama kali.Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 5 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Jadi Pak Dirjen tidak salah, lebih baik kita orang Medan inikan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya, saya juga seperti itu pimpinan. Jadi seperti ini umpamanya apa yang mau, bagaimana ini rincian nggak ada yang mau kita inikan, masukin dimana itu apa nggak bisa kita ini. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Anggaran 9



Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Yang kedua Pimpinan, untuk itu tadi untuk yang Balitbangkes Pak Chandra, sebenarnya anggaran Bapak sebenarnya ada disini kecil sekali dari presentase ya, apalagi penelitian demi penelitian begitu, tetapi seperti tadi Teman-teman bilang saya sebenarnya sangat mengusulkan Pimpinan secara garis besar minimal Rp.1,5 Triliun, kita sudah baca dari sebelumsebelumnya itu, entah disisir dari mana atau darimana tetapi kami mohon mungkin bahan catatan kita ke Menteri bahwa Balitbang ini harus di, jadi ini fokus Pimpinan jadi ini termasuk istilahnya preventif dan anggarananggaran preventif kita disini masih jauh dari ini, kuratif-kuratif, walaupun kuratif penting tetapi preventif itu lebih penting begitu. Secara garis besar disini ya yang disebutkan tadi, memang ini sudah disuarakan terus menerus di Balitbang ini saya tidak tahu juga sudah kita suarakan kemana ini badan apa namanya kalau di Kemenkes itu sudah disuarakan oleh DPR RI tiap tahun ini Balitbang ini tetapi kok kenapa anggarannya masih karena - 29 - menurut saya masih belum sesuai ininya, masih belum seluruh Indonesia ya?Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Pimpinan, interupsi. Jadi, saya sebenarnya lebih fokus tadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman bahwa sesungguhnya postur anggaran ini sudah termaktub dalam DIPA dan sudah ada di website Kementerian. Kalau saya ini Pak Usman, ini kan kita periode yang baru Pak, ini masa periode DPR RI 2014- 2019 kalau kami mungkin saya, Pak Ansory yang periode kemarin kita mungkin bisa, tetapi kalau Kawan-kawan ini sebagian besar masih baru. Pak Usman, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka di daerah pemilihan masing-masing, nah apa yang disampaikan Kawan-kawan adalah lebih kepada bagaimana penguatan kepada Kementeriannya sendiri sesungguhnya kita ingin menguatkan dari sisi mana terutama tentu paradigmanya adalah daerah pemilihan masing-masing, daerah pemilihan Kawan-kawan ini, ini akan kita lihat misalnya tadi soal puskesmas nah masuk tidak di daerah pemilihan ini, ada tidak di daerah pemilihan mereka, yang ada daerah perbatasannya, yang terpencilnya, nah itu jadi sesungguhnya ini lebih kepada komitmen kita 5 tahun begitu Pak Usman. Bukan lagi kita bicara debatnya bahwa ini sudah ada di DIPA kemarin, bukan disitu sebenarnya, ini adalah lebih bagaimana penguatan bersama dan data yang hari ini kita mintakan dalam prospek ke depannya, karena kita tidak bicara untuk tahun ini, tidak akan bicara kesinambungan sampai 5 tahun ke depan. Itu kalau saya bisa ambil jalan tengahnya Pimpinan dan disamping tentu rincian ini tidak ada masalah, kalau menurut hemat saya tidak ada salahnya kalau untuk itu kita bisa diskusikan dalam kaitan untuk penguatan kinerjanya, itu Pimpinan.Kesehatan Anggaran 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Belum pimpinan. Mungkin dengan sangat berat barangkali ya untuk saya menyetujui ini apa yang kita bahas sekarang ini, karena tetap sebelum melihat rincian anggaran ini dimana dalam Undang-undang kita juga ya begitu juga dalam keputusan MK dan juga ditambah dengan komisi lain juga melakukan hal yang sama saya belum bisa menerimanya pimpinan.Kesehatan Belum bisa diterima 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya pimpinan, itukan apalagi mau dibawa dengan Menteri ya untuk disahkan nanti, saya terlepas untuk mensahkan ya sebelum melihat rincian-rincian anggaran ini semuanya dan itu hak konstitusi saya untuk melihat itu. Tapi kalau nanti sudah dianggarkan saya nggak boleh lagi melihat itu tapi sebelum itu saya berhak untuk melihat dan itu merupakan juga keputusan MK. Disamping juga saya sebutkan di forum ini komisi-komisi lain juga melakukannya. Bagaimana kita mau menyetujui seperti ini? ya kita tidak tahu berapa ditaruh di A, berapa ditaruh di B dan berapa ditaruh di C. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Belum bisa diterima 9
Ansory Siregar 3 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ya pimpinan, saya sama seperti nomor satu tadi, setiap rincian ini kalau tidak ada jumlahnya saya tidak bisa menerima. Tempat, data dan semuanya sama juga dengan nomor satu, tetap meminta rincianrinciannya. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Belum bisa diterima 9
Ansory Siregar 4 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya contohkan Pak Dirjen, contoh mungkin taruhlah di Komisi IV pada Gapoktan, Gapoktan ini sudah dapat berapa. Komisi V umpamanya pada bantuan desa umpamanya per desa taruh umpamanya 200 juta atau 250 juta, sudah ada desainnya itu mana yang belum dapat... Jadi ada semuanya rincian yang ini berapa jumlahnya itu ada, begitu juga komisikomisi lain juga begitu. Jadi kalau seperti ini berat saya untuk menerima ini pimpinan, dan ini tidak biasa saya, nggak biasa ini Pak Dirjen, saya sudah periode ketiga ini nggak biasa seperti ini dan memang sudah kita tanya kok MK nya dan juga sudah kita Pimpinan DPR sendiri Marzuki Alie juga bisa dan bahkan sudah diketok oleh MK , setelah itu masih kita bahas dengan rincian, sudah diketok loh itu, diketok pertama kali.Kesehatan Belum bisa diterima 9
Ansory Siregar 5 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Jadi Pak Dirjen tidak salah, lebih baik kita orang Medan inikan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya, saya juga seperti itu pimpinan. Jadi seperti ini umpamanya apa yang mau, bagaimana ini rincian nggak ada yang mau kita inikan, masukin dimana itu apa nggak bisa kita ini. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Belum bisa diterima 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Pimpinan, interupsi. Jadi, saya sebenarnya lebih fokus tadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman bahwa sesungguhnya postur anggaran ini sudah termaktub dalam DIPA dan sudah ada di website Kementerian. Kalau saya ini Pak Usman, ini kan kita periode yang baru Pak, ini masa periode DPR RI 2014- 2019 kalau kami mungkin saya, Pak Ansory yang periode kemarin kita mungkin bisa, tetapi kalau Kawan-kawan ini sebagian besar masih baru. Pak Usman, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka di daerah pemilihan masing-masing, nah apa yang disampaikan Kawan-kawan adalah lebih kepada bagaimana penguatan kepada Kementeriannya sendiri sesungguhnya kita ingin menguatkan dari sisi mana terutama tentu paradigmanya adalah daerah pemilihan masing-masing, daerah pemilihan Kawan-kawan ini, ini akan kita lihat misalnya tadi soal puskesmas nah masuk tidak di daerah pemilihan ini, ada tidak di daerah pemilihan mereka, yang ada daerah perbatasannya, yang terpencilnya, nah itu jadi sesungguhnya ini lebih kepada komitmen kita 5 tahun begitu Pak Usman. Bukan lagi kita bicara debatnya bahwa ini sudah ada di DIPA kemarin, bukan disitu sebenarnya, ini adalah lebih bagaimana penguatan bersama dan data yang hari ini kita mintakan dalam prospek ke depannya, karena kita tidak bicara untuk tahun ini, tidak akan bicara kesinambungan sampai 5 tahun ke depan. Itu kalau saya bisa ambil jalan tengahnya Pimpinan dan disamping tentu rincian ini tidak ada masalah, kalau menurut hemat saya tidak ada salahnya kalau untuk itu kita bisa diskusikan dalam kaitan untuk penguatan kinerjanya, itu Pimpinan.Kesehatan DIPA 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya menambahkan saja sedikit, mengenai Indonesia sehat ini bu ataupun tadi nusantara sehat. Bagaimana kalau kita ... di komisi ini atau diruangan ini siapapun yang mendaftarkan kelas 3 tidak gratis siapapun itu, dan berapa uangnya berapa ininya mari kita workshop sebulan dua bulan dari mana itu duitnya itu. Karena begini Ibu Menkes, sewaktu dulu pernah anggaran Kemenkes ini 6 sampai 7 triliun dan saya ikut bahas terus kita buat tim, di komisi kita buat tim dengan kesehatan dan kita workshop itu naiknya waktu itu 10 sampai 11, dua kali lipat ya. Nah ingin kita waktu itu sebenarnya untuk ini gitu tapi kok sudah dinaikkan sampai 20 triliun kok tidak ke yang gratis ini gitu, saya sendiri bingung ya, padahal waktu itu kita harus kita jadikan yang Indonesia sehat itu dulu itu opini kita gitu. Kalau nanti ini sekarang umpamanya ... triliun, kita tambah 30 triliun juga ... kalau seperti ini terus kita nggak bahas, nggak kita workshop ini ya sama saja bu. Ya mungkin Pak Prof, nanti bagaimana kita putar otak kita , bagaimana siapapun yang mendaftar di kelas 3 gratis total dan berapa uang untuk itu gitu. Ya sudah jelas kita persiapkan nanti semuanya infrastruktur, mulai dari ... Puskesmas sampai Puskesdes Pratama sampai ke rumah sakit tipe apa gitu ya itu nanti bisa kita ini gitu. Karena mungkin kalau kita ke negara tetangga saja sudah seperti itu kok, Ibu ke Timur Tengah sudah seperti itu juga kok, apalagi di Eropa sana gitu, jadi ini kita ketinggalan. Jadi siapapun, nggak lagi sekarang ini dia bayar 25.000, pokoknya siapapun, kalau dia mau naik ya ke kelas 2 saja .Kesehatan Indonesia sehat 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Jdi tolong kita opinikan pimpinan mungkin kita kalau nggak bisa 2015 ya 2016 ide ini sudah harus kita sesuai dengan Ibu Ribka kita tadi ya ditengah-tengah masyakat kita tadi, siapapun itu yang sudah mendaftar kelas 3 ya dia harus gratis dan harus dimasukkan langsung otomatis gitu. Ya nanti kita dengan BPJS itu, saya sangat mendukung ibu untuk itu dan ibu saya anggap berhasil kalau sudah kita menjadikan gratis di kelas 3. Ya salah satu keberhasilan untuk satu dua tahun kedepan.Kesehatan Indonesia sehat 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Interupsi Pimpinan sebelum dimulai. Biasa dalam rapat kita tertutup ya, begitu juga Panja-Panja, RUU Undang-undang dan lain-lain itu saya lihat juga itu sudah aman tapi perlu dicek lagi yang boleh hadir disini anggota, kemudian mitra kita, kemudian sekretariat komisi dan TA dan tidak boleh TA anggota. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Kehadiran peserta 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Biar tegas, Ibu Menteri dong yang jawab biar tegas, kok dikasih ke Sekjennya?Kesehatan KOMISI IX DPR RI 9
Ansory Siregar 3 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Sebentar. Mungkin apa mungkin bahasanya agak diperlembut mungkin ya, mungkin saya agak lain dengan Bapak Nursuhud, karena yang dikasih tanda ini, ini persis dengan di Undang-Undang Dasar ada, Undang-Undang MD3 ada jelas pasalnya begitu, cuman mungkin apakah bahasanya agak sedikit diperhalus tetapi ini sesuai dengan undang-undang di MD3 ada bahwa bahkan sewaktu kita disumpah itu kita ada dibawahnya itu untuk memperjuangkan daerah pemilihan begitu ya tetapi mungkin bahasa ini konotasinya agak sedikit kurang enak tetapi mungkin perlu di, tetapi ini sesuai sebenarnya dengan undang-undang MD3 yang sudah kita bahas begitu, diperlembut atau di apa begitu.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Halaman 20 Pak Usman, yang ada tim basic itu ada 120 puskesmas dan kalau tidak salah ada 24 kabupaten kota, ini melalui Pimpinan, saya mohon ini untuk 120 puskesmas ini per puskesmas Rp.1 miliar begitu, apakah nanti bapak yang nyisir atau kita yang nyisir? Terserah Bapak, apa kita ambil dari Dirjen yang lain dan itu sering kita lakukan, penampil pernah kita lakukan karena ini di perbatasan, kita harus menjaga image Indonesia disini, apakah mungkin diambil dari nomer 1, terus saya mohon disini untuk di puskesmasnya itu apalagi ini tim nusantara itu 120 puskesmas, jadi dia walaupun sudah dibangun entah alatnya, tenaganya atau apanya mohon dimasukkan kesini anggaran, Rp.1 miliar per puskesmasKesehatan Puskesmas 9
Ansory Siregar 5 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Dengan rincian-rinciannya?Kesehatan Rincian 9
Ansory Siregar 8 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Baik, melalui pimpinan. Ya sementara bapak seperti itu dan saya pribadi seperti ini ya berarti tidak ada titik temu. ..... : Pimpinan usul, kita skors saja dulu ini sambil kita bicarakan dengan lebih detail lagi dan kita bahas selanjutnya, toh masih ada waktu kita. Terima kasih.Kesehatan Skors 9
Ansory Siregar 9 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ya baik pimpinan. Itu ada paling lambat diserahkan pada tanggal 10 Februari, ya sekarang sudah tanggal 10. Kita pernah ada kejadian tahun 2005, sudah diketok di Paripurna anggaran Komisi IX belum disetujui seperti ini juga, ada sesuatu waktu itu tapi saya sudah lupa. Ini waktu-waktu seperti inikan dikasih waktu seperti ini, dikasih kita ini membahas anggaran triliunan seperti ini itu salah. Jadi saya setuju yang poin tiga ya, tapi tadi oleh Pak Aditya tadi sebenarnya karena memang masih ada jalan keluar tadi skors tadikan skors pertama tadi belum dengan mitra gitu, belum dengan Pak Dirjen, takutnya nanti kalau dengan Ibu Menteri juga kalau sekarang belum kelar ya itu lebih deadlock lagi nanti. Tapi ya saya sudah sepakat ini, tapi kalau masih ada waktu lagi pimpinan alangkah bagusnya tadi apa yang disarankan oleh Pak Aditya tadi dengan mitra kita gitu. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Skors 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Nggak apa-apa   walaupun Pak Menteri nggak   ini  saya kira tadi mungkin  Pak Budi ada  sedikit kekeliruan ya. Kekeliruannya  gini, 5,2 triliun sebelumnya kemudian dibelah duren  itukan  Kementerian  Tenaga Kerja  3,7 bukan 4,2 makanya 3,7 ditambah 5 ini menjadi  4,2 makanya nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. ... bukan menerima kita disini, jangan dulu menerima tapi mengapresiasi sudah bagus. Ketenagakerjaan APBN 2015 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Saya berikan contohnya mungkin Pak Syamsul Pimpinan yang saya hormati dan juga kita semua yang ada disini. Kalau pernah mendengar texmaco, texmaco itu pernah memiliki pekerja atau buruh 87 ribu, maju-maju, memang Sunipatan itu mendapat BLBI juga, tetapi kan uang BLBl-nya itu tidak disimpan di Singapura Bapak, tidak disimpan di Beijing dan juga tidak disimpan di Hongkong. 100% uang Sunipatan itu di Indonesia, itulah Texmaco itu begitu, mau maju semuanya, tetapi ada orang segelintir di negeri ini, tidak boleh Indonesia maju, bangkrutkan itu. Sama juga dengan PT DI. Oulu Mexico, dulu Brazil, studi banding Bapak ke Bandung, 1 orang luar tidak tahu siapa, mungkin asing, mungkin orang-orang segelintir di negeri ini tidak boleh Indonesia maju.Ketenagakerjaan Buruh Texmaco 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Jadi yang ingin saya bilang disini Pimpinan sebenarnya bagaimana kita melakukan workshop 1-2 hari tidak boleh pulang-pulang disitu saja terus, ikut menteri disitu, ikut Bapak Sofyan Wanande disitu, kita juga dari DPR ikut disitu begitu, apa yang harus kita perbuat di negeri ini begitu buat pekerja kita yang tidak lagi mereka turun ke tol, tidak lagi mereka susah payah istilahnya berkumpul di seluruh di jalan Thamrin, di Jalan Sudirman mengepung DPR ini dan lain sebagainya begitu, karena mereka juga habis duit mereka buat situ begitu. Makanya dulu begitu pernah Bapak Syamsul Ma'arif waktu May Day, tidak tahu May Day kapan, saya menangis dan menangis di depan ribuan orang di depan istana, saya lihat di hp saya ada hampir seluruh TV di negeri ini ingin langsung untuk mewawancarai saya begitu. Saya lihat yang pertama yaitu Metro TV, waktu itu Najwa Shihab kalau tidak salah, kenapa Bapak tadi menagis-nangis di depan istana kata dia begitu. Begitu saya bilang ke dia waktu lain, layaknya 1 jam, ada iklan Bapak, begitu iklan, saya jelaskan ke dia, nangis dia, Bapak kenapa lbu sekarang menangis kemudian waktu mewawancarai saya kayaknya pura-pura pengusaha saya bilang. Nah ini dari redaksi katanya. Jadi istilahnya dia apa, saya bilang sama dia, kok anda tidak menangis kalau seandainya ada anak ibu sebagai pekerja pasti ibu nangis, coba kalau saya ibu dari medan sampai ke pekanbaru menelusuri jalan dengan kecepatan 100 kilo per jam dari med an sampai ke Pekanbaru Pak, itu semuanya kiri-kanan sawit, sawit itu kiri-kanan, jutaan hektar tetapi orang yang kerja di perkebunan sawit itu tidak bisa menyekolahkan anak Bapak. Padahal keringat-keringat dia yang menyuburkan tanah itu begitu, tidak bisa dia menyekolahkan anak dan tidak bisa makan enak. Mau saya bawa lbu Najwa, saya ongkosi lbu, kita berdua jalan ke Batam, tahulah lbu apa itu Batam itu, Batam itu dengan penduduk 800 ribu, 700 ribu itu buruh pekerja, tetapi tidak bisa makan enak sehari. Dia cuman sekali makan enak, setelah itu tidak enak, selanjutnya itu apa makanannya, mie-mie dan lain• lainnya padahal umur-umur mereka itu produktif Bapak. Apa itu umur produktif itu? 18 tahun sampai 35 tahun. Jadi apa nanti anak negeri bangsa ini.Ketenagakerjaan Cerita Masa Lalu 9
Ansory Siregar 3 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Pimpinan, Setengah menit saja. Tidak, cuman tadi kan ada sedikit penilaian, sedikit saja. Ya mungkin tidak perlu diperpanjang sebenarnya Pak Simbolon. ltu saya bilang tadi penilaian yang dalam, kenapa saya penilaian yang dalam? Adanya PHK-PHK di BUMN dan yang lain-lainnya itu, itu Depnaker tidak pro pekerja. Kalau ada Pengadilan Hubungan Industrial, kalau kami tidak duduk disitu bisa dikalahkan. Begitu Hakim ada mereka tahu kami duduk disitu, baru mereka empot-empot begitu. lni mohon ini jangan, tolonglah mereka walaupun orang apa, tolong law enforcement itu jangan ada yang bermain di belakang disana di ininya begitu. ltu kenapa saya bilang tadi Bapak ininya, saya tidak ini, tidak ada udang di balik batu, tidak ada ininya kok, saya cu man istilahnya penilaian yang ininya begitu. lni merupakan baik saya maupun Bapak nanti kita Pimpinan Komisi IX ke depan ini nanti kita sudah harus hati-hati berjalan. ltu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Teri ma kasih. Saya kira catatan saja.Ketenagakerjaan Depnaker tidak pro pekerja 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya cuma dengar-dengar Pimpinan, mungkin ke Bapak-bapak juga, katanya kalau ngotot DPR RI itu meminta rincian kasih saja dengar-dengar saja, karena ini saling ini, ini perlu ke MK lagi. Terima kasih.Ketenagakerjaan Keputusan MK 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, saya mulai dari Bapak Erman Suparno. Begitu Beliau bekerja pertama kali pada Tahun 2014, kemudian RDP terakhir dengan Beliau Tahun 2009, itu apa terakhir omongan saya kepada Beliau disini, bahwa Beliau bukan Menteri Tenaga Kerja tetapi Beliau Menteri Pengusaha. ltu penilaian saya Pak. Kemudian menjabatlah selanjutnya Menteri Bapak Muhaimin lskandar. Oktober-November 2009, saya berikan kepada dia disini "Bapak, hati-hati Bapak menjabat selama 5 tahun". Saya sudah berikan kepada Beliau bahwa apa yang saya berikan kepada Bapak Herman Suparman, penilaian saya kepada Bapak Herman Suparno, saya berikan kepada dia disini, ini belum, kita belum RDP dengan Pak Menteri Hanif Dhakiri ya, nanti akan saya bilang kepada Beliau disini. Apa yang saya bilang kepada Bapak Muhaimin pada November 2009 "hati-hati Bapak, jangan sampai nanti penilaian saya di akhir nanti seperti penilaian saya kepada Bapak Herman Suparno", tetapi apa dikata Bapak ... Pak Pimpinan yang saya hormati, ternyata Bapak Muhaimin tidak ada bedanya dengan Bapak Herman Suparno. ltu penilaian yang dalam Bapak, penilaian yang dalam sekali dan saya boleh disomasi, boleh diadukan, boleh diapakan gara-gara pengumuman saya dan mau diapain saya boleh dengan omongan saya, dengan komentar saya begitu dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang omongkan .Ketenagakerjaan Kinerja Menteri Sebelumnya 9
Ansory Siregar 3 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Yang  pertama tadi sudah  bagus saya lihat, begitu nanti dengan   Eselon I  baru setelah itu nanti dengan Menteri  lagi baru kita ketok gitu.  Terima kasih. Ketenagakerjaan Menerima 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Tapi antara menerima dan  menyetujui sedikitnya itu. Ketenagakerjaan Menerima dan Menyetujui 9
Ansory Siregar 2 PKS Sumatera Utara III Laki-Laki Jadi waktu kemarin kita memanggil Dahlan lskhan itu berkali-kali sampai kita ini memanggil dengan polisi sehingga kita dari Komisi IX ada yang naik ojeg, ada yang langsung ke rumahnya pagi-pagi untuk memaksa dia kesini begitu. Maka kenapa kita buat ada interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat di pasal yang mau dihapus kemarin itu, gara-gara itu begitu. Kenapa ada pasal itu? Gara-gara Dahlan lskhan, waktu itu outsourching kita sangat paksa untuk dihapus tapi tidak berhasil tapi kita tunggulah nanti bahwa salah satu rekomendasi PDIP, kan kalau tidak salah yang paling getol untuk memaksa dia kesini PDIP, waktu itu Bu Ning, dengan kita lagi ya, kita sudah rapat begitu ya. Jadi kenapa ada pasal itu, tapi tidak tahu sudah getol kemarin dia itu untuk memaksa ini sekarang yang paling getol dia juga untuk menghapusnya. Saya juga bingung juga karena untuk dalam rapat, dalam di Undang-Undang MD3 itu yang paling juga untuk mengitu ya mereka juga waktu itu sebelumnya ya? Jadi ini kok dihapus begitu tapi kita sudah dihapus tidak apa-apalah toh masih ada juga di paripurna begitu ya. Jadi ini nomor 3 ini, ini sangat penting untuk kita suarakan terus agar melalui ketua nanti, agar Pak ketua bisa kita dorong ketua semuanya. Pak ... dengan Pak Pimpinan yang lainnya agar outsourching ini kalau bisa setahun-dua tahun ini biar sudah terhapus karena ini sangat menyengsarakan dan penderitaan buat buruh. Kemudian juga sudah rekomendasi Rapimnas PDIP, outsourching dihapus, ini harus kita dorong terus. Jadi ini selalu kita suarakan agar pemerintah juga benar-benar menghapus kebijakan yang tidak manusiawi.Ketenagakerjaan Penghapusan pasal Outsourcing 9
Ansory Siregar 4 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Pak Budi, melalui Pimpinan , suratnya itu tadi sudah bulan Desember  kan bukan September. Jadi tetap anggaran  tambahan 500, sudah benar Pak Menteri ini. Ketenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Nah ini mereka banyak sebenarnya, malah kalau saya sebenarnya kepada tamu-tamu ini sudah demo besar-besaran saja, ini kebenaran kok ya, tidak apa-apa, 15 ini kebenaran kok. Kalau tidak bisa di-oke-kan tidak bisa disetujui apa lagi? Anak keluarga semuanya korban Pimpinan. Tenaga, pikiran semuanya gaji tadi sudah disebutkan tadi berapa tadi itu, pekerjaan-pekerjaan yang utama itu Pimpinan. Ya di samping saya usulkan Pimpinan, semua yang ada di rekomendasi harus kita saya usulkan lewat pribadi harus kita setujui tanpa tutup mata Pimpinan, tutup mata kita setujui apa yang ada dalam keputusan Panja Komisi IX yang kemarin itu. Mungkin kita tinggal menambah mau gila-gila sedikit atau gila-gila beneran gitu. Ya kalau tidak, tidak bisa ini kalau tidak bisa kita ini. Ya sekarang masih praktek-praktek outsourcing, pemerintah sekarang ini tidak ada lampu-lampu hijau untuk menghapus outsourcing, tidak ada. Harus kita suarakan sama-sama.Outsorcing Keputusan Panja Komisi IX 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya itu saja Pimpinan pertama itu kita tutup mata kita setujui semuanya, kalau perlu kita tambah harus kita lebih tegas lagi dalam masalah outsourcing ini, apalagi ini BUMN Pimpinan. BUMN saja berani seperti ini apalagi perusahaanperusahaan swasta Pimpinan. BUMN, perusahaan swasta lebih gila lagi. Itu sekedar terima kasih Pimpinan juga teman-teman atas usahanya semuanya, saya kira Bapak Dedi Yusuf, Pak Syamsul, juga Pimpinan-pimpinan yang lainnya saya kira ini semuanya juga darah keringat kami juga sama seperti juga daerah keringat para buruh pekerja sekalian.Outsorcing Lebih tegas 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya kasih contoh Pimpinan salah satu, ada perusahaan besar... itu dia pekerjanya kalau tidak salah waktu itu 9 Ribu di-PHK semuanya Pimpinan karena outsourcing. Lucunya begitu di-PHK detik itu juga perusahaannya itu ganti nama dan menerima pekerja baru hanya untuk biar tidak bayar pesanggon. Gila Pimpinan, ini sekali lagi gila. Itu lingkaran setan tadi itu Pimpinan.Outsorcing Outsorching 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Saya itu saja Pimpinan pertama itu kita tutup mata kita setujui semuanya, kalau perlu kita tambah harus kita lebih tegas lagi dalam masalah outsourcing ini, apalagi ini BUMN Pimpinan. BUMN saja berani seperti ini apalagi perusahaanperusahaan swasta Pimpinan. BUMN, perusahaan swasta lebih gila lagi. Itu sekedar terima kasih Pimpinan juga teman-teman atas usahanya semuanya, saya kira Bapak Dedi Yusuf, Pak Syamsul, juga Pimpinan-pimpinan yang lainnya saya kira ini semuanya juga darah keringat kami juga sama seperti juga daerah keringat para buruh pekerja sekalian.Outsorcing Outsorching 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Apa yang sudah dibacakan tadi saya termasuk Panja di situ, bukan saja termasuk Anggota Panja, tapi termasuk merancang yang ditulis 12 itu, jadi perumus itu gitu dan itu untuk merumuskan itu Pimpinan itu waktu itu perlu gila-gila sedikit, karena harus melawan undang-undang, karena putusan yang tertulis di situ harus outsourcing harus dihapus ya, karena outsourcing itu Pimpinan adalah kebiadaban, kebinatangan, dan juga kedzaliman gitu dan dia sama dengan apa namanya kalau masa Jepang itu romusa, saja kejamnya Pimpinan, sama sadisnya outsourcing ini dan ini perbudakan modern.Outsorcing Outsorcing 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Ini kita cuma saya juga bingung gitu, kenapa bingung, sudah kita gila-gila sedikit pada waktu itu pemerintah biasa-biasa saja gitu. Nah kalau perlu sekarang Anggota Komisi IX yang sekarang harus gila beneran gitu Pimpinan. Jadi gila benerannya bagaimana, stop Rapat Kerja dengan Menaker ya sampai dihapus outsourcing ini mulai sekarang itu usul saya. Kalau perlu kita tandatangani sekarang gitu dan kita tidak akan membahas anggaran-anggaran Kemenaker itu gitu, nanti akan bersambut kepada BUMN begitu. Ini gila beneran Pimpinan, karena kalau tidak begini tidak akan, tetap saja begini terus-terusan. Sudah kita alami seperti ini kok sudah beberapa tahun-tahun setiap tahun begini, tetap saja dilakukan itu begitu dan itu kebiadaban tadi Pimpinan itu sudah lingkaran setan. Kenapa saya sebut lingkaran setan, pengusaha ikut bermain, pemerintah ikut bermain, bank ikut bermain, semuanya ikut bermain, pengadilan ikut bermain.Outsorcing Penghapusan outsorcing 9
Ansory Siregar 1 PKS Sumatera Utara III Laki-laki Apa yang sudah dibacakan tadi saya termasuk Panja di situ, bukan saja termasuk Anggota Panja, tapi termasuk merancang yang ditulis 12 itu, jadi perumus itu gitu dan itu untuk merumuskan itu Pimpinan itu waktu itu perlu gila-gila sedikit, karena harus melawan undang-undang, karena putusan yang tertulis di situ harus outsourcing harus dihapus ya, karena outsourcing itu Pimpinan adalah kebiadaban, kebinatangan, dan juga kedzaliman gitu dan dia sama dengan apa namanya kalau masa Jepang itu romusa, saja kejamnya Pimpinan, sama sadisnya outsourcing ini dan ini perbudakan modern.Outsorcing Rumusan 9
Asman Abnur 1 PAN Kepulauan Riau Laki-Laki Kemudian yang terakhir supaya lebih transparan saya ingin dapat informasi bidang-bidang investasi apa saja pak yang sekadang sudah Bapak masuki dan tentu ini sebagai Komisi IX kita ingin tahu yang sudah jalan sekarang itu bidang- bidang investasi apa saja. Nah kemudian ini ada trend di BUMN sekarang pak bikin anak perusahaan, ada PT habis itu dibawahnya ada PT lagi kemudian ada PT lagi, sehingga tak terjangkau oleh pengawasan. Nah apakah BPJS ini punya anak perusahaan jugaBPJS KetenagakerjaanAnak Perusahaan BPJS 9



Asman Abnur 1 PAN Kepulauan Riau Laki-Laki Nah maka dari itu saya mengusulkan kalau bisa konsentrasi ke depan investasi di, kalau bisa rumah Rusunawa itu diganti deh namanya pak biar agak keren dikitlah gitu , apa kalau di mahasiswa itu ada namanya student custle ya, student residence, nah ini kalau buruh ini apa namanya biar buruh itu kalau nyebutkan alamatnya agak bangga dia. Nah kalau buruh dai sebut lu tinggal di mana? saya tinggal di Rusunawa agak turun kelasnya Pak Dirut, mungkin ini perlu kita pertimbangkan untuk diubah namanya. Dan itu cukup berhasil buruh-buruh di Batam itu sangat tertolong dengan itu, itu yang pertama masalah soal investasi di bidang tempat tinggal ya apakah itu Rusunawa apapun namanya. Yang kedua Pak Dirut, kalau kita lihat negara tetangga kita Singapur contoh ya itu Union-nya yang namanya NTUC , dimana-mana setiap sudut di Singapur itu ada yang namanya supermarket NTUC , nah buruh yang belanja di situ itu dapat subsidi dari supermarket itu nah sehingga mereka merasa kalau saya belanja disini bisa bayar iuran kok saya merasa memilikinya ada ya, nah telur dibeli misalnya di supermarket biasa kayak Giant katakan 15.000, disana dia cuma dapat beli 10.000, nah ini saya pikir konsep-konsep yang harus konsentrasi ke depannya usulan saya sehingga setiap sudut manapun di pabrik apakah dikawasan industri BPJS Tenaga Kerja ini punya outlet-oulet seperti itu. Sehingga buruh itu pulang dia memenuhi kebutuhan pokoknya, dia merasa bangga seolah-olah belanja di warungnya sendiri.BPJS KetenagakerjaanInvestasi BPJS 9
Asman Abnur 1 PAN Kepulauan Riau Laki-Laki Nah lalu saya berpikir apa peran BPJS di sini? Karena BPJS ini kita harapkan sebagai support buruh dalam hal kesejahteraan, maka dari itu saya ingin ini kosentrasi ya Bapak kan punya Dirut Investasi , ya tadi sudah disinggung oleh kawan-kawan investasi selama ini kan kosentrasinya layaknya seperti perusahaan-perusahaan yang profit oriented. Nah saya lihat komponen yang paling besar yang mempengaruhi upah minimum itu adalah pertama kebutuhan pokok bahan-bahan pokok, kemudian yang kedua adalah transportasi , kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal. Nah ini komponen yang menghabiskan uang buruh itu, maka dari itu kita bicara tempat tinggal saya terima kasih pak saya Dapil Kepri, itu Batam itu jadi contoh Rusunawa, cuma belakangan ini agak kurang pengembangannya, yang sudah ada saja.BPJS KetenagakerjaanKomponen Upah Minimum 9
Asman Abnur 1 PAN Kepulauan Riau Laki-Laki Nah karena memang uangnya dia yang diinvestasikan disitu, maka investasi kedepan saya pikir ini perlu masukan buat Pak Direktur Bidang Investasi ini itu coba konsentrasi disitu. Masa kalah sama Giant sih gitu loh, saya pikir modal yang punya Giant juga nggak sebanyak yang uangnya BPJS sekarang. Jadi coba dibuat seperti itu di samping itu juga melayani public, jadi sehingga orientasinya tidak hanya subsidi tadi juga ada profitnya. Nah kemudian transportasi Pak Dirut, sekarang orang berebutan ya orang ingin masuk di MRT di Jakarta , orang masuk di kereta api sebenarnya banyak lagi kota-kota industri yang lain membutuhkan transportasi seperti ini, mungkin skalanya nggak sebesar Jakarta katakan Bandung kotanya Pak Dede misalnya, Surabaya, termasuk Batam sendiri itu mulai dari sentra-sentra tempat tinggalnya buruh itu itu kalau disiapkan transportasi umum bapak konsentrasi investasi disitu saya pikir ini satu hal yang sangat positif buat buruh.BPJS KetenagakerjaanOrientasi Profit Investasi BPJS 9
AYUB KHAN 1 DEMOKRAT Jawa Timur IV Laki-laki Yang kedua, kami di daerah bekerja sama juga dengan rumah sakit daerahuntuk Baksos, Baksos ini insyAllah sudah kami laksanakan untuk yang ke-10 kalidan sekarang data yang sudah terkumpul dari relawan dan lain-lain yang kamibentuk di daerah itu sudah 50 pasien hidrosefalus dan 600 pasien hernia dari satuKabupaten saja ini, dan kami mohon mungkin dari Kementerian kesehatan bisa membantu kami di daerah khususnya tenaga medisnya saja, lain-lain kita tidakminta.BPJS Kesehatan Bakti sosial di daerah 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Mungkin  itu permasalahan-permasalahan   yang  dialami  oleh rumah sakit   di daerah, mungkin bisa nanti kami mendapatkan jawabannya sehingga kami  bisa menyampaikan ke   beliau. Terkait  masalah   untuk BPJS  di Jember tidak ada permasalahan, bahkan bekerjasama dengan pemerintah daerah  juga cukup baik. Dan pemerintah daerah kabupaten Jember pada khususnya juga memberikan Tupoksi anggaran  khusus  untuk   masyakat miskin yang  tidak mampu yang  didaftarkan oleh  pemerintah daerah kabupaten Jember anggaran  sekitar 13 miliar. Jadi cukup  baik hubungan BPJS dengan  pemerintah daerah khususnya untuk masyakat tidak mampu dibiayai oleh pemerintah daerah untuk iurannya. BPJS Kesehatan BPJS di Jember 9
AYUB KHAN 1 DEMOKRAT Jawa Timur IV Laki-laki Perkenalkan saya Ayub Khan dari Fraksi Demokrat, dari Dapil 4 JemberLumajang. Saya pikir sudah banyak pertanyaan tadi yang sudah disampaikan keKementerian maupun ke BPJS, ini ada sedikit yang kami bawa oleh-oleh daridaerah, khususnya hasil Reses kemarin yaitu terkait dana Kapitasi, dana kapitasi inisaya melihat ada beberapa hal yang harus ditinjau kembali maupun ada beberapahal juga yang harus ditambahkan, khususnya mengenai Juknis untuk penggunaandana kapitasi, karena disitu juknis dari beberapa puskesmas yang kami temui didaerah, banyak yang berharap agar ditambahkan klausul terkait masalahpenggunaan dana tersebut bisa digunakan untuk perbaikan sarpras yaitu saranaprasarana itu sangat perlu sekali, saya melihatnya memang betul dan yang kedua,terkait masalah kebijakan puskesmas agar menyiapkan obat rujuk balik, nah itu jugamemberatkan mohon ditinjau kembali, karena apabila dibuat itu nanti puskesmastersebut akan sedikit terganggu terkait operasional puskesmas tersebut, itu yangpertama.BPJS Kesehatan Dana kapitasi 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Sesuai dengan agenda  pagi hari ini yaitu  peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan  dengan  rumah sakit. Kami ingin menyampaikan hasil  Reses kami kemarin ke BPJS Kabupaten Jember dan Lumajang sesuai dengan  Dapil saya dan kami  juga  ada permasalahan-pemasalahan yang  dialami  oleh  beberapa rumah sakit  kaitannya  kerjasama dengan BPJS dan saya tadi pagi juga melihat  tanda didadanya Ibu Sri, kami siap  berubah seperti  itu bu ya. Jadi mudah-mudahan  apa permasalahan-permasalahan yang  dialami  oleh beberapa rumah sakit  di daerah ini  juga bisa nantinya untuk merubah BPJS semakin baik.BPJS Kesehatan Permasalahan kerjasama BPJS 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Sesuai dengan agenda  pagi hari ini yaitu  peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan  dengan  rumah sakit. Kami ingin menyampaikan hasil  Reses kami kemarin ke BPJS Kabupaten Jember dan Lumajang sesuai dengan  Dapil saya dan kami  juga  ada permasalahan-pemasalahan yang  dialami  oleh  beberapa rumah sakit  kaitannya  kerjasama dengan BPJS dan saya tadi pagi juga melihat  tanda didadanya Ibu Sri, kami siap  berubah seperti  itu bu ya. Jadi mudah-mudahan  apa permasalahan-permasalahan yang  dialami  oleh beberapa rumah sakit  di daerah ini  juga bisa nantinya untuk merubah BPJS semakin baik.BPJS Kesehatan Permasalahan kerjasama BPJS 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Yang  kedua yaitu terkait masalah soft ware, software deskripsi  ... dalam software   yang  tidak sesuai dengan ... dan tindakan Permenkes Nomor  27 Tahun 2014 segera direvisi dan diberlakukan sehingga claim rumah sakit  tidak   terpending oleh BPJS yang   berakibat cashflow dari rumah sakit  terganggu. Misalnya pada kasus persalinan   dengan  SC pada kasus selain KPD yang  seharusnya  sesuai aturan koding diletakkan pada ... ,kedua setelah dilakukan proses groping menjadi persalinan   per  vagina. BPJS Kesehatan Permasalahan klaim RS 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Yang  ketiga terkait masalah  claim yaitu  usulan claim dari rumah sakit  cenderung  turun dibandingkan  hasil verifikasi BPJS  karena kurang  sepahamnya implementasi pengkodingan  dan penetapan  ... atau tindakan yang  telah ditetapkan   DPJP dengan  verifikator. Pada Permenkes 27 Tahun 2014 perlu penjelasan dan petunjuk teknis   untuk verifikator yang    memperjelas peran  verifikator sebagai   ... administrasi bukan    intervensi  kewenangan klinis dari DPJP. BPJS Kesehatan Permasalahan klaim RS 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Dan juga terkait masalah regulasi, perubahan regulasi yang  sangat cepat tidak segera  diikuti oleh BPJS dalam   implementasinya sehingga menyulitkan petugas   dalam memberikan pelayanan   potensi menimbulkan  complaint masyakat atau   pasien kepada rumah sakit. Setiap ada Permenkes yang  sudah terbit  namun BPJS belum ada instruksi   atau  surat edaran dari Direktur BPJS Pusat   dan jajarannya, maka BPJS cabang   tidak melaksanakan.BPJS Kesehatan Perubahan regulasi 9
Ayub Khan 1 Nasdem Jawa Timur IV Laki-laki Juga terkait   regulasi tentang jaminan  penyandang masalah kesejahteraan  sosial atau PKMS yang  harus ditetapkan Kemenkes  dan Dinas Sosial Kabupaten setempat    dan dilaksanakan  sehingga rumah sakit  tidak kesulitan pembiayaan bagi pasien  PMKS, mengingat ketetapan pasien PMKS banyak belum diadakan.BPJS Kesehatan PKMS 9
Ayub Khan 1 Demokrat Jawa Timur IV Laki-Laki Dan seperti yang disampaikan teman-teman tadi kami juga pada Reses ke Dapil dari pengamatan kami banyak pekerja yang masih tidak mengetahui terkait formal swasta khususnya, banyak yang tidak mengetahui terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan ini, termasuk di lingkungan DPR, DPD maupun DPR daerah juga tenaga kerja honornya juga masih belum masuk didalam BPJS tenaga kerja ini mengingat di Undang-Undang BPJS , kepesertaan ini adalah bersifat wajib. Dan juga terkait masalah data yang sudah online apakah juga bisa diakses oleh tenaga kerja kita yang ada di luar negeri dan juga gimana hubungan kerjasama BPJS tenaga kerja dengan rumah sakit-rumah sakit kita yang ada di ASEAN mengingat BPJS tenaga kerja ini adalah juga menjadi anggota organisasi dari negara-negara ASEAN.BPJS KetenagakerjaanAkses BPJS di luar negeri 9
Ayub Khan 1 Demokrat Jawa Timur IV Laki-Laki Kami cuma sedikit menambahkan dari apa yang sudah ditanyakan teman- teman, yaitu mempertegas terkait masalah besaran iuran pensiun yang sudah apakah 8% ini sudah ditetapkan? Mengingat menurut pakar yang ideal adalah besarannya 15 sampai 17%. Kami tidak berharap kejadian di BPJS Kesehatan nanti terulang kembali di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi besarannya itu apakah sudah di tetapkan dan apa sudah menurut kajian sudah ideal. Itu yang pertama.BPJS KetenagakerjaanIuran Pensiun 9
AYUB KHAN 1 DEMOKRAT Jawa Timur IV Laki-laki Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, yaitu mengenai perubahan paradigma, kami sangat mengapresiasi sekali terutama dari pasif menjadi aktif, tetapi kami belum bisa melihat hasilnya nyata yaitu kami mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk banyak inspeksi, jadi inspeksi langsung turun ke bawah, karena dengan inspeksi nanti akan banyak ditemukan temuan-temuan dan nantinya kami berharap juga dievaluasi dan juga diberikan sanksi seperti yang sudah ada sanksi yang tadi disampaikan, walaupun sebenarnya ada asas ketidakadilan disini di sanksi yaitu di PP Nomor 86 Tahun 2003 terkait pemberi kerja sanksinya hanya sekedar pencabutan administratif tadi sanksi …. (tidak jelas)… Dan juga di Pasal 55 Undang-Undang BPJS, sanksinya adalah untuk ancaman 8 tahun dan denda Rp.1 miliar ini kami juga paham BPJS selaku operator nanti kami melalui Dewan jaminan sosial nasional kita mengimbau untuk sanksi ini diperbaiki, dan kami juga mohon lewat Pimpinan, sanksi nantinya ditambahkan pula terkait manipulasi data gaji, jadi manipulasi data gaji ini sangat banyak sekali terjadi makanya nanti ke depan harus ditambahkan terkait masalah sanksi ini.BPJS Tenaga Kerja Inspeksi, 9
AYUB KHAN 1 DEMOKRAT Jawa Timur IV Laki-laki Mungkin itu dari saya wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja sanksi 9
AYUB KHAN 1 DEMOKRAT Jawa Timur IV Laki-laki Sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan sudah disampaikan oleh Rekan kami Mbak Siti maupun Mbak Okky dan kami sepakat sebenarnya dengan tambahan anggaran yang diajukan oleh Badan POM, tetapi kami sedikit memberikan satu kasus terkait tadi program yang disampaikan untuk penanggulangan permasalahan obat yaitu senilai Rp.81 miliar dan disini ada beberapa tadi yang salah satunya adalah meningkatkan kewaspadaan terkait obat dan makanan pada suatu darurat bencana, saya memberikan satu contoh di daerah Cilacap terkait masalah obat tradisional sebenarnya ini kalau saya melihat sudah merupakan suatu situasi darurat bencana karena obat-obat yang diproduksi itu sudah bukan lagi obat tradisional tetapi sudah zat-zat kimia yang sudah berbahaya sekali buat organ tubuh kita, saya pikir dari Bapak Badan Kepala POM juga sudah memahami, jadi nantinya apabila ini terealisasi anggaran saya pikir apa yang akan dilakukan dengan keadaan darurat bencana yang seperti yang saya sampaikan.BPOM Penanggulangan obat tradisional kimia 9
Ayub Khan 1 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Sebelum muncul gambar , saya juga tadi ingin mempernyatakan terkait masalah obat yang beredar segitu banyak dan juga yang sudah ditarik . Yang ditarik itukan sudah di lab juga, di buka gitu isinya juga sama semua memang benar tidak kata kesalahan. Nah dari dasar itu saya juga sedikit bertanya-tanya kenapa dari sistim memakai rol-rolan seperti pada waktu pemakaian labelan tetapi hanya 2 dari beberapa ribu yang sudah terdistribusi kan gitu. Itu yang pertama kami ingin penjelasan. Dan sample ini kemarin pada waktu kita ke rumah sakit on the spot kebetulan sama Pak PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 23 Robert ya itu kita antara obat asam traneksamat apa tadi ya sama buvanest itu kami tidak bisa membedakan , jadi tidak kode yang warna hitam tadi saya tidak kelihatan kemarin. Yang kita tahu cuma isinya saja ya Pak Robert ya, kalau nggak salah seperti itu, buvanest sama asam itu iya itu kemarin kita tidak ada melihat tanda hitamnya, sama-sama hijau itu kayaknya. Ada?Kesehatan Asam traneksamat, buvanest 9
Ayub Khan 2 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Kami kemarin tidak bisa membedakan antara itu waktu yang di rumah sakit.Kesehatan Asam traneksamat, buvanest 9
Ayub Khan 1 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Kami mohon ditayangkan kembali botol tadi yang ada empat , mohon ditayangkan.Kesehatan Botol 9
Ayub Khan 2 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Yang terkait tadi yang ditanyakan sama Pak Ketut pernyataan secara tertulis itu kita kemarin juga sempat ditunjukkan pada waktu kita on the spot ke rumah sakit. Jadi memang sudah ada pernyataan dari pihak Kalbe maupun dari rumah sakit kumpul bersama pada waktu tanggal berapa saya lupa dan ada tandatangan disitu kalau memang ada kesalahan itu memang ada kita melihat sekilas ditujukan ke kita kemarin pada waktu on the spot.Kesehatan Kalbe 9
Ayub Khan 2 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Ya itu yang kedua. Yang ketiga pada waktu botol yang sudah dibuka dan dimasukkan ke alat suntik tadi itu botol yang sudah terbuka itu apa ada label lagi tambahan dari rumah sakit Siloam? Karena kemarin kita tanyakan memang setiap obat yang masuk sama apotik di rumah sakit itu semua ditambahi label lagi untuk mempertegas misalnya seperti itu. Karena mungkin tulisannya di Kalbe terlalu kecil seperti buvanest itu ada penambahan label lagi yang cukup besar, buvanest gitu, jadi kita dari jauh pun kelihatan. Itu pada waktu ampul sudah dibuka apa label itu masih ada juga , itu yang saya tanyakan.Kesehatan Label tambahan 9
Ayub Khan 2 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Yang terkait tadi yang ditanyakan sama Pak Ketut pernyataan secara tertulis itu kita kemarin juga sempat ditunjukkan pada waktu kita on the spot ke rumah sakit. Jadi memang sudah ada pernyataan dari pihak Kalbe maupun dari rumah sakit kumpul bersama pada waktu tanggal berapa saya lupa dan ada tandatangan disitu kalau memang ada kesalahan itu memang ada kita melihat sekilas ditujukan ke kita kemarin pada waktu on the spot.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Ayub Khan 1 Demokrat Jawa Timur IV Laki-laki Mau sedikit ada yang mengganjal ini masih.  Saya ingin menanyakan kepada Badan POM terkait masalah SOP yang ada di Rumah Sakit, kan kita kemarin dalam menggali informasi terkait kejadian ini apakah bisa langsung bertemu dengan pelaku, pelaku dalam hal ini dokter spesialis beserta yang ada di ruang operasi. Terima kasih.Kesehatan SOP rumah sakit 9
Ayub Khan 2 Demokrat Jawa Timur IV Laki-Laki Kami Cuma sedikit saran, semua yang disampaikan tadi termasuk rekomendasi dan paparannya saya juga sangat apresiasi kepada teman-teman semua. Cuma ada yang kita perlu kasih saran teman-teman kita berdua yang ada disini yaitu terkait masalah yang apapun yang disampaikan tadi, intinya itu adalah masalah hak-hak. Sepakat ya teman• teman ya. Tetapi kami juga mengingatkan kepada teman-teman, kita sepakat rekomendasi dan lain sebagainya, kita sepakat kita terima, kita perjuangkan seperti Pak Amin Taher tadi sampaikan, kita prioritas juga. Pokoknya semua yang masukan akan kita tindak lanjuti tetapi kami bicara masalah hak. Kita tidak akan terlepas dengan kewajiban. Kalau kita menuntut hak-hak tadi, kita juga harus kewajiban yang harus kita perbuat kita juga harus benahi, seperti itu kan begitu. Jadi hak-hak disini, kewajiban-kewajiban disini salah satunya yaitu mungkin masalah keterampilan. Keterampilan-keterampilan kita juga harus kita siapkan dengan baik khususnya baik guru-guru, baik pembantu rumah tangga maupun yang pekerja rumah tangga tadi sudah direvisi. Pekerja rumah tangga maupun yang keluar negeri agar nantinya kita juga tidak ada masalah di luar negeri khususnya kami juga banyak masukan, teman-teman kita di luar negeri itu banyak terkendala masalah administratif. Banyak juga yang membikin KTP palsu ataupun paspor juga jadi disitu alamatnya sebenarnya tinggalnya di daerah seperti kita di Jember ternyata dia berangkatnya dari luar kota. Jadi pada waktu disana meninggal, kita tidak tahu di kantor imigrasi kalau mereka sebenarnya warga kita. ltu termasuk pembenahan masalah administratif mungkin juga harus diperhatikan selain skill tadi agar nantinya apabila hak dan kewajiban ini sebanding, ini akan tercapai apa yang dikatakan Pak Amien tadi ada sejahtera dan bahagia dan agar supaya sejahtera dan bahagia, saya pikir apapun terkait masalah BBM naik ini saya pikir itu menyengsarakan kita semua. Jadi saya sepakat kita juga menolak BBM bersama-sama.Ketenagakerjaan Masalah Keterampilan Buruh 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Saya sedikit saja Bapak, tadi sudah banyak teman-teman kita berbicara dan juga disampaikan oleh Pimpinan ada rekomendasi Panja kita yang menurut saya 19 secara politik itu cukup kuat, tapi kalau kita lihat akar permasalahan dari persoalan outsourcingini, sebenarnya kalau di tingkat aparatur negara, pemerintah, aparatur sipil negara itu kita saya juga lama di Komisi II itu membuat Undang-undang aparatur sipil negara namanya. Saya tidak tahu pemerintah melihat ataukah bagaimana Komisi IX ini nanti menempatkan posisi outsourcing yang ada di BUMN ini, karena ini pemerintah juga saya melihat, karena mereka memang diatur oleh undang-undang tersendiri menyangkut kepegawaian, tidak sama dengan aparatur sipil negara, tapi apabila kita mengikuti landasan hukum yang perlu kita perkuat supaya pihak-pihak stakeholders yang berkepentingan baik menaker, BUMN maupun direksi-direksi itu bisa menjalankan tugas atau melaksanakan rekomendasi yang bersifat politis tadi. Landasan hukumnya harus diperkuat, karena secara undang-undang memang outsourcing itu diperbolehkan, tetapi di lain pihak kejadiannya begini kan.Outsorcing Memperkuat landasan hukum 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Oleh karena itu saya inginmencoba bisakah kita mencoba misalnya tadi waktu rapat koordinasi nanti beberapa menteri rekomendasikan kembali kita. Memang Undang-undang aparatur sipil negara itu misalnya bisa dipayungi sebagai turunan peraturan pemerintah terkait menyangkut tentang pegawai BUMN ini, supaya isi dari pada Undang-undang aparatur sipil negara itu kan ada dua, aparatur sipil negara satu yang bersifat PNS, satu yang bersifat P3K (Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja), tetapi perjanjian kerjanya bukan kaya seperti diberlakukan outsourcing ini, perbedaannya kalau di Undang-undang aparatur sipil negara itu cuma dia tidak dapat pensiun, tapi yang menyangkut mengenai masalah hak, kewajiban dia, bahkan fungsional tugas dia itu bahkan melebihi dari pada, karena diatur berdasarkan bobot, jenis pekerjaan yang dia lakukan itu.Outsorcing Memperkuat landasan hukum 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Saya ingin mulai teringat karena dulu sebelum di Komisi V pernah juga di Komisi VI, menyangkut masalah kehidupan kawan-kawan kita pekerja di BUMN ini memang rentan. Kita pernah berhadapan dengan pegawai Nortanio yang begitu banyak juga menuntut hak dulunya, kemudian juga masalah PT. Timah, kemudian juga mengenai masalah itu bukan outsourcing saja, pegawai tapi diberhentikan dengan... sekarang... Komisi IX sesuai dengan Tupoksi.Outsorcing Pekerja di BUMN 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Sehingga kalau ini saya pikir bisa dipakai Pak, misalnya Undang-undang aparatur sipil negara ini, tapi kita menghimbau kepada pemerintah payung hukumnya itu bisa diturunkan, karena di sana itu bersifat memang kepada aparatur, tapi karena mengemukakan adanya P3K, sebenarnya kita artikan P3K itu adalah juga outsourcing yang ada di tingkat swasta ataupun BUMN dan honorer yang ada di pegawai pemerintah itu. Oleh karena itu di P3K itu juga dia tidak menutup kemungkinan kalau suatu ketika pada tahap awal dia diangkat sebagai P3K, kalau suatu ketika dia ada uang atau penerimaan pegawai untuk tetap katakanlah PNS dia diberikan kesempatan. Nah ini juga hal yang sama saya pikir nanti bagaimana kita menempatkan walaupun payung hukumnyaOutsorcing UU ASN 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Saya melihat persoalan-persoalan yang menyangkut masalah outsourcing ini dan tenaga kerja ditelantarkan ini memang benar kalau kita cari seperti Pak Ali katakan tadi yuridis itu perlu kita cari dulu di mana lubang, supaya tindakan dari pada untuk mengeksekusi ini ada dilakukan oleh undang-undang itu, karena memang kalau kita lihat Pancasila sila kedua itu ya benar-benar memang kemanusiaan yang adil dan beradab itu kadangkala ya sudah tidak dilaksanakan, tadi ceritakan tadi selama berapa tahun cuma 35 Ribu dibiayakan sehari itu rasanya miris memang kalau kita dengar, kita di sini hari-hari habis di parkir saja mungkin lebih dari pada itu uang untuk iniOutsorcing Yuridis 9
Azhar Romli 1 Golkar Bangka Belitung Laki-laki Jadi memang ini semangat untuk harus kita coba menyelesaikan Pak Syamsul bagaimana jalan keluar, saya hanya sedikit menceritakan posisi seperti jalan keluar kalau kita mau cari yuridis itu tadi. Yuridis bagaimana turunan dari pada 20 Undang-undang Aparatur Sipil Negara itu ada PP-nya di tingkat pemerintah mengatur tentang masalah ini atau pun kita usul perlu ada Perpu dari pada Undangundang Aparatur Sipil Negara itu, harus ada bunyi yang mengatur tentang pegawai BUMN itu bisa saja kita cari supaya ini, selama ini kan payung hukumnya buat BUMN maupun tenaga kerja susah untuk melakukan memikirkan kehidupan dari pada outsourcingyang ada di ini. Saya rasa ini bicara tentang Aparatur Sipil Negara ini karena pegawai BUMN, BUMN yang pemerintah. Ya pemerintah mana bisa hampir sama juga dalam hal persoalan-persoalan aparatur sipil negara itu tadi.Outsorcing Yuridis 9
Budi Supriyanto 4 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Pak, itu anggaran 2014 kan bapak review ya kan? Ini saya mau tanya ini misalnya yang kemarin kita lelangkan pada 2014 kemarin Desember itu anggaran 2014 kan? Itu bapak review kan? 2013 ya oke. Jadi seingat saya misalnya kita putus waktu itu 2014, sebelum Dipa turun kemudian 2014 itu pula diadakan asistensi kemudian baru muncullah, APBN pak. Ya sudah sekarang begini saja, 2014 untuk APBNP 2014. Ya terima kasih, ini hanya untuk kita saja. Terima kasihKesehatan APBNP 2014 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian misalnya ini karena ada asistensi menarik bagi saya, dalam rapat dengan Komisi IX misalnya Dirjen ... mengatakan tidak ada satu ... diperbolehkan rumah sakit swasta dibantu, ada dalam RDP. Tapi kemudian setelah tok Dipa ada rumah sakit swasta dibantu. Pertanyannya, bagaimana asistensi ini? itu banyak pak, itu nanti ada catatan-catatan lengkap sekali, banyak sekali, yang ini nggak boleh ternyata ada, bagaimana asistensinya. Nah inilah makanya sekarang saya kenapa, kita ingin butuh rincian, karena kadang-kadang yang kita ketok disini besok keluarnya beda pak, ini saja belum jadi persoalan.Kesehatan Asistensi 9
BUDI SUPRIYANTO 2 PDIP Jawa Tengah X Laki-laki Pimpinan. Sebenarnya nggak ada masalah yang crucial, jadi mungkin begini saja agak diperluas. Artinya aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi anggota DPR RI , nggak usah pakai Komisi IX, ini disini ada juga dulu-dulu 2014 hampir sama, jadi anggota DPR RI saja nggak usah Komisi IX.Kesehatan Bahasa penulisan 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Ini informasinya menarik bagi saya, jadi dasar hukum yang pertama. Yang pertama adalah revisi atau asistensi biasanya ... itu dasarnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan), yang kedua biasanya setelah ditetapkan Dipanya. Terus kemudian tidak pernah menggeser atau mengurangi biaya, nanti ada temuan-temuan pak, banyak nanti temuan-temuan akan kita evaluasi akan kita sampaikan. Bahwa ternyata mengurangi, itu banyak sekali dan memang selama ini tidak pernah kita cek setelah itu uangnya kemana.Kesehatan Dasar hukum 9



Budi Supriyanto 3 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Ning Komisi IX ada contohnya, surat keputusan Menteri Kesehatan, daerah a, b, c dapat sekian kemudian sejumlah misalnya 11 miliar, terus kemudian Kementerian Kesehatan sebelum menjadi Dipa mengundang Dinkes RSUD untuk diadakan asistensi, mungkin disini bahayanya review, maksudnya itu ya? Ya oke, kemudian dari 10 miliar yang tertulis disini bapak ajukan ke Menteri Keuangan, ini loh ternyata Dipanya sekian, keluarnya menjadi Dipa. Ini yang kita minta. Terima kasih.Kesehatan DIPA 9
BUDI SUPRIYANTO 1 PDIP Jawa Tengah X Laki-laki Jadi tolong pak ini menurut Pimpinan, ini percuma kita bahas. Kecuali sekarang tolong dibuat rincian secara tertulis saya tanya reasoning-nya, nanti kita perdebatkan apakah ini sudah benar? Jadi alasan-alasan reasoning yang dilakukan Kementerian Kesehatan, kalau nanti belum benar, belum puas kita bisa panggil ahli pak karena apa? Ini membuat Undang-undang. Jadi di ingat penganggaran itu tidak hanya sekedar tok tak tok tak tok anggaran tetapi ini membuat Undang-undang. Pemerintah boleh melakukan hearing dan DPR boleh mempunyai hak untuk melakukan hearing juga, memanggil ahli, memanggil apa yang tidak tahu, yang kita belum tahu. Misalnya ini contoh, dialogkan provinsi sekian, umpamanya kita nggak puas kita bisa panggil kepala dinas provinsi dalam rangka hearing, karena ini membuat Undang-undang. Nah ini makanya menurut saya kalau diteruskan juga percuma pimpinan. Jadi kalau nanti misalnya semua setuju , saya yang paling tidak setuju karena apa? Saya tidak akan berani bertanggung jawab sebagai anggota dewan menyetujui apa yang tidak kita tahu. Ini tolong dipahami betul karena tidak pernah nyambung ini. Tadi dikemukakan oleh Ibu Okky kok hanya angka begini? Ini benar pak, ingat juga ada pengawasan preventif, kita cegah. Jadi kita nanti pengawasan preventif nggak tahu apalagi kalau sudah jalan kita mau neliti dimana nggak tahu juga.Kesehatan Evaluasi rapat, proses membuat UU 9
Budi Supriyanto 4 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Ya terima kasih. Gini saja, kita minta yang pertama adalah keputusan Menteri kemudian hasil review, ya nanti Dipa kita juga ada kok. Nanti akan kita cocokkan, jadi memang begini, dari Irjen akan memberikan ada Dirjen terkait kan. Terima kasih Pak.Kesehatan Hasil review 9
Budi Supriyanto 4 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Ya terima kasih. Gini saja, kita minta yang pertama adalah keputusan Menteri kemudian hasil review, ya nanti Dipa kita juga ada kok. Nanti akan kita cocokkan, jadi memang begini, dari Irjen akan memberikan ada Dirjen terkait kan. Terima kasih Pak.Kesehatan Keputusan menteri 9
BUDI SUPRIYANTO 1 PDIP Jawa Tengah X Laki-laki Kita sekarang ini adalah membahas RAPBNP, jadi yang kita bahas adalah perubahan anggaran 2015. Sehingga bahwa Kementerian ini ganti Menteri, ganti Dirjen , ganti Presiden itu berkesinambungan , tidak terputus-putus. Artinya apa? Bahwa apa yang telah kita setujui didalam rapat-rapat terdahulu penetapan anggaran murni APBN 2015Kesehatan Kesinambungan program, anggaran 9
BUDI SUPRIYANTO 1 PDIP Jawa Tengah X Laki-laki Nah ini nampaknya akan terulang lagi karena apa? Mata rantai ini sengaja kita putus ternyata. Contoh misalnya, ini ada beberapa kesimpulan rapat yang pada waktu lalu kita Raker dengan Menteri plus Eselon I lengkap dibacakan juga kemudian diulang lagi, misalnya Kementerian Kesehatan menyetujui untuk merealisasikan program tugas pembantuan dan sebagainya, terus kemudian diulang lagi dalam rapat kemarin. Tapi saya baca ini sampai tadi malam kita rapat dengan BUK sekarang juga rapat dengan Dirjen yang lain tidak pernah ada nyambungnya sama sekali. Jadi tidak pernah ada nyambung antara keputusan APBN murni kemudian Raker kemarin dan paparan sekarang. Jadi apa yang dipaparkan sekarang ini sampai juga tadi malam dan sekarang ini tidak pernah ada nyambung, tidak pernah sinergi ini. Sehingga malah saya juga kebetulan pernah menjadi anggota DPR Komisi IX pada periode lalu dan sekarang ngikuti jadi bingung, apa sekarang yang mau kita bahas? Terus terang pak saya bingung. Dulu agak lebih rinci tapi sekarang lebih tidak jelas lagi. Misalnya hanya Ditjen ini sekian anggarannya, nanti kalau saya nggak capek pak atau bapa nanti nggak jawab saya akan tanyakan satu persatu. Ini saya kasih contoh saja misalnya ini rincian kegiatan utama pada target Direktorat Surveillance, Imunisasi dan seterusnya 108 miliar, nomor satu misalnya peningkatan capaian cakupan desa UCI 34 provinsi. Saya akan tanya 34 provinsi itu mana saja, reasoning-nya apa, dari 34 provinsi itu dibagi di kabupaten kota mana saja, reasoning-nya apa. Dan Dewan berhak tanya itu , karena belum tentu apa yang ditulis nanti yang akan bapak dilaksanakan sesuai dengan dilapangan itulah fungsi pengawasan dewan selain anggaran , legislasi dan pengawasan. Karena apa? Pengawasan ada dua, pengawasan preventif dan ini kita membahas ini juga dalam rangka pengawasan preventif. Jadi artinya sebelum pelaksanaan kegiatan, sebelum dianggarkan, kita punya hak untuk mengawasi juga pak. Contoh misalnya nanti umpamanya ada Puskesmas akan ditingkatkan, mungkin data dari Kementerian Kesehatan salah, kebetulan kami tahu itu, mungkin dari Kementerian Kesehatan belum pernah itu Puskesmas dipelosok, tapi karena kemarin kita kampanye mungkin disitu sudah roboh, hanya ada namanya hanya ada satu saja petugasnya, bisa terjadi ini. Nah kalau kita tidak tahu tempatnya dimana bagaimana kita akan mengadakan pengawasan.Kesehatan Kesinambungan program, diskontinuitas kesepakatan rapat9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Di awal tadi kita sepakat nggak usah ngelantur kita nanti pendalaman. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua, ini sebentar lagi juga harus selesai. Saya pikir disimpulkan saja , nanti pendalaman saja pimpinan. Kalau mau tanya kita nggak akan selesai, contoh misalnya Pak Charles tadi tanya tentang aspirasi daerah, nggak ada jawaban dari Kementerian, tapi nggak apa-apa nanti dipendalaman saja. Saya pikir jangan bertele-tele pimpinan, jadi kita ini tadi banyak cerita tentang Nawacita tapi nggak pakai Nawaitu tapi nanti akhirnya jadi Nawa Cerita. Terima kasih.Kesehatan Pendalaman 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Saya senang sekarang itu setiap Kementerian mitra kerja itu semua Nawacita semua diawal tapi saya pikir nggak tahu apa itu Nawacita itu, ya nggak apa-apa selain Mba Ning sama Nursuhud ya. Tapi Nawacita itu tidak pernah dibarengi dengan Nawaitu ini saya lihat begitu, ya - 29 - akhirnya nawa cerita semua. Ini contoh. Jadi makanya ini menarik bagi saya. Jadi dari jawaban bapak tadi saya simpulkan bahwa yang pertama bahwa perencanaannya nggak bagus. Contoh misalnya salah satu daerah mengusulkan RSUD nya masuk ... 50 miliar misalnya, kemudian dipelajari oleh perencanaan capaiannya turun 30 miliar, artinya apa? Sudah dipelajari. Tapi setelah di tok menjadi Dipa 30 miliar turun menjadi 20 miliar karena asistensi. Persoalannya begini, ini sudah di tok menjadi Undang-undang loh pak. Memang tidak diubah tetapi tidak dilaksanakan, tidak dibelanjakan karena ada asistensi, persoalannya sisa anggaran itu kemana? Banyak pak contoh kasus. Jadi memangKesehatan Perencanaan yang jelek 9
BUDI SUPRIYANTO 1 PDIP Jawa Tengah X Laki-laki Kami hanya akan mengingatkan bahwa pada waktu itu rapat kita terakhir sebelum saya tahu betul bahwa Komisi IX ini paling akhir menyetujui anggaran APBN 2015 pada bulan September paling akhir, bahkan sampai Presiden pun turun tangan menanyakan langsung kepada Menteri Kesehatan kenapa ini sampai belum selesai. Pimpinan DPR pun bertanya kepada Pimpinan Komisi IX kenapa Komisi IX sampai belum selesai, yang lain-lain sudah tetapi di Komisi IX khususnya bahkan dibidang kesehatan, saya ingat betul itu. Sampai Pimpinan belum tanda tangan dan sebagainya.Kesehatan Persetujuan APBN 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki ni persoalan hukum sebenarnya, nah inilah makanya , ya terima kasih pak masukannya nanti kita akan cek apakah ini betul apa tidak. Nanti kalau nggak benar, Ibu PLT nggak jadi Irjen nanti.Kesehatan PLT 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Ini informasinya menarik bagi saya, jadi dasar hukum yang pertama. Yang pertama adalah revisi atau asistensi biasanya ... itu dasarnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan), yang kedua biasanya setelah ditetapkan Dipanya. Terus kemudian tidak pernah menggeser atau mengurangi biaya, nanti ada temuan-temuan pak, banyak nanti temuan-temuan akan kita evaluasi akan kita sampaikan. Bahwa ternyata mengurangi, itu banyak sekali dan memang selama ini tidak pernah kita cek setelah itu uangnya kemana.Kesehatan PMK 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Memang sering juga kita kritik pak, saya juga kadang-kadang bingung dengan pemerintahan sekarang ini, kalau dulu istilahnya itu jaman Pak SBY itu poco-poco maju mundur, sekarang istilah saya itu tari gambyong muter-muter. Karena apa? Contoh dulu pernah ada misalnya Undang-undang sudah kita tetapkan, Kementerian Kesehatan sekian mendapatkan misalnya 40 triliun, kemudian tiba-tiba ada surat edaran Menteri Keuangan supaya dipotong, jadi Undang-undang kalah dengan edaran Menteri Keuangan, ini republik kita tercinta, termasuk nanti kita akan pelajari PMK nya, Peraturan Menteri Keuangan apakah memang memberikan kemenangan kepada Itjen dan itu berlaku untuk Kemenkes atau seluruh Departemen. Karena apa? Banyak juga di daerah-daerah program pemerintah yang lain tidak berjalan seperti ini. Nanti ada misalnya dengan mitra-mitra kerja kita yang lain tidak berjalan seperti ini, kita bukan apa-apa, jadi kita senang tambah pintar pak, tapi kadangkadang juga tambah goblok. Tadi ya karena satu kayak poco-poco sekarang tari gambyong.Kesehatan PMK 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi saya ingatkan kadang-kadang belum jadi persoalan apa yang kita putuskan pelaksanaannya beda, ini menjadi masalah nanti indikasi. Yang kita bahas sekarang ini bapak dan ibu sekalian ini adalah rancangan APBNP jadi bukan Undang-undang APBN tapi rancangan APBNP, lah namanya rancangan itu boleh sebenarnya kita bahas sampai seperti apapun Rancangan Undang-undang, titik koma pun bisa kita persoalkan. Makanya alangkah bodohnya kalau ada misalnya pejabat Eselon I mengatakan oh kita nggak boleh satuan III, ada yang nyatut lagi pakai slasan oh ini alasan rapat kabinet. Saya ingin tahu ini Rancangan Undang-undang, meletakkan titik itu bisa salah bunyinya beda. Mau kita kasih contoh?Kesehatan RAPBNP 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Terima kasih. Ini untuk Ibu Irjen, menarik ini saya minta penjelasan. Jadi disini ada rincian kegiatan utama dan target per Eselon II tahun 2015, Eselon II Inspektorat I sampai dengan IV. Di poin 3 nomor tiga pelaksanaan review RKAKL total seluruh Satker, disini anggarannya memang nggak jelas berapa kita nggak tahu. Cuma yang saya tanyakan kapan sih review itu dilakukan, apakah Irjen punya kewenangan untuk mereview itu, misalnya RKAKL yang sudah disusun oleh Dirjen-Dirjen yang lain, apakah Irjen punya kewenangan untuk mereview itu. Jadi pengertian review ini yang bagaimana maksudnya. Atau setelah itu misalnya begini, anggaran sudah diketok menjadi Undang-undang, menjadi Undangundang misalnya seperti APBN, besok ini APBNP diketok selesai APBNP sehingga harus dilaksanakan. Didalam pelaksanaan itu kan ada RKAKL, nah yang dimaksud review disini ya fungsi review ini sebelum menjadi Undang-undang baik itu APBN murni maupun Undang-undang APBN perubahan atau setelah? Karena penting RKAKL ini orang bilang sering disebut menjadi satuan tiga. Itulah maka pada waktu itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh kita membahas sampai satuan tiga, itu pengertiannya sebelum apa sesudah ditetapkan menjadi Undang-undang baik itu Undang-undang APBN maupun Undang-undang APBNP. Karena apa? Anggaran yang sudah diputus oleh komisi bersama-sama dengan mitra kerja kemudian dibawa Paripurna menjadi Undang-undang tentunya tidak bisa diutak-atik.Kesehatan Review RKAKL 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi biar kita juga tahu kalau bisa bagaimana caranya ini, kita juga jadi nanti nggak tahu karena apa, banyak faktor contoh begini misalnya di Dirjen BUK ada rumah sakit RSUD dikasih data misalnya ditetapkan didalam APBN misalnya 10 miliar. Terus kemudian dievaluasi sebelum dilaksanakan, nggak tahu apa itu istilahnya di Kementerian Kesehatan dimana kepala dinas dan sebagainya diundang dari 10 miliar mungkin hanya 5 miliar yang bisa dilaksanakan. Nah pertanyaan saya apakah Irjen pada posisi ini? kalau iya apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan? Karena apa? Nanti berkait dengan penyerapan. Misalnya begini, dari Dirjen BUK misalnya dianggarkan untuk rumah sakit misalnya terus keluarnya misalnya 10 triliun, geser-geser RKAKL semoga disetujui hanya 5 triliun. Misalnya dari 100 RSUD yang anggarannya 10 triliun menjadi hanya yang bisa dilaksanakan setelah dievaluasi RKAKL nya hanya 5 triliun, kemudian yang 5 triliun dikemanakan? Apakah bisa Kementerian menggunakan sendiri tanpa melalui rapat proses dengan DPR. Ini menjadi penting, karena apa? Berkaitan dengan serapan. Misalnya nanti oh kemudian nanti dianggap sisa anggaran karena serapan ini bisa menjadi bahaya bagaimana kita kemudian kinerjanya menjadi jelek karena serapannya sedikit. Persoalannya kenapa perencanaannya pada waktu itu segitu? - 18 - Perencanaan pertama dikasih 10 miliar oke, kemudian dievaluasi lagi sebelum dilaksanakan menjadi 5 miliar. Ini juga bahaya karena bertentangan dengan sistem perundang-undangan kita. Sehingga kalau misalnya Kementerian Kesehatan oh capaiannya hanya 70%, bisa mungkin terjadi artinya apa? Perencanaannya jelek, setelah dievaluasi, dicoret-coret. Ini yang barangkali selama ini tidak pernah ditanyakan oleh teman-teman dan mungkin juga lepas dari pengawasan ini.Kesehatan Review RKAKL 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Kalau tadi beberapa rekan saya menyampaikan intinya tidak jelas anggaran ini tidak terlalu rinci, intinya itu sebenarnya tetapi fokus akan saya ulangi Bapak, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Okky yang Bapak sampaikan ini adalah satuan satu dan satuan dua, saya ambil contoh menurut pandangan Bapak yang termasuk satuan tiga kayak apa sih, jadi saya ingin mengerti jadi jangan sampai nanti berbeda pandangan antara DPR RI dengan mitra kerja kita tentang istilah satuan satu, satuan dua, satuan tiga ya itu penting, karena memang ada yang mengatakan satuan tiga itu rinci, misalnya Pak Usman bangun gedung Poltekes Semarang anggarannya Rp.10 miliar, itu tidak dihitung pondasinya berapa, (tidak jelas) berapa, ini satuan tiga. Tetapi ada juga yang berpendapat mencantumkan angka 10 miliar itu sudah satuan tiga. Ini saya ingin tahu Pak supaya pandangan kita sama, teori kita sama karena di mitra kerja kita yang lain juga berbeda ini, Teman-teman di komisi lain bilang bukan itu, ini penting Pak, karena kalau saya pribadi pun juga belum puas tentang apa yang disampaikan, saya yakin saya tidak bisa bahas, tidak mudeng karena misalnya 125 milliar untuk ini, ini tetapi masing-masing item tidak dijelaskan untuk apa, padahal saya sangat respek dengan jamu tradisional misalnya - 21 - Litbang misalnya kenapa itu tidak digedein misalnya, nah ini perlu reasoning-reasoning yang nantinya akan kita tanyakan, kalau kemudian kayak begini ini kita nanti susah mending diperbaiki dulu Pak, jadi Temanteman pegangannya arahnya pembahasan itu mau kemana. Terima kasih PakKesehatan Rincian anggaran 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Kemudian misalnya ini karena ada asistensi menarik bagi saya, dalam rapat dengan Komisi IX misalnya Dirjen ... mengatakan tidak ada satu ... diperbolehkan rumah sakit swasta dibantu, ada dalam RDP. Tapi kemudian setelah tok Dipa ada rumah sakit swasta dibantu. Pertanyannya, bagaimana asistensi ini? itu banyak pak, itu nanti ada catatan-catatan lengkap sekali, banyak sekali, yang ini nggak boleh ternyata ada, bagaimana asistensinya. Nah inilah makanya sekarang saya kenapa, kita ingin butuh rincian, karena kadang-kadang yang kita ketok disini besok keluarnya beda pak, ini saja belum jadi persoalan.Kesehatan Rumash sakit swasta 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Sehingga mungkin WTP sudah karena penyerapannya juga rendah dan sebagainya karena ini sistem. Makanya apa, perlu juga nanti perencanaan juga betukl-betul dievaluasi pada saat dia memberikan ini. Ini banyak kok contoh kasus ya, kita temukan juga dilapangan.Kesehatan WTP 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Memang setelah saya baca ini sepintas saya pun tidak mudeng, saya tahu bahwa ini akibat keputusan MK yang katanya DPR RI tidak boleh membahas satuan tiga sehingga kita seperti ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi, kalau Teman-teman tahu itu bohong dan kita membohongi diri kita sendiri, jadi secara detail iya-iya tetapi itu saya yakin teman-teman bohong, setelah keluar nanti pasti bertanya apa sih sebenarnya, karena kita tidak tahu, tetapi inilah nanti kalau kita dikatakan beda pendapat soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan kembali yang diajukan ini adalah kita membahas Rancangan Undang- Undang APBNP jadi sama dengan membahas undang-undang biasa, saya ingatkan saja sehingga keputusan-keputusan ini sebenarnya menjadi satu kesatuan di dalam lampiran undang-undang itu, jadi kalau kemudian ...(tidak jelas karena suara rekaman berisik)... jadi kita ini seperti orang buta meraba-raba tetapi monggo Teman-teman ya kita setujui saja, toh inilah yang dikehendaki jadi kita tidak tahu tetapi pura-pura tahu. Jadi, saya ingatkan yang tidak boleh dibahas satuan tiga itu adalah pada saat itu sudah menjadi undang-undang, dulu kan begitu APBN tok Kemenaker sekian triliun, sekian triliun, kita dulu setujui gelondongannya baru kita bahas satuan tiganya, itu yang tidak benar karena kita merubah undangundang, ini sebenarnya. Nah, ini kita sekarang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang APBN, kalau kita tidak tahu titik komanya undangundang percuma kita setuju, ini bohong nanti, ini pandangan saya, saya siap berdebat sebenarnya tetapi juga tidak ada artinya kita berdebat. Sudah sering saya ingatkan juga pembahasan undang-undang APBN pada tahun lalu ya, ini kita mengerti apa-apa kok, jadi kalau Teman-teman mengerti itu bohong. Jadi, kita setuju apa yang kita tidak tahu, jadi mohon maaf ini perlu saya sampaikan jadi kadang-kadang kita harus berbeda pandangan bahwa ini adalah untuk kebaikan, jadi ini nanti akan jadi satu kesatuan, kenapa sih anggaran Sekjen harus sekian triliun, harus sekian ratus miliar, inilah dibahas dari bawah kemudian satu kesatuan menjadi lampiran, dari Komisi kepada Banggar, Banggar setuju kan begitu setelah itu dibawa pada Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang. Oh kenapa Kemenaker itu dapat misalnya 3 koma sekian triliun, ini loh perinciannya seperti ini, ini loh kegunaannya untuk ini, itu cara pandang saya.Ketenagakerjaan APBN 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi, saya pikir juga waktu itu diajukan uji materi MK saya pikir yang mengajukan tidak mudeng, MK nya tidak mudeng, mohon maaf karena apa? Pada waktu itu memang benar gelondongan diketok, baru dibahas di Komisi dengan mitra kerja sehingga inilah kita merubah undang-undang, geser-geser ini, ini baru rancangan kok ya, kalau sekarang misalnya biro hukum hanya sedikit boleh kita minta 25 miliar untuk biro hukum yang lainnya kecil, ini harus kita perdebatkan. Kenapa biro hukum hanya sekian? Mau membangun apa? Kita berdebat, reasoning nya apa dan kita bisa setuju dan tidak setuju. Ini penjelasan saya. Jadi, menurut saya Pimpinan tidak usah terlalu banyak kesimpulannya, toh nanti kita juga bawa dalam atau dengan Menteri baru disitu kita akan bicara seluruh anggaran Kemenaker tetapi ada saran-saran dari Teman-teman misalnya tadi ditambah, dikurangi masih bisa kita geser kok dan kita bisa misalnya saya tidak paham tentang Kementerian, oke kenapa ini harus dibangun gedung 25 tingkat? Saya bilang ini tidak benar, saya tidak tahu, saya bisa mengundang ahli dalam rangka apa? Ini benar tidak? Karena apa? Membuat undang-undang, meskipun undang-undang yang kita buat ini adalah RAPBN, sama seperti kita membuat undang-undang apa sajalah, kita tidak mengerti, narasumber kita panggil.Ketenagakerjaan APBN 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi  permasalahannya  begini saja, jadi barangkali kesimpulan nomor satu coba ditayangkan lagi, coba tampilkan. Jadi cukup begini saja pimpinan, Komisi IX DPR RI  menerima penyampaian anggaran  2015. Dan kemudian yang  kedua ada pendalaman dengan Eselon I , jadi jangan ada kata-kata tambahan, nanti   bias. Ini saya ingatkan ya, dulu  waktu pembahasan APBN 2015 itu pagunya memang 4 triliun, kemudian ada penambahan sekitar 500 anggaran  lebih sehingga menjadi   5, lah 5 itu kemudian kita setujui kemudian di dok menjadi Undang-undang APBN 2015 sebelum masa kerja DPR  periode 2009-2014 habis, itu ceritanya seperti itu, karena kalau sekarang bilang ada penambahan   Banggar juga nggak tahu   darimana  kemudian begitu ada penambahan  seharusnya kita bahas bareng  lagi. Nah ini tidak ada penambahan sebetulnya, itu APBN 2015 yang  kita ketok September 2014 jumlahnya 5 triliun lebih itu sebenarnya seperti itu, seingat kami seperti itu. Nah sekarang  tidak ada  penambahan  seperti tadi makanya Pak Menteri tidak  mengajukan penambahan di APBNP   ini, dan  itu sudah benar, nggak ada masalah kan? Cuma  yang  kita masalahkan kan   kesimpulannya jangan salah seolah-olah APBNP  Kementerian  Tenaga Kerja   dapat tambahan anggaran  itu  salah. Makanya disinikan bunyinya surat   Menteri Keuangan Nomor S642/MK 02/2014 tanggal 24 September 2014, kalau  bicara ada tambahan 500 juta mestinya surat Menteri Keuangan ini 2015 ini. Ketenagakerjaan APBN 2015 9
Budi Supriyanto 3 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Menerima penyampaian, jadi bukan menerima ini  Ketenagakerjaan APBN 2015 9
Budi Supriyanto 4 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Menerima dan menyetujui beda pak, ini kata-kata hukum    menerima dan  menyetujui beda. Ketenagakerjaan Menerima dan Menyetujui 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Memang setelah saya baca ini sepintas saya pun tidak mudeng, saya tahu bahwa ini akibat keputusan MK yang katanya DPR RI tidak boleh membahas satuan tiga sehingga kita seperti ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi, kalau Teman-teman tahu itu bohong dan kita membohongi diri kita sendiri, jadi secara detail iya-iya tetapi itu saya yakin teman-teman bohong, setelah keluar nanti pasti bertanya apa sih sebenarnya, karena kita tidak tahu, tetapi inilah nanti kalau kita dikatakan beda pendapat soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingatkan kembali yang diajukan ini adalah kita membahas Rancangan Undang- Undang APBNP jadi sama dengan membahas undang-undang biasa, saya ingatkan saja sehingga keputusan-keputusan ini sebenarnya menjadi satu kesatuan di dalam lampiran undang-undang itu, jadi kalau kemudian ...(tidak jelas karena suara rekaman berisik)... jadi kita ini seperti orang buta meraba-raba tetapi monggo Teman-teman ya kita setujui saja, toh inilah yang dikehendaki jadi kita tidak tahu tetapi pura-pura tahu. Jadi, saya ingatkan yang tidak boleh dibahas satuan tiga itu adalah pada saat itu sudah menjadi undang-undang, dulu kan begitu APBN tok Kemenaker sekian triliun, sekian triliun, kita dulu setujui gelondongannya baru kita bahas satuan tiganya, itu yang tidak benar karena kita merubah undangundang, ini sebenarnya. Nah, ini kita sekarang menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang APBN, kalau kita tidak tahu titik komanya undangundang percuma kita setuju, ini bohong nanti, ini pandangan saya, saya siap berdebat sebenarnya tetapi juga tidak ada artinya kita berdebat. Sudah sering saya ingatkan juga pembahasan undang-undang APBN pada tahun lalu ya, ini kita mengerti apa-apa kok, jadi kalau Teman-teman mengerti itu bohong. Jadi, kita setuju apa yang kita tidak tahu, jadi mohon maaf ini perlu saya sampaikan jadi kadang-kadang kita harus berbeda pandangan bahwa ini adalah untuk kebaikan, jadi ini nanti akan jadi satu kesatuan, kenapa sih anggaran Sekjen harus sekian triliun, harus sekian ratus miliar, inilah dibahas dari bawah kemudian satu kesatuan menjadi lampiran, dari Komisi kepada Banggar, Banggar setuju kan begitu setelah itu dibawa pada Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang. Oh kenapa Kemenaker itu dapat misalnya 3 koma sekian triliun, ini loh perinciannya seperti ini, ini loh kegunaannya untuk ini, itu cara pandang saya.Ketenagakerjaan Rancangan undang-undang 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi, saya pikir juga waktu itu diajukan uji materi MK saya pikir yang mengajukan tidak mudeng, MK nya tidak mudeng, mohon maaf karena apa? Pada waktu itu memang benar gelondongan diketok, baru dibahas di Komisi dengan mitra kerja sehingga inilah kita merubah undang-undang, geser-geser ini, ini baru rancangan kok ya, kalau sekarang misalnya biro hukum hanya sedikit boleh kita minta 25 miliar untuk biro hukum yang lainnya kecil, ini harus kita perdebatkan. Kenapa biro hukum hanya sekian? Mau membangun apa? Kita berdebat, reasoning nya apa dan kita bisa setuju dan tidak setuju. Ini penjelasan saya. Jadi, menurut saya Pimpinan tidak usah terlalu banyak kesimpulannya, toh nanti kita juga bawa dalam atau dengan Menteri baru disitu kita akan bicara seluruh anggaran Kemenaker tetapi ada saran-saran dari Teman-teman misalnya tadi ditambah, dikurangi masih bisa kita geser kok dan kita bisa misalnya saya tidak paham tentang Kementerian, oke kenapa ini harus dibangun gedung 25 tingkat? Saya bilang ini tidak benar, saya tidak tahu, saya bisa mengundang ahli dalam rangka apa? Ini benar tidak? Karena apa? Membuat undang-undang, meskipun undang-undang yang kita buat ini adalah RAPBN, sama seperti kita membuat undang-undang apa sajalah, kita tidak mengerti, narasumber kita panggil.Ketenagakerjaan Rancangan undang-undang 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Setelah saya membaca paparan dari Pak Menteri  ini secara global telah disampaikan dan barangkali soal anggaran  ini adalah  anggaran   yang  telah kita   setujui pada APBN lalu. Jadi disini nampak bahwa tidak mengajukan penambahan anggaran  apapun, yang  saya baca begitu.  Penjelasan secara global sudah cukup   bagi kami,  jadi tadi saya pikir rapat kita tutup saja  pimpinan, lebih baik kita dalami per Eselon I.  Jadi kalau  tadi Pak Imam tanya  kok kenapa program  KB nggak  ada, memang  disini nggak dijelaskan, nanti lebih  baik kita dalami dengan Eselon I, ini RDP kita pembukaan oleh Pak Menteri  kita tunda  dan kita dalami dengan Eselon I. Ketenagakerjaan Rapat 9
Budi Supriyanto 6 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Dalam RAPBNP 2015 ya toh? Menteri Tenaga Kerja   mendapat anggaran    Rp. 4 triliun, nggak ada itu pak, darimana?   Ketenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Budi Supriyanto 7 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Jadi begini  Pak Ketua,  ini kata-katanya yang  perlu diperbaiki. Jadi, ini kan anggaran  2015 ya, anggaran  2015 itu setelah dikurangi  transmigrasi.Ketenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Budi Supriyanto 8 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Interupsi pimpinan, saya kira  dari sini kan sudah kita terlihat  bahwa  yang  dimaksudkan dengan anggaran  Rp.4,2 triliun itu karena anggaran  awalnya  setelah  dikurangi dari transmigrasi Rp. 3,7, kita sudah rapat dengan menteri yang  lalu  juga RDP  kemudian sekarang kita rapat lagi. Nah dari rapat  kita  selalu saja  bahkan tadi menteri  menyampaikan bahwa perlu  peningkatan program-program yang  berkaitan dengan  kerakyatan di daerah  pemilihan berdasarkan Undang-undang MD3 kita juga   berkewajiban memperjuangkan itu. Nah pertanyaan saya   apakah yang  dimaksudkan dengan penambahan 500 sekian itu sudah masuk  dalam  bagian yang  tak terpisahkan dengan  usulan-usulan dari teman-teman? Nah kalau   katakanlah itu bisa dimasukkan kenapa? kita perlu juga usulkan untuk ditambah program-program yang  berkaitan dengan  agar  di daerahdaerah lebih banyak lagi BLK-BLK    karena tadikan disebutkan  ketua menyampaikan bahwa ini pengangguran kita 10  juta dan program-program misalkan program padat karya bisa juga kita  tingkatkan. Saya kira itu pimpinan.  Apakah katakanlah besarannya  harus kita setujui jumlahnya  kita penambahan itu 500 atau setelah  pendalaman kita tambah lagi. Saya kira begitu pimpinan. Ketenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-Laki lni jika saya petakan 3 hal, maka dalam forum ini saya usulkan, jadi tadi yang pertama sistem pengupahan nasional, lah untuk brainstroming itu kita adakan kunjungan spesifik terhadap 3 daerah ini. Yang pertama UMP-nya paling tinggi, yang kedua UMP-nya paling rendah, dan yang ketiga kita pilih dari 4 provinsi mana mungkin Jateng, DIY atau Jatim yang tidak mampu menetapkan UMP. lni salah satu fungsi pengawasan kita. Mungkin bisa kita besok minggu sudah turun. Jadi jangan sampai nanti DPR dianggap makan gaji buta.Ketenagakerjaan Survei daerah 9
Budi Supriyanto 5 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Coba pimpinan, saya hanya merefleksi  kesimpulan rapat ya.   Tahun  sidang 2014-2015 Masa Persidangan Kesatu, kesimpulan rapat pada tanggal Rabu, 24 Desember 2014.   Kesimpulannya, Komisi IX DPR RI  menyetujui perencanaan anggaran  Kementerian   Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi  sebagai baseline RAPBN  2015 sebesar Rp. 5.251.857  dan seterusnya.  Pertanyaannya ini murni ...? murni, tambahannya dimana saya tanya? Ini pak  kesimpulan rapat waktu kita   2009-2014 pak, tertanda Pimpinan Ribka Tjiptaning. Jadi ini tidak ada penambahan anggaran, itu saja yang  saya maksud. Jadi  ini monggo pimpinan, terima kasih ini. Ketenagakerjaan Tidak ada penambahan anggaran 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Setelah saya membaca paparan dari Pak Menteri  ini secara global telah disampaikan dan barangkali soal anggaran  ini adalah  anggaran   yang  telah kita   setujui pada APBN lalu. Jadi disini nampak bahwa tidak mengajukan penambahan anggaran  apapun, yang  saya baca begitu.  Penjelasan secara global sudah cukup   bagi kami,  jadi tadi saya pikir rapat kita tutup saja  pimpinan, lebih baik kita dalami per Eselon I.  Jadi kalau  tadi Pak Imam tanya  kok kenapa program  KB nggak  ada, memang  disini nggak dijelaskan, nanti lebih  baik kita dalami dengan Eselon I, ini RDP kita pembukaan oleh Pak Menteri  kita tunda  dan kita dalami dengan Eselon I. Ketenagakerjaan Tutup 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-Laki Menarik usulan dari beberapa teman terutama dari Pak lrgan tadi. Mungkin barangkali saya simpulkan saja, ikut-ikutan menyimpulkan. Yang pertama, perlu adanya Undang-Undang Pak, Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan Nasional. Nah ini barangkali mulai bisa dirilis oleh Komisi IX. Kalau selama ini tentang KHL dan sebagainya adalah ditetapkan oleh Peraturan Menteri, sehingga selalu setiap tahun menjadi permasalahan-permasalahan. Nah untuk itu, barangkali pada tahun ini DPR Masa Bakti 2014-2019 ini di awal ini kita pikirkan tentang pembentukan Undang• Undang Sistem Pengupahan Nasional. lni perlu.Ketenagakerjaan UU Sistem Pengupahan 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Barangkali usulan Pimpinan. Menlu, BNP2TKI, Naker dan Menkumham dalam hal ini Imigrasi pernah kita melakukan Rapat Kerja bersama bahas suatu masalah termasuk kalau ini perlu ya kita panggil semua, jadi biar sinergi biar persoalan cepat selesai, karena kita juga berkali-kali mengadakan Rapat bareng-bareng begitu, ini Menkumham pernah, Menlu pernah..TKI BNP2TKI 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Barangkali usulan Pimpinan. Menlu, BNP2TKI, Naker dan Menkumham dalam hal ini Imigrasi pernah kita melakukan Rapat Kerja bersama bahas suatu masalah termasuk kalau ini perlu ya kita panggil semua, jadi biar sinergi biar persoalan cepat selesai, karena kita juga berkali-kali mengadakan Rapat bareng-bareng begitu, ini Menkumham pernah, Menlu pernah..TKI Menkumham 9



Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Barangkali usulan Pimpinan. Menlu, BNP2TKI, Naker dan Menkumham dalam hal ini Imigrasi pernah kita melakukan Rapat Kerja bersama bahas suatu masalah termasuk kalau ini perlu ya kita panggil semua, jadi biar sinergi biar persoalan cepat selesai, karena kita juga berkali-kali mengadakan Rapat bareng-bareng begitu, ini Menkumham pernah, Menlu pernah..TKI Menlu 9
Budi Supriyanto 2 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Barangkali usulan Pimpinan. Menlu, BNP2TKI, Naker dan Menkumham dalam hal ini Imigrasi pernah kita melakukan Rapat Kerja bersama bahas suatu masalah termasuk kalau ini perlu ya kita panggil semua, jadi biar sinergi biar persoalan cepat selesai, karena kita juga berkali-kali mengadakan Rapat bareng-bareng begitu, ini Menkumham pernah, Menlu pernah..TKI Naker 9
Budi Supriyanto 1 Golkar Jawa Tengah X Laki-laki Terima kasih. Tetapi mendengarkan dari Bapak Kepala Badan terutama ada semacam ketakutan tentang adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan tadi ya, ini toh sudah disampaikan kepada kita, nah sehingga jangan sampai itu terjadi ya kan? Jangan sampai nanti ada temuan BPK hanya karena masalah aturan, nah ini tentunya kita masukkan di dalam kesimpulan, ini kan masalah yang dihadapi oleh BNP2TKI, tolong juga disimpulkan berkaitan tadi juga sama Pak, kalau misalnya ini masalah poin nomer 1, ini kan juga ternyata berkaitan dengan Menaker, lah ini mungkin ada dua yang bisa kemudian kita sandingkan tadi dengan kekhawatiran dari Kepala Badan, janganjangan besok menjadi temuan, nah ini harus kita tindaklanjuti, itu sudah kita sampaikan, kalau kita tidak ...(tidak jelas)... lucu..TKI Peraturan Menteri Tenaga Kerja 9
Capt. H. DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi memang yang push market control itu saya lebih setuju, jadi kalau perlu pagi, siang, sore, malam pak itu dilipat gandakan penggerebekan atau operasi apa namanya yang seperti itu gitu. Jadi hanya sekian per mil saja gitu yang bisa ketangkap, jadi diluar itu masih bebas. Nah tadi juga dikeluhkan mungkin di sini sangat santun disebutkan bahwa tantangan Badan POM dalam peredaran produk ilegal termasuk obat palsu gitu ya, ini disini disebutkan rendahnya putusan pengadilan. Mungkin saya pikir sih ini sudah ada yang sogok-sogokan, ada yang suap-suapan gitu kali, bayangkan saja 65 triliun gitu loh pak, 65 triliun nilainya sementara menurut catatan dari masyarakat Indonesia anti pembajakan itu 30% nya palsu gitu Pak , bisa bayangkan kalau 30% palsu berarti 20 triliun nilainya pertahun itu omset daripada peredaran obat palsu ini gitu. Jadi kalau misalnya ditangkap terus oknumnya diproses hukum dibilang tadi itu lemahnya apa namanya rendahnya keputusan pengadilan tidak menimbulkan efek jera, sangat gitu karena mereka bisa bayar pengacara , bisa mereka intervensi pengadilan seperti itu. Jadi saya kira memang Komisi IX itu 250 juta jiwa menyerahkan kepada Badan POM untuk mengawasi supaya yang dimakan itu yang tadi rekan Pak Ali itu tadi bilang halalan thoyyiban seperti itu gitu. Jadi boro-boro halalan thoyyiban malahan misalnya kalau obat palsu, kalau orang beli tas palsu dia tahu bahwa memang saya mau menghemat tapi kalau orang beli obat palsu kan saya ingin sembuh gitu tetapi rupanya obatnya palsu , saya kira akan membunuh, mungkin juga beli obatnya pinjam uangnya, seperti itu Kepala Badan ya.BPOM Produk ilegal 9
Capt. H. DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Tadi sudah diborong yang saya catat disini sama Ibu Siti tadi, tapi tidak apa saya setuju sekali dengan pernyataan kepala badan bahwa tugas dari Badan POM ini sangat mulia begitu , betul. Baik lembaga, segala-segala macam seperti itu. Tadi juga dari rekan Pak Ali menegaskan tidak ada Undang-Undang gitu ya. Jadi Pimpinan mohon masuk dalam rekomendasi bahwa memang dibutuhkan Undang-Undang, dan kalau bisa memang dalam paling lambat tahun depan ya seperti itu. Jadi gini, mungkin bangsa kita itu sangat permisif , terlalu menerima , kita tahu ada pupuk palsu, obat palsu berkeliaran gitu ya terus juga timbangan yang dikurangi oleh penjual itu kayaknya di keseharian itu seolah-olah bangsa kita itu nerima saja, padahal ada instansi yang harus mengawasi gitu ya. Tapi pengawasan itu sangat lemah kalau menurut saya, tadi Pak Ali menilai A minus, kalau saya jauh dibawah itu, kenapa? Belanja obat nasional itu saya dapat data tapi mungkin bukan dari data yang itu, itu 65 triliun pak per tahun ya. Sementara tangkapan dari Badan POM itu hanya 30 miliar gitu, 30 miliar pun obat dan makanan, seperti itu. Jadi kalau saya melihat hanya satu per mil ya bisa ditangkap daripada yang beredar seperti itu gitu. Jadi memang harus butuh penguatan kalau saja sekarang operasi gabungan yang dilaksanakan mungkin entah berapa kali, kalau perlu itu pagi, siang sore, malam gitu. Jadi supaya yang 250 juta jiwa ini terlindungi ya karena memang tadi disebutkan kami mengerti banyak kelemahan -kelemahan, kurang sarana, prasarana dukungan. Saya kira kita Komisi IX mendukung untuk penguatan lembaga termasuk juga ke Perundang-undangannya terutama karena pengawasan mungkin kalau impor memang susah karena kan sudah ada bea cukai di perbatasan-perbatasan.BPOM Undang-undang BPOM 9
CHAIRUL ANWAR 2 PKS Riau I Laki-laki Pak Ketua, jadi dalam pembahasan Banggar ini kan masuk dalam belanja pusat Pak, kebetulan Badan POM tidak memasukkan tambahan, tetapi tidak ada Pak di belanja pusatnya Departemen Keuangan itu tidak ada termasuk Kementerian Kesehatan jatah yang kemarin saja tidak ada. Di nokta keuangan pemerintah pun tidak ada, jadi nanti malam itu sudah mengundang Menteri Keuangan, jadi sudah diketok.BPOM Anggaran 9
CHAIRUL ANWAR 4 PKS Riau I Laki-laki Berarti begini saja Pak Ketua, ini kan pembahasan tentang belanja pusat Kementerian dan Lembaga itu kan sudah 2 hari yang lalu Pak Ketua dan itu sudah semacam sudah diketoklah walaupun diketok sementara dan disitu kayaknya tidak tampak, wallahualam nanti kalau ada perubahan di terakhir-terakhir saya tidak tahu ya, mudah-mudahan ada itu. Cuman terkait dengan ini Pak Ketua kalau dia dimasukkan ke Tahun 2016 itu terlalu kecil, jadi entah bagaimana kalimatnya yang bagus.BPOM Perubahan anggaran 9
CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Yang masalah undang-undang, tadi kita coba bincang-bincang dengan Anggota yang lama itu, jadi kalau bisa itu undang-undangnya bunyinya jangan begitu Pak, supaya dia tidak terkait dengan komisi lain, langsung saja Undang-undang Badan POM, Pengawasan Obat dan Makanan maksudnya begitu. Jadi, dia tidak terkait dengan komisi lain.BPOM Redaksi Undang-undang 9
Chairul Anwar 1 PKS Riau I Laki-laki Pertama barangkali seperti yang kemarin juga saya sampaikan ketika kita RDPU bahwa Kalbe Farma ini adalah salah satu produsen obat yang sudah cukup tua yang PMDN, kalau saya baca sejarah itu dimulai dari garasi kemudian menjadi sebuah pabrik yang cukup besar, dan kita punya kepentingan Kalbe Farma ini tetap hidup.Kesehatan Kalbe farma 9
CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan Pedoman pembuatan obat 9
CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Dalam Panja ini kita sebetulnya inginkan yang terbaik jalan keluarnya. Karena kalau apa namanya kalau dicari kalah menang ini rugi dua-duanya, Baik dipo maupun Kalbe maupun profesi, masing-masing kan begitu ya. Memang kalau coba kita ikuti ini agak aneh memang ini kasusnya , jadi dari satu jalur produksi itu 4 ampul yang isinya asam traneksamat inikan aneh juga ini. Jadi akhirnya saya coba dialog dengan kawan-kawan yang melakukan inspeksi dari Badan POM itu memang akhirnya saya tanya agak aneh juga memang apanya kasus ini gitu maksudnya. Tadi dari apoteker industri juga menyampaikan tentang CPOB, itukan setiap tahap ada catatannya itu yang sata tahu dulu begitu ya, rasanya sulit untuk meleset. Kemudian juga dari dokter anastesi juga ada SOP pak ya ini juga , nah cuma begini ini kita kan mencari jalan keluarnya Pak bahkan ada yang spekulasi , ini spekulasi ini entah benar entah nggak begitu. Memang mau dihancurin abis itu mau dibeli katanya begitu, karena info yang saya dapatnya dengan kasus ini itu Kalbe Farma katanya ada rugi sekitar 200 miliaran, saya nggak tahu juga, ini kabarnya nggak jelas juga gitu ya.Kesehatan Penjelasan kasus, 9
Chairul Anwar 2 PKS Riau I Laki-laki Pak Ketua, sedikit menegaskan. Jadi menurut saya tadi yang diulang-ulang sama kawan itu perlu kita minta cepat supaya jangan di.... Misalnya kayak tadi pelaporan dianggap pengakuan. Terima kasih Ketua.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Chairul Anwar 1 PKS Riau I Laki-laki undangan kami dan juga mungkin nanti perlu pendalaman dari Anggota Komisi IX. Tadi kalau saya ikuti proses teknisnya itu produk dari buvanest ini yang di bets tersebut itu ada 13.000 ya Pak, 13.000 dan sudah ditarik 11.000 sekian ya, intinya yang tetap berada ditangan pemakai itu baik rumah sakit maupun lain-lain itu kurang lebih sekitar 1000 sekian. Kan begitu pak ya? Dan saya juga tadi mengikuti bahwa dari semua proses itu baik yang ditinggalkan sebagai apa istilahnya itu pak sample untuk kalau terjadi apa-apa maupun produk yang ditarik itu boleh dibilang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan POM masalah CPOB barangkali pak ya. Kalau saya lihat di sini itu yang barangkali dalam hal ini itu yang agak berbeda itu adalah sample yang diberikan begitu bukan? Sample yang diberikan dari rumah sakit, nah itulah yang agak berbeda gitu ya. Dan sample nya ini dua terbuka, nah kalau dua terbuka ini tentu tidak yang bisa menjamin , namanya juga sudah terbuka ya kita tidak tahu apa isinya sebelumnya dan juga yang dua ini kan diberikan juga dari rumah sakit. Nah kebetulan labelnya sama ya pak tap isinya berbeda, maksudnya isi mili liternya berbeda dan isinya juga berbeda kan begitu. Nah ini kok bisa begitu pak, barangkali bisa diterangkan ini mungkin nggak itu label kan kalau Kalbe Farma tidak memproduksi buvanets 4 dan 5 ya? Tidak kan? Sementara ini 4 dan 5 isinya pun berbeda begitu ya? Nah ini mungkin nggak tahu kalau kawankawan yang di nengok langsung di di rumah sakit itu kan lihat, kebetulan saya nggak ikut kerumah sakit waktu itu ya, mungkin ini yang perlu agak diperdalam Pak, masalah apa namanya itu labelnya ini dan isinya baik isi - 19 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 19 dalam bentuk volume maupun isi dalam bentuk antara traneksamat dengan buvanest itu. Ini memang kalau saya lihat bukan kita mencari apa ya menyudutkan satu pihak gitu ya, kita bukan menyudutkan satu pihak .Kesehatan Sampel 9
Chairul Anwar 1 PKS Riau I Laki-laki Kalau saya lihat ini yang agak paling mungkin untuk keliru itu adalah dari sample ini, dari sample yang datang kan gitu ya, karena sample yang datang itu dua terbuka yang duanya lagi isinya 4 mili dan 5 mili, yang diproduk oleh Kalbe Farma berapa pak 4 mili atau 5 mili? 4 mili? Isinya ada yang 4 mili dan 5 mili, yang 5 mili isinya traneksamat, yang 4 mili isinya buvanest gitu ya. Mungkin di situ barangkali perlu di agak diperjelas pak bagi kita-kita yang ada di lembaga ini. Itu barangkali Pak Ketua , kemarin ini saya juga nggak begitu ini, begitu dilihat ini agak jelas dia. Sample yang didapat itu adalah sample yang diberikan itu barangkali perlu ada pembahasan disitu.Kesehatan Sampel 9
CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan Spekulasi 9
CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Jadi mungkin karena di sini kita mendatangkan ahlinya masing-masing menurut para ahli kita yang datang ini kejadian ini kira-kira menurut sudut ahlinya masing-masing kenapa ini pak? Karena kita kan Anggota DPRD ceritanya , bapak semua ahlinya gitu. Secara teori nggak ada yang ngalah ini, bapak sampaikan bagus , bapak sana sampaikan bagus, cuma masalahnya ada kejadian ini begini, nah ini bagaimana ini? Jadi kita minta barang kali bahasanya bukan bahasa lurus-lurus lagi ini yaitu bahasa kemungkinan, ya mungkin begini ya mungkin begini. Karena kalau misalnya ini dibawa ke hukum ini pasti ada yang kena ini, ya kalau hukum kan nggak kenal ini Pak barangsiapa ya kan, yang karena ininya orang meninggal otomatis tanggung jawab kan begitu, mau apapun yang terjadi kena dia dihukumnya. Yang jelas ini bagi kita di Komisi IX kita butuh industri farmasi yang bagus, kita juga butuh dokter anastesi bahkan yang ada juga sudah kurang, sama pabrik obat juga kurang begitu. Nah kita ingin yang terbaik, barangkali kita minta inputnya dari para ahlinya ini baik yang industri farmasi, industri dari IAI, dari IPMG , GP Farmasi dan juga dari Perdatin. Mungkin kita minta semacam apa namanya tinjauannyalah dengan kasus ini. Itu barangkaliKesehatan Tinjauan ahli 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Baik, terima kasih. Pimpinan serta teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati,Ibu Menkes beserta jajarannya dan juga Saudara Dirut BPJS beserta jajarannya.BPJS Kesehatan Anggaran 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Nah kaitan dengan ini tadi diangkat mengenai anggaran Depkes. Yang Undang-Undang kita di DPR ini sudah buat bahwa ini 5% tapi sampai sekarang tidak pernah terlaksana karena dari Depkes sendiri tidak tidak aktif untuk memperjuangkan itu. Maka melalui forum ini saya harapkan pimpinan, agar kita dalam waktu yang relatif singkat melakukan rapat bersama antara Depkes dan Departemen Keuangan. Dan kita minta masukan dari Depkes tentang kebutuhan-kebutuhan apa, dan ini bisa kita perjuangkan agar anggaran yang 5 % itu bisa tercapai. Saya pengalaman juga di Badan Anggara Pak Ketua, kalau kita bicara di Badan Anggaran nggak laku Pak Ketua, yang laku di di Komisi sini, kita rapat bersama antara Kesehatan dan Keuangan dan di sini kita bikin komitmen bersama agar anggaran 5% yang kita buat di dalam Undang-Undang kesehatan itu bisa terlaksana, sebab kalau ini tidak terlaksana kita juga melanggar Undang-Undang.BPJS Kesehatan Anggaran 5% 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang berikut terakhir ini mengenai dataa, tadi banyak diangkat mengenai data yang tidak akurat. Saya harapkan agar bagaimana data , karena kita tahu di daerah itu waktu mengambil data-data orang miskin ini, ini Departemen Sosial, nyewa orang, nyewa mahasiswa yang mahasiswa ini datang ke Kepala Desa langsung disusun saja. Maka reformasi data ini harus perlu dan ini paling tidak ada petugas kesehatan dari Puskesmas ada kepala desa, dan ada dari dinas sosial sehingga kita mendapatkan data yang baik.BPJS Kesehatan Data kurang akurat 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Dengan demikian, kalau seluruh fasilitas kesehatan yang ada dimanfaatkan dengan baik, seluruh dokter yang praktek mau menerima peserta BPJS, maka tentu pelayanan menurut kami akan lebih baik. Ini yang menurut kami belum dilaksanakan oleh BPJS.BPJS Kesehatan Fasilitas kesehatan 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang kedua, kami melihat bahwa banyak keluhan di daerah di puskesmas, di rumah sakit tentang kesulitan akan obat. Saya tidak tahu ini cara pengaturannya bagaimana, katanya harus ditenderkan di LKPP atau apa begitu. Melalui pertemuan ini yang saya harapkan bagaimana Depkes dan BPJS coba bisa berbicara dengan perusahaan-perusahaan obat yang ada, bagaimana diatur sehingga ada satu jaminan tidak ada lagi puskesmas yang kekurangan obat, Ini mungkin masukan tolong coba dikaji. Sehingga benar-benar pelayanan ini jangan seperti sekarang puskesmas kosong nggak obat, rumah sakit juga nggak ada obat, mau ambil dari apotik ada larangan yang dikeluarkan Depkes yang tidak boleh kerjasama dengan apotik. Ini yang kami dapat di lapangan. Melalui ini kami harapkan ada suatu kerjasama yang baik antara BPJS, Depkes dan juga dengan perusahaan obat, pabrik-pabrik obat agar mereka punya tugas untuk bisa memenuhi seluruh puskesmas dan tidak lagi kita dengar ada puskesmas yang tidak ada obat. Dari sisi pelayanan juga kita melihat masalah infrastruktur tadi sudah diangkat di Papua rumah sakitnya kayak begitu, apalagi puskesmas-puskesmas yang sebagai lini pertama. Ibu bisa menceritakan bahwa angka persalinan kita tekan kematian harus bersalin diri fasilitas kesehatan tapi kondisi di lapangan tidak demikian. Kalau kita punya 5.000-an puskesmas , saya harap ditangan Ibu Menkes lah kita bikin suatu revolusi yang namanya revolusi puskesmas. Bagaimana dalam 3 tahun seluruh puskesmas kita upgrade dengan baik sehingga bisa memenuhi standar untuk bisa melayani dengan baik. Ada puskesmas semua, semua puskesmas-puskesmas rawat inap, saya rasa mungkin 2-3 miliar tiap puskesmas sudah beres.BPJS Kesehatan Kesulitan obat 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Saya angkat dua hal yaitu yang pertama mengenai masalah pelayanan dan yang kedua masalah anggaran.Masalah pelayanan banyak masyarakat mengatakan sekarang ini kalau sakit lebih rumit dibandingkan dengan waktu masih ada Askes atau ada Jamkesmas. Disatu sisi kita lihat bahwa setiap hari makin bertambah peserta JKN, tentu dengan kondisi yang demikian maka pelayanan yang kita harapkan semakin baik ini tidak akan terlaksana. Saya melihat kondisi sekarang BPJS seperti bayar iuran saja kerjanya. Yang kita harapkan bagaimana seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Republik ini bisa dimanfaatkan karena di sisi yang lain peserta makin bertambah, fasilitas kesehatan hanya itu-itu aja. Timbul pertanyaan kenapa ada rumah sakit swasta yang bisa menerima? dan ada rumah swasta yang tidak bisa menerima? Inilah tugas BPJS untuk melakukan negosiasi sehingga seluruh fasilitas kesehatan yang ada di republik ini bisa menerima peserta JKN. Ini kira-kira yang menurut saya ini yang saya lihat belum dilaksanakan oleh BPJS. Yang kedua, yaitu kita lihat bahwa bagaimana juga seluruh dokter-dokter yang praktek itu bisa menerima juga peserta, ini tugas BPJS untuk melaksanakan ini.BPJS Kesehatan Pelayanan BPJS, 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Mungkin itu saja Pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.BPJS Kesehatan RS swasta 9
CHARLES J. MESANG 1 GOLKAR Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Hal yang kedua yaitu kita lihat bahwa adanya standar harga ... Ini berlaku untuk seluruh Indonesia, apakah apendiktomi di Jakarta sama dengan apendiktomi di NTT atau sama dengan apendiktomi di Kalimantan. Ini menurut saya ini yang terjadi kekeliruan sehingga tidak terjadi efisiensi mungkin di NTT atau di Kalimantan bisa lebih murah dari pada di Jakarta, jangan digeneralisir semua sama, apendiktomi 2,8 juta. Lucunya lagi kista kista ateroma ya ateroma yang di klinik saja itu lebih dari apendiktomi yang ... 3 juta, ini ... kok ngaturnya demikian. Ini tolong dikoreksi oleh Depkes. Kalau seandaninya tidak diterapkan secara merata ... ini maka tentu ada efisiensi di daerah-daerah tertentu yang mungkin ini bisa di pakai untuk memberikan lebih kepada rumah sakit-rumah sakit swasta yang tidak mau menerima BPJS sehingga seluruh rumah sakit swasta bisa menerima BPJS. Ini tolong di-manage dengan baik supaya apa yang kita harapkan pelayanan yang lebih baik ke depan itu bisa tercapai.BPJS Kesehatan Standar harga 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Memang setelah ini kita mendapat jawabannya tidak seperti ini gitu loh.Kesehatan Alokasi anggaran 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Ya Pak Dirjen. Mungkin ini memang agak aneh pak, kita nggak tahu rumah sakit mana yang dapat ,regionalnya dimana-mana itu kita nggak tahu. Dan kalau dikaitkan dengan fungsi pengawasan kan kita mengawasi APBN, alangkah janggal kalau kita datang misalnya di daerah saya misalnya NTT dapat, tapi toh saya nggak tahu berapa anggarannya, apa yang mau saya awasi, mungkin kira-kira kayak gitu pak. Sehingga fungsi pengawasan kita dari sisi anggaran APBN juga nggak jalan, saya nggak tahu juga 110 rumah sakit rujukan ini dimana, apakah provinsi saya ada apa nggak. Kalau seandainya provinsi saya ada saya duluan sudah bilang eh perjuangkan untuk kalian sekian miliar kan begitu dapat nama saya. Tapi alangkah janggal atau malunya saya kalau saya sendiri nggak tahu ada daerah saya tapi saya nggak tahu uangnya berapa, orang disana yang lebih tahu dari saya padahal saya punya tugas salah satu adalah anggaran. Jadi saya rasa biar bagaimana kita harus tahu pak mengenai rumah sakit rujukan dimana, berapa yang dikasih sehingga fungsi pengawasan kita ini bisa jalan. Mungkin itu dimaksud ya, terima kasihKesehatan Anggaran 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Interupsi pimpinan. Yang saya rasa tadi pimpinan membuka rapat itu mengangkat tentang aspirasi daerah (Dapil) dalam hal ini saya lihat Ibu Menteri belum - 33 - memberikan tanggapan terhadap apa yang Pak Ketua ini. Jadi saya rasa perlu dipikirkan dulu, itu satu.Kesehatan Aspirasi daerah 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Ya Pak Dirjen. Mungkin ini memang agak aneh pak, kita nggak tahu rumah sakit mana yang dapat ,regionalnya dimana-mana itu kita nggak tahu. Dan kalau dikaitkan dengan fungsi pengawasan kan kita mengawasi APBN, alangkah janggal kalau kita datang misalnya di daerah saya misalnya NTT dapat, tapi toh saya nggak tahu berapa anggarannya, apa yang mau saya awasi, mungkin kira-kira kayak gitu pak. Sehingga fungsi pengawasan kita dari sisi anggaran APBN juga nggak jalan, saya nggak tahu juga 110 rumah sakit rujukan ini dimana, apakah provinsi saya ada apa nggak. Kalau seandainya provinsi saya ada saya duluan sudah bilang eh perjuangkan untuk kalian sekian miliar kan begitu dapat nama saya. Tapi alangkah janggal atau malunya saya kalau saya sendiri nggak tahu ada daerah saya tapi saya nggak tahu uangnya berapa, orang disana yang lebih tahu dari saya padahal saya punya tugas salah satu adalah anggaran. Jadi saya rasa biar bagaimana kita harus tahu pak mengenai rumah sakit rujukan dimana, berapa yang dikasih sehingga fungsi pengawasan kita ini bisa jalan. Mungkin itu dimaksud ya, terima kasihKesehatan Belum bisa diterima 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Khusus kepada Dirjen Binfar , poin yang utama yaitu masalah ketersediaan obat. Sekarang banyak mengeluh di daerah-daerah tentang kelangkaan obat, yang mereka mengeluh kaitannya dengan e-catalog. Mungkin Saudara Dirjen bisa menjelaskan sedikit masalah e-catalog ini kaitan dengan ketidaktersediaan obat di daerah –daerah. Permasalahannya kan harus langsung, kalau dulu rumah sakit tidak ada obat dia bisa pinjam dari apotik, sekarang dengan adanya e-catalog nggak bisa lagi yang kayak begitu, akibatnya di Puskesmas nggak ada obat, di rumah sakit nggak ada obat, tunggu pesan melalui e-catalog datangnya berbulan-bulan apalagi obat-obat dengan harga yang rendah itu PBF untuk mau mengirimnya boleh dibilang hanya janji-janji kosong. Itu yang pertama.Kesehatan E katalog 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Kepada Irjen saya lihat sudah bagus saya, mudah-mudahan tetap jalan baik dan saya tidak ada pertanyaan. Saya harapkan PLT nya itu jangan lama-lama dalam waktu relatif singkat sudah dicopot itu PLT nya. Terima kasih.Kesehatan Irjen 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang kedua dari PPSDM, yang saya harapkan kita kekurangan tenaga kesehatan, bagaimana sekolah-sekolah yang punya Depkes yang ada diseluruh Indonesia ini Poltekes ini diarahkan untuk memenuhi tenaga kesehatan di provinsi-provinsi itu, paling tidak sudah memenuhi itu kira-kira yang kita harapkan dari PPSDM sehingga ikut membantu betul masalah kekurangan tenaga kesehatan. Terima kasihKesehatan Kekurangan tenaga kesehatan 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Khusus kepada Dirjen Binfar , poin yang utama yaitu masalah ketersediaan obat. Sekarang banyak mengeluh di daerah-daerah tentang kelangkaan obat, yang mereka mengeluh kaitannya dengan e-catalog. Mungkin Saudara Dirjen bisa menjelaskan sedikit masalah e-catalog ini kaitan dengan ketidaktersediaan obat di daerah –daerah. Permasalahannya kan harus langsung, kalau dulu rumah sakit tidak ada obat dia bisa pinjam dari apotik, sekarang dengan adanya e-catalog nggak bisa lagi yang kayak begitu, akibatnya di Puskesmas nggak ada obat, di rumah sakit nggak ada obat, tunggu pesan melalui e-catalog datangnya berbulan-bulan apalagi obat-obat dengan harga yang rendah itu PBF untuk mau mengirimnya boleh dibilang hanya janji-janji kosong. Itu yang pertama.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Begini Ibu Dirjen, sekarang kan baru dibikin komitmen bahwa perusahaan besar farmasi harus memenuhi, inikan permasalahan kontrak antara PBF dengan LKPP. Permasalahan yang ada di Puskesmas bu begitu dia habis itu nggak bisa lagi ada apa-apa karena adanya larangan untuk mereka mau meminjam kepada pihak ketiga. Kapan dari pusat datang itu obat-obat? Masyakat datang berobat tidak dapat obat, itu masalahnya. Jadi maksud saya coba dipikirkan juga karena apa yang ibu katakan bahwa ada kewajiban dari PBF untuk memenuhi nggak mungkin bu, orang di Papua disana kekurangan obat sedikit nggak mungkin PBF mau kirim apalagi obatnya bangsa paracetamol atau acetosal begitu. Dia pikir ongkos kirim lebih mahal dari harga obat.Kesehatan Ketersediaan obat 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Hal-hal demikian ini perlu dikaji sehingga peraturan yang dibuat itu benar-benar tidak membuat kekosongan obat baik di Puskesmas maupun di rumah sakit –rumah sakit. Kan ada aturan tidak boleh pihak ketiga bu, kalau dulu bu itu ada selalu karena mereka bisa pinjam dulu ke apotik, dan sekarang tidak melalui tender LKPP mereka susah, begitu habis ya habis saja, kapan datang obat dari pusat untuk memenuhi mereka? Nah ini tolong dipikirkan, memang secara logika oke, janji diatas kerja komitmen bahwa dia harus memenuhi kekurangan oke, tapi itu namanya janji bu, kalau dia mau kirim namanya pengusaha, dia pikir ada untung nggak ini mau kirim obat ini? itu yang membuat kelangkaan di daerah-daerah, di Puskesmas –Puskesmas, saya rasa ini perlu dikaji lagi bu. Terima kasihKesehatan Ketersediaan obat 9
Charles J. Mesang 3 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Karena ada melalui Pemda inikan juga tergantung anggaran, begitu dia habis bagaimana? tapi maksud saya bagaimana didalam aturan itu PBF bisa langsung ada di daerah sehingga kalau PBF itu yang tiap tahun itu yang tiap tahun dia hidup dari anggaran negara dia dapat untung dari anggaran negara dia ada di daerah sehingga kalau dia ada itu bisa menjamin. Kalau ada buffer stock di provinsi begitu habis ya sama juga nggak ada, tapi kalau PBF nya yang ada, pabrikannya yang ada yang artinya tender melalui LKPP yang mereka menang terus tiap tahun mereka ada di daerah tentu di daerah tidak seluruh Indonesia, di Jawa inikan gampang ya nggak, tapi terutama di daerah-daerah Indonesia Timur itu ada mereka dan tentu kalau ada mereka stoknya ada, jadi kalau datang ke mereka sudah pasti dalam waktu relatif singkat sudah bisa datang, kalau datang ke pemerintah waduh tunggu anggaran dulu katanya sudah habis, kan gitu kira-kira. Sehingga kalau mereka ada itu bisa dijamin ketersediaannya yang nanti didalam perjanjian nanti bisa dipikirkan untuk pembayaran di tahun berikutnya. Mungkin itu yang saya harapkan dari peraturan yang sudah dikeluarkan, kalau bisa disempurnakan agar memang benar-benar ketersediaan itu dijamin betulbetul. Terima kasih.Kesehatan Ketersediaan obat 9



Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang berikut Bu ini pengalaman di daerah, dengan melonjaknya peserta BPJS ini bu, pengalaman kami di NTT sangat terbatas tetapi kami coba memanfaatkan dokter-dokter yang intensif. Mereka bukan tunggu di Puskesmas tapi mereka turun ke lapangan, mendatangi rumahrumah keluarga dan dampaknya itu di Puskesmas sangat menurun. Mungkin saya ambil contoh di Dapilnya Pak Ketua sendiri di Lembata, bisa panggil Bupati Lembata perlu juga kadang-kadang Depkes belajar dari daerah bagaimana itu. Itu dengan kuda dokter-dokter intensif turun, datangi rumah-rumah sehingga promotif jalan bu dan itu berhasil. Nah saya rasa mungkin pola-pola terobosan ini yang kita harapkan agar benar-benar pelayanan itu bisa bagus. Dan mohon maaf melalui forum ini Ibu Menteri saya beberapa hari yang lalu dengan Gubernur NTT pernah bertemu dengan ibu dan intinya rumah sakit NTT, rumah sakit umum sekarang inikan boleh dibilang tidak mampu lagi sehingga pemerintah sudah menyiapkan lahan dan mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat paling tidak ijinnya untuk pembangunan, karena sekarang sudah ada Fakultas Kedokteran disana sehingga ini juga bisa menjadi rumah sakit pendidikan. Mungkin itu ibu bisa memberikan tanggapan dan saran. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Lonjakan peserta BPJS 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara timur II Laki-laki Minta maaf Pimpinan, minta maaf sekali lagi Pak Pimpinan. Setelah ini kita Rapat Internal, tidak elok kita di hadapan mitra kerja. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang kedua kaitannya dengan dana dekonsentrasi tadi. Saya ambil contoh misalnya Gorontalo Rp.1,3 lalu NTT Rp.1,8 saya coba pikir ini dasar apa membaginya? Saya coba dari jumlah penduduk kalau Gorontalo itu penduduknya dengan NTT ya NTT itu lima kali lipat kenapa uangnya nggak lima kali lipat. Tingkat kesulitannya NTT lebih sulit lima kali lipat daripada Gorontalo, kok hanya Gorontalo Rp.1,3 lalu NTT Rp.1,8 ini dasarnya apa pembagian dekonsentrasi.Kesehatan Pembagian dekonsentrasi 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Yang kedua, Ibu Menkes, saya lihat di halaman 6 itu perencanaan ibu dari 2015-2019 ada 6.000 Puskesmas , 14 rujukan, 184 rujukan regional ini kalau bisa diperinci bu jadi 5 tahun itu berapa anggaran yang dibutuhkan, tahun ini berapa, tahun berikut berapa sehingga perencanaan lima tahun ini terlaksana. Tahun ini berapa dari 6.000 Puskesmas itu? nah ini kami nggak tahu sehingga nanti dikaitkan dengan anggaran 5%, sehingga apa yang ibu rencanakan itu bisa terpenuhi.Kesehatan Perencanaan lima tahun 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Kepada Irjen saya lihat sudah bagus saya, mudah-mudahan tetap jalan baik dan saya tidak ada pertanyaan. Saya harapkan PLT nya itu jangan lama-lama dalam waktu relatif singkat sudah dicopot itu PLT nya. Terima kasih.Kesehatan PLT 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Interupsi sedikit pimpinan. Maksud saya begini pak, maksud saya karena intensif ini banyak sehingga bapak bikin semacam kurikulum dalam arti mereka ini satu bulan atau dua bulan melakukan kunjungan rumah sehingga promotif preventif itu jalan, itu maksud saya, mereka kan setahun di daerah, tiga bulan delapan bulan di Puskesmas , tiga bulan itu sudah ... rumah penduduk ceritakan tentang masalah promotif preventif tentang kesehatan. Jadi itu yang bapak siapkan sehingga mereka turun ada tiga bulan mereka datang ke rumah-rumah untuk promosi kesehatan ini, dampaknya Puskesmas pasien juga berkurang, itu kira-kira yang saya harapkan.Kesehatan Promosi preventif 9
Charles J. Mesang 2 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Ya jadi saya rasa begini pimpinan. Inikan ada masalah antara DPR menginginkan angka dan Pak Dirjen tidak mau membuka angka. Saya rasa Pimpinan saja bicara dengan Pak Dirjen sendiri-sendirilah, kita anggota cuma ikut saja. Terima kasih, daripada buang-buang waktu biar bisa berbicara dari hati ke hati apa permasalahannya, tentu ada something wrong ada sesuatu. Saya rasa antara Pimpinan dan Pak Dirjen sudah selesai itu, biar kita bisa cepat istirahat deh. Saya rasa skors saja lima sampai sepuluh menit bicara selesai. Terima kasih usul saya.Kesehatan Skors 9
Charles J. Mesang 1 Golkar Nusa Tenggara Timur II Laki-laki Melihat pemaparan bapak tentang APBNP 2015 kami lihat ada 2 poin yang  bapak  ungkapkan pertama yaitu tentang keinginan daripada Presiden dan kedua perencanaan daripada  Depatemen Tenaga Kerja. Setahu kami anggaran  ini    masih tambah  satu lagi pak,  yaitu aspirasi dari kami teman-teman  anggota Komisi IX sebab alangkah  janggal kalau setiap Reses kami pulang  lalu tidak ada ditanya tidak ada yang  kami perjuangkan   ditingkat pusatnya padahal kita membicarakan tentang anggaran. Kita disumpah untuk   memperjuangkan  aspirasi daerah yang   kita pilih.   Nah melalui forum yang  terhormat ini saya harapkan   agar  didalam pemaparan anggaran  tadi mungkin disempurnakan  dalam arti ada aspirasi   daripada anggota –anggota di Dapilnya yang  tentu sesuai dengan perencanaan   dari Departemen Tenaga Kerja. Mungkin itu saja usul, bukan pertanyaan. Ketenagakerjaan Aspirasi anggota 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-Laki Nah yang keempat saya juga melihat terutama di dalam penempatan deposito itu selain bank pemerintah BPD bapak juga di bank swasta nasional. Itu bank swasta nasional yang mana saja dan kebijakan ini yang melandasi bapak menaruh deposito dalam bank swasta nasional itu apa? Ini juga ingin kita mendapat penjelasan lebih lanjut. Demikian juga apa namanya investasi di bidang properti , ini juga mohon penjelasan lebih lanjut apakah ini memang mempunyai multiplier effect kepada pekerja-pekerja yang selama ini sudah menikmati service daripada BPJS Ketenagakerjaan tersebut.BPJS KetenagakerjaanBank deposito dana BPJS 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-Laki Yang kedua ini juga dana kelolaan diatas 500 triliun , ini apakah 2018 ini hitungannya seperti apa karena kita yang terakhir saja 2014 itu baru mencapai sekitar 190 triliun. Jadi dalam sekitar 4 tahun ini bisa 500 triliun hitungannya seperti apa dan how to achieve 500 triliun.BPJS KetenagakerjaanPengelolaan dana 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-Laki Yang ketiga mengenai pengelola dana investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini. Bapak mempunyai portofolio itu baik di bidang deposito, surat utang, saham reksadana, properti dan penyertaan. Ini kebijakan daripada BPJS Ketenagakerjaan ini ini berdasarkan jadi landasan hukumnya apa untuk pembagian daripada persentase terhadap portofolio tersebut. Ini tolong dijelaskan dasar hukumnya dan juga kebijakan yang dilakukan dalam penempatan portofolio tersebut.BPJS KetenagakerjaanPertanyaan 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-Laki Yang pertama di halaman 7 yang buku Bapak ini ini ada beberapa yang saya mohon penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu pengertian world class social security administration dan world class smart financial management itu maksudnya apa? Benchmark-nya itu world class-nya itu seperti apa tolong penjelasan lebih lanjut, jadi supaya kita ada satu bahasa. Jadi world class itu bisa macam-macam pengertiannya pak ini. Tapi yang Bapak bilang world class service, world class smart financial management , world class social security administration itu yang mana, menunjuk yang mana didalam benchmark tersebut.BPJS KetenagakerjaanWorld Class 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Nah, saya pindah ke Komisi IX DPR RI bukan karena Jamsostek sih nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, cuman kalau saya tidak bisa bertanya kalau tidak ada data Pak, sayang sekarang yang diberikan kepada kami ini datany sangat minimal sekali, oleh karena itu, kalau kita bicarakan perubahan per tanggal 1 Januari ini ini kita sebelum saya komentar seperti orang buta jug apa yang mau dikomentari kalau cuman mau lihat seperti begini saja, karena kalau presentasi seperti ini, ini terlalu baik, saya paling curiga kalau presentasi terlalu baik pasti ada yang diumpetin, itulah sudah umumlah. Oleh karena itu, yang pertama, saya minta laporan keuangan yang audited dari Tahun 2008 sampai 2013, ini kan sudah ada audited ….(tidak jelas)… Jadi 5 tahun terakhir ini laporan keuangan pada saat itu namanya JamsostekYang audited dari Tahun 2008 sampai 2013.BPJS Tenaga Kerja Data yang minimal 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan.BPJS Tenaga Kerja detail dana 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Kemudian, apa namanya yang ketigalah, mengenai investasi nah ini juga saya berharap data investasinya tidak seperti terlalu ini, kalau seperti begini saja saya juga bingung bacanya ini, cuman hanya global saja ya, ini BPJS Ketenagakerjaan pada saat ini mengolah sekitar Rp.187 triliun, ya ini bukan uang Bapak-bapak yang di depan, ini uang rakyat. Jadi, saya minta beri data seclear-clearnya misalnya depositonya ini Tahun 2014 Rp.53,8 triliun ini taruh di Bank mana saja, besarannya berapa, surat utangnya Rp.79,5 triliun itu surat utangnya itu surat utang siapa? mungkin SUN atau pun surat utang apakah juga ada perusahaan lain sahamnya yang Rp.37,7 triliun ini saham apa? apakah saham go publik atau saham perusahaan yang non IPO? Ya kan? Nah, Reksdana Rp.14,7 triliun Reksadana yang seperti apa? Ini data ini saya minta sedetail-detailnya diberikan ke Komisi IX DPR RI supaya kita bisa komentari kalau tidak bisa dikomentari apa mau diomongin? Begitu loh. Ya? Nah ini, perubahan dari 2013-2014 Rp.40 triliun atau pun ini kita komperasi, perbandingkan karena ini di halaman 38 saya tidak mengerti ini, ini kalau dikatakan 2014 dana tumbuh 20,28 rata-rata per tahun terus hasil tumbuh 21%, nah nomer 3 hasil investasi Tahun 2014 termasuk underilled gain sebesar Rp.5,16 triliun tapi di tabel itu Rp.23,2 triliun tadi dikatakan Pak Dirut ini underilled, ini kenapa beda angkanya? Saya tidak paham ini, nanti tolong dijelaskan. Ini kalau dikatakan hasil investasi Tahun 2014 underilled gainnya ini sebesar Rp.5,16 triliun, tapi di tabel Rp.23,2 triliun. Jadi, ini kayak begini saya tidak paham ini, jadi sekali lagi saya harap Teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan ini data-data ini penting untuk awal di Komisi IX DPR RI supaya kita bisa memfollow mungkin nanti kita setiap triwulan, ya kan? karena ini kan kalau kita bicarakan kepesertaan itu kita juga ingin tiap-tiap bulan bertanya benar tidak bertambah? apa masalahnya? jangan tiba-tiba tiap 1 tahun sekali, saya sih mengharapkan demikian.BPJS Tenaga Kerja Investasi, 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI serta Pak Dirut dan Direktu BPJS Ketenagakerjaan.Nama saya Daniel Tobing, dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat 7 Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, makanya seberang-seberangan biar bisa main mata.BPJS Tenaga Kerja Ketenagakerjaan 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Yang kedua, ini sudah tutup buku saya pikir Januari- Desember ini laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, jadi disitu nanti teman saya Rieke menanyakan detailnya disitu ntar kita lihat nih pergerakan dananya itu kemanaBPJS Tenaga Kerja Pergerakan dana 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Terima kasih Pimpinan.BPJS Tenaga Kerja Permintaan laporan keuangan 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Pertama, saya di Komisi VI DPR RI itu dari Oktober awal Juni 2010 sampai 31 September 2014, sekalipun belum pernah rapat dengan Jamsostek, saya juga tidak mengerti kenapa waktu saya di Komisi VI DPR RI itu Jamsostek susah banget datang ke Komisi VI DPR RI, itu yang pertama.BPJS Tenaga Kerja Rapat dengan Jamsostek 9
DANIEL LUMBAN TOBING 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki nah, yang keempat saya juga ingin melihat struktur organisasi PT.Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan itu bedanya dimana, itu dibikin komplit saja Pak, dibandingkan Dirutnya kalau dahulu namanya BOD walaupun namanya berubah di bawahnya itu berapa Kanwil, berapa ini sehingga termasuk jumlah tenaga kerjanya dan outsourchingnya, pada saat namanya Jamsostek pegawai outsourching berapa sekarang Tahun 2014 sekarang ini di dalam struktur itu kita bisa melihat dimana saja dia ada nih, masih ada tidak yang namanya disebut outsourching, jadi disini kita karena masih baru 5 tahun, biar kita bisa follow selama 5 tahun. Jangan dibilang grand design 5 tahun, yang golnya itu kalau golnya itu kita sepakati clear ini yang kita jalankan mulai dari struktur organisasinya, dari laporan keuangannya, kemudian juga nanti kita sama-sama jangan tiba-tiba seperti di Komisi VI DPR RI sekalipun tidak bisa ketemu begitu loh, cukuplah yang 5 tahun yang lalu itu, sekarang kita sama-sama clear, kita sama-sama mengawasi supaya ini BPJS Ketenagakerjaan ini berguna bagi masyarakat khususnya ketenagakerjaan.BPJS Tenaga Kerja Struktur organisasi, 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Kemarin pun saya hadir di dalam rapat dengan pihak rumah sakit dan perlindungan konsumen dan seperti yang dikatakan oleh teman-teman memang beberapa pernyataan dari pihak rumah sakit dan perlindungan konsumen itu satu bahwa yang banyak dikatakan surat pernyataan daripada pihak perusahaan yang menyatakan bahwa memang terjadi apa namanya kalau bahasa rumah sakit mengakui tetapi pada saat perlindungan konsumen ini bahasanya juga lucu . Jadi apa namanya bisa terjadi , nah ini agak membingungkan, jadi ini tolong diklarifikasi ini kalau ada suratnya itu dikasih ke kamilah supaya kami kami juga bingung. Nah yang kedua bahwa ini juga bahasa pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit menyatakan ketika kejadian itu pihak Kalbe Farma sudah mengunjungi keluarga yang telah meninggal itu dan mengakui bahwa terjadi mix di dalam ampul tersebut. Apakah ini benar? Ini yang kami dengar dari kemarin yang dua hal ini. Ya kan? Kemudian hal-hal seperti ini apa yang telah dikatakan oleh pihak perusahaan terhadap keluarga kemarin tidak dijelaskan oleh pihak rumah sakit itu dibilang ini dalam tanda kutip tidak enaklah, apakah memang dari pihak Kalbe Farma benar ketemu dan apa yang dibicarakan kepada keluarga supaya kami pun juga mengetahui kalau kejadian-kejadian seperti ini itu ... seperti apa sih sebenarnya kalau dari pihak Kalbe FarmaKesehatan Kalbe 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Nah yang ketiga bahasa dari perlindungan konsumen ini juga saya menarik kemarin dikatakan bahwa mereka itu memberikan seperti form kepada pihak perusahaan apakah Kalbe Farma ataupu Enseval sebagai distributor yang supaya diisi oleh pihak perusahaan. Dan ketika diisi semua ketika mereka membaca dan menganalisa itulah yang dikatakan oleh profesor itu apa ya yang dibilang, posibility atau apa gitu loh yang bahasa plausible, nah ini bahasanya hebat lagi ini plausible Nah plausible itu bisa terjadi tetapi tidak terjadi, nah bahasanya itu bagi saya saya juga orang manufacturing bu ya kan, Saya kebetulan Dapil saya di Kabupaten Bekasi Karawang Purwakarta saya bekerja lama di Epson 15 tahun, saya katakan kepada mereka saya yang pernah mengunjungi Kalbe Farma kemarin, saya pun juga nggak kenal ini petinggi-petinggi rumah sakit.Kesehatan Kalbe 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Nah ini ada suatu diskrepansi yang bagi saya sih kalau dari mata manufacturing ini sudah jelas-jelas seakan-akan ini terdakwanya sudah Kalbe Farma saja ini gitu. Nah ini saya berharap kita di sini bukan apa namanya membuka informasi seluas luasnya , ini kenyataan yang PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 30 dikatakan oleh pihak rumah sakit kemarin dan apa yang kita dapat dari Kalbe Farma ini masih menyisakan tanda tanya yang kita harap temanteman dari perusahaan ini membuka seluas-luasnya kalau memang sudah salah ya nggak apa-apa, ya sudah kita salah terus kita bikin... Supaya kejadian ini tidak terjadi lagi ya kan. Dan kemudian terhadap keluarga yang telah ditinggalkan itu apa yang telah diberikan sesuatu yang bisa menghibur mereka atau menguatkan keluarga tersebut ini yang juga mungkin kita ingin ketahui.Kesehatan Kalbe farma 9
Daniel Lumban Tobing 2 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Karena kalau kemarin pihak rumah sakit mengatakan diambil itu kan ada QC itu sampling itu, berdasarkan lot kalau bahasa saya lot itu namanya ya, mereka bilang kemarin jadi diambil itu yang tanpa labelling dimasukin ke dalam mereka QC dulu, makanya saya bilang yang kemarin itu aneh, tapi kalau Bapak mengatakan dalam proses produksi sudah dilabelling semua kan? Secara otomatis kemudian baru diambil sampling masukin ke QC kan? Benar nggak? prosesnya begitu kan? Jadi pada - 34 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 34 waktu di QC itu sudah semua dilabelling, benar nggak coba, tolong diklarifikasi.Kesehatan Pelabelan 9
Daniel Lumban Tobing 3 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Oke saya paham, jadi kemarin itu dijelaskan ya mereka cuma mengatakan QC nya itu mereka mengambil sample yang tanpa labelling dibawa kesuatu ruangan kemudian dibalikin lagi. Nah sekarang ini sekarang lebih jelas QC nya itu ada tiga tahap, berarti itu kita bicara QC yang processing kan ya bukan tadi yang campuran itu di raw material bukan ya. Jadi begitu dibawa raw materialnya itu didalam proses itu tiga QC sendiri. Jadi artinya ketika didalam proses itu produknya itu tidak keluar daripada lini itu ya? Jadi nggak keluar ya? Jadi proses ada 3 QC , setiap QC itu produk tidak keluar ya, kemudian di final product itu selesai itu baru labelling, otomatis. Terima kasih.Kesehatan Pelabelan 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Kemarin pun saya hadir di dalam rapat dengan pihak rumah sakit dan perlindungan konsumen dan seperti yang dikatakan oleh teman-teman memang beberapa pernyataan dari pihak rumah sakit dan perlindungan konsumen itu satu bahwa yang banyak dikatakan surat pernyataan daripada pihak perusahaan yang menyatakan bahwa memang terjadi apa namanya kalau bahasa rumah sakit mengakui tetapi pada saat perlindungan konsumen ini bahasanya juga lucu . Jadi apa namanya bisa terjadi , nah ini agak membingungkan, jadi ini tolong diklarifikasi ini kalau ada suratnya itu dikasih ke kamilah supaya kami kami juga bingung. Nah yang kedua bahwa ini juga bahasa pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit menyatakan ketika kejadian itu pihak Kalbe Farma sudah mengunjungi keluarga yang telah meninggal itu dan mengakui bahwa terjadi mix di dalam ampul tersebut. Apakah ini benar? Ini yang kami dengar dari kemarin yang dua hal ini. Ya kan? Kemudian hal-hal seperti ini apa yang telah dikatakan oleh pihak perusahaan terhadap keluarga kemarin tidak dijelaskan oleh pihak rumah sakit itu dibilang ini dalam tanda kutip tidak enaklah, apakah memang dari pihak Kalbe Farma benar ketemu dan apa yang dibicarakan kepada keluarga supaya kami pun juga mengetahui kalau kejadian-kejadian seperti ini itu ... seperti apa sih sebenarnya kalau dari pihak Kalbe FarmaKesehatan Pernyataan tertulis 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Nah yang ketiga bahasa dari perlindungan konsumen ini juga saya menarik kemarin dikatakan bahwa mereka itu memberikan seperti form kepada pihak perusahaan apakah Kalbe Farma ataupu Enseval sebagai distributor yang supaya diisi oleh pihak perusahaan. Dan ketika diisi semua ketika mereka membaca dan menganalisa itulah yang dikatakan oleh profesor itu apa ya yang dibilang, posibility atau apa gitu loh yang bahasa plausible, nah ini bahasanya hebat lagi ini plausible Nah plausible itu bisa terjadi tetapi tidak terjadi, nah bahasanya itu bagi saya saya juga orang manufacturing bu ya kan, Saya kebetulan Dapil saya di Kabupaten Bekasi Karawang Purwakarta saya bekerja lama di Epson 15 tahun, saya katakan kepada mereka saya yang pernah mengunjungi Kalbe Farma kemarin, saya pun juga nggak kenal ini petinggi-petinggi rumah sakit.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Daniel Lumban Tobing 4 PDIP Jawa barat VII Laki-laki nterupsi Pimpinan ! Terima kasih Pimpinan. Jadi hanya untuk mengingatkan bahwa kapan surat yang pernah tadi akan dikirim itu tolong ditekankan kembali supaya kita bisa terima ya kan. Dan yang kedua Pak tolong sekali lagi kronologis, karena kalau nggak salah tadi dikatakan teman saya sampai tanggal 30 Oktober itu asam traneksamat itu dibuat di sana itu beda lini kalau nggak salah kan? Satu lini? Oke, kalau memang satu lini , oke. Nah itu tolong kalau itu menurut Ketua kita kunjungan itu tolong dijelaskan kembali supaya clear, apakah kalau saya pribadi bu karena saya orang manufacturing saya juga katakan kemarin nggak mungkin itu terjadi mix, ya kan, apalagi ini sudah 10 tahun produksi, kalau 10 tahun produksi itu manufacturing sudah stabil, ya. Demikian, terima kasih Pimpinan.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Daniel Lumban Tobing 5 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Ketua, ijin ketua. Yang ingin kita tanya itu pengakuan yang kalau nggak salah namanya Ridwan itu ya. Yang sejak kejadian datang, Ridwan kalau nggak salah manajemen daripada Kalbe yang melakukan pernyataan tertulis bahwa memang itu mixxing , demikian pimpinan.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Daniel Lumban Tobing 2 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Karena kalau kemarin pihak rumah sakit mengatakan diambil itu kan ada QC itu sampling itu, berdasarkan lot kalau bahasa saya lot itu namanya ya, mereka bilang kemarin jadi diambil itu yang tanpa labelling dimasukin ke dalam mereka QC dulu, makanya saya bilang yang kemarin itu aneh, tapi kalau Bapak mengatakan dalam proses produksi sudah dilabelling semua kan? Secara otomatis kemudian baru diambil sampling masukin ke QC kan? Benar nggak? prosesnya begitu kan? Jadi pada - 34 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 34 waktu di QC itu sudah semua dilabelling, benar nggak coba, tolong diklarifikasi.Kesehatan Quality control 9
Daniel Lumban Tobing 3 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Oke saya paham, jadi kemarin itu dijelaskan ya mereka cuma mengatakan QC nya itu mereka mengambil sample yang tanpa labelling dibawa kesuatu ruangan kemudian dibalikin lagi. Nah sekarang ini sekarang lebih jelas QC nya itu ada tiga tahap, berarti itu kita bicara QC yang processing kan ya bukan tadi yang campuran itu di raw material bukan ya. Jadi begitu dibawa raw materialnya itu didalam proses itu tiga QC sendiri. Jadi artinya ketika didalam proses itu produknya itu tidak keluar daripada lini itu ya? Jadi nggak keluar ya? Jadi proses ada 3 QC , setiap QC itu produk tidak keluar ya, kemudian di final product itu selesai itu baru labelling, otomatis. Terima kasih.Kesehatan Quality control 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Saya katakan saya sebagai manufacturing kalau melihat lininya itu kalau miix itu nggak mungkin deh saya bilang begitu ya kan, nggak mungkin saya bilang begitu , tetapi hebatnya kalau kita manufacturing semua itu ter-record dan bisa kita pertanggung jawabkan semua yang kita lakukan di pabrik sampai ke tingkat end user. Kita sama-sama orang pabrik, kita bisa trace itu traceability daripada setiap manufacturing itu tinggi, gampang dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika kita tanya ke pihak rumah sakit kami yakin mereka punya SOP tetapi apakah itu dijalankan berdasarkan SOP?Kesehatan SOP Rumah Sakit 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Nah ini juga menarik pihak rumah sakit menjawab, wah kita beda dengan manufacturing kalau rumah sakit itu nggak mungkin kita checklist ada SOP, misalnya ketika nyuntik ampulnya benar nggak begini begana, ini sudah berdasarkan kepercayaan saja, busyet saya bilang .Kesehatan SOP Rumah Sakit 9
Daniel Lumban Tobing 1 PDIP Jawa Barat VII Laki-laki Pimpinan, saya pikir begini ini kalau dibilang agar segera bekerja sama seakan-akan belum bekerja sama. Saya pikir langsung saja mendesak BNP2TKI dan Kementerian atau BNP2TKI bersama Kementerian Tenaga Kerja, jadi jangan agar segera lagi, supaya mereka ini benar-benar dua institusi ini langsung memutuskan. Terima kasih Pimpinan.TKI Mendesak kerja sama 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Saya mungkin ini mengkompilasi usulan kawan-kawan, benar ketika kita berbicara PBI saat ini sudah ada kenaikan menjadi 21 triliun tetapi berdasarkan kenyataan yang kita terima dilapangan bahwa pelayanan kita belum bisa maksimal, pembayaran bisa membayar tapi jumlah antrian, kesediaan obat, tenaga medis bahkan rumah sakit atau Puskesmas ini belum signifikan. Artinya saya kok rasanya lebih ingin mendorong pelayanan kesehatan ketimbang kita berbicara bagaimana angka PBI ini begitu besar. Sebab misalnya begini, ketika PBI nanti tahun depan meningkat lagi dari 21 triliun menjadi 25 atau 30, rumah sakitnya cuma segitu-gitunya, kita mau merawat masyakat mau dimana? Saya sudah mendengar bahkan ada pasien yang ditaruh di gang-gang tidak mendapatkan pelayanan, mantri dan sebagainya.Kesehatan PBI 9



Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Saya mungkin ini mengkompilasi usulan kawan-kawan, benar ketika kita berbicara PBI saat ini sudah ada kenaikan menjadi 21 triliun tetapi berdasarkan kenyataan yang kita terima dilapangan bahwa pelayanan kita belum bisa maksimal, pembayaran bisa membayar tapi jumlah antrian, kesediaan obat, tenaga medis bahkan rumah sakit atau Puskesmas ini belum signifikan. Artinya saya kok rasanya lebih ingin mendorong pelayanan kesehatan ketimbang kita berbicara bagaimana angka PBI ini begitu besar. Sebab misalnya begini, ketika PBI nanti tahun depan meningkat lagi dari 21 triliun menjadi 25 atau 30, rumah sakitnya cuma segitu-gitunya, kita mau merawat masyakat mau dimana? Saya sudah mendengar bahkan ada pasien yang ditaruh di gang-gang tidak mendapatkan pelayanan, mantri dan sebagainya.Kesehatan Pelayanan kesehatan 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang kedua Ibu Menteri saya mengapresiasi apa yang ibu sudah lakukan dengan mengirim tenaga kesehatan ke 48 kabupaten, ada 600 tenaga kesehatan itu bagus sekali bu ya, itu sangat membantu dan juga surat mengenai pengangkatan CPNS PTT saya pikir sudah baik. Ini ada tambahan lagi bu, mohon ijin Pak Ketua ya, satu lagi. Kita paham kita punya rumah sakit di Saudi yang digunakan untuk Rumah Sakit Haji, rumah sakit yang cukup besar namun musim haji dan umroh itu ternyata paling hanya 3 bulan, sisanya 8 bulan nganggur. Nah karena banyaknya TKI-TKI kita disana yang kadangkala tidak mendapatkan pelayanan yang baik saya harapkan Ibu Menteri mungkin bisa koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja manfaatkan rumah sakit itu untuk pekerja-pekerja kita yang saat ini banyak keleleran bu di kolong jembatan, banyak yang sakit, banyak yang posisinya mungkin sangat memprihatinkan. Nah ini sebetulnya hanya cukup Kementerian Kesehatan mungkin Kementerian Agama dalam konteks ini dan Kementerian Tenaga Kerja. Apabila ibu bisa melakukan terobosan seperti itu luar biasa manfaatnya buat bangsa. Yang keempat nggak ada bu, saya sudah dicolek lagi bu.Kesehatan Rumah sakit haji 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan sesuai dengan hasil kesimpulan Komisi IX pada 24 September 2014 disini dinyatakan bahwa asumsi pagu anggaran Kementerian kesehatan tahun 2015 itu sebesar Rp. 47,429 triliun dan usulan tambahan tahun 2015 itu ada untuk preventif promotif Rp. 6,278 triliun, lalu kemudian untuk tambahan anggaran PBI nya Rp. 6 triliun juga lalu tambahan dana alokasi khususnya Rp. 3 triliun dan seterusnya, kurang lebih alokasi tambahan permintaannya adalah Rp. 10 triliun kurang lebih dan ternyata Menteri Keuangan hanya memberikan Rp. 3,5 triliun dimana lebih besar adalah untuk PBI. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan belum maksimal, ini kita agar sepakati dulu ini bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan kesehatan ya ini belum ada apa-apa, belum terjadi. Nah saya paham sekali Ibu Menteri sudah berjuang untuk meminta tambahan, kawankawan saya pikir perjuangannya belum maksimal juga ini ya yang di Panitia Anggaran supaya berjuang lagi. Kita sepakat dong Rp. 10 triliun , jangan hanya Rp. 3 triliun tetapi lebih didorong seperti yang dikatakan Pak Irghan Pustu-nya, Puskesdes-nya, Puskesmas –nya, kawan-kawan mungkin jangan provinsi saja sebab Jawa Barat provinsi yang ada cuma Hasan Sadikin, kabupatennya 26 kabupaten kota. Jadi artinya kita harus mulai berpikir regional, kewilayahan.Kesehatan Tambahan anggaran 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Apa yang harus kita lakukan agar komitmen kita Rp. 10 triliun yang dihasil pembahasan pada rapat Komisi IX terdahulu ini bisa kita golkan, karena berarti kan Kementerian Kesehatan sudah siap apabila ada alokasi tersebut bagaimana penyalurannya, inikan bagaimana kita melakukan suatu lobi-lobi politik ataupun juga kepada Kementerian KeuanganKesehatan Tambahan anggaran 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Saya melihat secara  global daripada perencanaan untuk programprogram. Pada dasarnya semua ini bisa kita terima dalam konteks   sapinya sudah bagus, tapi saya kok belum melihat  sesuatu terobosan yang  besar dalam konteks yang  diinginkan oleh pemerintahan Pak Jokowi  10 juta lapangan pekerjaan. Artinya kalau 10 juta lapangan pekerjaan kita berbicara 2 juta pertahun, nggak gampang loh 2 juta pertahun itu kita berbicara  lowongan  kerja baru bukan yang  ada. Jadi oleh karena itu saya ingin tahu   ini dimasukkan dimana ini program penciptaan 10 juta lapangan   kerja. Kami pernah melakukan itu , dulu 1   juta di Jawa Barat, sekarang kita ingin tahu  kira-kira 2 juta sanggup nggak dan dimana   karena disitu nanti  akan menyangkut juga misalnya   bazar, expo, job fair expo, kemudian informasi website, SMS lowongan pekerjaan, ini menjadi  penting, saya nggak tahu  nanti ditempatkannya dimana karena program ini semua masih global dan bagaimana kita melakukan suatu fungsi pengawasan jika kita tidak tahu breakdown detail    paling tidak . Ketenagakerjaan 10 juta lapangan kerja 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Jadi   saya mohon nanti artinya dengan anggaran   yang  sebegini besar kawan-kawan nanti apabila   ada waktunya  mungkin per  Eselon per Dirjen  kita matangkan sehingga  target Nawacita yang  10 juta lapangan kerja    dan melindungi tenaga kerja  kita itu bisa berjalan dengan baik. Ketenagakerjaan 10 juta lapangan kerja 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang  kedua, kalau kita sudah bicara   lowongan  maka kita bicara pelatihan. Jumlah tenaga kerja  kita saat ini angkatan kerja itu hampir 121 juta, nah kita ingin mengejar bonus demografi, artinya adalah  ada angkatan kerja yang  berpendidikan, terampil, mampu  ini kita berbicara tentang pelatihan. Nah konteks pelatihan disini memang saya tidak  tahu apakah itu masuknya di Binapenta  atau di Binalttas dengan anggaran  yang  cukup besar. Artinya sebagaimana disampaikan  teman-teman ini menjadi penting  BLK ini, saat ini BLK-BLK  yang  ada di daerah itu umumnya hanya seonggok gedung  dengan peralatan yang  ibaratnya kalau sekarang orang sudah pakai motor Ninja  dia masih pakai CB yang   tahun 80, nah berarti  inikan harus ada penambahan   dan dimana? Jadi  dimana ini tentu kita berharap  pembuatan BLK baru ini adalah  di daerah yang  memang   merupakan supplier daripada tenaga kerja jadi bisa bekerjasama dengan SMK. Saya tidak tahu nanti masuknya dipoin  yang  mana. Ketenagakerjaan BLK 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Saya juga ingin tahu nanti Pak Menteri, inikan kita berbicara berikutnya   adalah perlindungan pekerja diluar negeri dimana saja, sementara   yang  saya pahami  bahwa  Kementerian  Tenaga Kerja ini nggak punya  orang diluar  negeri.  Siapa yang  mau ngurus? yang  mau ngurus nanti pengaduan-pengaduan. Oleh karena itu nanti saya minta dari Dirjen   PHI  pun ini juga anggarannya harus ditambah ini karena day to day di Komisi IX  saja kasus per  kasus. Saya mungkin akan rajin  seringsering memanggil Dirjen PHI  karena kita ini berbicara  tenaga kerja   ya berbicara    masalah demi masalah, jadi  jangan business as usual kita anggaran  copy paste   dari tahun lalu ke tahun berikutnya. Ini saya rasa penting sekali, Pak Dirjen harus punya tim pengacara nanti   disana itu ya.Ketenagakerjaan BNP2TKI 9
Dede Yusuf 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Berikutnya tentu    saya menawarkan  Pak Menteri saya pikir ini bisa memanfaatkan BPJSTK  BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan investasi dana Jamsostek   ini nanti  untuk membangun rumah-rumah susun bagi buruh   dan juga sebetulnya  saya inginnya rumah sakit   bagi buruh, tapi kalau tidak bisa mungkin Puskesmas    atau klinik bagi buruh di daerah –daerah industri yang  mana sebetulnya ini   sudah dilakukan  kalau nggak salah oleh Pak Menteri ya  tapi baru satu, ini masih banyak daerah-daerah industri agar mengurangi cost beban hidup buruh. Kan cost buruh itu antara lain   perumahan , kesehatan, mungkin juga belanjabelanja Sembako dan sebagainya. Nah ini yang   mungkin bisa kita tekan dengan cara melakukan program tersebut. Ketenagakerjaan BPJSTK 9
Dede Yusuf 2 PDIP Jawa Barat II Laki-laki Interupsi sedikit ya Pak Menteri.  Jadi maksudnya adalah   bukannya Ketenagakerjaan  ini mengisi 10 juta karena pasti tidak mungkin tetapi  ketika kita berbicara peluang  lowongan kerja  kalau bisa itu nanti  by name by addres.  Jadi konteksnya begini, misalnya  Kementerian  PU  ingin menggarap sekian  ratus kilometer jalan tol, diperlukan 1.200 tukang batu, diperlukan operator ini  sekian ribu. Nah nanti dari Kemenaker ini mem-publish kepada publik sehingga masyakat itu nanti tahu, oh kalau begitu karena saya tukang las   berarti ini lagi membutuhkan lowongan. Permasalahan kita ini bukannya tidak ada lowongan kerja, tapi nggak tahu nyarinya kemana. Nah ini yang  saya harapkan   mungkin dari Kemenaker nanti membuat itu tadi  Ketenagakerjaan Lowongan kerja 9
DEDE YUSUF M.E 13 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Balk Iah kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya.  Saya bertanya hanya pendalaman saja sedikit.  Pak All tadi kurang Iebih anggaran kesehatan agar dinaikan, kalau kita lihat disini amanat Undang-Undang kan 5%, sementara anggaran kesehatan kita baru kurang Iebih 2%. Sementara di Komisi IX ml, anggaran kesehatan 40 triliun. Nah kalau Undang-Undang 5% harusnya 100 triliun, dimana 40 triliunnya itu kurang lebih 19,9 triliun itu untuk BPJS. Jadi saya pikir memang kedepannya ml kita harus menambah anggaran kesehatan karena kalau tidak generrasi muda kita nanti otaknya kecil-kecil katanya ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Dokter Suir ingin ada peran Pemda, saya setuju Pak, karena yang kami dapatkan temuan di lapangan jumlah pengguna BPJS mandiri itu ternyata hampir 80%, yang PBI nya 10-15%, jadi orang datang ke rumah sakit begitu dia lihat bisa dicover dia Iangsung bikin dan rata-rata yang bukan PBI. Pertanyaan saya adalah yang PBI ml kenapa semakin sedikit, artinya ml ada sosialisasi yang tidak jalan. Dan 2 han kemarin saya melakukan kultip tentang BPJS, ternyata banyak yang belum tahu, jadi artinya memang sosialisasinya masih kurang.  ml saya tanya mahasiswa-mahasiswa sudah punya BPJS belum?  Sudah ya, ada yang sudah.  Anggota DPR sudah ada yang punya BPJS, cepat bikin ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi berjalan cukup balk atau tidak? BPJS BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 16 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Dan yang terakhir adalah, ml seperti saya mau stop asuransi saya. Saya pakal asuransi yang lain, itu bayar seTahun 9 juta, mau pindah ke BPJS. Nah ml kan sepertinya monopoli nih BPJS, nanti ke depannya kan merujuk demikian. Nah menurut Bapak apakah mi tidak mematikan produk-produk asuransi lain karena terkait nanti dengan persaingan usaha. Mohon arahan dan Bapak. Terima kasih. BPJS BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 17 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang pertama adalah, Komisi IX menyampaikan apresiasi sebesarb esarnya kepada Anggota Komisi IX Periode 2009-2014 yang telah bersama-sama membuat Undang-Undang BPJS ml. Kedua, Komisi IX DPR RI RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Prof. dr. Hasbullah tabrani, MPH dan Dr. Sulastomo, MPH.,AAK dalam RDPU han Senin, 17 November 2014 terkait program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan. ml adalah kesimpulan sementara, mungkin selanjutnya dan floor ada yang mau menambahkan kesimpulan ml? Cukup ya? BPJS BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 15 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Kemudian angka jaminan bagi rumah sakit umum memang terasa masih memberatkan Pak, jadi swasta ml beberapa pemilik rumah sakit mengatakan kepada kami memang bebannya masih.Saya ingin tahu angka optimalnya berapa, sehingga kami di Komisi IX ml bisa paham. Optimal yang PBI gerapa, kalau sekarang kan 19.500 kalau tidak salah. Sementara katanya harus 25.000 yang PBI Lalu yang kelas 3,2,1 mi. Yang kelas 1 kan 59.000,- begitu dia dapat gagal ginjal atau kanker, kemotrapi dan sebagainya kan biayanya tinggi. Berapa angka ideal yang menurut Bapak.  Jaminan BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 16 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Dan yang terakhir adalah, ml seperti saya mau stop asuransi saya. Saya pakal asuransi yang lain, itu bayar seTahun 9 juta, mau pindah ke BPJS. Nah ml kan sepertinya monopoli nih BPJS, nanti ke depannya kan merujuk demikian. Nah menurut Bapak apakah mi tidak mematikan produk-produk asuransi lain karena terkait nanti dengan persaingan usaha. Mohon arahan dan Bapak. Terima kasih. Monopoli BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 13 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Balk Iah kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya.  Saya bertanya hanya pendalaman saja sedikit.  Pak All tadi kurang Iebih anggaran kesehatan agar dinaikan, kalau kita lihat disini amanat Undang-Undang kan 5%, sementara anggaran kesehatan kita baru kurang Iebih 2%. Sementara di Komisi IX ml, anggaran kesehatan 40 triliun. Nah kalau Undang-Undang 5% harusnya 100 triliun, dimana 40 triliunnya itu kurang lebih 19,9 triliun itu untuk BPJS. Jadi saya pikir memang kedepannya ml kita harus menambah anggaran kesehatan karena kalau tidak generrasi muda kita nanti otaknya kecil-kecil katanya ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Dokter Suir ingin ada peran Pemda, saya setuju Pak, karena yang kami dapatkan temuan di lapangan jumlah pengguna BPJS mandiri itu ternyata hampir 80%, yang PBI nya 10-15%, jadi orang datang ke rumah sakit begitu dia lihat bisa dicover dia Iangsung bikin dan rata-rata yang bukan PBI. Pertanyaan saya adalah yang PBI ml kenapa semakin sedikit, artinya ml ada sosialisasi yang tidak jalan. Dan 2 han kemarin saya melakukan kultip tentang BPJS, ternyata banyak yang belum tahu, jadi artinya memang sosialisasinya masih kurang.  ml saya tanya mahasiswa-mahasiswa sudah punya BPJS belum?  Sudah ya, ada yang sudah.  Anggota DPR sudah ada yang punya BPJS, cepat bikin ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi berjalan cukup balk atau tidak? PBI BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 15 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Kemudian angka jaminan bagi rumah sakit umum memang terasa masih memberatkan Pak, jadi swasta ml beberapa pemilik rumah sakit mengatakan kepada kami memang bebannya masih.Saya ingin tahu angka optimalnya berapa, sehingga kami di Komisi IX ml bisa paham. Optimal yang PBI gerapa, kalau sekarang kan 19.500 kalau tidak salah. Sementara katanya harus 25.000 yang PBI Lalu yang kelas 3,2,1 mi. Yang kelas 1 kan 59.000,- begitu dia dapat gagal ginjal atau kanker, kemotrapi dan sebagainya kan biayanya tinggi. Berapa angka ideal yang menurut Bapak.  RSU BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 14 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian, ml ada masalah juga ml pak, Puskemas ml kan kalau sesuai dengan INA-CBG kan ada beberapa diagnosa penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas, namun ternyata ketika saya melakukan temuan-temuan, ml rata-rata Puskesmas merujuk ke rumah sakit. Jadi urusan diare yang harusnya bisa diselesaikan di Puskesmas, ml di rujuk ke rumah sakit.Apakha ml ada kaitannya dengan sistim kapitasi, karena tadi Bapak katakan bahwa setiap Puskesamas atau dokter umum itu sudah diberikan suatu katakanlah borongan. Seandainya 1 Puskesmas ada 10.000 masyarakat diambil kalkulasi per orang itu Rp6.000,- berarti dia 60 juta per bulan, dia taro disitu. Lalu kemudian karena yang datangnya, karena dia harus pas-pasin ya Pak, lalu dia bikin saja surat rujukan.  Ya sudah dapat 6 ribu.Yang beban adalah rumah sakit. Rumah sakit jadi ngantri Pak. Di Bandung itu ada yang namanya RSHS Pak, itu ngantri dan jam 4 pagi Pak, 400 sampal 600 orang per han.  Jadi saya p1km sistim kapitasi in ibolongnyadimana menurut Bapak? Sistem BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 13 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Balk Iah kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya.  Saya bertanya hanya pendalaman saja sedikit.  Pak All tadi kurang Iebih anggaran kesehatan agar dinaikan, kalau kita lihat disini amanat Undang-Undang kan 5%, sementara anggaran kesehatan kita baru kurang Iebih 2%. Sementara di Komisi IX ml, anggaran kesehatan 40 triliun. Nah kalau Undang-Undang 5% harusnya 100 triliun, dimana 40 triliunnya itu kurang lebih 19,9 triliun itu untuk BPJS. Jadi saya pikir memang kedepannya ml kita harus menambah anggaran kesehatan karena kalau tidak generrasi muda kita nanti otaknya kecil-kecil katanya ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Dokter Suir ingin ada peran Pemda, saya setuju Pak, karena yang kami dapatkan temuan di lapangan jumlah pengguna BPJS mandiri itu ternyata hampir 80%, yang PBI nya 10-15%, jadi orang datang ke rumah sakit begitu dia lihat bisa dicover dia Iangsung bikin dan rata-rata yang bukan PBI. Pertanyaan saya adalah yang PBI ml kenapa semakin sedikit, artinya ml ada sosialisasi yang tidak jalan. Dan 2 han kemarin saya melakukan kultip tentang BPJS, ternyata banyak yang belum tahu, jadi artinya memang sosialisasinya masih kurang.  ml saya tanya mahasiswa-mahasiswa sudah punya BPJS belum?  Sudah ya, ada yang sudah.  Anggota DPR sudah ada yang punya BPJS, cepat bikin ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi berjalan cukup balk atau tidak? Sosialisasi BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 17 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang pertama adalah, Komisi IX menyampaikan apresiasi sebesarb esarnya kepada Anggota Komisi IX Periode 2009-2014 yang telah bersama-sama membuat Undang-Undang BPJS ml. Kedua, Komisi IX DPR RI RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Prof. dr. Hasbullah tabrani, MPH dan Dr. Sulastomo, MPH.,AAK dalam RDPU han Senin, 17 November 2014 terkait program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan. ml adalah kesimpulan sementara, mungkin selanjutnya dan floor ada yang mau menambahkan kesimpulan ml? Cukup ya? UU Perundangan 9
DEDE YUSUF M.E 13 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Balk Iah kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya.  Saya bertanya hanya pendalaman saja sedikit.  Pak All tadi kurang Iebih anggaran kesehatan agar dinaikan, kalau kita lihat disini amanat Undang-Undang kan 5%, sementara anggaran kesehatan kita baru kurang Iebih 2%. Sementara di Komisi IX ml, anggaran kesehatan 40 triliun. Nah kalau Undang-Undang 5% harusnya 100 triliun, dimana 40 triliunnya itu kurang lebih 19,9 triliun itu untuk BPJS. Jadi saya pikir memang kedepannya ml kita harus menambah anggaran kesehatan karena kalau tidak generrasi muda kita nanti otaknya kecil-kecil katanya ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Dokter Suir ingin ada peran Pemda, saya setuju Pak, karena yang kami dapatkan temuan di lapangan jumlah pengguna BPJS mandiri itu ternyata hampir 80%, yang PBI nya 10-15%, jadi orang datang ke rumah sakit begitu dia lihat bisa dicover dia Iangsung bikin dan rata-rata yang bukan PBI. Pertanyaan saya adalah yang PBI ml kenapa semakin sedikit, artinya ml ada sosialisasi yang tidak jalan. Dan 2 han kemarin saya melakukan kultip tentang BPJS, ternyata banyak yang belum tahu, jadi artinya memang sosialisasinya masih kurang.  ml saya tanya mahasiswa-mahasiswa sudah punya BPJS belum?  Sudah ya, ada yang sudah.  Anggota DPR sudah ada yang punya BPJS, cepat bikin ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi berjalan cukup balk atau tidak?Anggaran Anggaran 9
DEDE YUSUF M.E 13 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Balk Iah kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya.  Saya bertanya hanya pendalaman saja sedikit.  Pak All tadi kurang Iebih anggaran kesehatan agar dinaikan, kalau kita lihat disini amanat Undang-Undang kan 5%, sementara anggaran kesehatan kita baru kurang Iebih 2%. Sementara di Komisi IX ml, anggaran kesehatan 40 triliun. Nah kalau Undang-Undang 5% harusnya 100 triliun, dimana 40 triliunnya itu kurang lebih 19,9 triliun itu untuk BPJS. Jadi saya pikir memang kedepannya ml kita harus menambah anggaran kesehatan karena kalau tidak generrasi muda kita nanti otaknya kecil-kecil katanya ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Dokter Suir ingin ada peran Pemda, saya setuju Pak, karena yang kami dapatkan temuan di lapangan jumlah pengguna BPJS mandiri itu ternyata hampir 80%, yang PBI nya 10-15%, jadi orang datang ke rumah sakit begitu dia lihat bisa dicover dia Iangsung bikin dan rata-rata yang bukan PBI. Pertanyaan saya adalah yang PBI ml kenapa semakin sedikit, artinya ml ada sosialisasi yang tidak jalan. Dan 2 han kemarin saya melakukan kultip tentang BPJS, ternyata banyak yang belum tahu, jadi artinya memang sosialisasinya masih kurang.  ml saya tanya mahasiswa-mahasiswa sudah punya BPJS belum?  Sudah ya, ada yang sudah.  Anggota DPR sudah ada yang punya BPJS, cepat bikin ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi berjalan cukup balk atau tidak?Anggaran kesehatan Anggaran 9
DEDE YUSUF M.E 15 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Kemudian angka jaminan bagi rumah sakit umum memang terasa masih memberatkan Pak, jadi swasta ml beberapa pemilik rumah sakit mengatakan kepada kami memang bebannya masih.Saya ingin tahu angka optimalnya berapa, sehingga kami di Komisi IX ml bisa paham. Optimal yang PBI gerapa, kalau sekarang kan 19.500 kalau tidak salah. Sementara katanya harus 25.000 yang PBI Lalu yang kelas 3,2,1 mi. Yang kelas 1 kan 59.000,- begitu dia dapat gagal ginjal atau kanker, kemotrapi dan sebagainya kan biayanya tinggi. Berapa angka ideal yang menurut Bapak. Angka Jaminan untuk RSAnggaran 9
DEDE YUSUF M.E 17 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang pertama adalah, Komisi IX menyampaikan apresiasi sebesarb esarnya kepada Anggota Komisi IX Periode 2009-2014 yang telah bersama-sama membuat Undang-Undang BPJS ml. Kedua, Komisi IX DPR RI RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Prof. dr. Hasbullah tabrani, MPH dan Dr. Sulastomo, MPH.,AAK dalam RDPU han Senin, 17 November 2014 terkait program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan. ml adalah kesimpulan sementara, mungkin selanjutnya dan floor ada yang mau menambahkan kesimpulan ml? Cukup ya?Apresiasi Undang-Undang BPJSBPJS 9
DEDE YUSUF M.E 6 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Kebanyakan kita ml dan daerah Pak, yang saya sendini tidak sepesifik kesehatan, tapi kebetulan sebagal wakil gubernur pada waktu itu urusannya kesra pak. Jadi kurang lebih tahu, jadi kami ingin informasi Iebih bagus.Temuan-temuan yang kami dapatkan memang di lapangan BPJS mi bagus pak, saya sudah lihat dan terbukti.Ada beberapa penmasalahan sedkit tapi saya pikir itu bisa disempurnakan.BPJS BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 9 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Luar biasa sekali Pak, apa yang sudah Bapak sampikan. Jadi sedikit sebelum saya lempar kepada Anggota.Dua han kemarin saya keliling ke beberapa rumah sakit, saya melihat mulai dan rumah sakit publik sampal ke rumah sakit yang umum, artinya yang swasta. Kesan yang saya terima adalah BPJS mi sakti benar Pak, saya melihat ada orang miskin sudah 2 bulan di rumah sakit, dia itu pnya kanker ginjal atau kanker perut, saya lupa. Tapi saya tanya ke istrinya, apakah selama 2 bulan ada keluar biaya tidak? Dia jawab, ada Pak. Biaya apa? Untuk makan saya saja, katanya, itu kata istrinya. Sementara untuk semua biaya itu sama sekali tidak keluar. Jadi memang mi menurut saya sangat bagus sekali, saya setuju dengan Pak Hasbullah tadi mengatakan kartunya tidak usah ganti nama cukup ditempel logo garuda saja, nanti tulisannya Republik Indonesia. Saya pikir itu bagus sekali pak.BPJS BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 14 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian, ml ada masalah juga ml pak, Puskemas ml kan kalau sesuai dengan INA-CBG kan ada beberapa diagnosa penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas, namun ternyata ketika saya melakukan temuan-temuan, ml rata-rata Puskesmas merujuk ke rumah sakit. Jadi urusan diare yang harusnya bisa diselesaikan di Puskesmas, ml di rujuk ke rumah sakit.Apakha ml ada kaitannya dengan sistim kapitasi, karena tadi Bapak katakan bahwa setiap Puskesamas atau dokter umum itu sudah diberikan suatu katakanlah borongan. Seandainya 1 Puskesmas ada 10.000 masyarakat diambil kalkulasi per orang itu Rp6.000,- berarti dia 60 juta per bulan, dia taro disitu. Lalu kemudian karena yang datangnya, karena dia harus pas-pasin ya Pak, lalu dia bikin saja surat rujukan.  Ya sudah dapat 6 ribu.Yang beban adalah rumah sakit. Rumah sakit jadi ngantri Pak. Di Bandung itu ada yang namanya RSHS Pak, itu ngantri dan jam 4 pagi Pak, 400 sampal 600 orang per han.  Jadi saya p1km sistim kapitasi in ibolongnyadimana menurut Bapak?Cara penangan/perujukanBPJS 9
DEDE YUSUF M.E 21 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Baik, kalau gitu ditambahkan pada draft kesimpulan bahwa Komisi Ix akan secara berkala meminta pendapat dan para pakar terkait dengan Sistim Kesehatan nasional. Bisa ditambahkan demikian ya.  Saya ulangi draft kesimpulan rapatnya. Komisi IX menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IX periode 2009-2014 atas produk Undang-Undang BPJS. Yang kedua, Komisi IX DPR RI RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Prof. dr. Hasbullah tabrani, MPH dan Dr. Sulastomo, MPH.,AAK dalam RDPU han Senin, 17 November 2014 terkait program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, Komisi IX akan secara berkala mengundang para pakar-pakar untuk memberikan masukan-masukan terkait sistim kesehatan nasional.Kesehatan Nasional Kesehatan Nasional 9
DEDE YUSUF M.E 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Cukup Bu Siti? Jadi Prof. Tabrani tadi kurang Iebih, kan kalau naiknya 19 ribu ke 40 ribu, artinya nambah lagi 20 triliun, begitu ya pak?  Itu bisa diambil kira-kira dan cukal rokok ya pak?  Saya fikir bagus juga itu. Oke, kesimpuilan dan kami seperti itu.PBI BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 16 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Dan yang terakhir adalah, ml seperti saya mau stop asuransi saya. Saya pakal asuransi yang lain, itu bayar seTahun 9 juta, mau pindah ke BPJS. Nah ml kan sepertinya monopoli nih BPJS, nanti ke depannya kan merujuk demikian. Nah menurut Bapak apakah mi tidak mematikan produk-produk asuransi lain karena terkait nanti dengan persaingan usaha. Mohon arahan dan Bapak. Terima kasih.Produk-produk asurnasi mati?BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 14 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian, ml ada masalah juga ml pak, Puskemas ml kan kalau sesuai dengan INA-CBG kan ada beberapa diagnosa penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas, namun ternyata ketika saya melakukan temuan-temuan, ml rata-rata Puskesmas merujuk ke rumah sakit. Jadi urusan diare yang harusnya bisa diselesaikan di Puskesmas, ml di rujuk ke rumah sakit.Apakha ml ada kaitannya dengan sistim kapitasi, karena tadi Bapak katakan bahwa setiap Puskesamas atau dokter umum itu sudah diberikan suatu katakanlah borongan. Seandainya 1 Puskesmas ada 10.000 masyarakat diambil kalkulasi per orang itu Rp6.000,- berarti dia 60 juta per bulan, dia taro disitu. Lalu kemudian karena yang datangnya, karena dia harus pas-pasin ya Pak, lalu dia bikin saja surat rujukan.  Ya sudah dapat 6 ribu.Yang beban adalah rumah sakit. Rumah sakit jadi ngantri Pak. Di Bandung itu ada yang namanya RSHS Pak, itu ngantri dan jam 4 pagi Pak, 400 sampal 600 orang per han.  Jadi saya p1km sistim kapitasi in ibolongnyadimana menurut Bapak?Puskesmas BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 21 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Baik, kalau gitu ditambahkan pada draft kesimpulan bahwa Komisi Ix akan secara berkala meminta pendapat dan para pakar terkait dengan Sistim Kesehatan nasional. Bisa ditambahkan demikian ya.  Saya ulangi draft kesimpulan rapatnya. Komisi IX menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi IX periode 2009-2014 atas produk Undang-Undang BPJS. Yang kedua, Komisi IX DPR RI RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Prof. dr. Hasbullah tabrani, MPH dan Dr. Sulastomo, MPH.,AAK dalam RDPU han Senin, 17 November 2014 terkait program Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, Komisi IX akan secara berkala mengundang para pakar-pakar untuk memberikan masukan-masukan terkait sistim kesehatan nasional.Sistem BPJS 9
DEDE YUSUF M.E 2 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Sebelum membuka rapat kami sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata Anggota yang hadir baru 3 orang dan Pimpinan yang hadir baru saya sendiri, in dikarenakan mungkin masih ada yang dijalan dan ada beberapa yang rapat Pimpinan dan fraksinya masingm asing sehingga saya mohon ijin dulu kepada Profesor dan Pak Doktor agar kita buka saja ya acara rapat pagi han ml, karena sifatnya pagi han mi adalah pengayaan, motofasi kepada kami khususnya di Komisi IX dan nanti akan tetap dicatat oleh Tim Sekertariat untuk dibagikan kepada teman-teman di Komisi IX, untuk itu sesuai dengan tata tertib bahwa RDPU ml tidak membutuhkan kuorum karena sifatnya umum dan juga Pimpinan tidak perlu 2, memang di tata tertib itu harus 2 tapi karena mi bukan Rapat Kerja ataupun RDP sifatnya Iebih kepada umum dan kami nyatakan terbuka maka dengan mengucap Bismillahhirrohmannirrohim, rapat ml kita nyatakan dimulal.Tatib Rapat Aturan Rapat 9
DEDE YUSUF M.E 3 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Mengenia waktu rapat kami serahkan sepenuhnya kepada bapak nara sumber, kita start pukul 10.20 ml hingga sesuai waktu yang bapak rasakan pas mungkin kita akhiri jam 1 2. Apabila pada waktu yang sudah ditentukan RDPU ml belum selesai kita akan membuat kesepakatan  baru. Apakah bisa disetujui?Tatib Rapat Aturan Rapat 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian terkait masalah soal Kepala BKKBN definitif, kami mendengar dari sekian, berapa orang itu ya, mungkin ada sekitar 5 orang, sekarang sudah mengerucut kepada 3 orang dan kami ingin tahu apakah 3 orang itu sudah bisa disampaikan ke publik atau belum atau jika misalnya belum maka kami akan mendesak Menteri Kesehatan untuk menyampaikannya karena tidak bisa memilih orang diam-diam kucing dalam karung. Kami juga punya hak untuk mengetahui siapa yang akan bertugas sebagai Kepala BKKBN karena untuk melanjutkan programnya baik, program-program yang sudah berjalan jangan tiba-tiba nanti berubah komposisinya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala saya rasa dalam beberapa bulan terakhir semenjak Ibu menjadi PLT ini mohon maaf saya kok melihat saya BKKBN ini agak sedikit adem ayem ini. Jadi artinya gebrakan-gebrakannya belum terasa bukan belum terasa, apakah ada hambatan dalam konteks ini mohon maaf karena Ibu sebagai posisi eselon bersama kawan-kawan sebetulnya posisinya adalah sama ya hanya karena PLT ya saya yakin juga dimana-mana yang namanya PLT di Pemerintahan manapun itu juga tidak mampu bergerak besar. Sementara kita sudah mau masuk pembahasan 2016 kan. Mungkin bulan depan ya, bulan depan kita sudah harus masuk pembahasan. Artinya apa, artinya dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus membuat sebuah program. Saya khawatir kalau nanti PLT mau, Kepala BKKBN baru ditetapkan beberapa minggu kedepan sementara program rencana roadmap yang sudah disiapkan sebelumnya tiba-tiba nanti bertubrukan dengan kebijakan Kepala baru. Artinya tolong apakah Ibu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan konsep-konsep yang memang sudah kita sepakati bersama dari Komisi IX ini karena kalau tidak salah bulan depan ini kita sudah harus mulai membahas pembahasan anggaran dan kita sudah sepakat untuk menambah anggaran. Kita sudah sepakat untuk menambah anggaran BKKBN tapi tentunya jangan sampai proses yang berlarut-larut ini akhirnya menjadi kendala. Jadi ini tolong sampaikan kepada kami jika perlu nanti kami akan menyampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan untuk mempercepat proses iniKeluarga Berencana Calon kepala BKKBN 9



Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Yang terakhir Pak Ketua Pimpinan mohon maaf karena ini forum yang dalam kesematan yang resmi kami atas nama Komisi IX tentunya kita minta kesediaan teman-teman mengheningkan cipta sebentar saja, kita menundukan kepala atas meninggalnya TKI kita Siti Zaenab asal Madura yang dihukum pancung di Saudi Arabia. Kalau tidak keberatan mari kita sama-sama mengheningkan, menundukan kepala barang 10-20 detik. Boleh Bu ijin ya, baik, teman-teman berdiri, tidak usah lah ya, tidak usah cukup ya, yang penting niat kita nawaitunya kita mengheningkan cipta memohonkan agar Saudari Siti Zaenab diterima disisi Allah SWT sesuai iman Islamnya. Mengheningkan cipta mulai. Amin.Keluarga Berencana Hukum pancung TKI 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Terima kasih atas kehadirannya dan juga tentu ini terima kasih atas jurnal keluarga yang sudah diberikan, kebetulan gambarnya saya. Ini artinya nanti setelah ini kan ada episodenya Bu Okky dan yang lainnya ya. Baik, kalau saya baca kelihatan bahwa Komisi IX memberikan dukungan yang sangat besar terhadap BKKBN karena kami yakin, saya dan juga teman-teman Anggota sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN termasuk bagaimana jaringan-jaringannya, bagaimana prosedurnya, genrenya, PLKB-nya, mobil, unit, dan kami pikir semua ini dalam tataran yang sangat baik. Namun saya juga ingin sedikit meremind terkait tadi ucapan Pak Hang Ali, memang benar itu bukan paket-paket dibagi-bagikan itu adalah kegiatan BKKBN sendiri yang kami diundang. Ibu ingat saya datang kesana, saya juga ngomong dengan Ibu, itu bukan paket saya, demikian juga yang ada didaerah itu bukan paket saya bahwa kebetulan itu didorong di daerah pemilihan Anggota masing-masing jadi itu memang harus diklarifikasi ya.Keluarga Berencana KIE 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian terkait masalah soal Kepala BKKBN definitif, kami mendengar dari sekian, berapa orang itu ya, mungkin ada sekitar 5 orang, sekarang sudah mengerucut kepada 3 orang dan kami ingin tahu apakah 3 orang itu sudah bisa disampaikan ke publik atau belum atau jika misalnya belum maka kami akan mendesak Menteri Kesehatan untuk menyampaikannya karena tidak bisa memilih orang diam-diam kucing dalam karung. Kami juga punya hak untuk mengetahui siapa yang akan bertugas sebagai Kepala BKKBN karena untuk melanjutkan programnya baik, program-program yang sudah berjalan jangan tiba-tiba nanti berubah komposisinya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala saya rasa dalam beberapa bulan terakhir semenjak Ibu menjadi PLT ini mohon maaf saya kok melihat saya BKKBN ini agak sedikit adem ayem ini. Jadi artinya gebrakan-gebrakannya belum terasa bukan belum terasa, apakah ada hambatan dalam konteks ini mohon maaf karena Ibu sebagai posisi eselon bersama kawan-kawan sebetulnya posisinya adalah sama ya hanya karena PLT ya saya yakin juga dimana-mana yang namanya PLT di Pemerintahan manapun itu juga tidak mampu bergerak besar. Sementara kita sudah mau masuk pembahasan 2016 kan. Mungkin bulan depan ya, bulan depan kita sudah harus masuk pembahasan. Artinya apa, artinya dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus membuat sebuah program. Saya khawatir kalau nanti PLT mau, Kepala BKKBN baru ditetapkan beberapa minggu kedepan sementara program rencana roadmap yang sudah disiapkan sebelumnya tiba-tiba nanti bertubrukan dengan kebijakan Kepala baru. Artinya tolong apakah Ibu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan konsep-konsep yang memang sudah kita sepakati bersama dari Komisi IX ini karena kalau tidak salah bulan depan ini kita sudah harus mulai membahas pembahasan anggaran dan kita sudah sepakat untuk menambah anggaran. Kita sudah sepakat untuk menambah anggaran BKKBN tapi tentunya jangan sampai proses yang berlarut-larut ini akhirnya menjadi kendala. Jadi ini tolong sampaikan kepada kami jika perlu nanti kami akan menyampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan untuk mempercepat proses iniKeluarga Berencana Narkoba 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian terkait masalah soal Kepala BKKBN definitif, kami mendengar dari sekian, berapa orang itu ya, mungkin ada sekitar 5 orang, sekarang sudah mengerucut kepada 3 orang dan kami ingin tahu apakah 3 orang itu sudah bisa disampaikan ke publik atau belum atau jika misalnya belum maka kami akan mendesak Menteri Kesehatan untuk menyampaikannya karena tidak bisa memilih orang diam-diam kucing dalam karung. Kami juga punya hak untuk mengetahui siapa yang akan bertugas sebagai Kepala BKKBN karena untuk melanjutkan programnya baik, program-program yang sudah berjalan jangan tiba-tiba nanti berubah komposisinya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala saya rasa dalam beberapa bulan terakhir semenjak Ibu menjadi PLT ini mohon maaf saya kok melihat saya BKKBN ini agak sedikit adem ayem ini. Jadi artinya gebrakan-gebrakannya belum terasa bukan belum terasa, apakah ada hambatan dalam konteks ini mohon maaf karena Ibu sebagai posisi eselon bersama kawan-kawan sebetulnya posisinya adalah sama ya hanya karena PLT ya saya yakin juga dimana-mana yang namanya PLT di Pemerintahan manapun itu juga tidak mampu bergerak besar. Sementara kita sudah mau masuk pembahasan 2016 kan. Mungkin bulan depan ya, bulan depan kita sudah harus masuk pembahasan. Artinya apa, artinya dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus membuat sebuah program. Saya khawatir kalau nanti PLT mau, Kepala BKKBN baru ditetapkan beberapa minggu kedepan sementara program rencana roadmap yang sudah disiapkan sebelumnya tiba-tiba nanti bertubrukan dengan kebijakan Kepala baru. Artinya tolong apakah Ibu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melanjutkan konsep-konsep yang memang sudah kita sepakati bersama dari Komisi IX ini karena kalau tidak salah bulan depan ini kita sudah harus mulai membahas pembahasan anggaran dan kita sudah sepakat untuk menambah anggaran. Kita sudah sepakat untuk menambah anggaran BKKBN tapi tentunya jangan sampai proses yang berlarut-larut ini akhirnya menjadi kendala. Jadi ini tolong sampaikan kepada kami jika perlu nanti kami akan menyampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan untuk mempercepat proses iniKeluarga Berencana Talasemia 9
Dede Yusuf Macan Efendi 2 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Pimpinan, yang tadi Bu, yang talasemia mungkin tidak.Keluarga Berencana Talasemia 9
Dede Yusuf Macan Efendi 2 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Tetapi ini konsekuensinya kalau nanti kita mengadakan Rapat Kerja, tidak ada bahan nanti kasih chip masing-masing Anggota, berarti di depan kita nanti harus ada tape, jadi nanti anggaran di Komisi kita harus punya ini.Ketenagakerjaan Chip 9
Dede Yusuf Macan Efendi 3 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Pak Ketua, ijin sedikit. Informasi buat Teman-teman, kita rencana memang hari Senin, Selasa dan Rabu konsiyering untuk memperdalam, jadi nanti kita juga minta break down deskripsi daripada program-program itu agar di Senin, Selasa dan Rabu itu masuk ke kita juga, karena itu kesepakatan kita, kita tidak ambil Jumat, Sabtu dan Minggu, bahannya nanti kita mintakan. Justru konsiyering itu tujuannya adalah untuk membreak down program-program yang ada di tiap-tiap Kedirjenan, karena pada dasarnya kita kemarin sudah membuat jadwal untuk Senin, Selasa dan Rabu, jadi disitulah nanti kita akan membahas untuk dua Kementerian itu.Ketenagakerjaan Konsiyering 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Interupsi sebentar Ketua. Mohon ijin Pak Sekjen. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke tadi bahwa sosialisasi undang-undang dan juga masalah status-status. Kemarin waktu kita Raker saya juga menyampaikan agar masalah hukum ini menjadi sebuah prioritas tetapi saya tidak tahu apa itu masuknya di PHI atau di Kesekjenan, nanti kita kan belum ada PHI ya, saya ingin tahu pembahasan masalah hukum itu masuknya dimana tetapi konteksnya dari apa yang disampaikan itu saya sangat setuju sekali. Silakan Pak.Ketenagakerjaan Sosialisasi hukum 9
Dede Yusuf Macan Efendi 2 Demokrat Jawa Barat II Laki-laki Tetapi ini konsekuensinya kalau nanti kita mengadakan Rapat Kerja, tidak ada bahan nanti kasih chip masing-masing Anggota, berarti di depan kita nanti harus ada tape, jadi nanti anggaran di Komisi kita harus punya ini.Ketenagakerjaan Tape 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Lalu yang kedua, bahwa di dalam Undang-undang BUMN ini salah satunya ada ASN, ada masalah ASN. Jadi kami sejak beberapa bulan yang lalu sebelum kawan-kawan ber-SMS terus kepada kami, kita juga sudah mendengar semua curhatan-curhatan kawan-kawan Indofarma, PLN dan lain-lainnya dan kita sudah meminta berkali-kali kepada Pimpinan DPR untuk melaksanakan Rapat Kerja Gabungan, hanya kemarin terhambat dengan adanya Asia Afrika dan sebagainyaOutsorcing ASN 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Saya tadi tertarik ini Pak Zul bilang katanya suruh kawan-kawan nanti demo, tapi nanti Pak Zul yang siapin nasi bungkusnya. Baik begini, pertama tentunya kawan-kawan sudah mengetahui sejak awal kita berkumpul bertemu dan kita membahas masalah soal Rakergab. Di Komisi IX hampir semua Anggota ini sudah sepakat kita untuk melaksanakan kebijakan terdahulu, termasuk juga Satgas, hanya saya cek Satgas itu sudah berakhir Desember tanggal 30 Desember. Artinya Januari semenjak kita masuk ini Satgas ini sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawabannya untuk Satgas ya.Outsorcing Kebijakan terdahulu 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Jadi saya mohon juga kawan-kawan agar ikut memantau perkembangan di Komisi VI terkait dengan Rapat Kerja Gabungan ini ya supaya SMS-nya juga kepada kawan-kawan di Komisi VI juga ya. Kalau kita yang jelas Minggu depan kita upayakan jadwal kita masuk Rapat Kerja Gabungan segera setelah Pimpinan DPR menyetujui. Jadi teruskan perjuangan, ini hari Kebangkitan Nasional, hari Kebangkitan Nasional itu menghindari perbudakan salah satunya dan jangan lagi ada perbudakan di dalam outsourcing.Outsorcing Memantau 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Nah saya tidak tahu apakah tadi Pak Ansori mengatakan kalau perlu kita tolak anggaran Kemenaker, saya bilang jangan anggaran Kemenaker-nya yang kita tolak, APBN-nya yang kita tolak, karena kalau anggaran Kemenaker, Kemenaker hanya melaksanakan Undang-undang Tenaga Kerja, sementara BUMN ini yang penting. Jadi ini adalah opsi-opsi langkah-langkah yang tentu akan kita lakukan bersama.Outsorcing Menolak APBN 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Yang terakhir tentunya tolong kita sama-sama memberikan support politik kawan-kawan pun kepada Komisi VI ya supaya, karena ketika saya sempat bertanya kepada Pimpinan Komisi VI, memang kelihatannya masih belum 100% itu seperti kaya menganggap bahwa ini penting. Padahal dulu kami sudah pernah mengancam juga kita menolak pemberian tambahan modal negara untuk BUMN jika tidak bisa menyelesaikan masalah outsourcing ya, ternyata itu berjalan juga.Outsorcing Menolak tambahan modal 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Ada sesuatu yang sangat miris sekali, ini sangat penting saya sampaikan ketika saya naik Garuda, saya melihat itu Saudara-saudara kita yang bekerja, terutama yang di Ground Crew-nya itu yang memeriksa ban, yang memeriksa bensinnya dan sebagainya, saya tanya rata-rata outsourcing. Jadi memang ternyata pekerjaan-pekerjaan yang inti itu dilakukan oleh outsourcing, betul ya?Outsorcing Outsorcing 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Lalu saya melihat kemarin juga bagaimana Saudara-saudara kita yang memasang gardu-gardu listrik sutet, itu saya tanya juga itu rata-rata outsourcing. Jadi kalau ada sesuatu mereka ini boleh dikatakan ya mohon maaf yang namanya outsourcing itu kan tidak punya kekuatan untuk bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dan bisa sewaktu-waktu dipindahkan. Artinya ini juga akan mengancam yang disebut sebagai tulang punggung dari pada infrastruktur bangsa, termasuk tadi ada pesawat, KAI ya, telepon dan sebagainya jika kondisinya adalah kondisi yang bukan karyawan. Bukan berarti loyalitas itu dipertanyakan tetapi kondisinya adalah seperti itu yang saya rasa ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah.Outsorcing Outsorcing 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Nah kemarin mungkin kawan-kawan Geber BUMN sudah ketemu juga dengan Pak Fadli Zon dan sudah sepakat untuk melaksanakannya dalam waktu dekat. Kami sudah berkirim surat lagi kepada Pimpinan DPR mudah-mudahan mungkin kalau Minggu ini tidak ngejar ya, karena waktunya tinggal 1 hari, mudahmudahan Minggu depan kita akan kejar supaya kita bisa Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI dengan Komisi IX ya ada tambahan sebetulnya yaitu Komisi II ini terkait dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, tapi itu bisa kita lakukan setelah kita mendengar dari Menteri BUMN. Nah dengan Menteri BUMN nanti tentunya bersama dengan Dirut-dirut dari pada BUMN-BUMN itu.Outsorcing Rapat kerja gabungan 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki intah. Oleh karena itu, saya sangat sepakat dengan pendapat kawan-kawan, apalagi tadi Pak Ali Taher sudah mengatakan bawa-bawa nama macan ya, tidak ada hubungannya sebetulnya Pak, tapi yang jelas bahwa kesepakatan kita ini harus kita laksanakan tentu dengan cara main yang baik, aturan main yang baik. Artinya saya 27 tidak menyarankan demo besar-besaran seperti Pak Ansory, tetapi kami di Pimpinan pasti besok segera meminta kepada Pimpinan DPR, meminta kepada Pimpinan Komisi VI dan kalau perlu jika besok-besok ternyata Menteri BUMN masih punya masalah juga tidak mau datang, maka kita pun juga akan menggunakan cara menjemput secara paksa ya sebagai Pimpinan. Secara paksanya bukan dengan cara Polisi tentunya ya pasti kita akan datangi. Kenapa, karena ini adalah hak bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya yaOutsorcing Rapat kerja gabungan 9
Dede Yusuf Macan Efendi 1 Demokrat Jawa barat II Laki-laki Saya tadi tertarik ini Pak Zul bilang katanya suruh kawan-kawan nanti demo, tapi nanti Pak Zul yang siapin nasi bungkusnya. Baik begini, pertama tentunya kawan-kawan sudah mengetahui sejak awal kita berkumpul bertemu dan kita membahas masalah soal Rakergab. Di Komisi IX hampir semua Anggota ini sudah sepakat kita untuk melaksanakan kebijakan terdahulu, termasuk juga Satgas, hanya saya cek Satgas itu sudah berakhir Desember tanggal 30 Desember. Artinya Januari semenjak kita masuk ini Satgas ini sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawabannya untuk Satgas ya.Outsorcing Satgas 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 73 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Mungkin saya pikir pas itu ya, jadi Komisi IX DPR RI mendukung untukmeningkatkan anggaran sampai 5% dari APBN dan mengagendakan danpemisahan, pemisahan anggaran penerima bantuan PBI dari anggaran KementerianKesehatan. Untuk itu maka akan dilakukan pembicaraan pemenuhan anggarantersebut dengan Kementerian Keuangan. Kira-kira demikian ya. Coba dikoreksi.Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran kesehatan menjadi 5% dariAPBN sebagaimana amanat Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan dapatterpenuhi. Untuk itu Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Gabunganantara Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan untukmembicarakan penggunaan anggaran 5% dan pemisahan anggaran penerimabantuan jaminan kesehatan dari anggaran Kementerian Kesehatan RI. Pak Sekjen,oke? Baik, Anggota? Setuju? Baik. Ketiga, berbagai permasalahan terkait tenaga kesehatan termasuk pendidikanpeningkatan kompetensi, penyebaran dan PTT tenaga kesehatan harusmendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari Kementerian Kesehatan.Untuk itu Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RIuntuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 36tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Undang-undang Nomor 38 tahun 2014tentang Keperawatan.Anggota, setuju? Dari Anggota oke?BPJS Kesehatan Agenda rapat 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 75 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki

Nanti ada di point ke 5, Ya ini yang soal PTT dulu. Bisa disepakati? Untuk point
ketiga? Baik. Setuju ya. Saya ulangi lagi, berbagai permasalahan terkait tenaga
kesehatan termasuk pendidikan, pemingkatan kompetensi, penyebaran dan PTT
tenaga kesehatan harus mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari
Kementerian Kesehatan. Untuk itu Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari UndangundangNomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan.BPJS Kesehatan Agenda rapat 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 76 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Untuk itu Komisi IX DPR RI mengagendakan Rapat Kerja Gabungan antaraKomisi IX dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Titik, sudah,untuk membicarakan lagi kan sudah ada diatas. Oh pemisahannya belum ada ya, ohiya. Pemisahannya berarti diatas ya oke, jadi yang 5% dan pemisahan itu diatas ya.BPJS Kesehatan Agenda rapat 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 9 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Jadi mohon buat Banggar serius tapi Ibu Menterinya juga harus serius bu. Nanti kasian Banggar berjuang nggak ada pegangan nanti ya.Saya lanjutkan kembali kepada anggota berikutnya Pak Hang Ali. Dari sudut sebelah kanan.BPJS Kesehatan Banggar 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 15 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Terima kasih Pak Roberth Rouw.Memang benar ketika kami melakukan kunjungan ke Papua Ibu Menteri, kami dibawa ke Wamena, disana tu rumah sakit yang melayani hampir 11 Kabupaten dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, pasien bergeletakan bahkan ruang operasinya lebih bagus dari wc di kita di sini. Jadi ini memang tugas dan memang anggaran kesehatan saat ini masih sangat minim sekali. Sementara semangat Presiden adalah ingin menggelorakan Nawacita ya saya pikir perjuangan di anggaran ini menjadi penting. Mungkin nanti kawan-kawan di Banggar ini semangatnya adalah mendorong agar bisa sampai 5 %, tinggal dari Kementerian juga bagaimana sama-sama mendorong. Saya lanjut dari sisi sebelah kiri Saya tanya Ibu Elfa Hartati sudah datang belum? belum ya? Nggak, dari sisi sebelah sini dulu yang sudah mendaftar Bu Siti Mufattahah.Ibu Siti.BPJS Kesehatan Kunjungan ke Papua, 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 21 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Sedikit catatan saja bahwa dari tadi kami melakukan interaksi juga dengan publik melalui twitter, melalui macam-macam medsos. Tapi kelihatannya justru dari pihak pemerintah nggak aktif . Jadi masyarakat banyak bertanya jadi twitter nya BPJS Kesehatan dan bisa dari apa namanya info kesehatan juga belum aktif, jadi tolong saya ingin juga interaksi dengan publiknya juga harus diaktifkanBPJS Kesehatan Media sosial tidak aktif 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 96 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik, kami baca kembali Komisi IX DPR RI mendukung Pemerintah untuk tidakmemberlakukan moratorium penerimaan CPNS bagi tenaga kesehatan dan tenagapendidikan, Komisi IX DPR RI juga mendukung Kementerian Kesehatan RI yangtelah mengajukan tenaga kesehatan PTT dengan masa pengabdian lebih dari 2tahun terhitung kontrak kerja pertama sebagai PTT untuk jadi PNS pada tahun 2015kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melaluiformasi khusus, bisa disetujui? sepakat?(RAPAT: SETUJU)Yang kelima, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuksegera membuat terobosan dan langkah strategis penanganan berbagaipermasalahan kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan diantaranya sebagai berikut : a. Revitalisasi peran puskesmas, pustu dan poskestrentermasuk pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatannya. b.Penegakan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakitsehingga tidak ada lagi penolakan pasien di rumah sakit. C. Pengarusutamaanupaya promotif dan preventif dalam program kesehatan khususnya dalam skemapelayanan dan manfaat BPJS kesehatan. D. Evaluasi pelaksanaan e-catalog untukmenjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan.Silakan ada usulan.BPJS Kesehatan Pembatalan moratorium untuk tenaga kesehatan9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 94 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Oke jadi kita hilangkan saja jadi tidak terlalu panjang lebar intiny kitamendukung surat Pemerintah agar mengangkat yang sudah mengabdi 2 tahun itukira-kira demikian pada formasi khusus ya. Coba silakan mari kita membuatnya yamelalui formasi khusus. Sudah betul itu oke sudah lex spesialis. Oke, kitamau ketok ini dibenarin dulu.BPJS Kesehatan Pengangkatan tenaga medis 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 78 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Jadi Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran kesehatan menjadi5% dari APBN sebagaimana amanat Undang-undang tentang Kesehatan dapatterpenuhi dan pemisahan anggaran penerima bantuan PBI jaminan kesehatan darianggaran Kementerian Kesehatan RI, untuk itu Komisi IX DPR RI akanmengagendakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IX dengan KementerianKesehatan dan Kementerian Keuangan RI.Sepakat.BPJS Kesehatan Peningkatan anggaran kesehatan 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 80 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik, saya baca ulang ya.Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran kesehatan menjadi 5%dari APBN sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan dapat terpenuhi dan pemisahan anggaran penerima bantuan iuran PBIjaminan kesehatan dari anggaran Kementerian Kesehatan RI ke anggaran BPJSKesehatan. Untuk itu Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerjagabungan antara Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI danKementerian Keuangan RI.Demikian, bisa disetujui? Baik. Tiga, Tidak bisa dirobah lagi ya nomor dua ya. Berbagai permasalahanterkait tenaga kesehatan termasuk pendidikan, peningkatan kompetensi, danpenyebaran tenaga kesehatan harus mendapatkan penanganan dan perhatian yangserius dari Kementerian Kesehatan RI. Untuk itu Komisi IX DPR RI memintaPemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk segera menerbitkan peraturanpelaksanaan dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatandan Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Keempat, Komisi IX DPR RI mendukung kebijakan Pemerintah untuk tidakmemberlakukan moratorium penerimaan CPNS bagi tenaga kesehatan dan tenagapendidikan. Komisi IX DPR RI juga mendukung Kementerian Kesehatan yang telahmengajukan tenaga kesehatan PTT dengan masa pengabdian lebih dari 2 tahunsebagai CPNS pada tahun 2015 kepada, sebagai PNS sebagai PNS pada tahun2015 pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi.Silakan dikoreksi.BPJS Kesehatan Pernyataan kenaikan anggaran 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 15 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Terima kasih Pak Roberth Rouw.Memang benar ketika kami melakukan kunjungan ke Papua Ibu Menteri, kami dibawa ke Wamena, disana tu rumah sakit yang melayani hampir 11 Kabupaten dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, pasien bergeletakan bahkan ruang operasinya lebih bagus dari wc di kita di sini. Jadi ini memang tugas dan memang anggaran kesehatan saat ini masih sangat minim sekali. Sementara semangat Presiden adalah ingin menggelorakan Nawacita ya saya pikir perjuangan di anggaran ini menjadi penting. Mungkin nanti kawan-kawan di Banggar ini semangatnya adalah mendorong agar bisa sampai 5 %, tinggal dari Kementerian juga bagaimana sama-sama mendorong. Saya lanjut dari sisi sebelah kiri Saya tanya Ibu Elfa Hartati sudah datang belum? belum ya? Nggak, dari sisi sebelah sini dulu yang sudah mendaftar Bu Siti Mufattahah.Ibu Siti.BPJS Kesehatan RS Wamena 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Dan yang terakhir adalah food benefit ini seperti apa, apakah sifatnya membeli sembako saja di Alfamart dan sebagainya atau mungkin ada suplay makanan-makanan bergizi sebab kalau Bapak melihat di Daerah-daerah industri Mba Rieke juga tahu itu banyak rumah kos-kosan pekerja-pekerja industri banyak yang perempuan, rata-rata makanan sehari-hari bakso, siomay, batagor, artinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas pekerja kita kalau makanan sehari-hari mereka adalah sangat minim sekali, sementara kita suplai gizi ini sangat dibutuhkan, apakah nanti Bapak punya sebuah konsep bagaimana memasukkan makanan-makanan bergizi mungkin susunya, mungkin daging yang lebih murah, saya pikir dengan dana Rp.187 triliun tidak sulit untuk membuat kerjasama dengan supplier-supplier tersebut.BPJS Tenaga Kerja Food benefit 9



DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki

Terima kasih Bu Erna.
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Pak Dirut, Pak Elvyn. Kenalkan Pak nama saya Dede Yusuf, Dapil Jabar II Pak. Saya pikir masalah BPJS Ketenagakerjaan ini adalah isu yang juga salah satu prioritas di Komisi IX DPR RI, karena Komisi IX DPR RI itu kan kurang lebih kesehatan kan, ketenagakerjaan, jadi artinya kita akan menjadi mitra selama 5 tahun, dan harus menjadi mitra yang produktif dan juga mitra yang saling komunikatif. Saya pikir, saya ini saya, Rieke ini dulu calon Gubernur Jawa Barat Pak, dan ditempatkan di Dapil yang isinya banyak para pekerja, Rieke di Karawang, Bekasi, saya di Kabupaten Bandung Barat itu isinya industri semua, jadi setiap hari pasti pertanyaannya seputar pekerja, seputar buruh, jadi oleh karena itu saya minta nanti Pak Elvyn beserta Direktur yang lain juga untuk kita saling komunikasi dengan baik, ini banyak titipan sekali.BPJS Tenaga Kerja kendala lahan 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Saya ingin bertanya Pak, ini yang penting sekali, mungkin tadi sudah dipertanyakan ya bagaimana nasib dari ada 900 orang verifikator Jamsostek, dulu Jamsostek bahkan sudah dibayarkan melalui rekening Jamsostek pada rekening karyawan, saya baca juga di berita katanya sudah di berikan pesangon total, tapi isu ini masih bergulir terus, ini penting Pak karena begini ketika kita berbicara BPJS Ketenagakerjaan artinya kita berbicara uang dari para pekerja, dari buruh, sementara kalau dari BPJS Ketenagakerjaan itu juga menisbikan atau menihilkan peran-peran daripada para pekerja, ini akan berdampak besar sekali, jadi saya mohon nanti kebijakan bagaimana cara mengatasi atau menentukan nasib dari para mantan-mantan pekerja verifikator, mungkin dulu pernah dikatakan oh ini BUMN dulu, sekarang kita bukan BUMN kita badan maka kita lepas, tidak bisa Pak. Bapak punya Rp.187 triliun, uang yang berasal dulunya adalah dari para pekerja dan buruh, ini tadi dari sekian banyak pertanyaan saya lihat ini BPJS seperti kayak Bank besar, dengan dana yang besar, dengan penempatan penempatan yang besar, namun kalau saya lihat disini data yang penempatan apa namanya untuk jaminan hari tua ini terbesar sekitar Rp.10 triliun, sementara untuk yang apa namanya kesehatan dan lain-lain mungkin hanya ratusan miliar saja.BPJS Tenaga Kerja Nasib mantan pekerja Jamsostek 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian, saya ingin tanya nilai jaminan kematian dan hari tua itu sebenarnya berapa? Apakah bisa di upgrade atau tidak? ini pertanyaan dari masyarakat, tadi dari tadi saya sudah mengupload terus ke Twitter dan banyak yang bertanya, saya juga ingin tahu bagaimana BPJS TK ini bisa mengena ke sektor informal karyawan toko, buruh, industri rumahan, supir, PKL karena tadi kan ada pengembangan ya,i pekerja mana saja yang akan kena? Karena dengan penambahan nanti dari TNI, Polri, PNS diperkirakan anggaran Bapak di akhir Tahun 2015 mencapai Rp.200 triliun lebih, mungkin Rp.220 triliun, artinya sebetulnya banyak yang bisa dilakukan Pak, Rp.220 triliun itu adalah anggaran pendidikan untuk APBN kita, sementara dari BUMN mungkin dari semua slot-slot kami saja disini kita anggaran kesehatan hanya Rp.40 triliun Pak, sementara BPJS Tenaga Kerja punya Rp.220 triliun di akhir Tahun 2015, harus banyak yang bisa dibikin. Itu monorel DKI Jakarta itu kalau tidak salah hanya Rp.8 triliun ya, kalau mungkin nanti Bapak bisa bikin transportasi untuk pekerja buruh mengurangi cost-cost transportasi mereka, saya pikir tidak ada masalah itu.BPJS Tenaga Kerja Nilai jaminan kematian 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Jadi, inilah Bapak yang bisa saya sampaikan, saya pikir ke depan kita harus lebih open lagi, lebih terbuka lagi dan buat Anggota tadi Teman-teman menanyakan ada Panja kita memang sudah membuat Panja BPJS Ketenagakerjaan, nanti mungkin siapa yang mau ikut silakan mendaftar ke saya.BPJS Tenaga Kerja Panja 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Lalu kemudian juga, alangkah baiknya ini begini Pak kalau kita berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan artinya kita mengambil pendanaan asuransi dari pengusaha dan dari tenaga kerja, padahal yang di butuhkan negara ini adalah mengatasi pengangguran dengan menambah wirausaha, kelompok wirausaha, jadi bukan hanya sektor formal saja atau informal saja, jadi apakah mungkin ke depan Bapak membuat sebuah program pelatihan kelompok wirausaha termasuk nanti ada bantuan modalnya ini salah satu yang dilakukan dari Kementerian Tenaga Kerja adalah mengembalikan TKI-TKI ilegal, lalu diberikan pelatihan lalu nanti ada bantuan juga untuk modal kerja, mungkin tidak untuk mengurangi angka pengangguran, para pekerja-pekerja yang putus kontraknya atau mungkin yang outsourcing mereka dilatih secara berkelompok, dibina bekerja sama dengan Bank apa diberikan bantuan modal untuk menjadi wirausaha-wirausaha, paling tidak Bapak bisa menambah 1 juta wirausaha baru, ini satu prestasi Pak.BPJS Tenaga Kerja Pelatihan wirausaha 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Oke, pertanyaan kedua Pak, Bapak mengatakan tadi di dalam presentasinya bahwa BPJS ini selain untuk jaminan hari tua dan sebagainya juga ada untuk transportasi, untuk properti perumahan dan juga untuk food dan sebagainya, saya setuju, saya mengapresiasi sekali rencana pemerintah untuk mendorong agar lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaat daripada BPJS ini, tapi khususnya pekerja Pak, jadi ketika Bapak tadi mengatakan ingin membuka perumahan-perumahan pekerja, kendalanya adalah di lahan, apakah lahan ini bekerja sama dengan Pemda atau bisa dengan swasta? Ya artinya kan kalau kita bicara rumah pekerja buruh itu kalau kos-kosan kira-kira sekitar Rp.600.00,- atau Rp. 700.000,- berarti kalau membeli rumah hanya dibawah Rp.20 juta artinya rumah yang yang mampu dibeli oleh para pekerja, dimana saja, sebab kalau tidak salah Tahun 2012 sudah ditetapkan bahwa Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan harus membangun beberapa rumah sakit atau rusunawa, sudah berapa yang dibangun Pak? Di daerah saya belum ada yangdi bangun Pak, bahkan saya sempat mengeluarkan satu apa namanya satu pernyataan bahwa untuk Daerah-daerah yang kawasan industri rumah sakit khusus pekerja atau buruh ini perlu, Bapak sudah membangun kalau tidak salah di mana Jakarta nih? Cakung atau dimana itu? Di Cakung kalau tidak salah ya, nah mungkin nanti di Karawang harus bikin ya, di Bandung, Kabupaten Bandung juga harus bikin dimana lagi Pak? Tangerang ini daerah Banten sana ya? Bekasi ya, pokoknya yang daerah-daerah industri Bapak harus bangun itu, karena sekarang rumah sakit membludak, banyak orang yang ingin masuk ke rumah sakit membludak, permasalahan banyak orang yang ingin masuk ke rumah sakit membludak, permasalahan BPJS Kesehatan cukup banyak, saya rasa perlu juga dibangun itu Pak.BPJS Tenaga Kerja Perumahan pekerja, 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Kemudian, bagaimana dengan pekerja yang diputus kontraknya, jadi artinya dia sudah ikut BPJS TK atau Jamsostek baru 1 tahun dia diputus kontraknya, nah dia masih bisa mendapatkan haknya atau tidak, nah ini kita perlu menginformasikan pada masyarakat, lalu kemudian juga mohon ijin bagaimana Bapak punya rencana untuk menebar Rp.420 miliar bagi 250.000 mahasiswa, benar Pak ya kalau tidak salah saya ada informasi mengenai itu? Jadi ada beasiswa pendidikan untuk 250.000 mahasiswa, ini untuk S1 atau untuk D3? ini saya meng-update dari berita-berita saja Pak. Lalu kemudian buat siapa mahasiswanya apakah anak-anak para pekerja atau bisa umum? Masyarakat perlu tahu, tolong nanti saya dikoreksi jika saya salah, saya hanya mengupdate berita tersebut.BPJS Tenaga Kerja Status BPJS PHK 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki Jadi kelihatan sekali mungkin tidur atau nggak punya pulsa mungkin. Dan juga yang paling penting juga adalah anggaran ini harus dispesifikasi sehingga dalam pembahasan anggaran baik ini APBNP maupun nanti APBN murni, saya pikir nanti kawan-kawan nanti sudah jelas apa terobosan yang ingin dilakukan oleh Badan POM.BPOM Anggaran 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki Nah saya minta bapak disini buat sebuah kebijakan , apa kebijakannya? misalnya sebelum mereka mendaftar mereka mendapat pelatihan dulu, training dulu, pengetahuan dulu, ya apakah nanti sifatnya pemahaman tentang jenis-jenis bahan-bahan. Karena ini tukang bakso Pak tukang bakso yang sekarang pakai boraks ini nggak satu loh, mungkin banyak dan saya dengar sekarang di pasar sudah bukan hanya bakso lagi, daging sudah di kasih boraks kalau nggak salah ya. Kan ini berbahaya bagi kita semua. Jadi saya setuju dengan teman-teman yang mengatakan bahwa kita perlu ada penyuluh-penyuluh PPNS atau penyidik-penyidik yang lebih banyak, tapi bagaimana mereka mau bekerja kalau ongkosnya cuma 5 juta perkasus? Apalagi di Papua itu saya dulu kita dapat kawan Kunker kesana ya yang di Papua itu, ya kalau dia pergi dari Jayapura ke Jayawijaya 5 juta cuma sekali jalan pak, selesai sudah.BPOM Kebijakan 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki Jadi ini memang dukungan laboratorium , para pegawai-pegawai atau penyuluh atau penyidik atau apapun yang ada di tempat bapak analis itu saya pikir perlu diperhatikan , perlu ditambah dan karena ini adalah Komisi Ketenagakerjaan tolong kesejahteraannya diperhatikan juga, supaya mereka dalam melaksanakan itu, jangan sampai mohon maaf ya kita tidak berpikiran negatif, tapi kadang-kadang Pak yang namanya industri itu kadang-kadang begitu datang penyidik itu daripada menyidik ya sudah selesailah diselesaikan secara adat, kira-kira begitu. Apa akibatnya, ya mungkin karena biaya perjalanan hanya 5 juta, biaya penyidikan sedikit dan sebagainya ya sudah akhirnya diselesaikan secara adat itu tadi katanya. Dan ini terjadi bukan hanya di Badan POM ya saya rasa , ketika saya di Pemda pun saya juga melihat apa lagi urusannya tentang lingkungan hidup dan sebagainya itu banyak yang tidak tuntas di jalan, jadi memang ini anggaran memang sangat diperlukan. Dan kemudian saya tadi ngecek website-nya Pak Roy ya ada namanya www.pom.go.id, lalu kemudian saya cek twitter nya, saya cek juga ke online-nya ya memang kurang aktif Pak. Sudah ada, sudah bagus cuma kurang aktif, sehingga tadi juga di medsos masyarakat menanyakan bagaimana kita ingin melaporkan, gimana kita ingin tahu produk ini benar atau tidak sementara adminnya saja adem ayem saja bininya saja adem-adem saja.BPOM Kesejahteraan pegawai 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 27 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki

Baik, jadi cukup sampai yang barusan saja mensetujui ya? Oke, poin ketiga saya pikir tidak ada masalah ya karena kita berbicara soal pengembangan daerah pemilihan juga. Baik, mari kita simak lagi, poin satu adalah Komisi IX DPR RI memahami bahwa alokasi anggaran saat ini adalah sebesar Rp.1.221.594.280.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Komisi IX DPR RI mendukung atau menyetujui? Silakan, mendukung atau menyetujui, kalau menyetujui kita harus kirim ke Banggar ini, coba saya tanya menyetujui tidak? Teman-teman? Saya tanyanya ke Komisi dulu Bu, ini majelis taklim cepat banget. Bisa disetujui ya. Baik, jadi menyetujui usulan program dan kegiatan Badan POM dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.143.750.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu upaya pengurangan dampak globalisasi melalui pemenuhan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan sebesar Rp.81.750.000.000 (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan sebesar Rp.62.000.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Rupiah), Komisi IX DPR RI meminta kepada Kepala Badan POM untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman program kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota DPR RI. Sampai ini apakah Anggota sepakat? Sepakat ya. Baik.
Jadi, setelah ini maka Pimpinan akan menulis surat kepada Banggar untuk ini ditindaklanjuti, setelah itu kami meminta Kawan-kawan diBanggar mungkin untuk bisa memperjuangkannya dan Pak Kepala Badan POM mungkin perlu dipahami ini perjalanan menuju ke Banggar agak macet dan banjir, jadi mungkin perjalanannya pasti berat ya Pak.
Baik, silakan dari Pemerintah.BPOM Kesimpulan 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki Jadi artinya tolong ini penting , berbicara dengan masyarakat belum tentu kita harus bertemu, itulah gunanya yang namanya media sosial, bagaimana masyarakat ingin melaporkan ada halo 1500-533 atau berapa ya saya barusan saya telepon, silahkan menunggu, ya kira-kira begitulah jawabannya. Jadi ini penting sekali pak, ini penting untuk di update terus. Dan yang terakhir saya pikir jika ada penambahan anggaran yang dinginkan teman-teman, spesifik dulu harus apa? anggaran ini untuk apa? Mau berapa dan untuk apa? Nah saya sarankan yang paling penting adalah tentu itu tadi bagaimana sosialisasi apa itu call center-nya, SMS nya, PO Box nya, medsosnya, sosialisasi melalui televisi. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya di salah satu TV swasta itu ada yang namanya investigasi, ya investigasi produk ini produk itu, mestinya itu dilakukan oleh TV station, mestinya itulah yang dilakukan oleh Badan POM. Jadi silakan mungkin besok mau bikin sebuah serial TV yang hantu-hantuan saja bisa pak, masa Badan POM nggak bisa? Saya rasa pasti bisa, jadi penyidikan ini tanggung jawab kita kepada publik bahwa Badan POM sudah melakukan, memang cost-nya besar, biayanya besar tapi negara punya anggaran begitu banyak kok, ini adalah bagian kita untuk mensosialisasikan. Dan juga ya saya pikir bisa diundang juga tokoh-tokoh masyarakat, Komisi IX saya rasa juga siap untuk mensosialisasikan untuk Badan POM, karena kita ini semua pemakan bakso berboraks ya, dulu waktu kecil-kecil, masih ya sekarang ua? Tapi kita akan sosialisasikan lah mengenai hal-hal ini. Jadi inilah beberapa catatan, pada prinsipnya regulasi sudah kita masukkan tinggal kita kawal nanti dalam rapat-rapat komisi. Lalu yang kedua sosialisasi ini harus digalakkan diperlancar, di update , saya dari tadi saya update terus Badan POM RI, bpom underscore ri twitternya tapi nggak dijawab-jawab.BPOM Keterbukaan informasi, 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 2 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan POM.Jadi, sebagaimana yang kita sama-sama saksikan ada keinginan untuk menambah anggaran sebesar Rp.143.750.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ini Pak Kepala Badan ini kelihatannya masih malu-malu mintanya Pak ya, jadi dengan 143 ini kita lihat masih fokus kepada infrastruktur di beberapa daerah juga peningkatan SDMnya tentunya, namun pada dasarnya saya pikir ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua untuk melakukan satu pencegahan atau program quick win ini karena ternyata cukup banyak akhir-akhir ini kita mendengar permasalahan-permasalahan makanan atau obat-obatan yang bermasalah, baru-baru ini kami mendengar ada jajanan coklat yang dibagi-bagikan dengan menggunakan alat kontrasepsi itu saya pikir ini harus menjadi perhatian kita semua, nah kalau anggotanya tidak cepat tanggap ini akan berbahaya juga nanti buat generasi kita.Baik, Bapak-bapak, saya pikir kami persilakan sekarang Anggota untuk melakukan pendalaman terhadap anggaran ini, kami persilakan hanya ada satu sayap ini sebelah kanan saya dimulai dari Ibu Okky dulu.Silakan.BPOM Penambahan anggaran 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 25 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Oke, ada Kawan-kawan Banggar disini siapa lagi selain Pak Chairul? Sedang rapat ya. Jadi, begini bagaimana jika bahwa usulan ini tetap kita masukkan tahun ini dan pembahasannya tetap, jadi artinya kalau tidak masuk tahun ini memang kita akan bahas kembali dengan kita membahas anggaran yang diluar ini, artinya mungkin tadi usulan pengawasan desa saya pikir itu bagus sekali, Desa-desa wisata saya pikir bagus sekali, ini kan karena masalah waktu yang mepet sekali jadi poin kedua itu adalah Komisi IX DPR RI itu akan mengkaji dan mendukung usulan program kegiatan Badan POM di RAPBNP...BPOM Pengawasan desa 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 28 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Pak Kepala Badan beserta jajarannya.Pada dasarnya kita mensepakati, mensetujui anggaran yang sudah ada, itu tentu dengan catatan apa yang diharapkan Pak Ansory itu sudah ada ya sehingga apabila ini disetujui maka harapan Pak Ansory pun menjadi lebih panjang lagi.Demikian kira-kira Pak Kepala Badan.BPOM Persetujuan anggaran 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 23 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Sebenarnya di RUU Ketersediaan Farmasi, alat kesehatan dan seterusnya kita sudah perdebatkan panjang sejak dulu Pak ya? Awalnya adalah pengawasan, namun kemudian menjadi kesediaan, nah tentu kami disini semua sepakat bila Badan POM ini harus memiliki satu power dalam memberikan sanksi dan sebagainya, memang harus ada Undang-undang Kepengawasan tetapi yang kemarin memang itu kita di drop. Oleh karena itu, mungkin dalam ke depannya silakan dari Pemerintah mengajukan kembali yang nanti akan dibahas di Komisi dan kalau bisa ya stike di Komisi IX DPR RI, jangan sampai ke Komisi yang lainnya, jangan sampai Pansus, begitu ya sementara Pak ya untuk masalah RUU dan saya minta ijin kepada Teman-teman untuk membacakan draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :1. Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa alokasi anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI pada APBN Anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.221.594.280.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ini adalah anggaran yang sudah ditetapkan tahun lalu.2. Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan Badan POM RI dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 yang akan diusulkan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.143.750.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kenapa kita mengkaji? Karena kita tidak punya waktu untuk mengkaji dalam satu hari sisa ini Pak ya, karena kami baru mendapat, jadi kita akan mengkaji agar dimasukkan dalam Tahun Anggaran 2016.a. Adalah untuk upaya pengurangan dampak globalisasi melalui pembentukan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan sebesar Rp.81.750.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan sebesar Rp.62.000.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Rupiah).3. Komisi IX DPR RI meminta kepada Badan POM RI untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman program kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota DPR RI.Sampai sini saya meminta masukkan dari Kawan-kawan.BPOM Redaksi Undang-undang 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 26 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Ya akan mendukung atau akannya dihilangkan saja, langsung Komisi IX DPR RI mendukung Badan POM sebesar sekian ya betul, yaitu adalah upaya pengurangan sekian-sekian. Nah, yang poin ketiga ini bunyinya adalah bahwa apabila di dalam RAPBNP ini dirasa, maka Komisi IX DPR RI akan, coba ini kalimatnya buat Badan Anggaran mungkin lebih paham karena ini perjuangannya hanya malam hari ini Pak Chairul. Jadi, Pak Kepala Badan saya pikir silakan nanti Sestama segera, ini poinnya kita setujui ya? Poin ini kita setujui harus segera bergerak malam ini artinya silakan dengan Banggar yang saat ini sedang rapat tetapi poin utamanya adalah Komisi IX DPR RI jika kita tidak dapat kita akan melanjutkannya di dalam Tahun Anggaran 2016 dengan pembahasan yang lebih mendalam kira-kira begitu.BPOM Redaksional kesimpulan 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki
Saya kira apa yang sudah disampaikan seluruh anggota sudah terangkum semua, saya tadi nyari-nyari mana yang belum disebut, rupanya sudah kesebut semua. Saya ingin konkrit saja yang pertama tadi Pak Asman sudah menyampaikan masalah regulasi yaitu RUU tentang kesediaan farmasi dan alat kesehatan serta pengawasan obat.
Nah Pak Asman baru rencana saya sudah masukin jadi prioritas di Baleg pak, sudah selesai, jadi nanti akan dikembalikan lagi ke Komisi IX untuk membahas klausul per klausul, itu yang harus kita kawal bersama, artinya pemerintah bersama Komisi IX nanti akan bersama-sama melihat apa peran-peran apa yang memang akan dimungkinkan oleh Badan pengawas obat dan makanan ini. Kedua pak ini sangat penting sekali, saya kebetulan berasal dari Dapil Jabar II ini Kabupaten Bandung Barat di mana produk-produk makanan rumahan atau industri rumah ini banyak sekali , dan ketika kami turun kepada warga kita berdiskusi, ini kan banyak pak misalnya minuman-minuman buah yang sari-sari stroberri atau mungkin nanas dikemas gitu nah mereka ingin menjadi sebuah industri yang baik tapi selalu mengatakan "Pak ini registrasi untuk Badan POM agak sulit dan mahal. Nah menurut saya Badan POM bukan hanya bersifat seperti watchdog, mengawasi saja, tapi bapak harus punya keberpihakan terhadap produk lokal, sebab kalau tidak di dalam Mea ini ini mungkin industri dari luar yang mungkin mereka sudah sertifikasi, packaging nya sudah bagus, sudah melewati ...dan sebagainya itu akan dengan mudah masuk ke Indonesia sementara produk-produk kita yang lokal yang tadi sari stroberri, dodol wajid dan sebagainya untuk bersaing susah, karena ada hambatan dari yang namanya Badan POM.BPOM RUU Farmasi 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 1 DEMOKRAT Jawa Barat III Laki-laki Mungkin demikian Ketua yang bisa saya sampaikan, saya pikir selanjutnya waktu sudah mencapai kesepakatan dan bisa kita lanjutkan dalam diskusi.Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Sosialisasi 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 9 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Pak Ansory saya pikir apa yang disampaikan Pak Ansory selaku senior kami disini, ini kami sangat setuju sekali ya sosialisasi ini penting karena memang Badan POM ini berhadapan dengan industri obat dan makanan yang memang nilainya mungkin bisa mencapai ratusan triliun ya sementara sosialisasi yang Bapak lakukan memang masih diperlukan lebih banyak lagi.Terakhir, saya berikan kesempatan masih ada?Sesuai dengan komitmen tadi jam 3, saat ini tinggal 5 menit lagi, saya ijin kepada Anggota untuk kita perpanjang setengah 4?BPOM Sosialisasi 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 27 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik, karena sudah ditutup sama Pak Zul . Jadi saya pikir kita memang belum sampai pada kesimpulan ya, kita masih mengumpulkan data, bahan-bahan dan sekali lagi saya juga mencoba untuk mengajak teman-teman bahwa kita bukan lembaga peradilan, nanti saya pikir sudah berjalan , kepolisian sudah berjalan. Kita justru ingin mencari tahu SOP apakah yang salah, apakah mungkin ada intervensi atau sabotase dan sebagainya. Saya mengingat sebuah kejadian terhadap pabrik... Ya mungkin bapak masih ingat di Amerika dulu itu semacam aspirin yang kemudian ketika dimakan banyak menyebabkan kematian dan pabriknya ditutup tapi ternyata setelah diselidiki ternyata itu dikarenakan ada yang menyuntikkan ke dalam botol-botol tylenoltersebut itu disuntikkan sejenis bahan yang berbahaya yang karena faktor dendam , dari orang tersebut terhadap industri ini. Nah akhirnya setelah itu kembalikan lagi dan pabriknya dibuka kembali, hanya pada akhirnya diubah dulu tylenol itu dalam bentuk kapsul kalau saya tidak salah, akhirnya diubah menjadi bentuk tablet atau pil jadi tidak bisa disuntikkan. Jadi sebetulnya inilah yang kami justru ingin tahu apa yang terjadi dan bahan masukan-masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua sangat berharga sekali.Jadi oleh karena itu memang tidak ada kesimpulan tapi kami dari Komisi IX Panja Kasus Anastesi Komisi IX sangat memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group terkait kasus tidak diinginkan di rumah sakit Siloam Karawaci yang diduga karena injeksi obat buvanest spinal 0,5 heavy 4 ml, Bupivacaine HCL produksi farmasi PT. Kalbe Farma. Masukan ini akan kami sampaikan dan menjadi bahan Panja untuk menyusun rekomendasi tentang penanganan kasus tidak diinginkan tersebut yang akan disampaikan kepada pemerintah.Jika ada aturan yang harus diubah maka kita akan merubah aturan-aturannya. Demikian kiranya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pak Dorodjatun mungkin mau menyampaikan?Kesehatan Investigasi, 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 18 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik pak, nanti untuk ini kita lakukan pendalaman khusus kesejahteraan. Boleh dimatikan mikrofonnya yang dibelakang juga.Baik saya akan kembali kepada anggota tapi mohon juga anggota memberikan fokus kepada case yang kita hadapi. Ibu Irma, Pak Djoni, Bu Verna Pak Hamid, Pak Alex, Bu Nini, Pak Hang Ali. Soalnya kita tinggal sampai jam satu ya. Jadi saya mulai dulu tadi yang sudah daftar Pak Hang Ali. Silakan.Kesehatan Kesejahteraan 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 28 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik direktur eksekutif. Siapa tahu jadi Ketua Umum nanti pak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Anggota Panja dan mungkin nanti kita akan masuk pada Panja-Panja berikutnya lagi. Sekali lagi salam hormat untuk seluruh jajran organisasi dan karena kita adalah mitra, next time kita akan mengundang bapak Ibu kembali. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah maka Rapat Panja ini kami nyatakan ditutup.Terima kasih.Kesehatan Kronologis 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 25 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Saya mendengar ada dari yang mungkin membidanginya ya, katanya bisa dinetralisir dengan NACL seperti itu kalau misalnya saja tepat waktu. Apakah betul? Terima kasih.Kesehatan NaCl 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 26 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki ..............TERPOTONG.Di pabrik ada ketentuan bahwa apabila produk itu 6 bulan sebelum expired itu tidak boleh diedarkan, ada malah produk pabrik yang menentukan satu tahun ini apalagi di Indonesia yang jarak distribusinya sangat jauh, satu tahun itu tidak boleh lagi dijual. Jadi itu untuk menghindarkan pemakaian obat -obatan yang expired.Terima kasih.Kesehatan obat kadaluarsa 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 28 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik direktur eksekutif. Siapa tahu jadi Ketua Umum nanti pak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Anggota Panja dan mungkin nanti kita akan masuk pada Panja-Panja berikutnya lagi. Sekali lagi salam hormat untuk seluruh jajran organisasi dan karena kita adalah mitra, next time kita akan mengundang bapak Ibu kembali. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah maka Rapat Panja ini kami nyatakan ditutup.Terima kasih.Kesehatan penerapan SOP 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 4 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Berikutnya kami persilakan Perhimpunan Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi Intensif Indonesia untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberian anastesi karena setelah kasus ini jujur saja banyak orang takut disuntik anastesi, kemarin saya saja mau ke dokter gigi ada mau disuntik anastesi saya tanya ini asam traneksamat bukan , ya mungkin bisa dijelaskan.Silakan Ibu.Kesehatan Prosedur anestesi 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Saya mendapat pencerahan baru di sini ya mengenai soal look alike sound alike, memang dari temuan yang kita dapat dari Siloam pada saat kita melihat apa namanya ampul buvanest itu ternyatakan stikernya kurang lebih sama bentuknya dengan yang asam tranamas makanya terus kemudian dari Ibu Andalusia sudah mengatakan mestinya ada high alert tadi ya , saya nggak tahu apakah yang high alert itu yang buvanest atau yang asam traneksamat nya yang harus di high alert kan ya, jadi kita bisa melakukan pendalaman lanjut.Kesehatan Temuan di lapangan 9
Dede Yusuf Macan Effendi 15 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Kemudian juga tertarik sekali kami BPJS ini mengcover untuk buruh-buruh perkebunan. Kan selama ini sistemnya kontrak ya? Kalau buruh perkebunan sistem kontrak kemudian guru honorer ini menarik juga, PRT juga untuk mendapatkan BPJS yang dibiayai oleh negara, artinya PBI. lni kita akan. Kalau di rumah saya memang dibiayai oleh kita tapi artinya kalau memang ada asosiasinya kah atau mungkin nanti disepakati PRT ini ke depan nanti ada undang-undangnya, saya rasa ini bisa dibiayai oleh PBI nanti tapi inikan konteksnya adalah kita berandai-andai tadi kan, 250 juta. Kita tidak usah 250 juta dulu. Para pekerja-pekerja dululah dilindungi hak-haknya karena nanti konteks dengan KHL nya kan akan menurun juga.Ketenagakerjaan Kondisi Buruh Perkebunan 9
Dede Yusuf Macan Effendi 15 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Saya pikir disini hampir semua menolak BBM ya karena tadi ongkos ojeg naik seribu katanya Pak, sudah mulai ramai. Tapi baiklah bapak-bapak, saya coba merangkum sedikit ya. Saya mencoba merangkum. Yang pertama adalah apa yang dimintakan kawan• kawan KSPI terkait masalah KHL, ini tentu akan kita bicarakan nanti dengan Menaker karena klausul-klausulnya tadi terlalu kemudian bagaimana KHL itu hanya disurvey satu tahun padahal ada high season, ada low season, mungkin bisa tidak dua kali dalam satu tahun. Yang lebaran kapan, yang harga kan berbeda ya.Ketenagakerjaan Menolak Kenaikan BBM 9
Dede Yusuf Macan Effendi 20 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Dan yang terakhir, Komisi IX DPR RI akan melakukan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI terkait permasalahan pekerja outsourching di Perusahaan BUMN. Dapat setujui? Setuju ya.Ketenagakerjaan Pekerja outsorcing di BUMN 9



Dede Yusuf Macan Effendi 23 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Terima kasih Pak. Saya bisa pahami Pak. Di Bandung itu hotel makin banyak ternyata bukan karena kunjungannya banyak. Karena kunjungan itu hanya jumat, sabtu, minggu. Senin sampai kamis nya itu rapat. Jadi itu memang dilakukan pemerintah atau BUMN. Jadi memang beberapa teman-teman dari sektor pariwisata menyampaikan pemasukan bisa berkurang 40% sampai 50%. Tetapi domain kami di Komisi IX bukanlah sektor pariwisata. Mudah mudahan tidak terjadi PHK. lni nanti domainnya ini mungkin di MenPAN, Kemenpan, karena terkait dengan pemberdayaan aparatur negara. Tentu kita akan menyatakan satu keberatan agar mencegah agar jangan sampai terjadi mem-PHK-an, kalau sudah PHK baru biasanya disini tapi sebelum terjadi kita akan. Kami tidak bisa memasukkan rekomendasi karena belum konteksnya kepada Komisi IX tapi ini sudah menjadi catatan bagi kami. Bisa dipahami Pak ya? Baik, terima kasih.Ketenagakerjaan Pemasukan bidang Perhotelan 9
Dede Yusuf Macan Effendi 20 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Lalu yang kedua adalah Komisi IX DPR menyampaikan kepada Baleg DPR RI RUU, "telah menyampaikan" maaf, "telah" kemarin, kami sudah tanda tanganti tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan RUU PPILN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja) sehingga apa yang sudah disampaikan kawan-kawan Migrant Care, nanti akan kita jadikan prioritas, kita akan bedah kembali. lni bisa disetujui? Bapak dari Migrant Care, setuju?Ketenagakerjaan Prioritas Migrant Care 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki 470 orang, yang posisinya saat ini adalah outsourcing dari PT. Geoservices? tetapi melakukan pekerjaan inti?Tenaga Kerja 470 dirumahkan 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki 244 berarti kalau kenaikan 20% itu berarti naik sekitar 440 ya?Tenaga Kerja Kenaikan 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki
Baik.
Proses ini masih berjalan di PHI ya Pak? Jadi nanti tentu kesepakatan yang sudah diambil oleh CNOOC ini bisa sama-sama ditinjau, itu juga nanti Anggota juga akan berikan tanggapannya, yang jelas kami melihat dari sisi kemanusiaannya bahwa 470 orang ini di belum dipekerjakan kembali tentu rasanya harus ada satu tindakan untuk memperkerjakan kembali, jadi proses administrasinya harus dipercepat itu. Dari PT. DNP SPnya? Ini ada SP1 apa SP2 ini yang hadir? Jadi yang ini SP 1, ini SP2. Dua-duanya saya kasih waktu ya, yang SP2 dulu silakan yang merasa dikorbankan.Tenaga Kerja Kesepakatan terkait SP 9

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Baik, terima kasih Pak.Saya catat kembali ini masalah soal kesepakatan itu pertama adalah CNOOC telah sepakat memberikan bayaran terhadap para pekerja tersebut ya, yang pertama yang tadi disampaikan Pak Dirjen ya. Lalu yang kedua, CNOOC menjamin kelangsungan kerja dan CNOOC tetap berpegang pada risalah 9 Desember bisa bekerja kembali setelah melalui proses administrasi dan pendidikan, kira-kira seperti itu Pak ya. Baik, jadi artinya kami menganggap hal ini sudah maju, sudah berjalan ya tinggal diselesaikan dalam proses-proses yang terjadi, saya minta berikutnya dari PT. DNP untuk menjelaskan terkait dengan hal-hal yang terjadi disana.Silakan Pak.Tenaga Kerja Pembayaran pekerja 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Saya boleh bertanya sebetulnya kenaikan ini dari angka berapa ya? Sebelumnya angka sebelumnya UMP nya?Tenaga Kerja UMP 9
DEDE YUSUF MACAN EFFENDI 3 DEMOKRAT Jawa Barat II Laki-laki Sudah diatas UMR Pak?Tenaga Kerja UMR 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Yang kedua masih banyak kebingungan nama BPJS tenaga kerja dengan BPJS Kesehatan, kalau saya sosialisasi "sudah ikut BPJS belum? sudah, yang kesehatan apa tenaga? memang ada dua ya pak?" , nah ini akhir membingungkan masyarakat . Coba pikirkan nama lain lah BP Jamsostek kek, bukan merubah Undang-Undangnya tapi brand name nya saja sehingga orang nggak lagi bingung. Nanti orang bilang Pak kita sudah bayar iuran ke BPJS Kesehatan harus bayar pula iuran , nah ini nanti negara yang akan kena seolah-olah membebankan rakyatnya. Makanya saya katakan policynya ya pikirkan nama . Jamsostek ini sudah terkenal namanya hanya karena sekarang sudah berubah ya silakan mau pakai brand name-nya BP Jamsostek , jangan pakai kartu-kartu yang nanti ada nama aneh-aneh lagi. Ya itu yang kedua ya pak ya.BPJS KetenagakerjaanBranding image nama BPJS 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Keempat, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ketua Pak Asman investasi di rumah susun , rumah sakit khusus pekerja katanya sudah dibangun waktu itu ya di Comal ya yang rumah sakit khusus pekerja Tanjung Priok. Tapi katanya ada aturan nggak boleh rumah sakit harus klinik, oke no problem tapi kan industri banyak, silakan bapak bangun lagi di daerah-daerah industri. Ya Pak Ketut itu daerahnya di kota Bandung, saya juga punya di Kabupaten Bandung, mungkin saudara-saudara yang lain, klinik-klinik itu bagus itu Pak, kita support itu karena apa? BOR atau sekarang Bed Occupancy Rate ini rumahsakit atau klinik kurang, puskesmas waduh jauh lebih parah deh, anggaran kementerian Kesehatan hanya 50 triliun, anggaran BPJS Tenaga Kerja 190 triliun luar biasa pak. Artinya you can do a lot, hanya dengan support, hanya dengan dorongan motivasi kita untuk lets do something for this country pasti bisa. Malah saya juga bersyukur kalau besok- besok bapak punya program pembangunan rumah-rumah layak huni buat yang tadi itu yang pekerja-pekerja yang di kampung-kampung, yang di pinggir-pinggir kali itu pemulung dan sebagainya saya pikir bagus sekali. Pak itulah, saya mohon maaf, saya pikir saya tidak ingin mengkoreksi tapi saya ingin membangkitkan semangat juang bapak. Karena saya tahu bahwa BPJS Tenaga Kerja ini adalah alat negara yang luar biasa hebat sekali, tinggal kita lakukan perubahan sedikit.BPJS KetenagakerjaanInvestasi BPJS 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Keempat, 5% untuk pemberi kerja kata Ali Mahir Zein itu memang cukup berat, cukup berat artinya ya dia harus menanggung karyawan kan bukan satu, ribuan ya jadi artinya ketika dia harus membayar anggota karyawannya saja yang 2.000 ini keluhan dari beberapa industri pabrik-pabrik terutama di Dapil satu kota Bandung dan Bandung Barat itu banyak pabrik garment yang pabrik garment-nya kadang-kadang sekarang ini sudah berubah menjadi sistim UKM, makloon. Jadi dia karyawannya kebanyakan adalah ibu-ibu rumahtangga dan dia juga bilang kalau bayar 5% agak berat Pak. Nah artinya apakah ini bisa kita tinjau kembali masalah 5% ini lalu kemudian juga sosialisasinya juga rasanya belum maksimal, saya pernah ditemani di Bali itu ya lalu saya , nggak ada direksi nggak ada yang temani saya, nggak ada dari direksi ya? Kapan-kapan direksi temani sayalah kita berhadapan langsung dengan rakyatnya . Saya panggil pelayan-pelayan itu, saya tanya " kamu sudah ikut BPJS tenaga kerja belum? belum pak, saya bilang tahu nggak ada sebab tong ada yang informal, saya bilang dengan membayar Rp. 10.000,- anda bisa mendapatkan jaminan disebabkan kecelakaan kerja, dan kematian, wah bagus itu pak" akhirnya banyak yang ikut, tapi ternyata bukan 10.000 saya dengar sudah naik jadi 28.600 6.500? ini ada saya baca di media, diwarung-warung kopi katanya sosialisasi dengan iuran 28.600 mendapatkan jaminan kematian 21 juta, meninggal biasa dan 105 juta meninggal karena kecelakaan kerja. Kalau ini agak kemahalan, di media, tapi kalau 6.500 okelah cocoklah.BPJS KetenagakerjaanIuran dana BPJS 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 24 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Pimpinan, saya mau menambahkan Pak Dirut, program TJSL ini Bapak katakan hanya 12 miliar yang berupa CSR diambil dari biaya operasional betul pak? Artinya ketika kita berbicara mensupport lebih banyak lagi warga miskin dan sebagainya tentu tidak boleh ambil dari biaya operasional, tapi nanti konsepnya masuk kepada belanja. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita bisakah kita masukan ke dalam APBN atau belanja tadi?BPJS KetenagakerjaanProgram TJSL 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 26 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Semangatnya kita dukung bahwa da peningkatan TJSL , jadi dari 12 mungkin bisa menjadi , tapi yang kita sepakati adalah tidak menjadi beban APBN tapi kita dorong BPJS Ketenagakerjaan ini meningkatkan TJSL dari waktu kewaktu, semangat poin 5 itu seperti itu. Cukup ya? Kalau cukup kami persilakan kepada Pak Dirut apakah ini bisa di terima?BPJS KetenagakerjaanProgram TJSL 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Artinya pekerja-pekerja yang pegawai restoran, tukang warung, tukang Kopi, tukang cilok, tukang batagor di kampung saya itu banyak yang jualan seperti itu, tukang ojek, apabila dikatakan mau nggak dengan 6.500 anda mendapatkan perlindungan kecelakaan, perlindungan kematian pasti mau , sosialisasinya ajak dong anggota ini. Kita ini kan juga alat negara juga untuk mensosialisasikan, saya nggak mau mensosialisasikan pada TNI, Polri, PNS kepada ini apa namanya konstituen-konstituen kita yang petani, yang nelayan, yang tukang-tukang dagang tadi tolong Pak ya karena kita bermitra . Saya pahan BPJS Ketenagakerjaan tidak memilih mendapatkan APBN sehingga akhirnya ini adalah sepertinya kayak perusahaan sendiri, nggak bisa begitu. Undang-Undang, kita adalah public service obligation, kita adalah mitra. Jadi mohon nanti Pak Direksi semua bagikan nomor handphone bapak-bapak anggota, karena kami juga mensupport program yang baik.BPJS KetenagakerjaanSosialisasi Program BPJS 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Lalu yang ketiga pak ini ada pertanyaan saya masa pensiun 15 tahun , jadi dia masa pensiun baru dibayarkan jika dia sudah membayar iuran 15 tahun benar pak ya? Bagaimana dengan pekerja yang saat ini usia sudah 50 tahun? Dia baru ikut 5 tahun kerja dia belum bisa menarik uang pensiunnya, what is your policy? Kasihan dong pak, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin usia sudah 50 tingggal sisa 5 tahun lagi dia mau ambil apa? Harus diubah pak tata cara apa yang harus diubah?BPJS KetenagakerjaanUang Pensiun 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Jadi saya pikir saya sangat mensupport apa yang disampaikan Pak Hang Ali tadi , mari kita berpikir tentang saudara-saudara kita, rakyat bangsa Indonesia yang saat ini hidupnya di bawah garis kemiskinan , pemulung-pemulung, orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, petani-petani yang tidak bisa mengakses website atau tidak bisa mengakses IT yang berada di garis kemiskinan apakah BPJS Tenaga Kerja ini bisa membuat sebuah terobosan kalau perlu yang disebut PBI Pak penerima bantuan iuran ini dibayar oleh negara, kita siapkan dari APBN poinnya adalah kecelakaan kerja dan kematian. Kalau ingin berlanjut nanti kepada hari tua oke kita hitung, tetapi saya lihat dari program yang begini baik dan begini bagus kok belum ada yang menyentuh yang disebutkan di dalam Undang-Undang Pasal 34, ini yang saya harapkan Pak. Ayo, let's make a breakthrough sehingga dalam kurun 5 tahun lagi siapapun presidennya ya kalau sekarang presiden pasti yang akan ditanyakan bagaimana rakyat saya yang miskin-miskin ini? Sebab kalau pekerja, PNS, TNI Polri ini itu sudah given tinggal meneruskan Jamsostek, ini sudah given.BPJS KetenagakerjaanUU terkait bahasan BPJS 9
Dede Yusuf Macan Effendi, 18 Demokrat Jawa Barat II Laki-Laki Nah yang saya pikirkan Undang-Undang Pasal 34 dan negara punya tools dia punya alatnya yaitu adalah bpjs tenaga kerja karena BPJS Kesehatan pak sekarang Pak Fahmi kalau bapak lihat mukanya sudah sudah keriputan karena dia harus berhadapan dengan masalah, sementara BPJS Tenaga Kerja mohon maaf you look so well ya. Masih bisa kongko-kongko minum kopi dan sebagainya its oke tapi maksud saya ingin mengajak BPJS Tenaga Kerja ini you have a public service obligation karena ini adalah milik negara ini bukan BUMN lagi. Dana ini ayo kita maksimalkan buat penolong saudara-saudara kita yang miskin, yang susah, yang terlantar, anak jalanan ayo dong buat programnya dananya ada kok.BPJS KetenagakerjaanUU terkait bahasan BPJS 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Mungkin itu saja.Terima kasih Pimpinan.BPJS Kesehatan anggaran 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah untuk dari sisi coverage, karena kami lihat coverage PBI ini sendiripun ternyata tidak semuanya difokuskan kepada Kementerian Kesehatan bu. Saya ambil contoh saja, kemarin kami mendengar ketika di Badan Anggaran bahwa ada penambahan biaya untuk fakir miskin, anak terlantar, Lapas, ex warga binaan mengapa justru porsi anggaran itu diberikan kepada Kementerian Sosial? betul Kementerian Sosial juga membutuhkan dana itu, tetapi kalau berkaitan dengan pelayanan kesehatannya tentu ini juga bisa menjadi suatu alasan sehingga yang tadinya 88 juta bisa memang terpakai untuk 120 juta seperti yang ada di visi misi bapak Presiden.BPJS Kesehatan Coverage PBI 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Baik.Terima kasih Pimpinan yang saya hormati, Ibu Menteri Kesehatan beserta jajaran, dan teman-teman Komisi IX.Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.BPJS Kesehatan data 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah ini menjadi pertanyaan saya jangan hanya istilahnya pencitraan semata dengan Kartu KIS dan sebagainya, padahal justru sebetulnya Pak Jokowi itu tulus tetapi saya tidak tahu ini bagaimana ini jajaran demokrat yang lain? Pak Presiden tulus tapi kayaknya tiba-tiba ada hambatan yang Kami belum melihat apakah memang Kementerian Keuangan tidak pegang data ataukah sebaliknya data dari Kementrian Kesehatan kurang . Yang berikutnya adalah itu untuk membantu Pak karena kami butuh ketika kami bicara nanti, kami butuh itu dari Ibu. Yang kedua, semata-mata adalah mengenai pengamatan kami ketika Reses bu, yang namanya rumah sakit daerah saya rasa di semua daerah itu menjadi puskesmas raksasa bu ,jujur. Puskesmas raksasa bukan lagi rumah sakit RSUD. Mengapa? Oleh karena nampaknya dalam sosialisasi dan dalam rujukan ini harus ada perbaikan rujukan dari puskesmas maupun sosialisasi sehingga rakyat tidak semata-mata berfikir pengobatan gratis yang seharusnya bisa di puskesmas semuanya masuk di rumah sakit. Akibatnya yang namanya gawat darurat kapasitas 80 diisi 200 bu, itu sudah pakai velbet , ditutup pakai owning plastik, padahal tempat tidur bisa diadakan mungkin seadanya, tetapi kan tidak ada alat monitor dan sebagainya. Nah mungkin kedepan, seiring dengan pertambahan tempat tidur kami juga meminta khususnya mengenai upaya yang dilakukan adalah bagaimana pemenuhan daripada peningkatan fungsi ICU dan UGD beserta dengan alat-alat monitornya bu, jadi bukan tempat tidur kalau nggak ada alat monitornya nggak ada oksigennya ya tidak bisa juga kira-kira dipergunakanBPJS Kesehatan Fasilitas RS daerah, 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah untuk itu kami berharap bahwa khususnya pendataan mengenai penambahan daripada coverage PBI ini agar bisa lebih teliti, apalagi mengingat seperti kayak fakir miskin atau anak terlantar jangan sampai ini nanti anggarannya ada tapi tidak sampai karena mereka sifatnya kan belum tentu dirumahkan atau oleh pemerintah ditanggung. Bahkan ada yang nomaden, jangan-jangan akhirnya menjadi fiktif dan jadi temuan. Ini yang harus diwaspadai oleh Ibu Menteri dan jajaran untuk kemudian bisa berkomunikasi kembali dengan Badan yang ada juga kemarin itu dibawah Presiden yang mendata ulang, karena masih ya BP2K itu masih datanya berbeda dengan BPS. Sehingga alangkah baiknya barangkali juga bisa menempuh jalan lewat RT/RW katakanlah seperti itu. Terpaksa turun, karena kami melihat juga bahwa anggaran dikomisi yang lain seperti misalnya di komisi yang berkaitan dengan sosial itu ada mata anggaran yang sebetulnya bisa juga masuk kepada Kementerian Kesehatan khususnya kalau memang disana itu harus akurat, karena ibu nanti yang akan menanggung coverage PBI nya bu.BPJS Kesehatan Penambahan coverage PBI, 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah itu yang baik yang kami ingin sampaikan pertama. Mungkin nanti dalam sesi anggaran kita akan meng-elaborate karena di sini memang belum tercermin tapi saya hanya ingin menggambarkan saja bu juga berkaitan dengan kalau disinikan dikatakan ada upaya dilakukan menambah jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas, kabupaten kota memiliki minimal satu RSUD. Rasa-rasanya bu jangankan membangun RSUD memenuhi kebutuhan tempat tidur saja anggaran itu tidak akan cukup, memenuhi kebutuhan tempat tidur anggaran itu tidak akan cukup. Sehingga tentunya saya rasa masih belum terlambat dari pihak Menteri Kesehatan beserta jajaran untuk mengajukan kembali, tentunya kami mintakan suport dari Pimpinan dan teman-teman bahwa kita harus mengawal benar bahwa sementara kesehatan yang juga adalah program yang termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Nawacita mengapa jauh tertinggal dengan pendidikan, bahkan juga dengan program-program di Kementerian Sosial.BPJS Kesehatan Penambahan infrastruktur, 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Mungkin itu saja.Terima kasih Pimpinan.BPJS Kesehatan peningkatan fungsi ICU 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah sehingga itu ada suatu besaran yang jumlah besaran akan bisa bertambah, itu yang pertama bu. [Kemudian yang kedua berkaitan dengan coverage daripada PBI dimana PBI ini dengan adanya Kartu Indonesia Sehat berkaitan itu nanti ada pertanyaan tersendiri. Tapi jumlah coverage inikan renancanya akan dinaikkan. Nah yang kami ketahui dan yang tercantum dalam paparan ibu kemarin barangkali itu adalah juga di sini kira-kira kan sekitar 88-an juta lah bu ya? Nah sementara pada sat itu kami juga cukup mengetahui bahwa visi misi dari Pak Jokowi itu adalah 120 juta Nah ini tentunya bu, apakah ini ada di Kementerian Departemen Keuangannya atau bagaimana sehingga kami juga akan mencoba untuk memperjuangkan itu. Karena pada intinya jujur saja kalau kami dari Fraksi Partai Golkar tidak bisa menerima jumlah anggaran yang jumlahnya hanya sekian dibandingkan dengan Nawacita dan segala keinginan dari Pemerintah untuk menambahkan pelayanan.BPJS Kesehatan Rencana kenaikan coverage 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah berkaitan dengan itu tentunya Bu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai anggaran, memang jujur saja pada sesi ini kita belum membahas anggaran sehingga kami belum melihat paparan Ibu secara detil di sini. Tapi dalam kesempatan ini tentunya mewakili kawan-kawan kemarin pun saya sudah mengajukan pada saat Rapat Badan Anggaran yang sebetulnya ditujukan kepada Kementerian Keuangan yang akan kami tagih siang ini berkaitan dengan kecilnya atau tidak cukupnya kenaikan daripada anggaran kesehatan yang kami ketahui. Mengapa bu? Barangkali di sini alasan-alasan kami bisa berikan sebagai bahan saja atau mungkin tentunya nanti jajaran ibu akan lebih meng-elaborate lebih rinci. Mengapa anggaran ini diperlukan sekali? Pertama bu, anggaran yang ada di Departemen Kesehatan ini sampai dengan sekarang untuk penyelenggaraan haji seluruh fasilitas kesehatan dan vaksin itu masih masuk di dalam anggaran kesehatan, masuk ke dalam anggaran Kementerian. Sementara penggunaannya itu tidak langsung kepada kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, tapi kalau itu dihitung secara jumlahnya itu jumlahnya cukup besar. Nah ini tentu barangkali ada semacam overlapping, kalau memang itu Departemen Kesehatan itu sebagai penanggungjawab tentunya anggarannya yang seyogyanya diperlukan keperluan haji itu adalah terpisah daripada anggaran yang memang akan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan rakyat.BPJS Kesehatan Rincian anggaran 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Saya Dewi Asmara, dari Fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jabar IV. Pertama-tama tentunya kami berterima kasih dan menghargai bahwa di dalam paparan ini sudah tergambar meskipun baru sifatnya masih hanya makro-makronya, pokok-pokoknya saja mengenai grand design kesehatan. Jadi paling tidak kami sangat menghargai Ibu mempunyai gambaran kira-kira akan dibawa kemana kira-kira upaya peningkatan kesehatan ini, apalagi mengingat bahwa kesehatan ini adalah termasuk dalam program Nawacita dimana dalam pemerintahan yang sekarang ini kebutuhan dasar manusia pendidikan dan kesehatan itu menjadi diutamakan.BPJS Kesehatan Upaya peningkatan kesehatan 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah, ini adalah baru pertanyaan saya yang pertama dan meminta klarifikasi itu dan mungkin kalau sekarang dijawab yang sifatnya pokok-pokoknya tapi kami minta penjelasan tertulis kepada Pimpinan sebagai bahan masukan kami atas keseluruhan temuan BPK, karena ini adalah salah satu fungsi pengawasan yang kami lakukan, bagaimana mungkin kita mau mengelola sesuatu yang akan lebih besar apalagi dananya insyAllah kemudian bisa juga dipakai untuk dana pembangunan sementara ada beberapa dana-dana yang perlu klarifikasi, tentunya kami sampaikan ini karena justru perhatian dan atensi kami dan harapan besar pada kami yang kami taruh untuk pengelolaan BPJS Tenaga Kerja ini sehingga kami memerlukan klarifikasi tersebut, siapa tahu tidak semua Bapak-bapak Direksi yang disini mungkin juga pada saat itu ikut dalam pengambilan keputusan, tapi juga jangan sampai kemudian menjadi tidak jelas sebelum memulai yang baru, itu adalah yang pertama.BPJS Tenaga Kerja Klarifikasi 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah, ini adalah baru pertanyaan saya yang pertama dan meminta klarifikasi itu dan mungkin kalau sekarang dijawab yang sifatnya pokok-pokoknya tapi kami minta penjelasan tertulis kepada Pimpinan sebagai bahan masukan kami atas keseluruhan temuan BPK, karena ini adalah salah satu fungsi pengawasan yang kami lakukan, bagaimana mungkin kita mau mengelola sesuatu yang akan lebih besar apalagi dananya insyAllah kemudian bisa juga dipakai untuk dana pembangunan sementara ada beberapa dana-dana yang perlu klarifikasi, tentunya kami sampaikan ini karena justru perhatian dan atensi kami dan harapan besar pada kami yang kami taruh untuk pengelolaan BPJS Tenaga Kerja ini sehingga kami memerlukan klarifikasi tersebut, siapa tahu tidak semua Bapak-bapak Direksi yang disini mungkin juga pada saat itu ikut dalam pengambilan keputusan, tapi juga jangan sampai kemudian menjadi tidak jelas sebelum memulai yang baru, itu adalah yang pertama.BPJS Tenaga Kerja Manfaat tambahan 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Terima kasih Pimpinan.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Penjelasan dana 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah pertanyaannya tentu ada perbedaan nilai perbedaan nilai yang dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja atau dulunya Jamsostek, dari yang tadinya katakanlah membayarnya lebih mahal, fasilitasi lebih bagus, kemudian lebih murah uang itu apakah bisa dikembalikan lagi, apakah langsung melalui pengelolaan atau ada manfaat apa yang bisa diterima sehingga kesannya orang yang ikut BPJS Tenaga Kerja itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat dana mungkin terakhir kami memintakan juga kepada Pimpinan melalui forum rapat hari ini untuk diambil dalam keputusan adalah menentukan daripada Panja, sebelum kita sampai kepada berlakunya BPJS Tenaga Kerja adalah bagaimana kita memeriksa kembali proses peralihan paling tidak klarifikasi apa yang tadi saya sampaikan temuan BPK Tahun 2013, 2014 dan juga jaminan yang belum dibayarkan dari Tahun 2011 sampai 2013 apalagi yang konon katanya tenaga kerjanya tidak bisa dicari lagi, jadi kita di satu sisi pemerintah akan mewajibkan semuanya ikut tapi ketika kemudian tenaga kerja mungkin meninggal atau mungkin pindah alamat atau tidak register kembali kemudian menjadi A non, dana tidak bertuan, nah ini tentunya harus kita hindari sehingga dalam Panja tersebut tidak hanya kita mengklarifikasi soal hal tersebut, tapi kita betul-betul bisa mendalami untuk membantu BPJS Tenaga Kerja ini agar ketika berjalan jangan sampai carut marutnya terjadi seperti di BPJS Kesehatan yang berlaku dengan kesan terburu-buru. Jadi tidak lain hal ini kami maksudkan justru untuk membantu bagaimana suksesnya dari program BPJS Tenaga Kerja ini, suksesnya Bapak-bapak sekalian adalah sukses dari pada Komisi IX DPR RI, demikian juga sebaliknya.BPJS Tenaga Kerja Perbedaan nilai 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Pertama-tama, berkaitan dengan grand design atau pun bahan yang diberikan oleh Direksi daripada BPJS Tenaga Kerja atau dulunya Jamsostek kepada kami, terus terang saja Pak semua memang nampak indah tapi dalam hal ini kami mengingatkan sebentar lagi Bapak-bapak sekalian dan Ibu akan memasuki atau membuka buku baru dengan melaksanakan yang namanya program jaminan untuk tenaga kerja BPJS Tenaga Kerja pada bulan Juli tahun ini, tentunya untuk memasuki lembaran baru bukan berarti kami tidak melihat bagaimana proses peralihan itu terjadi terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh Para Direksi Jamsostek, berkaitan dengan hal tersebut, kami ingin meminta penjelasan dalam hal ini sekaligus juga menyampaikan kepada Pimpinan karena Pimpinan-pimpinan di Komisi kami kebetulan sebelumnya belum bertugas di Komisi IX DPR RI.BPJS Tenaga Kerja Proses peralihan, 9



DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan

Terima kasih Pimpinan.
Yang kami hormati Rekan-rekan Pimpinan dari BPJS,
Pimpinan Komisi IX DPR RI beserta Anggota yang saya cintai.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Hajjah Dewi Asmara dari daerah pemilihan Jabar IV, Fraksi Partai Golkar.BPJS Tenaga Kerja Tata kelola keuangan 9

DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Ada beberapa hal yang perlu kami kemukakan pada Pimpinan dan Teman-teman Anggota sekalian berkaitan dengan temuan BPK, tentunya BPK sebagai mitra daripada DPR RI memberikan masukan atas temuan-temuannya kepada kami secara resmi nah di dalam temuan-temuan BPK alangkah mengejutkan kami, ketika kalau kita berbicara untuk Tahun 2014 saja Pak tidak saya hitung secara keseluruhan tapi paling tidak ada gambaran di saya sekitar dana sejumlah Rp.5 triliun yang memerlukan penjelasan dari Bapak-bapak sekalian bagaimana penanganan atas temuannya, contohnya Pak misalnya yang pertama saja, pengelolaan dana pengembangan JHT yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, dimana peserta Jamsostek tidak memperolehi pengembangan dana JHT tepat waktu sejumlah Rp.1,3 triliun serta berkurang Rp.25 miliar belum dapat dijelaskan. Kemudian yang kedua, PT.Jamsostek membebankan kerugian atas pengalihan program JHT eks PT.Taspen sebesar Rp.27,2 miliar. Kemudian yang berikutnya, reklasifikasi dana pengembangan non JHT ke cadangan umum sebesar Rp.1, 198 triliun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan aset dari PT.Jamsostek ke BPJS. Kemudian yang berikutnya, PT.Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke dana pengembangan non JHT milik peserta Jamsostek dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 sebesar Rp.594,2 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan dana pengembangan non JHT ke dalam masing-masing program DJS terbesar Rp.1,7 triliun sesuai dengan proporsi pengalihan aset yang telah ditentukan, artinya itu saja Pak sebetulnya masih banyak itemnya kira-kira ada14, tapi saya mencoba menghitung bahwa disitu ada potensi sebesar hampir Rp.5 triliun, bukan berarti kami menganggap Rp.5 triliun ini hilang ataupun disalahgunakan tapi paling tidak untuk prinsip kehati-hatian pengelolaan dana yang sedemikian besar tentunya wajib disampaikan kepada kami bagaimana penanganan mengenai laporan-laporan BPK, yang saya sebutkan itu hanya 5 Pak, diantaranya yang kecil-kecil yang mungkin tidak saya perhitungkan tetapi itu penting antara lain adalah yang dipertanyakan rekan kami terdahulu Saudari Rieke mengenai pekerjaan TV program jam season1 dan 2, dalam temuan BPK dikatakan dilaksanakan secara ….(tidak jelas).... Tidak sesuai ketentuan realisasi biaya senilai Rp. 7 miliar. Nah jadi tentunya hal ini bagi kami adalah masih ditambah dengan yang pada saat periode lalu kami membentuk Panja untuk mengawasi juga kinerja daripada Jamsostek, ketika itu Pak pada Tahun 2013 ada sisa beban klaim JHT usia 55 tahun yang juga waktu itu adalah temuan BPK Tahun 2013 saja itu belum selesai, sebesar Rp.1,4 triliun dimana target penyelesaiannya adalah 31 Desember 2013, ketika dalam Panja kami sampaikan ada sejumlah nilai dari besaran itu yang dikatakan oleh Bapak belum bisa kami bagikan kepada peserta karena pesertanya tidak diketahui lagi dimana alamatnya kurang lebih seperti itu penjelasan apa di dalam Panja, dan di dalam Rapat Kerja pada bulan Februari 2013, sepengetahuan kami disampaikan akan bekerja sama dengan pembuatan e-KTP untuk mengetahui alamat atau bahkan lebih jauh dikatakan bila perlu kami akan menitipkan kepada Balai Harta peninggalan sampai dengan akhir Tahun 2013. Oleh karena, memang kesibukan pada saat itu kita memasuki April 2013 dan selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Jamsostek untuk melakukan dan mungkin Rekan-rekan terlibat kepada juga masa kampanye sehingga kemudian isu ini sudah berganti di isu dengan bagaimana bertransformasi menjadi BPJS Tenaga Kerja, nah ini kemudian menjadi terlupakan, padahal kami justru sekarang ingin menanyakan kembali bagaimana nasibnya kalau betul itu sudah dititipkan di Balai Harta Peninggalan, pada Tahun 2013 karena itu uang banyak, itu uang yang belum dibagikan.BPJS Tenaga Kerja Temuan BPK, 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Beberapa angka-angka ini bagi kami masih belum bisa memberikan kejelasan, paling tidak mungkin tidak semua teman bertanya tetapi sebenarnya Teman-teman ingin bertanya juga bingung apa yang ditanyakan, dilihat dari sini, jadi maksudnya bisalah kiranya diberikan agar bagi Teman-teman yang baru khususnya mempunyai kemudahan untuk paham oh Bina Penta itu programnya ini, oh Bina Lattas seperti ini, oh anggarannya seperti itu, bagaimana mau diberikan persetujuan kalau Teman-teman sendiri jujur saja semua mengatakan kepada saya, Bu tanya ini tidak jelas, ini tidak jelas, jadi mungkin mewakili Kawan-kawan supaya itu bisa melakukan pendalaman-pendalamanKetenagakerjaan Anggaran 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat VII perempuan .....menjadi  ada juga yang  kemudian bingung ini mengatakan ada tambahan. Nah APBNP itu sesunguhnya adalah pagu yang    ketika itu sudah ditetapkan nanti bisa  ditambahkan di APBNP, sedangkan yang  kita maksud sekarang  mana sebetulnya apakah betul-betul  kinerja dari  Kementerian  Naker  sekarang ini tidak  ada perubahan sama sekali dari yang  lalu. Kan kita lihat ada, apa benar-benar sudah cukup sedemikian saja? karena yang   kami lihat  dalam perjalanannya dikomisi yang  lain pun  itu dimungkinkan, artinya itulah yang  namanya APBNP  karena kalau kita hanya melihat seperti ini yang  dimaksudkan dengan Pak Budi tadi  itu tidak merefleksikan satu, tambahan anggaran  yang  betul-betul dibutuhkan   sesuai dengan program yang  akan dijalankan  oleh Pak Menteri sekarang ini. Tapi masih meneruskan mungkin  dari yang  lalu dimana usulannya sudah masuk mungkin   sebelum Pak Menteri   ada. Jadi ini  yang  kami tanyakan sesungguhnya, ini usulan dari menteri yang  lama   dan ketika itu karena baseline mungkin  hanya pokok-pokoknya saja. Sehingga kami juga    dalam pendalaman memang akan menanyakan  program-program sehubungan dengan apa  yang  tadi disampaikan  oleh Saudara Aditya Moha karena kami tahu juga   bahwa sesuai dengan Undang-undang MD3  tadi dan  sumpah jabatan kami ada beberapa  program yang  kemudian menghilang.  Nah in tentu perlu pendalaman  kenapa hilang, apakah memang program-program   ini kemudian tidak menjadi  program dari Pak Menteri yang  sekarang atau bagaimana?  jadi dulu memang APBN itu dibuat space untuk memberikan kesempatan   bagi kabinet baru  untuk mengajukan program  dan mengajukan anggarannya. Jadi  kalau kita hanya berbicara     seperti ini   benar yang  disampaikan Pak Budi ini sebenarnya   bukan yang  baru, bukan penambahan  tetapi itu sudah diajukan  hanya namanya saja penambahan  oleh karena  ada program yang  benar-benar   baru.  .......Ketenagakerjaan APBNP 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Kemudian juga, untuk Pak Dirjen Bina Lattas, mohon maaf Pak ya memang tadi Bapak katakan mohon maaf dari pertama kali tetapi terus terang laporan yang Bapak sampaikan kepada kami sangat tidak lengkap dibandingkan dengan Bina Penta, mungkin saja Pak, Bina Penta mungkin karena sudah melakukan perbaikan-perbaikan walaupun kami sibuk membedakan lama dan baru, lama dan baru nah itu tetapi sudah agak menggambarkanlah kira-kira hanya mungkin perlu detail karena bagaimana pun semakin itu rinci dan bisa dengan mudah dipahami, akan semakin cepat persetujuan diberikan tetapi kalau tidak, saya yakin Temanteman tidak mau memberikan persetujuan karena merasa tidak tahu, tidak paham kurang lebih seperti itu. Dari Bina Lattas juga ketika itu kami ingat Pak ada suatu program yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kalau tidak salah, tukang ojek, semacam itu kalau saa tidak salah ya, yang miskin dan sebagainya dengan suatu bantuan agar supaya dia bisa meningkatkan permodalan sehingga dia bisa meningkatkan kemampuannyalah atau mungkin produktivitasnya meningkat, nah ini apakah sekarang juga ada? Artinya kalau saya ingin menggambarkan kepada Bina Pentad an Bina Lattas adalah sangat penting untuk memikirkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pusat untuk bisa ada spend control, mengapa saya katakan? Kalau tidak tergambar jelas program bantuan ini, nanti semua program ini diambil oleh Departemen lain, bayangkan saja yang namanya Departemen Diknas itu mau memberikan LPK kemudian padat karya produktif dibuat juga sama Departemen Sosial karena apa? Karena seharusnya dari Depnaker ini merancangnya betul-betul utuh, karena sistem anggaran kita ini adalah money, follow, function nah yang namanya tenaga kerja kan ada di Kementerian ini bukan di Sosial atau di Diknas, nah mungkin ini terjadi karena kurang fokus dan serius untuk menggarap program-program yang sifatnya bantuan memberdayakan masyarakat sehingga diambil oleh Departemen lain dan itu dianggarkan, padahal namanya tenaga kerja, mau dikatakan disini tenaga kerja pemuda, di Diknas juga dikatakan tenaga kerja putus sekolah, apa bedanya? Intinya itu kan tenaga kerja, pengangguran, di Departemen Sosial orang hamper miskin, setengah miskin itu kan tenaga kerja, jadi kalau kita tidak serius untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, yang kami khawatir nanti semakin kecil skup daripada Kementerian ini, karena definisinya itu dengan program-program seperti itu diambil oleh Kementerian-kementerian lain sementara sepengetahuan kami itu ditarik dan menjadi program Kementerian Tenaga Kerja, mau dia pemuda, putus sekolah, setengah miskin, hamper miskin atau pun miskin bukan berarti itu menjadi kewajiban sosial pemerintah tetapi itu adalah ranah daripada Kementerian Tenaga KerjaKetenagakerjaan Bina Lattas 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Beberapa angka-angka ini bagi kami masih belum bisa memberikan kejelasan, paling tidak mungkin tidak semua teman bertanya tetapi sebenarnya Teman-teman ingin bertanya juga bingung apa yang ditanyakan, dilihat dari sini, jadi maksudnya bisalah kiranya diberikan agar bagi Teman-teman yang baru khususnya mempunyai kemudahan untuk paham oh Bina Penta itu programnya ini, oh Bina Lattas seperti ini, oh anggarannya seperti itu, bagaimana mau diberikan persetujuan kalau Teman-teman sendiri jujur saja semua mengatakan kepada saya, Bu tanya ini tidak jelas, ini tidak jelas, jadi mungkin mewakili Kawan-kawan supaya itu bisa melakukan pendalaman-pendalamanKetenagakerjaan Bina penta 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Tentunya ini kami perlu menyampaikan mengapa oleh karena menurut hemat kami bahwa sebetulnya kebijakan itu pun kalau ditempatkan di daerah yang konon katanya untuk daerah-daerah miskin, terluar kemudian juga daerah yang kuranglah kira-kira seperti itu tetapi sepengetahuan kami juga dari daerah, kami contohkan kebetulan daerah pemilihan kami Jawa Barat IV, kami mendapatkan berita makanya dalam kesempatan ini kami bertanya Jawa Barat itu yang mendapatkan hampir semua itu adalah Bogor dan Cianjur, sementara kabupaten kami Sukabumi itu kan daerah tertinggal, jadi apa ukurannya? Apa klasifikasinya? Belum Teman-teman yang lain kalau daftar itu dilihat oleh kami, jangan-jangan Teman-teman daerah tertinggal yang lain tidak dapat, mungkin yang di Majalengka atau dimana begitu juga Teman-teman yang di Indonesia Timur, artinya apa dasarnya? Apa ukurannya? Apakah mungkin di daerah pemilihan tertentu mungkin jangan-jangan ada siapa barangkali, yang kuat barangkali, apakah dia pejabat eksekutif yang tinggi barangkali? Karena kami melihat dasarnya apa begitu kami ingin tahu, karena kalau dibilang daerah tertinggal tetapi daerah kami tidak, belum mungkin juga daerahnya Pak Ketua atau mungkin juga yang di Sulawesi, yang di Papua dan sebagainya sehingga daripada ini menimbulkan ukuran-ukuran yang menurut hemat kami ini menjadi tidak jelas kenapa ini tidak dikembalikan ke pusat sehingga kita bisa berbicara paling tidak Teman-teman yang disini semua masing-masing tahu daerah pemilihannya yang kurang itu dimana, ya terus terang saja kalau daerah yang tidak kurang atau tidak tertinggal atau tidak terluar itu tidak mendapatkan, bisa diberikan program lain, oleh karena apa? Karena yang kami katakan tadi setahu kami DAK ditambah untuk yang terluar, tertinggal, miskin dan sebagainya, jadi seperti itu Bu.Ketenagakerjaan Daerah tertinggal 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Tentunya ini kami perlu menyampaikan mengapa oleh karena menurut hemat kami bahwa sebetulnya kebijakan itu pun kalau ditempatkan di daerah yang konon katanya untuk daerah-daerah miskin, terluar kemudian juga daerah yang kuranglah kira-kira seperti itu tetapi sepengetahuan kami juga dari daerah, kami contohkan kebetulan daerah pemilihan kami Jawa Barat IV, kami mendapatkan berita makanya dalam kesempatan ini kami bertanya Jawa Barat itu yang mendapatkan hampir semua itu adalah Bogor dan Cianjur, sementara kabupaten kami Sukabumi itu kan daerah tertinggal, jadi apa ukurannya? Apa klasifikasinya? Belum Teman-teman yang lain kalau daftar itu dilihat oleh kami, jangan-jangan Teman-teman daerah tertinggal yang lain tidak dapat, mungkin yang di Majalengka atau dimana begitu juga Teman-teman yang di Indonesia Timur, artinya apa dasarnya? Apa ukurannya? Apakah mungkin di daerah pemilihan tertentu mungkin jangan-jangan ada siapa barangkali, yang kuat barangkali, apakah dia pejabat eksekutif yang tinggi barangkali? Karena kami melihat dasarnya apa begitu kami ingin tahu, karena kalau dibilang daerah tertinggal tetapi daerah kami tidak, belum mungkin juga daerahnya Pak Ketua atau mungkin juga yang di Sulawesi, yang di Papua dan sebagainya sehingga daripada ini menimbulkan ukuran-ukuran yang menurut hemat kami ini menjadi tidak jelas kenapa ini tidak dikembalikan ke pusat sehingga kita bisa berbicara paling tidak Teman-teman yang disini semua masing-masing tahu daerah pemilihannya yang kurang itu dimana, ya terus terang saja kalau daerah yang tidak kurang atau tidak tertinggal atau tidak terluar itu tidak mendapatkan, bisa diberikan program lain, oleh karena apa? Karena yang kami katakan tadi setahu kami DAK ditambah untuk yang terluar, tertinggal, miskin dan sebagainya, jadi seperti itu Bu.Ketenagakerjaan Klasifikasi 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Jadi, saya ingin bertanya mengapa ada perbedaan? Apakah salah pengetikan yang terakhir yang benar atau yang belakang? Yang mana ini? Karena terus terang saja bagi kami jumlah orang ini penting, karena menyangkut mata anggaran, mengapa mata anggarannya besar terus jumlah orangnya turun atau mata anggarannya sama, jumlah orangnya bertambah, itu sebagai catatan yang pertama.Ketenagakerjaan Mata anggaran 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Kemudian, yang kedua, mengenai kebijakan. Saya meminta penjelasan barangkali karena di beberapa waktu yang lalu program padat karya produktif dan padat karyat infrastruktur itu adalah program yang dilaksanakan oleh pusat, sementara kami mendengar dari beberapa teman dari daerah bahwa itu akan menjadi program daerah, nah pertanyaan kami ini adalah apa yang mendasari berpindahnya program-program ini, seperti itu Bu, karena terus terang saja karena anggarannya ini kan memakai anggaran pusat, jadi kan alangkah tidak logis ketika membawa anggaran di pusat kemudian langsung ke daerah, sehingga jangan-jangan ini di pusat tiba-tiba ada bagian yang tidak punya pekerjaan di Bina Penta misalnya karena itu semua sudah berpindah ke daerah, sementara saya tahu dengan DAK sendiri dan DAK itu akan bertambah, kebetulan di Badan Anggaran Besar DAK akan lebih ditambah nantinya, banyak diselenggarakan program-program seperti yang diadakan padat karya produktivitas infrastruktur, contohnya Departemen Sosial mengadakan hal yang sama, jadi mereka pun tidak menyelenggarakannya di daerah, mengapa bisa berbeda dua Kementerian ini? Jadi di Departemen Sosial bisa, di pusat kemudian Depnaker kenapa itu menjadi di daerah?Ketenagakerjaan Padat karya 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan .supaya bisa memperbaiki ini dan juga kami ingin lihat disini supaya bisa perbaikan itu bagi Teman-teman memberikan persetujuan kalau seperti ini terus terang saja bagi yang mengerti mungkin agak lebih mudah tetapi jika disini memang adalah pengambil kebijakan dengan berbagai latar belakang, jadi tolong dimaklumi kami tidak berbicara pada tataran misalnya kemampuan untuk tenaga kerjanya sama seperti Bapak dan Ibu, tetapi ini kebijakan ada pada Teman-teman semua yang mengeluh kepada saya bahwa sangat sulit memberikan persetujuan karena tidak mendapatkan gambaran yang menyakinkan hati.Ketenagakerjaan Persetujuan 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Beberapa angka-angka ini bagi kami masih belum bisa memberikan kejelasan, paling tidak mungkin tidak semua teman bertanya tetapi sebenarnya Teman-teman ingin bertanya juga bingung apa yang ditanyakan, dilihat dari sini, jadi maksudnya bisalah kiranya diberikan agar bagi Teman-teman yang baru khususnya mempunyai kemudahan untuk paham oh Bina Penta itu programnya ini, oh Bina Lattas seperti ini, oh anggarannya seperti itu, bagaimana mau diberikan persetujuan kalau Teman-teman sendiri jujur saja semua mengatakan kepada saya, Bu tanya ini tidak jelas, ini tidak jelas, jadi mungkin mewakili Kawan-kawan supaya itu bisa melakukan pendalaman-pendalamanKetenagakerjaan Program 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Kemudian juga, untuk Pak Dirjen Bina Lattas, mohon maaf Pak ya memang tadi Bapak katakan mohon maaf dari pertama kali tetapi terus terang laporan yang Bapak sampaikan kepada kami sangat tidak lengkap dibandingkan dengan Bina Penta, mungkin saja Pak, Bina Penta mungkin karena sudah melakukan perbaikan-perbaikan walaupun kami sibuk membedakan lama dan baru, lama dan baru nah itu tetapi sudah agak menggambarkanlah kira-kira hanya mungkin perlu detail karena bagaimana pun semakin itu rinci dan bisa dengan mudah dipahami, akan semakin cepat persetujuan diberikan tetapi kalau tidak, saya yakin Temanteman tidak mau memberikan persetujuan karena merasa tidak tahu, tidak paham kurang lebih seperti itu. Dari Bina Lattas juga ketika itu kami ingat Pak ada suatu program yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kalau tidak salah, tukang ojek, semacam itu kalau saa tidak salah ya, yang miskin dan sebagainya dengan suatu bantuan agar supaya dia bisa meningkatkan permodalan sehingga dia bisa meningkatkan kemampuannyalah atau mungkin produktivitasnya meningkat, nah ini apakah sekarang juga ada? Artinya kalau saya ingin menggambarkan kepada Bina Pentad an Bina Lattas adalah sangat penting untuk memikirkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pusat untuk bisa ada spend control, mengapa saya katakan? Kalau tidak tergambar jelas program bantuan ini, nanti semua program ini diambil oleh Departemen lain, bayangkan saja yang namanya Departemen Diknas itu mau memberikan LPK kemudian padat karya produktif dibuat juga sama Departemen Sosial karena apa? Karena seharusnya dari Depnaker ini merancangnya betul-betul utuh, karena sistem anggaran kita ini adalah money, follow, function nah yang namanya tenaga kerja kan ada di Kementerian ini bukan di Sosial atau di Diknas, nah mungkin ini terjadi karena kurang fokus dan serius untuk menggarap program-program yang sifatnya bantuan memberdayakan masyarakat sehingga diambil oleh Departemen lain dan itu dianggarkan, padahal namanya tenaga kerja, mau dikatakan disini tenaga kerja pemuda, di Diknas juga dikatakan tenaga kerja putus sekolah, apa bedanya? Intinya itu kan tenaga kerja, pengangguran, di Departemen Sosial orang hamper miskin, setengah miskin itu kan tenaga kerja, jadi kalau kita tidak serius untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, yang kami khawatir nanti semakin kecil skup daripada Kementerian ini, karena definisinya itu dengan program-program seperti itu diambil oleh Kementerian-kementerian lain sementara sepengetahuan kami itu ditarik dan menjadi program Kementerian Tenaga Kerja, mau dia pemuda, putus sekolah, setengah miskin, hamper miskin atau pun miskin bukan berarti itu menjadi kewajiban sosial pemerintah tetapi itu adalah ranah daripada Kementerian Tenaga KerjaKetenagakerjaan Program pemberdayaan masyarakat 9
Dewi Asmara 1 Golkar Jawa Barat IV Perempuan Terus terang saja setelah saya membaca laporan ini persis seperti yang dikatakan pembicara terdahulu agak lebih maju tetapi belum jelas bisa menggambarkan, jadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya dan ingin diketahui oleh Kawan-kawan kami di Komisi IX DPR RI dan khususnya juga yang ada di Badan Anggaran bahwa penambahan anggaran atau pun anggaran total APBN dengan APBNP ini sebetulnya penggunaannya jelas yaitu kenapa kami ingin rinci karena sebetulnya banyak yang kami harapkan untuk peningkatan produktivitas dan efektivitas dari Departemen ini, sebetulnya itu. Jadi, kalau apa yang digambarkan kepada kami ini terus terang mungkin kalau untuk Bina Penta sudah agak lebih detail tetapi di Bina Lattas ini sangat sulit bagi para Anggota mungkin Teman-teman untuk bisa bertanya secara langsung dan memahami anggarannya, mungkin selintas membaca belum tentu memahami kalau dengan penjelasan seperti ini, sementara persetujuannya itu justru diharapkan dari Kawankawan, karena bagaimana pun juga kebijakan dari anggaran itu ditetapkan di komisi dan ditetapkan oleh Teman-teman, nah untuk itulah kami meminta agar supaya ini bisa lebih baik dan bisa lebih detail, saya ambil contoh saja ada beberapa yang membuat kita juga menjadi saya sendiri menjadi berbeda antara paparan yang ketika itu kami terima dari Bina Penta mengenai jumlah target orang, contohnya saja ada kegiatan pengembangan keterampilan wirausaha tenaga kerja muda jumlah orangnya 3000 tetapi pada pembiayaan berikutnya itu kemudian menjadi berubah jumlah target orangnya, sehingga kami juga mengapa ada perbedaan-perbedaan angka-angka yang barangkali mungkin kami tidak perlu jabarkan tetapi target-target ini kemudian contohnya saja, ada dua bahan yang bisa berbeda dimana yang memakai kode 2175 tenaga kerja muda penciptaan wirausaha baru turun menjadi 2180 ini yang benar yang mana, ketika yang pertama dikatakan 3000, yang ini yang ada foto kopi ini menjadi 2180, kalau saya tidak salah mata anggaran 2175 itu kan Rp.323,7 miliar kira-kira seperti itu, demikian juga dengan pemberdayaan padat karya produktif, dimana disini di yang lalu itu rinciannya disampaikan jumlah orang 9000 walaupun ini mungkin lebih alhamdulliah kemudian menambah ya menjadi 75.024 orang.Ketenagakerjaan Rincian anggaran 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Saya paham Tenaga Kerja kepemilikan CNOOC 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Dan kami minta dalam kesempatan ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX janganlah kita membawa-membawa aparat, dalam hal ini aparat itu mengayomi semua pak, apakah itu pengusahanya, apakah buruhnya. Seandainya memang benar apa yang dikatakan itu saya tidak segan-segan menanyakan langsung kepada Kapolsek pak. Artinya begini, saya juga tidak ingin apakah SP dua juga datang kesini memanas-manasi kami tidak, kami semua di sini sama. Tapi kami tidak ingin itu sudah bukan jamannya lagi Pak hal-hal seperti itu. Ini menjadi perhatian serius kami tidak hanya kepada manajemen, tentu kami juga memiliki kewenangan untuk menegur ke Kepolisian seandainya benar. Maksudnya, jangan juga teman-teman buruh juga salah sangka, bisa saja maksudnya justru untuk mengamankan, itu bisa juga karena ada aset-aset perusahaan yang perlu dijaga dari kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jadi jangan juga berburuk sangka atau mungkin tapi kami harap ke depan mungkin komunikasi bisa dilakukan dengan lebih baik karena kalau bila memang benar sampai ada penggunaan aparat dalam hal yang kurang pada tempatnya tentu kami bisa berhubungan juga dengan aparat. Dan apalagi itu saya paham benar bahwa itu tidak diperbolehkan karena sebelum di Komisi IX ini 8,5 tahun saya ada di komisi yang membawahi kepolisian.Tenaga Kerja Keterlibatan aparat 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Pertama-tama kepada PT. CNOOC, setahu kami bahwa tentunya perusahaan ini adalah kalau tadi dikatakan juga menguasai suatu objek vital nasional dengan kerja sama dengan pemerintah sehingga menimbulkan kewenangan tertentu tapi kami berharap agar kewenangan tertentu itu dimana untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan dari pada lokasi dimana tadi dikatakan 85% milik negara dan 15% dikembalikan, tentunya tidak ada kewenangan tanpa kewajiban. Jadi kami meminta dan kami juga pahami bawa kalau saya tidak salah, tolong saya di koreksi kalau saya salah bahwa kepemilikan saham CNOOC ini adalah milik juga pemerintah. Pemerintah dari, apakah benar? maksudnya Pemerintah Republik of China semacam BUMN lah di sana, Ya mungkin ya, kalau itu salah silahkan dikoreksi.Tenaga Kerja Kewenangan, 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah sehingga bapak-bapak juga bisa menempatkannya secara proporsional dan kami percaya bahwa sebagai perusahaan yang besar dengan kewenangan yang tadi dikatakan juga ada menjaga objek vital tentunya kewenangan dengan kewajiban itu akan berjalan dengan seiring, itu harapan kami. Sehingga kerjasama yang baik dan nampaknya sudah ada titik temu, tapi barangkali namanya anak memerlukan sentuhan yang lebih baik dari bapaknya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PT. DNP kalau kami tidak salah. Kami melihat di sini Pak, barangkali yang menjadi pokok persoalan di sini adalah komunikasi, komunikasi yang terjadi antara manajemen dengan serikat pekerja yang satu dengan serikat pekerja yang lain, demikian juga antara serikat pekerja itu sendiri. Bisa saya pahami pak barangkali bahwa pihak manajemen khususnya bagi manajerial-manajerial Indonesia kadang tidak terlalu mudah mudah berkomunikasi dengan mereka-mereka yang terbiasa di hukum negaranya sendiri.Tenaga Kerja Kewenangan, 9
DEWI ASMARA 4 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Ya baik, terima kasih Pimpinan.Satu hal mungkin yang perlu kita tegaskan kembali kalau kami tidak salah tadi dasar untuk memperkerjakan kembali proses yang dirumahkan tadi adalah berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh investigasi kepolisian, apa kalau kami tidak salah dengar, tidak salah tangkap tadi seperti itu. Nah untuk itu kami minta klarifikasi dengan penyelesaian yang diambil dengan toleransi kedua belah pihak, kalau memang ada dugaan bahwa telah terjadi sabotase apakah ada bukti permulaan yang cukup itu juga harus jelas, dan kedua supaya jangan sampai untuk memperkerjakan kembali digantungkan pada investigasi polisi terhadap 470 orang itu tidak sebentar Nah ini perlu ketegasan juga, artinya bagaimana menempuh mekanisme itu kalau diselesaikan lebih kepada HRD masing-masing. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Disnaker bahwa tidak boleh ada hal lain yang mengganggu hubungan industrial walaupun tentu kami juga disini cukup memahami mengenai faktor security daripada objek vital yang ada disini. Tapi tolong juga dipertimbangkan apakah laporan polisi itu mau dicabut, atau kalau tetap investigasinya? berapa lama time frame-nya sehingga jangan sampai kawan-kawan yang dirumahkan ini terkatung-katung dengan alasan investigasi yang tidak jelas akan berapa lama. Itu kami minta disnii ada ketegasan Pimpinan.Terima kasih.Tenaga Kerja Klarifikasi penyelesaian kasus 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Jadi juga kalau istilahnya manajemen itu adalah orangtua, kalau marah kepada orang tua jangan rumahnya yang dibakar nanti mau tinggal dimana? Kira-kira seperti itu lah gambaran dari kami. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tentunya bapak-bapak di Disnaker lebih mengetahui secara teknis apa yang dilakukan , demikian juga bapak-bapak manajemen dan rekan-rekan SP yang hadir pada hari ini. Demikian kira-kira tanggapan kami, mohon maaf apabila ada hal-hal ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan segala sesuatu akan indah pada waktunya.Terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja Komunikasi  9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Artinya disini, mungkin para kawan-kawan ini Pak walaupun menerima gaji tapi tidak bekerja mungkin kurang happy barangkali, jadi sudah mulai semangat pak makanya tulis surat, tolong itu ditanggapi sebagai suatu awal permulaan yang baik dengan pengertian bersama dan spirit kebersamaan untuk kedepan. Sehingga yang kedua adalah mengenai nota pemeriksaan yang tadi dikemukakan, barangkali ini kami minta ditindaklanjuti oleh Institusi Disnaker.Kalau tadi dikatakan ada perkataan mengenai nota pemeriksaan tentu kami di sini tidak dalam kewenangan memeriksa secara detil dan teknis tapi kira-kira kebijakannya ada permintaan dari teman-teman untuk supaya nota pemeriksaan itu ditindaklanjuti oleh institusi Disnaker apakah itu sudah proposional, apakah sudah benar, ataukah bagaimana. Dan juga kami harap tentunya kedudukan daripada para tenaga kerja ini kemudian kedepannya menjadi jelas. Bagi mereka yang memang berhubungan langsung dengan hubungan langsung dengan unit kerjanya itu tentunya harus bisa ada suatu pemikiran, bagaimana sebaiknya tidak mungkin bisa berlangsung outsourching terus menerus.Tenaga Kerja Nota pemeriksaan 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah, maksud kami disini adalah tentunya dapat kami kategorikan kewenangan yang diberikan kepada bapak sebagai mitra kerja pemerintah Indonesia melalui perjanjian tersebut adalah tentunya juga di sini Bapak dalam posisi seperti BUMN Negara dari berasal bekerja sama dengan negara Indonesia mempunyai tentunya juga harus memahami bahwa yang kami katakan tadi tidak ada kewenangan tanpa kewajiban. Kalau kami lihat di sini Pak, kalau benar apa yang tadi dikatakan oleh dari teman-teman daripada SP nampaknya sudah cukup lama sekali mereka bekerja sebagai satu outsourching. Katakanlah memang ketika itu pemerintah dan parlemen belum mengatur secara rinci mengenai Undang-Undang dan sistem outsorching ini di Indonesia. Nah dengan ketentuan-ketentuan yang baru, kalau tadi dikatakan bahwa sebahagian besar dari mereka bekerja secara langsung pada unit-unit produksi, tentunya kami berharap agar bapak juga, bapak-bapak manajemen bisa memperhatikan bahwa bekerja langsung pada unit-unit produksi tidak bisa menjadi outsourching seumur hidup. Coba kalau Bapak juga ditukar atau jangan-jangan bapak sebagai manajemen waktu itu lama mungkin pak ya diangkatnya untuk menjadi pegawai tetap, setahu saya seperti itu. Saya agak paham dan agak-agak tahulah mengenai perusahaan. Sehingga tentunya justru terbalik pak, jadi kalau Bapak dalam posisi bapak sebagai pemimpin alangkah baiknya kalau juga lebih mengayomi dalam arti kata di satu sisi para karyawan juga memahami tidak bisa semuanya itu harus memuaskan semua pihak tapi ada rasa toleransi satu dengan yang lain. Karena tanpa perusahaan maka buruh tidak bekerja tetapi sebaliknya juga perusahaan tidak berproduksi kalau tidak ada buruh. Jadi ini tentunya seperti ikan dengan air kira-kira hubungannya seperti itu. Jadi kami harap Pertama ada pertanyaan apakah selama dirumahkan ini Pak karyawan-karyawan yang 470 ini tetap menerima gajinya?Tenaga Kerja Outsourcing, 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Jadi juga kalau istilahnya manajemen itu adalah orangtua, kalau marah kepada orang tua jangan rumahnya yang dibakar nanti mau tinggal dimana? Kira-kira seperti itu lah gambaran dari kami. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tentunya bapak-bapak di Disnaker lebih mengetahui secara teknis apa yang dilakukan , demikian juga bapak-bapak manajemen dan rekan-rekan SP yang hadir pada hari ini. Demikian kira-kira tanggapan kami, mohon maaf apabila ada hal-hal ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan segala sesuatu akan indah pada waktunya.Terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja Pendekatan persuasif 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Nah sehingga pada posisi sebetulnya para buruh dengan bapak-bapak beti lah pak, beda-beda tipis itu. Salah-salah juga bisa terancam kursi kira-kira seperti itu, kalau mereka terancam tidak pegang mesin, bapak mungkin kursi. Nah tentunya ini harus ada kehati-hatian, kami meminta bahwa kalau tadi diterangkan oleh , saya katakan mungkin SP satu dan SP dua ya kalau singkatannya nampaknya panjang. Kami berharap kalau awalnya kepada satu SP kemudian berkembang menjadi dua apakah ini karena lokasi antara Jakarta dengan Karawang, apakah demikian? Nah kalau memang tidak, kami minta karena kami tidak paham apa pengertian mayoritas dan minoritas, kami harap sebagai sesama pekerja istilah ini tidak boleh ada pak. Ini tidak baik, kita ini negara Pancasila tidak boleh. Kami saja di sini ya sebagai katakanlah fraksi yang mempunya anggota besar dan banyak kami tidak akan pernah mengatakan misalnya ataupun sekalipun teman-teman dari Fraksi PDIP misalnya tidak akan mengatakan oh kami fraksi mayoritas, kami fraksi ini tidak ada. Ketika kami sudah bekerja kami satu.Jadi dengan kerendahan kami minta janganlah membeda-bedakan didalam negara Pancasila kita ini sudah tidak ada lagi, nanti diskrimisasi tidak ada, mayoritas, minoritas , yang ada adalah kebersamaan, itu kami minta. Dan untuk itu dari penglihatan dan informasi yang kami terima walaupun kami mungkin bisa dikoreksi kalau kami salah, nampaknya ini hanya karena penanganan manajemen komunikasi yang kurang baik, seperti misalnya SP yang diwakili oleh SP satu ya yang ada didepan kami mohon maaf oh SP dua ya, ya kami tidak hafal nama-namanya, mengatakan hubungan hanya per telepon atau hanya dengan sekretaris dan sebagainya. Sementara terhadap SP yang lain Itu terkesan, mohon maaf kalau saya salah, diajak berunding, jadi nampaknya ada perbedaan.Ada perbedaan perlakuan menangani SP satu dengan SP yang lain. Jadi kami minta dengan segala ketulusan hati pak, janganlah membeda-bedakan. Janganlah membeda-bedakan, karena semua memiliki positif semua memiliki negatif kedua duanya ini, tapi mereka adalah menjadi kewajiban Bapak sebagai manajemen bukan hanya untuk menggaji tapi bagaimana membimbing mereka bisa bekerja dengan produktif dan pada akhirnya perusahaan juga akan menikmati. Nah ini kami minta , sehingga yang nampak oleh karena ada perbedaan komunikasi ini menyebabkan ada salah-sangka satu dengan yang lain. Apalagi kemudian akhirnya menjadi tindakan-tindakan barangkali teman-teman di SP dua kemudian menjadi sedikit emosional atau katanya muncul cctv tiba-tiba merasa seakan-akan di-frame ya pak ya seperti itu, bahwa mereka adalah membuat onarlah, biang keroklah kurang lebih seperti itu barangkali itu menjadi tidak ada.Tenaga Kerja Perbedaan perlakuan antar SP 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Jadi kami paham betul hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan tapi kalau untuk menjaga keamanan aset dan juga menghadapi kemungkinan tidak tertentu itu memang diperbolehkan. Sehingga untuk itu kami minta khususnya kepada Disnaker dalam hal ini juga memberikan perhatiannya serius. Artinya bagaimana di dalam mendamaikan ini jangan semata-mata hanya menggunakan aturan saja Pak. Terkadang orang sudah paham aturan, tapi kalau sudah emosi sudah susah pak, bicaranya pokoknya, mungkin rekan-rekan buruh begitu, pokoknya, apapun pokoknya, nggak bisa kita bicara kalau seperti itu. Jadi kami berharap juga mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif dan terbuka kepada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan maupun kepada buruh. Karena sepengetahuan kami buruh itu juga hanya manusia biasa, kita semua sama. Apabila memang tersentuh hatinya, pikirannya akan nurut hatinya tapi jangan dibalik Pak, kadang-kadang itu bisa nggak pas. Dalam artian ada pendekatan yang terlalu birokratis sementara cobalah juga untuk menyatakan pendekatan yang humanis baik kepada perusahaan maupun kepada buruh. Karena pada intinya buruh itu tetap ingin berkerja dan manajemen juga ingin untung, nah buruh juga harus paham, jangan cuma mau semaunya sendiri kalau perusahaan itu tidak untung pada akhirnya mereka akan menutup dan akan pindah, mungkin kalau sudah kemahalan akan pindah mungkin ke Solo, atau mungkin ke daerah Jawa Barat yang lain dimana upahnya lebih rendah.Tenaga Kerja Perhatian lebih kepada SP, 9
DEWI ASMARA 1 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Baik.Saya rasa mungkin melalui Pimpinan, saya harap kepada Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang hadir Kita lansung membicarakan substansi masalah karena kami di Parlemen ini bukanlah lembaga peradilan supaya Bapak dan Ibu menjadi jelas, jadi kami disini mencoba menempatkan segala sesuatunya pada porsinya sesuai dengan kewenangan pengawasan yang kami lakukan, jadi tentunya berharap bisa langsung kepada substansi sehingga memberikan kesempatan kepada Rekan-rekan serikat pekerja dan para dari Kadisnaker Karawang juga untuk mempunyai kesempatan waktu.Tenaga Kerja Substansi masalah 9
DEWI ASMARA 2 GOLKAR Jawa Barat IV Perempuan Pertama-tama tentunya dapat kami sampaikan Bahwa harus ada suatu understanding, ada satu pengertian bagi pihak manajemen, pihak Nakertrans maupun rekan-rekan dari SP bahwa kami ini bukanlah dalam posisi suatu pengadilan atau pun lembaga peradilan, ami adalah hek lembaga politik. Yang pada intinya kewenangan kami adalah untuk mengawasi, apakah kebijakan pemerintah itu sudah sesuai dalam proporsi yang sebenarnya, baik dalam pelaksanaan fungsinya maupun bagaimana itu diterima oleh para buruh yang ada, dan tentunya semua disini memiliki posisi yang sama.Tenaga Kerja Tugas pengawasan DPR 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Kemudian sehubungan dengan    surat edaran dari BPJS   Nomor 11255 mengenai bayi dalam kandungan didaftarkan saat adanya  rideksi adanya denyut. Nah apakah bayi itu  belum termasuk disebut sebagai orang yang  didefinisikan   di  Undang-undang 24 Tahun 2011, dimana setiap orang. Jadi seharusnya bayi ini masih didalam   kesatuan si Ibu. Jadi mohon dievaluasi kembali. BPJS Kesehatan  Surat edaran BPJS 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IX,Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajarannya serta Dirut BPJS Kesehatan dan jajarannya.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Saya Djoni Rolindrawan Dari Dapil Jabar III meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.BPJS Kesehatan ASKES 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kemudian kami ini yang anggota dewan sekarang diasuransikan kesehatannya di PT. Jasindo. Apakah sudah kena kewajiban 1 Januari 2015 itu untuk ikut jadi peserta BPJS gitu ya? Kemudian kalau memang sudah harus, sudah diwajibkan bagaimana nanti yang hari Senin lalu juga sempat disinggung mengenai COB nya gitu ya? Bagaimana nanti sharing biayanya dengan BPJS, mohon dijelaskan juga seperti itu. Kemudian juga waktu di Papua, kami melakukan kunjungan kerja ada keluhan mengenai e-catalog ya.BPJS Kesehatan Asuransi kesehatan, 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi saya kira itu Pimpinan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan e catalog 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi selama saya Reses itu memang tadi banyak dikeluhkan atau sebagai masukan dari rekan-rekan memang saya juga mengalami hal yang sama. Jadi BPJS Kesehatan itu sudah satu tahun, mungkin sudah ada dua hasil evaluasi penyelenggaraan BPJS ini dari Dewan DJSN. Saya kira itu hak daripada BPJS mendapatkan hasil evaluasi setiap enam bulan sesuai dengan pasal 12 Undang-undang BPJS itu. Nah itu juga saya ingin tahu bagaimana hasil evaluasi dari Dewan itu karena kalau misalnya dengar dari Dapil saya waktu Reses itu sangat mengecewakan ya, jadi jauh dari harapan.BPJS Kesehatan Evaluasi BPJS 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kemudian kekurangan, kembali lagi ke BPJS tadi sama Kementerian Kesehatan juga ini. Di Cianjur itu yang saya bilang pasien di lorong-lorong padahal dia itu tidak layak, tidak steril ,namun demikian ada beberapa rumah sakit swasta yang sudah mengajukan ijin katanya. Di Ciranjang, ada disebutkan cuma saya lupa, datanya itu. Itu terbentur di perijinan, jadi mohon dijelaskan perijinan sebuah rumah sakit itu seperti apa dan apa kira-kira yang menjadi halangan si rumah sakit swasta itu sampai terhalang. Kemudian mengenai rangka pembatasan pengawasan tembakau. Jadi sikap dari Kementerian Kesehatan itu kira-kira seperti apa ya untuk ...karena juga saya kira ada dua, kalau kita lihat dari dua sisi gitu ya, jadi dari dari sisi pendapatan negara dan juga resiko yang dihadapi oleh bangsa kita ini gitu. Satu lagi mengenai COB ini saya ingin tahu, ke Pak Fahmi mengenai status akhir pembicaraan dengan asosiasi asuransi seperti apa gitu, kapan akan difinalkannya gitu mengenai COB itu sendiri.BPJS Kesehatan Fasilitas 9



DJONI ROLINDRAWAN 3 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Pak Dirut, mengenai Hasil evaluasi dari Dewan JSN itu mohon disampaikanseperti itu karena menurut Pak Dirut penjelasan tadi seolah-olah 75% itu sudahmemuaskan begitu ya? sementara temuan dari saya di Dapil juga Teman-teman itujauh dari bahkan kalau dibilang hampir semua itu mengeluh, mohon disampaikanhasil evaluasi yang diperoleh dari Dewan.BPJS Kesehatan Hasil evaluasi Dewan JSN 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Tadi sudah disampaikan macam-macam sekali, ada yang karena mungkin ada moral hazard kali ya dari, misalnya katakanlah Puskesmas ya didatangi oleh pasien, itu hanya langsung dirujuk, jadi fasilitasi kesehatan tingkat pertama ingin menghemat dia langsung saja dibuang ke rumah sakit sehingga RSUD yang saya lihat waktu Reses di Cianjur itu sampai lorong-lorong pun digunakan sebagai tempat tidur bahkan juga ada infus-infus segala disitu gitu yang jauh dari steril atau apa. Saya bukan paramedis, tapi saya lihat itu sangat memprihatinkan gitu, dan itu bertambah terus begitu, apalagi dengan Badan Usaha harus mengikutsertakan pemberi kerjanya, karyawannya itu harus ikut program ini gitu. Saya nggak kebayang lagi Reses itu masih akhir Desember kemarin, belum diikuti oleh badan usaha yang harus ikut diwajibkan di 1 Januari 2015.Jadi bagaimana tindak lanjut dari mengatasi kekurangan ketersediaan fasilitas kesehatan ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus juga saya ingin menanyakan bagaimana seperti orangtua saya itu, pensiunan Pegawai Negeri, dulu punya Askes, itukan tidak harus ke pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apakah dengan dengan sekarang BPJS, apakah harus mengikuti itu gitu? Tentu kalau mengikuti harus ke tingkat I tentu juga layanan yang dulu diberikan oleh Askes jauh lebih baik daripada yang BPJS gitu ya. Itu yang hubungannya langsung dengan BPJS. Nah terus juga di Pasal 2 Undang-undang BPJS itu ada prinsip portabilitas, nah asas portabilitas itukan tentu seorang peserta bisa saja dia berobat ditempat-tempat lain, itu pemahaman saya gitu ya, karena portable. Jadi bisa menggunakan haknya di rumah sakit manapun begitu. Tapi kenyataannya tidak demikian begitu dipelaksanaannya , apakah ada yang salah, atau penafsiran saya yang salah, mohon dijelaskan.BPJS Kesehatan Kekurangan fasilitas, 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Nah itu saya ingin dengar penjelasan dari Ibu Menteri bagaimana keterkaitan antara Kementerian Kesehatan dengan BNN gitu ya. Jadi bagaimana juga rumah sakit-rumah sakit yang ada itukan jauh dari memadai untuk melakukan rehabilitasi, tanpa rehabilitasi prevalence inikan tentu tidak akan menurun. Saya kira dari waktu ke waktu akan naik terus sehingga luar biasa tampaknya seperti itu. Kemudian juga mengenai obat palsu, kebetulan kita, sayang tidak ada badan POM ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara Kementerian Kesehatan dan Badan POM mengawasi obat palsu yang bahkan dulu konon katanya sampai masuk ke istana gitu ya obat palsu. Jadi saya ingin ingin tahu juga seperti itu.BPJS Kesehatan Keterkaitan dengan BNN 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi saya kira itu Pimpinan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan Perizinan 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Memang beberapa kali  kita  rapat  dengar pendapat itu   memang ada gap  yang   besar   sekali diatas kerja  apa yang  dilaporkan dengan temuan yang  ada di lapangan, kenyataannya seperti itu.  Tadi disebutkan    bahwa   kita itu  kelebihan tempat tidur rawat inap sampai   Desember 2015, total itu  62.756 padahal  dilapangan itu tidak seperti itu.  Saya pernah juga  mengajak kepala cabang di Dapil saya itu untuk bareng , terjun untuk sosialisasi seperti itu. Dan juga misalnya dari kepesertan, dari yang  hadir saat itu  tidak   sampai 10% yang   mempunyai salah satu program   JKN, apakah Jamkesda apalagi BPJS.  Itu temuan dilapangan   seperti itu, tapi  ya berbeda dengan kenyataan. BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Terus juga saya lihat   di lorong-lorong rumah sakit  umum daerah   di Cianjur itu ada  bayi  diinfus yang  jauh dari  kelayakan seperti itu. Saya bukan  orang medis tapi saya kira  itu juga tidak layak sama sekali.  Itu  dilapangan seperti itu, tapi kalau diatas  kertas kita berlebih begitu ya.  Nah itu  saya  kira mohon melalui pimpinan bisa nanti dimasukkan di Panja, kita mencari gap ini gitu ya, inikan gap yang   sangat dalam, kita setiap kal bertemu   ini muncul terus seperti itu. BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi apakah memang diberlakukan sampai ke daerah yang terpencil, yang banyak keterbatasannya, jadi tidak ada pengecualian itu juga mohon dijelaskan. Terus satu hal mungkin 20 -an hari yang lalu kita melihat di media ada penangkapan 800 Kilo lebih narkotik ya, shabu-shabu ya. Saya sempat mengunjungi, bertemu dengan Kepala BNN gitu. Jadi saya mohon dapat penjelasan bagaimana keterkaitan Kementerian Kesehatan dengan Lembaga BNN karena kalau dilihat dari efek, dampak dari penyalahgunaan Narkoba inikan luar biasa gitu ya. Jadi kita bicara bagaimana menyehatkan yang sekarang belum terkena Narkoba, sementara prevalence narkoba yang saya dengar itu 4 juta lebih gitu ya, dan bahkan untuk rehabilitasi 100.000 orang yang di rencanakan tahun 2015 ini katanya juga lebih dari 500 sampai 600 miliar.BPJS Kesehatan Temuan narkoba 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Kemudian sehubungan dengan    surat edaran dari BPJS   Nomor 11255 mengenai bayi dalam kandungan didaftarkan saat adanya  rideksi adanya denyut. Nah apakah bayi itu  belum termasuk disebut sebagai orang yang  didefinisikan   di  Undang-undang 24 Tahun 2011, dimana setiap orang. Jadi seharusnya bayi ini masih didalam   kesatuan si Ibu. Jadi mohon dievaluasi kembali. BPJS Kesehatan UU 24 Thn. 2014 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-Laki Kemudian dulu ada dibilang dana tidak bertuan tapi saya dengar agak berkurang sekarang, ya kan sebetulnya bukan tidak bertuan karena memang apa namanya sebetulnya harusnya ada nama-namanya hanya tidak , sulit mungkin untuk dicari seperti itu gitu ya. Nah itu dalam 3 bulan terakhir ini apakah sudah berkurang, seberapa besar berkurangnya.BPJS KetenagakerjaanDana tak bertuan 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jawa Barat III Laki-Laki Pimpinan. Tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab terlewatkan Pak Elvyn mengenai imbal hasil 5 tahun terakhir seperti yang apa kira-kira ya.BPJS KetenagakerjaanImbal hasil 5 tahun 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-Laki Tadi disinggung ada mengenai investasi, saya ingin lebih mendalami di pengelolaan investasi Pak Elvyn. Jadi apakah setiap program sekarang ini kan ada 3 program yang sedang jalan kemudian nanti ada program jaminan pensiun, apakah pengelolaannya itu dipisah antar program atau jadi satu pool saja begitu. Kemudian alokasi sekarang itu seperti apa? Dan imbal hasil 5 tahun terakhir kira- kira seperti apa gitu. Kemudian imbal hasil berapa dan hasil pengembangan yang dibagikannya kepada peserta itu seperti apa gitu.BPJS KetenagakerjaanInvestasi 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Identitas tunggal 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,Saudara Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya serta hadirin sekalian.BPJS Tenaga Kerja Investasi 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Tadi sudah disampaikan draft dari PP ini dan Perpres mungkin mudah-mudahan bisa segera karena 1 Juli itu tidak lama lagi, saya kira memang kita masih mendesak DJSN, kemudian mendesak Kementerian Teknis yang menyiapkan PP ini, karena memang penentuan besarnya iuran tadi Saudara Dirut menyatakan memang betul krusial sekali, karena apabila menentukan besaran iuran salah itu akan menyangkut juga kepada fiskal kita gitu, kepada APBN, tadi disebutkan ada iuran pasti, ada manfaat pasti.BPJS Tenaga Kerja Iuran pasti 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi, memang apalagi terus ditambah direksi yang sekarang Pak Dirut ini menjadi direktur investasi, karena memang latar belakangnya itu pasar keuangan, jadi memang hasil dari pengembangan investasi Jamsostek itu sangat kompetitif, kemudian ditransformasi kepada Jamsostek saya juga pernah ikut dalam membahas RPP di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga dari World Bank ada beberapa yang ikut, hanya saja memang yang saya sayangkan itu seharusnya Dewan JSN yang harus merumuskan kebijakan, kemudian juga mengkaji, meneliti, itu sampai juga membuat kebijakan investasi itu entah kenapa begitu, jadi malahan didahului oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sebelumnya Jamsostek dulu, jadi Jamsostek membuat RPP bahkan waktu dibahas itu kok RPP datangnya dari Jamsostek, dalam tanda petik itu operator jadi bukan regulator, jadi itu yang saya sayangkan mungkin saya minta pada Pimpinan nanti untuk mengundang DJSN untuk mendesak supaya segera meminta Pemerintah untuk menyiapkan aturan turunan daripada Undang-Undang 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang 21 Tahun 2011, padahal kalau misalnya saja operator membuat rancangan ini juga bagaimana pun tentu berpihak kepada operator itu sendiri kurang pas begitu ya, itu juga terlihat dalam penentuan besaran iuran, besaran iuran itu sekarang bicara di 8% yaitu 3 plus 5 pekerja 3%, pemberi kerja 5%, padahal dulu sebelumnya itu kalau tidak salah 15 Pak Evlyn ya betul? jadi kelihatannya BPJS kejar target, supaya Aset Under Management atau AUM itu cepat besar, memang saya setuju bagaimana cara memperbanyak segera peserta supaya Asset Under Management itu besar sehingga aset besar ini juga salah satunya untuk pembangunan nasional begitu ya, karena dilempar ke pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasarmodal.BPJS Tenaga Kerja Kebijakan, 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Nah, mudah-mudahan segera bisa, saya kira supaya jangan seperti kesehatan semuanya semua serba dadakan yang menghasilkan sesuatu yang tidak optimal. Kemudian juga, kita belajar dari Jamsostek dulu, tenaga kerja kita kan yang sekarang itu 70 juta kali ya, 70 juta sementara peserta Jamsostek itu hanya 14 juta Pak ya, jadi presentasenya terhadap angkatan kerja itu juga masih rendah mungkin belajar dari tadi, tadi disebutkan nanti memang akan menggunakan identitas tunggal kali ya NIK itu saya kira baik sekali memang BPJS Kesehatan itu juga menggunakan identitas tunggal, saya kira memang harus terutama juga untuk melacak seperti seolah-olah dana tak bertuan yang sekarang Rp.1,4 triliun begitu ya, sebetulnya kan itu kan dana yang namanya ada itu, namanya ada tapi tidak bisa diacak berada dimana mereka itu, nah mungkin dengan NIK nanti itu kemana pun yang bersangkutan akan bisa terlacak saya kira program, ini juga terjadi di beberapa dana pensiun, jadi ada beberapa peserta yang sudah tidak bisa diacak padahal manfaatnya itu masih ada di dana pensiun, itu saya kira Pimpinan.BPJS Tenaga Kerja Peserta BPJS 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mohon juga Pak Dirut saya dengar ini ada sekarang rebutan rebutan peserta begitu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Taspen itu ya itu yang mungkin, coba tolong bicaralah supaya apa namanya ada Friksi-friksi karena friksi di tempat lain juga sudah ada, mudah-mudahan Komisi IX DPR RI juga bisa nanti menengahi mungkin supaya tidak rebutan peserta, terutama di pegawai Pemda, pegawai pemda masuk ke Taspen atau pegawai pemda masuk ke BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Tenaga Kerja Rebutan peserta 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Nah ini permasalahan di BPJS kita itu iuarannya iuran pasti tetapi kok manfaatnya manfaat pasti, padahal kalau ada resiko kegagalan investasi padahal manfaatnya itu ditentukan akan mengakibatkan ada iuran tambahan yang harus diberikan Pemerintah dari APBN, jadi itu yang sebetulnya ada resiko walaupun BPJS ambil amannya atau sudah di perhitungkan 15 tahun baru ada pembayaran manfaat pensiun, jadi sebelumnya hanya pengembalian iuran plus hasil pengembangan seperti itu Pak ya.BPJS Tenaga Kerja Risiko kegagalan investasi 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Saya Djoni Rolindrawan, dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, dapil Jabar 3 meliputi kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, saya mengikuti perjalanan BPJS dari Jamsostek sebelum ditransformasi sekitar mungkin 5 tahun sewaktu saya menjadi salah satu Dewan dan kemudian Wakil Ketua Ara Pak, jadi memang saya juga salah satu yang membantah kalau tata kelola Jamsostek itu buruk, jadi baik sekali begitu bahkan beberapa kali menjadi juara di Nuriport Award yang diselenggarakan oleh 9 Institusi Bank Indonesia, ada OJK, Dirjen Pajak kemudian Meneg BUMN dan lain sebagainya begitu.BPJS Tenaga Kerja Tata kelola Jamsostek 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Mohon disinergikan dengan BPJS Kesehatan yang mereka juga sudah memulai dan juga Dewan SJSN kita telah undang bersama mungkin suatu saat nanti. Kemudian, segera itu, yang lainnya sudah dimintakan tadi oleh rekan saya Ibu Okky, kemudian juga mungkin tidak langsung berhubungan dengan BPJS, mengenai usia pensiun, usia pensiun itu sekarang kan kebanyakan korporasi itu 54, 55 tahun ini kecuali di bidang pendidikan itu juga ada yang sampai 60, 60 lebih malahan begitu ya. Jadi mungkin untuk meningkatkan manfaat pensiun nanti, mungkin bila ada kesempatan nanti Pimpinan agar usia pensiun normal itu kita usulkan untuk dinaikkan supaya masa pensiun daripada pekerja-pekerja itu relatif pendek daripada dibandingkan dengan harapan hidupnya, jadi manfaat yang diterima itu akan besar, walaupun ini kan ada versus jumlah pengangguran yang ada memang itu juga tidak bisa kita nafikan begitu ya.BPJS Tenaga Kerja Usia pensiun 9
DJONI ROLINDRAWAN 2 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kalau dimungkinkan Badan POM mengundang Tenaga-tenaga ahli kami begitu untuk mendapatkan arahan mekanismenya seperti apa, jadi supaya kita salah itu karena nanti kami disini ada 48 nanti oh ini yang mengetahui lebih baik jadi dapat duluan lebih banyak, supaya tidak terjadi seperti itu.BPOM Mekanisme arahan, tenaga ahli 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kelihatan pertanyaan, tanggapan disampaikan banyak oleh Rekan-rekan, saya ingin mengulang saja yang pertemuan dulu berdasarkan data yang ada di saya ini mudah-mudahan sih (tidak jelas) jadi tahun belanja nasional per tahun untuk obat saja Rp.70 triliun, sementara ditenggarai 30% bahkan ada yang bilan 35% itu obat itu palsu atau cap standar, itu kan nilainya kalau dikalkulasikan sudah 20an triliun, saya tidak tahu angka itu apakah benar atau tidak, jadi kalau hanya minta tambahan 143 miliar itu saya kira kecil sekali dibandingkan kepalsuan-kepalsuan yang harus dihadapi, jadi asli, tadi disebutkan mengerikan pengaruh dampak daripada obat-obat yang palsu dan standar itu masuk ke dalam badan kita begitu, jadi saya kira jangankan 143 miliar, kalau misalnya memang untuk memerangi kepalsuan-kepalsuan tadi saya Djoni Rolindrawan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyetujui, tadi rekan saya Pak Ali Taher menyebutkan di Jakarta saja tidak ada pengawasan, saya pikir saya saja yang berpendapat seperti itu karena banyak, saya juga pernah ke Pasar Pramuka, Pasar Kopro itu juga masih banyak saya tidak tahu apakah mereka punya ijin sebagai apotik atau toko obat misalnya obat apa namanya, mau ada razia katanya seperti itu, jadi saya tidak tahu mereka mengerti darimana begitu kalau razia kan harusnya silent operation tetapi ini sudah diketahui begitu, tadi 70 trilun itu hanya obat, belum lagi makanan dan kosmetik, jadi saya kira yang diawasi oleh Badan POM ini lebih dari 100 atau ratusan triliun menurut saya itu karena termasuk makanan, jadi mohon pengawasannya mungkin lebih efektif kalau anggaran untuk Tahun 2016 nanti mungkin juga bisa dibesarkan begitu dengan catatan tentu untuk memerangi kepalsuan-kepalsuan tadi yang mengakibatkan orang yang seharusnya tidak sakit menjadi sakit, orang beli tas palsu, dia tahu itu tas palsu karena mau mengirit tetapi kalau orang beli obat terus dapat yang palsu itu kan sangat mengerikan mungkin uangnya dapat meminjam atau seperti itu, jadi memang kalaupun bisa dimasukkan ke Pasal-pasal di ngerti yang hukum itu hukuman buat dari mulai pabrikan sampai ke pengedar saya kira memang harus di hukum berat.BPOM Memerangi obat palsu 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Nah bagaimana saudara-saudara kita yang jauh, saya kira saya nggak terbayangkan juga seperti itu gitu ya. Jadi terus juga mengenai data kapitasi , itu juga ada dibuat sedemikian rupa sehingga juga kembali moral hazard disitu lagi untuk kecurangan dimanfaatkan bahkan saya datangi media, Pak ini saya mau bongkar ini seperti itu saya bilang walah, ini orang di rumah sakitnya sudah empet-empetan, daftarnya juga bahkan ada yang membayar joki gitu ya supaya bisa dapat lebih awal, karena kalau tidak dia ada resiko tidak terlayani hari itu. Jadi itu yang saya bilang Bogor dan Cianjur pak yang dialami seperti itu. Nah Komisi IX ini ada 48 orang , belum ada satupun dengar hasil Reses itu menyatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan itu baik padahal indeks kepuasan apa namanya ke masyarakat di sini 70% lebih begitu ya.Nah makanya saya ingin menanyakan tulus atau perangkap apa yang digunakan oleh Dewan DJSN untuk mengevaluasi, untuk mengawasi seperti itu gitu, jadi beda dengan hasil yang kami di sini gitu. Padahal kan apa namanya ya harusnya dekat-dekatlah , jangan terlalu seperti ini gitu. katakanlah 30 Juni harus mendaftarkan seperti itu, padahal mereka sudah lebih baik mempunyai fasilitas kesehatan, mungkin yang sekarang saya nggak tahu yang mewakili APINDO mungkin ya, nggak hadir ya yang mewakili APINDO? Mungkin si para pengusaha juga karyawan-karyawannya itu merasa bukannya mendapatkan lebih baik gitu terus juga peserta Askes, orang tua saya pensiunan dulu nyaman gitu sekarang kurang nyaman gitu loh pak, terus bagaimana hasilnya itu B dikatagorikan baik gitu loh pak. Jadi ya mungkin penerima bantuan iuran yang menikmati lebih sejahtera karena mungkin dulunya tidak mendapatkan layanan sekarang mendapat layanan, mungkin itu yang hanya lebih baik seperti yang jumlahnya 86,4 itupun datanya yang masih diragukan.Jaminan Sosial Evaluasi pelayanan BPJS oleh DJSN 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Banyak yang sudah ditanggapi oleh rekan-rekan tapi juga saya ingin tambahkan di sini memang data itu kalau saya lihat itu bisa dijadikan oleh orang-orang yang mengambil manfaat sebagai moral hazard untuk kecurangan (fraud).Jaminan Sosial Kecurangan 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Jadi di beberapa kali Reses bahkan saya juga undang, saya ajak Kepala cabang BPJS Kesehatan di pertemuan yang 150-200 orang begitu. Saya bilang siapa di sini yang sudah jadi Anggota BPJS? Dari 150-200 itu paling satu dua orang yang angkat gitu, terus siapa yang punya Jamkesda? Ya mungkin ada dua tiga orang juga seperti itu . Jadi mereka itu sebagian besar tidak merasa mempunyai program BPJS tapi mungkin saja dia terdaftar seperti itu yang termasuk apakah 86,4 juta atau yang 140 juta itu gitu. Jadi bicara misalnya mau menaikkan iuran itu saya setuju tapi dibenahi dululah seperti yang tadi juga rekan-rekan sebutkan itu, terutama datanya. Jadi datanya ini saya kira masih amburadullah, ada overlapp dan segala macam seperti itu gitu. Terus saya panggil Ketua RT di Dapil saya, saya lupa memperkenalkan, saya Djoni Rolindrawan Fraksi Hanura Dapil Bogor dan Cianjur, Dapil saya itu dekat di Bogor satu jam sampai dari Jakarta tapi seperti itu gitu.Jaminan Sosial Kepesertaan BPJS 9
DJONI ROLINDRAWAN 2 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Pak Ketua.Di Undang-Undang Jamsostek itu juga disebutkan memang kan diwajibkan tapi di PP nya yang di itu. Dan juga sebagai yurisprudensi bisa saja dilakukan untuk Undang-Undang kita yang sekarang ini hanya ego kelembagaan itu yang saya lihat itu luar biasa besarnya sehingga seolah-olah yang opting out itu mustahil karena sebuah PP menginikan sebuah Undang-undang , padahal untuk yurisprudensi karena memang tujuan utama daripada undang-undang itukan untuk mensejahterakan masyarakat tapi dengan diberlakukan makin tidak sejahtera, itu yang kenapa saya sebutkan tadi itu demikian.Jaminan Sosial Regulasi 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jawa Barat III Laki-laki 5% dari apa maksudnya diperjelas pimpinan?Kesehatan 5%, diperjelas 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Nah harusnya kan mungkin si dokter yang melakukan observasi ini kenapa atau mungkin batapa perihnya mungkin pada saat di bedel itu si pasien itu yang nggak baal itu. Apakah ada catatan disitu ya, terus juga langkah koreksi apa yang dilakukan saat itu gitu? kan dari mulai disuntik sampai meninggalnya itu saya kira lebih dari satu hari gitu ya. 30 jam bahkan seperti itu, apakah dalam 30 jam itu tidak terdeteksi, tidak melakukan langkah-langkah koreksi apa yang bisa menyelamatkan pasien itu gitu.Kesehatan Kronologi kematian 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Di perubahan anggaran APBNP ini sebesar 3,5 diantaranya ada perubahan tambahan pinjaman luar negeri kelihatannya, nilainya tidak terlalu besar. Hanya saya ingin tahu ini agak prinsip saya kira. Jadi loan dari KFW untuk rumah sakit , yang membuat loan itu apakah individual rumah sakitnya atau Kementeriannya karena KFW ini kan yang saya tahu lembaga keuangan di Jerman yang memberikan soft loan kepada diantaranya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi mohon dijelaskan siapa yang membuat, apakah individual rumah sakit memohon loan atau Kementeriannya seperti itu karena ini ada perpanjangan. Apakah loan ini sudah diperpanjang beberapa kali, sejak kapan? Mohon penjelasanKesehatan Loan, KFW 9
Djoni Rolindrawan 3 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Informasi yang kami dapat di ruangan ini, saya lupa persisnya itu Siloam mendatangi Kalbe untuk diuji, menghubungi Kalbe dan Kalbe datang kemudian diujilah itu sample yang ada di sirinnya itu, jadi bukan Polisi yang meminta atau seperti apa sih sebenarnya, karena ini kan yang diminta permohonan Polisi yang untuk menguji begitu Pak.Kesehatan Pengujian sampel 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jabar III Laki-laki Pimpinan, usul review itu masih ada bahasa Indonesia yang tepat yaitu telaah. Terima kasih.Kesehatan Review 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Tadi sudah banyak disebutkan mengenai SOP-SOP , saya kebetulan juga salah seorang dari lead consultant ISO jadi bicaranya SOP segala gitu tapi saya juga pernah memimpin satu perusahaan, jadi kalau mau di assesst itu baru sibuk itu yang enam bulan baru dikerjakan dua tiga hari begitu, jadi bisa saja kalau misalnya hanya ditanyakan mana apakah dijalankan SOP seperti itu, saya itu tidak terlalu percaya gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Itu yang sehubungan dengan SOP tadi. Kemudian saya pernah berfikir ada pelawak yang minum racun ketangkap tapi terselamatkan gitu ya, dia memang ingin bunuh diri tapi terselamatkan karena ada jeda yang memang mungkin golden period nya itu digunakan gitu. Nah pada saat si pasien itu disuntik buvanest gitu ya ini kok nggak baal-baal mungkin seperti itu barangkali ya.Kesehatan SOP 9
Djoni Rolindrawan 4 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Tadi disebutkan SOP tidak rinci, saya ingin bertanya apakah Badan POM tidak mengharuskan SOP itu di approve atau tidak diketahui paling tidak oleh BPOMKesehatan SOP 9
Djoni Rolindrawan 5 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Apakah mungkin ke depannya SOP itu harus di approve, diketahui oleh Badan saya kira seperti juga ISO juga demikian seperti itu, SOPnya harus dibuka pada saat dia itu menjadi ISO Certified seperti itu. Terima kasihKesehatan SOP 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jabar III Laki-laki Kalau tadi dengar dari rekan kami yang terdahulu ini adalah pengulangan dari peristiwa juga tahun lalu yang menterinya sudah berbeda, jadi mungkin ini bukan kebijakan Ibu Menterinya, jadi memang di level dibawahnya, mudah-mudahan saya keliru seperti itu. Jadi, kalau saja memang tidak diberikan data rinci nanti mohon dimasukkan kepada kesimpulan bahwa Komisi IX DPR RI menerima usulan anggaran - 25 - tambahan tetapi tidak dapat memahami karena ketidaklengkapan rincian seperti itu. Kemudian, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena memang kalau ditanyakan juga tidak akan terjawab, saya kira itu. Yang lebih mengherankan itu kami selaku Anggota DPR RI yang mempunyai hak anggaran itu tidak mengetahui sementara di Dapil kami itu sudah banyak yang tahu gitu loh, bagaimana ini bisa terjadi, jadi angka-angka itu sudah tayangan begitu walaupun tidak seluruhnya, kalau disini kan secara nasional, sedangkan yang gentayangan itu hanya Dapil-dapil tertentu, Kepala-kepala Daerah tertentu seperti itu.Kesehatan Tambahan anggaran 9



Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Jadi ... technical assistance?Kesehatan Technical assistance 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kemudian tadi GP Farmasi juga sudah usul untuk membentuk tim gitu ya, saya kira memang mungkin apakah karena bukan domainnya GP Farmasi karena nanti ada konflik kepentingan atau apa ya, nah saya ingin dengar kenapa? karena apakah usulnya itu informal gitu ya jadi coba mungkin kalau diformalkan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menambah informasi seperti itu ya.Kesehatan Tim investigasi 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Pak Kepala BPOM, yang di uji laboratorium itu yang mana begitu, apakah sample? Sample yang mana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kesehatan Uji laboratorium 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Melalui Pimpinan. Apakah yang 4 ml atau yang 5 ml ya? Kesehatan Uji laboratorium 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jabar III Laki-laki Di Kementerian itu apakah sudah ada mekanisme whistle blowing system ya, kalau sudah mulai kapan? korbannya itu sudah berapa itu. Terima kasihKesehatan Whistle blowing system 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jabar III Laki-laki Baik, baru tiga pak ya. Kayaknya sedikit sekali ya pak. Terima kasih.Kesehatan Whistle blowing system 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Mohon maaf agak sektoral ini, jadi saya ingin menyuarakan tentang nasib yang berada di sektor maritim begitu ya, karena komitmen dari Bapak Presiden juga akan memperhatikan lebih ke maritim. Jadi, saya melihat disini ada tadi anggaran Sekjen untuk Biro kerja sama luar negeri begitu yaitu Rp.21 miliar dihubungkan dengan tadi apakah masih wacana akan berhubungan dengan lembaga kredit luar negeri yang ada di Jerman begitu ya, saya tahu itu ada Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan soft loan dari KFW (kreditanstalt für wiederaufbau) kebetulan saya mengetahui lembaga kredit ini, nah tentu lembaga kredit itu juga ada harapan, ekspektasi begitu, misalnya tadi 65% juga, 35% nya soft loan seperti misalnya yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan pelayaran BUMN itu kan besar sekali, jadi sebagiannya ada hibah atau yang soft loan dengan harapan bahwa 30 tahun kapal itu beroperasi tentu spare partnya segala macam jadi juga akan kembali, jadi artinya muncul benefitnya ada disitu begitu. Nah, yang saya sampaikan itu kenapa ingin menyuarakan dari, saya mantan Nahkoda Pak tetapi Tahun 1986 sudah selesai begitu, hanya ada titipan-titipan dari Rekan-rekan itu bahwa kita ini negara maritim, ada berapa banyak kapal latih misalnya di Indonesia, jawabannya itu nol Pak, jadi kita tidak punya kapal latih hanya angkatan laut yang punya maruci sementara yang kapal-kapal niaga itu tidak, mungkin jaman saya masih Taruna itu beruntung karena sekolahnya itu punya hubungan-hubungan dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, jadi untuk bisa praktek kerja itu bisa di kapal-kapal asing, kapal luar negeri maupun sedikit di kapal nasional begitu.Ketenagakerjaan Biro kerja sama luar negeri 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Jadi, harapan saya itu mungkin lintas kementerian dengan perhubungan saya kira ya itu mohon dipikirkan, jadi kalau misalnya di laut itu ada Perwira, ada rating bawahan, jadi kalau perwira itu misalnya yang sekolah-sekolah negeri, itu bisa mendapatkan kapal untuk praktek kerja, sedangkan misalnya banyak juga mahasiswa Taruna yang Sekolahsekolah pelayaran swasta itu untuk praktek susah, itu yang perwira apalagi yang bawahan, yang rating, yang klasi juru kemudi seperti itu begitu. Jadi, luar biasa itu dan anehnya lagi persyaratan berlayar salah satunya harus punya buku pelaut siemens book begitu ya dan untuk mendapatkan siemens book itu harus diminta pengalaman berlayar, semua itu hanya tipu menipu, akal-akalan mensiasati pelaut itu punya buku pelaut yang sebenarnya berlayar begitu, jadi itu obyekan cara pungli yang resmi, tidak resmi di kisah bandaran seperti itu. Jadi, saya kira sih memang kita sebagai maritim ditanya ada kapal latih itu nol jawabannya seperti itu, itu yang sangat menyedihkan begitu. Jadi, mungkin harus antar Kementerian saya kira entah bagaimana kalau saja nanti dibuat kapal oleh katakanlah PT.PAL tetapi dengan kredit dari KFW Jerman itu, dengan soft loan, mungkin bisa di apa namanya bahwa memang betul arah kita menjadi negara poros maritim dunia, kita memperhatikan maritim segala macam itu memang terwujud konkrit begitu tetapi kalau misalnya katakanlah disini ada biro kerja sama luar negeri mudah-mudahan itu bisa menghasilkan yang seperti saya bilang tadi ada kapal latih, walaupun kapal latih itu kan luar biasa juga mahalnya begitu ya, karena KFW yang Jerman itu harus membangun biasanya, jadi tidak bisa membeli yang second hand atau apa seperti itu karena mereka juga kepikiran nantinya harus panen balik begitu jadi tidak ada makan siang yang gratis, kan seperti itu ya. Saya kira itu yang saya sampaikanKetenagakerjaan Biro kerja sama luar negeri 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Pada anggaran  berdasarkan fungsi, fungsi ekonomi itu terdapat perlindungan tenaga kerja dan pengembangan  sistem  pengawasan Ketenagakerjaan.  Kita juga ada BNP2TKI , apakah ini perlindungan tenaga kerja   hanya yang   didalam negeri  saja atau  juga termasuk yang  diluar negeri. Dalam beberapa hari terakhir ini,  ada keluhan  dari daerah konsituen   dari Cianjur ada seorang  mungkin banyak, tapi seorang   tenaga kerja   yang  sudah 12 tahun menurut keterangannya itu  tidak digaji terus juga tidak bisa pulang dan dokumennya juga  ditahan oleh majikannya. Nah waktu hari minggu lalu saya sempat berkomunikasi   dengan Kepala BNP2TKI kemudian  mengirimkan juga nota kelihatannya ke Riyadh untuk diusut, saya lihat  juga ada balasannya dari atase Ketenagakerjaan  Riyadh kepada Saudara Menteri juga tetapi sampai sekarang itu    masih belum jelas, namanya itu Ela Nurlela. Nah ini apakah perlindungan tenaga kerja  yang  dianggarkan disini itu sudah  termasuk misalnya untuk   katakanlah  melindungi tenaga kerja  migran seperti itu. Yang  kedua apabila nanti   APBNP ini disahkan disetujui mohon kiranya  pelaksanaannya juga dilaksanakan sesuai dengan APBNP ini, karena menurut catatan  kami disini    temuan dari BPK sejak  2008 hingga  2013 itu masih lebih WDP ya hasil auditnya, kemudian juga ada beberapa  banyak catatan  dan  mudah-mudahan kedepannya bisa mendapat wajar tanpa pengecualian, itu harapan kami. Ketenagakerjaan BNP2TKI 9
Djoni Rolindrawan 2 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Pimpinan, tetapi yang di kapal pesiar ini tetap harus ikut estisida beliu jadi tetap saja seperti itu.Ketenagakerjaan Estisida beliu 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-Laki Tadi banyak disinggung mengenai upah padahal upah itu juga berhubungan dengan sejahtera hari ini dan sejahtera masa yang akan datang. Jadi tadi sudah disinggung mengenai BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun. Saya ingin tahu sejauhmana kajian atau masukan dari LKS Tritnas terhadap RPP BPJS Ketenagakerjaan yang saya tahu sudah digodok dari tahun lalu di beberapa kementerian lintas sektoral juga yang ditargetkan dulu yang saya tahu itu sebelum berakhirnya pemerintahan Pak SBY itu sudah ditandatangan tetapi sampai sekarang saya kira memang belum itu ya, padahal BPJS Ketenagakerjaan itu akan mulai berlaku Juli 2015. Ya jadi kurang dari 1 tahun. Saya ingin mendengar kajian itu hubungannya tentu dengan besarannya iuran, karena juga akan mengurangi pendapatan upah yang diterima oleh pekerja. Kemudian juga hubungannya dengan masih ada ketidak-sepakatan saya kira dari antar lintas sektoral sehubungan juga di Undang-Undang yang sudah ada itu, manfaat pensiun itu berupa manfaat pasti, sedangkan iurannya iuran pasti itu dari para ahli aquaria, konsultan aquaria itu akan menimbulkan permasalahan begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan gagal, kemudian defisitnya itu harus ditampung oleh APBN yang tentu sudah ada terjadi seperti di Yunani mungkin ya itu sekitar harus hindari dimana defisit harus ditanggung oleh APBN dan APBN-nya tidak memadai, mengganggu fiskal kita.Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun 9
Djoni Rolindrawan 3 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Pimpinan, jadi yang permasalahan saya tadi angkat itu walaupun jabatan apa pun selain perwira ke atas itu tetap mereka itu butuh pelaut yang sekarang itu hanya akal-akalan, ya harus punya buku pelaut dengan pengalaman padahal itu tidak boleh, jadi itu telor sama ayam padahal itu dimanfaatkan oleh para penerbit buku itu untuk mencari uang, jadi mungkin kalau saja ada kapal latih, jadi yang tetap itu kan harus ada pengalaman berlayar sebagai yang dilatih begitu ya, jadi memang harus ada kapal latih begitu baru ketentuan itu bisa dipenuhi, tanpa ada kapal latih berapa puluh ribu atau 100 ribu pelaut kita itu dokumennya akal-akalan begitu, itu maksud saya, jadi harus ada kapal latih.Ketenagakerjaan Kapal latih 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Mohon maaf agak sektoral ini, jadi saya ingin menyuarakan tentang nasib yang berada di sektor maritim begitu ya, karena komitmen dari Bapak Presiden juga akan memperhatikan lebih ke maritim. Jadi, saya melihat disini ada tadi anggaran Sekjen untuk Biro kerja sama luar negeri begitu yaitu Rp.21 miliar dihubungkan dengan tadi apakah masih wacana akan berhubungan dengan lembaga kredit luar negeri yang ada di Jerman begitu ya, saya tahu itu ada Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan soft loan dari KFW (kreditanstalt für wiederaufbau) kebetulan saya mengetahui lembaga kredit ini, nah tentu lembaga kredit itu juga ada harapan, ekspektasi begitu, misalnya tadi 65% juga, 35% nya soft loan seperti misalnya yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan pelayaran BUMN itu kan besar sekali, jadi sebagiannya ada hibah atau yang soft loan dengan harapan bahwa 30 tahun kapal itu beroperasi tentu spare partnya segala macam jadi juga akan kembali, jadi artinya muncul benefitnya ada disitu begitu. Nah, yang saya sampaikan itu kenapa ingin menyuarakan dari, saya mantan Nahkoda Pak tetapi Tahun 1986 sudah selesai begitu, hanya ada titipan-titipan dari Rekan-rekan itu bahwa kita ini negara maritim, ada berapa banyak kapal latih misalnya di Indonesia, jawabannya itu nol Pak, jadi kita tidak punya kapal latih hanya angkatan laut yang punya maruci sementara yang kapal-kapal niaga itu tidak, mungkin jaman saya masih Taruna itu beruntung karena sekolahnya itu punya hubungan-hubungan dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, jadi untuk bisa praktek kerja itu bisa di kapal-kapal asing, kapal luar negeri maupun sedikit di kapal nasional begitu.Ketenagakerjaan Maritim 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Jadi, harapan saya itu mungkin lintas kementerian dengan perhubungan saya kira ya itu mohon dipikirkan, jadi kalau misalnya di laut itu ada Perwira, ada rating bawahan, jadi kalau perwira itu misalnya yang sekolah-sekolah negeri, itu bisa mendapatkan kapal untuk praktek kerja, sedangkan misalnya banyak juga mahasiswa Taruna yang Sekolahsekolah pelayaran swasta itu untuk praktek susah, itu yang perwira apalagi yang bawahan, yang rating, yang klasi juru kemudi seperti itu begitu. Jadi, luar biasa itu dan anehnya lagi persyaratan berlayar salah satunya harus punya buku pelaut siemens book begitu ya dan untuk mendapatkan siemens book itu harus diminta pengalaman berlayar, semua itu hanya tipu menipu, akal-akalan mensiasati pelaut itu punya buku pelaut yang sebenarnya berlayar begitu, jadi itu obyekan cara pungli yang resmi, tidak resmi di kisah bandaran seperti itu. Jadi, saya kira sih memang kita sebagai maritim ditanya ada kapal latih itu nol jawabannya seperti itu, itu yang sangat menyedihkan begitu. Jadi, mungkin harus antar Kementerian saya kira entah bagaimana kalau saja nanti dibuat kapal oleh katakanlah PT.PAL tetapi dengan kredit dari KFW Jerman itu, dengan soft loan, mungkin bisa di apa namanya bahwa memang betul arah kita menjadi negara poros maritim dunia, kita memperhatikan maritim segala macam itu memang terwujud konkrit begitu tetapi kalau misalnya katakanlah disini ada biro kerja sama luar negeri mudah-mudahan itu bisa menghasilkan yang seperti saya bilang tadi ada kapal latih, walaupun kapal latih itu kan luar biasa juga mahalnya begitu ya, karena KFW yang Jerman itu harus membangun biasanya, jadi tidak bisa membeli yang second hand atau apa seperti itu karena mereka juga kepikiran nantinya harus panen balik begitu jadi tidak ada makan siang yang gratis, kan seperti itu ya. Saya kira itu yang saya sampaikanKetenagakerjaan Maritim 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-Laki Tadi banyak disinggung mengenai upah padahal upah itu juga berhubungan dengan sejahtera hari ini dan sejahtera masa yang akan datang. Jadi tadi sudah disinggung mengenai BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun. Saya ingin tahu sejauhmana kajian atau masukan dari LKS Tritnas terhadap RPP BPJS Ketenagakerjaan yang saya tahu sudah digodok dari tahun lalu di beberapa kementerian lintas sektoral juga yang ditargetkan dulu yang saya tahu itu sebelum berakhirnya pemerintahan Pak SBY itu sudah ditandatangan tetapi sampai sekarang saya kira memang belum itu ya, padahal BPJS Ketenagakerjaan itu akan mulai berlaku Juli 2015. Ya jadi kurang dari 1 tahun. Saya ingin mendengar kajian itu hubungannya tentu dengan besarannya iuran, karena juga akan mengurangi pendapatan upah yang diterima oleh pekerja. Kemudian juga hubungannya dengan masih ada ketidak-sepakatan saya kira dari antar lintas sektoral sehubungan juga di Undang-Undang yang sudah ada itu, manfaat pensiun itu berupa manfaat pasti, sedangkan iurannya iuran pasti itu dari para ahli aquaria, konsultan aquaria itu akan menimbulkan permasalahan begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan gagal, kemudian defisitnya itu harus ditampung oleh APBN yang tentu sudah ada terjadi seperti di Yunani mungkin ya itu sekitar harus hindari dimana defisit harus ditanggung oleh APBN dan APBN-nya tidak memadai, mengganggu fiskal kita.Ketenagakerjaan RPP BPJS TK 9
Djoni Rolindrawan 4 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Pimpinan, kembali ke poin e tekhnologi disebutnya teknologi yang baik, yang betul.Ketenagakerjaan Teknologi yang baik 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Terus juga tadi disebutkan bahwa menabrak undang-undang setengah gila katanya, mungkin kita sudah mulai berpikir bagaimana memperbaiki undang-undang yang sudah ada itu gitu. Saya kira itu, demikian.Outsorcing Menabrak undang-undang 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Jadi kalau dilihat tadi sudah 20 kali lebih RDPU ya dan Rapat Kerja juga ikut, kemudian sudah 100 kali lebih demo gitu kan. Jadi saya kira memang upayanya itu sudah luar biasa, tidak perlu kita membuat duplikasi saya kira dengan rekomendasi yang sudah ada, tinggal saja karena memang rekomendasi itu dibuat hampir peralihan ya masa peralihan DPR RI maupun pemerintah gitu ya. Jadi adalah layak saya kira untuk kita panggil dululah mereka, kita panggil dulu, tadi kan juga Pak Pimpinan sudah mengatakan sudah mengagendakan untuk memanggil akan mengadakan rapat bersama gitu ya, seperti itu saya kira kita panggil dulu bagaimana jangan-jangan menterinya juga belum pernah baca itu rekomendasi 16 walaupun sebagian Eselon I ada yang sudah berganti, tapi ada juga yang masih tetap, saya kira itu Pimpinan.Outsorcing Rapat bersama 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Jadi kalau dilihat tadi sudah 20 kali lebih RDPU ya dan Rapat Kerja juga ikut, kemudian sudah 100 kali lebih demo gitu kan. Jadi saya kira memang upayanya itu sudah luar biasa, tidak perlu kita membuat duplikasi saya kira dengan rekomendasi yang sudah ada, tinggal saja karena memang rekomendasi itu dibuat hampir peralihan ya masa peralihan DPR RI maupun pemerintah gitu ya. Jadi adalah layak saya kira untuk kita panggil dululah mereka, kita panggil dulu, tadi kan juga Pak Pimpinan sudah mengatakan sudah mengagendakan untuk memanggil akan mengadakan rapat bersama gitu ya, seperti itu saya kira kita panggil dulu bagaimana jangan-jangan menterinya juga belum pernah baca itu rekomendasi 16 walaupun sebagian Eselon I ada yang sudah berganti, tapi ada juga yang masih tetap, saya kira itu Pimpinan.Outsorcing Rekomendasi 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja manfaat pensiun 9
DJONI ROLINDRAWAN 1 HANURA Jawa Barat III Laki-laki Kemudian Kadisnaker Pimpinan beberapa perusahaan disini dan Serikat Pekerja yang saya hormati. Tadi rekan saya sudah menanggapi demikian lengkap bahkan tanggapan saya sudah tercover semu, saya tidak mengulangi hanya saja segeralah bermusyawarah begitu untuk mencapai suatu mufakat, tadi mayoritas dan minoritas itu dihilangkan, karena mungkin serikat pekerja itu dibilang labour union gitu ya. Union, satu gitu ya, jadi bukan dua gitu ya. Jadi mudah-mudahan segera kembali menyatu terus bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang menghasilkan yang berkeadilan. Ini agak teknis mungkin ya, disini saya melihat bahwa untuk perusahaan DNP mudah-mudahan tidak terjadi PHK disini dan disini ada apabila PHK terhadap Saudara Fredy, Saudara Dasarta, uang pesangon, dua kali ketentuan ini dan ini dan ini, juga agar perusahaan membayarkan manfaat pensiun pekerja sesuai dengan PKB. Yang setahu saya manfaat pensiun itu tidak boleh dijaminkan dan tidak boleh disita gitu. Jadi program manfaat pensiun itu harus dibayarkan kepada pekerja yang berhenti bekerja apapun alasannya bekerja gitu. Itu Undang-undang 19/1992, kebetulan saya menjadi Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun seluruh Indonesia, jadi bisa dikonsultasikan dengan OJK ini apabila ada manfaat pensiun yang ditahan atau disita itu bertentangan dengan Undang-undang, jadi mohon dicatat ya. Itu yang dapat saya tambahkan karena waktu juga sudah makin menjelang maghrib, saya kira saya cukupkan.Tenaga Kerja usulan musyawarah, 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNP2TKI yang telah memaparkan rencana-rencananya saya kira bagus sekali, hanya nanti mungkin pelaksanaannya juga tidak mudah tetapi bukan mustahil saya kira dengan kerja keras, fokus saya kira bisa tercapai. Tetapi disebutkan bahwa sebaiknya ada direncanakan bahwa TKI kita itu menjadi peserta BPJS, saya kira saya berpendapat lain begitu karena BPJS itu mengacunya ke penduduk begitu jadi bukan ke warga Negara, jadi disebutkan di ketentuan umum Bab I mengenai ketentuan umum ya Pasal 1 peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Jadi, saya kira itu dikeluarkan begitu kalau yang misalnya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, kemudian definisi iuran pun sejumlah iuran secara teratur dibayar oleh peserta pemberi kerja dan atau pemerintah begitu, jadi yang saya usulkan itu tenaga kerja kita itu di dalam kontrak dilindungi haknya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan jaminan kematian dan juga kecelakaan kerja seperti itu, jadi di dalam kontrak dimana mereka itu ditempatkan seperti itu, jadi tidak dicover oleh BPJS saya kira seperti itu ya, itu yang saya lihat. Jadi dimasukkan di dalam kontrak.TKI BPJS 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, tadi disebutkan bahwa sudah ada BUMN yang program KUR (Kredit Usaha Rakyat) ya Pak Nusron, itu kena berapa persen? Karena flat 30-33% itu saya kira juga lumayan berat buat calon TKI - 23 sementara kalau misalnya kita menempatkan dana pun sekarang kisarannya dibawah 10% misalnya sebagai deposan seperti itu, jadi mungkin marginnya itu terlalu besar walaupun diketahui memang tanpa jaminan kemudian ada juga masalah di collectionnya seperti itu, saya kira mudah-mudahan dengan ada kesediaan dari Bank BUMN yang memberikan kredit usaha ini akan meringankan para calon TKI kita.TKI BUMN 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Yang kedua, tadi disebutkan bahwa sudah ada BUMN yang program KUR (Kredit Usaha Rakyat) ya Pak Nusron, itu kena berapa persen? Karena flat 30-33% itu saya kira juga lumayan berat buat calon TKI - 23 sementara kalau misalnya kita menempatkan dana pun sekarang kisarannya dibawah 10% misalnya sebagai deposan seperti itu, jadi mungkin marginnya itu terlalu besar walaupun diketahui memang tanpa jaminan kemudian ada juga masalah di collectionnya seperti itu, saya kira mudah-mudahan dengan ada kesediaan dari Bank BUMN yang memberikan kredit usaha ini akan meringankan para calon TKI kita.TKI KUR 9
Djoni Rolindrawan 1 Hanura Jawa Barat III Laki-laki Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNP2TKI yang telah memaparkan rencana-rencananya saya kira bagus sekali, hanya nanti mungkin pelaksanaannya juga tidak mudah tetapi bukan mustahil saya kira dengan kerja keras, fokus saya kira bisa tercapai. Tetapi disebutkan bahwa sebaiknya ada direncanakan bahwa TKI kita itu menjadi peserta BPJS, saya kira saya berpendapat lain begitu karena BPJS itu mengacunya ke penduduk begitu jadi bukan ke warga Negara, jadi disebutkan di ketentuan umum Bab I mengenai ketentuan umum ya Pasal 1 peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Jadi, saya kira itu dikeluarkan begitu kalau yang misalnya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, kemudian definisi iuran pun sejumlah iuran secara teratur dibayar oleh peserta pemberi kerja dan atau pemerintah begitu, jadi yang saya usulkan itu tenaga kerja kita itu di dalam kontrak dilindungi haknya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan jaminan kematian dan juga kecelakaan kerja seperti itu, jadi di dalam kontrak dimana mereka itu ditempatkan seperti itu, jadi tidak dicover oleh BPJS saya kira seperti itu ya, itu yang saya lihat. Jadi dimasukkan di dalam kontrak.TKI TKI 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian yang masih di tahun 2014 capaian program dan kegiatan tahun 2014 saya mengapresasi bahwa ini capaiannya bisa lebih dari 100 persen, ya tapi ya seperti yang pak Ketut katakan tadi itu lalu anggarannya bagaimana kalau misalnya melebihi pencapaian itu sampai 100 persen Lalu masuk ke tahun 2015 saya lihat disini pak Dirjen, kok tidak ada mata anggarannya ya misalnya poin a kegiatannya pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial anggarannya 85 milyar, sasarannya ada indikatornya ada, targetnya ada tapi anggarannya ngga ada Kenapa kami perlu tahu anggarannya, karena ketika kami sudah tahu anggarannya kami bisa melihat bahwa yang menjadi prioitas bapak itu tentu adalah anggaran yang paling besar begitu, tapi kan disini kita tidak bisa melihat anggarannya itu berapa untuk setiap target ini.Ketenagakerjaan Anggaran Program 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya mau lihat dengan scope yang lebih kecil saja yaitu para model misalnya Kalau saya lihat sekarang saya amati banyak sekali panggung peragaan maupun majalah-majalah yang memakai model-model asing dan saya ingin tahu bagaimana 23 RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI 5 FEB 2015 23 dengan izin kerja mereka karena saya tidak pernah lihat ada tenaga pengawas dari Kementerian Tenaga Kerja yang datang ke suatu peragaan busana, ngecek kek nanya atau ke agency karena jujur banyak model-model kita yang sebetulnya secara kompetensi secara fisik tidak kalah. Jadi saya minta , ini scope yang lebih kecil mungkin di scope lain ada, insinyur atau manajerKetenagakerjaan Izin kerja, para model 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah ini saya tertarik sekali dengan masalah diskriminasi sebetulnya tapi saya tidak mendapatkan deskripsi lebih lanjut secara verbal tadi bapak juga tidak sampaikan yang dimaksudkan dengan non diskriminasi itu apa dan bagaimana programnya. Apalagi disini ada pemberdayaan pelaku HI dalam peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini menarik sekali sebetulnya ketika kami diberikan informasi lebih jauh terkait dengan peningkatan kesejahteran pekerja ini, karena ketika kami tahu jumlahnya ada 4.100 orang itu di mana saja yang hendak di tingkatkan kesejahteraannya Lalu bapak tadi katakan saya dengar mengenai anggaran ke luar negeri kalau tadi tidak salah ada jumlahnya disini kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yaitu 122 milyar. Pertanyaan saya tapi tidak ada disini pak di sasaran, indikator atau target dalam nomenklatur untuk anggaran ke luar negerinya.Ketenagakerjaan Masalah diskriminasi 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir untuk Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kalau tadi Bapak katakan bahwa sampai tahun 2019 bapak membuat roadmap begitu, saya menunggu roadmap itu pak, dimana negara kita masih membutuhkan adalah 2483 orang Kalau saya hitung pak Dirjen, sekarang 2015 ke 2019 artinya 4 tahun. Artinya setahun kita perlu merekrut jumlahnya 621 orang tenaga pengawas. Sementara dari catatan bapak terakhir disini untuk tahun 2015 bapak hanya akan merekrut 90 orang sementara roadmapnya 2019 per tahunnya 621 orang gitu Speechless saya, ngga ngerti mau bicara apa, tolong bapak terangkan saja Kemudian terkait dengan pekerja asing ini mungkin juga karena kurangnya tenaga pengawas.Ketenagakerjaan pekerja asing 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ya kalau tadi pimpinan mengatakan bahwa laporan dari ketiga Bapak Dirjen ini yang paling baik. bisa dikatakan seperti itu adalah Pak Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau saya merasa Tiga-tiganya kurang baik gitu, mohon maaf pak ya. Karena yang saya amati di sini, terutama untuk Dirjen PHI dan Jamsos dulu ya kenapa mungkin kita bisa belajar dari situ supa ya tidak jadi lagi untuk tahun 2015 ini kemudian masih di tahun 2014 laporannya ini, DKI Jakarta untuk Dekonnya ini Ya, untuk anggaran Dekon tahun 2014 DKI Jakarta itu penyerapannya cuma 67,92% itu kecil menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain. Apakah ini artinya pak Dirjen tadi yang pak Dirjen sudah jelaskan di daerah sudah terselesaikan dengan baik, sehingga di DKI penyerapannya hanya 67,92% atau memang ada kendala di DKI sehingga tidak bisa menyerap dengan baik. Saya mohon penjelasannya.Ketenagakerjaan Penyerapan Daerah 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah itu saya mohon penjelasan itu Itu mungkin untuk Pak Dirjen PHI Kemudian untuk Balitfo saya lihat anggaran Barenbang berdasarkan satuan kerja tahun 2015. Tadi pak pimpinan sudah katakan tidak ada program-programnya, padahal tadi ketika kami melakukan rapat dengan pak Sekjen dan kami semua di Komisi IX menyetujui yaitu adanya pengembangan sistem informatika, disini masuk di dalam Balitfo di point yang kelima, Pusat pengembangan sistem Informatika sebesar 22 milyar 982 juta 718 ribu dengan 3 output Nah itu 3 outputnya kita naik setingkat ia tinggal tetaplah itu Pak karena tadi kan is most 7 bahwa memang perlu adanya pusat pengembangan sistem Informatika ini ya air di he api 3 oh Put De kita tidak tahu ini apa ini jumlahnya situ dan untuk pusat perencanaan ketenagakerjaan Barenbang, poin yang kedua satuan kerjanya itu 8 milyar sekian itu bagaimana perencanaan ketenagakerjaan kemudian outputnya itu 4 output. 4 output itu apa itu 4 output dan perencanaan ketenagakerjaan ini lalu bagaimana kaitannya nanti dengan MEA, itu kan kami juga perlu tahu, gitu ya.Ketenagakerjaan Perencanaan program 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Jadi ya bagaimana kami bisa mengawal salah satu tugas kami yaitu pengawalan mana yang menjadi prioritas bagi program-program bapak, ini semua ngga ada untuk mata anggarannya kemudian seperti misalnya ini jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman HI itu targetnya di tahun 2015 ini 10.500 orang Lha itu dimana, orang-orang yang dimana? Kemudian sosialisasinya dimana begitu, dan ada lagi jumlah organisasi pekerja atau buruh yang diberdayakan dan difungsikan 100 organisasi. Sekali lagi dimana saja kab/kotanya begitu. Ini lagi jumlah pengurus organisasi pengusaha yang diberdayakan 500 orang pengusaha tipe saja yang mau di, jadi pak kalau saya baca ini, ini gimana kami bisa mengawalnya karena tidak ada gitu secara detil kab/kotanya dimana dan lain sebagainya, karena kalau misalnya ini jelas tentu ya Komisi IX dalam hal ini juga perlu tahu atau mungkin juga bisa melakukan sosialisasi bersama-sama terkait dengan program-program Bapak lalu RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI 5 FEB 2015 22 kegiatan yang jumlahnya 51 milyar lebih yaitu konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI Ini kan artinya ada pencegahan dan ada penyelesaian, artinya ada preventif dan ada kuratif.Ketenagakerjaan Perincian Program 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah untuk preventif itu rencananya konsolidasinya targetnya 1950 orang. Pertanyaan saya dari mana ini angka dapat tiba-tiba 1950 orang, berdasarkan apa angka ini di dapat? Lalu kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada 770 orang. Pertanyaan saya apakah masalah outsourcing BUMN juga di sini begitu. Nah jadi lalu lagi, saya sampai speechless ngga ngerti mau ngomong dari mana, rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI 85%. Ini 85% dari mana gitu, anggarannyakah atau apanya Kemudian pengelolaan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisa dikriminasi.Ketenagakerjaan Perincian program 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya mohon penjelasan saja begitu ya, apa yang dilelang itu. Karena saya ngga faham mungkin saya mohon informasi biar saya tambah ngerti gitu. Ketika melakukan sosialisasi apakah ada pelelangan apa yang dilelang gitu kalau sosialisasi itu Dan yang terakhir, untuk program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 disitu kodenya 0260809 program perlindungan tenaga kerja pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kegiatannya adalah 6. Enam kegiatan Tadi bapak jelaskan pusat adalah sistem untuk pengawasan tenaga kerja ini, sementara daerah adalah penyelenggaranyaKetenagakerjaan perlindungan tenaga kerja 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah pertanyaan saya di dalam kode 0260809 ini ada 6 kegiatan, sistem apa yang akan dibangun dengan 6 kegiatan ini, sementara penyelenggaraannya kan daerah, gitu ya Kemudian saya juga tertarik dengan kode 2198, perlindungan pekerja perempuan, penghapusan pekerjaan anak, itu ada 7 output, saya ingin tahu outputnya itu apa saja, begitu dan kalau toh tadi juga dikatakan mau akan ada penarikan pekerjaan anak, saya ingin tahu juga itu di daerah mana saja? Lalu di sini juga ada pengadaan mobil URC K3 30 unit pertanyaan saya itu masuknya di kode yang mana, disini ngga ada ini pengadaan mobil 30 unit K3. Apa itu masuk kode yang dalam kode yang 2164, begitu Dan ketika berbicara mengenai penerapan budaya K3 bagi nelayan 8350 unit, ini berupa apa sih, unitnya berupa apa? Bagaimana? Oh ya penerapan budaya K3 bagi nelayan itu sebanyak 8350 unit itu berupa apa penerapannya itu?Ketenagakerjaan Rincian kegiatan 9



Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir untuk Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kalau tadi Bapak katakan bahwa sampai tahun 2019 bapak membuat roadmap begitu, saya menunggu roadmap itu pak, dimana negara kita masih membutuhkan adalah 2483 orang Kalau saya hitung pak Dirjen, sekarang 2015 ke 2019 artinya 4 tahun. Artinya setahun kita perlu merekrut jumlahnya 621 orang tenaga pengawas. Sementara dari catatan bapak terakhir disini untuk tahun 2015 bapak hanya akan merekrut 90 orang sementara roadmapnya 2019 per tahunnya 621 orang gitu Speechless saya, ngga ngerti mau bicara apa, tolong bapak terangkan saja Kemudian terkait dengan pekerja asing ini mungkin juga karena kurangnya tenaga pengawas.Ketenagakerjaan roadmap 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Jadi saya harap yang kasat mata dilihat di majalah misalnya di peragaan busana itu betul-betul tolong diperhatikan pak karena apalagi nanti MEA masuk. Aduh sedih sekali nanti tenaga kerja kita Dan mengenai tahun anggaran 2014, kegiatan utama yang tidak dapat dilaksanakan sosialisasi K3 bagi nela yan penjelasannya pemotongan sehingga DIPA-nya terbitnya terlambat sehingga kurang waktu lelang Ini saya ngga ngerti pak sistemnya. Ketika melakukan sosialisasi K3 kok pakai lelang ya? Memang siapa yang melakukannya begitu.Ketenagakerjaan Sosialisasi K3 9
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya mohon penjelasan saja begitu ya, apa yang dilelang itu. Karena saya ngga faham mungkin saya mohon informasi biar saya tambah ngerti gitu. Ketika melakukan sosialisasi apakah ada pelelangan apa yang dilelang gitu kalau sosialisasi itu Dan yang terakhir, untuk program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 disitu kodenya 0260809 program perlindungan tenaga kerja pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kegiatannya adalah 6. Enam kegiatan Tadi bapak jelaskan pusat adalah sistem untuk pengawasan tenaga kerja ini, sementara daerah adalah penyelenggaranyaKetenagakerjaan Sosialisasi K3 9
ERMALENA 14 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Baik, terima kasih. Sebelum masuk kesimpulan mungkin saya hanya mengingatkan hasil rapat yang kita laksanakan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan itu memang ada perluasan angka untuk PBI itu sebanyak 1.831.816 jiwa itu sehingga menjadi lebih kurang 88 juta ini juga sudah termasuk ada tiga yang kita masukkan waktu itu disepakati.Pertama adalah bayi baru lahir dari orangtua peserta PBI, yang kedua itu narapidana tahanan yang miskin, yang ketiga penyandang masalah kesehatan sosial, jadi ini sudah merupakan kesepakatan dari rapat terdahulu.Sekarang kita sampai kepada kesimpulan Mungkin sama-sama kita lihat kepada teman-teman di Komisi IX lebih dulu.Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Rabu, 25 Maret 20151. Komisi IX DPR RI memperhatikan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran PBI sebesar 27.500 dan akan mengambil keputusan setelah mendengarkan masukan dari semua pemangku kepentingan ketika pembahasan APBN 2016 dengan pemerintah.2. Komisi IX DPR RI akan membahas lebih mendalam rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta non PBI di dalam Panja BPJS Kesehatan dan mendesak pemerintah untuk menunggu hasil rekomendasi Panja terkait rencana ini.Jadi sebagai informasi kami sudah membentuk Panja3. Komisi IX DPR RI mendukung penuh pelaksanaan tugas dan wewenang dewan jaminan sosial nasional DJSN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang termasuk kerjasama dengan otoritas jasa keuangan (OJK) untuk memastikan kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.4. Komisi IX DPR RI meminta dewan jaminan sosial nasional DJSN untuk lebih mengintensifkan pengawasan pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sehingga ada perbaikan yang signifikan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.5. Mengingat banyaknya persoalan terkait peserta PBI , maka Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia serta rapat dengar pendapat dengan DJSN kemudian BKKBN, BPS TNP2K, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima PBI lebih akurat sehingga tepat sasaran.6. Menyongsong beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015, Komisi IX DPR RI meminta DJSN untuk memastikan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS dapat diselesaikan secepatnya. Sehingga ada rentang waktu yang cukup untuk sosialisasi dan persiapan teknis operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan termasuk pengalihan kepesertaan dan aset dari PT. Taspen Persero dan PT Asabri Persero.Ini kesimpulan dari teman-teman Komisi IX, barangkali ada koreksi sebelum saya minta tanggapan dari Ketua DJSN, silakan.Jaminan Sosial Kesimpulan rapat 9
Ermalena 1 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Luar biasa ini informasinya. Tadi yang menarik bagi saya adalah pertama dikatakan bahwa memang tenaga kerja atau pekerja kita itu berada pada pendidikan yang disebutkan tadi di sekolah dasar atau ke bawah itu berjumlah sekitar 74%-lah something lainnya. Kemudian disebutkan juga bahwa ini berhubungan dengan produktivitas. lni juga akan berhubungan dengan apakah para pekerja bisa bekerja dengan maksimal atau tidak, kemudian juga hubungan dengan pengupahan. Pada sisi lain sebetulnya beberapa tahun yang akan datang, ini ada suatu keadaan yang SOS bagi kita dengan adanya bonus demografi. lni juga berhubungan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Pak lrgan Chairul Mahfiz. Barangkali ini ada kesempatan dimana awal masa sidang ini juga sekalian Pimpinan untuk kita semua, barangkali karena disini hadir teman-teman dari pengusaha dari pekerja, sekaligus dari Pemerintah dan tadi saya dengar juga ada pakarnya disini yang hadir, juga ingin menyikapi atau menambah apa yang disampaikan oleh Bu Okky tadi, perlu sekali barangkali ada catatan-catatan yang lebih komprehensif apalagi lbu Irma sebagai pelaku dan juga akan bisa memberikan masukan lebih banyak kepada kita semua, 5 tahun ke depan kerja sama kita ini menurut Bapak-bapak semua apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak lrgan, barangkali perlu dipertimbangkan dan diisi tentang Undang-Undang Pengupahan tetapi mungkin juga ada kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan untuk kita bisa memberikan solusi yang tidak sekarang dibutuhkan, sekarang kita carikan, tetapi bagaimana ke depan bonus demografi yang akan kita hadapi beberapa tahun yang akan datang ini menyebabkan bahwa tenaga kerja kita yang memerlukan pekerjaan dan akan bekerja dan kemungkinan juga akan menganggur atau dianggurkan, ini menjadi masalah yang begitu besar nantinya. Kalau seandainya sekarang kita belum memberikan solusi bagaimana hal-hal tersebut kita antisipasi dari sekarang, ini memang menjadi masalah besar yang akan dihadapi oleh negara ini.Ketenagakerjaan Bonus Demografi 9
Ermalena 1 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Luar biasa ini informasinya. Tadi yang menarik bagi saya adalah pertama dikatakan bahwa memang tenaga kerja atau pekerja kita itu berada pada pendidikan yang disebutkan tadi di sekolah dasar atau ke bawah itu berjumlah sekitar 74%-lah something lainnya. Kemudian disebutkan juga bahwa ini berhubungan dengan produktivitas. lni juga akan berhubungan dengan apakah para pekerja bisa bekerja dengan maksimal atau tidak, kemudian juga hubungan dengan pengupahan. Pada sisi lain sebetulnya beberapa tahun yang akan datang, ini ada suatu keadaan yang SOS bagi kita dengan adanya bonus demografi. lni juga berhubungan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Pak lrgan Chairul Mahfiz. Barangkali ini ada kesempatan dimana awal masa sidang ini juga sekalian Pimpinan untuk kita semua, barangkali karena disini hadir teman-teman dari pengusaha dari pekerja, sekaligus dari Pemerintah dan tadi saya dengar juga ada pakarnya disini yang hadir, juga ingin menyikapi atau menambah apa yang disampaikan oleh Bu Okky tadi, perlu sekali barangkali ada catatan-catatan yang lebih komprehensif apalagi lbu Irma sebagai pelaku dan juga akan bisa memberikan masukan lebih banyak kepada kita semua, 5 tahun ke depan kerja sama kita ini menurut Bapak-bapak semua apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak lrgan, barangkali perlu dipertimbangkan dan diisi tentang Undang-Undang Pengupahan tetapi mungkin juga ada kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan untuk kita bisa memberikan solusi yang tidak sekarang dibutuhkan, sekarang kita carikan, tetapi bagaimana ke depan bonus demografi yang akan kita hadapi beberapa tahun yang akan datang ini menyebabkan bahwa tenaga kerja kita yang memerlukan pekerjaan dan akan bekerja dan kemungkinan juga akan menganggur atau dianggurkan, ini menjadi masalah yang begitu besar nantinya. Kalau seandainya sekarang kita belum memberikan solusi bagaimana hal-hal tersebut kita antisipasi dari sekarang, ini memang menjadi masalah besar yang akan dihadapi oleh negara ini.Ketenagakerjaan Pendidikan Pekerja 9
Ermalena 1 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Jadi Pak Simbolon, ini mungkin melalui Bapak karena Bapak dari unsur Pemerintah dan kemudian Teman-teman APINDO ada, apalagi pakar, mari pada pertemuan yang akan datang sekaligus saya mengusulkan kepada Pimpinan, pada pertemuan yang akan datang, saya berharap bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini sudah bisa mempersentasikan lebih komprehensif lagi bagaimana kita bekerja selama 5 tahun untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pekerja kita. Tadi dikatakan bahwa sebentar lagi kalau memang jumlah pekerja terdidik kita yang jumlahnya hanya sekitar 7,2% yang lulusan perguruan tinggi dan akan berhadapan dengan tenaga pekerja dari luar, ini menjadi hal yang tidak mudah untuk kita lihat tetapi menjadi hal yang sangat serius yang harus kita sikapi dengan kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi saya harapkan kita akan duduk bersama untuk bisa melakukan ini. Sisi lain, sebetulnya Undang-Undang Pendidikan kita untuk menyelesaikan permasalahan tentang keterbatasan pendidikan inikan sudah diberikan 20% dari total anggaran negara, 404 Trilyun kalau tidak salah tetapi saja bahwa ini akan berdampak beberapa tahun yang akan datang, akan terbaca beberapa tahun yang akan datang, ini juga akan menjadi catatan yang harus dianalisa oleh teman-teman pakar bagaimana pekerja-pekerja kita setelah diberikan intervensi dengan dana-dana pendidikan yang cukup besar tersebut. Tadi juga lbu Okky mengatakan bahwa ketika diberikan bahwa 3 layak ini juga tidak sekedar disampaikan oleh Pak Presiden kita bahwa layak upah, layak kerja, kemudian layak hidup tetapi mungkin perlu ditindaklanjuti oleh kita dengan catatan• catatan kriterianya sebetulnya apa sih sehingga lajang/tidak lajang kemudian minimum/tidak minimum, kemudian layak/tidak layak dan sebagainya itu punya catatan-catatan kriteria yang lebih jelas lagi dan ini juga mungkin pada pertemuan yang akan datang kita harapkan bahwa itu sudah bisa dipersentasikan lebih komprehensif lagi dan kita tidak hanya menyelesaikan permasalahan Pemerintah, tidak hanya menyelesaikan permasalahan pengusaha tetapi kita juga akan menyelesaikan masalah pekerja sekaligus bersama-sama.Ketenagakerjaan Permasalahan Pekerja 9
Ermalena 1 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Luar biasa ini informasinya. Tadi yang menarik bagi saya adalah pertama dikatakan bahwa memang tenaga kerja atau pekerja kita itu berada pada pendidikan yang disebutkan tadi di sekolah dasar atau ke bawah itu berjumlah sekitar 74%-lah something lainnya. Kemudian disebutkan juga bahwa ini berhubungan dengan produktivitas. lni juga akan berhubungan dengan apakah para pekerja bisa bekerja dengan maksimal atau tidak, kemudian juga hubungan dengan pengupahan. Pada sisi lain sebetulnya beberapa tahun yang akan datang, ini ada suatu keadaan yang SOS bagi kita dengan adanya bonus demografi. lni juga berhubungan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Pak lrgan Chairul Mahfiz. Barangkali ini ada kesempatan dimana awal masa sidang ini juga sekalian Pimpinan untuk kita semua, barangkali karena disini hadir teman-teman dari pengusaha dari pekerja, sekaligus dari Pemerintah dan tadi saya dengar juga ada pakarnya disini yang hadir, juga ingin menyikapi atau menambah apa yang disampaikan oleh Bu Okky tadi, perlu sekali barangkali ada catatan-catatan yang lebih komprehensif apalagi lbu Irma sebagai pelaku dan juga akan bisa memberikan masukan lebih banyak kepada kita semua, 5 tahun ke depan kerja sama kita ini menurut Bapak-bapak semua apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak lrgan, barangkali perlu dipertimbangkan dan diisi tentang Undang-Undang Pengupahan tetapi mungkin juga ada kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan untuk kita bisa memberikan solusi yang tidak sekarang dibutuhkan, sekarang kita carikan, tetapi bagaimana ke depan bonus demografi yang akan kita hadapi beberapa tahun yang akan datang ini menyebabkan bahwa tenaga kerja kita yang memerlukan pekerjaan dan akan bekerja dan kemungkinan juga akan menganggur atau dianggurkan, ini menjadi masalah yang begitu besar nantinya. Kalau seandainya sekarang kita belum memberikan solusi bagaimana hal-hal tersebut kita antisipasi dari sekarang, ini memang menjadi masalah besar yang akan dihadapi oleh negara ini.Ketenagakerjaan Produktivitas 9
ERMALENA MHS 11 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Baik, terima kasih.Pak Dirjen yang saya hormati.Anggota Dewan yang saya hormati.Memang tadi malam inilah masalahnya, jadi memang dari fungsi dewan itu adalah salah satu pengawasan, jadi memang repot juga kalau kita nggak tahu apa yang harus kita awasi. Nah saya mohon penjelasan dari Pak Dirjen dan Pak Sekretaris apakah rincian yang dimintakan oleh anggota Komisi IX itu bisa dipenuhi? Kalau bisa dipenuhi kita akan lanjutkan untuk berdiskusi lebih jauh.Silakan.Kesehatan Fungsi dewan 9

ERMALENA MHS 21 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan

Setelah pertemuan tadi sudah ada kesepakatan, kita langsung saja masuk ke kesimpulan. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu dari Komisi IX bisa mencermati kesimpulan yang akan kita buat bersama dan juga kepada Pak Dirjen dan juga Pak Sekretaris kita baca satu per satu ya. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen P2PL Kemenkes RI dan Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI Selasa, 10 Februari 2015.
1. Komisi IX DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI bahwa ,
a. Alokasi anggaran untuk Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian RI pada APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.077.448.619.000.
b. Alokasi anggaran untuk Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI pada APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.682.576.400.000.
2. Komisi IX DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan data program kegiatan tahun 2015 secara rinci setiap direktorat yaitu,
a. Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra.
b. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang.
c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
d. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
e. Direktorat Penyehatan Lingkungan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan data program kegiatan 2015 secara rinci khususnya fungsi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.474.469.242.000.
4. Komisi IX DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bina gizi kesehatan ibu dan anak dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota Komisi IX DPR RI.
5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan alokasi anggaran untuk Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam RAPBNP tahun anggaran 2015.
Ada yang akan menanggapi? Saya tanya ke Komisi IX bagaimana? Setuju?
Pak Dirjen silakan.Kesehatan Kesimpulan 9

ERMALENA MHS 24 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Jadi saya baca ulang nomor 4, baku ini ya.4. Komisi IX DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan respresentasi Anggota DPR RI.5. Komisi IX DPR RI meminta Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk program kegiatan bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan respresentasi Anggota DPR RI.6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan alokasi anggaran untuk Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam RAPBNP tahun anggaran 2015.Baik, setuju?Bapak dan Ibu yang saya hormati.Setuju ya?Kesehatan Kesimpulan 9
ERMALENA MHS 10 PPP Nusa Tenggara Barat Perempuan Lanjut pak. Kesehatan pembiayaan APBN 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Nah sekarang yang angkat Bapak kalau saya tanya tadi adalah Presiden benar ya pak ya? Keputusan Presiden. Kalau yang usulin masih Departemen Kesehatan ya berarti bapak belum independen, nah kalau perlu kita fit dan proper test dulu yang jadi kepala Badan POM ini lolos fit and proper test dari Komisi IX. Nah itu bapak baru hebat, berarti DPR sudah menyetujui bapak.BPOM Dasar hukum 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Pertama-tama Saya ingin menyampaikan selamat ketemu Pak di Komisi IX karena Badan POM ini sudah 14 tahun saya pikir sudah saatnya untuk ke depan ini menjadi Badan POM yang bukan hanya ngawasi juga punya kekuatan, punya kalau menemukan sesuatu itu sampai tuntas, karena orang kita ini kalau sanksinya kecil nanti dia akan membuat lagi, apa yang telah dia buat itu. Jadi mesti bisa punya satu apa namanya kewenangan untuk melaksanakan sanksi. Nah sebelum bicara masalah tadi program kinerja, saya ingin side back dulu nih karena bapak dan kawan-kawan ini menjadi mitra kerja kita kalau nggak salah 5 tahun. Kalau bisa tahun pertama ini tahun kedua berbeda kewenangannya, jadi kita bicara nggak lagi hanya harus berkoordinasi dulu harus menyampaikan sesuatu kepada departemen lain dulu, kemudian baru bapak bisa tuntaskan pekerjaan itu.BPOM Kewenangan, 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Nah dalam ini masalah pengawasan dan ikut didalam pengawasan itu, nah kemudian DIM pemerintah pasal itu hilang bahkan Bapak harus lapor dulu ke menteri terkait . Nah artinya dalam pemerintah sendiri belum ada keikhlasan memberikan kewenangan ya tentu ini Departemen Kesehatan pastinya kepada Lembaga bapak ini, ini kerjaan gue kasih loe nih, tolong tuntaskan sampai selesai, tapi disini malah dihilangkan . Secara periodik bapak ngawasinnya harus lapor ke menteri , gimana Bapak mau mandiri kalau pasalnya masih seperti ini.Jadi saya pikir Pak Ketua kita punya tugas berat ini kalau kita berhasil menjadikan badan ini menjadi badan otoritas , otoritas yang memang punya kewenangan di bidangnya makanan dan obat ini. Nah mungkin kawan-kawan ini nggak minder lagi kalau duduk sama kepolisian, duduk dengan Kejaksaan, ini kan ada tadi bapak membuat ada koordinasi Satgas, gimana Bapak membuat Satgas sementara Bapak duduknya di pinggir, tidak leading di situ, nggak akan selesai masalahnya. Nah itu persoalan fundamental yang menurut saya harus kita selesaikan dalam periode ini.BPOM Kewenangan, 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Nah kalau Komisi IX selesai ini Pak Ustadz berarti kita punya prestasi di Komisi IX ini. Nah itu yang pertama menurut saya. Nah yang kedua ini undang-undang yang inisiatif DPR, cuma masalahnya dulu kalau nggak salah saya ini usulannya dari Komisi IX kemudian di Pansuskan, ya kalau di Pansuskan ngelebar dia, sudah termasuk disitu Departemen Perdagangan, lalu Departemen Kesehatan, ya masing-masing departemen sudah nggak mau lagi kehilangan kewenangannya, ya sudah ini kalau bisa kita tarik di Komisi IX, kemudian kita jadikan ini adalah Undang-Undang yang dibahas di Komisi IX, jadi kewenangan kita pak ketua. Nah kalau ini selesai saya yakin kawan-kawan ini lebih PD lagi melaksanakan tugasnya, nah sehingga anggarannya, ya ini kembali saya masuk ke anggaran, ini tahun 2012 bapak mendapatkan anggaran 1,2 triliun, kemudian 2013 dapat anggaran 1,3 triliun terakhir 2015 turun jadi 1,2 triliun. Gimana ngurusin Republik sebesar ini cuma anggarannya segini doang? Untuk operasional saja sudah habis Pak, nah bapak punya 500 penyidik setiap kasus berapa bapak anggarkan anggaran untuk menyidik itu satu kasus? Ijin, 5 juta. Untuk Bapak bolak balik ke daerah menyelesaikan masalah anggarannya saja sudah habis, akhirnya apa, bapak minta tolong ke Departemen Kesehatan, minta tolong departemen yang lain yang terkait di bidang ini, minta tolong kepada Kepala Daerah, kan banyak kepentingan di sini, nah sementara Bapak punya penyidik, nggak akan selesai masalah ini. Nah jadi kalau menurut saya sepanjang ini tidak selesai fundamental ini, pondasi ini kita mau menuntut apapun dari bawah pak semua percuma kalau saya kira pak, nggak akan selesai masalah ini.BPOM Koordinasi daerah 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Nah maka dari itu saya mengusulkan konkrit saja Pak Ketua ini perlu kita putuskan di rapat internal Komisi IX ini bahwa Undang-Undang pembentukan Badan POM ini harus selesai ditargetkan, kalau tahun ini sehingga tahun kedua kita betul-betul melihat bapak yang ganteng disini, melihat bapak yang PD dan percaya diri duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan departemen yang lain seperti KPK kan gitu ya pak? Seperti Badan Pemeriksa Keuangan , bapak didengar oleh lembaga yang lain itu, BPJS.BPOM Pembentukan UU 9

H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki
Nah tadi saya minta beberapa langkah yang mungkin ini kalau pimpinan dan Anggota Komisi IX nanti sepakat kita konsentrasi bagaimana badan ini menjadi satu badan yang ya sepert dinegara lain. Kalau di Singapur itu ada FPA apa singapore authority . Jadi memang punya otoritas dia semua makanan yang dikonsumsi oleh rakyatnya itu harus lolos dulu dari badan ini karena kaitannya dengan kesehatan. Semua barang-barang impor apapun yang sifatnya yang akan dikonsumsi nggak boleh lepas dari badan ini, kemudian obatpun begitu yang akan dipakai oleh dokter di Singapur atau di negara itu nggak boleh lepas dari pengawasan Bapak, harus lolos dulu.
Nah di sini titik persoalannya saya lihat ini kita mau menjadi sebuah yang besar tentu fondasi nya harus kuat. Nah pondasinya kalau menurut saya tidak ada jalan lain adalah Undang-Undang, tadi sepakat sama kawan-kawan disampaikan kita harus tuntaskan Undang-Undang pondasi berdirinya bapak-bapak ini. Kalau gedungnya tinggi kalau pondasinya rendah nanti bapak akan rubuh juga, percuma kerja program sekuat apa pun pondasinya nggak kuat pasti akan rubuh. Nah saya tadi minta di sekretariat sudah ada rupanya yang namanya draft Undang-Undang inisiatif DPR, nah cuma saya tanyakan sudah sampai mana sudah dua kali periode masalah judul saja belum tuntas, nah ini kan judulnya DIM RUU tentang Pengawasan Kesediaan Farmasi , sudah dua kali di Baleg dibahas judulnya belum ketemu antara Badan POM, DPR dan pemerintah, belum tuntas buat dua periode artinya 10 tahun. Nah kemudian saya lihat lagi isinya di sini, nah di DIM kita di usulan inisiatif DPR itu ada pasal yang memberikan kewenangan ke bapak.BPOM Penguatan BPOM, 9

H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Saya pikir itu Pak Ketua usulan konkrit saya, ini mudah-mudahan era baru, komisi baru, ada sesuatu yang kita hasilkan untuk untuk badan ini.Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM RUU Pengawasan Farmasi 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Terima kasih Pak Syamsul.Pak Syamsul ini dari Komisi X sama-sama saya terus Pak jadi nggak pernah pisah ini.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pak Ketua Pak Syamsul dan semua Anggota yang saya hormati.BPOM Sanksi 9
H. ASMAN ABNUR 1 PAN Kepulauan Riau Laki-laki Nah kalau Komisi IX selesai ini Pak Ustadz berarti kita punya prestasi di Komisi IX ini. Nah itu yang pertama menurut saya. Nah yang kedua ini undang-undang yang inisiatif DPR, cuma masalahnya dulu kalau nggak salah saya ini usulannya dari Komisi IX kemudian di Pansuskan, ya kalau di Pansuskan ngelebar dia, sudah termasuk disitu Departemen Perdagangan, lalu Departemen Kesehatan, ya masing-masing departemen sudah nggak mau lagi kehilangan kewenangannya, ya sudah ini kalau bisa kita tarik di Komisi IX, kemudian kita jadikan ini adalah Undang-Undang yang dibahas di Komisi IX, jadi kewenangan kita pak ketua. Nah kalau ini selesai saya yakin kawan-kawan ini lebih PD lagi melaksanakan tugasnya, nah sehingga anggarannya, ya ini kembali saya masuk ke anggaran, ini tahun 2012 bapak mendapatkan anggaran 1,2 triliun, kemudian 2013 dapat anggaran 1,3 triliun terakhir 2015 turun jadi 1,2 triliun. Gimana ngurusin Republik sebesar ini cuma anggarannya segini doang? Untuk operasional saja sudah habis Pak, nah bapak punya 500 penyidik setiap kasus berapa bapak anggarkan anggaran untuk menyidik itu satu kasus? Ijin, 5 juta. Untuk Bapak bolak balik ke daerah menyelesaikan masalah anggarannya saja sudah habis, akhirnya apa, bapak minta tolong ke Departemen Kesehatan, minta tolong departemen yang lain yang terkait di bidang ini, minta tolong kepada Kepala Daerah, kan banyak kepentingan di sini, nah sementara Bapak punya penyidik, nggak akan selesai masalah ini. Nah jadi kalau menurut saya sepanjang ini tidak selesai fundamental ini, pondasi ini kita mau menuntut apapun dari bawah pak semua percuma kalau saya kira pak, nggak akan selesai masalah ini.BPOM Undang-undang, 9

H. CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki

Dari pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Badan POM dan juga masukan dari seluruh Anggota Komisi IX paling tidak kita disitu bisa mendapatkan bahwa fungsi Badan POM ini sangat luar biasa sebetulnya, yaitu melakukan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal obat dan makanan. Nah oleh karena itu tadi juga sudah dijabarkan barangkali masalah bagaimana perlindungan terhadap masyarakat sampai ke lini terdepan, mungkin untuk sampai ke tingkat yang lebih jauh di kampung-kampung bisa jadi itu sangat sulit ya, kalau infrastruktur dari Badan POM ini tidak memadai.
Nah oleh karena itu ada empat hal yang ingin saya sampaikan pertama berkaitan dengan anggaran . Jadi dari awal kalau nggak salah saya dulu masuk di Komisi IX ini tahun 2005 sampai sekarang itu anggarannya nggak terlalu jauh bedanya Pak. Dan kita tahu bahwa dukungan anggaran ini juga akan memperkuat fungsi, mustahil fungsinya kuat kalau pelanggarannya back up nya kecil. Oleh karena itu kira-kira bagaimana caranya supaya pintu masuk anggaran itu menjadi kuat alasannya Pak, kontennya, karena kalau APBN itu masuk biasanya berhubungan dengan program. Jadi perlu ada terobosan sehingga back up APBN itu bisa masuk ke dalam program Badan POM. Programnya sesuai dengan fungsinya, tadinya yang diinginkan terlalu banyak itu yang diinginkan tinggal dibuat menjadi butiran-butiran program yang masuk akal, baik nanti ke Kemenkeu atau mitranya Menkes atau kita ini yang punya fungsi anggaran.
Jadi yang pertama masalah anggaran ini Pak, jadi harus ada konten yang kuat sehingga pintu masuk anggarannya juga jadi masuk logikanya gitu pak. Kita juga tidak ingin dengan fungsi yang begitu luar biasa bahkan menurut saya prestasinya juga bagus Badan POM RI ini, prestasinya juga bagus. Maka sangat penting untuk membackup Badan POM ini dari sisi anggaran. Dan ini menurut saya seluruh Anggota Komisi IX juga akan mem back up, membantu, a cuma memang logikanya harus bagus pak. Karena anggaran itu kan nggak bisa masuk lewat pintu yang programnya tidak kuat logikanya, ini yang pertama. BPOM Anggaran 9

H. CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Sehingga kita bisa menangkap dan orang lain juga bisa kita ajak berpikir tentang , ini penting ini perlu di back up gitu, ini perlu dibantu dananya dan seterusnya . Kalau bagi Anggota DPR kalau mau di simple-kan pak itu sederhana saja fungsi kita back-up anggaran sama legislasi, kalau pengawasan sudah melekat ya. Jadi tadi Ibu Irma juga sudah menyampaikan, jadi sebetulnya anggarannya berapa pak, jadi bapak ngomong panjang-panjang itu yang hubungannya sama kita apa ini, anggarannya berapa? kenapa mesti dikasih anggaran sekian gitu? Itu penting pak ya.BPOM Anggaran 9



H. CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Kemudian yang keempat tim terakhir ini kaitannya dengan dengan infrastuktur Badan POM menurut saya sangat penting sekali. Jadi kita tugasnya luar biasa, bebannya luar biasa, anggarannya terbatas maka saya lihat salah satu pintu masuk untuk logika anggaran di di Badan POM ini adalah di Nawa cita pak, yaitu di poin 3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti seperti tadi yang diungkapkan masalah Pospom mungkin itu diperkuat, mungkin juga SDM nya ditambah, atau lembaga yang diperkuat, alatnya dibikin canggih, halal Haram bisa diketahui Pak, sebetulnya ada alatnya. Jaman saya kuliah saya tahu itu di POM ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak itu alat.Jadi diperkuat lembaga ini supaya perannya bisa kita harapkan dan bermanfaat untuk 250 juta rakyat Indonesia, tidak hanya itu kita juga butuh untuk mengawal produk-produk Indonesia ssupaya bisa bersaing, sebentar lagi ini kan sudah ASEAN ya masuk kemudian nanti juga internasional.BPOM Penguatan infrastruktur, 9
H. CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki Sekian saja dari saya. Wabillahittaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Saya lupa memperkenalkan diri, Chairul Anwar dari daerah pemilihan Riau I A-51, Partainya Keadilan Sejahtera.Terima kasih.BPOM SDM 9

H. CHAIRUL ANWAR 1 PKS Riau I Laki-laki
Yang kedua, saya ulangi saja. Tadi hampir beberapa kawan masalah Undang-Undang Badan POM , mudah-mudahan di periode kepengurusan Anggota DPR yang sekarang ini bisa terwujud Pak. Karena saya ingat ini dimasukkan mulai dari tahun 2005, berarti sudah dua periode ya yang lewat, mudah-mudahan periode yang ini jangan kelewat. Yang saya tahu di sini dulu kita dimasukkan Undang-Undang Keperawatan , masa sidang kemaren diketok Undang-undang Keperawatan, Nah Undang-undang Badan POM itu lebih dulu masuknya daripada Undang-Undang Keperawatan dan logikanya itu bagus dibangun oleh para perawat-perawat kita. Nah ini mungkin logika tentang Badan POM ini juga harus dibangun oleh lembaga Badan POM, ya kalau kita ini kan apa namanya tidak begitu memahami dengan jelas ya. Kita tahu fungsinya bagus, kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan pemerintahan yang sekarang ini ada Nawa cita itu kalau saya catat poin 1, 3, 5, 6, 7 ada kaitannya. Jadi cukup kuat back up untuk pemerintahan yang ada sekarang. Jadi Undang-Undang Badan POM ini pak, saya pernah lihat dan pernah membahas saya ingat dulu jaman Sestamanya masih Ibu Mawar, Kepala Badan POM nya masih Pak Sampurno, sekarang ini sudah berganti. Itu Sestamanya kebetulan kawan saya itu pak, kawan kuliah.
Jadi kalau bisa ini content tentang pentingnya Undang-Undang Badan POM ini ini dibackup oleh Badan POM sendiri pak, kalau kita inikan secara politik saja, ya secara politik saja. Kalau nggak kuat itu bisa dipatahkan, apalagi waktu itu, saya sekarang nggak tahu ya dulu itu ada juga sedikit ketidak sinkronan antar lembaga jaman itu, ya mudah-mudahan jaman sekarang ini saling membantu gitu, karena fungsi legislasinya kan ada di DPR RI pak. Kemudian yang ketiga, begitu banyak yang sudah dikerjakan kemudian juga dipaparkan tadi luar biasa mungkin kalau saya boleh usul Pak yang jelimet-jelimet itu bagus kalau di simple-kan Pak, agak dipopulerkan gitu. Sehingga kawan-kawan kita disini ini menangkapnya itu gampang gitu. Karena di sini ini yang bidangnya sama dengan kawan-kawan disini ini bisa dihitung pakai jari, sisanya ada orang politik, ada orang hukum, ada orang ini. Jadi barangnya apa gitu? Terlalu ilmiah barangkali pak, coba di simple-kan, dipopulerkan.BPOM Undang-undang BPOM 9

H. IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Yang pertama kali Pak Doktor Roi saya ucapkan selamat ulang tahun yang keempat belas semoga Badan POM tetap exist, sangat berguna untuk rakyat. Tepuk tangan untuk Badan POM.BPOM Apresiasi 9

H. IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki
Kemudian ini yang kedua Pak Badan POM untuk kaitannya dengan Mea tahun 2015 Badan Pengawasan untuk Badan POM menyatakan akan memberikan insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri agar dapat bersaing dengan pasar internasional.
Komitmen Badan POM ini bertujuan supaya industri kecil dalam negeri tetap berdaya saing dan ketahuan UMKM tetap terjaga. Nah ini pertanyaannya Pak Roi terkait dengan pemberian insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah oleh Badan POM maka mohon dijelaskan berapa banyak usaha mikro kecil dan menengah, nanti berapa nanti dijelaskan. Kemudian ditarget oleh Badan POM untuk mendapatkan insentif, dan apakah ada kualifikasi khusus usaha mikro kecil dan menengah yang ditetapkan oleh Badan POM untuk mendapatkan insentif? Jadi saya setuju insentif itu untuk memotivasi tapi nanti mohon dijelaskan kaitannya dengan anggaran. Kemudian saya juga setuju Badan POM untuk melanjutkan program-program 2014 kemarin bahwa komisi IX ini adalah komisi kerakyatan, matanya mitranya rakyat, mitranya Badan POM Menkes kemudian Nakertrans.BPOM Insentif UMKM 9

H. IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki
Kemudian yang kedua pada bulan Januari 2015 menyatakan bahwa sebanyak 583 kasus pelanggaran terkait bahan makanan dan obat-obatan ilegal, 202 kasus di antaranya telah menindaklanjuti melalui pengadilan, 14 perkara di antaranya sudah mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan sisanya sebanyak 381 kasus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Pertanyaannya, terkait pemberian sanksi administrasi maka tolong dijelaskan jenis atau kualifikasi kasus seperti apa yang hanya diberi sanksi administrasi? Dan mana yang diberikan sanksi pidana? Adakah kasus yang masuk dalam kualifikasi pidana namun tidak diselesaikan melalui pengadilan dan hanya diberikan sanksi administrasi.
Nanti mohon dijelaskan, karena begini saya tahu badan POM sudah luar biasa kerja siang malam termasuk yang di propinsi-propinsi itu tapi vonis pengadilan hanya begitu saja, tidak membuat efek jera daripada perusahaan-perusahaan yang pelanggaran terhadap obat dan makanan, padahal itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Nanti tolong dijelaskan itu .BPOM Sanksi administrasi 9

H. IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian Badan POM pun kemarin sudah melakukan sosialisasi ini saya sampaikan teman-teman yang baru juga maupun yang lama itu sangat penting sekali. Makanya dalam anggaran yang baru ini saya minta dimasukkan program kerakyatan agar Badan POM yang ada di provinsi maupun pusat turun bersama dengan teman-teman yang ada di Komisi IX ini, dengan maksud dan tujuan tidak lain supaya menyelamatkan dia , menyelamatkan rakyat dari pengaruh-pengaruh makanan, obat-obatan yang berbahaya untuk mereka sendiri, berbahaya untuk keluarga, berbahaya untuk anak-anak sekolah. Kemari itu sangat antusias sekali makanya program ini tolong diperbanyak kalau perlu , sekali lagi perbanyak, masalah anggaran jangan kuatir teman-teman Komisi IX termasuk pimpinan akan mem-back up nya dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat POM dan untuk kepentingan rakyat.BPOM Sosialisasi BPOM 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Saya hanya ingin mengatakan Pak Roy ini terlalu santun sebetulnya kalau mengingat apa yang dipaparkan oleh seluruh teman-teman tadi itu bagaimana kecakupan luas pekerjaan itu anggarannya kok tidak berubah? Anggaran 2015 seluruh komponen negara ini anggarannya bertambah di APBNP, Badan POM ini kok segitu 1,2 saja yang lain-lain ada tambahannya pak, kenapa tidak ada? Pertanyaannya apakah Pak Roy bersama staf tidak bisa meyakinkan bahwa pekerjaan ini sangat mulia padahal banyak hal yang bisa kita tambah, Balai POM nya kurang , tenaga pengawas kurang, kalau yang kita bayarkan hanya produk yang bisa diregistrasi itu mudah Pak, gampang , itu dievaluasi, tapi kalau yang di pertanyakan tadi oleh bagaimana dengan oplosan, wah bukan bagian kami, kan tidak bisa Pak menyatakan itu tidak bagian urusan Balai POM. Harus juga, karena menyangkut produk yang akan dijamin keamanannya.BPOM Anggaran BPOM 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Saya pikir itu usulan Pak Ketua. Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Dukungan 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Tadi sudah disampaikan mengenai jajanan di sekolah, ya tidak layak tapi kan pengusaha kecil itu tidak boleh mati juga, kira-kira apa yang dilakukan terhadap pengusaha kecil itu? Upaya apa itu tidak jelas juga seberapa besar itu angkanya disetiap sekolah, di seluruh Indonesia berapa, dan apa yang kita lakukan kan harus ada dibina itu Pak. Nggak boleh juga dibinasakan, mereka kemana makannya kalau nggak jualan, anak-anak itu ya tadi, gampang asal bisa mengenyangkan pasti dibeli, kira-kira begitu. Kalau bisa dibuatkan dengan program yang cakupan luas ini kira-kira anggarannya berapa? Saya ingin menegaskan itu lagi, Pak Chairul tadi sudah menyampaikan itu kalau kita disini sebetulnya ya sudah regulasinya apa, anggarannya berapa, penguasaannya kira-kira begitu. Kalau semulia ini pekerjaannya bapak tidak menyodorkan tambahan program dengan baik tentu kita bertanya juga kesungguhan bapak untuk pekerjaan yang mulia ini. Kalau Bang Robert Rouw tadi mengatakan wah ini tanggung jawab bapak , kan kira-kira begitu. Coba dijelaskan ke kita dan kira-kira apa yang harus di tapi setiap akhir dari penjelasan ini minta dukungan, nah yang mana yang mau didukung? Programnya nggak ada tambahan pak, saya melihat sebetulnya tidak cukup kalau hanya infrastruktur yang ada dengan sumberdaya manusia yang ada bapak tidak cukup, tidak kuat karena seluruh lapisan ini akan terjadi persoalan makanan dan obat ini.BPOM Dukungan untuk IKM 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Kalau membaca penghargaan ini kita harus salut memberikan penghargaan setinggi-tingginya Pak Roy atas kinerja yang dilakukan tetapi kalau kita bandingkan dengan cakupan tugas karena menyangkut obat dan makanan ini adalah keseharian kita, keseharian masyarakat. Maka banyak kasus-kasus yang samasekali tidak tersentuh dengan baik. Saya tidak bisa membayangkan seperti Bang Ali Thaher ini tadi mengatakan kira-kira begini dia sudah tahu kalau hitam itu kulitnya itu tidak bisa berubah gitu, tapi masih bisa diperdaya oleh iklan, ada bedak yang bisa memutihkan. Bagaimana Pak Ketua, Pak Syamsul kalau dengan saya lebih mudah saya dong terpengaruh dengan iklan bisa menumbuhkan rambut gitu kan, karena masih layak tumbuh rambutnya. Bagaimana dengan masyarakat kita yang jauh dari pemahaman apa yang disebut dengan makanan sehat.BPOM Kasus tidak tersentuh 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Oleh karena itu bisa kita sepakati bahwa payung hukum ini penting untuk Balai POM lebih kuat karena disamping ada dasar hukum yang lebih tinggi berupa Undang-Undang didalamnya itu harus punya daya paksa. Di POM itu harus ada bisa upaya paksa kalau tidak harus melapor lagi, melapor lagi ke Depkes, lapor lagi ke polisi. Yang kita pahami bahwa koordinasi di Republik ini waduh susah sekali, itu belum tertuang dengan baik Pak di mana, padahal itu sebetulnya cukup. Kalau Bang Robert Rouw tadi menjelaskan itu di Papua tidak usah di Papua, wong disini saja luar biasa, Raskin saja bagaimana pengawasan Raskin, banyak pak Raskin tidak layak untuk dimakan sebetulnya. Tapi tidak pernah kita dengar Balai POM itu sudah meneliti kelayakan Raskin. Kira-kira begitu. Itu satu.BPOM Payung hukum BPOM 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Saya pikir itu usulan Pak Ketua. Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM pemberdayaan 9
H. MARWAN DASOPANG 1 PKB Sumatera Utara II Laki-laki Oleh karena itu butuh kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak Pak, kalau hanya ada penyidik 500 , ada Pospom dibutuhkan ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak. Jadi masyarakat itu tidak lagi menjadi objek yang akan kita berdayakan, tapi sudah ada masyarakat yang berdaya yang bisa menjadi ujung tombak, kelompok-kelompok di desa-desa. Kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak kan harus ada biayanya, lah ini nggak ada program ini yang seperti ini. Nah kalau ini bisa dibuat kerjasama dengan Komisi IX saya pikir sangat baik, kita kalau Reses ke daerah ini pertanyaannya banyak sekali yang nggak bisa kita jawab. Lah kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi tombak alarm di sana itu bisa terdeteksi. Maka yang tidak diregistrasi itu cepat ada laporan lah kalau menunggu ada registrasi nggak akan dapat pak. Oplosan, ada jajanan, tapi kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak Balai POM yang bukan menjadi apa namanya pegawai di POM, pemberdayaan masyarakat itu saya pikir ini lebih baik.BPOM Ujung tombak, 9
H. SYAMSUL BACHRI 19 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Terima kasih.Terakhir, ini terakhir betul gongnya Ketua Komisi langsung Kami persilahkan yang terhormat Bapak Dede Macan Yusuf , kami persilakan.BPOM Fondasi 9
H. SYAMSUL BACHRI 20 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Terima kasih Ketua.Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,Kepala Badan POM ada 4 hal yang menguat tadi dari statement Anggota, yang pertama dukungan sangat kuat untuk memperkuat posisi POM. Yang kedua adalah adanya keinginan yang kuat agar ada program-program yang sosialisasi, peningkatan pengawasan dan juga anggota komisi siap memberikan dukungan secara langsung. Yang ketiga adalah program-program yang kira-kira sangat urgent untuk bisa disampaikan oleh POM , sekarang ini saat-saat pembahasan APBNP jadi kalau POM bisa menyampaikan skala prioritas yang segera perlu dibiayai tolong juga diberikan respon kepada forum ini.Kemudian terakhir tadi adalah tentu langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan dukungan tenaga ahli dan sebagainya dalam pembahasan RUU yang terkait dengan penguatan POM tadi.Saya kira kita akan break dan sambil break itu Saudara kepala mempersiapkan respon lebih lanjut apa yang telah disampaikan oleh para anggota tadi. Kita break selama 60 menit dan kita kembali pada pukul 15.00.Terima kasih.BPOM Kesimpulan 9
H. ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Jadi adindaku jadilah seorang pemimpin yang mempunyai keberhasilan, orang lain puas dengan apa yang kita kerjakan, kepuasan batin kita sendiri, terobosan sangat penting sekali. Seorang pemimpin itu harus mempunyai program belum ada orang tahu kita sudah membuat program itu, keberhasilan itulah yang menjadi kita sendiri , jadi adinda ini mewakili sama dengan Presiden tentang Balai POM ini ya kan, seluruh Indonesia. Kalau saya dulu kan hanya daerah kabupaten yang saya pimpin Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, itu pun masih ada juga riak-riak yang tidak puas. Seorang pemimpin harus tegas iya atau tidak , jangan ragu-ragu, kalau saya jadi Presiden mungkin masalah KPK dengan anu sudah selesai saya bikin itu. Nah jadi cuma nasib saja yang belum ini. Jadi alhamdulillah sudah jadi anggota dewan juga puas juga, saya pikir bagaimana ini membela rakyat ini, masyarakat ini untuk ke depan. Jadi saya dari awal sudah melihat aura adinda ini memang ada aura kepemimpinan. Kepemimpinan bukan karena muda dan tua, anda jabatan ada wibawa, ada wibawa ada jabatan gitu ya. Itu yang perlu dipegang. Sebab kadang-kadang jabatan sudah tinggi nggak punya wibawa, ada orang yang wibawanya hebat jabatannya nggak ada juga jalan, itu menunjuk manajemen itu adinda. Adinda ini suku mana ini dari Medan darimana ini? Manado? Campur? Jawa? Jadi karena tugas adinda ini adalah pengawas tingkatkan itu, yang diawasi ini di seluruh Indonesia adinda, di seluruh Indonesia, kenapa kok nah berapa tahun sudah menjadi kepala ini? Satu tahun, Ya taruhlah masih ini ya masih tahap tahap menjajaki ya.BPOM Kepemimpinan 9

H. ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki
Jadi saya sangat berharap sekali dengan adinda ini pengawasan ini sangat penting, saya setiap ini mau beli, mau belanja di pasar di supermaket atau mau makan sudah tahu saya yang jualnya kerudungan, tapi tetap saja ya halal apa haram makanan ini? Takut benar karena itu prinsip, akidah itu tidak bisa tawar- menawar kata Pak Ustadz itu , Pak Ustdaz Kyai haji Ali Thaher. Ini saya usulkan dia pindah ke Komisi VIII ya, banyak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah.
Jadi sekali lagi adinda , nah ini di televisi saya lihat. Ini pengawasan juga kembali situ ya, beberapa hari yang lalu tukang home industri bikin mie di TV Indramayu itu Kampungnya Ibu Susi itu Pangandaran. Itu ada bikin mie sudah bertahun tahun sudah beberapa kali dicek oleh petugas dilaporkan oleh masyarakat bahwa itu dicampur dengan formalin dia jawabkan apa "sudah sering pak datang yang ngecek kesini tetapi nggak ada masalah, masyarakat juga senang makan itu" itu jawaban yang punyanya. Nah ini kan kembali kepada adinda sebagai kepala Badan POM ini . Nah untuk akan datang adinda ya ya kalau perlu ajak-ajaklah kami ini dan anggaran harus ditambah itu ya Ketua, anggaran harus ditambah itu Ketua. Ini jangan apatis adinda, jangan apa adanya, harus ditambah, nah gunanya nanti yang baik-baik. Gitu saja, sebab sulit sekali kalau kebijakan sudah salah di dalam ini, padahal itu juga artinya pemakaian uang itu betul-betul dipakai oleh kepentingan tapi pindah kebijakan , nah itu KPK sudah periksa itu, Tipikor sudah periksa itu. Itu hati-hati benar itu, Nah makanya penting sekali pengawasan ini melibatkan kepala daerah masing-masing, itu kalau perlu ada Mou lah dengan kepala daerah. Sebab apa yang saya katakan tadi saya kan baru tahu ada Balai POM, cuma saya orangnya tidak bisa duduk di kantor, nggak bisa saya lewat satu jam itu sudah kelamaan di kantor Bupati itu. Saya selalu keluar , begitu saya ingat wah ini perlu meriksa pasar ini, jadi bukan hanya mau Hari Raya saja ini saya periksa, nggak. Ya kadang-kadang nama obat itu saya nggak ngerti, cuma saya selalu mengecek expired nya, hanya itu.BPOM Pengawasan 9

H. ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Dan untuk ke depan petugas pengawas atau penyuluh atau apakah yang namanya dari Badan POM ini untuk didaerah rekrutlah orang daerah itu sendiri, sebab apa, pentingnya adalah bahasa komunikasi itu yang bisa diterima oleh masyarakat situ. Kadang orang Kampung saya itu bahasa Indonesia saja nggak ngerti , makanya saya selalu asal saya turun tiap hari Jumat tidak pernah libur, sampai terakhir Jumat jabatan saya 2011 pertengahan, Senin akan didilantik Wakil saya untuk jadi Bupati kedua, pengganti saya. Saya masih tidur di Kampung di masjid , nah tidur di mesjid, mandi dikali sangat perlu dilayani oleh kepala desa atau apa, nggak perlu saya. Yang penting saya bisa dengan dan saya selalu belajar , sebab di daerah saya itu kampung ini dengan kampung ini berbeda bahasanya, logatnya berbeda, itu saya pelajari. Itulah penyampaian saya. Nah ini yang penting nanti kalau menerima pegawai untuk bertugas itu terimalah orang asli disitu, jangan bawa dari Jawa ini, kalau bawa bahasa Jawa disitu nggak laku, nggak ngerti. Ini jangan kebanyakan saudaranya adinda saja yang pegawainya diterima, jangan ya. Jangan, dimana saja, di Irian, belajar bahasa Irian. Saya lama juga di Irian Jadi itu saya minta, jadi adakan kerjasama dengan kepala daerah ini sebab kepala daerah tidak ada visi misinya yang mengatakan Balai Pom besok kita jadikan ini, nggak laku di masyarakat. Yang ada itu apa, visi misi untuk jadi kepala daerah itu oh nanti jalan, jembatan, rumah sakit. Nah oleh sebab itu ini dimata kepala daerah kurang trend untuk pengawasan ini, tergantung daripada kepala daerah itu sendiri. Kayak saya, saya selalu peduli , apa yang saya ingat saya jalan, nggak perlu saya dikawal apa ini, nggak perlu. Saya yakin kalau ada terobosan kedepan ini sebagai pemimpin yang berhasil nanti sampai pensiun saya minta dengan Presiden adinda jadi Kepala Badan POM terus ya, dan juga ini supaya Saudara ini bikin Undang-Undanglah untuk sama dengan ini tahap Menteri lah gitu. Ya dik ya, umur berapa sekarang? Berapa dik? Nah itu pentingnya muda kelihatannya itu, cewek-cewek pada senang begitu.BPOM Perekrutan 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Ada sebuah pepatah latin, yang menyebut istilah dengan foluntas Habetur profakto, setiap perkataan itu memiliki nilai jika ada perbuatan, saya Muhammad Ali Taher Parasong, dapil 3 Banten, kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang daerah industri, Nomor A- 495, asli Nusa Tenggara Timur pulau Solor kabupaten Fores Timur Flores. Indonesia Timur, Mimpi tak seindah realitas, foluntas habetur profakt, seringkali kita lihat di iklan-iklan saudaraku di Televisi di media massa, apalagi saya baca dalam visi anda BPJS itu berharap supaya ini mendunia, menjadi BPJS berkelas dunia terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan.BPJS Tenaga Kerja BPJS mendunia 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu, niat baru di tahun baru di awal ini mudah-mudahan akan bisa terwujud ikrarkanlah ketika terintegrasi dengan Jamsostek ini ke dalam BPJS ini akan memberikan angin baru, udara baru mulailah dengan perangkat perundang-ndang yang terukur, terstruktur, memiliki filosofi yang jelas. Sehingga ketika filosofi mendunia, dunia bagi siapa? Jangan sampai seperti apa namanya ini, jalan tol Jasamarga dapat ISO berapa tuh? 9000 sekian, padahal macet tidak karuan, wc saja hak-hak konsumen tidak juga terpenuhi.BPJS Tenaga Kerja Integrasi Jamsostek ke BPJS 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Yang ketiga, saudaraku sekalian. Saya kira ketika kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah yang terkait dengan Jamsostek atau dengan BPJS Ketenagakerjaan, jangan didampingi eselon 3 atau eselon 2, eselon satu, eselon satu, beberapa kali kita ke daerah didampingi oleh eselon 3, tetapi bukan Saudara tempat lain mumpung belum diomelin oleh Anggota DPR RI mulailah dengan niat yang baik itu, saya kira yang keempat, tadi sudah ditanyakan, saya memperkuat saja bahwa outsourcing itu bagi tenaga kerja yang lepas perjanjian tidak sesuai dengan perjanjiani akhir masa kerjanya itu bagaimana, supaya bisa dicover, termasuk saya dulu mendapatkan juga Jamsostek itu 15 juta 700 sekian, keluar dari Wakil Direktur Rumah Sakit dapatnya 17 juta, 20 tahun, dapat 17 juta tetapi alhamdullilah, wa syukurillah, wa ni matillah, walahaula wallalilah, Saudara Pimpinan.BPJS Tenaga Kerja Pendampingan eselon 1 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Nah, oleh karena itu menurut hemat saya mulailah dengan perangkat peraturan Perundang-undang yang jelas, sehingga ketika hak-hak konsumen termasuk juga hak-hak tenaga kerja itu bisa mendapatkan hak yang sebagus-bagusnya. Yang kedua Saudara sekalian, bagaimana merumuskan dengan antara BPJS Kesehatan dengan 4 poin yang Saudara kerjakan, 4 program itu, jaminan kesehatan bagaimana korelasinya, satu sisi tenaga kerja menyiapkan jaminan kesehatan, satu sisi ada BPJS, saya ingin mendengarkan bagaimana hubungan kerjanya itu, mekanisme hubungannya sehingga tidak tumpang tindih. Niat baik kita ini supaya bisa diatur, bisa diserasikan, kok ada 4 hal yang dijamin dalam tenaga kerja tetapi kesehatan juga mengcover supaya tidak tumpang tindih sekaligus double anggaran.BPJS Tenaga Kerja Perangkat regulasi, 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian, saya hanya berpesan bahwa peraturan pemerintah yang akan dibuat nanti itu, betul-betul harus betul-betul kebutuhan, bukan rekayasa politik. Saya ini orang hukum, lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan itu ada 2, disebut dengan sosial engineering, yang kedua adalah sosiologi jurisprudence, sosiologi jurisprudence itu artinya undang-undang itu lahir karena kebutuhan, tapi yang kedua ini yang saya kuatirkan dia lahir karena rekayasa politik atau kemauan orang per orang, ini yang kita hindari, kita ingin mulai sekarang bangsa ini mulai berpikir jujur, amanah karena itu ada Partai Amanat Nasional ya Pak saya dari PAN, oleh karena itu berpikirlah secara oh ini lahir karena kebutuhan.BPJS Tenaga Kerja PP sesuai kebutuhan 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira itu ikhtiar yang terbaik menurut visi dan misi kita, cuma implementasinya perlu harus mendapatkan perhatian yang lebih, oleh karena itu saya hanya berpikir pertanyaan-pertanyaan teknis saya belum masuk, karena saya sadar betul bahwa transisi integrasi dari Jamsostek menjadi BPJS tenaga kerja perlu waktu, perlu perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasar baru bisa membangun kinerja, baru setelah itu baru semester setelah Juli kita bisa nilai supaya ada kepastian hukum, kalau teknis-teknis barangkali dari sekarang bisa dikuti saja, tetapi bagi saya kalau belum ada peraturan pemerintah, perangkat-perangkat teknis yang mengaturnya, saya khawatir mendunia akhirnya menjadi ….(tidak jelas)…BPJS Tenaga Kerja Transisi 9
H.M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum.BPJS Tenaga Kerja tumpang tindih 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian selanjutnya  yang  tadi juga sudah disoroti oleh kawan-kawan karena kita kemarin juga mendapatkan  keluhan dan  pengaduan dari   organisasi  rumah sakit  swasta waktu kita di Dokter Sutomo Surabaya. Ya memang akan lebih bagus   meskipun diaturannya  tidak mengatakan wajib tetapi mengatakan dapat ini memang seyogyanya kalau  bisa memang seluruh rumah sakit   negeri otomatis dan swasta ini  mengikuti kerjasama dengan  BPJS sehingga  itu akan mendekatkan layanan-layanan kepada masyakat  sehingga masyakat  lebih mudah mengakses akantetapi   ketika kita akan memberikan warning  atau mungkin paksaan kepada rumah sakit  swasta   kita  juga harus konsekuen,  jadi ketika kita menyuruh ya kita konsekuensinya  kita harus penuhi, jangan claim terlambat dan   lain sebagainya persoalan-persoalan yang  tadi disebutkan oleh teman-temanBPJS Kesehatan Akses rumah sakit 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Sudah banyak dari kawan-kawan yang menyampaikan berbagai pertanyaan dan pernyataan sekaligus saran dan nasihat, dari kami beberapa. Yang pertama sesungguhnya program yang dicanangkan oleh pemerintahan Bapak Djokowi JK ini sudah sangat bagus. Akan tetapi ketika kita melihat aplikasi di lapangan terutama di daerah-daerah, karena kebetulan kami bersama dengan rekan-rekan anggota dewan melaksanakan Reses masih banyak persoalan-persoalan yang masih rumit dan amburadul di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kasus KIS misalnya, Kartu Indonesia Sehat. Ada yang mengatakan bahwa KIS ini ada mal data, artinya ada persoalan pendataan awal ada yang mengatakan datanya ini mestinya sesuai dengan faktual di lapangan tetapi ada yang menyampaikan bahwa data yang dipakai itu adalah data statistik tahun 2012. Sehingga sekian tahun berjalan pasti ada perubahan dan pergeseran taraf hidup masyarakat, dalam kurun waktu 3- 4 tahun pasti yang kemarin ini masih kondisi mampu karena persoalan-persoalan ekonomi sehingga dia menjadi miskin tetapi dia tidak masuk dalam data itu. Nah inipun juga berimbas kepada birokrasi di tingkat bawah. Ada yang kepala dusun, atau lurah atau kepala desa yang disalahkan karena data yang simpang siur, data yang salah, sehingga ada tuduhan kepada perangkat-perangkat desa ya tentunya saudara-saudara kepala desa yang dimasukkan dalam data. Ini beberapa persoalan di daerah yang membuat kekacauan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami minta penjelasan kepada Ibu Menteri bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam persoalan ini, termasuk BPJS Pak Fahmi jadi sebagus apapun program atau kegiatan ketika sosialisasi di masyarakat tidak dilaksanakan secara baik, secara masif, secara kontinyu ini ada banyak persoalan yang terjadi di daerahBPJS Kesehatan Akurasi data yang digunakan 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian yang  selanjutnya  kemarin  kita masih ingat ketika kita membahas APBNP 2015,  kita kan    tambahkan anggaran  untuk  peningkatan  peserta penerima bantuan iuran PBI jaminan  kesehatan  nasional menjadi  88,2 juta jiwa antara lain tambahan  1,8 juta orang  Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial atau PMKS yang  meliputi kelompok masyakat miskin, rentan miskin serta tunawisma dan sekitar 32.000 orang  miskin,    penghuni Lapas dan Rutan. Nah ini yang  ingin kami tanyakan seberapa  jauh  data by name   terhadap sasaran tersebut setelah   yang  dimiliki oleh BPJS ini mohon penjelasan dan klarifikasinya. BPJS Kesehatan APBNP 2015 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini berkaitan dengan bidan PTT ini membutuhkan kejelasan. Ibu Menkes, apakah ada formasi baru, apakah nanti diperpanjang atau bagaimana perlakuannya karena sesungguhnya bidan ini sangat dibutuhkan di daerah, terutama di daerah-daerah kota Kabupaten yang terbelakang, ini sangat dibutuhkan sekali. Saya rasa tiga hal itu itu melengkapi pertanyaan dari kawan-kawan terdahulu, kami mohon tanggapan dan masukannya sehingga bisa untuk perbaiki kinerja kita kedepan, baik itu eksekutif maupun legislatif.BPJS Kesehatan Bidan PTT 9

Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki
Sorotan-sorotan dan masukan yang  tajam dari  rekan-rekan Komisi IX  tadi adalah merupakan  manifestasi dari kecintaan kami kepada masyakat , kepada rakyat terkait dengan masalah-masalah  yang  berhubungan dengan  BPJS dan Layanan Kesehatan. Cuma tadi mungkin Pak Fahmi itu  banyak mendapatkan masukan-masukan yang  agar membuat Pak Fahmi senang saja pak, jadi ada kalanya  Pak Fahmi mungkin secara personal langsung  turun   kebawah  melihat kondisi realitas  yang  terjadi di masyakat tentang  buruknya layanan kesehatan yang  bekerjasama dengan  BPJS. Hampir semua  rekan-rekan Komisi IX menyuarakan tentang persoalan-persoalan  yang  terjadi di masyakat. Kalau  nanti peserta  BPJS ini bertambah   kemudian kinerja  dan kerja dari  Pak Dirut dan jajarannya tidak dioptimalkan,  apalagi nanti ketika  Undang-undang  BPJS diterapkan bahwa 2019  ini semuanya harus ikut JKN, kalau tidak dibarengi dengan   kesiapan sarana dan prasarana  maka yang  terjadi adalah penyiksaan pasien Pak Fahmi  bahkan pembunuhan pasien. Ketika kami melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah  ke Dapil kemudian ke beberapa tempat yang  terakhir kemarin ke Surabaya   ke Dokter Sutomo dan sebagainya kita melihat secara langsung bahwa  pasien ini    sampai dilorong-lorong rumah sakit  , IGD penuh, ruang perawatan penuh, ICU penuh bahkan ada yang  menunggu  berbulan-bulan untuk melaksanakan operasi atau yang  lain  sehingga ada yang  menaikkan    kelas agar 
mendapatkan pelayanan yang  itupun sangat  terpaksa dilakukan dan masih banyak lagi kasus-kasus  baik itu kita temukan di Dapil  maupun yang   kita lihat di media. Misalnya kasus pasien stroke di RSPAD Gatot Subroto Ibu Maryam yang  karena memang  tidak ada pola komunikasi dan hubungan yang  baik antara BPJS dengan pihak rumah sakit. Kemudian kasus yang  menimpa Ibu Sri Supartini yang   anaknya    bayi kembar yang   meninggal karena  kasusnya kayak dipingpong kesana kemari   sehingga mendapatkan pelayanan yang  terlambat   dan akhirnya nasib tragis itu menimpa  dua bayi kembar yang  akhirnya meninggal dunia, ini beberapa persoalanpersoalan yang  terjadi  di masyakat. Oleh karena itu  sekali lagi bahwa saran kritik yang  pedas ini hendaknya menjadi pemicu  dan pemacu Pak Fahmi  dengan segenap jajarannya untuk bekerja yang  lebih maksimal. Itu yang  pertama.  Kemudian yang  kedua, tadi mungkin didepan teman-teman juga sudah menyoroti   terkait dengan  rencana  kenaikan ...(REKAMAN TERPUTUS) BPJS Kesehatan Buruknya pelayanan 9

Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Ini menurut hemat kami   jangan dinaikkan dulu meskipun ada beberapa argumen dari BPJS bahwa ini akan tombok, tekor dan lain sebagainya. Ini ada  beberapa persoalan yang  melatarbelakangi  ditengah-tengah  masyakat terutama   saat ini kondisi  masyakat yang  secara ekonomi betul-betul  sangat memprihatinkan dengan  kenaikan  harga BBM ini   memiliki multiplier effect yang   luar biasa ditengah-tengah masyakat, kemudian  yang  kedua  para pengusaha dan juga buruh ini juga sangat  berat sekali  karena mereka juga ada kewajiban untuk  mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu yang  terpenting adalah layanan ini kita optimalkan    dulu, kita maksimalkan dulu bagaimana supaya lebih baik habis  itu   nanti kita baru   berpikir tentang bagaimana kita menaikkan premi tersebut. BPJS Kesehatan Menaikan premi 9



HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Bahkan ketika ditanyakan kepada petugas BPJS saja banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik atau jawaban-jawabannya tidak memuaskan kepada para penanya. Ini mohon penjelasan sejauh mana atau langkah apa yang sudah dilakukan terkait dengan sosialisasi secara masif di tengah-tengah masyarakat. IIu yang pertama kemudian yang kedua, terkait dengan bayi lahir yang mengalami gangguan kesehatan tidak mendapatkan klaim dana BPJS sampai bayi itu didaftarkan. Ini mengacu kepada Keputusan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014, dimana ada ketentuan kartu peserta yang baru mendaftar bisa berlaku setelah 7 hari kemudian. Ini tentunya akan terjadi persoalan di tingkat masyarakat di sisi lain kalau hal itu ditangani oleh petugas di lapangan akan menyalahi peraturan tetapi ketika tidak ditangani ini di luar kewenangan aturan ini. Ini menjadi sebuah dilema dan bisa jadi ini akan berdampak berdampak kepada kematian bayi, Sementara kalau kita lihat target MDGs tahun 2015 disinikan ada dua poin penting yang terkait dengan bayi dan ibu melahirkan, menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan angka kematian bayi menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup. Ini mohon tanggapan dan komentarnya.BPJS Kesehatan Pelayanan BPJS, 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian yang  terakhir  ini  per 15 Mei 2015 ini jumlah peserta BPJS  ada 144.330.879   orang  dari target 168 juta diakhir tahun 2015.  Hal ini  berarti masih ada kekurangan target kurang lebih sekitar 24 juta jiwa.  Yang  menjadi pertanyaan  kami adalah  dari jumlah peserta mandiri yang  telah terdaftar diluar  PNS, TNI Polri berapa persen yang  membayar iuran secar aktif, ini mohon penjelasan. Kemudian  sosialisasi  BPJS masih perlu digencarkan seperti  masukan teman-teman. BPJS Kesehatan Peserta BPJS 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian yang  terakhir  ini  per 15 Mei 2015 ini jumlah peserta BPJS  ada 144.330.879   orang  dari target 168 juta diakhir tahun 2015.  Hal ini  berarti masih ada kekurangan target kurang lebih sekitar 24 juta jiwa.  Yang  menjadi pertanyaan  kami adalah  dari jumlah peserta mandiri yang  telah terdaftar diluar  PNS, TNI Polri berapa persen yang  membayar iuran secar aktif, ini mohon penjelasan. Kemudian  sosialisasi  BPJS masih perlu digencarkan seperti  masukan teman-teman. BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Oleh sebab itu kami mengusulkan tambahan anggaran dan kegiatan  sosialisasi BPJS sehingga kepesertaan BPJS ini bisa menjadi maksimal dan pemahaman masyakat termasuk pemahaman petugas BPJS  di tingkat bawah di tingkat  kabupaten ini perlu dioptimalkan. BPJS Kesehatan Tambahan anggaran 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Terima kasih Pak Ketua. Saya kembalikan.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan waktu tunda aktif BPJS 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Pertama, saya perlu mengapresiasi misi yang diemban oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni jembatan menuju kesejahteraan pekerja, tentu ini terkandung amanah yang sangat berat sekali Bapak-bapak, Ibu sekalian, sehingga ini membutuhkan kesungguhan dalam melaksanakan program-program kerja sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak dan juga cita-cita kita semuanya untuk mensejahterakan para pekerja ini bisa terwujud. Itu yang pertama. BPJS Tenaga Kerja Apresiasi 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,Yang saya hormati Bapak Direktur BPJS Ketenagakerjaan beserta segenap jajarannya,Hadirin sekalian yang saya hormati pula.Perkenalkan nama saya Hamid Noor Yasin, dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV, Wonogiri, Sragen, Karang Anyar, dari Fraksi PKS.BPJS Tenaga Kerja jaminan pensiun 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Oleh karena tu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak-Bapak sekalian, yang pertama adalah tentang kesiapan karena sesuai dengan amanah undang-undang SJSN dan Undang-Undang BPJS bahwa 1 Juli besok berarti kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini akan menjalankan program jaminan pensiun waktu yang sangat singkat ini, sejauh mana kesiapan-kesiapan atau hal-hal yang sudah disiapkan oleh Pak Direktur dan jajarannya termasuk juga program jaminan hari tua dan juga program jaminan kecelakaan kerja, itu yang pertama.BPJS Tenaga Kerja Kesiapan 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian yang kedua, sering kita diskusikan di Komisi IX DPR RI ini bahwa di DPR RI ini ada komisi mata air, dan ada komisi air mata Pak, Komisi IX DPR RI ini termasuk komisi airmata artinya setiap persoalan-persoalan yang mendera kawan-kawan kita tenaga kerja, baik itu kawan-kawan buruh yang sudah sering datang kemari mengadukan berkaitan dengan persoalan-persoalan upah, juga persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah BPJS Tenga Kerja.BPJS Tenaga Kerja Persoalan tenaga kerja 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian yang kedua, di dalam Pasal 55 Undang-Undang BPJS dinyatakan ancaman pidana selama 8 tahun dan denda Rp.1 miliar bagi pemberi kerja yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, namun bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya akan mendapatkan sanksi administratif, berupa tidak mendapatkan layanan publik, bagaimana pihak BPJS Ketenagakerjaan menyikapi hal ini, bagaimana dapat memastikan setiap perusahaan mendaftarkan pekerjanya? Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini mohon penjelasannya.BPJS Tenaga Kerja Sanksi,  9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Bapak,Ibu sekalian, Pimpinan yang kami hormati.Saya rasa dua hal itu yang ingin kami sampaikan mohon klarifikasinya, mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan.Terima kasih. saya kembalikan.BPJS Tenaga Kerja tunggakan 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Terima kasih Pak Hamid. Selanjutnya Ibu Siti Masrifah silakanJaminan Sosial bantuan BPJS 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Di sini ingin kami tegaskan bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih fundamental dibandingkan sekedar kita menaikkan iuran tadi yang disampaikan oleh Pak Ghazali tadi untuk kepesertaan yang PBI penerima bantuan iuran itu dari 19.225 per bulan per pasien menjadi 27.500 per bulan.Kemudian untuk yang non PBI yang kelas tiga akan menjadi 35.500 per orang per bulan, kemudian kelas dua menjadi 52.500, kemudian kelas satu menjadi 69.500. Nah ini sebelum kita menaikkan iuran menurut hemat kami ini perlu penjabaran yang lengkap dengan hasil audit yang jelas, ini yang perlu kita garis bawahi Ibu pimpinan.Jaminan Sosial Kenaikan iuran BPJS, 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari paparan yang disampaikan oleh Doktor Ghazali tadi lonjakan jumlah kepesertaan BPJS ini sudah luar biasa. Data terakhir sampai 140,6 juta , target tahun 2014 yaitu 131 juta jiwa. Kalau kita cermati dari beberapa kunjungan kami di lapangan baik itu kita melaksanakan kunjungan bersama dengan kawan-kawan Komisi IX dan juga kunjungan yang kita lakukan secara personal pada saat Reses, sungguh kondisi layanan kesehatan terhadap para peserta BPJS ini masih sangat memprihatinkan pak. Kemarin kita di Makassar misalnya mengunjungi 2 rumah sakit baik itu di Kota Makassar maupun di propinsi Rumah Sakit Doktor Wahidin Sudirohusodo, ini pasien-pasien tidak tertangani dengan baik pak, dilorong-lorong ada pasien, di ICU penuh, diruang operasi penuh, di ruang perawatan penuh, bahkan antrian sampai berhari-hari belum mendapatkan pelayanan secara baik.Jaminan Sosial Lonjakan peserta BPJS 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Jadi perlu hasil audit yang jelas sebelum nanti kita memberikan persetujuan atau kesepakatan tentang usulan untuk kenaikan iuran tadi. Kemudian tadi kami juga tegaskan bahwa ada perubahan yang fundamental yang lebih penting dibanding hanya peningkatan iuran semata. Apalagi nanti ketika tahun 2019 ini jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia akan dilayani oleh BPJS apa yang terjadi? Ketika infrastuktur sumber daya manusia ini tidak ada perubahan-perubahan yang fundamental. Justru yang terjadi adalah akan terjadi penyiksaan terhadap rakyat kita karena tidak tertampung, semua rumah sakit rujukan penuh dan lain sebagainya.Jaminan Sosial Perubahan infrastruktur SDM 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Sebelumnya perkenalkan nama saya seperti yang disampaikan Pak Syamsul tadi, Hamid lengkapnya Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS daerah pemilihan IV Jawa Tengah Wonogiri, Sragen dan Karanganyar. Pertama, saya memberikan apreasiasi atas paparan yang disampaikan Ibu Ambar sangat sistematis dan bagus mudah-mudahan ini tidak PLT terus segera definitif termasuk salah satu...yang tadi ya Bu ya, oh tidak. Terutama mungkin saya akan menyoroti di point dihalaman 13 tentang arah kebijakan tahun 2015 -2019: 1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam sistem jaminan kesehatan nasional, 2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, 3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi diseluruh wilayah, 4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, 5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana dan seterusnya. Saya mengawali dari itu karena kalau ini dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sampai kepada lapisan masyarakat bawah tentu ini akan mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi persoalannya sebagus apapun konsep yang kita canangkan tetapi ketika aplikasi dilapangan terjadi kendala ini tentu hasilnya kurang maksimal. Berdasarkan pengalaman kami dilapangan beberapa persoalan tersebut diantaranya adalah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dengan kabupaten termasuk dukungan yang minim dari alokasi anggaran di APBD kabupaten. Jadi sisi lain kelebihan otonomi daerah ini mungkin lebih mempercepat kemandirian daerah tetapi dilain sisi terkait dengan persoalan-persoalan BKKBN ini dukungan dari dinas daerah menurut hemat kami masih sangat kurang. Lah ini mungkin saran agar sosialisasi kemudian koordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten terutama ini harus betul-betul ditingkatkan dan dioptimalkan.Keluarga Berencana Arah kebijakan tahun 2015--2019 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian kelemahan yang lain adalah minimnya sumber daya manusia terutama PLKB. Jadi di kabupaten-kabupaten yang kami kunjungi rata-rata satu PLKB itu mengampu 2 kecamatan. Ada yang satu kecamatan, ada yang dua kecamatan atau ada yang dalam satu kecamatan itu dia membawahi 6 sampai 7 desa padahal idealnya mungkin 2 atau 3 desa itu bisa maksimal pendekatan dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Lah ini mungkin beberapa hal yang diantisipasi dan dipersiapkan. Karena apa, karena seperti paparan Bu Ambar tadi bahwa laju pertumbuhan penduduk kita jika pertumbuhannya linier maka tahun 2035 penduduk kita akan menjadi 333 juta sekian. Dan kalau kita peringkatkan kita ini kan menempati urutan keempat dunia, yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika kemudian yang keempat Indonesia. Akan tetapi berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia ini yang paling banyak adalah yang usia 0-40 tahun artinya ini kan usia produktif bahkan Bappenas memprediksikan kalau pertumbuhan penduduk tidak kita kelola dengan baik nanti 100 tahun lagi penduduk kita akan mencapai angka 1 milyar. Kalau itu terjadi kemacetan mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta saja di kota-kota kabupaten, di desa-desa bahkan akan mengalami kemacetan disamping akan terjadi krisis energi, krisis lahan, krisis air dan lain sebagainya.Keluarga Berencana Jumlah PLKB minim 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mungkin saya akan memulai dari pertanyaan yang sederhana tetapi sesungguhnya hal yang saya tanyakan ini meskipun sederhana merupakan suatu hal yang menjadi akar masalah persoalan ini. Yang pertama adalah terkait dengan buvanest spinal yang 0,5 itu, apakah obat itu memang berbahaya atau tidak dalam tindakan anastesi , jika berbahaya kenapa obat itu diproduksi dan beredar sangat luas? Ini sederhana tapi inilah akar persoalannya.Kesehatan Buvanest spinal 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Tadi Pak dokter menyampaikan bahwa dokter tidak tahu karena itu kesalahan label ini , jadi dokter tidak sampai melihat detail tentang kandungan dan sebagainya kecuali hanya melihat labelnya saja. Dan ini sudah sejauh mana, karena kasus ini sudah berjalan dua bulan dan betul-betul membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Waktu saya kembalikan. Ass Ya waktu sudah pukul satu, waktu saya perpanjang 15 menit lagi, terakhir Pak Alex silakan. Terima kasih Pimpinan. Untuk menghemat waktu mohon ijin saya langsung saja. Tadi disampaikan bahwa labelnya berupa stiker, pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan bagi saya untuk menukar stiker label tersebut .Kesehatan Kesalahan label 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Nah kemudian yang ketiga bungkus dengan isinya berbeda, bungkusnya buvanest tetapi isinya traneksamat apakah yang beredar luas tadi yang saya sampaikan 13.000 kemudian ditarik 11.000 masih 2.000 itu juga ditemukan, yang terjadi perbedaan antara isi dan bungkus tadi. Kemudian yang terakhir ini menyangkut organisasi atau lembaga-lembaga profesi kalau BP POM kan sudah melakukan audit investigasi dan hasil audit investigasi sudah sampaikan kepada kita . Ini lembaga-lembaga profesi tadi apakah sudah melakukan audit investigasi kepada jajaran.Kesehatan Perbedaan label dan isi obat 9
HAMID NOOR YASIN 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Yang kedua, Buvanest spinal beserta kemasannya yang ramai akhir-akhir ini yang kemarin kawan-kawan dari Komisi IX juga melakukan sidak ke lokasi ini kan mencuat hanya terjadi di di rumah sakit Siloam. Nah apakah ini juga terjadi di tempat lain , mengingat tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi ya itu obat itukan sudah beredar 13.000 bungkus kemudian ditarik 11.000 berarti kan ada 2.000 apakah masih beredar apakah sudah digunakan di tempat yang lain? Ini perlu penjelasan yang jelas.Kesehatan Peredaran 2000 buvanest 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Pertama, kami memberikan apresiasi   dengan bertambahnya anggaran  yang  Rp.505 miliar meskipun kalau kita lihat beban kerja   dan target yang  akan dicapai    penambahan itu masih kurang sebetulnya sehingga kalau bisa ditambah lagi tentu akan lebih mudah untuk menyelesaikan   beberapa  persoalan-persoalan yang  menjadi target capaian di Kementerian  Tenaga Kerja. Ketenagakerjaan Anggaran 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki  Saya sedikit mengulas dari yang  disampaikan Pak Menteri yang  terakhir, yakni  penambahan di Ditjen Binallatas Rp. 285 miliar dan Ditjen Bina  PMK Rp.220 miliar  tidak terlihat detail  anggaran  dan penambahan target kinerjanya.  Jadi yang  pertama, perlu dijelaskan   dulu detail rencana kegiatan  dan anggaran  di   Kemenaker termasuk target   kinerjanya.Ketenagakerjaan Anggaran 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Pertama, kami memberikan apresiasi   dengan bertambahnya anggaran  yang  Rp.505 miliar meskipun kalau kita lihat beban kerja   dan target yang  akan dicapai    penambahan itu masih kurang sebetulnya sehingga kalau bisa ditambah lagi tentu akan lebih mudah untuk menyelesaikan   beberapa  persoalan-persoalan yang  menjadi target capaian di Kementerian  Tenaga Kerja. Ketenagakerjaan Beban kerja 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian  yang  ketiga, banyak BLK di daerah  yang  kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak optimal dalam menambah tenaga terampil. Nah ini bagaimana rencana Kemenaker dalam menguatkan BLK di daerah  sehingga bisa sekualitas yang  ada di pusat, karena  persoalanpersoalan pengangguran di daerah  ini  masih sangat  banyak sekali dan   APBD di kabupaten-kabupaten masih belum mampu menjangkau secara  keseluruhan terhadap persoalan-persoalan tenaga kerja di daerah.  Ketenagakerjaan BLK 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang keempat adalah persoalan jaminan pensiun. Kemudian yang kelima penegakan hukum yang lemah. Jadi memang sering kita rasakan bahwa hukum ini kadang-kadang berpihak atau kadang-kadang kalau ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam. lni juga persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian diperparah lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rusdi tadi, dengan adanya kenaikan harga BBM yang dua hari yang lalu diumumkan oleh presiden dan ini akan semakin menambah derita. Tidak hanya teman-teman buruh tetapi ini seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami senafas dengan teman-teman buruh bahwa kami pun juga menolak atau pemerintah, presiden dalam hal ini harus membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya luar biasa. Saya setuju kalau teman-teman buruh mengadakan aksi di lapangan dalam rangka menekan persoalan ini, menyuarakan aspirasinya sehingga mudah-mudahan dengan gelombang aksi dimana-mana membuka mata hati presiden, membuka mata hati pemerintah sehingga mencabut kebijakan ini.Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang kedua, ini karena waktunya sangat singkat, kami juga singkat• singkat saja. Yang kedua adalah Migrant Care. Jadi persoalan migrant care ini adalah masih banyaknya kasus-kasus kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Tadi Pak Wahyu menggambarkan bahwa kalau ada orang asing yang sebetulnya dia mendapatkan keuntungan banyak dari bangsa Indonesia, datang ke Indonesia digelar karpet merah tetapi para pahlawan-pahlawan devisa, yang membawa keuntungan dan kesejahteraan bagi bangsa, pulangnya bahkan diploroti, bahkan dipotong, disuruh kesana-kesini dan sebagainya, ini perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Saya rasa kami pun juga senafas dengan itu Pak, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong sebuah kebijakan-kebijakan yang pro dengan apa yang bapak-bapak perjuangkan. Bapak/ibu perjuangkan.Ketenagakerjaan Kekerasan Pekerja Migran 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang kedua, persoalan isu upah yang juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa beberapa saat yang lalu kita juga melakukan RDPU dengan beberapa organisasi buruh Bapak/lbu sekalian. Disitu juga disuarakan atau beberapa tuntutannya diantaranya adalah perlu direvisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait No. 13 Tahun 2012 terkait dengan KHL. Jadi KHL dari 60 item menjadi 84 item. Berarti masih ada 24 item yang belum masuk dalam kompenen itu. Nah ini mungkin kami perlu penjelasan bagaimana langkah atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak/lbu sekalian yang menjadi mediator sekaligus menjadi wasit dan lain sebagainya begitu.Ketenagakerjaan KHL 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Terima kasih sekali atas informasi dan paparan yang telah disampaikan yang tentunya dari persoalan-persoalan yang disampaikan tadi akan menghadirkan simpati dan empati dari kita terutama Anggota Komisi IX yang membidangi persoalan-persoalan ini. Hanya sayangnya waktu yang sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengeksplorasi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan dari KSPI maupun dari migrant care. Tetapi dari beberapa paparan tadi kami mencoba menyerap dari berbagai aspirasi tadi memang banyak persoalan-persoalan krusial yang sedang dihadapi kawan• kawan dari KSPI dan juga Migrant Care. Kami mencoba merangkum itu yang dari KNPI ada 6 persoalan utama paling tidak. Yang pertama adalah persoalan upah murah, sehingga dengan upah murah tadi menghambat hak-hak dari teman-teman buruh terutama hak mendapatkan kesehatan jasmani dan rohaninya. lni kenapa murah itu persoalannya banyak sekali termasuk persoalan KHL tadi Pak yang mestinya komponennya banyak tetapi hanya 60 komponen tadi yang dijadikan dasar sebagai penetapan KHL sehingga upahnya sangat murah sekali.Ketenagakerjaan KHL 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Tidak banyak yang  hendak saya soroti pak, terima kasih untuk  presentasinya. Saya tertarik dengan saya  Nawa Kerja Ketenagakerjaan   dari Kemenakertrans. Yang  ingin saya tanyakan ini mungkin  tidak ada kaitannya dengan anggaran  hanya sekedar wacananya saja, yang  ketiga adalah percepatan sertifikasi profesi. Pertanyaan saya  bagaimana dengan tenaga kerja asing ini  terkait dengan Mea nanti. Apakah tenaga kerja asing itu untuk mereka bisa bekerja disini  mereka juga akan mendapatkan sertifikasi juga dan bagaimana upaya bapak untuk melindungi  tenaga kerja lokal. Ketenagakerjaan MEA 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang kedua adalah jaminan kesehatan terus kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tenaga kerja outsourching. Saya kebetulan Pak, setiap saat itu bergaul dengan teman-teman outsourching terutama outsourching charter listrik begitu Pak, pembaca meter listrik sehingga saya bisa merasakan nafas atau derita dari teman-teman yang ada di lapangan. Kebetulan kemarin banyak juga membantu di lapangan, teman• teman OS Charter itu karena mereka punya wilayah-wilayah yang menyeluruh di seluruh kabupaten.Ketenagakerjaan Outsourching 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang keempat adalah persoalan jaminan pensiun. Kemudian yang kelima penegakan hukum yang lemah. Jadi memang sering kita rasakan bahwa hukum ini kadang-kadang berpihak atau kadang-kadang kalau ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam. lni juga persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian diperparah lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rusdi tadi, dengan adanya kenaikan harga BBM yang dua hari yang lalu diumumkan oleh presiden dan ini akan semakin menambah derita. Tidak hanya teman-teman buruh tetapi ini seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami senafas dengan teman-teman buruh bahwa kami pun juga menolak atau pemerintah, presiden dalam hal ini harus membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya luar biasa. Saya setuju kalau teman-teman buruh mengadakan aksi di lapangan dalam rangka menekan persoalan ini, menyuarakan aspirasinya sehingga mudah-mudahan dengan gelombang aksi dimana-mana membuka mata hati presiden, membuka mata hati pemerintah sehingga mencabut kebijakan ini.Ketenagakerjaan Penegakan Hukum 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian  yang  kedua secara khusus  terkait pengentasan tenaga kerja  anak  perlu ditingkatkan target kinerjanya dan ditambah  anggaran  minimal  2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Meskipun kemarin kita perlu   memberikan  apresiasi juga bahwa    tahun 2014 Kemenaker berhasil mencapai target 100%  berupa penarikan tenaga kerja  anak sebanyak 15.000 jiwa dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Ketenagakerjaan Pengentasan tenaga kerja anak 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian yang  keempat    kami mengusulkan kegiatan  penyempurnaan   peraturan Ketenagakerjaan   ditambah dari si target kinerja   dan jumlah anggaran  di Ditjen PHI   dan Jamsos.  Tertulis hanya 1 output-nya Pak Menteri. Kali ini karena ada beberapa peraturan  yang  perlu dievaluasi diganti   seperti aturan tentang pengupahan dan   perlindungan terhadap tenaga kerja  perempuanKetenagakerjaan Peraturan ketenagakerjaan 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki Kemudian yang  terakhir Pak Menteri karena seperti yang  pernah kita sampaikan kemarin bahwa   Komisi IX ini adalah komisi air mata, tempatnya  pengaduan   dari para orang-orang yang  menderita.  Beberapa hari yang  lalu   kita mendapatkan pengaduan   dari kawan-kawan pekerja di Merpati Nusantara yang  jumlahnya kurang lebih sekitar 1.400 itu sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Kalau kita kalikan 4 orang per kepala keluarga itu istri dan dua anaknya berarti  sudah ada sekitar 5.600 nyawa yang  ada disitu. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Menteri dna mungkin ini menjadi tanggung  jawab kita bersama Komisi IX dan juga ini mungkin menyangkut juga   komisi  yang  terkait dengan BUMN Komisi VI kalau nggak salah, ini perlu mendapatkan perhatian secara serius  karena ini  menyangkut nyawa  manusia.Ketenagakerjaan Peraturan ketenagakerjaan 9



Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Yang pertama, terkait dengan sinergitas 3 hal antara Pemerintah, kemudian Pengusaha, kemudian yang ketiga adalah pekerja atau buruh. lni sesungguhnya merupakan hubungan kausalitas yang sangat erat dan saling membutuhkan dan juga saling menguatkan, tetapi kenapa persoalan-persoalan ini dari ketiak saya masih kecil bahkan mungkin sebelum saya lahir itu masih terus mengemuka di tengah-tengah masyarakat kita, tuntutan buruh dan lain-lain sebagainya, bahkan kemarin sampai memblokade jalan tol dan lain sebagainya, ini sebetulnya muaranya adalah terletak dari bagaimana kita membangun kebersamaan dan good will serta transparansi seperti yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kalau teman-teman sering mengatakan bagaimana agar ketiga hal ini tidak ada dusta diantara kita. Mungkin yang hadir disini sudah cukup banyak, tetapi apakah sudah mewakili atau merepresentasikan seluruh ornamen yang ada. Mungkin dari teman-teman buruh apakah seluruh elemen organisasi buruh juga dihadirkan atau mungkin dipilih buruh• buruh yang tidak kritis dan sebagainya, ini juga perlu dicermati, sehingga tidak ada tadi itu, tidak ada dusta diantara kita . ltu yang pertama.Ketenagakerjaan Relasi Pengusaha-Pemerintah-Buruh 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah VII Laki-laki  Saya sedikit mengulas dari yang  disampaikan Pak Menteri yang  terakhir, yakni  penambahan di Ditjen Binallatas Rp. 285 miliar dan Ditjen Bina  PMK Rp.220 miliar  tidak terlihat detail  anggaran  dan penambahan target kinerjanya.  Jadi yang  pertama, perlu dijelaskan   dulu detail rencana kegiatan  dan anggaran  di   Kemenaker termasuk target   kinerjanya.Ketenagakerjaan Rencana kegiatan 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Kemudian yang kedua, persoalan isu upah yang juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa beberapa saat yang lalu kita juga melakukan RDPU dengan beberapa organisasi buruh Bapak/lbu sekalian. Disitu juga disuarakan atau beberapa tuntutannya diantaranya adalah perlu direvisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait No. 13 Tahun 2012 terkait dengan KHL. Jadi KHL dari 60 item menjadi 84 item. Berarti masih ada 24 item yang belum masuk dalam kompenen itu. Nah ini mungkin kami perlu penjelasan bagaimana langkah atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak/lbu sekalian yang menjadi mediator sekaligus menjadi wasit dan lain sebagainya begitu.Ketenagakerjaan Revisi Peraturan Menteri 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-Laki Terima kasih sekali atas informasi dan paparan yang telah disampaikan yang tentunya dari persoalan-persoalan yang disampaikan tadi akan menghadirkan simpati dan empati dari kita terutama Anggota Komisi IX yang membidangi persoalan-persoalan ini. Hanya sayangnya waktu yang sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengeksplorasi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan dari KSPI maupun dari migrant care. Tetapi dari beberapa paparan tadi kami mencoba menyerap dari berbagai aspirasi tadi memang banyak persoalan-persoalan krusial yang sedang dihadapi kawan• kawan dari KSPI dan juga Migrant Care. Kami mencoba merangkum itu yang dari KNPI ada 6 persoalan utama paling tidak. Yang pertama adalah persoalan upah murah, sehingga dengan upah murah tadi menghambat hak-hak dari teman-teman buruh terutama hak mendapatkan kesehatan jasmani dan rohaninya. lni kenapa murah itu persoalannya banyak sekali termasuk persoalan KHL tadi Pak yang mestinya komponennya banyak tetapi hanya 60 komponen tadi yang dijadikan dasar sebagai penetapan KHL sehingga upahnya sangat murah sekali.Ketenagakerjaan Upah Murah 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Ada beberapa persoalan yang mandek kenapa ketika kita sudah merekomendasikan kemarin pada saat rapat yang lalu, itu agar kita usulkan untuk rapat gabungan Komisi IX dan Komisi VI, kemudian dengan mengundang Kemenaker, kemudian Kementerian BUMN, kemudian Geber BUMN, itu sampai sekarang belum bisa terealisasi. Nah ini harus kita cari di mana titik persoalannya, apakah karena Kementerian BUMN yang memang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan teman-teman ini atau mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja ini harus kita cari kita lacak, kita kawal, semuanya kita berjuang bersamasama agar persoalan ini segera kita selesaikan. Ini menjadi... ini amanat kemudian tanggung jawab yang ada di pundak kita untuk membantu teman-teman Geber BUMN. Saya rasa kita sepakat kenapa agar persoalan ini bisa kita selesaikan.Outsorcing Rapat gabungan 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Persoalan outsourcing ini sudah lama berlarut-larut dan perjuangan kawankawan ini sudah luar biasa. Kalau tadi dipaparkan oleh Pak juru bicara kemudian resume yang disampaikan oleh Pak Syamsul tentang kerja-kerja DPR Komisi IX... 11 tahun lebih perjuangan, kemudian 20 kali RDPU kemudian sudah dibentuk Panja kemudian Satgas ini upaya yang luar biasa, tetapi perbudakan gaya baru ternyata masih dijalankan dan serangkaian derita yang diungkapkan oleh kawan-kawan luar biasa membuat hati kita trenyuh dan miris. Oleh karena itu saya senada dengan teman-teman yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya bahwa persoalan ini harus segera kita selesaikan. Persoalan ini harus segera kita clear-kan.Outsorcing Senada 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Pertama, kami memberikan apresiasi kepada Pak Kepala BNP2TKI atas paparannya dan semangatnya untuk memperbaiki tata kelola yang berkaitan dengan persoalan-persoalan CTKI dan TKI kita, baik itu mulai dari persiapan-persiapan rekruitmen kemudian penempatan dan kemudian perlindungan tadi belum banyak disinggung dan pemulangan juga belum banyak disinggung, mungkin nanti kami akan banyak menanyakan tentang itu.TKI Apresiasi ke BNP2TKI 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki TKI kita ini mendatangkan devisa yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita, akan tetapi kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan masih banyak sekali kasus-kasus yang menimpa Saudara-saudara kita yang merupakan pahlawan devisa itu, hal ini disebabkan mulai dari proses rekruitmen sampai pemulangan, rekruitmen misalnya ini kalau di daerahdaerah disinyalir atau kasus-kasus masih banyak calo-calo yang bergerak di persoalan ini, nah ini mungkin ada beberapa kiat atau antisipasi yang dilakukan oleh Pak Nusron dan jajarannya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi calo yang bergerak di sektor ini.TKI Calo TKI 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian, persoalan pembiayaan, belum lama ini ramai di media misalnya kasusnya tenaga kerja kita yang ada di Taiwan Agustin misalnya di media banyak ramai biayanya kena 23 juta kemudian kasus yang lain kasusnya Samsudin, dia menyampaikan bahwa dialaminya saat tahun 2012 yang imbasnya sampai sekarang ketika akan bekerja ke Taiwan membayar 32 juta tunai bahkan setelah di Taiwan dikenakan potongan kurang lebih sekitar 4 juta itu untuk membayar fee agensi, kemudian medical check up, kemudian Askes di Taiwan, kemudian PRC bunga pinjaman sehingga jika ditotal potongan selama 2 tahun bekerja di Taiwan membayar potongan sebesar 96 juta ditambah 32 juta hingga menjadi kurang lebih sekitar 108 juta, ini mohon penjelasan dan klarifikasinya.TKI Pembiayaan 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki Kemudian yang kedua, setelah penempatan disana tentu yang perlu dioptimalkan adalah perlindungan TKI kita, masih banyak sekali persoalanpersoalan bahkan berdasarkan data yang kami himpun ini TKI kita yang menunggu eksekusi mati di Saudi misalnya masih ada 26 setelah yang terakhir kasus Ruyati kemarin, masih ada 26 TKI yang menunggu eksekusi mati kemudian di Malaysia misalnya masih ada 56 yang menunggu eksekusi mati, ini langkah-langkah perlindungan apa yang dilakukan oleh BNP2TKI terkait dengan warga kita yang ada disana.TKI Perlindungan TKI 9
Hamid Noor Yasin 1 PKS Jawa Tengah IV Laki-laki TKI kita ini mendatangkan devisa yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita, akan tetapi kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan masih banyak sekali kasus-kasus yang menimpa Saudara-saudara kita yang merupakan pahlawan devisa itu, hal ini disebabkan mulai dari proses rekruitmen sampai pemulangan, rekruitmen misalnya ini kalau di daerahdaerah disinyalir atau kasus-kasus masih banyak calo-calo yang bergerak di persoalan ini, nah ini mungkin ada beberapa kiat atau antisipasi yang dilakukan oleh Pak Nusron dan jajarannya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi calo yang bergerak di sektor ini.TKI Rekruitmen 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ibu Menteri, Bidan PTT kita ini sudah sekian puluh tahun, kalau mereka mau tes pegawai negeri tidak bisa lagi bu. Jadi sampai kapan mereka ini akan menjadi PTT? Pegawai tidak tetap ini? Dulu saya masih pegawai negeri mengelola bidang PTT ini pada tahun 2000 sampai sekarang masih PTT juga, 3 tahun sekali diperpanjang. Ini Untuk diperpanjang sekarang ini bu mereka mengeluarkan uang, dana itu di daerah itu sampai 30 juta sampai 50 juta, apalagi yang baru. Nah mungkin bagaimana untuk yang akan datang masalah Bidan PTT termasuk Dokter PTT, kalau Dokter PTT mungkin masih ini daerah tidak mengambil sebab dokternya masih sedikit, kalau bidan ini sudah terlalu banyak kita bu. Jadi bagaimana kedepannya masalah kita masalah Bidan PTT dan Dokter PTT, sampai mereka akan jadi PTT-PTT? Yang selanjutnya bu ada dokter yang tamat ditugaskan dengan honor atau gaji itu 2.500.000 mereka pendidikan dokter diletak di daerah dengan uang 2.500.000, biaya, makan di situ. Apa tidak perlu ditinjau kembali bu? Sebab saya turun depan, mungkin bapak-bapak yang lain juga sama dia bilang katanya seluruh Indonesia sama, Jadi sangat memprihatinkan sekali mereka 2.500.000 dengan biaya begitu di daerah.BPJS Kesehatan Bidan PTT, 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Bapak Direktur yang saya hormati.Selanjutnya, saya tanya dengan masyarakat, mana baik, mana bagus BPJS kepada Jamkesmas dulu? Lebih baik Jamkesmas katanya, inikan ditengah masyarakat sudah, kita bagaimana BPJS lebih baik, tapi mereka mengatakan Jamkesmas ini baik. Karena apa? waktu Jamkesmas itu dulu tidak membeli obat, sekarang ada membeli obat di rumah sakit itu, contohnya kalau seandainya luka bakar. Obat luka bakar, apa namanya bu? saya nggak ngerti nama-nama obat, itu mereka beli sendiri. Selanjutnya saya di rumah sakit swasta, masalah penggantian operasi apendik. Mereka tidak mau melakukan, rumah sakit ini melakukan operasi apendik ini, karena apa karena tidak cukup anggarannya katanya.BPJS Kesehatan BPJS vs Jamkesmas 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Ini banyak bu sebenarnya, selanjutnya masalah Dokter Spesialis. Dokter Spesialis sangat kurang sekali menurut kami di dearah, satu kabupaten itu paling ada kadang 2 atau 3 dokter spesialis. Ini harus ditambah dengan insentif daerah, daerah kalau tidak kurang dari 10 juta memberi insentif kepada Dokter Spesialis, mereka tidak akan masuk ke daerah. Mungkin yang akan datang bisa dari Kementerian Kesehatan untuk adanya menyekolahkan dokter umum yang di daerah, sudah itu nantinya akan kembali ke daerah. Ini kebanyakan kadang-kadang bu yang disekolahkan itu tidak kembali ke daerah lagi, mereka tetap akhirnya yang di Jawa ya pulang ke Jawa, jadi yang di daerah tinggal. Jadi rekomendasinya dari daerah tapi setelah tamat mereka akan kembali ke asal, kalau ke Jawa, kemana kemana gitu. Kita di daerah ini akan tertinggal lagi.BPJS Kesehatan Dokter spesialis 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Terima kasih Pimpinan.Yang saya hormati Ibu Menteri,Dirut BPJS beserta staf dan anggotanya,Bapak-bapak rekan-rekan Anggota DPR Komisi IX.BPJS Kesehatan Honor dokter 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Mungkin itu Pimpinan. Terima kasih.Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan kekurangan obat 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Yang selanjutnya bu masalah MEA ini mau tidak mau kita akan menjalaninya. Sedangkan waktu Mou dibuat MEA ini tidak ada syarat salah satunya bahasa Indonesia, mereka menguasai bahasa Indonesia untuk masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana kita mengatasi ini? Mengatasi untuk bahasa ini bu, mungkin perlu suatu aturannya untuk mengatasi masalah bahasa ini nantinya.BPJS Kesehatan Penguasaan bahasa 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Jadi harapan saya ya kalau kita memang mau bantu masyarakat mengapa kita harus tanggung-tanggung bantu masyarakat, bantu betul lah masyarakat kita ini. Mereka tidak mau cari kaya dari berobat ini pak, mereka minta pelayanan. Dan juga saya temui juga itu di daerah saya itu anggota petugas BPJS itu hanya 3 orang. Ada saya tanya satu orang itu, "ibu nomor berapa? nomor 105" "sudah berapa lama menunggu? sudah satu jam pak, sekarang baru nomor antri nomor 24". Jadi sampai kapan Ibu akan mendapatkan pelayanan? seandainya memang menunggu 3 orang ini untuk melayani pak.BPJS Kesehatan Peningkatan pelayanan BPJS 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Yang selanjutnya masalah penganggaran kita, perlu kita dulu waktu saya masih pegawai negeri di Kesehatan juga biaya .... ini sering saya melakukan soal penyuluhan bu baik di Posyandu, maupun di Puskesmas dan juga leaflet-leaflet dijalan itu banyak awas AIDS, awas ini segala macam, tapi sekarang agak sedikit sekali kita ini bu, sangat sedikit sekali promosi kesehatan kita. Mungkin ada lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Yang selanjutnya di daerah sekarang semenjak didesentralisasi masalah kesehatan ini itu pada umumnya kekurangan obat-obatan, kenapa? Karena pemerintahan daerah itu Bupati atau Gubernur ini mereka secara politiknya kadang-kadang bagaimana mereka yang akan datang bisa pilih lagi. Mereka maka membangun infrastruktur jalan, jembatan tapi .... mereka tidak mengetahui bu berapa kebutuhan obat kita. Makanya di Puskesmas dengan di rumah sakit ini sering kekurangan obat-obatan. Nah bagaimana yang akan datang kita untuk mengatasi masalah obat-obatan di daerah ini.BPJS Kesehatan Promosi kesehatan, 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Mungkin itu Pimpinan. Terima kasih.Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan sosialisasi 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang Saya hormati.Yang selanjutnya sekarang ini ada isu masalah vaksin haji ini yang dari babi. Sudah itu tidak boleh tembakau dan sebagainya. Nah bagaimana kita yang akan datang untuk menyampaikan ditengah masyarakat masalah-masalah ini bu. Saya lanjutkan untuk BPJS, adanya BPJS kan untuk membantu masyarakat bagaimana mereka berobat itu akan mudah. Ada kebijakan dari Bapak Direktur BPJS bahwa masyarakat yang mandiri itu 7 hari baru bisa mendapat pelayanan. Mungkin kalau daerah yang sosialisasinya baik mungkin bisa pak, tapi kita temu di daerah ini tidak, mereka tidak akan dapat sosialisasi, dan tidak mendapatkan bagaimana ini betul BPJS itu. Jadi harapan saya bagaimana mereka yang sudah mau menjadi mandiri di BPJS ini ya langsunglah ada dilayani pengobatannya. Sebab saya ketemuin di daerah Ibu ini tidak dapat dari Jamkesda daerahnya, mereka mau masuk BPJS mandiri itu satu kebaikan mereka mau menjadi anggota mandiri ,tapi harus nunggu 7 hari bisa dilayani mereka. Ya kalau saya pikir ini suatu hal yang tidak baik pak, dan juga ada saya temui juga pak mereka berobat mau masuk BPJS mandiri harus masuk satu keluarga , sesuai dengan KK yang ada. Mereka satu KK itu ada 12 orang, yang sakit satu orang harus masuk kedua-dua belasnya . Kalau 12 kali 25.000 sudah berapa pak? mereka tidak mampu.BPJS Kesehatan Vaksin haji 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Perempuan Mungkin itu Pimpinan. Terima kasih.Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan waktu pelayanan 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Ya seandainya ini memang betul-betul terjadi Pak ya tidak ada gunanya Badan POM ini, sebab yang impor itu diserahkan sama pertanian , pertanian cuma memasukkan buah-buahan atau sayuran. Pemeriksaannya harus kita pak, mungkin menurut Pimpinan perlu adanya Undang-undang masalah Badan POM ini, boleh kerjanya akan lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Dan juga kita karena tidak ada Undang-Undang jadi barang-barang ilegal yang dijual di pasaran atau yang sudah kadaluarsa itu itukan cuma kita ambil disita, hukumnya tidak ada selama ini. Betul nggak pak? Ngga ada, jadi diambil, disita ya sudah, besok terjadi lagi. Kalau di daerah kota mungkin bisa, Balai POM di Kabupaten Kota bisa memeriksanya, tapi kalau diperjalanan itu banyak sekali itu Pak yang sudah expired yang dijual-jual itu. Masyarakat tidak tahu, masyarakat awam tidak tahu ini bisa dimakan atau tidak, pokoknya asal dijual di tempat yang bagus katanya itu bisa dimakan semua pak. Ya Alhamdulillah yang bapak sampaikan tadi Apel itu tidak masuk ke Indonesia tapi kalau seandainya itu masuk ke Indonesia pak, salah satu yang berdosa adalah bapak beserta jajarannya.BPOM Optimalisasi pemeriksaan 9

HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki
Yang selanjutnya bagaimana koordinasi Badan POM ini dengan Pemerintah Daerah semenjak adanya otonomi daerah ini? Sebab pemeriksaan terhadap makanan-makanan ini di daerah itu hanya pada besar, bulan puasa, Natal, cuma itu Pak, yang hari-hari biasanya tidak ada ya. Dan selanjutnya kita di TV swasta itu sering Pak melihat yang terakhir saya nonton itu sangat terenyuh sekali masalah manisan yang dicampur dengan Borax. Sering itu, tidak usah saya sampaikan TV swastanya, nanti kalau bapak nonton TV itu saya sering menonton itu pak. Formalin dicampur dengan makanan, jajanan anak-anak itu, itu buktinya ada itu di televisi itu , ada pak. Bagaimana Badan POM untuk mengatasi ini? Apabila bekerjasama dengan TV swasta tersebut untuk menindaklanjuti jangan sampai ini terjadi pak.
Saya rasa mungkin selama ini adalah, mudah-mudahan Bapak menindaklanjuti yang bapak tonton itu di televisi-televisi itu. Yang selanjutnya ini Balai POM ini kita cuma ada 33 dari 34 propinsi. Kapan kira-kira yang di Propinsi Kalimantan Utara itu ini adanya Balai POM. Mungkin bisa dipercepat Pak? Yang selanjutnya masalah ada obat-obatan yang ini namanya apa obatannya atau tidak, sistim multilevel itu Pak. Bagaimana pengawasan kita pak ? kalau di daerah itu sangat sekali ini pak. Kalau online di TV ini ada yang langsung pak, jejaringnya banyak sekali sampai ke bawah, masyarakat sangat yakin sekali pak. Mungkin yang pertama mungkin asli pak, yang selanjutnya itu kita nggak tahu itu pak.BPOM Pengawasan makanan 9

HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Mungkin itu saja pak yang dapat saya sampaikan Pimpinan.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhBPOM Pengawasan obat 9

HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki
Nama Saya Haji Handayani Fraksi PKB A-40, Dapil Propinsi Jambi, mewakili 11 Kabupaten kota.
Dulunya pak saya pegawai negeri di Dinas Kesehatan, pernah bertugas di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, 18 tahun pak berhenti jadi pegawai negeri. Saya sangat terharu sekali karena apa? Badan POM kita ini belum punya Undang-Undang, jadi dari tahun ke tahun hanya Surat Keputusan Presiden, yang terakhir adalah Surat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Apa tidak ada keinginan untuk menjadi Undang-undang Pak? Mungkin seandainya menjadikan Undang-undang kita akan lebih baik dan lebih optimal lagi. Dimana Badan POM ya kepanjangannya saja Badan Pengawas Obat dan Makanan , Saya tidak tahu tadi itu bapak menyampaikan bahwa tidak terlibat dalam pemasokan bahan makanan dari bahan impor, tidak terlibat Badan POM untuk ini.BPOM Undang-undang BPOM 9

Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas kegiatan KIE-nya karena apa, kegiatan ini ditempat kita melaksanakan katanya belum pernah selama 15 tahun ini, bahkan belum pernah dilaksanakan. Makanya mereka sangat antusias sekali untuk kegiatan ini dan juga peserta KB nya juga banyak yang hadir. Sebab daerah tidak pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Mungkin yang akan datang mungkin bisa diciptakan lagi, Bu. Yang selanjutnya saya sampaikan disini memang yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk PKB dan PLKB kita ini sangat minim sekali. Didaerah Kabupaten Melangin itu jumlah PLKB nya 87 orang, 40 orang Pegawai Negeri, 47 orang dengan honor Rp 600.000,- satu bulan itu dibayar 3 bulan sekali. Bayangkan Bu, Rp 600.000,- di desa merangkap beberapa desa dari 225 desa, Ibu. Untuk yang akan datang apa yang disampaikan Ibu tadi mereka akan, tidak tahu mau dia Pegawai Negeri pusat atau bagaimana, Bu, nantinya tidak tahu. Yang jelas saya punya - 16 - suatu saran Bu, untuk pengangkatan ini sekali dayung dua pulau terlampau bagaimana seandainya pendidikan mereka ini nantinya yang akan direkrut adalah pendidikan kesehatan. Mereka bisa menaungi masalah kesehatan di desa dimana-mana, mereka bisa melakukan misalnya suntik KB dan bisa juga melakukan suatu penyuluhan didaerah gitu, Bu. Kalau seandainya kita dengan penduduk yang lain mungkin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau dinas bantuan lainnya. Dan juga waktu saya Pegawai Negeri dulu, untuk di Posyandu ini lengkap itu tenaga PLKB nya, Bu. Kalau sekarang dimana itu rasanya tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi jadi masyarakat ingin ber-KB tapi mereka kontrasepsinya tidak ada. Apalagi sekarang ini ada namanya KB mandiri sedangkan tidak mandiri saja mereka gratis agak enggan mereka untuk ber-KB apalagi mandiri. Itu kalau di daerah-daerah itu paling kurang itu Rp 50.000,- sampai Rp 60.000,- mereka bayar sekali suntik KB. Jadi yang saya sampaikan disini bahwa kita kontrasepsinya sangat kurang sekali di daerah-daerah itu.Keluarga Berencana Jumlah PLKB minim 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Di daerah saya itu pak tidak ada anggaran satu rupiah juga oleh provinsi untuk membantu kabupaten kota, jadi orang, memang bukannya provinsi tidak mau memberi anggaran ke kabupaten kota tetapi oleh Depdagri itu dibuang, tidak boleh, tidak boleh provinsi membantu kabupaten kota untuk anggaran ini. Mungkin kita antisipasi dari APBN ini pak, sebab bapak-bapak ada dana dekonsentrasi kita bantu kabupaten kota itu untuk masalah KLB ini.Kesehatan Aliran anggaran 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Yang selanjutnya masalah KLB, ini KLB ini semenjak desentralisasi ini tidak ada bantuan-bantuan dari provinsi ataupun dari APBN. Jadi seandainya ada KLB di daerah itu diserahkan kepada kabupaten kota. Seperti sekarang ini yang terjadi demam berdarah dibeberapa daerah, sekarang apa yang dilakukan oleh Depkes ini untuk membantu mereka dibawah, mereka tidak punya anggaran pak di daerah ini untuk KLB ini, apalagi sekarang ini sudah musim hujan,jadi mungkin kita sama-sama tahu demam berdarah sekarang ini belum bisa.Kesehatan Dana KLB, desentralisasi 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Yang selanjutnya masalah dana bantu operasional Puskesmas. Dari dulu kita itu juga pak, tidak tahu sekarang ini pengelolaannya bagaimana di Puskesmas. Sebab apa? Sekarang ini semenjak di sosialisasi ini anggaran dari kabupaten ada juga untuk Puskesmas, bagaimana bapak mengawasinya? Jangan nanti dana kita yang kita serahkan itu tumpang tindih dengan anggaran kabupaten kota, ya kegiatannya satu , SPJ nya dua itu bisa terjadi pak, bisa terjadi ini, jadi jangan anggaran bapak itu sia-sia nanti sampai kesehatan Puskesmas. Memang mutu pelayanan di Puskesmas sekarang ini mungkin ya saya tidak menyampaikan di daerah lain tapi daerah saya itu sangat kurang sekali sekarang ini. Memang dulu waktu jaman dulu kita itu anggarannya itu sentralisasi itu kita fokus, tidak ada tumpang tindih antara anggaran dinas kabupaten dengan dana APBN.Kesehatan Dana operasional Puskesmas 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Begini pak, memang dana operasional memang sulit pak ya. Mungkin perlu dari kita Kementerian Kesehatan ini untuk melakukan lobi-lobi dengan Depdagri bahwa diperbolehkan provinsi atau dana APBN ini untuk memberi bantuan ke daerah untuk masalah operasional KLB ini. Ini sangat sulit pak. Kenapa? saya kalau demam berdarah kalau terjadi kalau ada orang yang tidak menitikkan air mata melihat masyakat itu orang betul-betul buta sekali hatinya pak. Ini banyak kejadian ini di daerah, memang betul yang bapak sampaikan dana operasional. Tapi melalui Pimpinan mungkin perlu kita adakan suatu konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa diperbolehkanlah untuk dana operasional KLB ini. Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.Kesehatan Dana operasional, 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Yang selanjutnya masalah gizi juga, gizi kita ini memberi makan tambahan. Dulu kita ada namanya pelatihan kader posyandu, ada pelatihan ulang kader posyandu tapi sekarang saya tidak tahu masih ada tidak, tapi rasanya sudah agak jarang kita dengar ada pelatihan itu. Dan juga sekarang itu satu posyandu itu Cuma ada satu orang pak, kadang-kadang posyandunya tidak berjalan lagi sekarang, perlu kita tingkatkan lagi untuk kegiatan posyandu. Apalagi untuk gizi ini timbang semua anak di posyandu .......TERPOTONG..... yang saya sampaikan tadi jangan sampai kita kegiatannya tumpang tindih lagi dengan anggaran yang ada di Dinas Kabupaten.Kesehatan Permasalahan gizi, kader posyandu 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Selanjutnya, ini buktinya bahwa kita tidak fokus lagi dengan Posyandu, karena apa? Karena Posyandu Kit yang bapak anggarkan cuma 1.800 set untuk seluruh Indonesia, bidan kit-nya 8.000 set. Jadi perlu kita fokus lah pak untuk Posyandu kita ini. Kalau bidan kit itu bidan itu mereka tamat dari bidan itu mereka sudah dapat, dari sekolah masing-masing itu ada yang menyerahkan bidan kitnya kepada bidan-bidannya. Mungkin perlu kita fokuskan ke Posyandu kit kita hidupkan kembali lah kegiatan Posyandu ini pak. Dan juga promosi kita ini preventif kita ini sangat kurang sekali kita itu bikin billboard segala macam itu agak jarang sekali pak, jarang sekali “ayo kesehatan Posyandu, ayo timbang anak” itu tidak ada lagi sekarang, mungkin perlu kita lakukan, kembali kita kebelakang, kita ambil lah yang baik yang dibelakang itu, memang kita harus maju kedepan.Kesehatan Posyandu kit 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dan saya sampaikan. Yang pertama masalah desa uji ini. Uji ini selagi saya pegawai negeri uji juga ini pak, dulu sudah sampai 80%, nggak tahu sampai sekarang. Jadi kita hanya berputar-putar masalah imunisasi dari dulu itu-itu saja. Mungkin kita perlu ini pak, saya tidak lihat juga tadi bagaimana untuk vaksin kita itu sampai ke daerah, sebab saya tidak lihat misalnya kalau dulu itu ada yang namanya pengadaan ..., sebab apa? Ya sekarang ini kita sama-sama tahu , sama-sama kita sadari bahwa Posyandu di daerah sekarang itu hidup segan mati tak mau, jadi antara hidup dan tidak pak. Jadi mungkin perlu bapak lihat dilapangan Posyandu kita itu sekarang ini sudah betul-betul hampir meratalah saya sampaikan tidak begitu baik seperti dulu lagi, jadi ini yang perlu kita pertegas bapak sampaikan.Kesehatan Posyandu, 9



HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Demikian Pimpinan, terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan Preventif 9
Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki Langsung saja pimpinan, kalau tidak salah Menteri Kesehatan ini tidak lama lagi akan menstrukturisasi organisasinya. Seandainya anggaran ini sudah kita gelontorkan kita keluarkan apa tidak jadi masalah nanti pertengahan atau bulan April atau Mei nanti restrukturisasi Kementerian ini berubah. Apa nanti tidak menjadi masalah yang akan datangnya? Apa nanti akan perlu kita lakukan lagi perubahanperubahannya nantinya. Yang selanjutnya dalam restrukturisasi ini mungkin akan menyimpang sedikit bu, maaf pimpinan tapi ini sangat penting.Kesehatan Restrukturisasi kementrian 9
Handayani 2 PKB Jambi Laki-laki Sebab ini sudah restrukturisasi ini sudah berjalan, sebab Direktorat Keperawatan ini mau dihapuskan sedangkan kita Undang-undang Keperawatan ini baru digelontorkan. Jadi mohon pertimbangan dari Menteri Kesehatan, itu saja pimpinan. Terima kasih.Kesehatan Restrukturisasi kementrian 9
Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki Yang saya tanya tadi masalah spesialis tadi, sudah itu masalah pendidikan tadi yang akreditasi D3.Kesehatan Spesialis 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota DPR Komisi IX.Yang saya hormati Dirjen P2PL dan Dirjen BG dan KIA beserta jajaran.Kesehatan Vaksin 9
Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki Mungkin itu saja intinya, terima kasih. Yang jelas untuk dua biro ini tidak ada yang untuk masyarakat ya, minim sekali untuk masyarakat, ini untuk kelola administrasi dari perkantoran itu sendiri.Ketenagakerjaan Pengelolaan administrasi 9

Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah masalah penilaian WTP dan WTT, ini mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja belum pernah dapat Pak ya, WTP belum pernah dapat, mungkin bisa disampaikan nanti apa masalah-masalahnya, selama ini ada Menteri Ketenagakerjaan tetapi untuk penilaian ini sangat tidak memuaskan, dimana yang disampaikan tadi adalah masalahnya menindaklanjuti temuan, Bapak sebagai Sekjennya, Irjennya menindaklanjutkan berarti tidak diikuti dengan aturan yang ada, kami di Jambi Pak selama ini belum dapat WTP tetapi dalam waktu 2 tahun berturut-turut dapat WTP, kenapa? Kita dari DPR RI memperbaiki mana kekurang-kurangan tetapi nanti permasalahan itu mungkin bisa ditindaklanjuti, mungkin melalui Pimpinan nanti bisa apa permasalahan temuan dari BPK itu nanti bisa diselesaikan Pak, ini masalah keuangan negara, kenapa terabaikan, apalagi ada temuan, Bapak sendiri menyampaikan temuan tidak ditindaklanjuti, ini Bapak sudah tahu ada temuan tetapi tidak ditindaklanjuti, apa penyebabnya maka tidak menindaklanjuti pertemuan tersebut. Untuk Irjen, selama pemerintahan Bapak ini berapa banyak uang negara yang bisa diselamatkan, ada tidak, biasanya kalau temuan KPK ini ada sekian uang, sekian dana itu bisa diselamatkan oleh negara, ada petugas selama ini untuk penyetor ke negara. 

Ketenagakerjaan Penilaian WTP dan WTT 9
Handayani 1 PKB Jambi Laki-laki gas selama ini untuk penyetor ke negara. Yang selanjutnya, masalah anggaran di Sekjen, Sekjen ini ada penurunan anggaran, pada Tahun 2014 itu ada 452 dan Tahun 2015 ini 327, anggaran di Kementerian naik kok di Sekjennya turun, kira-kira penyebabnya apa kira-kira itu. Yang menjadi suatu pemikiran saya adalah masalah pusat diklat kepegawaian, berbeda sekali, jauh sekali bedanya dari Tahun 2014 itu bisa sampai 60 miliar tetapi pada tahun ini sangat penting sekali untuk SDM, pegawai kita.Ketenagakerjaan Penurunan anggaran 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Jadi saya kira secara umum sudah okelah pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi saya kira kaidah-kaidah keuangan ini belum nampak di dalam paper-paper ini pak. Jadi saya kira memperkuat Ibu Diah Pita Pita, Pitaloka Ibu Ibu Oneng Kemudian Ibu pragawati, Okky Asoka wati, Pak Ketut semuanya sudah bagus ya, tinggal persoalan dipertajam Memang disini masih buram sekali meskipun saya meskipun sarjana hukum, tapi pernah belajar akuntasi, pernah ikut kursus-kursus begitu, saya juga susah menangkapnya itu terlalu parsial, terlalu remang-remang kemudian tidak kelihatan apa aspek-aspek tujuan khusus di dalam penganggaran itu sehingga susah untuk mengantisipasi bagaimana kalau itu persoalan teknis dilapangan. Saya kira ini saja, tambahan dari saya. Jadi perkuatlah norma-norma keuangan itu. Kemudian lama gak ada kendala kedua ada kendala konstitusional yaitu MK mengatakan bahwa DPR memang tidak memberikan apa namanya satuan 3 tidak diberikan, tetapi kita boleh membedah program Jadi memang angkanya tidak Kalau, jadi kita boleh membedah program, meskipun secara substansi di dalaml program itu sudah ada angka-angka. Jadi kita mungkin MK dulu itu mungkin orang SH semua, sehingga nggak ngerti keuangan. Nggak tahu kan teman-teman saya juga di MK itu Jadi saya kira masak Anggota DPR tugasnya itu legislasi penganggaran dan pengawasan. Anggaran sendiri dibatasi, kan lucu juga itu MK itu Ya, jadi ya susahlah.Tenaga Kerja Kaidah keuangan, membedah program 9
HANDAYANI [20] 1 PKB Jambi Laki-laki Saya sepakat dengan beberapa catatan Pertama, dari maksud dan tujuan global sisi anggaran tahun 2015 ini memang nampak tetapi dari sisi rinciannya itu memang perlu dilengkapi target-target khusus tidak boleh misalnya angka global sekian milyar kemudian sekian orang tadi itu.Tenaga Kerja Kejelasan anggaran tiap kegiatan 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Oleh karena itu pertajam sekali pertajam, pertajam dengan pendekatan norma, kemudian satuan kegiatannya itu butuh putusan pk jangan takut Pak di sampaikan saja meskipun DPR tidak semua membaca kecuali ahlinya Jadi serahkan saja nanti kita lihat pak Ketua ya programnya disampaikan termasuk rupiahnya satu-satu. Terima kasih, bu Oneng, Astagfirullahaladziim Bu Diah, mempertajamnya ya.Jadi pak Ketua saya mendukung teman-teman yang semuanya itu sehingga saya tadi juga begitu mau ngomong, apa ya mau saya ngomong, padahal saya sudah sap-siap tetapi ya memang itulah kendala administratif kita.Tenaga Kerja Kejelasan laporan 9
HANDAYANI 1 PKB Jambi Laki-laki Jadi oleh karena itu kita kembali pada norma-norma keuangan, tetapi bagi teman-teman Dirjen sudah karya kerjanya juga sudah bagus meskipun saya lihat ada beberapa paper, saya tidak perlu sebut enggak enaklah ya. Ini memang ada yang tergesa-gesa saya lihat ini Ada forto copy juga terbalik-balik, itu juga saya saya paham tetapi saya tidak perlu ngomonglah, karena kita ini equal dalam pengertian kebersamaan yang kita mau cari, jadi bukan kesalahan.Tenaga Kerja Kesalahan paper 9
Hang Ali Saputra 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang terakhir saja seperti khususnya KIE. Perlu kita pahami bersama bahwa KIE itu adalah program BKKBN bukan sebagai Anggota hanya terlibat dalam hal pada pelaksanaan, hadir pada saat pelaksanaan bukan kita sebagai penyelenggara, penyelenggaranya adalah BKKBN sendiri. Jadi kalau laporan-laporan dan lain sebagainya belum disampaikan sebenarnya sudah ada relevansinya dengan kita sebagai Anggota. Jadi perlu disampaikan juga, saya terus terang agak keberatan juga dikatakan demikian seperti dalam paparan tadi bahwa untuk Pimpinan ada 20 paket, untuk Anggota 15 paket, seolah-olah ini kita dibagi-bagi paket. Padahal kita datang kesana hanya sebagai undangan untuk menghadiri acara tersebut kita sekaligus melakukan fungsi kontrol kita apakah benar-benar dikerjakan dan bagaimana pelaksanaannya respon masyarakat bagaimana. Jadi kalau dikaitkan dengan laporan dan sebagainya saya rasa tidak relevan sama sekali. Pengalaman saya mengatakan demikian, dimana tempatnya silakan BKKBN berkoordinasi dengan kita memang ditetapkan kita tidak mungkin menetapkan daerah yang tidak masuk akal. Katakanlah daerah yang potensi untuk dilakukan sosialisasi, kita memaksa didaerah lain ini tidak benar. Jadi yang lebih tau itu disamping kita juga BKKBN juga akan tahu dengan data-datanya. Begitu dilaksanakan bukan kita sebagai penyelenggara. Penyelenggara adalah BKKBN mungkin dia bekerjasama dengan event organizer ya silakan, kita hanya datang, melihat kegiatan tersebut mungkin ada sepatah dua patah kata yang kita sampaikan kepada masyarakat, selesai, kita pulang. Jadi kalau dikaitkan dengan laporan, saya juga bingung. Ini perlu klarifikasi, saya rasa demikian, Pimpinan.Keluarga Berencana KIE 9
Hang Ali Saputra 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Jadi, ini kebetulan sebenarnya saya tidak ada niat mau tanya atau menyampaikan sesuatu tetapi kok rasanya tidak bisa ditahan-tahan ya. Jadi, pada Tahun 2012 Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kalimantan Tengah disitu kita melihat ada satu bangunan yang sedang dibangun dan menjadi satu permasalahan Poltekes, begitu kita usut-usut, kita tanyatanya ternyata mereka bilang kepada kami “kami dulu tidak mengusulkan begini Pak, yang kami usulkan hanya yang waktu itu karena ada kerusakan-kerusakan di toilet-toilet tetapi ternyata kami disurun bikin perencanaan baru, dibongkar semua itu bangunan sampai hancur habis dan dibangun”, akhirnya mangkrak, ribut. Nah, saya ingin tahu sampai sejauhmana perkembangan permasalahan itu, nah kenapa saya sengaja ungkapkan sekarang dan pada hari ini, daripada perencanaan yang dibuat asal-asalan, itu satu.Kesehatan Permasalahan poltekes 9
Hang Ali Saputra 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Yang kedua, kita di Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui, sampai saya dikatakan pada waktu itu percuma Bapak ada di Komisi IX DPR RI apa yang Bapak perjuangkan terhadap daerah, apa yang dikerjakan kok tidak tahu, bangunan sudah hancur menjadi bangunan baru tanpa penghapusan inventaris, bangunan dihancurkan dibangun baru, yang lama tidak dihapuskan dalam daftar inventaris, bukan rehab tetapi bongkar total, nah ini permasalahan. Kembali kepada apa yang kita bicarakan saat ini termasuk yang lain-lainnya juga, saya sendiri bingung, kalau kita menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui mohon maaf untuk kali ini saya tidak mau terlanjur lagi tercebur kepada hal yang sama, bagaimana kita mau menyetujui anggaran yang kita tidak ketahui kemana arahnya, mau dikerjakan sebagai apa, kita tidak mau mengetahui oh semen harganya 1 sak nya berapa, bukan itu, yang harus kita ketahui sasarannya dimana. Nah, permasalahan yang terjadi sekarang pada waktu itu saya masih belum mengerti juga tidak tahu ada pembangunan dibilang rehab berat padahal bukan rehab berat, lantainya abis, dindingnya abis, berdiri bangunan baru, saya sendiri sampai saat ini juga merasa bagaimana jadi tidak melihat lagi apakah itu sudah selesai permasalahannya atau tidak, karena kemarin saya cek itu sampai di Kejaksaan Tinggi, nah apakah hal-hal itu berlaku terus. Jadi, saya harapkan bagaimana paling tidak kita mengetahui ada kaitannya dengan tugas kita nanti sebagai pengawasan, apa dikerjakan itu sudah ada atau tidak, masyarakat mengatakan percuma anda jadi seorang Anggota DPR RI, duduk, datang, dengar, diam dan duit tetapi apa yang anda kerjakan tidak jelas, masa di daerah kami ada pembangunan anda tidak tahu, nah ini yang menjadi masalah, bagaimana pun juga kita harus tahu, apabila kita sudah ketahui tidak salah kita akan memberikan persetujuan karena kalau kita tidak mengetahui memberikan persetujuan mohon maaf untuk kali ini saya nyatakan kami secara pribadi sebagai anggota maupun sebagai Poksi Partai Amanat Nasional tidak dapat memberikan persetujuan tanpa ada hal-hal yang kami ketahui.Kesehatan Rincian anggaran 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 2 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Mohon diperhatikan. Saya rasa mungkin itu saja dulu pimpinan, mengingat waktu lebih dan kurang saya mohon maaf, terima kasih.BPJS Kesehatan Antusias masyarakat 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Ini yang harus kita perhatikan, waktu seminggu, harus dengan satu keluarga sesuai dengan kartu keluarganya, oke itu nggak ada masalah. Harus dengan Nomor Induk Kependudukan, ini kacau lagi kemari setelah terjadi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dihentikan e-KTP dan seterusnya. Dan kita harus tahu mengurus KTP , mengurus kartu keluarga, mengurus kartu penduduk yang menerbitkan itu dari dinas Dukcapil Kabupaten. Anak saya urus KTP sudah hampir dua tahun nggak keluar-keluar, padahal bapaknya Anggota DPR, 2 tahun nggak keluar-keluar, bingung saya Republik ini. Nah inilah masalahnya, jadi kita harus bagaimana? jangan gara-gara Nomor Induk orang yang perlu pelayanan, perlu penanganan kesehatan tidak bisa apa-apa. Ini masih berbicara di perkotaan oke nggak ada masalah, begitu masuk ke pedesaan jangankan kantor BPJS penghubungnya saja nggak ada ada. Tapi mereka tetap mau karena apa? Di kecamatan ada puskesmas mereka juga mau memanfaatkan puskesmas tanpa harus keluar uang saku lagi, ternyata mereka mau ngurus BPJS nggak bisa, belum lagi ditambah lagi harus punya rekening bank, wong di desa rekening bank ATM-nya dimana.BPJS Kesehatan Asal dana 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Tapi permusuhan muncul dengan rezim BPJS yang mana sudah berulang-ulang kali kami ingatkan kepada Kementerian Kesehatan maupun BPJS ini adalah momentum yang mana dalam menyusun road map pemerintah yang diharapkan nanti pada tahun 2019 Universal Coorporate bisa tercapai untuk seluruh masyarakat Indonesia tapi breakdown-nya tidak seperti apa yang kita harapkan. Momentum sekarang ini antusias masyarakat sangat luar biasa tapi kesiapan aparat baik itu BPJS sendiri maupun aparat kesehatan ya ada di daerah-daerah itu sangat tidak siap. Maka terjadilah antri-antir yang luar biasa penanganan dan pelayanannya tidak bisa maksimal, bahkan sampai harus ditaruh di lorong-lorong, bahkan ada pasien yang harus tertolak dan sebagainya. Kita bisa bayangkan di daerah seperti Jakarta saja sudah luar biasa, kemarin saya ke Harapan Kita pagi-pagi saja sudah sudah antri ratusan kapan mereka bisa terlayani? di Fatmawati juga demikian bahkan kemarin sempat ribut sampai calo antri juga ada untuk mendaftar di BPJS juga harus antri. Nah ini menjadi satu masalah, animo masyarakat yang sedemikian kenapa tidak kita siapkan sejak dini walaupun sebenarnya saya sudah ingatkan sudah diingatkan bahwa ini akan terjadi suatu ledakan, ada suatu peningkatan yang harus kita siap untuk antisipasi hal itu.BPJS Kesehatan Ketidaksiapan BPJS, 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Bahkan mungkin ada salah sasaran atau tidak jelas sasaran, tidak ada sasarannya dari hasil audit BPK di BPJS tapi itu urusan lain. Sekian ribu atau sekian puluh ribu fiktif tapi urusan lain. 86.400.000 orang itu sudah ada nama dan alamatnya, dananya 19,97 triliun ditambah satu pun tidak akan bisa terpenuhi, apalagi Kartu Indonesia Sehat kemarin muncul demikian. Ini surat dari Pak Dirjen kepada surat edarannya kepada seluruh kepala dinas kesehatan ini menimbulkan masalah darimana dananya? dan siapa yang bertanggung jawab?BPJS Kesehatan KIS salah sasaran, 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Masuk kepada Kartu Indonesia Sehat pada bulan Nopember yang berkisar antara 3 sampai tanggal 5 itu Pak Dirjen BOK ada mengeluarkan satu surat tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat di fasilitas kesehatan. Yang mana pada poin Nomor 4 mengatakan bahwa penyelenggaraan pembiayaan KIS sepenuhnya tetap dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ini dasarnya kira-kira apa? Karena sepengetahuan kami mohon maaf pak, kebetulan Saya periode ini adalah melanjutkan periode yang lalu 2009-200, kebetulan berada di Komisi IX juga yang mana pada saat 2010 kami menjadi inisiator dalam pembentukan BPJS terlibat dalam Pansus nya sampai dengan pengesahan Undang-Undangnya, dan mencoba mengawal tentang BPJS . Pada APBN dan APBNP tahun 2014 itu sudah disiapkan dana sebesar 19,97 triliun PBI untuk 86.400.000 orang. By name by addres katanya, benar apa tidak saya tidak tahu. Sehingga dalam logika kami mengatakan bahwa 86.400.000 orang dengan dana 19,97 triliun yang mana berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 selesai. Ada tambahan-tambahan peserta dana ini diambil darimana? Ini nanti BPJS harus bisa menjelaskan, Saya khawatir justru ada terjadi hal-hal yang tidak benar di BPJS, kalau BPJS bisa melayani dan membayar biaya yang dikeluarkan untuk Kartu Indonesia Sehat dananya darimana? Karena kalau dana dari PBI tidak mungkin, Saya katakan tidak mungkin karena 86.400.000 orang by name by addres itu sudah ada datanya mulai 1 Januari 2014. Berapa dana Kementerian Kesehatan yang 19,97 triliuun yang diterima oleh BPJS?BPJS Kesehatan Pembiayaan KIS 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Selanjutnya mengenai masalah BPJS BPJS dengan Surat Nomor 4 mengatakan bahwa harus satu keluarga, harus berdasarkan kartu keluarga, oke itu memang harus demikian kita sudah mengingatkan juga berulang-ulang kali BPJS bagaimana momentum ini harus benar-benar bisa ter-handle. Target 121 juta ya, tercapai 133 juta itu bukan prestasi saya katakan. Karena saya memperhitungkan sebenarnya kalau BPJS benar-benar siap di atas 150 juta, kenapa? karena momentumnya adalah sekarang is not for never. Sekarang, bukan nanti menunggu 2019 , kita dalam melayani masyarakat jangan tunggu-tunggu. Sekarang dikatakan tidak siap tidak siappun harus jalan. Nah permasalahan yang terjadi selama ini apa? Kita bagi 5 tahun setahun berapa, setahun berapa, setahun berapa seperti bagi-bagi kue saja, tapi tidak melihat oh momentumnya kita harus ambil. Seminggu setelah pendaftaran baru bisa dilayanai. Ini dasar hukumnya yang mana? Seingat saya sebagai penggagas Undang-Undang BPJS yang ikut terlibat sampai pengesahannya filosofinya tidak demikian. Kita ingin memberikan pelayanan, penanganan segera secepat mungkin kepada masyarakat seluruh Indonesia, dan perlu bapak-bapak ketahui ini adalah orang-orang yang rata-rata menengah ke bawah. Mohon maaf, kalau menengah keatas BPJS tidak ditengok. Ngapain tengok BPJS, justru menengah kebawah ini bahkan yang kadang-kadang banyak yang kelompok Sadikin sakit dikit langsung miskin ini yang harus kita selamatkan. Kenapa harus menunggu seminggu, dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa? Kalau teman-teman mengatakan mohon diperhatikan, kalau saya minta bagaimana segera ini jangan sampai terjadi, karena tidak sejalan dengan ruh dari pada Undang-Undang BPJS ini. Masalah BPJS nanti akan rugi itu urusan pemerintah, silakan bicara tapi yang penting bagaimana kita menyelamatkan jiwa-jiwa masyarakat kita, rakyat kita. Kalau mereka kaya dan mereka mampu saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian mereka tidak akan manfaatkan BPJS itu, mohon maaf.BPJS Kesehatan Pendaftaran BPJS 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 2 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Ini yang jadi masalah kembali. Saya berani mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian kenapa? sebelum BPJS ada sejak jaman-jaman Jamkesmas saya sudah melakukan ada tim kami yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Masyarakat mulai dari belum punya Jamkesmas yang harus dibiayai pengobatannya, setelah ada Jamkesmas dan saya sangat beruntung sekali di daerah saya itu kebijaksanaan pemerintah daerah membuat satu peraturan yang dikatakan perawatan kelas 3 gratis, yang dibiayai oleh APBD. Jadi siapapun tanpa melihat dia punya KTP atau tidak, atau apa masuk, asal mau dirawat di kelas 3 gratis, baik itu obat, biaya operasi dan lain sebagainya , belum tentu daerah lain ada. Nah jadi hal-hal yang demikian Nomor Induk Kependudukan ini kesulitan, ngurusnya juga harus ke Dukcapil setelah itu lagi rekening bank dan sebagainya. Kalau seseorang yang tidak punya kening bank apa tidak bisa menjadi beserta BPJS? Nanti saya mohon penjelasan, kalau tidak bisa ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.BPJS Kesehatan Pendaftaran BPJS 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Pertama-tama tentunya kami mengharapkan kepada Ibu Menteri Kesehatan agar dapat kiranya nanti menyampaikan informasi kepada kami tentang penyerapan anggaran tahun 2014 sampai semana. Dan apa kendala-kendalanya, sehingga penyerapannya tidak maksimal. Banyak hal tadi setelah disinggung oleh teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal berdasarkan apa yang kami kami amati di lapangan dan melihat rencana kerja daripada Kementrian Kesehatan maupun rencana kerja pemerintah kita saat ini. Berbicara mengenai masalah kesehatan memang adalah masalah yang sangat crusial karena dalam kacamata kami entah kacamata kuda atau apa tapi melihat daripada kondisi di lapangan terkesan seolah-olah pemerintah ini sedang bingung, tidak sungguh-sungguh dalam hal bagaimana memperjuangkan nasib rakyatnya. Bahwa amanat daripada Konstitusi kita kesehatan itu adalah hak rakyat tapi kelihatannya kita masih adem-adem ayam saja, tidak terlalu serius dalam hal itu. Yang mana berlaku suatu pameo orang miskin tidak boleh sakit kalau saya mengatakan salah kamu sendiri kenapa mau jadi orang miskin. Seiring dengan BPJS, rezim BPJS pada saat sekarang terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan karena ada peluang, kalau dulu mau berobat, atau mau ke rumah sakit satu dalam keadaan sakit yang dipikirkan utama adalah dananya darimana, apa yang harus saya jual, harus ngutang kemana dan seterusnya. Tapi dengan setelah menjadi peserta BPJS tidak berpikir ke hal-hal yang demikian hanya berpikir pelayanan tingkat pertama kemana, rujukannya nanti bagaimana dan seterusnya.BPJS Kesehatan Penyerapan anggaran tahun 2014 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Disamping itu juga saya melihat permasalahan yang paling mendasar juga petugas-petugas kesehatan kita banyak yang masih belum memahami, masih banyak yang belum mengerti hingga sosialisasi bukan hanya ke masyarakat secara umum tapi sosialisasi juga kepada petugas petugas kesehatan yang berada di garda depan. Karena kadang-kadang itu di di rumahsakit ini atau di puskesmas ini penanganannya berbeda pelayanan yang berbeda, Kenapa? kami belum tahu Pak belum ada petunjuk, belum ada ini belum ada itu dan sebagainya. Rasio tempat tidur dengan pelayanan BPJS ini juga perlu ditinjau kembali. Katakanlah kita menghitung bed yang ada di seluruh di rumah sakit Indonesia tentunya tidak bisa dihitung secara rata-rata karena ada daerah-daerah tertentu dengan kondisi medannya berbeda, tentunya tidak bisa memakai rasio 1 banding 1000. Ini perlu dipertimbangkan masih banyak daerah-daerah yang kekurangan, ada daerah-daerah yang berlebihan tapi sebenarnya kurang, karena apa? karena tidak merata. Jakarta tidak kurang sebenarnya tapi kalau dihitung-hitung juga jadi kurang Nah ini hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita break down begitu juga tenaga kesehatan dan sebagainya.BPJS Kesehatan Sosialiasi kepada petugas 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Ini yang harus kita perhatikan, waktu seminggu, harus dengan satu keluarga sesuai dengan kartu keluarganya, oke itu nggak ada masalah. Harus dengan Nomor Induk Kependudukan, ini kacau lagi kemari setelah terjadi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dihentikan e-KTP dan seterusnya. Dan kita harus tahu mengurus KTP , mengurus kartu keluarga, mengurus kartu penduduk yang menerbitkan itu dari dinas Dukcapil Kabupaten. Anak saya urus KTP sudah hampir dua tahun nggak keluar-keluar, padahal bapaknya Anggota DPR, 2 tahun nggak keluar-keluar, bingung saya Republik ini. Nah inilah masalahnya, jadi kita harus bagaimana? jangan gara-gara Nomor Induk orang yang perlu pelayanan, perlu penanganan kesehatan tidak bisa apa-apa. Ini masih berbicara di perkotaan oke nggak ada masalah, begitu masuk ke pedesaan jangankan kantor BPJS penghubungnya saja nggak ada ada. Tapi mereka tetap mau karena apa? Di kecamatan ada puskesmas mereka juga mau memanfaatkan puskesmas tanpa harus keluar uang saku lagi, ternyata mereka mau ngurus BPJS nggak bisa, belum lagi ditambah lagi harus punya rekening bank, wong di desa rekening bank ATM-nya dimana.BPJS Kesehatan Waktu pendaftaran BPJS 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu cuma saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Pertama tentunya saya minta kepada kepada BPJS Ketenagakerjaan , jajaran direktur utama dan seluruh jajaran direksinya beserta seluruh karyawannya agar bagaimana mindset kita BPJS Ketenagakerjaan ini beda dengan Jamsostek. Kalau Jamsostek itu masa lalu BPJS Ketenagakerjaan ini kan sudah kita buat sebagai pelaksana jaminan sosial ketenagakerjaan, melaksanakan amanat Konstitusi untuk para tenaga kerja kita baik formal maupun non formal. Tapi kelihatannya sementara ini masih banyak hambatan-hambatan untuk menuju ke arah yang demikian. Kenapa saya katakan banyak hambatan-hambatan? Pertama saya melihat seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu masih dibatasi dengan usia, sedangkan kita tahu yang namanya orang bekerja secara formal mungkin 55 sampai 56 tahun tapi kalau yang namanya non formal itu yang 70 tahun pun masih ada mencangkul di sawah. Pekerja formal setelah usia 55 tahun masih ada bekerja juga selama dia masih hidup, karena tipikal masyarakat kita setelah usia pensiun itu masih banyak yang harus bekerja untuk memenuhi hajat hidup dan tanggung jawab terhadap keluarga.BPJS KetenagakerjaanHambatan BPJS TK 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Tapi kalau dilihat daripada pelaksanaan sekarang ini usia 55 sret selesai jaminan kematian, kecelakaan kerja sudah tidak lagi sehingga begitu usia 55 lebih satu hari dia meninggal sudah tidak terproteksi lagi. Padahal anak-anaknya masih banyak yang masih belum mandiri dan sebagainya, ini perlu kita pikirkan. Pertanyaan saya apakah orang miskin itu tidak bekerja apakah orang miskin itu tidak bisa mati , kalau kesehatan perlu PBI kalau ini saya katakan juga perlu PBI, bantuan iuran dari pemerintah untuk orang miskin tentang kematian dan kecelakaan kerja itu harus karena sudah miskin, meninggal, meninggalkan keluarga yang dalam keadaan yang lebih tidak mampu lagi super miskin jadinya. Ini pemerintah harus turun tangan, inilah amanat Konstitusi kita jangan kita membiarkan orang miskin kita menjadi semakin terpuruk.BPJS KetenagakerjaanJaminan Kematian 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Ini harapan kita, cita-cita kita semoga cita-cita ini bisa tercapai, tinggal bagaimana sekarang inilah kita memulai. Orang miskin semiskin-miskinnya dia dia tetap bekerja , yang namanya bekerja ada resiko pekerjaan, kalau dia tidak terproteksi bagaimana dia mampu membayar iuran, sementara untuk makannya saja masih dapat subsidi dari pemerintah, katakanlah ada Raskin dan sebagainya. Untuk kesehatannya dapat subsidi dari pemerintah, begitu dia mengalami kecelakaan kerja karena ketidakmampuan membayar iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian maka keluarganya akan semakin susah , akan semakin sengsara.BPJS KetenagakerjaanPerlindungan Orang Miskin 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Jadi kalau saya berkesimpulan ini perlu dipikirkan dan dibicarakan ditingkat hal yang lebih bagaimana supaya pemerintah punya pemikiran, langkah-langkah untuk menyelamatkan anak bangsa. Masalah risiko fiskal dan sebagainya itu urusan yang berkuasalah urusannya memikirkanlah, nah ini yang harus kita lakukan. Karena saya katakan tadi orang miskin pun bekerja dan mereka pasti mati. Usia jangan dibatasi sampai dengan 55 , kalau dibatasi sampai dengan 55 itu namanya habis manis sepah dibuang, begitu dia selesai lolos sampai masa pensiun 55, umur 70 meninggal atau umur 56 meninggal maka akan terlunta-lunta yang ditinggalkan. Sementara sekian tahun mereka sudah membayar iuran-iuran yang menjadi kewajiban selama mereka bekerja.BPJS KetenagakerjaanProblematika usia di atas 55 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Selanjutnya saya melihat roadmap untuk dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pekerja formal tahun 2018 sasarannya 80% sementara untuk yang non formal cuma 5%, ini saya tidak melihat keseriusan untuk menggarap ya katakanlah fungsi sosial sebenar-benarnya itu yang ada dimana? Kalau para pekerja formal relatif lebih sejahtera dari pada yang non formal, tujuan kita ini ingin menyelamatkan seluruh masyarakat kita atau hanya menyelamatkan yang kita perkirakan akan selamat? Kalau yang formal relatif lebih sejahtera saya katakan dan sebenarnya harapan kita kalau sampai tahun 2018 itu janganlah dibuat angka 5% Pak, karena saya katakan itu terlalu kecil . Disamping itu juga nanti, ini nanti kedepannya sama seperti BPJS Kesehatan pada saat mereka membuat roadmap tahun 2014 targetnya 121 juta, saya sudah wanti-wanti mengingatkan jangan 121 juta itu terlalu kecil karena apa, momentum.BPJS KetenagakerjaanRoadmap fungsi sosial BPJS 9
Hang Ali Saputra Syah Pahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-Laki Jadi kalau angka 5% itu mungkin perlu direnungkan kembali Bapak, mari kita pelajari bersama apakah karena ternyata BPJS Kesehatan dari target 121 juta pencapaiannya 133 juta lebih, over, bahkan sekarang sampai bulan Maret sudah 140 sekian juta dan ini karena ketidaksiapan provider dan sebagainya akan jadi masalah tapi kalau berbicara dengan jaminan kematian dan ini ini tidak masalah, menanganinya lebih gampang daripada BPJS kesehatan. Nah tinggal bagaimana iuran orang miskin , kurang mampu, saya katakan ini kewajiban negara masuk di sini , nah ini yang perlu dibicarakan. Jangan hanya kesehatan saja PBI jaminan akan kematian juga perlu, karena begitu mereka meninggal yang ditinggalkan kocar kacir, sudah miskin tulang punggungnya patah mau jadi apa?BPJS KetenagakerjaanTarget BPJS 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Pertanyaannya, sampai di mana keterlibatan PT. Hexpharm ini? Karena asam traneksamat ini ditarik oleh PT. Hexpharm ini menurut hasil investigasi laporan dari Badan POM. Kalau semua diproduksi oleh Kalbe Farma kenapa perusahaan ini yang melakukan penarikan? Nah ini juga sesuatu hal yang perlu kita pahami bersama, kita harus ketahui kenapa sampai terjadi demikian. Kalau seumpamanya CPOB dilaksanakan dengan benar apakah yang PT. Kalbe Farma ini juga memproduksi asam traneksamat ini yang dikeluarkan oleh PT. Hexpharm? Ini yang perlu diketahui dulu secara jelas Nah ini mungkin dari GP Farmasi bisa menjelaskan nanti apakah boleh perusahaan yang berbeda mengunakan pabrik satu perusahaan yang berbeda? Artinya katakanlah asam traneksamat ini diproduksi oleh PT. Hexpharm tapi menggunakan sama-sama dengan PT Kalbe. Ini yang yang perlu kita ketahui dulu , kalau memang boleh tentunya ada persyaratan-persyaratan bagaimana kalau tidak boleh kenapa bisa terjadi hal yang demikian.Kesehatan Keterlibatan PT Hexpharm 9
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Jadi kalau mendengar penjelasan dari para beliau-beliau ini tadi semua sudah sesuai dengan prosedur, tapi kalau kita lihat kalau semua sesuai dengan prosedur berarti semua aman, tapi ini ada masalah. Dari Perdatin jelas ya, ya artinya dikatakan tadi tidak mungkin tahu isi didalam daripada ampul obat itu, kalau kemasannya sudah benar itu bisa kita pahami. Nah setelah itu dari GP Farmasi dan IPMG mengatakan bahwa mereka sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur CPOB. Kalau itu dilaksanakan dengan benar tentunya tidak akan mungkin terjadi kasus tapi memang kasus rada-rada aneh. Ada hal yang menggelitik di hati saya, bahwa selama ini yang muncul adalah Kalbe Farma TBK tapi dari laporan investigasi Badan POM bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 PT. Kalbe Farma Tbk melakukan penarikan injeksi buvanest spinal 0,5% heavy seluruh bets , ada lebih satu PT. Hexpharm Jaya Laboratories penarikan injeksi asam traneksamat kemasan dus 10 ampul 5 ml nomor bets 629668 dan 630025.Kesehatan Kronologi kasus 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 2 PAN Kalimantan tengah Laki-laki Jadi  begini Pimpinan, sebenarnya  yang  kita inginkan itu adalah   sikap dari Direktur Utama BPJS tentang kejadian di Sumatera  Barat, apakah setuju atau  tidak dengan   sikap staf yang  dibawah yang  demikian?  Kalau setuju ya katakan setuju, kalau tidak setuju apa? Jadi bukan  setelah pengecekan ini itu, kalau memang Saudara Direktur   Utama  mengatakan bahwa itu suatu sikap  benar bahwa anak buahnya atau stafnya memang  demikian disetujui ya nggak   apa-apa. Tapi kalau memang tidak setuju dengan  sikapnya demikian harus ada kejelasannya.   Terima kasih  pimpinan. BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9



Hang Ali Saputra Syahpahan 3 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Jadi saya pikir percuma rapat ini dilanjutkan, saya rasa cukup sampai disini saja karena  tidak nyambung, bagaimanapun juga tidak akan bisa nyambung terus. Yang  sebenarnya  terakhir yang  saya katakan   apakah  Direktur Utama BPJS ini setuju dengan sikap anak   buahnya  menyampaikan hal yang  demikian? Kalau setuju katakan setuju, kalau tidak   setuju  bagaimana kan begitu, masalah sangsi itu urusan belakang.  BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Masalah  Kartu Indonesia Sehat ini memang  sudah beberapa kali diungkapkan. Kita ingat pak tahun 2003 sebelum BPJS itu  namanya Jamkesmas itu ada 86.400.000 anggota atau peserta penerima bantuan iuran yang  dibayar oleh pemerintah yang  dikatakan  pada waktu itu  by name by address yang  masih dikelola oleh Kementerian  Kesehatan. Per  1 Januari 2014 seluruh peserta Jamkesmas  eks tahun 2013  itu otomatis menjadi peserta BPJS sebagai penerima bantuan iuran 86.400.000 orang  menyerap dana  19,97 triliun  yang  dikatakan juga by name by address. Nah kalau sekarang ada Kartu  Indonesia Sehat tidak masuk dalam 86,4 juta  itu anggarannya darimana? Tapi kalau termasuk   di 86.400.000 orang berarti by  name  by address yang  dulu itu nggak benar, banyak fiktif manipulatif. Ini sebagai  satu catatan saya sampaikan kepada pimpinan, mungkin perlu audit forensik disitu karena disitu mungkin ada kecurangan yang  dilakukan. Sebenarnya  bukan 86.400.000 orang by name  by addres mungkin  hanya  70 juta, mungkin  hanya 60 juta kalau kita berbicara  asumsi karena selama ini  tidak pernah terungkap  secara jelas dan nyata  86.400.000 orang itu siapa saja makhluknya, anggarannya jelas 19,97 triliun. Memang kita selama ini selalu dipusingkan, banyak masyakat  yang  tidak  paham dan tidak mengerti dan sebagainya   wajar saya katakan. Setiap saya turun ke  daerah  ketemu dengan masyakat mereka complaint kenapa saya tidak terima PBI sementara yang  lain terima? Jadi saya hanya  mengatakan bahwa PBI itu apa kriterianya, apakah anda ingin menjadi  orang dhuafa atau anda ingin mendhuafakan diri silakan. Ternyata setelah kita berikan penjelasan mereka bisa menyadari dan mereka mau membayar sendiri, perlu penjelasan-penjelasan. Pada saat mereka sehat mungkin  merasa keberatan   kalau BPJS Kesehatan Masalah KIS 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Apalagi menurut penjelasan kemarin sudah  lebih dari 140 juta orang  peserta BPJS dan angkanya akan meningkat terus dari waktu ke waktu, ini yang  perlu kita perhatikan benar-benar. Saya hanya  menyampaikan satu hal seperti tadi   yang  paling penting  Pak Dirut  bahwa  jangan khawatir  BPJS itu defisit sepanjang dikelola dengan  benar.  Masa jeda  waktu 14 hari, dulu 7 hari , sekarang 14 hari ini bagi kita  sebenarnya  amanat Undang-undangnya bukan  begitu, itu hanya improvisasi Pak Dirut   saja  supaya BPJS nya tidak kelelep katanya begitu, ini  yang  perlu diperbaiki karena BPJS ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. BPJS Kesehatan Pengelolaan 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Pertama  bahwa BPJS ini bukan suatu lembagta profit tetapi  suatu lembaga non profit yang  dibentuk dengan amanat  Undang-undang Dasar , Undang-undang 40 Tahun 2004  adalah   amanat dari Undang-undang  Dasar implementasi dari Pasal 34 ayat (2).   Jadi Pak Direktur jangan  khawatir bahwa BPJS   ini akan bangkrut, kalau BPJS ini bangkrut   berarti negara bangkrut. Yang  penting  BPJS dikelola sebaikbaiknya tanpa memikirkan hal-hal yang  komersial dan bagaimana meminimalkan   ..., asal dikelola dengan  benar   bukan suatu masalah, kita tidak khawatir BPJS ini   akan defisit berapa, APBN kita masih mampu kok, negara kita masih mampu kok. Kalau ini dikelola masih dengan pola berpikir seperti dulu bahwa masih ada berpikir orientasi bisnis, orientasi profit ini sudah  lepas daripada ruh yang  sudah dimasukkan kedalam Undang-undang tentang BPJS ini.  Saya  ingat betul bagaimana dulu kita  dalam pergulatannya sehingga sampai Undang-undang ini  jadi maksud dan tujuannya itu apa.  Itu yang  pertama. BPJS Kesehatan Pengelolaan keuangan 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Berbicara tentang BPJS berbicara tentang seribu masalah   mungkin lebih  banyak masalah yang  terjadi disini.   Ada beberapa hal yang  perlu saya garisbawahi, banyak hal yang  sudah diutarakan   oleh rekan-rekan terdahulu. Saya  hanya ingin  menggarisbawahi  beberapa hal. BPJS Kesehatan Permasalahan BPJS 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Berikutnya mengenai masalah sosialisasi. Sosialisasi BPJS ini    yang  lebih banyak menimbulkan permasalahan karena  kurang sosialisasi itu kepada siapa? Bukan hanya kepada masyakat tetapi kepada petugas-petugas kesehatan yang  ada di provider,di garis depan, itulah yang  kadang-kadang menjadi suatu masalah.  Salah satu contoh kasus ,  begitu ada satu orang dalam keadaan kegawatdaruratan   katakanlah dia   anak kecil usia delapan bulan kena diare, pada malam  hari keadaannya lemas  hampir-hampir sudah tidak berdaya,  orang tuanya panik , mau ke perawatan tingkat pertama  Puskesmasnya tutup karena tidak operasional malam, tidak 24 jam. Bawa ke rumah sakit, di satu rumah sakit  ditolak, kalau BPJS nggak bisa, alasannya malah ngomong lagi apa? BPJS ini  aturannya berubah-ubah terus, sulit kami  dan  ini bukan rumah sakit  swasta, ini rumah sakit  punya pemerintah walaupun bersenjata. Akhirnya dibawa keluar, dibawa lagi ke rumah sakit  yang  lain, ternyata begitu masuk kesana, langsung ditangani, dilayani  dengan  baik dan dilakukan rawat inap   karena segera ditangani, diinfus dan sebagainya karena memang benar-benar mengkhawatirkan dan rumah sakit  ini punya senjata  jadi sama-sama punya senjata kok beda.BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Artinya apa? Sosialisasi kepada petugas   pelayanan kesehatan yang   berada di garis depan itu tidak jelas. Banyak kejadian-kejadian di  rumah sakit   yang  rumah sakit  menolak, dikatakan menolak tetapi di rumah sakit  lain  diterima dan seterusnya. Oh penyakit  ini tidak bisa, penyakit  itu ternyata bisa dan sebagainya.  Kita bisa sadari bahwa  Indonesia bukan hanya Jakarta pak, kalau hanya mengambil contoh Jakarta   memang segala permasalahan ada di Jakarta  tetapi segala fasilitas paling banyak di Jakarta. Tapi dalam  satu negara kesatuan di daerah-daerah, sungguh kasihan mereka yang   berada di daerah-daerah yang   jauh-jauh dan inilah tugas negara. Salah satu hal  bahwa dengan  masa  jeda waktu yang  saya dikatakan    tadi dua minggu, dulu satu minggu sekarang jadi dua minggu, kalau alasannya takut BPJS  akan collapse, takut ini dan sebagainya ini sangat tidak beralasan, tidak   sesuai dengan  filosofinya pak. Kalau BPJS ingin  supaya  bisa  menghimpun anggota sebanyak-banyaknya   ya harus proaktif dong. Nah selama ini   dari Kementerian  Kesehatan dan  BPJS tidak berani proaktif kenapa? dengan  sekarang pun sudah kewalahan karena fasilitas kesehatan tidak   memungkinkan tapi dikatakan Direktur BPJS Kesehatan tadi   bahwa fasilitas  tempat tidur sudah cukup, ini juga saya sendiri  tidak paham jadinya. Mau ngomong bagaimana lagi?   Kalau dikatakan tidak cukup tapi ternyata  begini keadaannya, antara teori dan praktek berbeda, dimana kelirunya? Tolong di inikan pak, nanti   bagaimana. BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
Hang Ali Saputra Syahpahan 1 PAN Kalimantan Tengah Laki-laki Selanjutnya soal fortabilitas, seseorang peserta BPJS  katakanlah seperti saya kan   di Yankes DPR perawatan tingkat pertama, tapi  begitu saya sedang bekerja  tidak dikantor ini  harus katakanlah     ke Bandung dan sakit yang  namanya sakit tidak mesti sakit kan, gawat darurat, mungkin saya perlu batuk ataupun  pusing kepala datang  ke rumah sakit   pun mungkin tidak dilayani karena  BPJS tidak mungkin melayani   orang sakit kepala begitu saja tanpa pelayanan tingkat pertama.  Saya harus  kemana, bingung kan, dan ini banyak terjadi   di masyakat.  Jadi  pada akhirnya saya bilang kepada masyakat, waktu masyakat bertanya kepada  saya bagaimana? sekarang  kami nggak usah repot-repot, kamu datangi saja kantor BPJS , minta penjelasan  disana bagaimana caranya kamu bisa berobat, kamu sudah punya hak, BPJS berkewajiban melayani ini. Tapi   apakah semua pelayanannya sama nanti, artinya bisa dilayani atau tidak? mau berobat karena batuk, waktunya masih beberapa  hari lagi pulang   ke tempat pelayanan apa harus ditahan saja  sakitnya kan nggak mungkin.  Nah ini banyak  kejadian  hal-hal seperti itu.   Nah bagaimana cara    penanganannya,  ini  juga tida tersosialisasikan dengan  baik. Begitu juga masalah  obat, walaupun sering saya katakan   ini karena kenakalan provider, kenakalan rumah sakit, begitu  orang berobat dengan BPJS   ada nanti dikeluarkan resep obatnya harus nembus sendiri sebagian. Jadi akhirnya dikatakan   wah BPJS ternyata bohong,  kami harus bayar, saya hanya mengatakan kepada mereka   resepnya kalian antar saja  ke counter BPJS  minta mereka atasi semua itu karena pemahaman kita bahwa pengobatan dengan  sistem   Ina cbgs sudah termasuk  paket obat dan sebagainya tapi  kadang-kadang rumah sakitnya nggak benar, artinya apa? Sosialisasi  dan pengawasan BPJS   kepada rumah sakit  itu   sebagai mitra kerjanya   belum maksimalBPJS Kesehatan Sosialisasi dan pengawasan BPJS 9
Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada pimpinan.BPOM Distribusi bahan berbahaya 9
Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada pimpinan.BPOM Kerjasama lembaga 9
Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan Yang terakhir tentang masyarakat ekonomi ASEAN yang kita tidak bisa memandang enteng atau kita tidak bisa menggampangkan hal ini implikasi yang kita dapat dari pelaksanaan Mea nanti adalah masuknya obat-obatan yang ilegal yang mungkin tidak cocok dikonsumsi oleh masyarakat kita. Sehingga menurut saya perlu diantisipasi atau diciptakan bagaimana langkah pencegahan dengan penguatan kerjasama kelembagaan yang memang perlu ditingkatkan khususnya dengan bea cukai yang menjadi salah satu detektor dan filter awalnya atas barang-barang yang dari luar. Menurut saya kerjasama dengan beacukai sangat penting terkait perluasan spektrum bahan dan obat-obat serta zat-zat terlarang seperti obat terlarang atau narkotika golongan satu obat-obatan yang mengandung dekstrometorfan dan carisoprodol dan obat-obatan tradisional ilegal. Yang kita lihat bahwa dari hari ke hari semakin membanjiri pasar Indonesia.BPOM Pencegahan obat ilegal, 9
Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan Terima kasih Pimpinan.Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta jajarannya yang saya hormati.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat siang,salam sejahtera buat kita semua,Omswastiastu .BPOM Penegakan hukum 9

Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan
Tadi sudah banyak rekan-rekan saya memaparkan bagaimana sih harusnya BP POM ini ke depannya. Saya mungkin hanya menambahkan beberapa hal, tidak banyak sedikit saja Pak. Dari data yang saya peroleh bahwa pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pengambilan sample dan uji laboratorium terhadap 24.906 sample pangan menunjukkan bahwa masih terdapat 3.442 sample atau sekitar 13,82% yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Karena didalam sample tersebut masih terdapat bahan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan seperti borax, rhodamine b, formalin, metanil yellow, auramin dan bahkan masih ditemukan sample yang positif mengandung bahan obat kimia sildenafil dan tadalafil.
Persoalannya adalah dari mana sih kok bisa ada produksi dan rantai distribusi bahan-bahan bahaya tersebut? Kalau menurut saya pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi bahan-bahan berbahaya tersebut khususnya sebagai bahan tambahan pangan mesti dilakukan pengawasan yang lebih ketat, lebih ketat daripada yang sudah dilakukan sekarang. Dan ditambah dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap sarana produksi dan distribusi ini jika memang terbukti adanya penyalahgunaan.BPOM Peningkatan pengawasan, 9

Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, 1 GOLKAR Sumatera Selatan III Perempuan Yang selanjutnya saya hendak menambahkan tentang obat-obatan tradisional yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya ibu Irma Chaniago. Saya mengapresiasi baik penanganan dari BP POM terhadap obat-obatan tradisional, saya juga melihat bahwa di masyarakat kita pada akhir-akhir ini ada trend yang mengemuka bahwa kepercayaan masyarakat pada obat-obatan tradisional itu meningkat atau semakin tinggi dari hari ke hari. Pada kasus ini atau pada hal ini kita mungkin bisa belajar dari negara kubah dimana negara tersebut mengalami embargo ekonomi salah satunya adalah embargo bahan obat-obatan kimiawi tetapi kubah tidak pernah menyerah pada situasi yang mereka alami dan kemudian mengembangkan obat-obatan berbahan herbal.Sehingga pada saat ini kubah dikenal sebagai salah satu negara dengan layanan kesehatan dan obat-obatan yang terbaik di dunia. Saya tidak menganggap bahwa kita harus mereduplikasi model kubah untuk masuk ke Indonesia tetapi kita perlu belajar tentang success story-nya yaitu bagaimana kita mengembangkan obat-obatan herbal tersebut, dimana obat-obatan tradisional khususnya yang berbahan herbal mendapatkan pembinaan yang lebih baik sebagai tindak lanjut dari pengawasannya. Sehingga menurut saya bagaimana BPOM menyusun sertifikasi yang bersifat hierarkis atas tidak saja sarana tetapi obat-obatan tradisional itu sendiri sehingga dapat merangsang pertumbuhannya sendiri. Menurut saya ini juga ini sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat potensi dengan obat-obatan tradisional ini juga saya anggap sebagai potensi kita dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.BPOM Sertifikasi 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan data lama 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Tentang BPJS mungkin bapak , perlu ada semacam pemahaman bersama tentang BPJS ini mulai dari level tingkat atas sampai level tingkat bawah. Karena sayasempat ngobrol dengan beberapa kepala desa, saya tanya ini kalau saya ikut BPJS, dalam waktu 10 tahun saya membayar tiap bulan, lalu saya tidak sakit uangnya dibawa kemana? Saya sebenarnya hanya ingin menguji bagaimana pemahaman wakil kita dilevel yang paling bawah tentang BPJS dan ternyata jawabannya disedekahkan, itu akhirnya hal seperti itu dengan keterangan di sedekahkan itu akhir yang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Loh hitungan sedekah itu berbeda dengan apa kita membayar semacam dana untuk kesehatan ini.Jadi mungkin harus ada semacam training mulai dari tingkat atas sampai dengan bawah dan memastikan bahwasanya pemerintah desa itu memahami betul bagaimana proses BPJS ini sehingga nantinya ketika menerangkan ke masyarakat tidak lagi ada kebingungan di masyarakat.BPJS Kesehatan Iuran, 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Mengenai kartu sehat Ibu Menteri, selama saya di daerah complaint-nya tentang pembagian Kartu Indonesia Sehat ini luar biasa sekali karena ternyata data yang digunakan selama ini oleh Dinas Sosial adalah data dari BPS Tahun 2011. Contoh di Situbondo itu 2011, bisa jadi saya tahun 2011 masih termasuk orang yang bisa mendapatkan KIS. Apakah sekarang juga saya termasuk orang yang bisa mendapatkan itu? Tentu tidak, jadi mungkin harus ada pembaharuan-pembaharuan yang terkait dengan data-data tersebut. Juga KIS yang untuk para difabel Ibu Menteri, jadi teman-teman difabel ini complaint banyak tentang itu karena banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan KIS. Dan juga karena saya mewakili dari Dapil saya banyak sekali pesantren yang ada di Dapil Saya, di pesantren itu Ibu Menteri contoh pesantren di Banyuwangi salah satu pesantren terbesar di Banyuwangi. Disitu ada sekitar 6000 santri dari seluruh Indonesia, mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Dan mereka juga sebenarnya anak-anak bangsa yang ternyata mereka secara ekonomi tidak semuanya mampu. Jadi saya mendorong kepada Ibu Menteri bagaimana kawan anak-anak didik kita di pesantren itu juga bisa mengakses Kartu Indonesia Sehat.BPJS Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan kesehatan reproduksi 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terkait juga soal pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas Ibu Menteri, kebetulan saya selama ini aktif di gerakan PKRS untuk anak-anak remaja terutama di Pesantren. Saya mendorong bagaimana nanti pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini bisa di link kan dengan kurikulum yang ada di di Indonesia. Selama ini kita sudah banyak mengetahui KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) banyak sekali di Indonesia, dan sekarang ini kita hanya mempermasalahkan bahwasanya itu adalah kesalahan dari globalisasi dan sebagainya. Perlu saya sampaikan beberapa waktu lalu saya dengan beberapa kawan melakukan penelitian di meja-meja anak SMA, dan disitu kebanyakan dimeja-meja itu banyak sekali gambar-gambar yang pornografi dan sebagainya. Dari situ sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak kita membutuhkan pendidikan tersebut, cuma kita selama ini berpikir bahwa itu adalah tabu yang tidak bisa disampaikan kepada anak didik, akhirnya anak didik ini mencari informasi dari internet yang itu tentunya hanya one way, tidak dua arah. Jadi tidak ada diskusi disitu.BPJS Kesehatan Kurikulum, 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan pemahaman BPJS 9
Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua Ibu Menteri, Saya selama Reses kemarin mendatangi beberapa, bertemu dengan Dinas Kesehatan dari Dapil saya di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan, yang pertama adalah soal butuhnya penambahan Puskemas-Puskesmas didaerah-daerah. Karena selama ini banyak sekali mulai berdiri rumah sakit-rumah sakit termasuk rumah sakit swasta dibeberapa daerah, tapi banyak yang terlupakan soal Puskesmas di daerah. Kalau saya melihat, saya masuk ke pelosok-pelosok yang harus sampai berjam-jam, jalan kaki dan sebagainya itu yang dibutuhkan sebenarnya bukan rumah sakit besar tapi Puskesmas yang benar-benar memadai. Disamping itu beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit di Dapil saya di Situbondo dan Banyuwangi mereka ingin meningkatkan tipe dari rumah sakitnya dari tipe D ke tipe C dan juga yang dari tipe C ke tipe B,mereka membutuhkan support yang luar biasa dalam hal penyediaan alat-alat kesehatan. Disamping itu termasuk Situbondo dan Bondowoso ini termasuk daerah yang dalam daerah yang tertinggal Ibu Menteri. Jadi disitu masih kurang sekali support untuk dokter-dokter spesialis, karena dengan APBD yang rendah, dengan pendapatan yang rendah mereka tidak bisa memberikan tambahan fasilitas, tambahan insentif untuk dokter-dokter spesialis.BPJS Kesehatan Penambahan puskesmas, 9

Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan
Ada beberapa hal catatan yang saya tulis setelah mendengarkan paparan dar Ibu Menteri dan juga Bapak Direktur Yang pertama saya ingin menyoroti soal kasus yang beberapa hari ini sangat mencuat. Sebenarnya itu sudah sangat lama, terjadi lama, cuma terus menerus. Ini soal tes keperawanan Ibu. Tes keperawanan, ini sepanjang yang saya ketahui dilakukan untuk warga Indonesia yang akan masuk menjadi Polwan, dan juga warga Indonesia yang akan menjadi istri dari TNI atau Polisi, dan juga petugas Lapas perempuan, dan juga di STPDN. Ini menjadi kemunduran yang luar biasa saya pikir. Mengenai tes keperawanan, karena ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kompetensi diri. Lalu mungkin sebagai Menteri Kesehatan, Saya meminta Ibu Menteri untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam hal ini terkait dengan keperawanan. Karena kalau kita melihat PBB pun sudah melarang tes keperawanan. Kalau saya melihat pengakuan-pengakuan dari para Polwan di Youtube itu tes keperawanan itu. Prosesnya sangat menyakitkan ibu. Nuwun sewu, mohon maaf Pak Pimpinan, saya mungkin harus bercerita di sini. Mungkin ada beberapa yang belum melihat he tak tahan ini yang mau masuk Polwan dia disuruh nungging (mohon maaf), lalu dimasukkan 2 jarinya untuk mengetes apakah ada selaput yang diyakini sebagai tanda keperawanan itu atau tidak, dan itu sangat menyakitkan. Padahal perlu kita ingat bahwasanya di kesehatan juga sudah jelas bagaimana keperawanan itu tidak bisa dilihat sebatas itu saja, karena itu adalah sebagai mitos saja yang bisa jadi keperawanan itu sudah hilang bukan hanya karena sudah melakukan hubungan seksual tapi juga karena kecelakaan dan sebagainya, robek dan sebagainya.
Jadi Ibu Menteri yang saya hormati, sebagai Menteri Kesehatan saya meminta Ibu dengan sekali lagi untuk menghapus tes, ini karena ini sama sekali tidak ada gunanya karena kompetensi sebagai Polwan itu tidak ada kaitannya dengan tes keperawanan ini. Disamping itu ini juga menurunkan harkat dan martabat kita sebagai perempuan, karena tes-tes itu tidak dilakukan juga kepada laki-laki. Nah ini tidak ada keseimbangan sama sekali, bias gendernya sangat kuat di sini. Dan itu juga akan sangat memberikan dampak bukan hanya pada dampak secara fisik tapi juga dampak secara psikologis. Itu menjadi catatan yang yang harus diperhatikan.BPJS Kesehatan Tes keperawanan 9

Hj. NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat pagi Ibu Menteri Kesehatan,Bapak Direktur BPJS.Saya Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Banyuwangi, Situbondo-Bondowoso.BPJS Kesehatan upgrade RS 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang ketiga, Ibu Menteri kaitannya dengan akreditasi rumah sakit itubetul yang Dokter takutnya tidak disampaikan, ketika saya kunker maupun resesmerasa galau juga dia karena sulit-sulit itu ada rumah sakit ….(tidak jelas)…Masa Apotekernya harus 8,Dokternya harus begini, padahal kita ini kekurangandokter yang luar biasa, apalagi spesialis kurang itu banyak. Terus saya ada informasilagi, ini nanti mohon Ibu Menteri introspeksi ya, terus nanti yang dari Kementerianapapun kunjungan survey-survey, mohon maaf nanti harus di sangoni banyak danseterusnya, saya khawatir yang meyangoni uang utangan dan rumah sakit utangandan mengembalikan lagi mesti meres meresnya itu meres pasien yang akankasihan, ini masukkan saja Bu Menteri nanti di supaya benar-benar clear, mohonjangan akreditasi diberatkan nanti malahan tidak bagus, nanti malahanmenguntungkan yang cek and ricek itu. Bu Menteri kemudian yang keempat, yangdana kapitasi itu menurut saya juga berpolemik, seperti contohnya di Pati nantimohon dana kapitasi itu kan hak kesehatan baik di dokter baik itu bidan, perawat, itukan dia untuk semangat Januari, Februari, Maret itu sepertinya tidak dibagialasannya ini untuk pembangunan puskesmas, alasannya ini untuk alat-alat, untukporsi apa masalah pembangunan sudah ada anggaran tersendiri untuk puskesmasdan lain-lain, biarlah haknya mereka kasihlah semangat, kalau dia semangat bekerjaitu sangat menguntungkan kembali ke pasien lagi, ke rakyat lagi.BPJS Kesehatan Akreditasi RS 9



IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki

Kemudian, Bu Menteri yang kedua, saya terima kasih Bu Menteri, saya kemarin
sama Teman-teman Bidan PTT datang ke Kementerian disambut baguslah oleh
kelompok bidan, sama Pak Robi dan lain-lain kemudian Bu Menteri juga sudah
tindak lanjuti, sudah surati sama Menpan dan seterusnya, yang kaitannya dengan
bidan PTT itu polemik sejak kemarin itu Ibu Menteri Endang dan Ibu Menteri Mboi
itu, ini mohon Ibu mohon maaf sama-sama perempuan ini bidan PTT adalah ujung
tombak daripada kehidupan dan kematian ibu hamil maupun ibu hamil anak itu
sendiri karena banyak kematian, tetapi merekalah sudah ada 9 tahun lebih dan
seterusnya. "Jadi, mohon diperjuangan kan itu kasihan. Kemudian, Bu Menteri tolong di
Bengkulu masih ada 8 yang belum apa dia sudah 9 tahun lebih tapi dia tidak tercatat
akhirnya hilang kasihan biarlah itu gajinya hanya Rp.1,4 juta saja tetapi pengalamanya bagus, terus di Pati juga ada 3 orang, 9 tahun juga kelewatan atau
administrasi atau apa mohon dapatnya juga biar mengabdi itu, itu yang angkatan
2005. Kemudian, yang angkatan 2006 ini sudah galau Ibu, galau dia telepon saya
Pak Imam gimana, ini di Dinas-dinas ini tidak mau terima saya, tidak mau mengurus
saya, sudah tenang dia, nanti saya matur ke Ibu Menteri Dr. Nila, beres tenang dia,
saya juga terima kasih sepenuhnya Kemenkes ini juga aspirasi sudah jalankan tugas
Pak Jokowi, kerja, kerja dan kerja, mudah-mudahan clear."BPJS Kesehatan Bidan PTT 9

IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Itu Ibu Menteri nanti mohon direspon, kemudian ini yang sangat penting lagiuntuk BPJS, Pak Fahmi, Ibu Menteri biar dengar juga. Sepertinya Rumah Sakit-Rumah Sakit kalau memang pasiennya itu kritis dan lain-lain memang harusbutuhnya ke ICU, itu dari pihak rumah sakit maupun pihak atau dokter apa itu untukmengarahkan ke ICU itu agak ogah-ogahan karena apa? ini mohon maaf tidakdianggar begitu, karena paket penyakit ini, paketnya ini, padahal ini harus ke ICU,nah ini banyak yang meninggal begini caranya itulah Bu Menteri karena rumah sakittidak mau rugilah, ini tidak ada anggarannya kok. Kasihan ini hasil Reses saya untukcatatan Ibu nanti bisa ditinjau sama Pak Fahmi itu. Pokoknya masalah anggaran kita siap amankan, Ibu dan Pak Fahmi tetap memantaul dan introspeksiBPJS Kesehatan Fasilitas yang dicover BPJS 9
IMAM SUROSO 2 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Pimpinan, sedikit Pimpinan.Sebelah kiri, terima kasih. Langsung Bu Menteri, tadi Bu Menteri kanmengatakan Pak Imam yang namanya orang kena HIV dasarnya merokok, narkobakalau dia tidak sadar dia tidak mau, itu betul, tapi disini Bu Menteri hukumnya IbuMenteri itu wajib kepala dinas, hukumnya wajib, yang namanya lokalisasi itu wajib diinjeksi Bu, wajib itu dia mau tidak mau wajib, karena itu untuk preventif, kuratifpencegahan maupun penindakan.Terima kasih Pimpinan.BPJS Kesehatan Injeksi di lokalisasi 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Kemudian  terkait dengan kelangkaan obat dibeberapa daerah,   maka sejauh mana untuk koordinasi BPJS dengan  Kementerian  Kesehatan  karena ini menurut  kami itu penting mengingat kelangkaan  obat  berpengaruh terhadap performance  pelayanan JKN  di Faskes.  Jadi Pak Fahmi  intinya yang  pertama seperti itu keluhan di masyakat  mohon ditindaklanjuti   termasuk sosialisasi. Yang  kedua tentang yang  di Puskesmas –Puskesmas  tadi pak, itu mohon ditindaklanjuti   biar  dokter, perawat   itu semangat menanganinya, biar dibagi sajalah memang itu jatahnya dia. BPJS Kesehatan kelangkaan obat 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki ...   sehingga memakan waktu    lama dalam  pengajuan tagihan. Jadi dari  ... cuma   pertanyaannya ini bagaimana penjelasan BPJS Kesehatan terkait kendala implementasi  program JKN  tersebut diatas. Kasus-kasus  ini banyak  nggak? kirakira diselesaikan sama BPJS itu seberapa? BPJS Kesehatan Kendala implementasi program JKN 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Yang pertama kali, pertanyaan saya sudah ditanyakan Teman-teman tetapitidak masalah Bu Menteri, ini saya hanya laporan saja bahwa hasil kunjungan kamiKunker Desember kemarin ke Kalimantan Timur, ini saya sampaikan bahwa diKalimantan Timur disana itu HIV sipilis dan seterusnya itu meningkat, itu meningkat,saya yakin saya baca juga di internet lengkap semuanya meningkat, saya minta IbuMenteri Daerah-daerah yang meningkat itu supaya di drop obat-obatan karenapenyakit ini,i virus ini menular dan bahaya, kasihan yang anak, isteriBPJS Kesehatan Peningkatan HIV di daerah 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Itu nanti mohon ditindak lanjuti Bu Menteri. Kemudian, seperti tadi Pak Charlesbilang ini rumah sakit swasta, banyak yang belum bergabung, saya juga Kunker kePati, Rembang, Dora, Dapil saya Pati, Rembang, Dora itu, itu juga yang swasta jugamengeluh juga ada yang mengeluh seperti di Kudus ….(tidak jelas)….Itu mengeluh, kaitannya dia begini kalau rumah sakit negeri itu kan dokter, rumahsakitnya, bidan, perawat itu kan digaji oleh negara, sedangkan swasta murni umumyang gaji rumah sakit sedangkan anggaran itu sama, artinya dokternya itu klenger,bidan perawat itu kelenger pula termasuk rumah sakit, nanti mohon kebijaksanaanBPJS ini, makanya mohon dapat dihitung kasihanlah. Karena mereka itu berdampakke masyarakat lagi, ke pasien lagi, kalau mereka rugi rumah sakitnya rugi, kalaumemang anggarannya kurang ajukan lagi, kita perjuangan Teman-teman Banggar,sama Teman-teman Komisi IX DPR RI begitu saja. Jadi, dokternya enak, perawatmedis enak, jadi mohon yang di swasta itu, ini titipan dari rumah sakit lain ini Bu.Janganlah kita memeras, memaksa, wong kita anggarkan saja bisa kok kenapameras-meras kasihan.BPJS Kesehatan RS swasta 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yangterakhir, Ibu Menteri Ibu Nila sama Pak Fahmi, Komisi IX DPR RI adalah komisikesejahteraan rakyat, mitranya adalah Kemenkes, kemudian BPJS, Naker, maksudkami begini Bu kemarin yang 2013, 2014 itu sudah berjalan kita mesti sosialisasi kebawah itu hukumnya wajib, apa itu BPJS kesehatan, Temen-temen ini mohondilibatkan, mohon dianggarkan, Teman-teman pun akan berjuang termasuk PakKetua, Pak Dede Yusuf, ini juga dicatat Pak, jadi ingat bahwa kita itu ruhnya ruhkesejahteraan rakyat, biar kita ini wakil dari rakyat, sering muncul di depan rakyat,membantu sosialisasi bareng, saya yakin clear, saya pernah di Komisi III DPR RItidak ada untuk kesejahteraan rakyat, teman saya Komisi III DPR RI banyak yangtidak jadi betul itu, terus Komisi IX DPR RI saya juga kemaren itu digunakan banyakyang jadi, makanya biar Bu Menteri dan jajarannya enak, kita Komisi IX DPR RI enakdan rakyat pun menikmati keenakan itu.BPJS Kesehatan Sosialisasi 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang kedua, kaitanya HIV, Sipilis ….(tidak jelas)….Dan sebagainya itu. Saya minta Bu Menteri menyurati semua kepala dinas seluruhIndonesia dia bertanggung jawab untuk injeksi di lokalisasi-lokalisasi, hukumnyawajib seminggu 2 kali, ini sudah dilakukan di kabupaten kami, itu sangat membantu,jadi mohon itu kemudian nanti juga saya mau tanya juga adakah anggarannya itu?bisakah dianggarkan itu? kalau memang tidak bisa, Teman-teman Banggar maupunkelompok Komisi IX DPR RI ini memperjuangkan anggarannya harus ada, inihukumnya wajib.BPJS Kesehatan Tindakan untuk penanggulangan HIV 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki Kemudian yang terakhir Pak Elvyn, Pak Kepala BPJS TK kendala-kendala apa yang bapak alami termasuk jajarannya itu di lapangan, apa kendala- kendalanya? Tolong sampaikan pula di sini nanti kita bahas kita rapatkan, kita carikan solusi.BPJS KetenagakerjaanKendala dalam BPJS TK 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki Maka nanti tolong disebutkan sejauh mana sosialisasi Bapak terhadap kelompok-kelompok masyarakat itu atau instansi. Kemudian yang kedua bagaimana persiapan daerah-daerah terkait didalam melaksanakan program-program BPJS TK, bagaimana itu persiapan? sudah siap apa belum? jangan-jangan acak-acakan nanti tanggal itu.BPJS KetenagakerjaanPersiapan Program BPJS 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki Kemudian yang ketiga bagaimana respon perusahaan-perusahaan terhadap BPJS TK ini baik itu perusahaan-perusahaan ditingkat menengah keatas maupun perusahaan-perusahaan itu di tingkat menengah ke bawah, bagaimana apa reaksi dia? Pro? kontra? atau sebagainya, nanti tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena ini termasuk program Komisi IX BPJS TK itu , nanti kita bahas bersama , penting soalnya.BPJS KetenagakerjaanRespon Perusahaan 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-Laki Pak Elvyn, jadi paparannya tadi menurut saya sudah cukup bagus beserta materinya. Tadi sudah banyak yang ditanyakan teman-teman, di sini saya ingin menanyakan yang kaitannya dengan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan. Jadi di dalam rangka memperluas kepesertaan program BPJS TK ini kan harus sebanyak mungkin itu karena ini suatu program pemerintah yang cukup melindungi para pekerja di perusahaan. Jadi disinikan melampaui banyak berbagai kelompok masyarakat, ada peserta itu dari perusahaan, kemudian dari para pekerja, kemudian dari instansi-instansi lain . Pak Elvyn pertanyaannya sekarang sampai saat ini sejauh mana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan karena online-nya BPJS Ketenagakerjaan inikan mulai 1 Juli 2015, ini kan belum ini , belum kerja, sosialisasi dan sosialisasi.BPJS KetenagakerjaanSosialisasi Program BPJS 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang keempat Pak Dirut BPJS, terkait dengan dana Jaminan Hari Tua atau JHT yang saat ini belum diketahui persertanya dan masih tersimpan dalam pembukuan BPJS Ketenagakerjaan ada dana sekitar Rp.1,8 trilyun ya 1,8 triliun, namun nilainya berangsur menurun, nilainya berangsur menurun, pertanyaannya nanti mohon di jelaskan BPJS Ketenagakerjaan terkait penurunan dana JHT tersebut mohon dijelaskan. Kemudian, penurunan tersebut dikarenakan apa? Kok menurun terus, itu sebabnya apa nanti mohon dijelaskan, bukankah BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana kepesertaan agar nilainya meningkat, ini kok malah menurun, punya kewenangan itu nanti tolong dijelaskan.BPJS Tenaga Kerja Dana JHT 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Saya ucapkan terima kasih atas paparannya yang singkat, padat, tetapi bisa kita mengerti. Ya Pak Elvyn sama saja, intinya Pak Elvyn Masassya, saya bisa mengerti, saya juga akan tanyakan tadi Pak Elvyn menyatakan bahwa kecelakaan kerja terbanyak jalan raya baik berangkat kerja maupun pulang kerja itu sangat banyak, pertanyaannya apakah mereka yang kecelakaan kerja seperti itu masih jam kerja ya, dan berangkat kerja itu dapat hak-haknya, santunan-santunannya seperti perjanjian atau program-program daripada BPJS Ketenagakerjaan nanti tolong dijelaskan. Kira-kira berapa persen yang kasus-kasus seperti itu, nanti dijelaskan juga kemudian berapa persen pula kasus kecelakaan di dalam perusahaan itu.BPJS Tenaga Kerja Kecelakaan kerja 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang ketiga, tadi memaparkan bahwa kecelakaan kerja oleh pekerja kalau sudah sembuh akan diusahakan bekerja lagi, menurut saya itu pekerjaan yang mulia dan manusiawi, pertanyaannya apakah hal itu baru wacana saja ataukah sudah dilaksanakan, apakah hal itu sudah terjadi MoU antara BPJS Tenaga Kerja dengan Perusahaan-perusahaan, tolong nanti dijelaskan ini penting sekali atau kalau perlu perlukah Kemenaker untuk mengawal ini supaya orang yang habis kecelakaan sembuh, dipekerjakan lagi di perusahaan karena biasanya yang sudah sembuh pun perusahaan tidak mau terima, ini tidak manusiawi namanya habis manis sepah dibuang itu tidak bagus, Komisi IX DPR RI akan kawal itu kalau perlu.BPJS Tenaga Kerja Kecelakaan kerja 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian, nanti juga tolong dijelaskan ya Pak Dirut kendala-kendala apa yang dialami sampai dari pertama BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang ada kendala-kendala apa, nanti tolong disampaikan juga untuk suksesnya program BPJS Teman-teman Komisi IX DPR RI nanti bisa mensupport solusi maupun termasuk anggarannya, silakan nanti dijelaskan pula.BPJS Tenaga Kerja Kendala 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang terakhir Pak Dirut, yang kelima ya terkait dengan pinjaman dana PT. Jamsostek Persero sebesar Rp.400 miliar kepada PT.PLN Persero, jadi mohon nanti dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan pinjaman tersebut sejumlah 400 miliar, sementara dari saya cukup itu Pak Dirut.BPJS Tenaga Kerja Pinjaman dana 9
IMAM SUROSO 2 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tadi Bapak menyampaikan kepada kami bahwa OJK disini BPJS takutnya sama OJK, DJSN nggak dihitung, repot ini Pak. Bapak ini kan pengawas eksternal sama OKJ juga pengawas dia bagian anggaran, anggaran itu pula dari Komisi IX Pak 19,5 triliun itu dikuasai oleh BPJS ditambah 3,5 triliun kemarin APBN ya. Nanti sampaikan ke kita Pak Komisi IX kalau perlu kita sikat dia besok bertemu dengan kita DJSN selaku pengawas harus dihormati, harus didengar, kalau begitu apa artinya pengawas yang eksternal begitu. Nanti sampaikan ke kita Pak nanti bahan kita untuk complaint dia. Ibu Ketua kalau OJK kita undang pula kalau ada rapat biar dia bisa jelas fungsi pengawasan internalnya. Terus sekarang pak pertanyaan terakhir berapa persen Bapak mengawasi , memberikan masukan dan seterusnya dan seterusnya kepada BPJS, berapa Bapak didengar perintah-perintah itu?Tolong dijawab sekarang, terima kasih.Jaminan Sosial DJSN sebagai pengawas eksternal, OJK 9
IMAM SUROSO 3 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Di kesimpulan ini kalau bisa ini perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh APINDO ini kan seperti tadi dipaparkan kan belum klop dan ini mohon disampaikan disini supaya DJSN bisa klop dengan APINDO, artinya nanti tidak ada ribut di media. Karena ini menurut saya mengandung pemaksaan pula oleh perusahaan -perusahaan yang sebanyak itu. Kalau APINDO sudah dipegang sama DJSN dan juga koordinasi yang enak saya kira nggak akan ribut. Pokoknya APINDO bagaimana bisa masuk di kesimpulan Pimpinan.Terima kasih.Jaminan Sosial Hubungan APINDO dengan BPJS 9
IMAM SUROSO 4 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jadi gini Ketua sedangkan di bukunya DJSN pun APINDO itukan organisasi perusahaan-perusahaan perintahnya inikan perusahaan harus memasukkan karyawannya ke BPJS pro kontra kan? Nah maksud kami DJSN ini dengan APINDO di match-kan dulu sosialisasinya jadi masuk di sini. Jadi kita menugaskan DJSN untuk pendekatan sejelas jelasnya pada APINDO biar clear nanti perusahaan itu.Terima kasih.Jaminan Sosial Hubungan APINDO dengan BPJS 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Yang pertama kali mohon dijelaskan Ketua DJSN kaitannya dengan alasan apa yang urgent menurut DJSN ,BPJS mau menaikkan baik dari kelas III , kelas II, maupun kelas I. Disini saya setuju dengan Pak Irghan tadi ya saya juga meminta diperjuangkan Kepala DJSN yang kelas III itu mayoritas orang miskin orang melarat Pak, sebenarnya dia pun keberatan bayar itu, ini malah dinaikkan ini lebih parah lagi ini. Menurut saya bisa-bisa membunuh pelan-pelan ini, jadi yang khusus kelas IIII saya minta nggak usah dinaikkan. Kemudian juga saya minta juga tidak usahlah pakai 500 begitu , dibulatkan saja, kalau 25.500 ya 26 atau 25 gitu ya dan seterusnya. Sepertinya itu orang kampung itu mumet pak, bulatkan saja itu permintaan kami. Kemudian tadi DJSN mengatakan bahwa APINDO belum mau kerjasama dengan BPJS. Jadi alasannya apa pak kok APINDO belum mau kerjasama apa karena perusahaan-perusahaan itu berat ataukah tidak ada cost sharing antara perusahaan itu dengan para karyawan? Karena memang kalau muntlek di perusahan mungkin ya bisa berat. Apakah ada subsidi dari BPJS terhadap hal tersebut? Kemudian yang kedua saya juga menanyakan kepada Ketua DJSN sebenarnya Pak di RSUD itu banyak penolakan-penolakan pasien juga itu, padahal dia PBI maupun non PBI banyak sekali alasannya sudah penuh lah, harus begini begitu. Nah ini pertanyaannya hingga saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya peserta BPJS Kesehatan. Nah terkait hal tersebut maka bagaimana hasil evaluasi Ketua DJSN dan jajarannya dan sejauh mana tindaklanjut yang dilakukan oleh BPJS terhadap hal tersebut. Nah ini tolong dijelaskan.Jaminan Sosial Kenaikan iuran BPJS, kerjasama APINDO, hak bpjs9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang ketiga BPJS Kesehatan mengklaim bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan 100% pengaduan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Nah terkait hal ini apakah DJSN pernah mengkonfirmasi kepada BPJS Kesehatan mengenai indikator keberhasilan penanganan pengaduan yang dilakukan BPJS. Sepertnya kalau kami Raker pak BPJS ceritanya indah-indah, bagus-bagus, clear semua, ini sudah sistem paket clear padahal di lapangan nggak jelas. Ini kan DJSN selaku eksternal pengawas ini, apa dibiarkan saja dia double begitu atau ada tindak lanjutnya? teman-teman tadi kan sudah meresah semua itu padahal di lapangan nggak jelas, banyak BPJS itu yang kerjanya dilapangan nggak jelas. Sosialisasinya itupun nggak jelas pak, contoh ini, orang masyarakat harus ada rujukan kalau mau ke rumah sakit, itu belum disosialisasi jadi masyarakat langsung ke rumah sakit, di rumah sakit ditolak kelahi itu pasien dengan rumah sakit, ditolak, karena aturan BPJS itukan bulat begitu harus ada rujukan. Yang lebih parah lagi Pak masyarakat itu datang ke rumah sakit sudah parah ya , di UGD anfal karena nggak bawa rujukan nggak tahu tengah malam pun ditolak karena aturan BPJS pada rumah sakit harus ada rujukan, tengah malam pun harus ada rujukan, inikan mau menyesatkan. Artinya pak kalau dipersulit begitu masyarakat itu roso-roso pak, malas dia datang ke rumah sakit akhirnya inilah keuntungan BPJS, nggak jelas itu. Semakin dipersulit semakin masyarakat malas ke rumah sakit semakin untung dia, apakah ini marwahnya BPJS? Saya sampaikan Pak kemarin Komisi IX sudah berjuang APBNP 3,5 triliun untuk Kemenkes termasuk untuk BPJS, itu bagaimana itu nanti dijelaskan pula. Jadi sementara dari saya seperti itu Pak, tolong sampaikan Bapak selaku pengawas penegur secara eksternal apa kerja bapak ini tolong jelaskan yang saya sampaikan tadi.Jaminan Sosial Pengaduan masyarakat, kendala BPJS, indikator keberhasilan9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian Ibu Ambar, saya sampaikan ketika saya sosilisasi di dapil-dapil itu memang prihatin ya mereka itu gajinya, tadi ada yang 150 dikita itu di Blora itu sebulan 75 itu bagaimana dia bisa maksimum. Itupun dia menurut saya lillahita’ala kerjanya ikhlas. Teman-teman Komisi IX, Wakil Pimpinan, ini perlu dipikirkan untuk anggaran 2015 APBNP, Bu ya. Terus yang kedua, program Ibu yang turba turun kebawah itu bersama Anggota itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Plusnya jadi tahu oh BKKBN ini, oh banyak anak susah rejeki, mumet. Sedikit anak jelas, itu sangat mending. Juga kami juga mendukung anggaran BKKBN ini penting untuk rakyat. Berbahaya kita itu, nanti teman bilang kita juara IV tingkat dunia penduduknya tinggi. Belanda saja itu Bu ya, saya habis kesana Bu, 35 juta itu yang menjajah kita, kita itu 250 juta ini kan berbahaya, makanya saya sangat prihatin. Terus kemudian yang kaitannya dengan HIV/AIDS itu kan masih tinggi ya Bu ya termasuk ada remaja-remaja itu. Jadi terkait meningkatkan angka seks bebas dikalangan remaja sejauhmana upaya yang dilakukan oleh BKKBN pusat untuk menekan tumbuh presentase seks bebas yang dilakukan remaja. Sejaumana Ibu dan Tim ini bekerja. Dan itupun kelahiran remaja muda juga banyak sekali. Terus upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan BKKBN pusat maupun provinsi untuk menekan tingginya angka pengguna nafsa,...AIDS kepada remaja itu. Nanti mohon disampaikan juga.Keluarga Berencana BKKBN 9



Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Bu Ambar tadi sudah menjelaskan bahwa Oktober 2016 sudah dimulainya operasional vertikal dari pusat sampai ke bawah itu saja setuju. Berarti teman-teman Komisi IX diapresiasi, kemarin memang saya ngomong sama Bu Menteri juga sama BKKBN yang dulu juga memang sepertinya itu karena di kabupaten kota itu se’pena’e dewe karena tim sukses jadi rusak PLKB, orang yang berkasus dipindah di BKKBN. Jadi BKKBN Kahupan itu buangan orang-orang yang Ibu bilang tadi tidak naik pangkat, yang bermasalah, macet. Makanya dari Semarang itu BKKBN Semarang itu bercerita Bu Rini bahwa di Singapur itu penduduknya 5 juta, pertambahan kita 4,5 juta tiap tahun artinya, setiap tahun tambah negara kita. Itu sudah....bagus Cuma pertanyaannya Ibu, kendala-kendala apa yang sulit Ibu temui sehingga nanti Oktober 2016 bisa operasional. Sejauhmana Ibu sudah mengaudit baik itu petugas PLKB jabatan dan sebagainya itu menurut saya penting jangan sampai terjadi kontradiktif.Keluarga Berencana Kendala operasional 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian peran BKKBN yang untuk menghadapi persoalan remaja juga sejauhmana koordinasi Ibu BKKBN pusat maupun provinsi terhadap jenis kesehatan Dinas Kesehatan itu jalan apa tidak karena itu kaitannya penting. Contoh ditempat kita itu ya di Blora dari Puskesmas koordinasinya bagus itu komplek-komplek itu mestinya seminggu 3 kali didatangangi oleh Ambulan untuk diinjeksi supaya tidak ...HIV tidak apa seperti itu. Itu penanggulangan tapi yang remaja juga ada lain. Nanti mohon Ibu jelaskan. Sementara dari kami itu. Terima kasih.Keluarga Berencana Peran BKKBN 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian peran BKKBN yang untuk menghadapi persoalan remaja juga sejauhmana koordinasi Ibu BKKBN pusat maupun provinsi terhadap jenis kesehatan Dinas Kesehatan itu jalan apa tidak karena itu kaitannya penting. Contoh ditempat kita itu ya di Blora dari Puskesmas koordinasinya bagus itu komplek-komplek itu mestinya seminggu 3 kali didatangangi oleh Ambulan untuk diinjeksi supaya tidak ...HIV tidak apa seperti itu. Itu penanggulangan tapi yang remaja juga ada lain. Nanti mohon Ibu jelaskan. Sementara dari kami itu. Terima kasih.Keluarga Berencana Persoalan remaja 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian Ibu Ambar, saya sampaikan ketika saya sosilisasi di dapil-dapil itu memang prihatin ya mereka itu gajinya, tadi ada yang 150 dikita itu di Blora itu sebulan 75 itu bagaimana dia bisa maksimum. Itupun dia menurut saya lillahita’ala kerjanya ikhlas. Teman-teman Komisi IX, Wakil Pimpinan, ini perlu dipikirkan untuk anggaran 2015 APBNP, Bu ya. Terus yang kedua, program Ibu yang turba turun kebawah itu bersama Anggota itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Plusnya jadi tahu oh BKKBN ini, oh banyak anak susah rejeki, mumet. Sedikit anak jelas, itu sangat mending. Juga kami juga mendukung anggaran BKKBN ini penting untuk rakyat. Berbahaya kita itu, nanti teman bilang kita juara IV tingkat dunia penduduknya tinggi. Belanda saja itu Bu ya, saya habis kesana Bu, 35 juta itu yang menjajah kita, kita itu 250 juta ini kan berbahaya, makanya saya sangat prihatin. Terus kemudian yang kaitannya dengan HIV/AIDS itu kan masih tinggi ya Bu ya termasuk ada remaja-remaja itu. Jadi terkait meningkatkan angka seks bebas dikalangan remaja sejauhmana upaya yang dilakukan oleh BKKBN pusat untuk menekan tumbuh presentase seks bebas yang dilakukan remaja. Sejaumana Ibu dan Tim ini bekerja. Dan itupun kelahiran remaja muda juga banyak sekali. Terus upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan BKKBN pusat maupun provinsi untuk menekan tingginya angka pengguna nafsa,...AIDS kepada remaja itu. Nanti mohon disampaikan juga.Keluarga Berencana PLKB 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Mungkin Pak Dirjen sepertinya dibuka nggak apa-apa, misalnya angka itu pak, ini misalnya ada 110 ya kurang lebih satunya berapa, ya PPIP itukan programnya daripada Komisi IV, per satunya ini sekiansekian kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih pimpinan.Kesehatan Alokasi anggaran 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian Ibu Alkes, itu anggaran ibu kan hanya Rp.30,2 miliar, nah ini perlu diketahui bahwa di Puskesmas-Puskesmas itu banyak alatalat yang rusak bahkan ada yang kurang di kabupaten. Ibu kok cuma 30, 2 miliar padahal Kementerian Kesehatan dapat 3 triliun, Menteri Tenaga Kerja saja dapat 0,5 triliun. Artinya itu padahal Alkes ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah.Kesehatan Anggaran 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jadi begini pak, terus terang saja dari Dirjen Bina Gizi maupun P2PL juga itu bekerja untuk rakyat. Kita Komisi IX pun teman-teman bekerja untuk rakyat, semuanya bekerja untuk rakyat kan saya yakin berkah untuk rakyat semua. Maka program kerakyatan ini harus benar-benar bapak programkan, kaitannya anggaran saya yakinlah karena ini untuk kepentingan rakyat teman-teman pun akan berjuang menganggarkan, bapak pun akan menganggarkan. Disini kan bina gizi anggarannya Rp. 18.257.130.000 , nah jadi mohon nanti bagaimana tolong saya ingin dengarkan sekarang pertanyaan saya.Kesehatan Anggaran 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Pertanyaan yang kedua, saat ini rumah sakit penuh dengan orang sakit, penuh sekali sampai nolak-nolak, kenapa DBD Dengue luar biasa. Dulu kita teman-teman ada program yang namanya fogging, apakah ada program fogging untuk penyemprotan demam berdarah itu untuk tahun 2015 ini?Kesehatan Fogging, DBD 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jawabannya tidak jelas itu ibu. Pimpinan. Pimpinan melalui pimpinan, ibukan punya staf-staf itu, ibu anggarannya 102 miliar jelaskan uang rakyat, ibu harus bekerja ini pengawasan katanya kerjasama dengan Polri dan KPK , mesti dong pelanggaran itu ada. Maksud saya ini sekitar berapa pelanggar-pelanggar itu. Ibu tadi hanya menjelaskan bahwa ini bisalah diefesiensikan, bisa lah dikurangi, belum jelas itu. Perlu diketahui ibu nanti akan dilantik loh jadi Irjen beneran, tapi harus mampu dong. Tolong jelaskan sekitar berapa, itu ada yang membidanginya itu , suruh ngomong.Kesehatan Pelanggaran 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jadi begini Pak Dirjen Bina Gizi ini teman-teman agar tahu ya bahwa Dirjen Bina Gizi dan KIA ini termasuk satu-satunya yang menyelamatkan teman-teman Komisi IX. Nah makanya saya tadi tertarik sama bapak, bapak masih memprogramkan. Nah ini pertanyaannya, program-program untuk bina gizi ibu dan anak apakah itu masih ada? Teman-teman Komisi IX sebentar lagi ini ada kunjungan kerja atau Reses di daerah, misalnya Roti MPASI itu kan dibutuhkan ibu dan anak. Gizi sama teman-teman kita dari Aceh tadi memang butuh seperti itu di daerahKesehatan Program Bina Gizi Ibu Anak 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tadikan menjelaskan tentang temuan Alkes yang salah sasaran, itu memang tugas dari Ibu Irjen. Nah pertanyaannya tolong dijelaskan kirakira sampai dengan ini 2014 menjelang 2015 ada berapa yang salah sasaran itu berapa, kemudian sudah diberi sangsi atau belum? Perlu diketahui bahwa anggaran daripada Ibu Irjen Rp. 102,9 miliar, artinya banyak dan kinerjanya harus jelas. Ada dapat duit, bekerja, output-nya, hasilnya seperti apa, tolong jelaskan. Kemudian juga pelanggaranpelanggaran itu ibu sudah temukan nggak anggota-anggota Kemenkes dari pusat sampai ke bawah, pelanggarannya kira-kira berapa orang-orang yang sering melanggar itu termasuk yang menyalahkan obat, Binfar itu kerjasamanya bagaimana kerjasama dengan Alkes gimana. Biasanya diseleweng-selewengkan , itu biasa, tapi itu tugas ibu yang dianggarkan Rp. 102 miliar. Nah nanti tolong jelaskan, sangsi-sangsi apa yang pernah disampaikan, apa dibiarkan saja, apa disangsi mutasi apa pecat? Nah ini tolong dijelaskan, ini penting bagi kamiKesehatan Salah sasaran 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tadikan menjelaskan tentang temuan Alkes yang salah sasaran, itu memang tugas dari Ibu Irjen. Nah pertanyaannya tolong dijelaskan kirakira sampai dengan ini 2014 menjelang 2015 ada berapa yang salah sasaran itu berapa, kemudian sudah diberi sangsi atau belum? Perlu diketahui bahwa anggaran daripada Ibu Irjen Rp. 102,9 miliar, artinya banyak dan kinerjanya harus jelas. Ada dapat duit, bekerja, output-nya, hasilnya seperti apa, tolong jelaskan. Kemudian juga pelanggaranpelanggaran itu ibu sudah temukan nggak anggota-anggota Kemenkes dari pusat sampai ke bawah, pelanggarannya kira-kira berapa orang-orang yang sering melanggar itu termasuk yang menyalahkan obat, Binfar itu kerjasamanya bagaimana kerjasama dengan Alkes gimana. Biasanya diseleweng-selewengkan , itu biasa, tapi itu tugas ibu yang dianggarkan Rp. 102 miliar. Nah nanti tolong jelaskan, sangsi-sangsi apa yang pernah disampaikan, apa dibiarkan saja, apa disangsi mutasi apa pecat? Nah ini tolong dijelaskan, ini penting bagi kamiKesehatan Temuan Alkes 9
Imam Suroso 3 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Sebelah kanan Pimpinan sedikit. Penyelesaian hukum, advokasi dan sosialisasi. Hukum, (koma) advokasi, tambah advokasi karena banyak kasus di luar negeri yang dihukum gantung itu butuh advokasi, itu butuh anggaran, jadi harus dimasukkan disitu. Terima kasih.Ketenagakerjaan Advokasi 9
Imam Suroso 4 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tetapi lebih tajam advokasi Pimpinan, itu paling tinggi, itu menyangkut nyawa. Masukkan advokasilah.Ketenagakerjaan Advokasi 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki  Jadi  menurut saya kalau  hanya anggaran  lima ratus setengah triliun lah   bagi kami  ini memang kurang karena mengingat  lapangan pekerjaan yang  begitu nggak jelas, banyak pengangguran   tadi Pak Menteri juga  bilang lulusan SMP luar  biasa, itukan SDM rendah.  Menurut kami itu teman-teman memperjuangkan, kalau perlu ditambah   malah. Ketenagakerjaan Anggaran 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Dari sini saya lihat untuk Dirjen Bina Penta yang anggarannya APBNP 220 miliar, total pagu 1,073 triliun padahal ini sangat banyak tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Bina Penta. Nanti mohon Ibu Rina dijelaskan karena tanggungannya banyak tetapi anggarannya sedikit tetapi ini juga lebih sedikit lagi, berkaitan dengan tugas fasilitas perlindungan TKI Dirjen Bina Penta menargetnya untuk kasus hanya 159 padahal kasus TKI cukup besar berdasarkan data Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI diluar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2014 tercatat sejumlah 204, 50 kasus itu WNI dan PHI diluar negeri yang kehilangan tetapi alhamdullilah sudah bisa diselesaikan 9290 kasus. Sementara ini masih ada kasus 3160 kasus masih ditangani Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI diluar negeri. Nah, ini permasalahannya kan masih ada sekitar 3000 kasus ya kok hanya Ibu memprogram 159 kasus itu bagaimana, nah pertanyaannya kenapa Ibu Dirjen Bina Penta Ibu Rina menargetkan fasilitas perlindungan TKI hanya 159 kasus padahal kasusnya kurang lebih ada 3000an Pak, itu kenapa kok cuman sedikit apa karena dananya atau karena sistem advokasinya atau bagaimana? Ini kan manusia-manusia orang WNI ini harus dilindungiKetenagakerjaan APBNP 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tadi saya setuju dengan   Pak Menteri  bahwa di Jepang ada   instruktur , orang  berapa?2500, terus  pulang, bisa punya karyawan 100, bisa punya karyawan ribuan itu  saya sangat tertarik. Nah sistem itu  seperti apa? Nah kalau perlu itu bisa kita sosialisasikan, ya biar semuanya bisa seperti itu.  Karena orang-orang kita ini    banyak nganggur, kalau   nganggur banyak  itu menjadi kasus polisi kaitannya  ... Makanya disini  Pak Menteri yang  namanya Balai  Latihan Kerja itu hukumnya wajib untuk dihidupkan. Bupti-Bupati yang  nggak  jelas itu   anggarannya yang   harusnya untuk Balai Latihan Kerja digunakan   yang  lain itu nggak jelas  juga, itu kalau perlu  Pak Menteri  harus mensosialisasikan, mensinergikan itu  harus, apapun bentuknya kalau  remaja-remaja   kita punya keterampilan  itu hebat, mau didalam negeri juga hebat   misalnya mau jahit, banyak sekali. Apalagi dia dikirim keluar negeri punya terampil, inilah pentingnya jadi  kita   sering menyampaikan. Ketenagakerjaan Balai Latihan Kerja 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian, menurut saya yang kaitannya dengan apa yang di daerahdaerah kerja yang kerja banyak orang itu juga perlu juga mengandung sosisalisasi memperluas pekerjaan. Kemudian, untuk Bina Lattas saya juga minta untuk BLK-BLK dihidupkan Pak dengan adanya APBNP yang walaupun sedikit tetapi dimaksimumkan Pak, BNP2TKI saja nyorotin BLK, kita itu banyak ada yang timbul ada yang tumbuh, ada yang macet, mesinnya sudah tua dan seterusnya padahal itu sumber daripada lapangan pekerjaan.Ketenagakerjaan BLK 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Dari sini saya lihat untuk Dirjen Bina Penta yang anggarannya APBNP 220 miliar, total pagu 1,073 triliun padahal ini sangat banyak tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Bina Penta. Nanti mohon Ibu Rina dijelaskan karena tanggungannya banyak tetapi anggarannya sedikit tetapi ini juga lebih sedikit lagi, berkaitan dengan tugas fasilitas perlindungan TKI Dirjen Bina Penta menargetnya untuk kasus hanya 159 padahal kasus TKI cukup besar berdasarkan data Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI diluar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2014 tercatat sejumlah 204, 50 kasus itu WNI dan PHI diluar negeri yang kehilangan tetapi alhamdullilah sudah bisa diselesaikan 9290 kasus. Sementara ini masih ada kasus 3160 kasus masih ditangani Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI diluar negeri. Nah, ini permasalahannya kan masih ada sekitar 3000 kasus ya kok hanya Ibu memprogram 159 kasus itu bagaimana, nah pertanyaannya kenapa Ibu Dirjen Bina Penta Ibu Rina menargetkan fasilitas perlindungan TKI hanya 159 kasus padahal kasusnya kurang lebih ada 3000an Pak, itu kenapa kok cuman sedikit apa karena dananya atau karena sistem advokasinya atau bagaimana? Ini kan manusia-manusia orang WNI ini harus dilindungiKetenagakerjaan Fasilitas perlindungan TKI 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Terus yang kedua, untuk kasus-kasus apa saja yang akan diutamakan perlindungan oleh Ibu Rina apa saja itu, nanti tolong dijelaskan karena kasus itu jangan sampai WNI ini ditampung di luar negeri tetapi alhamdulilah Ibu Rina kemarin sudah berhasil yang 2 orang itu harusnya digantung, perjuangan Ibu Rina dan Komisi IX DPR RI aman jadinya tidak jadi digantung. Itulah advokasi yang seperti itu yang saya maksud Ibu Rina. Keberhasilan itu perlu diulang, kalau perlu dianggarkan ya dianggarkan yang lainnya nomer 2, yang penting nyawa itu karena harga diri daripada Bangsa Indonesia.Ketenagakerjaan Fasilitas perlindungan TKI 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian, Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas, saya sepaham setuju dengan Teman-teman Komisi IX DPR RI apa pun bentuknya bahwa supaya meminimalisir kasus, meminim kasus yang di luar negeri baik itu pembunuhan, baik itu pencurian dan sebagainya itu sangat butuh sosialisasi-sosialisasi, mereka-mereka itu biasanya SDM rendah terus dikirim kesana, kemudian oleh pengirim yang ilegal, itulah yang menjadi kasus, menjadi beban masalah negara, masalah anggaran negara membengkak seperti itu maka disinilah dibutuhkan sosialisasi sampai ke ujung, nah ini fungsi dan peran Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas diprogramkan, dianggarkan, sosialisasi seperti tadi teman kita yang dari PDI Perjuangan tadi perlunya sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Teman-teman Komisi IX DPR RI, karena Teman-teman Komisi IX DPR RI tahu persis permasalahannya, dengan sosialisasi seperti itu saya yakin itu akan mengurangi kasus-kasus luar negeri, otomatis mengurangi anggaran itu menurut saya.Ketenagakerjaan Kasus-kasus luar negeri 9
Imam Suroso 2 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Tambah sedikit Ketua. Ini Pak Irjen, Teman-teman akan membantu sesuai permintaan agar gaji, tunjangan jalan tetapi tolong setelah ini sampaikan bahwa ada tunjangan naik kerjanya dimaksimumkan, kalau perlu ada terobosan- terobosan Pak bagaimana untuk menguntungkan rakyat, ketenagakerjaan dan menguntungkan negara. Terima kasih Pimpinan.Ketenagakerjaan Peningkatan kinerja 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang  kedua Pak Menteri,  saya hanya  menanyakan pagu  anggarannya itukan  Rp. 4,223 triliun data kami pada tahun anggaran  2014 Ditjen  Binwas Naker hanya mampu menyerap anggaran  sekitar  Rp. 71,3%. Jadi penyerapan anggaran   tersebut itu menurut saya rendah dari anggaran. Kemudian nanti mohon dijelaskan apa yang  menjadi hambatan dari minimnya penyerapan anggaran  tersebut.  Kemudian  yang  kedua program-program apa yang    telah direncanakan Binwas Naker    pada tahun 2015 ini yang   langsung  dapat dimanfaatkan oleh masyakat. Ketenagakerjaan Penyerapan anggaran 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Untuk Pak Sekjen dan Irjen, tadi Pak Irjen mengatakan pada teman kita bahwa pengawasan kurang maksimum. Jadi, saya mohon dijelaskan untuk ini kan tambahan Inspektorat Rp.3,26 miliar tambahannya saja untuk apa? Tadi diantaranya untuk tunjangan gaji, kenaikan, tunjangan kerja, walaupun APBN ini juga dapat tetapi dapat kenaikan gaji, lah ini Pak mohon dijelaskan kira-kira yang kena sanksi Nakertrans ada yang penyalahgunaan wewenang, ada yang bolos tidak mau kerja, dableg, jadi mohon Pak disampaikan juga langsung saja, kira-kira yang kena sanksi itu sekitar berapa, terus karena nakalnya dipecat itu berapa, jadi ini menurut saya penting Pak. Terus yang kedua Pak, ada tidak Pak sistemnya reward and punishment ini yang Pak Irjen sampaikan.Ketenagakerjaan Reward and punishment 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian  dari anggaran  Rp. 4,2 triliun  2014 kemarin yang  akan dioperasionalkan  2015 ini  adakah Pak Menteri program-program kerakyatan, perlu diketahui bahwa Komisi IX  adalah  komisi kerakyatan maka mitra kerjanya  Kementerian  Tenaga Kerja, Menkes, BPJS itu untuk rakyat. Artinya Pak Menteri  bahwa dari Kementerian  Tenaga Kerja   itu   harus sering turun kebawah,  keujung-ujung pelosok untuk apa? Untuk sosialisasi  tentang keberadaan   Kemenaker. Nah nanti mohon dijelaskan adakah program-program  untuk ke  daerah ke Dapil , ada apa tidak?  kemudian ada apa tidak   melibatkan yang  punya Dapil itu  , Komisi IX  inikan  yang  punya Dapil ngerti persis, ini orang bodoh, ini ijasahnya  nggak  jelas,  ini dibohongi orang bahwa keluar  negeri tapi jadi kasus   dan masalah, pembunuhan juga dan seterusnya.   Ini perlu turun, menurut saya Pak    Menteri dengan turunnya Kementerian  Tenaga kerja mesti kan minta bantuan ke dinas-dinas itu, ke Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten. Nah disitu dilibatkan  anggota Komisi IX, itu bagus karena sebagai  fungsi anggaran, fungsi pengawasan itu sangat   penting  dan saya yakin  kalau turun itu   teman-teman mesti ada media, dengan adanya media di-on air kan    jelas  ini loh kerjanya  Menteri Tenaga  Kerja,  kerja kerja kerja  sesuai Jokowi juga masuk, DPR  nya juga sama ya sama-sama   dapat nama, rakyatnya itu dapat nama  rakyatnya nggak tahu jadi ngerti. Jadi mohon  nanti dijelaskan  dan untuk APBNP  ini menurut saya   kalau belum ada dianggarkan atau diprogramkan harus ada, jadi hukumnya wajib karena programnya   Jokowi itu dari rakyat untuk rakyat,  kerja kerja dan kerja, grass road turun   kebawah. Nah ini Pak Menteri perlu didalami seperti itu.  Ketenagakerjaan Sinergi kerja 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jadi   Pak Menteri mohon itu disinkronisasikan , diklopkan kalau  perlu BNP2TKI juga   main pula sama manajer.  Jadi kami  selaku Anggota DPR    akan memantau, akan mengawal kalau memang  perlu dengan Kementerian  yang  lain,  perlu dengan komisi yang  lain, teman-teman Komisi III siap rapat gabungan, kalau perlu  dengan Menteri Keuangan   nggak ada urusan, kalau ini untuk rakyat nggak ada urusan, pasti clear. Ketenagakerjaan Sinergi kerja 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian  dari anggaran  Rp. 4,2 triliun  2014 kemarin yang  akan dioperasionalkan  2015 ini  adakah Pak Menteri program-program kerakyatan, perlu diketahui bahwa Komisi IX  adalah  komisi kerakyatan maka mitra kerjanya  Kementerian  Tenaga Kerja, Menkes, BPJS itu untuk rakyat. Artinya Pak Menteri  bahwa dari Kementerian  Tenaga Kerja   itu   harus sering turun kebawah,  keujung-ujung pelosok untuk apa? Untuk sosialisasi  tentang keberadaan   Kemenaker. Nah nanti mohon dijelaskan adakah program-program  untuk ke  daerah ke Dapil , ada apa tidak?  kemudian ada apa tidak   melibatkan yang  punya Dapil itu  , Komisi IX  inikan  yang  punya Dapil ngerti persis, ini orang bodoh, ini ijasahnya  nggak  jelas,  ini dibohongi orang bahwa keluar  negeri tapi jadi kasus   dan masalah, pembunuhan juga dan seterusnya.   Ini perlu turun, menurut saya Pak    Menteri dengan turunnya Kementerian  Tenaga kerja mesti kan minta bantuan ke dinas-dinas itu, ke Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten. Nah disitu dilibatkan  anggota Komisi IX, itu bagus karena sebagai  fungsi anggaran, fungsi pengawasan itu sangat   penting  dan saya yakin  kalau turun itu   teman-teman mesti ada media, dengan adanya media di-on air kan    jelas  ini loh kerjanya  Menteri Tenaga  Kerja,  kerja kerja kerja  sesuai Jokowi juga masuk, DPR  nya juga sama ya sama-sama   dapat nama, rakyatnya itu dapat nama  rakyatnya nggak tahu jadi ngerti. Jadi mohon  nanti dijelaskan  dan untuk APBNP  ini menurut saya   kalau belum ada dianggarkan atau diprogramkan harus ada, jadi hukumnya wajib karena programnya   Jokowi itu dari rakyat untuk rakyat,  kerja kerja dan kerja, grass road turun   kebawah. Nah ini Pak Menteri perlu didalami seperti itu.  Ketenagakerjaan Sosialisasi 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian, Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas, saya sepaham setuju dengan Teman-teman Komisi IX DPR RI apa pun bentuknya bahwa supaya meminimalisir kasus, meminim kasus yang di luar negeri baik itu pembunuhan, baik itu pencurian dan sebagainya itu sangat butuh sosialisasi-sosialisasi, mereka-mereka itu biasanya SDM rendah terus dikirim kesana, kemudian oleh pengirim yang ilegal, itulah yang menjadi kasus, menjadi beban masalah negara, masalah anggaran negara membengkak seperti itu maka disinilah dibutuhkan sosialisasi sampai ke ujung, nah ini fungsi dan peran Ibu Rina dan Dirjen Bina Lattas diprogramkan, dianggarkan, sosialisasi seperti tadi teman kita yang dari PDI Perjuangan tadi perlunya sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Teman-teman Komisi IX DPR RI, karena Teman-teman Komisi IX DPR RI tahu persis permasalahannya, dengan sosialisasi seperti itu saya yakin itu akan mengurangi kasus-kasus luar negeri, otomatis mengurangi anggaran itu menurut saya.Ketenagakerjaan Sosialisasi 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Jadi, sementara saya itu dulu, intinya saya minta Komisi IX DPR RI dengan Naker pro aktif turun ke bawah, dianggaarkan, diprogramkan turun ke bawahKetenagakerjaan Tenaga kerja 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang ketiga, Saya mohon SPSI serikat pekerja itu biar adalah itu pak , karena itukan untuk curahan teman-teman yang merasa tidak puas diwakili oleh suatu organisasi. Jangan kalau ada SPSI terus disikat oleh perusahaan, dianggap ini bisa menghancurkan perusahaan, saya kira tidak pak. Jadi mohon SPSI itu juga dilindungi payung hukum, biarlah berjalan, saya minta juga teman-teman buruh yang tergolong SPSI ya jangan ngerecoki ya jangan apa, yang penting saling ketemu ya dari manajemen, dari serikat pekerja itu yang baik, tidak ada batasan ini minoritas ini buruh, ini harus begini mohon, di mata Tuhan dimata Allah semuanya itu sama. Saya yakin pak Saya juga pemimpin perusahaan, kalau perusahaan iu mengerti anggotanya, anak buahnya, anak buah akan lebih mengerti dari perusahaan. Kalau perusahaan itu menekan pada buruh atau pekerja atau apa mereka balasannya lebih parah pak. Kalau sama mengertinya, perusahaan untung, teman-teman untung, bekerja bisa menghidupi anak istri nah inilah pak surga dunia dan akhirat semuanya.Tenaga Kerja Payung hukum serikat 9
IMAM SUROSO 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Saya imam Suroso A-172 dari Dapil Jawa Tengah III. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang mengerti walaupun kena sanksi dan masih diskorsing masih digaji hak-haknya dikasihkan juga, saya terima kasih. Tapi saya mohon daripada gaji tidak kerja artniya makan tulang lebih baik Bapak mempekerjakan saja. Dia lebih bangga dipekerjakan dan di gaji, itu sama untungnya, itu dapat pahala dari Allah, Amin Allahumma Amiin. Kemudian yang kedua, saya minta ketegasan dari Dirjen PHI perusahaan-perusahaan ini mohon diketuk hatinya dan sedikit ditekan, termasuk teman-teman buruh ditekan pula untuk kerjasama yang baik selama bekerja.Teman-teman buruh yang tadi juga mohon diangkat pak, wong sudah ada yang 20 tahun 25 tahun itu kan kasihan pak, daripada bapak ini mencari pekerja baru masih ngajarin pusing pak, mending yang sudah ada ini dimaksimumkan, ya. Saya akan awasi terus PHI Nakertrans harus ngawasi juga, semuanya berjalan baik. Setuju teman-teman buruh ya? Setuju ya? kalian saya minta ketegasan PHI perusahaan juga maulah pak mengerti. Saya yakin nanti akan berjalan semuanya, teman-teman juga tidak usah yang namanya ngancam-ngancam dan sebagainya, berjalan dengan baik karena ini perusahaan Pak kalau Bapak dia mau terus kasihan cari duit, cari apa duit juga angel teman-teman bekerja, perusahaan bekerja itu masih clear dan clear Saya mohon kurang lebih. Kemudian yang kedua Pak, Saya juga setuju yang sudah lama tetap diangkat pak, yang outsourcing mungkin dihilangin pak pelan-pelan.Tenaga Kerja Pengangkatan pegawai 9
IMAM SUROSO 2 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Sedikit interupsi Pimpinan, sedikit saja. Terima kasih Pak Pius.Tadi teman-teman ketika bertanya Pimpinan naik 17,5% sudah setuju Oke baguslah, tapi saya belum mendengar dari PT. CNOOC dari DNP itu belum dengar. Jadi pak mohon ini saya biar didengar teman-teman, setuju apa tidak dengan yang tadi diributkan. Telepon dengan Gusdur atau sama siapa pak? Kita tunggu sebentar apa jawaban mereka, jelas nggak ini jawabannya. Jadi DNP Indonesia itu panjenengan itu 17,5% teman-teman pekerja itu sudah nggak masalah. Panjenengan bagaimana? masalah nggak? Tadi kan berkenaan boleh itu kan? Nah ini saya ingin dengar langsung, berkenaan apa tidak gitu loh pak? Kan inikan kemarin mintanya 20% naiknya, sekarang sudah mau 17,5%, terus nanti oke diperkerjakan lagi. Bagaimana saya ingin dengar saja ini, coba dijawab.Pimpinan terima kasih.Tenaga Kerja Persetujuan 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Pak Nusron, intinya saya terima kasih ya paparannya, jawabannya yang begitu pakai pergerakan tangan dan mulutnya yang memantapkan kita-kita Komisi IX DPR RI, tadi kan panjenengan bilang ..(Bahasa jawa)…saya bantu mikir Pak, Teman-teman tadi kan banyak yang complain itu dari Bu Siti apa, sosialisasinya kurang, memang kalau sosialisasi kurang padahal panjenengan itu niatnya baik contohnya TKI purna itu niatnya baik, tetapi karena sosialisasinya kurang terjadi complain, ada …(tidak jelas)…. 1000 lebih dan sebagainya karena kurang sosialisasi, maksudnya begini Pak, di kelurahan atau di kabupaten itu ada 40an setiap 40 hari sekali mula-mula timbul ditabiat oleh bupati masing-masing, maksud saya panjenengan bisa menugaskan provinsi ya BNP2 Provinsi atau BP3TKI itu misalnya sudah kesana sambil sosialisasi program saya, seperti yang tadi ada …(tidak jelas)…terus program panjenengan itu saya sarankan dibinakan. Misalnya DPR RI sejak awal tidak masalah juga, itu saran saya juga. Yang kedua, ini masih ada calo-calo yang bergentayangan, jadi dia tidak melakukan pelatihan dan seterusnya dan seterusnya tetapi langsung dibawa ke Singapura atau ke Taiwan, ini yang menjadi kasus, seperti kasus Suponilo itu yang tahu-tahu membunuh karena dia tidak pelatihan dulu, itu masih, BNP2TKI saya tahu tidak ada setengah trilun makanya pengawasannya tidak ada. Nah, ini mesti kerja sama dengan Naker dan Kepolisian setempat yang kaitannya dengan calo-calo itu mengurangi kasus-kasus. Jadi, itu Pak yang ingin saya sampaikan, jadi intinya 40 an itu panjenengan manfaatkan untuk sosialisasi.TKI Kurang sosialisasi 9
Imam Suroso 1 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Kemudian yang kedua, PPTKIS itu ada yang baik, ada yang tidak baik, menurut saya silakan disikat yang tidak baik, yang ilegal tetapi yang baik-baik itu ditaatkan, dimaksimumkan, bahkan ada keluhan juga ini Pak Nusron katanya dia itu mau perpanjangan dipersulit karena ada informasi tidak ada TKI yang bekerja di luar negeri padahal mereka sudah enjoy dan seterusnya artinya itu tidak kasus, kalau yang kasus-kasus silakan di stop, itu dari kami Pimpinan.TKI PTKIS 9
Imam Suroso 2 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki Sebelah kanan Pak Ketua. Saya setuju masukkan sosialisasi termasuk memanfaatkan 40an itu murah meriah tetapi masuk, untuk sosialisasi biar saudara-saudaranya dan yang lainnya tidak jadi masalah, itu dimasukkan ke sosialisasi, sosialisasi kalau tidak ada wadahnya tidak akan bisa Pak, ini kan mumpung ada lurah banyak per kabupaten, maksudnya dimasukkan seperti itu. Terima kasih PimpinanTKI Sosialisasi 9



Imam Suroso 3 PDIP Jawa Tengah III Laki-laki 40 an Lurah-lurah itu kumpul di kabupaten itu Pak, itu kan setiap 40 hari ada itu. Nah, disitu sosialisasi sebagai salah satu contoh saja.TKI Sosialisasi 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sehingga tadi kalau diawal adanya keinginan untuk membutuhkan dukungan baik penguatan kelembagaan maupun peningkatan anggaran tentu sangat terkait kontan apa yang harus kita persiapkan ke depan, sehingga bisa kita lakukan dengan baik.Demikian pimpinan, terima kasih.BPOM Anggaran 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua terkait dengan program dengan anggaran ini , kalau kita melihat tahun 2015 ini ada 3 program pokok di Badan POM dengan alokasi anggaran sekitar 1,2 trilyun itu total. Sehingga dari sisi anggaran tadi Pak Chairul juga menyampaikan dari tahun ke tahun kelihatannya tidak signifikan ada peningkatan anggaran ini. Sehingga kita perlu melihat apakah fungsi dan kewenangan dari Badan POM ini sudah dilakukan sesuai dengan ini terjabarkan dalam program anggaran yang diusulkan oleh Badan POM.BPOM Anggaran BPOM 9

Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Tentu secara lebih detail saya ingin melihat , mendengar apa sesungguhnya yang diharapkan ke depan BP POM ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keppres 103 Tahun 2001 yaitu tentang tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tatakerja lembaga pemerintah nondepartemen. Di dalam Keppres ini memang ada 25 badan dan lembaga , salah satunya adalah Badan POM yang hanya diatur hanya mungkin hanya sekitar 4 pasal tapi ini juga cukup jelas itu apa tugas dan apa kewenangannya. 

BPOM Aturan hukum BPOM 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi saya kira ini yang kami mohon informasi dan evaluasi terhadap program yang terdahulu tahun 2014 dan juga harapan bagaimana kita secara sinergi bisa melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi ini kepada masyarakat dengan pelibatan secara aktif anggota Komisi IX didalam kegiatan-kegiatan Badan POM ini sehingga kita bisa menyebarluaskan informasi yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Saya kira problematikanya saya kira juga cukup besar di baik wilayah kota maupun wilayah pedesaan.BPOM Evaluasi program terdahulu 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Terkait fungsi, misalnya pengkajian penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat makanan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat makanan, koordinasi kegiatan fungsional. Jadi saya kira itu tadi dengan daerah, kabupaten kota termasuk pemantauan pemberian bimbingan, pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi saya kira kegiatan pelibatan masyarakat ini memang jadi dibutuhkan, termasuk ada dalam fungsi yang kelima adalah penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan sebagainya sampai ke ke persoalan perlengkapan dan rumahtangga. Dari pelaksanaan fungsi Badan POM ini juga ada kewenangan, paling tidak ada 6 kewenangan yang diamanatkan dalam Kepres 103 ini yaitu penyusunan rencana nasional bidang pengawasan obat makanan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi, nah saya kira ini perlu.BPOM Fungsi 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi kehadiran BP POM ini tadi temen saya juga dari Jawa Barat, di Jawa Barat saja belum banyak terdengar, apalagi di Papua di tempat Pak Robert. Jadi saya kira bahwa badan POM ini memang harus hadir di seluruh negeri ini gitu loh. Karena tugas Badan POM yang melaksanakan tugas negara melaksanakan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahan obat dan makanan ini saya kira ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, sudah banyak teman-teman yang menyampaikan ada 3 hal Pak Kepala Badan yang pertama terkait dengan kelembagaan, yang kedua soal anggaran, dan yang ketiga soal pengawasan. Soal kelembagaan ini tadi diawal Pak Kepala Badan POM menyampaikan permohonan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Badan POM .BPOM Kehadiran BPOM 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih.Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.,Kepala Badan POM dan jajarannya yang saya hormati.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.Saya Ketut Sustiawan, Fraksi PDI Perjuangan A-150 Dapil Jawa Barat I, kota Bandung kota Cimahi.BPOM Kelembagaan BPOM 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Dan yang terakhir tadi soal pelibatan soal pengawasan bagaimana masyarakat terlibat secara aktif, jadi kalau didalam buku ini, didalam rapat ini salah satunya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan POM melalui program komunikasi informasi dan edukasi.BPOM Keterlibatan masyarakat 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sehingga tadi kalau diawal adanya keinginan untuk membutuhkan dukungan baik penguatan kelembagaan maupun peningkatan anggaran tentu sangat terkait kontan apa yang harus kita persiapkan ke depan, sehingga bisa kita lakukan dengan baik.Demikian pimpinan, terima kasih.BPOM Kewenangan 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sehingga tadi kalau diawal adanya keinginan untuk membutuhkan dukungan baik penguatan kelembagaan maupun peningkatan anggaran tentu sangat terkait kontan apa yang harus kita persiapkan ke depan, sehingga bisa kita lakukan dengan baik.Demikian pimpinan, terima kasih.BPOM Pengawasan 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua dalam hal penguatan kelembagaan ini juga infrastruktur BP POM ini juga yang harus dibangun, tadi kita memiliki balai besar hanya 33, Pospomnya juga perlu kita perkuat terutama daerah-daerah perbatasan. Walaupun demikian yang terkait daerah perkotaan juga sangat banyak persoalan sebetulnya terkait dengan peredaran obat, obat-obat tradisional, produk kadaluarsa, belum jajanan anak sekolah dan sebagainya. Saya kira penguatan ini juga perlu dilakukan disamping peningkatan SDM dan dan peralatan laboratorium yang tadi ya membanggakan bahwa laboratorium POM ini juga akreditasinya yang terbaik, tapi saya kira di Pospom dan sebagainya kita perlu lebih, apalagi kalau dikaitkan tadi kalau implementasi Undang-Undang 33 Tahun 2014 ini dilaksanakan, ada kewajiban walaupun ada yang voluntary, ada yang mandatori bahwa industri kecil menengah juga wajib diperiksa apa dilakukan uji. Jadi saya kira sangat banyak hal yang yang menjadi bagian dari penelitian dan uji tadi. Itu yang pertama.BPOM Penguatan BPOM 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi kita kita juga mengingatkan bahwa ada kewajiban badan publik untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik yang terkait dengan kepentingan-kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga hal yang menjadi kewajiban dari badan publik untuk memberikan informasi secara luas dan terbuka sehingga informasi ini bisa didapat dengan cepat seperti tadi contoh soal apel ya, soal apel terkontaminasi bakteri sehingga kita juga jadi tahu , apakah betul apel yang kita makan dari mana? jangan-jangan masyarakat juga nggak tahu apel kita ini apel darimana. Yang jelas apel Indonesia nggak ada yang berwarna merah, sudah beda, apel kita ya warnanya hijau. Ya jadi saya kira itu.BPOM Penyampaian informasi 9
Ir. KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Namun demikian dalam penguatan kelembagaan ini saya setuju kalau ini juga menjadi bagian dari kesimpulan RDP kali ini, ada 2 hal terkait dengan kelembagaan ini. Pertama soal regulasi tentu ini ada beberapa Undang-Undang juga yang perlu ada cantolan bagaimana tugas dari Badan POM ini, salah satunya tahun lalu kita juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di situ juga ada tugas dari Badan POM ini dalam melakukan, menguji bahan untuk sebelum sertifikasi halal ini dikeluarkan. Saya kira ini juga bagian dari tugas Badan POM di situ. BPOM Regulasi BPOM 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi sosialisasi yang perlu dilakukan ini agar paham Jadi jangan hanya paham beracara di persidangan tapi hendaknya paham terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan ini. Itu yang paling penting saya kira, sehingga perlu ada apakah di RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI 5 FEB 2015 dalam kegiatan ini juga sudah termasuk itu sosialisasi keterkaitan ini, supaya jangan hanya paham waktu beracara tapi juga paham terhadap aturan-aturan yang tadi juga banyak disinggung ini hal juga dirasakan belum cukup dirasakan belum cukup Nah kemudian yang kedua, alokasi anggaran Dekon 34 provinsi, 33 provinsi mendapatkan anggaran ini tapi tidak tahu ini kriterianya untuk memberikan alokasi apakah berdasarkan prestasi, berdasarkan kebutuhan ataupun kegiatannya apa, karena dari serapan, dari realisasi anggaran juga tidak mencerminkan itu jumlah industri yang besar jumlah penduduk yang besar juga tidak tergambar.Ketenagakerjaan alokasi anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi artinya ini perlu ada kejelasan soal dana dekonsentrasi ini yang anggarannya juga cukup besar. Itu yang di Dirjen PHI Kemudian dari Barenbang ini ini memang kalau saya melihat yang dulunya Balitfo nanti jadi Barenbang Tadi hanya mendengar saja mohon dukungan untuk pusat pengembangan sistem informasi Nah, jadi saya kira anggaran mana yang digeser? Anggaran mana yang digeser sehingga pusat pengembangan sistem informatika ini bisa mendapatkan 22 milyar Jadi kalau 2015 nya ada pergeseran anggaran di satker mana? Pergeseran anggaran ini kemudian kegiatan apa, program apa yang digeser anggarannya gitu sehingga kita juga menjadi jelas tahun 2015 sudah dilakukukan pembahasan sekarang ada pergeseran dengan pemisahan beberapa bidang ini yang masuk kementrian Desa PDT dan PBB dan asli jelas dihina ini segenap perlu diderita ini penjelasan lebih detil sehingga anggaran 76,9 mil milyar ini menjadi jelas tidak hanya sekedar gambaran global ini.Ketenagakerjaan alokasi anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Kalau seperti ini rasanya saya belum bisa memahami dan tidak akan, tidak bisa berpendapat setuju atau tidak dengan anggaran ini, itu yang penting Dan terakhir untuk PPK, mohon dijelaskan soal anggaran ini juga yang terkait dengan adanya penarikan pekerja anak Penarikan pekerja anak ini sesungguhnya data yang dimiliki ini berapa besar, 2014 ada 15 ribu Kemudian 2016 direncanakan juga 16 ribu pekerja anak Nah ini membutuhkan anggaran berapa ini. Membutuhkan anggaran berapa kalau totalnya sudah di disampaikan, ini ada program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Jadi saya kira ditambah lagi kalau di sini adalah peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.Ketenagakerjaan alokasi anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi mohon bisa lebih detil dengan anggaran yang cukup besar saya kira, 109 milyar Dan yang kedua adalah ini saya apresiasi, saya mendukung kegiatan ini sosialisasi K3 bagi UMKM. Tadi juga sudah disebut bagi Nelayan, mungkin kalau bicara sektor, ya sektor lain juga saya kira membutuhkan ini, sosialisasi K3 bagi pekerja. Jadi tenaga kerja, jadi saya kira 5000 UMKM ini apakah dirasakan sudah cukup? Seluruh Indonesia begitu, karena saya tidak dari tadi tidak mendengar apakah ada pengajuan tambahan anggaran apa tidak Jadi hanya langsung saja pada anggaran APBN nya sebesar 600 berapa tadi, 690 milyar total Jadi saya kira hal-hal ini pimpinan ya ingin saya sampaikan dan sekali lagi mohon kiranya ini bisa diberikan lebih rinci kalau hari ini sore ini tidak bisa secara lisan, saya kira kita perlu mendapatkan data yang lebih rinci, terkait kegiatan-kegiatan ini, terkait anggaran saya kira apakah perubahan anggarannya ini tidak adanya tambahan tapi mungkin ada pergeseran anggaran. Saya kira ini ini perlu juga dilakukan penyesuaianpenyesuaian.Ketenagakerjaan alokasi anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertama pada Dirjen PHI tadi saya ingin mendapat penjelasan juga bahwa, yang pertama evaluasi soal 2014 dari ke Dirjen PHI, PPK sama, bahwa keterlambatan penyerapan anggaran yang kecil ini hampir nyatakan bahwa ini adalah terlambatnya pencairan pemblokiran dari menteri keuangan kemudian efisiensi. Saya kira itu yang disampaikan, cuman saya tidak tahu dimana pemblokirannya itu. Jadi, jangan-jangan ke depan begitu lagi, kalau penyerapannya kurang pemblokiran lagi.Ketenagakerjaan Anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Pimpinan yang pertama ingin saya sampaikan bahwa betul yang disampaikan pimpinan hari ini kita sudah 2 sessi melakukan acara ini untuk pendalaman yang saya tangkap adalah bahwa seyogyanya kita membahas hari ini adalah APBN-P perubahan namun saya mendengar, menyimak dari 3 dirjen hari ini juga tidak menggambarkan berapa sesungguhnya anggaran APBN-nya APBNP jadi berapa? Ada perubahan apa tidak? Jadi kita tidak mendengar Itu yang pertama termasuk di RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI 5 FEB 2015 19 dalamnya dari Barenbang tadi misalnya ada perubahan satker kalau ada pengalihan anggaran dari satker satu ke satker yang lain ini dimana? Sehingga saya ingin melalui pimpinan supaya ada kejelasan apa yang mau disampaikan pada forum kali ini gitu, Jadi masih ada beberapa satker atau unit kerja dirjen yang akan kita dengarkan nanti paling tidak kita mendapat gambaran mengenai perubahan anggarannyaKetenagakerjaan APBNP 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah, sebelum membahas APBNP ini karena tadi juga didahului oleh evaluasi 2014, saya kira saya juga perlu mengulas sedikit untuk evaluasi saja dan kemudian APBNP ini mau kita bawa ke mana ini? 2015 nya sesungguhnya kalau saja ini lebih detil kita mungkin tidak bertele-tele, kita membahasnya perubahannya saja kalau mungkin tapi karena ini perubahan mungkin saja yang 2015 yang kemarin sudah dibahas kita bisa realokasi. Saya kira itu semangatnya seperti itu.Ketenagakerjaan APBNP 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi sosialisasi yang perlu dilakukan ini agar paham Jadi jangan hanya paham beracara di persidangan tapi hendaknya paham terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan ini. Itu yang paling penting saya kira, sehingga perlu ada apakah di RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI 5 FEB 2015 dalam kegiatan ini juga sudah termasuk itu sosialisasi keterkaitan ini, supaya jangan hanya paham waktu beracara tapi juga paham terhadap aturan-aturan yang tadi juga banyak disinggung ini hal juga dirasakan belum cukup dirasakan belum cukup Nah kemudian yang kedua, alokasi anggaran Dekon 34 provinsi, 33 provinsi mendapatkan anggaran ini tapi tidak tahu ini kriterianya untuk memberikan alokasi apakah berdasarkan prestasi, berdasarkan kebutuhan ataupun kegiatannya apa, karena dari serapan, dari realisasi anggaran juga tidak mencerminkan itu jumlah industri yang besar jumlah penduduk yang besar juga tidak tergambar.Ketenagakerjaan Aturan ketenagakerjaan 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertama pada Dirjen PHI tadi saya ingin mendapat penjelasan juga bahwa, yang pertama evaluasi soal 2014 dari ke Dirjen PHI, PPK sama, bahwa keterlambatan penyerapan anggaran yang kecil ini hampir nyatakan bahwa ini adalah terlambatnya pencairan pemblokiran dari menteri keuangan kemudian efisiensi. Saya kira itu yang disampaikan, cuman saya tidak tahu dimana pemblokirannya itu. Jadi, jangan-jangan ke depan begitu lagi, kalau penyerapannya kurang pemblokiran lagi.Ketenagakerjaan Evaluasi 2014 9
Ir. Ketut Sustiawan 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Ya ini masalah nomenklatur saja, hari ini namanya Balitfo atau Barenbang ? Itu yang dicantumkan di keputusan rapatnya biar jelas gitu, apa nomenklatur yang mau dipakai.Ketenagakerjaan Nomenklatur 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, kalau kita bicara anggaran jenis belanjanya juga kita tidak dapat berapa anggaran belanja pegawainya berapa belanja modal berapa belanja barang kita ngga dapat juga belum lagi kalau melihat anggaran berdasarkan fungsi kegiatan juga ngga dapat hingga tadi apa yang disampaikan pimpinan melalui pimpinan, mohon ke depannya ini juga bisa lebih baik terutama bahan ini jangan begitu kita rapat baru dikasih gitu Jadi, kita ini baru sekilas gitu Kita ingin melakukan pendalaman tapi kalau ada teman-teman tadi ya mungkin kita semua juga akan merasa kesulitan mengikuti ini Walaupun begitu, saya ingin mencoba satu-satu Pak pimpinan, apa yang telah disampaikan tadi saya apresiasi pada ketiga Dirjen ini dan saya coba untuk melihat tadi secara umum seperti itu. Secara umum bahwa kita belum mendapat gambaran perubahan-perubahannyaKetenagakerjaan Perubahan anggaran 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah, sebelum membahas APBNP ini karena tadi juga didahului oleh evaluasi 2014, saya kira saya juga perlu mengulas sedikit untuk evaluasi saja dan kemudian APBNP ini mau kita bawa ke mana ini? 2015 nya sesungguhnya kalau saja ini lebih detil kita mungkin tidak bertele-tele, kita membahasnya perubahannya saja kalau mungkin tapi karena ini perubahan mungkin saja yang 2015 yang kemarin sudah dibahas kita bisa realokasi. Saya kira itu semangatnya seperti itu.Ketenagakerjaan Realokasi 9
Ir. Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi saya kira karena saya baru di komisi 9, jadi ingin juga mendapat gambaran kira-kira ada nggak program 2015 juga yang terkait seperti ini Nah terkait 2014 tadi di dirjen PHI ini Saya kira permasalahan cukup banyak tapi ada targettarget yang mencapai kalau dari target realisasinya bukan keuangannya tapi, realisasi fisik mungkin ini banyak yang di atas 100 persen Nah kalau ada target realisasi fisiknya lebih dari 100 persen ini anggarannya dari mana kerja sosialkah gitu? Atau dibebankan pada perusahaan Saya kira ini perlu untuk dijelaskan Kemudian menarik salah satu hal kalau secara rincian, saya tidak mendapat ini mohon melalui meja pimpinan melalui pimpinan bahwa kita ingin membahas rancangan Undang-Undang APBNP ini kejelasan per kegiatannya juga perlu gitu sehingga kita tahu ada program A, anggarannya berapa? Global Terus kegiatannya diuraikan, tapi kita tidak tahu berapa anggaran masing-masing kegiatan ini Nah, ada tadi disampaikan bahwa ingin ada di kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri cukup panjang nama kegiatannya yang dimaksudkan salah satunya agar buruh di dalam melakukan kegiatan atau beracara di PHI ini bisa paham Ya kalau sosialisnya tidak dilakukan, bagaimana bisa paham.Ketenagakerjaan RUU APBNP 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Tadi kita sudah mendengar Ibu Ribka Tjiptaning. Saya kira kita, kalau saya sudah hampir setiap hari dengar , jadi nggak heran lagi, nggak aneh pak. Jadi kalau bukan keras bukan Ibu Ning ya kan, seorang yang demonstran yang menjadi anggota perlemen, jadi sudah terbiasa balik lagi juga nggak masalah. Kalau tidak bicara di parlemen sini, ngomong di parlemen jalanan, begitu ya Ibu Ning ya? [Saya kira tadi apa yang disampaikan Ibu Ning benar bahwa aktifasi kepesertaan yang 7 hari perlu menjadi catatan kita. Karena saya melihat peraturan Direksi BPJS khususnya Nomor 211 itu yang menyangkut tatacara pendaftaran dan kepesertaan itu saya kira sangat ya kalau boleh saya katakan bisa diskriminatif. Karena apa? karena mungkin okelah pengecualian PMKS, atau masyarakat kurang mampu otomatis ketika mendaftar langsung jadi peserta. Tapi bagaimana dengan non PBI yang membayar premi dengan harga yang lebih mahal dari PBI mendapat perlakuan berbeda, khususnya yang kelas 3? mereka bayar 25.000 ini dibantu oleh pemerintah 19.000 kan sama-sama juga kondisinya du'afa. Kalau dia mampu dia pasti ambil yang kelas II atau kelas I.BPJS Kesehatan Aktivasi kartu BPJS 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Sesama biskota jangan saling mendahului.Bismillahirrahmaanirrahim.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Ibu Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I dan Eselon II para hadirin sekalian,Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran,Bapak Ketua Komisi Ibu Pimpinan,Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.BPJS Kesehatan Anggaran 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Kalau saya kalau perhubungan tutup mata, kalau perumahan tutup mata, . Mensos yang kemarin 8 triliun sekarang 20 triliun secara signifikan....... oke tutup tapi kesehatan hanya nambah Rp.3 triliun dari ruang fiskal yang Rp.150 triliun, luar biasa dzolim konsep Pemerintah tidak punya itikad baik membantu masyarakat miskin, ini harus jelas, kalau memang kita juga harus jelas kita harus endorsement ini semua, kepada menjadi kebutuhan, kita bicara puskesmas, kita bicara rumah sakit, omong kosong kalau ruang anggaran kita kecil ini saya dengar ya ini kan sedang pembahasan ya 51 atau 52 trilun anggaran Kementerian alokasinya katakanlah 2,45% dari APBN jauh dari ….(tidak jelas….) Jauh apalagi kalau PBI kita keluarkan dari postur anggaran Kementerian dah desperate ini, itu hanya Rp.30 triliun sama dengan 1,4 % fungsi kesehatan yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan hanya Rp.30 triliun dari ruang fiskal yang besar itu, ini miris.BPJS Kesehatan Anggaran kesehatan 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Jadi yang namanya semangat Nawacita ini ecek-ecek, ngomong tentang Kartu Indonesia Sehat dan segala macam yang kualitas manusia Indonesia yang tinggi, maju sejahtera bohong. Tidak terimplementasi pada postur anggaran , PBI nya nggak nambah, kepesertaan tidak nambah . Saya nggak tahu, saya lupa dan saya juga belum mendapatkan bahannya tapi saya ingat betul bahwa di hari-hari pertama ketika pelantikan Menteri Kesehatan maupun apakah BPJS saya kira, bukan BPJS Kesehatan mengatakan bahwa akan ditambah kepesertaan ini 10 juta, dari 86 nambah jadi 97. Karena yang mau pdicover itu lebih banyak. Tapi apa nyatanya hari ini? hanya 2 juta nambah uangnya pun sedikit 400 miliar, tega amat ini pemerintah, bantu Antam Aneka Tambang 7 triliun, bantu Bank Mandiri 5 triliun, bantu Bulog yang sudah kaya sekian triliun, 48 triliun dialokasikan pemerintah untuk BUMN .BPJS Kesehatan Kritik terhadap KIS 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Jadi mohon maaf Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya kira demikian.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan non PBI 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Jadi saya kira Pak Fahmi khusus peraturan ini juga harus jelas yang dimaksud dengan kurang mampu itu yang mana? kalau saya lihat ini stressingnya pada PBI, cuma kalimatnya saja tidak eksplisit di sini. Tapi mohon diperhatikan non PBI karena ini menyangkut pelayanan juga mereka kan yang merasa tidak ada yang lebih, sedangkan yang di bayar pemerintah hanya 19.000 kok bisa sama dengan kami yang bayar 25.000? Ini saja sudah menjadi pertanyaan sesungguhnya, ini saja perlakuan pemerinta yang berbeda juga ini sebuah pertanyaan. Sampai hari ini, sampai detik ini kita lihat PBI nya belum nambah-nambah, masih tetap 19.225 .BPJS Kesehatan PBI 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Pertama secara umum kami kami ingin katakan bahwa apa yang menjadi gembar-gembor program Nawacita itu jauh dari harapan kita semua, tidak terimplementasi dalam aspek anggaran dan juga apa yang dilakukan hari ini. Karena kami lihat uang hasil pengalihan subsidi BBM yang 100 triliun lebih itu yang ada disektor kesehatan hanya tiga triliun lebih pada APBNP. Jadi jauh dari jabaran umum bahwa ini menjadi perhatian pemerintah ternyata tidak sama sekali bahkan untuk menambah kepesertaan yang PBI alokasinya hanya 422 miliar dari sekian ratus triliun ini sangat tidak signifikan kami kira. Jadi semangat untuk menjadikan manusia Indonesia yang sehat jauh dari harapan kita semua. Jadi tidak aneh kalau hal yang seperti ini berlangsung, ada miss match, ada bleeding antara pemasukan dan pengeluaran dalam upaya untuk melakukan pelayanan kesehatan masayarakat. DJSN yang kami hormati. Tentu saja berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, DJSN lah yang memastikan apakah sistem jaminan sosial kita ini sudah berjalan dengan baik. Nyatanya khusus di BPJS Kesehatan yang sudah berlangsung katakanlah sudah satu tahun lebih ini masih belum sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Cover peserta khususnya peserta PBI, dari asumsi atau katakanlah dari angka-angka TPN2K dan juga BPS itukan lebih kurang 112 juta orang tapi yang yang bisa di-cover oleh pemerintah adalah yang hanya 86,4 juta orang. Artinya masih banyak sekian juta orang yang masih belum tercover.Jaminan Sosial Anggaran, 9



IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Terima kasih Ibu Ketua.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bapak Ibu , Anggota Dewan yang terhormat.Ketua DJSN beserta seluruh Pengurus DJSN yang kami hormati.Jaminan Sosial Cakupan peserta 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Jadi optional-nya saya kira bisa nggak PBI nya 27.000 atau katakanlah sama saja dengan kelas III yang sekarang inikan 25.000 ya PBI nya 25.000 saja, ada terjadi kenaikan kelas III nya 25.000, kan ada tambahan kontribusi disini pak walaupun tidak sebesar sebagaimana yang digambarkan Pak Ghazali tadi 28 triliun ya lebih kurang 23 triliun. Atau kelas III nya dicover masuk PBI semua, hapus kelas III pekerja mandiri peserta mandiri, hapus. Pertajam kelas I dan kelas II nya supaya jangan nanti ketika kalau disediakan slot untuk kelas III ya nanti ... kelas II kelas I, ini nggak, dibikin lebih tajam kelas II, kelas I. Tapi pelayanan kelas III nya tetap, bukan berarti tidak tetap tetapi di cover menjadi PBI khusus yang sektor informal tambahan. Kan banyak, uang PMKS banyak, kenapa itu tidak dilakukan, sekian puluh triliun sekarang ini yang ada di Kemensos 20 triliun untuk apa? Kartu Indonesia Sejahtera untuk apa? Apa yang dikategorikan sejahtera, kenapa tidak dialokasikan buat kesehatan? 20 triliun geser itu ke Menkes selesai pak, selesai hanya 2,5 triliun. Ini 20 triliun yang ada Kemensos, Jadi saya nggak ngerti ini jalan pemerintah bagaimana ini persoalan-persoalan kesehatan, yang dijajakan Kartu Indonesia Sejahtera, tidak berkorelasi juga dengan kesejahteraan, tapi kalau kesehatan jelas apalagi tadi FKTP kurang jauh, klinik hanya 17.000 target kita 36.000 jauh sekali, untung ngejar 2016. Mana rumah sakit swasta tidak mau lagi, ini bonus apa yang kita berikan kepada rumah sakit swasta kan tidak khususnya yang berkelas ya. 700 sekian rumah sakit tidak terlibat, waduh ini harus ada upaya bahkan kalau perlu kita Panja kan ini agar semua rumah sakit swasta dan semua fasilitas kesehatan ikut mendukung BPJS.Jaminan Sosial Harga PBI, 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Saya terus terang saja sepakat dengan Ibu Masrifah, khusus untuk yang PBI nggak ada masalah memang harus dinaikkan. Karena apa? karena selama ini dengan berkurangnya PBI ya mereka mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Fasilitas pelayanan segala macam berkurang karena iuran PBI nya lebih kecil daripada peserta kelas III.Jadi kalau ini dinaikkan ini memang sejak awal DPR dulu juga menuntut agar pemerintah mengalokasikan uangnya untuk PBI 27.500 tapi deal-nya di 19.250. Walaupun kita berharap bahkan kita okelah tawar menawar sampai pada angka 23.000 atau 25.000 , 22.000 ternyata pemerintah juga tidak sanggup. Nah sekarang kalau mau digenjot dengan 23.000 nggak ada masalah tapi yang kelas III nya ini yang menjadi persoalan, kalau 27.000 dinaikkan angka peserta kelas III saya yakin 25.000 saja mereka menjadi peserta kemudian selesai perawatan tidak bayar berikutnya ya jelas ini akan makin berat.Jaminan Sosial Harga PBI, fasilitas 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Satu hal lagi yang mungkin kami ingin tegaskan kepada Bapak dan Saudara-saudara sekalian, DJSN khususnya DJSN kan tidak hanya berbicara tentang persoalan kesehatan tapi juga bicara tentang sistem jaminan sosial lainnya. Khususnya jaminan kesehatan kerja, kematian dan segala macam tapi ini ada aspek yang belum selesai. Tadi sempat disinggung oleh Ketua mengenai Perpres jaminan segala macam.Jaminan Sosial Jaminan sosial 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Kemudian Pemerintah Kabupaten Kota juga harus mempunyai komitmen untuk masuki ini semua, nggak bisa , kita harus tegas, peta jalan-peta jalan kalau hanya sekedar peta saja tapi kalau tidak lakukan implementasi secara ketat nggak selesai ini. Menjerit terus kita lihat, ini persoalan-persoalan yang hilirnya tapi hulunya tidak terselesaikan persoalan kebijakan. Harus ada rekonstruksi ulang terhadap pola pembayaran supaya jangan terjadi seperti ini lagi. ,talangan itukan sebentar saja pak, itupun karena kita desak saja disini sehingga kita dapat BPJS talangan sekian triliun kemarin.Jaminan Sosial Kebijakan, talangan, kontribusi pemda 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Jadi Pak Ghazali saya kira ini harus kita upayakan lakukan pola baru juga untuk mengubah bagaimana agar bleeding yang terjadi ini tidak terus menerus terjadi. Saya kira kenaikan iuran katakanlah kalau PBI tidak ada masalah tetapi non PBI saya kira tidak semua itu adalah orang yang mampu bahkan kategorinya tidak mampu, untuk yang kelas III. Jadi tidak heran kalau mereka tidak mampu untuk bayar bulan berikutnya bulan berikutnya, tambah lagi fasilitas kesehatan kita yang memang sangat-sangat terbatas. Jadi perspektif ini saya kira yang harus kita ubah juga bahwa non PBI tidak semua adalah orang yang mampu tapi juga adalah orang tidak mampu, luberan daripada yang harusnya menjadi cover pemerintah.Jaminan Sosial Kenaikan iuran 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Oleh karenanya kami tidak sependapat dengan DJSN yang mengatakan bahwa non PBI itu adalah golongan yang mampu dan PBI yang tidak mampu. Bisa saja, ini asumsi kita kenapa terjadi pertambahan kepesertaan khususnya di Kelas III kan karena limpahan yang tidak ter-cover di di PBI. Jadi ya mereka jelas tidak ada pilihan, mau mendapatkan playanan kesehatan pemerintah tidak menyediakan alokasinya, mana lagi pilihan yang paling murah? Itu kelas III 25.500. Jadi tidak aneh ini orang yang tidak mampu ini masuk kelas III kemudian dipaksa untuk membayar iuran ya jelas tidak mampu juga karena dasarnya memang tidak mampu, miskin. Oleh karenanya BPJS katakan ini peserta sesudah dia melakukan perawatan kesehatan bulan berikutnya dia tidak membayar, mereka hanya targetnya mendapatkan biaya kesehatan saja selama sakit, ya jelas memang dia miskin tidak mampu. Nah di sini saya ingin tahu juga apakah Dirjen sudah melakukan forensik, identifikasi siapa saja peserta yang ada di kelas III ini, yang informal khususnya. Saya yakin rata-rata 100% saya katakan bahwa ini adalah orang yang tidak mampu. Jadi kalau ini kita lakukan kenaikan terjadi miss match lagi bleeding lain yang lebih besar. PBI kita angkat misalnya menjadi 27.500 kemudian kelas tiga yang peserta mandiri kita naikkan di sini angka pemerintah makin naik di sini juga tidak kemampuan bayar besar. Tapi kalau sudah ada komitmen saya kira nggak ada masalah, apa sih uang begitu banyak hanya untuk diberikan kepada BUMN, perusahaan-perusahaan besar itu yang kita berikan uang kenapa tidak buat kesehatan. Ya bikin bandara bisa, bikin lalu lintas bisa, bikin jembatan bisa, bikin macam-macam bisa, ini kenapa untuk sektor kesehatan tidak. Nah ini yang saya kira tidak commit-nya pemerintah terhadap persoalan kesehatan. Tapi kembali kepada persoalan bagaimana mengatasi iuran yang dikatakan oleh DJSN ini adalah salah satu solusi untuk mengantisipasi tidak bleeding. Kalau salah satu solusi, salah duanya apa salah tiganya apa? ini saya ingin lihat juga kegiatan dari apa yang menjadi pilihan-pilihan optional daripada miss match yan terjadi. Ini miss matchnya tidak begitu besar walaupun ini adalah ... efek juga nanti akan tambah besar, ada solusi mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengatasiJaminan Sosial Masalah PBI, Non PBI 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Saya kira itu, terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial pengalihan subsidi BBM 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki Kemudian juga keberadaan Asabri dan Taspen yang belum melebur belum melakukan upaya untuk menyatu dengan sistem jaminan sosial sebagaimana yang kita harapkan bersama. Karena mereka sebenarnya sudah harus punya juga road map apa yang harus dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan jaminan sosial yang sudah kita sepakati bersama. Sampai hari ini kami belum mendengar komitmen PT. Taspen , komitmen Asabri yang itu juga dibawah tanggung jawab DJSN untuk bisa memastikan kedua lembaga negara ini juga bisa melakukan merger atau apapun namanya atau kita siapkan saja mungkin khusus Taspen dan Asabri kita bikin BPJS yang lainnya , BPJS Kesehatan jalan, BPJS Naker ini khusus mungkin mengcover kecelakaan kerja , kematian kemudian hari tua segala macam, pensiunnya silakan saja dikelola oleh BPJS Taspen atau Asabri atau mereka mengelola aspek jaminan yang memang untuk pekerja pegawai negeri atau katakanlah yang menjadi koor bisnisnya, koor kerja mereka hari ini. Saya kira itu harus dipikirkan juga bagaimana keberadaan Taspen dan Asabri ini bisa menyatu dalam sistem jaminan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Nomor 40 Tahun 2009.Jaminan Sosial Sistem jaminan sosial terintegrasi, komitmen Taspen9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 2 PPP Banten III Laki-laki Terakhir Ibu Magdalena. Pengalihan kepesertaan dana aset dari PT. Taspen dan PT. Asabri yang nomor enam. Saya ingin memperjelas saja memang posisi sekarang Taspen dan Asabri belum melikuidir atau belum melakukan pengalihan terutama jaminan pensiunan ke BPJS Naker. Nah posisinya apakah Taspen dan Asabri kita dorong betul untuk melakukan , melikuidir kemudian juga gabung ke Naker atau opsinya bisa saja ke Taspen dan Asabri kita berikan ruang lagi untuk membentuk BPJS sendiri khususnya pada jaminan pensiun yang aparatur negara, pemerintah ya aparatur sipil negara.Jadi khusus Taspen dan Asabri kita bentuk satu badan lagi ya BPJS ASN . Ini opsional saja jadi tidak spesifik saya ingin mengatakan bahwa kita alihkan, ini hanya meng-appeal DJSN untuk nanti kita sama-sama melakukan pertemuan lebih lanjut pada waktu tertentu untuk bicara tentang kondisi BPJS yang sekarang ini khususnya Naker Saya kira itu, Naker nanti bisa jadi terlibat Taspen dan Asabri kita bicara disini dengan DJSN. Jadi skema SJSN nya lebih jelas, betul-betul sesuai dengan ...Saya kira itu, terima kasih.Jaminan Sosial Taspen 9
IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 2 PPP Banten III Laki-laki Jadi saya kira saya tidak mau disamakan dengan kondisi seperti itu ya. Banyak persoalan yang harus kita bicarakan di P2PL, banyak yang bisa kita bicarakan di GKIA kaitan dengan program-program apalagi ya terus terang saja sikap pemerintah dengan Inpres itu sangat mengunci DPR untuk melakukan tugas pengawasan. Inpres yang diberikan Pak Presiden saya kira itu boleh dikatakan tidak bersinergi sesungguhnya dengan apa yang menjadi fungsi yang dilakukan oleh DPR sehingga saya bisa paham itu tetapi sesungguhnya bisa kita lakukan andaikata bisa kita pahami bersama mana hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi bapak-bapak saya berharap juga tidak kaku, ya mungkin poin-poin lobi juga bisa kita lakukan untuk mencairkan suasana seperti ini.Kesehatan Instruksi presiden 9

IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 1 PPP Banten III Laki-laki
Kaitan dengan jadwal Pimpinan, kami kira kita kan masih menganggap ini adalah poin penting untuk kita bahas secara detil karena menyangkut hak DPR melakukan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran oleh karenanya kalaupun ada waktu itu tidak menjadi kita sangat terikat, karena kami lihat ada ruang-ruang waktu yang masih kita bisa lakukan. Misalnya seperti ini, P2PL dan GKIA yang mungkin bisa kita selesaikan sampai jam satu atau jam dua, selanjutnya nanti PPSDM, Balitbang dan Sekjen bisa sekaligus. Atau katakanlah Sekjen bisa geser malam, sedangkan Raker ya nggak ada persoalan. Raker Menkes dengan Menaker bisa besok pagi, kan tidak harus nanti malam atau kita geser jam 23 nanti malam, toh keputusan kan belum kita ambil, inikan persoalan kesepakatan kita. Jadi paling tidak kita harus berpikir ini harus kita selesaikan sampai kita betul-betul optimal mendapatkan hasil yang konkrit dari pertemuan ini baru kita bergeser pada topik yang lain.
Jadi mohonlah kita jangan kaku melihat jadwal ini ya sehingga kita bisa lebih enak, lebih tenang, apalagi ini adalah upaya kita membangun sinergi kerjasama dengan mitra kita. Saya kira itu terima kasih.Kesehatan Jadwal rapat 9

IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 2 PPP Banten III Laki-laki Ketua, sekedar klarifikasi saja kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi kaitan dengan biskuit-biskuit ya tentu saja kita jangan naif juga ya, ini persoalan yang saya kira kita ingin mendapatkan biskuit tetapi kan juga bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan seolah-olah persoalan ini kita perkecil hanya persoalan biskuit, naif sekali.Kesehatan Kepentingan rakyat 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-laki Kaitan ... anggaran bu, karena anggaran terbatas dan kita sudah dorong untuk bisa menambah anggaran ternyata masih belum secara signifikan konsen pemerintah untuk peningkatan kualitas kesehatan, terbukti juga sampai sekarang juga rumorsnya masih bergerak pada 7 triliun, saya dengar Ibu Menteri juga sudah cuku bicara dalam tanda kutip keras juga dengan Bappenas untuk bisa menambah alokasi itu ternyata masih belum mengangkat, dengan Menteri Keuangan maksud saya. Mereka mungkin hanya nambah di BPJS untuk dana jaminan 5 triliun. Tapi khusus pengelolaan kesehatan di Kementerian Kesehatan yang belum. Jadi saya kira tidak ada salahnya nanti kalau kesepakatan kita ini tidak hanya beranjak pada pagu yang definitif atau inisiatif tapi juga harus dimasukkan juga usulan. Yang tersedia berapa, dapatnya berapa, kemudian yang diusulkan berapa, kan harus jelas biar kita punya ... oleh bank untuk bisa mana tahu bisa optimalisasi oleh Badan Anggaran DPR nantinya masuk ke pagu Kementerian Kesehatan. Itu satuKesehatan Pagu Kementrian Kesehatan 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-laki Yang kedua, bahwa tahun ini pemerintah akan ada pembangunan desa. Dimana setiap desa akan mendapatkan kurang lebih 250 juta per desa dari sebenarnya semangat Pak Presiden 1,4 miliar tapi ternyata baru realisasi 250 juta. Apakah dimungkinkan atau bisa dilakukan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Desa agar pembangunan desa itu punya paket kesehatan, katakanlah untuk mengembangkan pusat kesehatan desa. Kalau selama ini mungkin Puskesmasnya aktifnya jauh dari desa ke kecamatan ya kita jangan berpikir kota ini, berpikir tentang desa yang jauh dibalik gunung, jauh di daerah terpencil, terasing. Nah paket pembangunan desa ini masuk paket kesehatan desa barang 5 juta saja... bagaimana tenaga kesehatannya? Kerjasama misalnya dengan pemerintah kabupaten kota supaya dia mendorong tenaga kesehatannya bergilir menjangkau desa-desa yang terpencil itu. Kalau kita terus berpikir ujung tombaknya Puskesmas ini juga belum siap, masyakat juga sudah keleleran tidak tertanggulangi kenapa kita tidak lakukan itu? ini salah satu paket untuk bisa menyiasati kekurangan anggaran kita. Jadi daerah terpencil, terasing dan tertinggal itu saya kira ada daerah-daerah kantong miskin itu bisa terjangkau. Ini salah satu saran, masukan andaikata ini bisa dilakukan. Jadi kerjasama antara pemerintah dalam negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan untuk pengembangan pusat kesehatan desa.Kesehatan Pembangunan desa 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-Laki Pertama, dari sisi negara. Dari sisi negara, tentu saja ini adalah hal yang 'membuat citra kita di mata internasional kurang baik karena dianggap iklim bekerja, iklim usaha yang ada di tanah air kita tidak begitu kondusif. Bahkan terhitung tidak zaman untuk melakukan investasi, disamping juga bahayanya bagi kita dalam proses demokrasi ini kegiatan• kegiatan seperti itu bisa jadi menjadi tumpangan politik dari kepentingan-kepentingan orang yang ingin menggiring kegiatan sebagai sebuah preasure politik. Nah bagi masyarakat jelas kita lihat serikat pekerja atau katakanlah teman-teman buruh melakukan demonstrasi ya sekarang ini mengarah kepada tindakan yang kami kira membuat masyarakat komplain terhadap situasi itu. Misalnya, blokir bandara, kemudian juga blokir tol, jangan-jangan lbu yang sedang proses melahirkan bisa jadi melahirkan di tengah jalan, karena apa? karena kita lihat sendiri situasinya, macet dimana-mana, bahkan kemarin sepanjang jalan kalau saya tinggal di Daerah Tangerang dari mulai Jakarta, Pintu Toi Tomang sampai dengan Bitung itu total macet, kenapa? Karena diblokir di Bitung. Mungkin Pak Aldi Taher, pantes. lni kondisi-kondisi yang seperti itu Pak, belum lagi ketakutan-ketakutan yang luar biasa dari masyarakat pengguna jalan segala macam, kemudian juga di Bandara juga dilakukan seperti itu.Ketenagakerjaan Dampak unjuk rasa 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-Laki Nah lain yang dampak yang kita rasakan, tentu saja dari pihak perusahaan, produksi tidak jalan, jelas kerugian, omset menurun segala macam dan di sisi pekerja juga, mereka tidak bisa maksimal. Bisa jadi juga mendapatkan tekanan, katakanlah tekanan dari pihak perusahaan bagi yang mereka unjuk rasa mungkin upahnya dikurangi atau segala macam. Saya kira dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang perlu kita pertimbangkan, karena sesungguhnya yang dipersoalkan adalah upah. Upah setiap tahun berulang terus upah, apalagi sekarang ada kenaikan bbm. Sebelum kenaikan bbm, unjuk rasa ini juga sudah dilakukan. Nah makin intensif frekuensinya makin meningkat ketika bbm naik. Jadi bisa jadi unjuk rasa adalah salah satu alat bargaining tawar menawar untuk bisa bagaimana upah sampai kepada suatu sepakat Pak. Padahal yang dikejar itu adalah upah minimum. Kalau Pak Baso katakan ini secara etimologi ya, bahwa ya ini belum maksimum. lni dengan upah minimum saja sudah mengakomodasi, harus mengakomodasi kebutuhan hidup layak, harusnya kita bisa bergerak lebih jauh dari itu.Ketenagakerjaan Masalah Upah 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-Laki Nah kalau kita terus stack atau katakanlah perbuatan debatable setiap tahun berlangsung ada persoalan upah yang ini hanyalah salah satu komponen, kasihan pekerja. Nah dalam konteks pengembangan sistem pembangunan nasional, apa yang sudah dilakukan kalau hanya konsentrasi kita hanya berkutat kepada persoalan upah, padahal upah hanyalah salah satu komponen. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, apa yang sudah dilakukan negara ini dan perusahaan meng-contribute terhadap sistem pengembangan manusia. Kami belum melihat. Seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak harus terjadi kalau memang sistem itu berjalan secara smooth atau solid atau regulasinya sudah secara tepat kita lakukan. Kenapa? Andaikata memang setiap persoalan upah, persoalan kebutuhan hidup layak dan segala macam, item itu sudah kita selesaikan dalam sebuah sistem yang bagus, ini sudah tidak persoalan. Bicara tentang pendidikan, kesehatan, bicara tentang transportasi kemudian juga perumahan segala macam, sudah menjadi sebuah komponen pendukung untuk kesejahteraan ini kita sudah tersistem dengan baik, ya nyekrup dia Pak. Jadi orientasi kita harusnya bukan daripada upah saja, upah terus setiap tahun, setiap bulan kita bicarakan, tidak puas upah lagi, padahal banyak persoalan besar di luar dari persoalan ini yang harus kita pikirkan. Negara, Pemerintah harus dipertanyakan.Ketenagakerjaan Masalah Upah 9
Irgan Chairul Mahfiz 1 PPP Banten III Laki-Laki Oleh karenanya, kami sarankan, pernah atau tidak kita berpikir membuat regulasi atau kita semua ini termasuk DPR, kita bikin sendiri tentang atau katakanlah inisiatif membuat Undang-Undang Sistem Pengupahan Nasional untuk mengikat semuanya. Jadi ketika setiap tahun terjadi inflasi, kenaikan bbm, kenaikan harga, tuntutan kebutuhan segala macam sudah nyekrup dia, tidak perlu demo karena semua sudah paham. Oh iya tahun besok kita harus melakukan ini, pekerja juga sudah terlibat secara intens. Jadi bukan setiap saat wah demo. Bayangkan Pak dari Thamrin sampai Sudirman orang tidak bisa kerja apa• apa, kita paham, kita mahami semua keinginan Serikat Pekerja atau katakanlah Teman• teman Buruh tetapi situasi seperti ini sangat mengganggu, mengganggu semuanya buat pekerja, buat perusahaan Pemerintah, buat masyarakat juga. Kalau itu masih menjadi sebuah kegiatan yang rutin yang masih kita jadikan sebagai sebuah katakanlah cermonial, toh kita juga tidak juga menyediakan katakanlah tanpa suatu lapangan untuk bisa mereka ramai-ramai, itukan tidak punya inisiatif. Jadi Depenas, LKS ini tolong berpikir tentang tugas Bapak-bapak pengembangan sistem pengupahan nasional itu seperti apa. Bicara pengembangan loh Pak, di beluk progress, kalau dari tahun ke tahun itu, itu-itu saja kita ketemu, besok ketemu lagi, tidak selesai ini barang. Bahkan sekarang ini saya lihat tidak ada Depenas LKS bicara tentang bagaimana mengantisipasi persoalan ini, tidak ada, lepas saja. Seolah-olah persoalan ini tidak ada yang handle, hands-up, semua lepas tangan .Ketenagakerjaan Regulasi Pengupahan Nasional 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Hal lain adalah mengenai  skema  manfaat,  tentang koordinasi manfaat yang  sekarang ini  belum clear karena ex JPK Jamsostek   sampai sekarang masih menunggu nilai lebih  yang  mereka dapatkan ketika   mereka dapatkan pertama dulu.  Nah ini  skemanya bagaimana, sampai sejauh mana pembahasan   yang  sudah dilakukan  oleh  BPJS?  Karena sampai hari ini progress-nya kita    tidak lihat apalagi sempat ditunda, artinya kan harusnya berlaku   sejak  Desember 2015 bahkan 1  Januari sudah wajib seluruh  pekerja itu mendaftarkan diri   sebagai peserta. Nah ini ditunda sampai enam bulan   katanya karena  memberikan kesempatan kepada Apindo  kepada asuransi  dan segala macam untuk melakukan   pembahasan, membahas petunjuk teknis pelaksanaan. Ini ditunggu oleh para pekerja, banyak pekerja itu masih mengeluh, loh  kami ketika di  JPK dulu bagus sekali sekarang  ini kok berbeda. Nah inikan harus ada.  BPJS Kesehatan ex JPK Jamsostek 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Saya mohon maaf Bapak Direktur Utama   inikan sahabat  saya tapi memang ada hal yang  harus  saya koreksi juga   terkadang. Pernyataan Saudara   Direktur Utama mengatakan   tidak perlu  misalnya untuk kenaikan iuran  peserta mandiri persetujuan DPR? Dimana? Mungkin secara formal tidak, tapi kan Saudara Dirut kan  meminta anggaran  kepada kita. Kedepan  juga fit and proper test   Direksi BPJS juga   Komisi IX, itu Undang-undang.  Jadi tidak bisa, kami  hanya diberikan, kalau PBI  okelah  persetujuan DPR tapi  kalau peserta mandiri tidak lah, dimana logikanya? DPR melakukan pengawasan terhadap seluruh   kebijakan yang  dilakukan oleh BPJS, semua, percuma kita mitra. Jadi tolong ini di klarifikasi juga Pak Dirut kalau ada komentar seperti ini, karena saya baca di online   seperti itu.  Tidak perlu  persetujuan DPR, lah  bagaimana? minta anggaran  ke kita, mau pemilihan direksi kita, pengembangan   sistem  , bicara-bicara persoalan  kesehatan masyakat kita, tapi giliran untuk naik iuran  enak saja naik  begitu saja  tanpa ada konfirmasi  ke DPR. Ini yang  saya  mintakan  kepada  Saudara Direktur Utama  mengenai  pernyataan saudara  berkaitan dengan kenaikan  peserta mandiri tidak perlu   persetujuan DPR. BPJS Kesehatan Kenaikan iuran peserta mandiri 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Pertama kami ingin mengkonfirmasi  kepada saudara Direktur   Utama kaitan dengan   semakin intensifnya Presiden Joko Widodo  dan Ibu  Puan Maharani membagikan Kartu  Indonesia Sehat. Saya ingin bertanya apakah  KIS itu bagian daripada sistem dari BPJS?  Nah kalau itu memang bagian dari BPJS    saya ingin tanya apakah BPJS  mengeluarkan kartu yang  berbeda dari  kartu BPJS yang  kita kenal sekarang. Itu yang  pertama yang  kami tanyakan. BPJS Kesehatan KIS 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Hal lain adalah mengenai  skema  manfaat,  tentang koordinasi manfaat yang  sekarang ini  belum clear karena ex JPK Jamsostek   sampai sekarang masih menunggu nilai lebih  yang  mereka dapatkan ketika   mereka dapatkan pertama dulu.  Nah ini  skemanya bagaimana, sampai sejauh mana pembahasan   yang  sudah dilakukan  oleh  BPJS?  Karena sampai hari ini progress-nya kita    tidak lihat apalagi sempat ditunda, artinya kan harusnya berlaku   sejak  Desember 2015 bahkan 1  Januari sudah wajib seluruh  pekerja itu mendaftarkan diri   sebagai peserta. Nah ini ditunda sampai enam bulan   katanya karena  memberikan kesempatan kepada Apindo  kepada asuransi  dan segala macam untuk melakukan   pembahasan, membahas petunjuk teknis pelaksanaan. Ini ditunggu oleh para pekerja, banyak pekerja itu masih mengeluh, loh  kami ketika di  JPK dulu bagus sekali sekarang  ini kok berbeda. Nah inikan harus ada.  BPJS Kesehatan Koordinasi manfaat 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Kemudian juga   mengenai  publik sering mengatakan kartu BPJS  padahal sesungguhnya yang   berlangsung itu adalah  program jaminan kesehatan nasional.  Jadi ada confused ini Pak Direktur Utama antara kartu BPJS, JKN, KIS  yang  mana yang  benar ini?  karena ini kami  perhatikan ada persoalan sosialisasi yang  tida clear    ditingkat masyakat. Kita sudah sepakat bahwa   penyelenggaranya adalah penyelenggaraan  yang  dilakukan oleh BPJS dengan  program   jaminan kesehatan nasional. Dimana posisi  clear  landasan hukum kartu Indonesia sehat ini berlangsung?  BPJS Kesehatan Landasan hukum KIS 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Nah persoalannya adalah ketika kartu itu diberikan secara   kondisional, nah secara kondisional ini  apakah ini terintegrasi dengan BPJS?  Orang  sehari-hari masyakat   ya kita  harapkan kita  dorong, datang untuk mendaftar    BPJS melalui  mekanisme  sebagaimna yang  kita kenal. Mendaftar  ke BPJS bahkan antri, kemudian ada juga sistem  online, sistem melalui  bank, itu kan pengaturan yang    dilakukan  oleh BPJS tapi ini KIS? Pak Jokowi datang kasih  entah seberapa  banyak, apakah itu memang sudah    pengaturan oleh BPJS saya tidak tahu. Kadang-kadang juga Direktur Utama tidak hadir   ketika pelaksanaan   itu berlangsung.  Kalau  itu memang dilakukan dan terintegrasi    dalam sistem BPJS, kenapa tidak DPR juga   mempunyai peran untuk itu.  DPR yang  punya konstituen yang   jelas, saya   125.000 itu kesulitan juga mendapatkan  kartu peserta BPJS. Kenapa tidak kita  diberikan juga misalnya  10.000  peserta  KIS misalnya  kalau itu memang program KIS bagian  dari sistem BPJS, konkrit, kita punya konstituen yang  jelas. Orang yang  menghibah-hibah untuk bisa mendaftar   ketika dia  tidak mendapatkan PBI,  tidak mendapatkan  Jamkesda, datang kerumah kita setiap hari. Nah ini kita pertanyakan, karena DPR juga bagian dari  petugas  negara, penyelenggara negara, bukan hanya pemerintah. Kita disiapkan oleh DPR  oleh negara uang setiap bulan buat tenaga ahli  yang   berbasis  daerah pemilihan, Sespri yang  berbasis di daerah pemilihan bahkan nanti kabarnya ada rumah aspirasi, kalaupun tidak disiapkan negara  saya  juga punya rumah aspirasi itukan mubazir.  Kenapa tidak misalnya BPJS    kalau memang KIS itu bagian  daripada strategi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan   kepada masyakat, kasih kesempatan rumah aspirasi kami untuk menampung  peserta BPJS dengan  slot yang  disiapkan oleh  BPJS.  Ini benar-benar, jadi bukan   kita lihat hanya di televisi ini benar nggak KIS ini bagian daripada BPJS juga nggak clear saya disini. Apakah ada Faskesnya yang  ditunjuk disitu? terdaftar nggak? kok enak saja  bagi sekian ribu  benar nggak? inikan sebuah bentuk pencitraan  kalau ini tidak benar. Jadi kalau Saudara Direktur Utama tidak clear persoalan ini saya kira ini  rancu kita dalam sistem penyelenggaraan kesehatan masyakat. Jadi saudara mengembangkan sistem ini   dalam konteks  apa  ini, dlam konteks kepesertaannya bagaimana   ini harus clear pak. Pertama nomenklaturnya mengenai penyebutannya, landasan hukumnya apa, mekanisme penyebaran distribusinya   bagaimana?  ingin tahu kita ini. Ya saya bukan tidak setuju, mohon  dicatat bukan  tidak setuju sistem kartu Indonesia sehat,  setuju, cuma  harus diluruskan  sesuai dengan program Nawacitanya  Bapak Presiden   yang  terhormat ini  meningkatkan kualitas   Indonesia yang   sehat, unggul, tinggi tapi implementasinya berbenturan, nggak pas. Jadi Dirut jangan    ikut sana  ikut sini,  tidak clear dengan  kita DPR.BPJS Kesehatan Landasan hukum KIS 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Yang  kedua masa aktifasi. Aktifasi yang  dikatakan  peserta mandiri   2 minggu, nggak ada kaitannya.  Ranahnya BPJS itu ketika peserta itu mendaftar, pengaturan  ... ya bukan pengaturan BPJS,  BPJS itu mengatur peserta ketika   peserta mendaftar, sebelum itu  jangan diatur. Jadi  kalau ini diskriminatif pelayanan   kesehatan ini, andaikata dipilah-pilah   ya semua  masyakat berhak. Nah persoalan nanti kegalauan bahwa ini menyebabkan in-efisiensi karena banyak orang mendaftar  tapi  ketika sakit saja, ketika sehat tidak mau bayar iuran   kan ini  sehingga berlakulah masa  aktifasi, reasoning-nya  mungkin seperti itu.  Saya kan boleh berhuznudzon  terhadap seperti ini, tapi tolong diklarifikasi   kalau  ini  hal yang  kurang tepat.  Itu  satu Bapak  Direktur Utama yang  kami hormati.BPJS Kesehatan Masa aktifasi 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Kemudian juga mengenai Pak Dirut tadi  memaparkan bahwa   banyak rumah sakit   swasta yang  belum menjadi mitra walaupun  sudah  ada ... bahkan presiden mengatakan wajib rumah sakit   swasta ikut  memberikan pelayanan kesehatan, itu wajib, berdasarkan Undang-undang kesehatan juga seperti itu, Ibu Ning sering mengingatkan   Undang-undang Kesehatan tidak boleh  menolak pasien tapi rumah sakit  swasta banyak  yang   belum menjadi mitra. Kalau Saudara Dirut tidak  membuat desain, tidak progress, tidak intensif, artinya tidak  memberikan rancangan, skema   untuk pengaturan ini  yang  memberikan insentif kepada rumah sakit  swasta ya  macan ompong kebijakan atau pernyataan  presiden Jokowi tentang   kewajiban rumah sakit  swasta,  hanya iming-iming  saja, hanya lip service saja  biar masyakat terbuai, toh sampai hari ini juga masyakat masih   terlunta-lunta untuk  mendapatkan kamar perawatan. Berhenti di statement,  berhenti hanya sebuah kebijakan   tapi tidak  terimplementasi dalam   kebijakan teknisnya.sistem yang  integrated yang  online, datang ke Bekasi  ke Mitra Keluarga  penuh, datang kemari   penuh itu harus   kasih tahu pasiennya, nggak harus muter-muter itu  digotong-gotong itu. BPJS Kesehatan Mitra 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Ini Saudara BPJS sekarang yang  harus mem-progress , jangan, ini ruangnya sudah begitu  lama. Apalagi tadi katanya rumah sakit    kita  cukup tempat tidurnya,  artinya ini persoalan distribusi, penyelesaian distribusinya   bagaimana?  saya sering mendapatkan hampir   juga setiap saat datang  pasien  ke rumah konstituen “ pak  kami ditolak”, bahkan bukan   hanya konstituen, saudara saya pak, malu. Datang ke rumah sakit  A  ditolak, datang ke rumah sakit  B  ditolak,  seantero Jakarta Bekasi ini  ditolak semua, malu ini. Anggota Komisi IX  pernah Pimpinan Komisi IX, sekian tahun DPR, membantu keluarganya   sendiri untuk mendapatkan kamar tidak mampu, ini persoalan distribusi. Kenapa  persoalan distribusi? Karena ketika saya Reses di Tangerang ke Sitanala,  BOR nya  46%, ruang operasinya banyak , UGD nya besar, rumah sakitnya bagus, pelayanannya 20 pelayanan  tapi masih  banyak tempat tidur yang  kosong, itu kan persoalan informasi, persoalan pendistribusian. Persoalan bagaimana kita memberikan   pemahaman kepada dokter, kepada Puskesmas   untuk tidak memberikan  rujukan  kepada Puskesmas  dunia atau  besar seperti rumah sakit  Cipto itu.  Harus ada. Kalau diruangan ini sempit, ruangan  3 kali 4 meter  dikamar kita itukan sempit numpuk dua orang tambah dua, kadang jalan juga senggol-senggolan kita. Tapi kalau dua orang tiga orang kita kirim menjadi petugas  untuk menerima registrasi BPJS kenapa tidak?BPJS Kesehatan Mitra 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Bukan persoalan  program  itu   untuk masyakat, itu sih no problem kita tidak ada masalah,  kita semua  sepakat itu adalah   sebuah bentuk pelayanan  kesehatan masyakat yang  memang kita harapkan itu secara maksimal   dilakukan  oleh kita semua dan negara menjamin untuk  itu. BPJS Kesehatan Pelayanan kesehatan masyarakat 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Yang  kedua masa aktifasi. Aktifasi yang  dikatakan  peserta mandiri   2 minggu, nggak ada kaitannya.  Ranahnya BPJS itu ketika peserta itu mendaftar, pengaturan  ... ya bukan pengaturan BPJS,  BPJS itu mengatur peserta ketika   peserta mendaftar, sebelum itu  jangan diatur. Jadi  kalau ini diskriminatif pelayanan   kesehatan ini, andaikata dipilah-pilah   ya semua  masyakat berhak. Nah persoalan nanti kegalauan bahwa ini menyebabkan in-efisiensi karena banyak orang mendaftar  tapi  ketika sakit saja, ketika sehat tidak mau bayar iuran   kan ini  sehingga berlakulah masa  aktifasi, reasoning-nya  mungkin seperti itu.  Saya kan boleh berhuznudzon  terhadap seperti ini, tapi tolong diklarifikasi   kalau  ini  hal yang  kurang tepat.  Itu  satu Bapak  Direktur Utama yang  kami hormati.BPJS Kesehatan peserta mandiri 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Kemudian juga mengenai Pak Dirut tadi  memaparkan bahwa   banyak rumah sakit   swasta yang  belum menjadi mitra walaupun  sudah  ada ... bahkan presiden mengatakan wajib rumah sakit   swasta ikut  memberikan pelayanan kesehatan, itu wajib, berdasarkan Undang-undang kesehatan juga seperti itu, Ibu Ning sering mengingatkan   Undang-undang Kesehatan tidak boleh  menolak pasien tapi rumah sakit  swasta banyak  yang   belum menjadi mitra. Kalau Saudara Dirut tidak  membuat desain, tidak progress, tidak intensif, artinya tidak  memberikan rancangan, skema   untuk pengaturan ini  yang  memberikan insentif kepada rumah sakit  swasta ya  macan ompong kebijakan atau pernyataan  presiden Jokowi tentang   kewajiban rumah sakit  swasta,  hanya iming-iming  saja, hanya lip service saja  biar masyakat terbuai, toh sampai hari ini juga masyakat masih   terlunta-lunta untuk  mendapatkan kamar perawatan. Berhenti di statement,  berhenti hanya sebuah kebijakan   tapi tidak  terimplementasi dalam   kebijakan teknisnya.sistem yang  integrated yang  online, datang ke Bekasi  ke Mitra Keluarga  penuh, datang kemari   penuh itu harus   kasih tahu pasiennya, nggak harus muter-muter itu  digotong-gotong itu. BPJS Kesehatan RS swasta 9
Irghan Chairul Mahfuz 1 PPP Banten III Laki-laki Saya kira itu, terima kasih Ibu Ketua. Mohon maaf  kalau agak lama. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan RS swasta 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Memungkinkan tidak ya Kemenkes bekerjasama dengan BKKBN, kan ada penyuluh KB yang saat ini di daerah-daerah kan masih belum punya job. Nah ini memungkinkan tidak kerjasama antara Menkes dengan BKKBN untuk bisa menjadikan kawan-kawan di penyuluh KB ini sebagai promote untuk dipromotif preventif tersebut. Saya kira itu bisa dilakukan Ibu Menkes. Terima kasih.Kesehatan BKKBN 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang selanjutnya, untuk penjenjangan dari desa ke D3, saya tidak begitu setuju Pak dan juga bertentangan dengan Menteri Pendidikan yaitu masalah pendidikan jarak jauh itu sudah tidak boleh lagi Pak, jadi kalau kita mau menyekolahkan dari desa ke D3, kita langsung di perguruan tingginya apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi saya juga punya Stikes kebidanan, kalau bisa di sekolah saya juga bisa disekolahkan, mungkin itu saja Bu. Terima kasih.Kesehatan Desa ke D3 9



Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Langsung saja, sudah disampaikan oleh Teman-teman juga yaitu masalah perbaikan Poltekes itu lokasinya dimana-mana saja ada 14 dan juga di Jambi itu Poltekesnya itu sudah tanggung Pak belum selesai. Yang selanjutnya, masalah Dokter Spesialis sekitar 1000 orang, perlu Bapak ketahui mungkin sudah tahu juga bahwa mau tes Dokter Spesialis ini di Perguruan Tinggi kalau ada surat rekomendasi, ada biaya itu diterima Pak, bagaimana kami-kami disini ini ada dapat rekomendasi untuk warga kami di Dapil-dapil kami masing-masing nantinya rekomendasi bahwa mereka dibiayai oleh Menteri Kesehatan untuk ambil spesialis.Kesehatan Dokter spesialis 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Ketua. Kepada Balitbangkes ini masalah yang terkait dengan penelitian dan pengembangan paparan bahan kimia berbahaya yang berasal dari makanan, apakah ini tidak tumpang tindih Pak dengan program BPPOM, ini perlu menjadi catatan, kemudian penguatan terhadap penelitian dampak rokok tadi yang disampaikan Kakak Okky juga bisa ditindaklanjuti.Kesehatan Penelitian dampak rokok 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang selanjutnya, untuk penjenjangan dari desa ke D3, saya tidak begitu setuju Pak dan juga bertentangan dengan Menteri Pendidikan yaitu masalah pendidikan jarak jauh itu sudah tidak boleh lagi Pak, jadi kalau kita mau menyekolahkan dari desa ke D3, kita langsung di perguruan tingginya apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi saya juga punya Stikes kebidanan, kalau bisa di sekolah saya juga bisa disekolahkan, mungkin itu saja Bu. Terima kasih.Kesehatan Penjenjangan 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Dan yang terakhir masalah peningkatan (rekaman terputus) sekitar Rp.637 miliar, nah saya tidak melihat programnya apa saja, tadi semua Kawan-kawan sudah ribut masalah terkait rincian anggaran dan programnya yang tidak jelas disini, saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak semua dari Kemenkes sebaiknya nawacita itu diiringi dengan nawaitu yang baik, sehingga tidak menjadi nawaurbah Pak, ada penghormatan antara Teman-teman dan kami sebagai Anggota DPR RI karena fungsi kami memang harus melakukan pengawasan terhadap semua anggaran yang Bapak mintakan kepada kami untuk disahkan, jadi kalau tidak ada penghormatan dari Bapak-bapak terhadap kami untuk bisa melihat program ini untuk bisa kita sahkan gimana kita mau mensahkan, bagaimana kita mau ketok palunya kalau dari Bapak-bapak sendiri tidak ada keterbukaan kepada kita begitu, ini perlu digarisbawahi sehingga kerja sama dan koordinasi diantara kita bisa terjalin dengan baik untuk Indonesia lebih baik ke depan. Saya kira itu saja Ketua.Kesehatan Pentingnya keterbukaan 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Langsung saja, sudah disampaikan oleh Teman-teman juga yaitu masalah perbaikan Poltekes itu lokasinya dimana-mana saja ada 14 dan juga di Jambi itu Poltekesnya itu sudah tanggung Pak belum selesai. Yang selanjutnya, masalah Dokter Spesialis sekitar 1000 orang, perlu Bapak ketahui mungkin sudah tahu juga bahwa mau tes Dokter Spesialis ini di Perguruan Tinggi kalau ada surat rekomendasi, ada biaya itu diterima Pak, bagaimana kami-kami disini ini ada dapat rekomendasi untuk warga kami di Dapil-dapil kami masing-masing nantinya rekomendasi bahwa mereka dibiayai oleh Menteri Kesehatan untuk ambil spesialis.Kesehatan Poltekes 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Ketua. Kepada Balitbangkes ini masalah yang terkait dengan penelitian dan pengembangan paparan bahan kimia berbahaya yang berasal dari makanan, apakah ini tidak tumpang tindih Pak dengan program BPPOM, ini perlu menjadi catatan, kemudian penguatan terhadap penelitian dampak rokok tadi yang disampaikan Kakak Okky juga bisa ditindaklanjuti.Kesehatan Program BPPOM 9
Irma Suryani 2 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Bukan Pak Ketua, ini bukan soal pengawasan yang saya mau sampaikan. Anggaran yang untuk APBNP Tahun 2015 Ibu, saya juga ingin memastikan bahwa untuk pengawasan terkait masalah asuransi tersebut juga kerjasama dengan konsorsium itu juga mesti dipastikan, karena kalau itu tidak dipastikan kejadiannya berulang-ulang terus, jadi begitu Ketua, bukan soal pengawasannya tetapi anggaran yang harus ada.Ketenagakerjaan APBN 2015 9
Irma Suryani 2 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Bukan Pak Ketua, ini bukan soal pengawasan yang saya mau sampaikan. Anggaran yang untuk APBNP Tahun 2015 Ibu, saya juga ingin memastikan bahwa untuk pengawasan terkait masalah asuransi tersebut juga kerjasama dengan konsorsium itu juga mesti dipastikan, karena kalau itu tidak dipastikan kejadiannya berulang-ulang terus, jadi begitu Ketua, bukan soal pengawasannya tetapi anggaran yang harus ada.Ketenagakerjaan Pengawasan 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya tadi datang terlambat tetapi saya ingin minta penjelasan Ibu dari Bina Penta terkait masalah premi asuransi TKI yang kemarin waktu kita Raker dengan Pak Menteri juga pernah saya tanyakan, digunakan untuk apa dan dimana dana itu sampai sekarang, karena menurut BPK sampai hari ini dana tersebut tidak jelas keberadaannya karena moratorium itu. Kemudian, Pak Yunus dari BPK juga mengatakan agar Kepolisian segera menindaklanjuti temuan BPK terkait masalah penggelembungan proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI di Bina Penta senilai 7,14 miliar sampai hari ini kasus itu juga belum jelas.Ketenagakerjaan Premi asuransi TKI 9
Irma Suryani 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Ibu, saya ingin menegaskan kembali penggunaan dana asuransi yang Rp.400.000,- tersebut penggunaannya Rp.50.000,- untuk penampungan kemudian setelah kembali ada Rp.50.000,- juga untuk di luar negeri ada Rp.300.000,- namun menurut Teman-teman di AAI premi asuransi TKI bermasalah saja dalam 1 tahun itu sekitar 4.770 miliar, …(rekaman terputus)…5.889 TKI bermasalah, namun pencairan asuransinya hanya sekitar 10% per tahun, nah kejadian ini bisa terjadi karena Disnaker trans Bina Penta tidak mengetahui, tidak mencatat kenapa TKI ini bermasalah, kenapa TKI ini pulang dan itu menjadi salah satu penyebab tidak bisa dibayarnya klaim asuransi, padahal kawan-kawan TKI yang kembali atau kabur itu mereka kabur bukan karena mereka tidak mau bekerja tetapi karena tidak dibayarkan gajinya oleh majikan. Nah, hal-hal seperti ini tidak menjadi perhatian dari Disnakertrans, BNP2TKI maupun dari Bina Penta, kondisi ini yang saya harus tegaskan kembali kepada Disnakertrans cq Bina Penta bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, cukup besar dana yang harus dibayarkan oleh Teman-teman TKI yang bermasalah ini, namun klaimnya tidak berbanding lurus, 10% yang bisa di klaim, kenapa? Karena SDM dari Teman-teman Disnakertrans yang tidak bekerja secara efektif sehingga alasan kenapa Kawan-kawan TKI ini pulang tidak dicatat dengan baik, nah klaim itu tidak bisa diuangkan karena prosedur dan datanya. Saya kira itu saja yang perlu saya tegaskan agar kawan-kawan yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam melakukan klaim bisa betul-betul didampingi oleh Teman-teman BNP2TKI maupun Bina Penta dengan baik.Ketenagakerjaan Premi asuransi TKI 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang kedua yang ingin saya tanyakan juga kepada Kementerian Kesehatan terkait masalah banyaknya pasien Indonesia yang sekarang ini berobat keluar negeri. Nah ini juga ada kaitannya dengan filosofi yang mengatakan dokter bijak pasien pintar. Saya mengalami sendiri masalahnya ketika saya berobat ke Malaysia, Saya bawa hasil diagnosa itu segini, saya periksa dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu yang saya lakukan di Indonesia karena nggak ketemu penyakitnya. Sampai di Malaysia saya hanya ke Damansara Hospital sudah dapat, sudah bisa ditemukan bahwa saya kena Gerd asam lambung. Nah saya ditanya, "ini semua Ibu periksa? iya, kenapa? Karena di Indonesia saya nggak ketemu ini penyakit". Nah menurut saya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki kondisi dokter-dokter kita yang ada di Indonesia saat ini, karea apa? mindset-nya uang, jadi harusnya tidak di operasi , di operasi, yang harusnya nggak perlu harus dapatkan obat-obat yang dosis tinggi diberikan obat-obat dosis tinggi yang mahal-mahal, nah ini yang saya bilang tadi dengan filosofi dokter bijak pasien pintar.BPJS Kesehatan Berobat ke luar negeri 9

IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan
Pada kesempatan kali ini tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh teman-teman pertanyaan teknis maupun pertanyaan politis yang sudah disampaikan terkait masalah Kementerian Kesehatan, saya hanya ingin menyampaikan dua hal.
Yang pertama masalah ketersediaan puskesmas di Indonesia saat ini ada 9.599 , 2,7 % perawat tidak ada, 3,8% bidan juga tidak ada, kemudian puskesmas yang belum ada dokter itu sebanyak 9,8% sekitar 938 puskesmas. Sementara Dokter Gigi yang tidak ada di puskesmas itu ada sekitar 42,9 % sekitar 4.121 puskesmas yang tidak ada dokter giginya, juga 54,9 ahli laboratoriumnya yang juga tidak jadi puskesmas dan ini juga kan sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat di daerah 30,20% , tenaga ahli gizi juga tidak ada di puskesmas. Sementara kita kekurangan 1.294 unit puskesmas kalau kita ingin memaksimalkan kesehatan service kepada masyarakat tentang kesehatan. Saya melihat dari anggaran yang tersedia apa iya Kementerian Kesehatan bisa memaksimalkan semua kekurangan-kekurangannya yang tadi saya sampaikan. Nah jika ada 938 puskesmas yang belum mempunya dokter Sementara dalam satu tahun satu Puskesmas itu melayani 25.000 sampai 30.000 maka artinya ada sekitar 23.450.000 yang tidak tertangani. Ya ini data dari Kementerian Kesehatan sendiri. Nah saya ingin menyampaikan kepada Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, solusi apa yang dapat diberikan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan service ini kepada masyarakat. Tentunya Komisi IX 9 bersepakat saya yakin semua sepakat untuk mendukung Kementerian Kesehatan sepanjang data-data yang kami terima juga harus di update bu, jangan data-data ini tidak di update, demikian juga data-data mengenai keanggotaan BPJS, masyarakat yang menerima kartu BPJS. Tiga kartu ini, data yang diterima yang dipakai sekarang kan data tahun 2012 , 2011-2012, itukan banyak carut-marutnya.BPJS Kesehatan Ketersediaan puskesmas, 9

IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah tolong juga Kementerian Kesehatan tidak hanya sekedar mengurusi hal-hal yang sifatnya kebijakan, tapi juga diawasi dokter-dokter ini bagaimana cara menegosiasikan ke rumah sakit-rumah sakit swasta, bagaimana mereka juga punya morality yang baik terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar bicara soal uang tapi tolong juga moralnya dikedepankan. Sehingga masyarakat kita tidak melarikan devisa negara keluar negeri, pergi ke Malaysia kembali ke Singapur pergi ke Cina hari ini untuk berobat. Dan itu nggak sedikit sampai dengan ratusan juta bahkan ada yang satu milyar berobat ke Cina, padahal saya yakin di Indonesia itu bisa dilakukan , toh semua alat-alat yang mereka punya kita juga punya dan kita bisa. Tapi kenapa mereka semua lari keluar negeri dan ini harus dipikirkan, karena jangan saja kita berfikir menganggarkan dana sementara devisa negara kita biarkan lari ke luar. Nah tolong ini juga dilihat oleh Kementerian Kesehatan agar kondisi-kondisi seperti ini bisa diperbaiki dan kepercayaan masyarakat terhadap dokter-dokter di Indonesia itu bisa kembali pulih, karena saya yakin Ibu Menteri kita bisa melakukan itu. Titip satu ibu, saya juga mendapat informasi manajemen dibawah Ibu juga mungkin juga harus ditata.BPJS Kesehatan Negosiasi dengan RS swasta, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang terhormat Ketua Komisi IX, kawan-kawan Fraksi Komisi IX seluruhnya,Dan jajaran Kementerian Kesehatan yang saya hormati.BPJS Kesehatan Pelayanan dokter di puskesmas 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah saya titip itu walaupun tidak dilakukan secara ekstrim tapi tolong juga ditata sehingga percayaan kamipun sebagai wakil rakyat terhadap kawan-kawan di Kementerian Kesehatan ini juga akan semakin baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita seluruh Komisi IX sampaikan bisa menjadi satu kebaikan bagi kita semua, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan.Terima kasih.Wabilahitaufikwalhidayah,Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan perbaikan pengobatan dalam negeri 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah seharusnya pada posisi sekarang ini data-data itu sudah harus di update sehingga kontrol Kementerian Kesehatan terhadap pendistribusian kartu maupun kontrol terhadap si penerima kartu itu bisa menjadi efektif, siapa penerimanya. Karena yang kami temui tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan banyak yang menerima ini orang yang tidak tepat. Jadi sanak family nya RT/RW yang menerima sementara masyarakat yang membutuhkan tidak menerima. Nah kontrolnya tolong betul-betul dipersiapkan. Iptu yang pertama.BPJS Kesehatan Update data 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan BPJS Kesehatan mengatakan sudah memberikan manfaat kepada kartu untuk lebih dari 80 juta kurang lebih kartu, akan mentargetkan 80 juta untuk rakyat miskin, namun klaim Pemerintah bahwa rakyat miskin Indonesia itu hanya 11,6% pada Tahun 2014 kan tidak sinkron ini, ya BPJS Kesehatan mengklaim menyediakan dana untuk rakyat miskin, mengcover kartu untuk rakyat miskin 86 juta sekian, sementara klaim Pemerintah bahwa rakyat miskin di Indonesia itu hanya 11,8% ini kan ada ketidaksinkronan, nah ini yang harus kita sama-sama buka dengan clear sebenarnya berapa sih angka kemiskinan Indonesia ini? Agar dana-dana yang memang di peruntukkan bagi rakyat itu satu, tidak mubazir, tepat sasaran, kemudian manfaatnya juga jelas.BPJS Tenaga Kerja Angka kemiskinan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Namun saya ingin yang ingin saya tanyakan kepada kawan-kawan adalah tadi disampaikan untuk sampai dengan Tahun 2018 BPJS tenaga kerja bisa memberikan manfaat dan kepesertaan itu untuk pekerja informal itu hanya 5% kalau tidak salah ya, nah sementara saya lihat disini pekerja formal kita itu kan hanya 41,5 juta kemudian pekerja informal itu mencapai 68,2 juta persen, nah dalam rangka memberikan service kepada rakyat oleh Pemerintah, khususnya bagaimana kita bisa menghapus kemiskinan, mensejahterakan rakyat, ini apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan BPJS untuk memberikan service yang layak, yang baik, tidak diskriminatif terhadap pekerja formal maupun pekerja informal, walaupun itu mungkin tantangannya memang besar, ya tantangannya besar dan memang anggarannya juga harus disiapkan sedemikian rupa oleh Pemerintah, tapi itu tidak bisa dinafikan begitu saja, jika hanya 5% di Tahun 2018 saya kira ini bukan prestasi, jadi mohon dinaikkan targetnya Pak, jangan 5% karena justru yang harus kita bantu itu adalah pekerja-pekerja informal, pekerja formal kita itu sudah relatif sudah cukup sejahtera loh dari sementara pekerja-pekerja informal kita itu luar biasa banyaknya, dan ini yang membuat negara ini di mata dunia itu menjadi turun karena tingkat kemiskinannya tinggi.BPJS Tenaga Kerja Kepesertaan, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang pertama, yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di BPJS, sebagaimana peralihan dari Jamsostek ke BPJS ada perbedaan yang utama dari Jamsostek ke BPJS, beda utamanya itu terletak pada bahwa BPJS juga ikut mengcover pekerja-pekerja informal, artinya ini sudah satu kemajuan besar, lompatan yang besar bahwa kita juga sudah bisa memberikan service yang lebih baik kepada kawan-kawan pekerja informal dengan menghapus diskriminasi yang ada, itu kita memberikan apresiasi yang tinggi untuk itu.BPJS Tenaga Kerja Pekerja informal 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Ini mesti clear Pak. Selanjutnya, saya ingin juga menyampaikan ke Bapak bahwa target di akhir Tahun 2000 target kita di target Tahun 2015 itu kan sekitar 22,3% Pak artinya itu lebih dari kurang lebih 50% target sampai dengan Tahun 2015 artinya 50% lebih ya dari target kita sampai dengan tahun 2018, nah jika kita bandingkan dengan apa yang Bapak berikan kepada sektor informal yang cuma 5% di Tahun 2018 pincang Pak, saya ingin menekankan tolong lakukan yang terbaik untuk rakyat, lakukan yang terbaik untuk sektor pekerja informal karena sektor pekerja informal inilah yang betul-betul memang harus kita perhatikan.BPJS Tenaga Kerja Target 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terakhir pada paparan yang disampaikan Saudara Direktur POM mengharapkan dukungan Komisi IX terhadap regulasi anggaran-anggaran sarana dan prasarana. Namun tidak dijelaskan berapa sih anggaran yang dibutuhkan sebenarnya? Reguler apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan? Kita ingin dengar ini yang sudah dilaksanakan ini sekarang program-programnya apa, yang belum-belum apa kemudian dukungan yang dibutuhkan dari kita ini apa? Kalau berupa dana berapa besar dananya? Nah karena saya lihat sampai hari ini fakta yang masih ada BP POM itu kerjanya masih pasif Pak, belum aktif. Contoh yang kasus sambal itu tadi di Bandung tidak ada koordinasi antara BP POM dengan Pemda setempat.BPOM Anggaran 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang selanjutnya IKM Industri Kecil Menengah wajib distandarisasi ini namun sampai hari ini baru 20% yang distandarisasi, itupun mayoritas yang distandarisasi baru produk industri menengah, bawahnya belum, sedangkan industri kecil masih banyak yang belum terregister. Kawan-kawan di industri kecil menyatakan kepada kami bahwa kenapa mereka tidak mendaftarkan produknya? karena katanya kalau mendaftar itu biaya administrasinya mahal, kemudian waktu itu lama, Satu, mereka tidak punya uang untuk itu karena katanya ada oknum-oknumnya juga yang mungkin tidak tepat, nah jadi biayanya mahal, waktunya lama. Mengenai kasus barang-barang expired, tadi saya sudah sampaikan ini di minimarket, Alfamart, Indomaret sering berulang di setiap lebaran selalu ditemukan kasus-kasus seperti itu. Nah apa tindakan hukum BP POM terhadap produsen-produsen yang bandel seperti ini?BPOM Industri kecil menengah, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian terjadi juga penyimpangan-penyimpangan pada kasus seperti , saya mau tanya ini sama bapak-bapak semua ini, kan di Carefour itu ada makanan olahan seperti otak-otak kemudian nugget, tapi saya merasakan ketika saya mencoba untuk beli termasuk sosisnya itu jauh sekali bedanya, otak-otaknya itu juga kan kan kalau kita goreng kita makan itu bau. Apakah ini pernah diuji oleh BP POM? Karena saya merasa bahwa yang dilakukan Carefour adalah mengolah makanan ini dari barang-barang yang sudah nggak laku dijual. Ikan yang sudah tidak terjual mungkin dibikin otak-otak oleh mereka, demikian juga ayam atau daging yang tidak terjual yang sudah expired itu diolah kemudian dijual lagi dalam bentuk kemasan Carefour. Nah ini juga tolong juga menjadi bagian yang harus diteliti, jangan karena Carefour ini besar seolah-olah bahwa sudah safe-safe saja. Tapi saya pernah melakukan itu, pernah melakukan investigasi itu bahwa itu jauh sekali. Yang namanya sosisnya juga sama berbau, dan tidak sesuailah dengan rasa sosis yang sebenarnya. Kemudian mengenai kasus campuran bahan kimia obat dan obat tradisional di Indonesia yang masih marak. Ya kan jenis-jenis obat tradisional kalau tidak salah terbagi tiga, jamu, jenis obat tradisional yang belum melakukan pengujian khasiat hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun saja, empirik. Kemudian obat herbal standard OHT merupakan obat tradisional yang telah dilakukan uji tahap pra klinik .BPOM Kasus penyimpangan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Selanjutnya mengenai kasus sambal palsu yang di Bandung ini juga dikatakan oleh BP POM bahwa ini tidak BP POM Bandung ya, bahwa ini bukan tanggungjawab BP POM, ini tanggungjawab dari Pemda setempat. Jadi industri rumahan itu bukan merupakan tanggung jawab BP POM. Di koran, makanya saya sampaikan ini. Ini yang perlu saya pertanyakan, di koran dikatakan bahwa ini bukan tanggung jawab, di online juga semua sama pak, bukan merupakan tanggung jawab BP POM, merupakan tanggung jawab Pemda. Kalau terjadi demikian artinya tidak ada koordinasi yang jelas antara BP POM dengan pemda setempat, dan ini harus dilakukan perbaikan kalau memang itu benar. Karena statement-nya seperti itu pak, nanti boleh dicek.BPOM Kelembagaan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah ini kan kalau saja BP POM itu mau lebih aktif artinya koordinasi kepada pihak-pihak terkait, polisi, Pemda, kemudian juga produsennya saya yakin kasus-kasus seperti ini tidak akan berulang-ulang. Borax, kemudian apa lagi itu ya bahan-bahan berbahaya itulah yang digunakan oleh produk-produk rumahan itu mestinya bagaimana sih seharusnya diawasi, bagaimana sih seharusnya BP POM itu bertanggung jawab juga memberikan pengarahan, memberikan masukan kepada industri-industri itu bagaimana mengolah makanan itu dengan baik, tidak hanya mengawasi tapi juga memberikan penyuluhan kepada industri-industri itu. Sehingga terjadi interaksi yang baik antara industri maupun BP POM.BPOM Koordinasi 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian dikatakan juga sebagai tindaklanjut pengawasan BP POM dapat melakukan tindakan law enforcement untuk tindak pidana obat dan makanan, serta mengeluarkan public warning. Pertanyaannya tindakan seperti apa yang telah dilakukan BP POM terkait hal tersebut di atas dan bagaimana hasil tindakan itu? Karena perlu kami tahu setelah dilakukan tindakan itu apa out put nya dilakukan tindakan, apa hasilnya? Karena kan terulang terus kejadian-kejadian seperti itu, artinya tindakan itu tidak membuat orang jera, tidak ada efek jeranya.BPOM Law enforcement 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya RDP ini baik kami sebagai wakil rakyat maupun kawan-kawan di BP POM bisa saling memberikan masukan. Kami juga berikan dukungan untuk bisa kemudian BP POM bisa menjadi lebih baik dan maksimal memberikan servisnya kepada rakyat.Terima kasih.Wabillahittaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Pendaftaran produk 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Pimpinan Komisi IX,.Kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,Kepala Badan POM RI beserta jajarannya yang saya hormati.BPOM Pengawasan makanan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah yang ketiga adalah Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang telah melakukan pengujian sampai tahap klinik. Nah karena standarisasi yang kurang pada jamu, pada produk jamu ini sehingga menimbulkan banyak masalah, sebaiknya BP POM ke depan membuat standarisasi untuk produk-produk ini karena ini beredar luas di masyarakat. Dan kalau orang-orang Desa itu kan kalau sakit langsung cari jamu yang biasanya nggak cari obat, nah kalau ini tidak dibenerin standarnya maka celaka kita semua. BPOM Standardisasi obat 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya RDP ini baik kami sebagai wakil rakyat maupun kawan-kawan di BP POM bisa saling memberikan masukan. Kami juga berikan dukungan untuk bisa kemudian BP POM bisa menjadi lebih baik dan maksimal memberikan servisnya kepada rakyat.Terima kasih.Wabillahittaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Standardisasi produk IKM 9

IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan
Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam rangka melakukan pengawasan BP POM menggunakan Sispom yang terdiri dari Sub Sistem pengawasan oleh produsen, oleh konsumen dan pengawasan oleh pemerintah. Disampaikan untuk menerangkan ketiga aspek tersebut oleh BP POM untuk mendapatkan dukungan dari Komisi IX karena tidak memiliki legal aspek dan mandat yang jelas oleh BP POM. Begitu pak ya? Jadi 3 Sispom ini dijalankan tetapi belum ada legal aspek dan mandat yang jelas, kalau saya baca tadi dari paparan. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak dapat dijadikan dasar pijakan melakukan pengawasan terutama terhadap penyimpangan bahan-bahan dasar obat dan makanan.
Jika memang itu tidak ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut berarti Undang-Undang itu kan harus direvisi , kita bisa melakukan revisi untuk bisa mengcover hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang itu sendiri. Tentunya ini akan bisa membuat kawan-kawan di BP POM memiliki dasar hukum yang jelas dalam rangka melaksanakan 3 sub sistem tadi. BPOM Undang-undang perlindungan konsumen 9

IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah terkait masalah rumah sakit swasta inikan dihitung bukan dengan kapitasi tapi per pendaftaran ya tempat pendaftaran. Ini juga menjadi masalah karena yang datang itu sedikit, jadi penerimaan pendaftarannya juga sedikit dan mereka minta dan mereka berharap ada minimal lah, , minimal biaya kapitasi yang bisa mereka terima misalnya diberikan per bulan itu 1.000 misalnya begitu mereka berharap seperti itu sehingga pelayanan terhadap masyarakat di rumah sakit swasta ini juga bisa berjalan lebih maksimal lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.Jaminan Sosial Kapitasi RS swasta 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang pertama saya ingin mempernyatakan kepada Ketua DJSN yang terhormat dan berikut jajarannya terkait masalah berita yang beredar di media bahwa kenaikan tarif yang non PBI ini hanya tinggal menunggu Perpres saja, dua tiga bulan mendatang mungkin akan segera di laksanakan. Itu yang pertama.Jaminan Sosial Kenaikan iuran non PBI 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah yang terakhir yang ingin saya soroti lebih lebih dalam adalah tolong Pak DJSN coba berkordinasi dengan Departemen Sosial tekun tuak di data ini Pak terhadap yang PBI. Jadi update datanya jangan hanya dari BPS tapi coba bisa berkoordinasi dengan Departemen Sosial untuk melakukan update data terbaru sehingga bisa diperoleh dengan jelas orang miskin itu yang bisa menerima PBI itu yang mana saja dan berapa sebenarnya yang harus dicover. Nah kalau memang lebih besar dari itu tidak ada masalah, Komisi IX juga juga akan support gitu. Tapi tolong juga yang tadi saya sampaikan standar medik pelayanan nasional dan update datanya serta perbaikan manajemen pelayanan BPJS juga harus ditingkatkan.Jaminan Sosial Koordinasi dengan Depsos 9



IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah kemudian saya juga ingin menyoroti masalah Puskesmas yang dibayar secara kapitasi , Puskesmas inikan dibayar secara kapitasi ya, kalau Klinik itu 10.000, Puskesmas itu berkisar antara 6.000 ada yang 3.000, yang 3.000 itu kalau nggak ada dokternya. Saya heran kok bisa ditolerir Puskesmas yang tidak ada dokternya mendapatkan biaya kapitasi sebesar 3.000. Nah pelayanan seperti apa ini yang dilakukan dengan biaya 3.000, tidak ada dokternya tapi tetap diberikan dana kapitasi. Ini nggak boleh ditolerir Pak, tiap puskesmas yang tidak ada dokter diberi dana kapitasi sebesar 3.000 ditolerir, pelayanan seperti apa ini yang bisa diberikan oleh puskesmas dengan sumber daya manusia seperti ini gitu kepada masyarakat? Nah pantas saja masyarakat lebih menyukai datang ke puskesmas minta rujukan pak, minta rujukan kemudian dia pergi ke dokter karena puskesmas dianggap tidak maksimal pelayanannya, tidak ada dokternya kemudian obat-obatannya juga obat-obatan yang kualitasnya rendah sehingga membuat masyarakat tidak memilih puskesmas untuk berobat walaupun BPJS sudah menetapkan 144 diagnosa di puskesmas.Jaminan Sosial Pembayaran Puskesmas, Pelayanan puskesmas9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah kemudian juga nanti ketika Raker dengan Menteri saya juga ingin sampaikan juga dan ini perlu disampaikan juga kepada Ibu Menteri bahwa program promotif preventif itu itu juga bisa mengurangi ongkos atau biaya sakit, biaya orang berobat. Sehingga anggaran ini juga bisa di-split untuk Alkes-alkes lah ya, selama inikan biaya untuk berobat itu sangat tinggi, sehingga biaya untuk membeli alat kesehatan ini justru malah bisa terabaikan karena memang biaya pengobatannya menjadi tinggi sekali.Jaminan Sosial Program preventif, alat kesehatan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang kedua yang ingin saya stressing dari semua yang sudah disampaikan teman-teman tadi kawan-kawan dari Komisi IX adalah untuk PBI saya setuju , kami setuju ada kenaikan tarif tapi ada juga syaratnya yang harus diselesaikan lebih dulu, jangan bicara soal kenaikan tarif sementara syarat-syaratnya kita abaikan, itu di Komisi IX itu menjadi perhatian penting.Yang pertama yang saya stressing adalah bahwa tolong DJSN dan BPJS yang pertama buat dulu standar medik pelayanan nasionalnya Pak, standar medik pelayanan nasional tolong dicatat. Kemudian yang kedua update data , data dari BPS yang saat ini dipakai Bapak harus tahu bahwa itu banyak orang yang sudah meninggal Pak, yang pertama.Jaminan Sosial Standar pelayanan medik 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah terkait masalah kenaikan yang non PBI pak diperhatikan banget Pak ya. Kenapa? karena masyarakat kita ini saat ini antara yang miskin dengan yang nggak miskin itu nggak jelas. Claim pemerintah angka kemiskinan kita itu 6% pak ya angka kemiskinan kita, 11%, katanya turun 6%, 11% pak ya? itu yang waktu kalau nggak 2014 ya 11%, 11% itu kalau kita bandingkan dengan penerima PBI yang 96 juta terjadi kontraproduktif, kontra informasi pak. Kelas 96% orang miskin di Indonesia penerima PBI kan orang miskin, ya berpenghasilan 300.000 ke bawah itu juga menjadi patokan orang miskin di Indonesia. Nah sekarang orang miskin di Indonesia 11% sementara BPJS menyatakan orang miskin ada 96 juta , eh 86,4 juta. Nah ini kan juga terjadi ketidaksinkronan. Maka kami berharap pemerintah juga jujur menyatakan bahwa rakyat Indonesia miskin itu memang masih 84 juta gitu loh. Sehingga memang kami dari Komisi IX atau dari parlemen bisa benar-benar membantu dan mencarikan jalan keluarnya untuk bisa mensupport pemerintah untuk bisa memaksimalkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, jadi jangan diselimurkan seperti ini, ini kita nggak jelasJaminan Sosial Tingkat kemiskinan 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah masalah yang terjadi adalah begini di daerah kalau masyarakat itu mau berobat ke puskesmas itu hanya minta rujukan , dari rujukan dia langsung ke rumah sakit. Nah rumah sakit tidak bisa meng-claim biaya karena sakit yang diderita oleh pasien ini adalah salah satu dari 144 diagnosa, kan yang mendapatkan keuntungan kan puskesmas tetap dibayar secara kapitasi dia tidak mengeluarkan obat, tidak mengeluarkan biaya apa pun hanya mengeluarkan rujukan dibayar 8.000. Nah kemudian dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit tidak mau menerima, pasien marah pak . Kalau di Lampung itu di Sumatera Selatan pasien marah, dia ngamuk-ngamuk di rumah sakit, mau tidak mau rumah sakit melayani. Nah terus biaya pelayanannya ini yang nanggung siapa? Sopo sing nanggung biaya pelayanan rumah sakit? Nah ini yang membuat rumah sakit mengeluh pak. Ini tolong menjadi perhatian khusus karena rumah sakit yang saya datangi itu minta saya menyampaikan kepada BPJS dan DJSN, kemudian ke Kementerian Kesehatan hal yang seperti ini tolong dicarikan jalan keluarnya sehingga rumah sakit nggak bangkrut Mba Okky. Ya, jadi mereka ke ke puskesmas minta rujukan ke rumah sakit, di rumah sakit ngamuk-ngamuk karena rumah sakit menolak karena itu bisa dilayani di puskesmas, nah rumah sakit takut kalau orang Sumatera itu kan galak-galak, bawa golok dia kalau nggak dilayani, akhirnya dilayani juga tapi yang bayar sopo? Ini jadi perhatian kita juga pak. Jadi saya minta DJSN ini betul-betul memperhatikan hal-hal seperti ini sehingga pelayanan kepada masyarakat itu menjadi lebih baik lagi.Jaminan Sosial Tumpang tindih puskesmas RS 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang kedua yang tadinya miskin itu juga sudah memperbaiki kondisi perekonomiannya sehingga dia sudah mapan, tapi ada juga yang dari mapan kemudian karena PHK dan lain-lain dia menjadi miskin, artinya update data ini penting sekali. Sehingga BPJS dan DJSN tahu betul berapa dana yang dibutuhkan untuk mengcover PBI ini sebenarnya. Karena ini bisa saja ada kebocoran di situ, bahkan mungkin kalau kenaikan jelas sudah kita tahu tapi kebocorannya? Pernah nggak diperhatikan? Pernah nggak ini dilakukan evaluasi? Saya nggak lihat, yang dikemukakan selama ini hanya tambahan dana, tambahan biaya, tambahan anggaran sementara kebocorannya nggak pernah dijadikan dasar, nggak pernah diperhatikan dan nggak pernah disampaikan kepada pemerintah maupun kepada Komisi IX. Kemudian setelah itu pelayanan manajemen, manajemen dan sistem pelayanan dari BPJS itu sendiri di rumah sakit-rumah sakit yang sampai hari ini tadi disampaikan Bang Irghan, disampaikan juga oleh teman-teman dari Komisi IX yang lain Mbak Siti yang lain-lain itu semua memang terjadi di daerah-daerah bahwa mutu pelayanannya memang nggak bisa saya bilang tidak maksimal, memang belum maksimal , bagaimana mungkin kita ingin bicara kenaikan.Jaminan Sosial Update data, indikasi kebocoran 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya kira itu saja, terima kasih.Kesehatan aset nasional 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kami dari Komisi IX saya sepakat bahwa kita harus lindungi industri farmasi kita , sepakat itu pak kita harus lindungi karena ini aset nasional kita . Saya juga mendengar ada isu, just isu tapi ini juga perlu kita garis bawahi bahwa ada juga karena begitu populernya buvanest ini sehingga obat yang selain buvanest itu di pasaran menjadi ya bisa dibilang nomor dua, nomor tigalah yang digunakan oleh rumah sakit dan dokter-dokter diseluruh Indonesia.Maka saya ingin menegaskan kembali kepada semua yang hadir di sini baik dari GP Farmasi, kemudian dari Perdatin, dari IPMG, dari IAI mesti duduk bersama untuk menyelamatkan industri farmasi kita akan melakukan investigasi secara benar secara massive dan komprehensif terhadap apa-apa yang kira-kira menjadi human errornya disitu kalau memang itu terjadi human error di situ. Saya kira itu yang harus kita lakukan dan boleh tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa memang mungkin ada hal-hal yang memang nggak mungkin diungkap di umum, tapi tolong kalau memang itu tidak bisa diungkap di umum maka lakukanlah di teman-teman yang memang berkepentingan untuk itu kemudian diperbaiki sehingga kita tidak kehilangan asset nasional kita.Kesehatan Industri farmasi, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya kira itu saja, terima kasih.Kesehatan investigasi 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah yang ingin saya garis bawahi juga apakah dalam operasi, saya ingin bertanya pada saat Siloam melakukan operasi itu apakah apotekernya itu dilibatkan untuk mengecek obat-obatan tersebut karena ternyata kan ada kesalahan bahwa dokter salah memberikan obat karena memang di ampul itu ternyata 5 mili dan 4 mili katanya tidak bisa dibedakan.Kesehatan Keterlibatan apoteker, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Terima kasih Ketua.Kesehatan Kronologi kasus 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah kemudian saya sepakat dengan Ketua GP Farmasi bahwa kita harus menyelamatkan Kefarmasian kita . Saya dengar-dengar juga sih pak bahwa Buvanest ini adalah obat yang sangat diminati oleh dokter-dokter diseluruh Indonesia. Selain bagus, harganya juga terjangkau dan selama ini tidak masalah. Nah kalau memang pelebelan dilakukan secara pabrikan artinya kan pelebelan tidak dilakukan secara manual, nah produksi hari itu tentunya seluruhnya akan jadi salah, tidak mungkin hanya dua, nah ini kan juga perlu diinvestigasi. Kalau saya berpikir secara orang awam bisa jadi ini juga ada sabotase, kenapa? karena hanya dua yang dari seluruhnya walaupun tadi dikatakan mungkin ada di daerah yang juga menggunakan itu kemudian mengalami kematian tapi tidak terekspos misalnya, tapikan harusnya seluruh produksi hari itu, sebenarnya kesalahannya kalau itu industri pabrik kan harusnya semuanya nggak hanya dua. Nah ini sejauh mana sudah dilakukan investigasi oleh GP Farmasi kemudian karena ini menyangkut nyawa tadi Kakanda dari PKS juga menyampaikan bahwa ini kan ada unsur pidananya, maka kita juga tidak mau bahwa kejadian ini akan terus berulang-ulang nantinya. Kita tidak akan menjustifikasi siapa yang salah karena investigasinya secara hukum belum ada. Tadi disampaikan Ketua Perdatin mengatakan semuanya sudah beres, kemudian dari farmasi juga mengatakan semuanya sudah selesai tetapi masalah inikan timbul, kejadian ini ada gitu berarti ada yang salah di sini, ada yang miss lah di sini.Kesehatan Pendalaman kasus, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya ingin bertanya kepada Ketua Perdatin mengenai prosedur anastesi yang terjadi di rumah sakit Siloam . Kan kalau untuk proses untuk anastesi itukan sebagai berikut ya, standar mutu untuk pembedahan yang dilakukan di Siloam adalah dengan menggunakan instrumen surgical safety checklist, untuk rumah sakit sekelas Siloam yang sudah terakreditasi nasional versi 2012 dan terakreditasi internasional JCI tentunya prosedur tersebut seharusnya sudah dijalankan. Instrumen surgical safety checklist tediri dari 3 tahap yaitu, sign in, time out, dan sign out. Nah mungkin tidak kesalahan ini bisa terjadi di tahapan sign in? Dimana seorang dokter anastesi mengecek administrasi termasuk inform, concern, kecocokan identitas pasien dan lokasi untuk operasi. Salah satu tugas dokter anastesi adalah mengecek prosedur anastesi dan pemilihan obat anastesi. Di sinilah letak potensi ketidak hati-hatian dalam mengecek nama obat jika dilihat dari label buvanest 4 mg dan 5 mg. Apakah bentuknya pendek, panjang atau kepala ampul itu pematahan kepala ampul? Apakah terdapat juga cairannya itu bisa juga dilihat apakah cairan itu bening, keruh, berwarna atau seperti bentuk cair atau minyak, termasuk tinggi-rendahnya cairan di dalamnya. Tentunya dokter anastesi yang sudah menggunakan buvanest ini selama 3 tahun menurut saya harusnya sudah bisa membedakan mana yang 4 mg dan mana yang 5 mg, kalau orang awam mungkin tidak bisa membedakan itu tapi menurut saya kalau dokter anastesi harusnya bisa membedakan itu.Kesehatan Prosedur, 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya kira itu saja, terima kasih.Kesehatan salah obat 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah sejauhmana juga rumah sakit Siloam karena tadi dikatakan bahwa SOP nya sudah bagus dan sudah bagus tapi kenyataannya kan kejadian, artinya menurut saya tidak bagus karena kalau tidak terjadi itu baru bagus, kalau terjadi itu berarti ada yang salah disini. Nah itu perlu digaris bawahi dan kita nggak tahu ya hasil investigasinya sejauh mana, SOP nya itu seperti apa yang sudah dikatakan bagus karena ternyata kejadiannya seperti ini .Kesehatan Siloam 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Tadi Kakanda lrgan sudah menyampaikan banyak hal mengenai bagaimana konsepsi pengupahan ya, pengupahan dan implikasinya tetapi saya mau masuk lebih dalam lagi. Saya ingin menyampaikan kepada Rekan-rekan di Dewan Pengupahan. Yang pertama, kita harus 1 persepsi dulu terhadap UMR dan KHL untuk bisa menjadi facilitator permasalahan buruh. Disini kan ada 3, ada Pemerintah, ada Asosiasi Pengusaha, ada SPSS. Nah untuk bisa menjadi facilitator ini, tentunya dari teman-teman 3 ini kan harus 1 persepsi dulu dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari perburuhan, mau dia soal tripartit, mau dia soal upah buruh, harus 1 persepsi dulu keluarnya, baru teman-teman semua bisa menyelesaikan masalah buruh. Kalau belum ada persepsi yang sama di 3 ini, maka tidak akan kelar-kelar. lnikan masalah klasik upah buruh yang terus menerus terjadi setiap tahun dan tidak ada solusinya.Ketenagakerjaan Menyamakan Persepsi 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang kedua, kita harus duduk bersama dulu untuk mengubah pola pikir pengusaha bahwa relasi buruh dan pengusaha adalah partner kerja, bahwa buruh adalah investasi dan kita di DPR ini bukan wakil dari Pemerintah, tetapi wakil rakyat dan kami ingin memfasilitasi ini dengan baik. Perlu diingat Bapak-bapak semua, bahwa kami disini itu bukan corongnya Pemerintah. Kami adalah wakil rakyat yang harus bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bukan saja berfungsi untuk kebaikan buruh tetapi juga berfungsi untuk kebaikan pengusaha. Buruh tidak termarginalkan dan pengusaha tidak lari pontang-panting. Yang kedua, buruh dan pengusaha perlu menyepakati arti transparansi. Yang pertama mengenai produksi, berapa sih sebenarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, berapa produksinya. Nah kemudian kita masuk kepada cost, berapa sebenarnya cost-nya. Kemudian dapatlah suatu kata yaitu pendapatan perusahaan, berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dikurangi cost. Nah setelah itu baru kita dapat yang namanya keuntungan atau profit dan berapa persentase biaya upah dari perusahaan itu yang bisa diberikan kepada buruh. Nah kalau hal ini transparan dan buruh tahu komponen-komponen itu saya yakin buruh tidak akan pernah demo.Ketenagakerjaan Menyamakan persepsi 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah untuk itu, saya juga mengusulkan kepada Pimpinan untuk bisa kita duduk bersama-sama dengan Dewan Pengupahan seperti yang disaran Bang lrgan tadi untuk mencari solusi terbaik, sistem seperti apa, Undang-Undang yang seperti apa yang harus kita keluarkan untuk bisa memback-up persoalan ini sehingga persoalan ini selesai. Saya juga buruh, saya buruh pelabuhan. Saya Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia, tetapi saya bisa menghandle buruh saya untuk tidak pernah demo, kenapa? Karena yang mereka dapatkan itu layak, layak tidak berarti UMR loh Bapak jangan salah. Nah inilah yang perlu kita pikirkan sama. Nah inikan selama ini kan tidak ada pernah yang pernah berpikir bahwa 3 institusi yang ada di Depenas ini saya masih lihat tidak ada kesamaan pola pikir antara wakil pengusaha, antara wakil Pemerintah, dan SPSB. Kan tidak mungkin bisa jadi fasilitator kalau tidak satu sisi dulu. Sebagai Fasilitator tentunya harus 1 visi dulu, baru kita bisa bekerja sama.Ketenagakerjaan Menyamakan Pola Pikir 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Tadi Bapak menyampaikan kepada kita bahwa untuk instruktur dan pengawas itu akan diusahakan untuk mengambil dengan cara kontrak, sementara kita kan tahu Pak hari ini outsourcing itu kan sekarang sedang diributkan, nah kalau Departemen Tenaga Kerja sendiri melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kawankawan perburuhan apa jadinya Pak, itu menjadi perhatian Pak, jadi tidak boleh Departemen Tenaga Kerja justru melegalkan outsourcing itu untuk Tenaga-tenaga pendamping, nah satu hal lagi saya juga tidak melihat sampai hari ini tenaga pendamping untuk klaim asuransi, tenaga TKI kita, sehingga klaim-klaim yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan TKI itu dari 100 klaim hanya 20 yang bisa diselesaikan, semuanya terkait dengan masalah dokumen yang tidak lengkap dan kemudian ditolak, nah apa tanggung jawab dari Pusdiklat tenaga kerja Bapak terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah klaim-klaim yang legal ini? Ini kan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja juga yang TKI-TKI kita yang memang kualitasnya masih rendah, mereka tidak berpendidikan, bagaimana mereka bisa menyelesaikan klaim itu kalau tidak didampingi oleh pengawas atau pendampingan dari Departemen Tenaga Kerja untuk masalah klaim ini. Makanya angka presentase klaim yang bisa diselesaikan itu minim, nah ini harus menjadi perhatian, jangan lagi kemudian bicara masalah mau meoutsourcing, tolong diperhatikan Pak outsourcing kita ini mau kita hapus sedikit demi sedikit, memang tidak gampang untuk menghapus outsourcing, saya tahu persis bagaimana kebutuhan Perusahaanperusahaan di Indonesia ini terhadap tenaga outsourcing, namun ini bisa kita minimalisir tahun demi tahun, bukan malah tenaga kerja sendiri, Departemen Tenaga Kerja sendiri malah melegalkan outsourcing di tubuhnya sendiri, tolong itu jadi perhatian Pak.Ketenagakerjaan Outsorcing 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang kedua, kita harus duduk bersama dulu untuk mengubah pola pikir pengusaha bahwa relasi buruh dan pengusaha adalah partner kerja, bahwa buruh adalah investasi dan kita di DPR ini bukan wakil dari Pemerintah, tetapi wakil rakyat dan kami ingin memfasilitasi ini dengan baik. Perlu diingat Bapak-bapak semua, bahwa kami disini itu bukan corongnya Pemerintah. Kami adalah wakil rakyat yang harus bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bukan saja berfungsi untuk kebaikan buruh tetapi juga berfungsi untuk kebaikan pengusaha. Buruh tidak termarginalkan dan pengusaha tidak lari pontang-panting. Yang kedua, buruh dan pengusaha perlu menyepakati arti transparansi. Yang pertama mengenai produksi, berapa sih sebenarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, berapa produksinya. Nah kemudian kita masuk kepada cost, berapa sebenarnya cost-nya. Kemudian dapatlah suatu kata yaitu pendapatan perusahaan, berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dikurangi cost. Nah setelah itu baru kita dapat yang namanya keuntungan atau profit dan berapa persentase biaya upah dari perusahaan itu yang bisa diberikan kepada buruh. Nah kalau hal ini transparan dan buruh tahu komponen-komponen itu saya yakin buruh tidak akan pernah demo.Ketenagakerjaan Relasi buruh-pengusaha 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Sama, saya sepakat juga dengan semuanya, hanya ingin titip saja ini ke pak Simbolon Pak Dirjen Saya ngga melihat anggaran penguatan untuk mediator kita pak di PHI Pak Itu saya tidak lihat, padahal itu penting sekali pak. Ada sekitar masih sekitar 2.000 lebih pak, 2.353 mediator kita kekurangan pak, di seluruh Indonesia Tolong itu saya titip, besok hari Senin itu harus ada anggarannya Pak.Tenaga Kerja Penguatan mediator 9
IRMA SURYANI CHANIAGO 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian juga anggaran terkait masalah sosialisasi syarat-syarat pengajuan penyelesaian perselisihan, saya juga nggak lihat. Padahal itu yang menjadi momok bagi semua buruh ketika dia mengajukan kasusnya ke PHI Nah itu juga tidak ada anggarannya saya lihat disini Nah ini dikemanain ini anggaran Ya kan, dimana masuknya karena nggak terlihat. Jadi besok harus ada anggaran itu pak ya. Karena dengan tidak adanya anggaran itu, bagaimana bapak bisa membantu buruh-buruh untuk menyelesaikan hubungan industrial mereka di PHI.Tenaga Kerja Sosialisasi penyelesaian perselisihan 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian, yang kedua, saya ingin sekali lagi menyampaikan kepada BNP2TKI bahwa kondisi tenaga kerja pelaut kita sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat terdiskriminasi, dieksploitasi kemudian nasibnya tidak ketahuan juntrungannya, kenapa? Karena buku pelaut yang mereka miliki lebih dari 50% buku pelaut yang mereka miliki itu palsu Pak Nusron dan saya punya buktinya karena kemarin mereka audiensi ke saya, ke Fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan bahwa ini loh Bu contoh buku pelaut palsu, nah lebih dari 50% ternyata buku pelaut itu palsu Pak Nusron, ini mengkhawatirkan kita, kenapa? Karena ketika hanya memegang buku dokumen palsu, ketika terjadi masalah di luar negeri, di kapal-kapal asing tempat mereka bekerja mereka tidak bisa menuntut apa pun dari situ, karena satu, buku pelaut mereka palsu dan yang kedua, PJTKI yang mengirim mereka ke luar negeri ke kapal-kapal asing itu ternyata banyak yang fiktif dan tidak bertanggung jawab, kemarin ketika Raker dengan Pak Menteri Pak Hanif sudah saya sampaikan mohon untuk ke depan untuk PJTKI yang khusus menangani masalah pelaut itu ijin untuk operasionalnya itu harus juga dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan, karena keagenan ada di Menteri Perhubungan maka ketika keagenannya sudah beres baru boleh dikeluarkan ijin untuk perusahaan tersebut mengirim TKI ke luar negeri, itu penting. Kalau itu tidak dilakukan koordinasi seperti itu maka nanti ketika terjadi masalah saling lempar tanggung jawab, mereka mau ke Menhub, Menhub bilang itu persoalannya ada di Menaker, ketika ke Menaker mereka dikatakan bahwa itu persoalan dari persoalan Menhub, ini yang mungkin harus ditindaklanjuti segera.TKI Buku pelaut palsu 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian, yang terakhir, ini kan ada pemulangan-pemulangan tenaga kerja kita dari Yaman, kondisi politik Yaman yang hari ini sangat bergejolak nah kita kan punya kurang lebih 4000 orang Indonesia di Yaman, nah 2500 lebih itu mahasiswa dan santri, selebihnya adalah tenaga kerja kita, nah tenaga kerja kita yang sampai hari ini sudah sekitar hampir 1000 yang sudah dipulangkan tentu ini juga akan membawa masalah baru ketika Pemerintah Yaman kondisi konfliknya tidak segera pulih, nah bagaimana kita bisa menanggulangi kondisi sosial ekonomi kawan-kawan yang dipulangkan ini, walaupun mereka pulang secara sukarela, tentunya biaya hidup mereka kalau lebih dari 3 bulan nanti mereka di Indonesia pulang kemudian tidak ada pekerjaan, ini akan menjadi persoalan baru lagi. Nah, juga harus dipikirkan bagaimana solusinya. Saya kira itu saja Pak Kepala BNP2TKI mohon agar dapat diberikan solusinya agar kami Komisi IX DPR RI ketika diberikan masalah-masalah seperti ini kami juga bisa memberikan jawaban yang betul, karena Pemerintah dan Parlemen itu harus saling berkoordinasi, saya kira itu saja.TKI TKI di Yaman 9
Irma Suryani Chaniago 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi juga kepada Kepala BNP2TKI yang tadi memberikan paparan sangat bagus, namun saya kira paparan itu juga harus mendukung dengan regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan kerja BNP2TKI, jadi Undang-Undang No.39 Tahun 2004 itu juga harus direvisi Pak Nusron dan Kawan-kawan karena kalau itu tidak dilakukan revisi maka kinerja dan kerja dari BNP2TKI tidak akan maksimal, itu yang pertama.TKI Undang-Undang No.39 Tahun 2004 9
Irma Suryani Chaniago, S.E. 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Sama, saya sepakat juga dengan semuanya, hanya ingin titip saja ini ke pak Simbolon Pak Dirjen Saya ngga melihat anggaran penguatan untuk mediator kita pak di PHI Pak Itu saya tidak lihat, padahal itu penting sekali pak. Ada sekitar masih sekitar 2.000 lebih pak, 2.353 mediator kita kekurangan pak, di seluruh Indonesia Tolong itu saya titip, besok hari Senin itu harus ada anggarannya Pak.Ketenagakerjaan Penguatan anggaran 9
Irma Suryani Chaniago, S.E. 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian juga anggaran terkait masalah sosialisasi syarat-syarat pengajuan penyelesaian perselisihan, saya juga nggak lihat. Padahal itu yang menjadi momok bagi semua buruh ketika dia mengajukan kasusnya ke PHI Nah itu juga tidak ada anggarannya saya lihat disini Nah ini dikemanain ini anggaran Ya kan, dimana masuknya karena nggak terlihat. Jadi besok harus ada anggaran itu pak ya. Karena dengan tidak adanya anggaran itu, bagaimana bapak bisa membantu buruh-buruh untuk menyelesaikan hubungan industrial mereka di PHI.Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah sekali lagi saya ingin  sampaikan kepada Pak   Direktur BPJS, 30%  biaya  BPJS dari pemerintah itu digunakan untuk pembayaran penyakit-penyakit  berat nah sehingga 70%nya untuk yang  lain-lain. Dan ini juga kan artinya promotif preventif kita  juga   memang harus jalan  karena selama ini promotif preventif itu  tidak berjalan dengan  maksimal juga ternyata. BPJS Kesehatan Anggaran BPJS 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Pertama –tama saya ingin menyampaikan  apresiasi kepada Bapak Direktur BPJS   terkait sidak saya kemarin  ke  RSCM bahwa da pasien yang   malam sebelumnya menelepon saya untuk bisa dirawat  di RSCM karena ada tumor  di kepalanya yang  melebihi  besar kepalanya dan sudah 38 hari diabaikan di RSCM. Nah alhamdulillah saya sudah menemui dokternya disana dan  langsung  masuk ke ruangan kemudian bertemu dengan dokternya, dokternya berjanji akan menindaklanjuti tapi setelah saya pulang pasiennya juga disuruh pulang. Nah  setelah itu saya  langsung telepon  Pak  Fahmi alhamdulillah kemudian  Pak Direktur langsung menugaskan  Ketua BPJS Jakarta Pusat untuk mengawal pasien  itu sehingga pasien itu langsung bisa dapat  ruangan kemudian juga dioperasi dan hari ini sudah  sehat. Alhamdulillah Pak Dirut, terima kasih   untuk itu. BPJS Kesehatan Hasil sidak RSCM 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah kepada jajaran BPJS  sekali lagi saya berharap, yang  disampaikan Pak Irghan   tadi tolong menjadi perhatian karena memang itulah kondisi rilnya   dibawah sehingga jangan sampai apa yang   menjadi cita-cita  bangsa ini untuk menyehatkan masyakatnya, untuk menjamin kesehatan masyakatnya malah menjadi kontraproduktifBPJS Kesehatan kontraproduktif 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Tapi poin saya adalah  bahwa waktu itu  RSCM mengatakan kepada saya bahwa ruangan tidak ada. Nah ketika Ketua BPJS   Jakarta Pusat turun itu ruangannya ada, langsung masuk dan langsung bisa ditindaklanjuti. Nah ini mungkin perlu ada  klarifikasi dan kontrol dari BPJS kepada rumah sakit –rumah sakit  kita yang  seperti itu. BPJS Kesehatan Kontrol dari BPJS 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Yang  kedua,  sampai hari ini  Muara Enim itu di Desa Kuripan itu belum ada masyakat yang  terima kartu PBI sampai  hari ini, jadi kepala-kepala  desanya kemarin  meng-SMS saya  bahwa di Desa Kuripan itu   sampai hari ini belum menerima satu pun   kartu PBI nya. BPJS Kesehatan Muara Enim, Kartu PBI 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Saya setuju dan mendukung tadi apa yang  disampaikan Pak Irghan kalau  Presiden  ataupun dan Ibu Puan Maharani bisa  membagikan kartu  sementara kita  semua tahu  kalau yang  namanya Presiden dan Ibu Puan Maharani  dari PDIP  itu mohon maaf yang  PDIP, inikan juga tidak adil bagi semua kita ini kalau dikatakan  bahwa  Ibu Puan bisa bagi-bagiin kartu BPJS ke  daerah-daerah sementara anggota DPR yang   notabene punya Dapil yang  bisa dikontrol langsung oleh anggota itu sendiri  itu  kenapa tidak diberikan kesempatan yang  sama untuk mempromosikan dan memberikan kepada masyakat sehingga kerjasama ini menurut saya   malah efektif karena kami bisa bertanggung jawab  secara  jelas,  transparan, kami punya rumah aspirasi, kami punya   kawan-kawan TA di daerah yang   bisa kami pertanggung jawabkan kepada bapak dalam hal pembagian  kartu-kartu itu  misalnya karena ini contohnya banyak sekali  desa-desa yang  ternyata belum terima PBI. BPJS Kesehatan PBI 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian keempat   peraturan  dari BPJS yang  berubah-ubah dan berlaku mundur tiga bulan kebelakang. Contohnya operasi ESWL yang   tadinya dibayar 12 juta kemudian sekarang langsung  diubah menjadi 3 juta  dan itu sangat merugikan rumah sakit  karena operasional rumah sakit  cashflow-nya menjadi tidak jalan. BPJS Kesehatan Perubahan peraturan 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah yang  terakhir jaminan kesehatan nasional inikan  antara JKN, Jamkesda dengan kartu BPJS ini  peralihannya itu  sampai hari ini masyakat itu belum tahu pak cara,  mekanisme, prosedurnya  seperti apa. Sehingga memang dibutuhkan sosialisasi   yang  massive kepada masyakat  mengenai peralihan dari Jamsostek ke BPJS itu supaya masyakatnya jelas karena di daerah itu sama sekali belum ada yang   tahu, ini gimana bu? Apa yang  harus kami lakukan karena kami pegang  kartu ini, kami begini-begini. Kan artinya  sosialisasi kebawahnya itu tidak   berjalan. Nah   ini yang  mungkin Pak Fahmi mesti dengan   jajarannya perlu diantisipasi  segera.BPJS Kesehatan Sosialisasi tidak berjalan 9



Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Kemudian yang  ketiga, kemarin saya kebetulan datang ke rumah sakit    saya nggak perlu  kasih tahu rumah sakitnya dimana. Cuma saya  berdiskusi dengan  dokter disana yang  kebetulan adalah salah satu  pimpinan disitu, mereka menyatakan bahwa tunggakan pembayaran clai masyakat rumah sakit   menyulitkan sudah 6 bulan tidak dibayar sehingga  cashflow-nya menjadi berantakan. Biaya per  paket yang  sangat rendah, satu pasien BPJS untuk pasien usus buntu  BPJS membayar ke rumah sakit  tipe  C  sebesar 3 juta. Kemudian juga  berikut dengan perawatannya   sampai dengan  pasien sembuh itu biaya normlanya sekitar  12 juta sehingga ini memberatkan rumah sakit. Nah ini juga perlu menjadi masukan   mekanismenya  seperti apa saya tidak tahu tapi ini bagian dari keluhan rumah sakit   kepada kawan-kawan BPJS.BPJS Kesehatan Tunggakan pembayaran pasien 9
Irma Suryani Chaniagp 1 Nasdem Sumatera Selatan II Perempuan Nah tunggakan-tunggakan kepada rumah sakit  ini  juga  saya nggak ngerti kenapa tiga sampai enam bulan ini pembayarannya tidak  lancar. Kan jelas ini  merugikan rumah sakit , satu atau  dua bulan  mereka masih mentoleransi tapi kalau tiga sampai  empat dan enam bulan   ini kan  betul-betul membuat rumah sakit   collapse. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh jajaran dari BPJS. BPJS Kesehatan Tunggakan pembayaran pasien 9
Karolin Margaret Natasa 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya setuju dengan  Pak Robert, itu harus jelas dulu  kalau nggak  ya nggak usah lanjut  rapat, buat apa? Saya rasa apa yang  terjadi itu  hanya puncak dari gunung es. Beberapa teman dilapangan juga sering  sekali, sulit sekali    untuk berhubungan dengan   kepala kantor cabang untuk berkoordinasi. Saya mendukung Pak Robert agar   diklarifikasi  terkait dengan hal itu  terlebih dahulu. BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Karolin Margaret Natasa 2 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kira ini bukan pengalaman pertama  kita dan bukan hanya kepada BPJS. Bahkan dengan   pihak Kementerian  kita juga pernah mendengar   secara langsung  mereka bicara bahwa ya biarin  sajalah Komisi IX ngomong sampai berbuih-buih, marah-marah juga  mereka cuma  lima tahun setelah itu   mereka juga belum tentu balik lagi ke DPR. Dan kalau kayak kita  pegawai karir ya tentu tetap  akan ada di posisi masing-masing.  Nah maka kami   dari awal  mendukung  Pak Robert terkait dengan pernyataan tegas beliau. Jadi kita harus dudukkan dulu pak posisi bersama  bahwa kita dalam posisi bermitra ini  bagaimana agar kita dapat berkolaborasi , dapat bersinergi untuk memberikan yang  terbaik. BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Karolin Margaret Natasa 3 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Tadi sudah  saya katakan  terlepas dari proses internal yang  akan terjadi akan  ada penyempitan tapi  saya mohon agar  ambil sikap,  ada posisi dulu yang  jelas. Kalau Pak Robert bilang posisi, jangan salah posisi pak , kalau nggak pas posisinya nggak enak.  Dari jawaban  anda saya kok jadi mikir,  waduh Pak Fahmi kok kayaknya nggak  percaya sama kita  gitu, seolah-olah ada ... bahwa anggota DPR itu sudah seenaknya  dan mungkin pihak dilapangan  itu hanya mempertahankan diri. Jadi kalau ada jawaban yang  seperti yang  disampaikan Pak Fahmi  keragu-raguan bapak terhadap posisi kita dan kemitraan kita kok saya jadi agak, saya tersinggung sebenarnya,bukan begitu  jawaban yang  kita harapkan.  Sebenarnya nggak susah pak cuma  bilang  saya  akan bina lebih lanjut tapi  saya nggak perduli dengan pengawasan internal anda , silakan anda lakukan, toh  selama ini kami juga menghormati   proses internal yang  ada di BPJS.  BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Karolin Margaret Natasa 3 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Kita minta 7 hari, yang  aturan 7 hari dihapus malah sekarang   ditambah 14 hari. Sebenarnya jengkel banget pak,  tapi anda jelaskan ini dan itu ya cobalah   kita bicarakan lagi, kita masih terus bicarakan.  Ini yang  sederhana saja  hanya   untuk masalah posisi. BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Karolin Margaret Natasa 2 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Nah jadi kita  salinglah, saling menjaga. Demikian  juga aparatur  yang  ada dibawah     yang  dilapangan, kami mohon ini jangan terulang lagi, sudah pernah terjadi ditempat  saya, saya nggak tahu ditempat lain  tapi  saya sendiri secara pribadi pernah mengalaminya. Termasuk rumah sakit  yang  mau  bergabung dengan  BPJS tapi kok dipersulit kenapa ya? sudah lama sekali loh kita bahas itu bolak balik, masalahnya apa? Ditempat saya ada satu juga yang   katanya melakukan markup atau apa, saya sudah minta  dilakukan evaluasi sampai  dengan  detik ini juga belum ditinjau kembali kontraknya dengan  BPJS. Sementara pasien seperti kata teman –teman dirawat sampai dilorong , itu kenapa? jadi  kami mohon secara umum nanti   dijadikan jalan tengahnya, ini salurannya kita  kemana sih? Jadi semua persoalan ini kemana? Kalau kepala cabangnya jawabannya seperti  dengan  teman-teman di Komisi IX di Sumatera Barat lah  terus kit kemana lagi gitu.BPJS Kesehatan Mitra, rumah sakit swasta, SDM 9
Karolin Margaret Natasa 2 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Jadi Pak Dirut  terlepas dari akan ada penyelidikan internal di BPJS   secara umum kami  berharap ada komitmen   dari pihak pimpinan  yang  bertemu dengan   kita  pada hari ini  untuk memberikan komitmennya agar   bisa melakukan pembinaan lebih lanjut  terhadap aparatur  yang   ada dibawah. BPJS Kesehatan Pembinaan pegawai 9
Karolin Margaret Natasa 2 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Nah seringkali  ditingkatan  dilapangan kami  juga mengalami hal yang  sama dan kami  mohon agar   dari pihak SDM atau apa  dibidang BPJS juga menegaskan bahwa kita di Komisi IX  terutama di Dapil masing-masing sangat konsen dengan program BPJS bahkan kita  pasang kalau BPJS dimaki-maki   dalam Reses kita yang  dimaki-maki pak, bukan langsung ke Pak Fahmi. SMS yang  menyakitkan  dan kadang-kadang menohok dihati  seperti Pak Ketut itu   kami yang  terima  bukan Pak Fahmi walaupun kadang-kadang  kita forward juga. BPJS Kesehatan SDM BPJS 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Rekan-rekan terdahulu,semoga Pak Fahmi dan Ibu Menteri Kesehatan masih fokus, saya kira semangat inikarena cukup banyak uneg-uneg yang disimpan dan juga satu hal yang menjadi latarbelakang semangat kita pada hari ini adalah Menteri yang baru dilantik, saya kira kitasemua penasaran, kita semua ingin tahu apa yang menjadi pemikiran, buah pikiranIbu dalam menjalani, mengemban amanat sebagai Menteri Kesehatan, kalau apayang tadi disampaikan dalam materi tertulis yang disampaikan kepada kami ya inikan paper work ya Bu, semua eselon satu dan jajaran Kementerian, dari BPJS jugaitu kan orang-orang pintar jadi ini bisnis as usual yang kami ingin lihat secara politisdasar pemikiran Ibu apa, arah kebijakan kita akan kemana, setidaknya dalam 5tahun ke depan.BPJS Kesehatan Arah kebijakan 9
KAROLIN MARGRET NATASA 3 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Pimpinan, terima kasih.Mumpung sedang dibahas e-catalog Ibu, mengingatkan kembali bahwapersoalan e-catalog ini niatannya baik tetapi jangan sampai kemudian padapelaksanaannya ada masalah, niat baiknya jadi hilang, persoalan e-catalog ini dilapangan ketika tobat sudah dipesan distributor ternyata tidak punya stok barangseringkali terjadi seperti itu, jangan sampai e-catalog dijadikan sebagai wahanauntuk monopoli nah ini yang harus kita awasi bersama, kemudian ketersediaan obatjadi distributornya secara online terdaftar memiliki stok, begitu rumah sakit sudahpesan barangnya tidak ada, diminta menunggu, mending kalau ada keputusan 3atau 4 bulan kadang-kadang batas waktu pengadaan juga tidak jelas sehingga rumah sakit yang sudah memesan atau pihaknya sudah memesan tidak bisa lagimengadakan tender sesuai dengan metode lain begitu, karena dia sudah pesanlewat e-catalog tak berani lagi dia beli atau utang atau bagaimana intinya kamiberharap hal ini diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan karena selalu terulangsetiap awal tahun. Sama persoalannya itu terus, itu terus, kita saja sampai bosanbegitu kasihan pelayanan jadi terganggu begitu Bu, bagaimana antisipasinya kedepan itu yang kami harapkan.Terima kasihBPJS Kesehatan E katalog  9

KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan

Selanjutnya terkait dengan pelayanan, Saudara Menteri, saya mohon di evaluasi
mengenai e-catalog untuk pengadaan obat, ini bulan Januari tunggu saja Februari,
Maret nanti pasti di semua rumah sakit obatnya kosong, alasannya anggaran baru,
APBD belum cair, obat belum datang, diatas bulan April baru ada obat di rumah
sakit, Januari, Februari, Maret pasti kosong, Teman-teman wartawan sebentar lagi
pasti akan mengupload berita mengenai obat kosong di RSUD ini, obat kosong di
rumah sakit ini, di puskesmas ini tidak ada obat, ini terjadi setiap tahun, dengan
adanya e-catalog diharapkan ada transparansi begini, begitu, tetapi sebenarnya
ujungnya adalah jaminan ketersediaan obat, kalau dengan adanya e-catalog malah
mempersulit, malah menghambat, mohon di evaluasi kembali, karena begitu kita
pesan lewat e-catalog eh ternyata distributornya kosong, tidak ada obatnya, kita mau
tender sudah tidak bisa karena sudah e-catalog, sudah pesan lewat internet,
walaupun internetnya lemot di kampung. Nah, ini solusinya seperti apa? mohon agar didiskusikan dan diberikan arahankepada daerah, karena di daerah kadang-kadang mereka takut mau inisiatif nantidiperiksa BPK, inisiatif nanti mereka diperiksa KPK, hanya pengadaan obat,parasetamol, obat malaria, begitu-begitu doang saja ribetnya ampun-ampun, makasaya mohon e-catalog ini di evaluasi kembali, sebelum kita masuk e- yang lain-lain,baru e-catalog soal obat saja sudah kusut, nah BPJS juga yang dimaki-maki "gimana sih sudah pakai BPJS malah tidak ada obatnya, suruh beli lagi katanyagratis". Dokter spesialisnya kerja sama apotik di depan, suruh beli lagi di depan,tanya direktur, direktur tidak tahu, Anggota DPR RI tetap yang pusing Bu, karena kitayang ditelepon Bu gimana sih? katanya operasi tidak bayar, konsituen kita yangtanya, jangan sampai kita sebagai rakyat suruh mendengarkan, MenteriKesehatannya budeg, jadi kita sama-sama dengerin Bu.BPJS Kesehatan E katalog pengadaan obat 9

KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Nah, mungkin ini yang bisa di highlight dalam jawaban Ibu kepada kami, karenasaya yakin pertanyaan cukup banyak, nanti mungkin akan dijawab secara umum,secara gelondongan dan detailnya secara tertulis bisa jadi atau kalau mau dijawabsatu per satu juga boleh, dijadikan Rakernya seminggu gitu tidak apa-apa, kita sihsiap saja, jadi kalau pun nanti dijawab mohon di highlight seperti kata teman saya didepan Bu Rieke politiknya dimana, insight Ibu dimana, dalam memberikan arahankomando kepada pembangunan kesehatan manusia Indonesia. Nah, sebelum sayalanjutkan saya minta kepada Saudara Menteri Kesehatan tolong di evaluasiPermenkes, berbagai keputusan yang dibuat Kementerian Kesehatan dan BPJSdalam 6 bulan terakhir sebelum pergantian pejabat, sebelum Ibu Menteri dilantik,dievaluasi, karena inilah akar masalah yang terjadi pada hari ini begitu banyak protesdari Anggota Dewan, complain, terkait dengan pelayanan, kemudian masa aktivasiBJS segala macam asal muasalnya disitu, ada Permenkes, ada keputusan, adaperaturan BPJS, tolong dievaluasi Ibu, 6 bulan terakhir sebelum pergantian pejabat.Karena yang bikin sudah tidak ada disitu, yang kena getahnya Ibu, yang kenagetahnya ya kita-kita juga Anggota Dewan, karena kita langsung berhubungandengan masyarakat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,jangankan orang melahirkan, kucing beranak saja cari Anggota Dewan Bu, jadi kalaudi kampung saya orang sakit, yang dicari cuma 2 kalau lagi sakit, kalau tidak caripastur buat didoakan, cari Anggota Dewan buat berobat.BPJS Kesehatan evaluasi permenkes, 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Jadi bagaimana memperluas jejaring ini sehingga uang yang bisa dikumpulkandari masyarakat bisa semakin luas, karena the rule of big number dalam asuransitentu sangat berpengaruh, kita jadi lingkaran setan, pesertanya tidak nambah kitasusah, peserta nambah kita juga pusing. Setan tidak bisa lingkaran ya, jadi yang bisabikin lingkaran siapa? Jadi, saya bertanya lagi kepada Kementerian Kesehatan danBPJS terkait dengan Perpres 111, keikutsertaan Pemerintah Daerah sampai denganhari ini bagaimana, sudah dilakukan pendekatan belum? kalau tak bisa didekati yaditekan, kalau tidak bisa ditekan, ditendang, lewat siapa? langsung boleh, lewatKementerian Dalam Negeri boleh karena Ibu Menteri silahkan dicoba. Yangnamanya Bupati, Walikota, Gubernur belum tentu mau diundang sama MenteriKesehatan, kalau Ibu undang bisa-bisa yang datang hanya kepala bidang, kalauKepala Dinas pun alhamdulillah Pak, ini jadi persoalan karena yang punya rumahsakit adalah Kepala Daerah, bukan punya Kementerian, bukan punya Presiden,karena undang-undangnya memang menyatakan begitu, yang punya puskesmasbukan Menteri Kesehatan tetapi Kepala Daerah, ini kita bagaimana menyamakanlangkah ke depan?BPJS Kesehatan Keikutsertaan pemerintah daerah, 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Kemudian, rumah sakit kami yang diinisiasi oleh PDI perjuangan selama inirumah sakit tanpa kelas yang diinisiasi oleh Departemen Kesehatan komandannyaBu Ribka juga sampai hari ini belum bisa menjadi mitra dari BPJS, ini kenapa gitu,alasannya jelas dong, ada apa? bukan karena diskriminasi, saya mohon juga PakFahmi memberitahukan, menginformasikan, mengimbau kepala kantor atau kepalacabang ya di daerah-daerah itu agar jangan alergi kalau berhubungan denganKomisi IX DPR RI, seperti tadi dikatakan oleh seluruh Teman-teman kita langsungberhubungan dengan konsituen, jadi seringkali mungkin ada pengaduan, ada yangmohon informasi, mohon dibantu agar administrasinya diperjelas, jangan alergi, inimalah takut berhubungan sama orang partai, takut berhubungan dengan AnggotaDPR RI. Padahal kita tidak palakin loh, kita cuma minta tolong, tolong dong pasienini kenapa ya tidak bisa diterima, pasien ini kenapa yang enggak bisa masuk ICU,kadang hal-hal seperti ini di lapangan kami mohonkan himbauan dari kebijakanlahdari Bapak Direktur Umum agar kita dapat bekerja sama, bermitra sehingga kitadapat mewujudkan cita-cita kita bersama.BPJS Kesehatan Keikutsertaan RS tanpa kelas 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Terima kasih Pimpinan. Pimpinan Komisi IX DPR RI yang kami hormati,Rekan-rekan Komisi IX DPR RI,Saudara Menteri Kesehatan beserta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan,Direktur Umum BPJS Kesehatan dan jajarannya.Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan kelembagaan 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kembalikan kepada Pimpinan.Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan kelembagaan 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Jadi, tiga hal yang ingin kami soroti di kepesertaan, pelayanan dan bagaimanapendanaan, dana tadi saya sudah sampaikan. Kemudian, terkait dengankepesertaan bagaimana kesiapan BPJS terkait dengan layanan kesehatan yangselama ini disediakan oleh Jamsostek, yang akan dialihkan kepada BPJS kesehatankarena akan ada penambahan anggota, masih tarik menarik saya yakin tetapi BPJSkesehatan tetap harus mempersiapkan bagaimana agar bisa tetap terlayani.Kemudian, bagaimana peningkatan kepesertaan mandiri, sehingga peningkatankepesertaan juga meningkatkan kekuatan modal yang ada di BPJS, tidak kolaps.BPJS Kesehatan Kepesertaan BPJS, 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kembalikan kepada Pimpinan.Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan kesejahteraan tenaga kesehatan 9



KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan

Jadi, wajar kalau pada hari ini curhatnya banyak tetapi jangan berkecil hati,
kami berharap Saudara Menteri, Pak Fahmi sebagai Dirut BPJS dapat bekerja sama
dengan kami sebagai Anggota DPR RI periode di 2014-2019 mudah-mudahan,
sehingga kita bisa bermitra, jangan dianggap kita musuh tetapi masukan dari kami ini
agar bisa menjadi pemikiran bagi kita semua, sehingga kita berada dalam tataran
yang sama dalam pemikiran, soal teknis pencapaiannya bisa kita diskusikan, yang
penting kita berada dalam nada dasar yang sama. Berikutnya, saya mau tanya sama
Dirut BPJS berapa saldo BPJS? Masih punya duit tidak? tekor lagi, berapa hutang
BPJS kepada Rumah Sakit yang belum dibayar? sudah dibayar semua
belum? Karena percuma saya marah-marah kalau BPJS sudah habis uangnya,
karena dengan sistem yang baru berjalan, kita menyadari masih banyak kekurangan,
maka mari kita diskusikan sama-sama apa yang bisa kita buat, kalau uang anda menipis, BPJS tanggung jawabnya apa? harus meningkatkan kepesertaan, pesertamandiri harus ditingkatkan, bagaimana caranya? promosinya bagaimana, aksesuntuk bisa mendaftar bagaimana dipermudah, bagaimana orang bisa menyetorkaniuran dengan lebih mudah, Bank yang selama ini bekerjasama dengan BPJS BankBNI, BRI, Mandiri itu belum sampai pada tingkat kecamatan Pak, baru sampai padatingkat mungkin Ibukota Kabupaten pada sebagian besar Kabupaten yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia.BPJS Kesehatan Keuangan BPJS 9

KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Selanjutnya, terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan, saya mohon dataterkait dengan rumah sakit dan akreditasi bukan yang GCI, yang biasa saja tidakusah yang GCI-GCI, yang terakreditasi rumah sakit di seluruh Indonesia ini adaberapa, berapa persen yang sudah terakreditasi, berapa yang belum, apa targetKemenkes terkait dengan hal ini, karena bagaimana lagi kita mengukur pelayanan,salah satunya ya melalui akreditasi itu. Prof Akmal yang terhormat, saya tahu andaorang yang sangat idealis, sangat textbook, saya mohon Bu Menteri dan Prof. Akmalmengevaluasi kembali Permenkes mengenai standar akreditasi, apakah itu sudahdisesuaikan antara khayalan dan impian kita dengan fakta yang ada di lapangan,kadang-kadang dalam politik itu perlu kebijaksanaan, segala sesuatu yang ada ditext book dan indah itu dengan kondisi di lapangan belum tentu sama, bagaimanakita bisa menyeimbangkan antara kondisi ideal yang kita harapkan, dengan kondisiyang ada di lapangan sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagiseluruh masyarakat. Kalau jumlah apoteker kita se Indonesia sangat terbatas, kitapaksakan setiap rumah sakit untuk akreditasi minimal harus sekian, harus sekian,sudah dihitung belum tenaga kesehatannya cukup atau tidak, untuk rumah sakitmengenai sub spesialisnya sudah dihitung belum cukup atau tidaknya ketersediaantenaganya, jangan sampai Permenkes hanya menjadi selembar kertas yang tidakbisa dilaksanakan, kalau saya mohon ke besaran hati kita semua untukmengevaluasi itu kembali, karena ini juga akan menjadi salah satu persoalan kedepan saya pikir, itu masuk dalam keputusan-keputusan yang diambil 6 bulansebelum pergantian Menteri Bu.BPJS Kesehatan Kualitas pelayanan BPJS, 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Selanjutnya, terkait dengan meningkatkan partisipasi rumah sakit swasta, kamimohon juga informasi mengenai preminya kira-kira ke depan ini seperti apa, adaupaya di naikkan apa tidak, atau jangan-jangan diusulkan juga enggak, bagaimanamau dinaikkan kalau tidak diusulkan, saya mohon agar kita memiliki kordinasilahmengenai persoalan ini, harapan kita tenaga kesehatan kita juga diperhatikankesejahteraannya dalam melayani masyarakat yang tidak mampu, kalau Bu Ribkaselalu istilahnya itu supaya senyum dokternya sama. Senyum antara senyum kelas 1dengan senyum kelas 3 sama-sama kinclong begitu, jadi kalau preminya bisa dievaluasi, kami mohon agar di evaluasi dan diusulkan dan dapat kita perjuangkansebagai bentuk politik anggaran kita di DPR RI.BPJS Kesehatan Partisipasi RS Swasta, 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kembalikan kepada Pimpinan.Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan pelayanan BPJS 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kembalikan kepada Pimpinan.Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan pendanaan 9

KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan

Saudara Menteri, Pak Fahmi.
Kami juga mohon agar tidak bosan mendekati rumah sakit swasta, agar bisa
berpartisipasi dalam program yang kita harapkan bisa membantu masyarakat kita ini,
walaupun saya sayangkan kebetulan di daerah pemilihan saya ada satu rumah sakit
swasta yang selama ini melayani yang selama ini melayani masyarakat yang tidak
mampu dengan BPJS, menurut saya pelayanannya baik, malah oleh BPJS
kontraknya tidak diperpanjang, namanya rumah sakit harapan bersama, bukan
harapan kamu ya. Tetapi Rumah Sakit Harapan Bersama yang saya mohon kalau
memang ada rumah sakit yang dianggap tidak nakal atau tidak mengikuti aturan
sistem auditnya juga harus jelas Pak, jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat antar rumah sakit, ini karena rumah sakit umum daerahnya sepi, orang malah pergike rumah swasta karena tadi senyumnya beda, lah kok malah jadi beban, tidak bolehjadi pelaksana operator dari BPJS kesehatan.BPJS Kesehatan RS swasta 9

KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Saya kembalikan kepada Pimpinan.Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semua.BPJS Kesehatan standar akrediatasi 9
KAROLIN MARGRET NATASA 1 PDIP Kalimantan Barat Perempuan Terakhir, saya mohon Kementerian Kesehatan kembali mengendorse clinicalpathway, karena belum ada standar pelayanan kesehatan yang sama di seluruhIndonesia dan di masing-masing spesialis itu sehingga penatalaksanaan penyakit ditiap daerah, tiap rumah sakit berbeda, BPJS juga pasti kelimpungan ini kalau soalini. Tadi kami mohon agar organisasi-organisasi itu di endorse kembali, diajakkembali untuk berbicara bersama, kita tentukan standar pelayanan, jadipenatalaksanaan demam di Jakarta sama dengan penatalaksanaan demam diPapua, penatalaksanaannya sama dong Pak, kalau ongkosnya bisa dibedain,karena kirim obat ke Papua lebih mahal dibandingkan kirim obat di Jakarta begitu,jadi kita perlu perbaikan lebih lanjut, sayai kira itu. Saya berpesan kepada keduainstitusi ini Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, agar apa pun kondisipolitik yang terjadi tidak boleh mengganggu atau mengurangi pelayanan kita kepadamasyarakat, ini yang harus dikaji tinggi bagaimana kita tetap melayani masyarakatsebaik-baiknya, terlepas dari apapun situasi politik yang terjadi. Karena ya prioritaskita adalah bagaimana kita bisa melayani rakyat sebaik-baiknya, saya kira demikianyang dapat sampaikan terima kasih.BPJS Kesehatan Standar pelayanan kesehatan 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin mengusulkan secara konkrit   Pak Dirut bahwa sudah saatnya satu setengah tahun perjalanan BPJS Kesehatan ini bapak melakukan evaluasi terhadap personil yang  ada dilapangan termasuk juga  jajaran   yang  ada di cabang-cabang. Yang  kedua soal data   kepesertaan, PBI nya 88,2 kalau ditotal itu ada dengan  mandiri  144 juta sekian ini  jangan-jangan datanya juga   tidak akurat gitu. Karena apa?   Ternyata ketika kita bicara dilapangan kalau  ketua RT, Ketua RW  tidak mengerti soal BPJS ini   lalu masyakat kemana?  Jadi artinya sosialisasi   oleh BPJS juga tidak menyentuh kepada tokoh-tokoh atau aparatur   pemerintahan di daerah.  Jadi  tentu sosialisasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada publik, lebihlebih berbagai persoalan   juga  masih terjadi.  BPJS Kesehatan Evaluasi 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang  pertama saya ingin sampaikan bahwa  ketika paparan  saudara Dirut tadi begitu baik, mengesankan. Tentu  kalau memang demikian  kita  berharap  bisa lebih proaktif kedepan terutama dalam hal pelayanan ini  bahwa ada berbagai kasus baik laporan-laporan yang   sifatnya ABS dan lain-lain, jangankan   dari lapangan sampai ke Jakarta, disatu cabang saja  ketika kepala cabang bicara semua claim dari Puskesmas  selesai dalam waktu  dua minggu tiba-tiba kepala Puskesmasnya nyeletuk saya satu bulan belum selesai. Jadi laporan dari staf ya begitu, dan bapak bersyukur   hari ini  kita bisa menyampaikan berbagai keluhan juga yang  harus juga disampaikan. BPJS Kesehatan Klaim dari puskesmas 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi  kita tahu bersama bahwa  memperjuangkan kehadiran BPJS Kesehatan  atau jaminan kesehatan nasional ini lebih dari  sepuluh tahun secara yuridisnya kita  sudah memperjuangkan, tinggal sekarang bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan  baik. Harapan masyakat  begitu tinggi untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional ini, jaminan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya tentu  BPJS   sebagai  penyelenggara jaminan kesehatan nasional  ini bisa  berjalan sesuai dengan apa yang  menjadi harapan kita bersama karenanya  berbagai persoalan, berbagai kasus yang  ada  tentu  juga saya ingin menyampaikan kepada kesempatan ini semata-mata ini untuk menambah   bahwa persoalan itu masih banyak, persoalan  BPJS kesehatan ini masih banyak walaupun ada beberapa  yang   bisa dinikmati dengan   baik  tapi kasusnya juga masih banyak sehingga ini menjadi dasar   bagi  Dirut BPJS untuk  melakukan langkah-langkah   pelayanan yang  lebih baik kedepan.BPJS Kesehatan Permasalahan BPJS 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah kira-kira    kalau Pak Dirut terima SMS ini   jawabannya seperti apa pak? kira-kira bagaimana  menjawabnya ini?  saya tahu, kita tahu Rumah Sakit   Hasan Sadikin rujukan   nasional rumah sakit   milik pemerintah  pusat, kita tahu Rumah Sakit   Santo Yusuf  juga rumah sakit  swasta pusat juga bekerjasama dengan BPJS.  Tapi ya begitu kondisinya, saya juga bingung harus menjawab apa gitu. Kalau yang  lain-lain saya mungkin  minta dibantu, diakses banyak juga persoalan yang  bisa kita selesaikan gitu.BPJS Kesehatan Rumah sakit rujukan 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang  kedua ini soal sosialisasi. Berbagai persoalan   yang  disampaikan  bahwa program jaminan   kesehatan nasional ini  meliputi atau bisa digunakan   secara nasional BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9

Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki
Kasus Rumah Sakit   pemerintah maupun swasta yang  sudah kerjasama dengan  BPJS ternyata dilapangan juga ada. Jangankan  dipedalaman, misalnya kalau  ini satu contoh saja Pak  Dirut kalau misalnya   hampir tiap hari kita juga menerima keluhan, ini satu contoh SMS yang  saya sampaikan misalnya ini terjadi di kota   besar. Terjadi di rumah sakit   umum milik pemerintah pusat, Rumah Sakit  Hasan Sadikin misalnya. Ini saya bacakan. 
 Malam Jumat jam 00.00 saya datang ke IGD Santo Yusuf, ini rumah sakit  di Bandung cukup besar pak. Menurut dokter saya harus    dirawat  tapi oleh penerima pendaftaran saya dikasih rujukan ke RSHS (Hasan Sadikin), jadi dokternya bilang dirawat penerimanya bilang dikasih rujukan. Karena saya punya BPJS Kelas III pihak pendaftar menawakan kelas I ,  dan harus nambah  350.000 permalam belum rincian yang  lain.  Saya tolak,  tapi saya lihat da pasien baru datang bisa masuk ke kelas II. Itu artinya (ini pendapat beliau),  BPJS   ditolak secara   tidak langsung dan dipersulit, buktinya saya berbaring selama dua jam tidak ada perawatan sementara  di RSHS hanya diberi obat biasa, saya minta tolong harus ke rumah sakit  mana yang  hanya mengandalkan   BPJS?  BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9

Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Oleh karenanya ini yang   sejak beberapa waktu yang  lalu memang ya terpaksa kita harus membentuk tim advokasi untuk membantu   konsituen itu di rumah sakit. Kasus-kasus ini banyak terjadi  , belum yang  lain-lain. Nah itu yang  pertama pak. BPJS Kesehatan Tim advokasi 9
Ketut Sustiawan 2 PDIP Jawa barat I Laki-laki Pimpinan, jadi  saya kira ini sudah setengah dua, kalau diteruskan juga semakin tidak nyambung. Jadi saya setuju  usul dari teman-teman   tadi daripada  nanti  satu persatu meninggalkan   ruangan  kita tutup saja pimpinan. BPJS Kesehatan Tutup 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-Laki Nah yang terakhir soal investasi , investasi yang dilakukan terhadap aset-aset ini kan sangat berbeda dengan BPJS Kesehatan, kalau BPJS Kesehatan diberikan dananya untuk ada PBI kemudian bisa tekor tapi saya kira kalau BPJS TK ini rasa- rasanya tidak ada kata ekor bahkan mungkin investasinya akan berkembang terus . Nah saya ingin tahu investasi terhadap aset-aset BPJS TK yang sudah dilakukan selama ini termasuk juga adanya ikatan dengan asuransi lain, re asuransi maksud saya.BPJS KetenagakerjaanInvestasi 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-Laki Jadi ini mohon sekali lagi dimana proses harmonisasi terhadap ini apakah sudah bisa berjalan dengan melibatkan stakeholder yang ada terutama tadi soal besaran iuran tadi, berapa yang ditanggung oleh pemberi kerja dan berapa oleh pekerja jadi itu. Yang paling penting khususnya adalah untuk sektor informal , jadi ada usaha kecil, ada usaha mikro. Jadi saya kira ini perlu mendapat sosialisasi yang lebih baik karena memang inilah persoalan juga yang harus kita hadapi di lapangan persoalan sosialisasi, terutama hal yang terkait dengan usaha mikro dan kecil ini, kalau yang menengah besar saya kira sudah sebagian besar sudah masuk bahkan juga penahapan kepesertaannya sudah jelas, saya kira yang perlu dilakukan adalah terhadap usaha kecil mikro dan khususnya yang sektor informal. Saya kira yang disebut dengan kepesertaan secara mandiri ini untuk di Jawa Barat yang saya amati di kota Bandung khususnya itu cukup besar juga animo kepesertaannya, jadi saya kira nanti yang terkait dengan jaminan atau manfaat pensiun dan hari tua ada usulan barangkali bisa lebih menarik dari ... yang sekarang ini diberikan. Jadi saya kira tadi belum disebutkan berapa ... .BPJS KetenagakerjaanPelibatan Stakeholder 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-Laki Pertama terkait dengan transformasi Jamsostek ini ke BPJS Tenaga Kerja ini. Jadi saya ingin mendapat penegasan penjelasan bahwa pengalihan aset dan segala hal yang terkait dengan transformasi ini sudah berjalan dengan baik termasuk mungkin kita diberikan informasi terhadap aset awal dari BPJS Tenaga Kerja ini nanti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penerbitan peraturan pelaksana, jadi ada saya ingin menyoroti 2 RPP yang masih dalam proses pembahasan terutama yang terkait dengan besaran iuran dan manfaat.BPJS KetenagakerjaanPengalihan Aset Jamsostek ke BPJS 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi, saya kira ini perlu kita antisipasi. Nah berikutnya, soal bagaimana kita meningkatkan kepesertaan, tadi sudah dipaparkan target Tahun 2018 itu 80% pekerja formal, 5% informal barangkali perlu tahapan sejak Tahun 2015 ini target-targetan kepesertaan ini dan bagaimana kemudian kita menyamakan pada pemberi kerja, jadi kalau dalam undang-undang ini masih ada hal yang belum adil, ada ketidakadilan antara pemberi kerja yang tidak melakukan kewajibannya membayar iuran dengan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaannya di BPJS ini, saya kira soal sanksi di dalam Undang-Undang BPJS ini juga perlu menjadi perhatian kita, jadi yang lebih berat justru adalah pemberi kerja yang menunggak iuran dibandingkan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan peserta BPJSnya, jadi yang tidak mendatar ini hanya administrasi sanksinya, kemudian kalau yang menunggak iuran justru mendapat sanksi lebih berat, jadi saya kira ini perlu ada perhatian kita.BPJS Tenaga Kerja Meningkatkan kepesertaan 9



KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi itu barangkali hal-hal yang penting selain nanti mungkin bisa dijelaskan dari aspek regulasi adakah Peraturan Pemerintah mungkin yang masih memerlukan pembahasan dan berapa saya kira mungkin kalau tidak salah ada 7 (tujuh) PP yang harus juga segera dirampungkan ini, mohon ini progres dari menyusul penyusunan RPP ini yang bisa disampaikan pada Komisi IX DPR RI pagi hari ini. Saya itu Pimpinan.BPJS Tenaga Kerja Pembahasan Perpem 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Pak Dirut dan jajaran, BPJS Ketenagakerjaan. 1 Juli 2015 saya kira bukan waktu yang lama lagi, sehingga kita perlu mempersiapkan dengan baik sebelum operasional ini berjalan total jadi ada beberapa hal yang tentu memerlukan juga persiapan-persiapan walaupun ini sudah berjalan juga paling tidak 6 hal yang perlu segera mendapat penyelarasan, yaitu antara lain dari aspek regulasi, kemudian aspek kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan dan pengawasan. Saya kira 6 aspek ini perlu kita sinkronkan segera sehingga ketika 1 Juli 2015 dan seterusnya, persoalan yang kita hadapi persiapan-persiapan ini sudah demikian terukur, yang pertama tentu persoalan aset dan pengelolaan aset ini menjadi penting, kita tidak berharap bahwa ini akan menjadi suatu persoalan ke depan dan juga harapannya tidak terjadi conflict of interest dalam pengelolaan aset BPJS ini, kenapa? Kita tahu bahwa transformasi dari Jamsostek ke BPJS ini kalau kita lihat data Tahun 2013 total aset PT.Jamsostek itu sekitar Rp.153 triliun dan kemudian investasinya mencapai hampir Rp.150 triliun dari hasil perolehan investasi ini pada tahun itu kira-kira sekitar Rp.15 triliun, tadi juga disampaikan bahwa ada lima hal apa dalam investasi ada lima sektor yang dialokasikan, sehingga apa yang di sampaikan oleh Teman-teman tadi kita juga ingin mendapat lebih detail tadi disebutkan beberapa nama perusahaan dimana dimana dana PT.Jamsostek ini diinvestasikan, saya kira kita perlu mendengar ini lebih jelas dan termasuk didalamnya dalam aspek kelembagaan bahwa betul kita harus ada transparansi di dalam manajemen keuangan ini terutama adanya conflict of interest antara badan pengawas atau komisaris dengan direksi, jadi kalau kita melihat atau apa gaji atau dana yang di peroleh oleh komisaris ini juga berasal dari badan, jadi kita khawatir bahwa ini juga akan menimbulkan conflict of interest di antara badan pengawas ini, jadi ini perlu segera barangkali diberikan penyelarasan sehingga hal-hal ini, kekhawatiran ini juga disamping adanya conflict interest ini juga kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari.BPJS Tenaga Kerja Persiapan peralihan Jamsostek ke BPJS 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Sanksi 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, masih soal anggaran ini, dari tiga program yang disampaikan program pengawasan obat dan makanan kemudian ada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan yang ketiga, program peningkatan sarana prasarana aparatur. Jadi, dari ketiga program ini permintaan tambahannya hanya pada program pengawasan obat dan makanan, nah terkait dengan perlindungan masyarakat tadi sudah diantarkan juga oleh Pimpinan dan kawan yang lain bahwa ini terkait dengan makanan, jajanan anak sekolah dan sebagainya, jika anggaran ini tidak bisa terpenuhi kira-kira bagaiana Badan POM ini memaksimalkan, mengoptimalkan satu tadi balai besar POM yang mau dibentuk, pos POM tadi yang diperbatasan dan ketiga juga tanpa mengesampingkan tugas atau TU Poksi dari Badan POM terhadap pengawasan ini khususnya, jadi kita tidak tadi yang pertama saya bicara daerah terluar, daerah perbatasan, ini sekarang kita masuk daerah perkotaan, saya kira daerah perkotaan ini yang sering setiap saat kita juga sering mendengar bahwa yang paling memprihatinkan tentu adalah bagaimana kita melindungi anak didik atau siswa itu dari jajanan sekolah yang demikian banyak, nah ini saya kira bagaimana mengoptimalkan anggaran ini dan tentu yang paling penting adalah bagaimana melakukan secara terus menerus pengawasan ini tidak hanya pada kasus tertentu tetapi bagaimana memberikan advokasi, memberikan informasi, memberikan edukasi pada masyarakat sehingga ini bisa sasaran dari tugas dari Badan POM ini bisa total, bisa menyeluruh, tidak hanya perbatasan yang mendapat tambahan anggaran tetapi seluruh dari perlindungan kita pada nasib anak bangsa dari perlindungan terhadap bahan obat dan makanan ini. Saya kira itu Pimpinan yang saya sampaikan.BPOM Optimalisasi anggaran, pengawasan obat 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Tadi dalam paparan tadi ada permohonan tambahan 143 miliar lebih dari APBN Tahun 2015, saya kira sesuai dengan RDP sebelumnya dan kebijakan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari obat dan makanan khususnya daerah perbatasan dan terluar yang sulit dijangkau dari Ibukota Provinsi, saya kira kita sudah mengetahui bahwa sudah ada persetujuan untuk pembentukan balai besar yang tadi di Sofifi dan Mamuju, saya kira Menpan RB sudah memberikan persetujuan. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya tentu harus disiapkan infrastrukturnya dan untuk itu saya bisa memahami apa yang disampaikan untuk pemenuhan infrastruktur, sarana prasarana pada balai POM di Sofifi dan Mamuju, nah tentu ini terkait dengan penambahan anggaran ini dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pos POM di daerah-daerah yang terluar, jadi ada 10 pos POM yang disampaikan, saya kira ini perlu menjadi perhatian kita dan perlu kita kaji bersama Komisi IX DPR RI khususnya dalam pemenuhan anggaran tambahan ini.BPOM Peningkatan pos POM 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah, pertanyaan saya tentu terkait dengan adanya persetujuan untuk pendirian balai besar di dua Provinsi tadi sejauh ini berapa pemenuhan atau sudah adakah persetujuan dari Menteri Keuangan? Karena tadi belum disampaikan berapa dapatnya padahal ini Tahun 2014 sudah disetujui pembentukan balai besar ini, tetapi belum tercermin dan kita pembahasan APBNP ini hanya tinggal memiliki waktu 1 hari, kalau tadi Pimpinan menyampaikan Jumat sudah Paripurna nah tentu ini menjadi bahan kajian kita, jika memungkinkan pada pembahasan kali ini jika tidak mungkin ini sebagai catatan tahun 2016 begitu, jadi saya kira itu yang pertama.BPOM Persetujuan Menkeu 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah ini ingin klarifikasi, apalagi disebutkan sudah memberikan pernyataan secara tertulis itu . Nah ini ingin klarifikasi dari pihak Kalbe. Yang ketiga tadi ada pemeriksaan dari Kemenkes, dari BP POM ada dua tadi disebutkan bahwa yang pertama tidak ditemukan adanya mix up , kemudian yang kedua CPOB nya yang dianggap tidak baik itu tidak terjadi di 6 3 0 0 7 7 kira-kira gitu . Nah kalau tidak terjadi di situ kira-kira artinya apa ini? Jadi dua kalau buvanest tadikan diproduksinya dengan 630077 tapi CPOB nya tidak terjadi di situ, yang tidak baiknya itu yang tidak baik. Jadi ini artinya mohon kira-kira pandangan dari kalbe ini. Dan terakhir kepada Hexpharm ini kalau misalnya masih seperti ini asam traneksamat itu berapa mili itu isinya? 4 juga? 5?Kesehatan Asam traneksamat 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertanyaan kedua ini juga terkait dengan ini klarifikasi untuk Manajemem Kalbe. Ada penjelasan dari rumah sakit Siloam yang menyatakan bahwa PT. Kalbe Farma ini sudah mengakui , cuma mengakuinya itu dalam tanda kutip mengakui bahwa kesalahan ada di Kalbe atau mengakui bahwa produk sample yang diuji itu adalah asam traneksamat. Saya ingin mendapat penjelasan ini yang yang diakui itu yang apa yang diakui itu malah dikatakan sudah ada pernyataan tertulis dari Kalbe, yaitu tanggal 15 Februari sudah dikatakan kemudian tanggal 25 Februari bawa betul itu asam traneksamat begitu.Kesehatan Kalbe 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah maksud saya ingin menegaskan ini pernyataan itu pernyataan mengakui kekeliruan atau terjadinya sesuatu itu di Kalbe atau hanya sekedar mengatakan bahwa sampel yang diuji asam traneksamat, ternyata barusan juga dikatakan dua sample itu buvanest, dua sample lagi asam traneksamat jadi tidak semuanya asam traneksamat gitu. Tapi menurut pihak rumah sakit Siloam bahwa pernyataan sudah ada dari Kalbe.Kesehatan Kalbe 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi saya kira ini karena ini satu lini ini ada beberapa produk yang dibuat sehingga ini yang kemungkinan apakah mungkin terjadi seperti itu sehingga labelnya jadi buvanest. Kalau tadi saya melihat contoh sample yang tertutup yang disebut sample c dan d itu labelnya adalah buvanest itu kira-kira.Kesehatan Lini 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah ini ingin klarifikasi, apalagi disebutkan sudah memberikan pernyataan secara tertulis itu . Nah ini ingin klarifikasi dari pihak Kalbe. Yang ketiga tadi ada pemeriksaan dari Kemenkes, dari BP POM ada dua tadi disebutkan bahwa yang pertama tidak ditemukan adanya mix up , kemudian yang kedua CPOB nya yang dianggap tidak baik itu tidak terjadi di 6 3 0 0 7 7 kira-kira gitu . Nah kalau tidak terjadi di situ kira-kira artinya apa ini? Jadi dua kalau buvanest tadikan diproduksinya dengan 630077 tapi CPOB nya tidak terjadi di situ, yang tidak baiknya itu yang tidak baik. Jadi ini artinya mohon kira-kira pandangan dari kalbe ini. Dan terakhir kepada Hexpharm ini kalau misalnya masih seperti ini asam traneksamat itu berapa mili itu isinya? 4 juga? 5?Kesehatan Pemeriksaan 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertanyaan kedua ini juga terkait dengan ini klarifikasi untuk Manajemem Kalbe. Ada penjelasan dari rumah sakit Siloam yang menyatakan bahwa PT. Kalbe Farma ini sudah mengakui , cuma mengakuinya itu dalam tanda kutip mengakui bahwa kesalahan ada di Kalbe atau mengakui bahwa produk sample yang diuji itu adalah asam traneksamat. Saya ingin mendapat penjelasan ini yang yang diakui itu yang apa yang diakui itu malah dikatakan sudah ada pernyataan tertulis dari Kalbe, yaitu tanggal 15 Februari sudah dikatakan kemudian tanggal 25 Februari bawa betul itu asam traneksamat begitu.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah maksud saya ingin menegaskan ini pernyataan itu pernyataan mengakui kekeliruan atau terjadinya sesuatu itu di Kalbe atau hanya sekedar mengatakan bahwa sampel yang diuji asam traneksamat, ternyata barusan juga dikatakan dua sample itu buvanest, dua sample lagi asam traneksamat jadi tidak semuanya asam traneksamat gitu. Tapi menurut pihak rumah sakit Siloam bahwa pernyataan sudah ada dari Kalbe.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertanyaan saya Bapak yakin nggak bahwa itu semua adalah produknya Kalbe termasuk labelnya itu. Karena begini, satu, 2 pasien meninggal artinya ada dua ampul yang dibuka ternyata hanya satu yang isinya asam traneksamat dari hasil uji yang dilakukan di Kalbe. Sehingga tadi pertanyaan tadi satu itu apa yang menjadi penyebab kematian yang satu itu apa jadinya gitu kan? Nah terkait dengan ini barangkali saya ingin bertanya sekaligus pada QC nya ini kalau menurut penjelasan tanggal 30 Oktober itu yang produksi adalah asam traneksamat kemudian 3 November yang diproduksi adalah buvanest. Kira-kira dari quality controlnya ini kalau tadi disebut dari Hexpharm ini asam traneksamat ini diproduksi atau yang bertanggung jawab QC nya siapa? Dari Hexpharm nya atau dari Kalbe? Dari Kalbe? Kira-kira mungkin nggak ada produk yang tercecer, yang tertinggal sehingga labelnya jadinya buvanest gitu, kira-kira mungkin nggak dari QC nya seperti itu? Termasuk di dalamnya kalau volumenya 4 mili tadi disebutkan toleransinya itu kalau dia lebih dibuang dan kalau kurang dibuang. Kalau misalnya jadi 5 mili artinya itu - 20 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 20 sudah 25% mungkin nggak 25% ininya toleransinya dari produk yang dari volume yang diisi. Jadi itu yang pertanyaan pertama.Kesehatan Quality control 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Saya ingin langsung memberikan pendalaman, yang pertama terhadap sampel yang diberikan tadi. Jadi ada empat dua terbuka dua tertutup, semua labelnya adalah buvanest.Kesehatan Sampel 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi saya kira ini karena ini satu lini ini ada beberapa produk yang dibuat sehingga ini yang kemungkinan apakah mungkin terjadi seperti itu sehingga labelnya jadi buvanest. Kalau tadi saya melihat contoh sample yang tertutup yang disebut sample c dan d itu labelnya adalah buvanest itu kira-kira.Kesehatan Sampel 9
Ketut Sustiawan 1 PDIP Jawa Barat III Laki-laki Mohon diulangi Pak Kepala yang disebut visual inspection itu kira-kira apa nih yang dilakukannya, pada saat produksinyakah atau setelah itu atau seperti apa persisnya mohon diulangi Pak.  Kesehatan Visual inspection 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah kemudian yang kedua, alokasi anggaran Dekon 34 provinsi, 33 provinsi mendapatkan anggaran ini tapi tidak tahu ini kriterianya untuk memberikan alokasi apakah berdasarkan prestasi, berdasarkan kebutuhan ataupun kegiatannya apa, karena dari serapan, dari realisasi anggaran juga tidak mencerminkan itu jumlah industri yang besar jumlah penduduk yang besar juga tidak tergambar.Tenaga Kerja Alokasi anggaran 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Kalau seperti ini rasanya saya belum bisa memahami dan tidak akan, tidak bisa berpendapat setuju atau tidak dengan anggaran ini, itu yang penting Dan terakhir untuk PPK, mohon dijelaskan soal anggaran ini juga yang terkait dengan adanya penarikan pekerja anak Penarikan pekerja anak ini sesungguhnya data yang dimiliki ini berapa besar, 2014 ada 15 ribu Kemudian 2016 direncanakan juga 16 ribu pekerja anak Nah ini membutuhkan anggaran berapa ini. Membutuhkan anggaran berapa kalau totalnya sudah di disampaikan, ini ada program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Jadi saya kira ditambah lagi kalau di sini adalah peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.Tenaga Kerja Anggaran, penarikan pekerja anak 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi saya kira karena saya baru di komisi 9, jadi ingin juga mendapat gambaran kira-kira ada nggak program 2015 juga yang terkait seperti ini Nah terkait 2014 tadi di dirjen PHI ini Saya kira permasalahan cukup banyak tapi ada target-target yang mencapai kalau dari target realisasinya bukan keuangannya tapi, realisasi fisik mungkin ini banyak yang di atas 100 persen Nah kalau ada target realisasi fisiknya lebih dari 100 persen ini anggarannya dari mana kerja sosialkah gitu? Atau dibebankan pada perusahaan Saya kira ini perlu untuk dijelaskan Kemudian menarik salah satu hal kalau secara rincian, saya tidak mendapat ini mohon melalui meja pimpinan melalui pimpinan bahwa kita ingin membahas rancangan Undang-Undang APBNP ini kejelasan per kegiatannya juga perlu gitu sehingga kita tahu ada program A, anggarannya berapa? Global Terus kegiatannya diuraikan, tapi kita tidak tahu berapa anggaran masing-masing kegiatan ini Nah, ada tadi disampaikan bahwa ingin ada di kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri cukup panjang nama kegiatannya yang dimaksudkan salah satunya agar buruh di dalam melakukan kegiatan atau beracara di PHI ini bisa paham Ya kalau sosialisnya tidak dilakukan, bagaimana bisa paham.Tenaga Kerja Kejelasan anggaran tiap kegiatan, target 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi artinya ini perlu ada kejelasan soal dana dekonsentrasi ini yang anggarannya juga cukup besar. Itu yang di Dirjen PHI Kemudian dari Barenbang ini ini memang kalau saya melihat yang dulunya Balitfo nanti jadi Barenbang Tadi hanya mendengar saja mohon dukungan untuk pusat pengembangan sistem informasi Nah, jadi saya kira anggaran mana yang digeser? Anggaran mana yang digeser sehingga pusat pengembangan sistem informatika ini bisa mendapatkan 22 milyar Jadi kalau 2015 nya ada pergeseran anggaran di satker mana? Pergeseran anggaran ini kemudian kegiatan apa, program apa yang digeser anggarannya gitu sehingga kita juga menjadi jelas tahun 2015 sudah dilakukukan pembahasan sekarang ada pergeseran dengan pemisahan beberapa bidang ini yang masuk kementrian Desa PDT dan PBB dan asli jelas dihina ini segenap perlu diderita ini penjelasan lebih detil sehingga anggaran 76,9 mil milyar ini menjadi jelas tidak hanya sekedar gambaran global ini.Tenaga Kerja Kejelasan dana dekonsentrasi 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah pertama pada Dirjen PHI tadi saya ingin mendapat penjelasan juga bahwa, yang pertama evaluasi soal 2014 dari ke Dirjen PHI, PPK sama, bahwa keterlambatan penyerapan anggaran yang kecil ini hampir nyatakan bahwa ini adalah terlambatnya pencairan pemblokiran dari menteri keuangan kemudian efisiensi. Saya kira itu yang disampaikan, cuman saya tidak tahu dimana pemblokirannya itu. Jadi, jangan-jangan ke depan begitu lagi, kalau penyerapannya kurang pemblokiran lagi.Tenaga Kerja Keterlambatan penyerapan anggaran 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Yang kedua, kalau kita bicara anggaran jenis belanjanya juga kita tidak dapat berapa anggaran belanja pegawainya berapa belanja modal berapa belanja barang kita ngga dapat juga belum lagi kalau melihat anggaran berdasarkan fungsi kegiatan juga ngga dapat hingga tadi apa yang disampaikan pimpinan melalui pimpinan, mohon ke depannya ini juga bisa lebih baik terutama bahan ini jangan begitu kita rapat baru dikasih gitu Jadi, kita ini baru sekilas gitu Kita ingin melakukan pendalaman tapi kalau ada teman-teman tadi ya mungkin kita semua juga akan merasa kesulitan mengikuti ini Walaupun begitu, saya ingin mencoba satu-satu Pak pimpinan, apa yang telah disampaikan tadi saya apresiasi pada ketiga Dirjen ini dan saya coba untuk melihat tadi secara umum seperti itu. Secara umum bahwa kita belum mendapat gambaran perubahan-perubahannya.Tenaga Kerja Komponen anggaran 9
KETUT SUSTIAWAN 2 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Ya ini masalah nomenklatur saja, hari ini namanya Balitfo atau Barenbang ? Itu yang dicantumkan di keputusan rapatnya biar jelas gitu, apa nomenklatur yang mau dipakai.Tenaga Kerja Nomenklatur 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Pimpinan yang pertama ingin saya sampaikan bahwa betul yang disampaikan pimpinan hari ini kita sudah 2 sessi melakukan acara ini untuk pendalaman yang saya tangkap adalah bahwa seyogyanya kita membahas hari ini adalah APBN-P perubahan namun saya mendengar, menyimak dari 3 dirjen hari ini juga tidak menggambarkan berapa sesungguhnya anggaran APBN-nya APBNP jadi berapa? Ada perubahan apa tidak? Jadi kita tidak mendengar Itu yang pertama termasuk di dalamnya dari Barenbang tadi misalnya ada perubahan satker kalau ada pengalihan anggaran dari satker satu ke satker yang lain ini dimana? Sehingga saya ingin melalui pimpinan supaya ada kejelasan apa yang mau disampaikan pada forum kali ini gitu, Jadi masih ada beberapa satker atau unit kerja dirjen yang akan kita dengarkan nanti paling tidak kita mendapat gambaran mengenai perubahan anggarannya.Tenaga Kerja Nominal anggaran 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Nah, sebelum membahas APBNP ini karena tadi juga didahului oleh evaluasi 2014, saya kira saya juga perlu mengulas sedikit untuk evaluasi saja dan kemudian APBNP ini mau kita bawa ke mana ini? 2015 nya sesungguhnya kalau saja ini lebih detil kita mungkin tidak bertele-tele, kita membahasnya perubahannya saja kalau mungkin tapi karena ini perubahan mungkin saja yang 2015 yang kemarin sudah dibahas kita bisa realokasi. Saya kira itu semangatnya seperti itu.Tenaga Kerja Perubahan anggaran 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi sosialisasi yang perlu dilakukan ini agar paham Jadi jangan hanya paham beracara di persidangan tapi hendaknya paham terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan ini. Itu yang paling penting saya kira, sehingga perlu ada apakah di dalam kegiatan ini juga sudah termasuk itu sosialisasi keterkaitan ini, supaya jangan hanya paham waktu beracara tapi juga paham terhadap aturan-aturan yang tadi juga banyak disinggung ini hal juga dirasakan belum cukup dirasakan belum cukup Tenaga Kerja Sosialisasi aturan 9
KETUT SUSTIAWAN 1 PDIP Jawa Barat I Laki-laki Jadi mohon bisa lebih detil dengan anggaran yang cukup besar saya kira, 109 milyar Dan yang kedua adalah ini saya apresiasi, saya mendukung kegiatan ini sosialisasi K3 bagi UMKM. Tadi juga sudah disebut bagi Nelayan, mungkin kalau bicara sektor, ya sektor lain juga saya kira membutuhkan ini, sosialisasi K3 bagi pekerja. Jadi tenaga kerja, jadi saya kira 5000 UMKM ini apakah dirasakan sudah cukup? Seluruh Indonesia begitu, karena saya tidak dari tadi tidak mendengar apakah ada pengajuan tambahan anggaran apa tidak Jadi hanya langsung saja pada anggaran APBN nya sebesar 600 berapa tadi, 690 milyar total Jadi saya kira hal-hal ini pimpinan ya ingin saya sampaikan dan sekali lagi mohon kiranya ini bisa diberikan lebih rinci kalau hari ini sore ini tidak bisa secara lisan, saya kira kita perlu mendapatkan data yang lebih rinci, terkait kegiatan-kegiatan ini, terkait anggaran saya kira apakah perubahan anggarannya ini tidak adanya tambahan tapi mungkin ada pergeseran anggaran. Saya kira ini ini perlu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaianTenaga Kerja Sosialisasi K3 bagi UMKM, rincian anggaran 9
KHAIDIR 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Pimpinan, ijin sedikit.Sebelum sampai pada kesimpulan langsung dengan Ibu Sekretaris, kalau pengalaman tahun lalu katanya Bu itu baru dilaksanakan pada saat masa jabatan Anggota itu di tahun ke-5, tetapi kalau memungkinkan kita mulai dari tahun pertama Bu sampai tahun ke-5, kalau dulu posnya 1 ini ditambah 2.BPOM Pelaksanaan 9
KHAIDIR 3 Gerindra Aceh II Laki-laki Ya anggaran.Nah, kiranya Pak tadi disampaikan tadi dari hasil permintaan itu baru 16 provinsi yang masuk pak, sementara kondisi inikan seluruh Indonesia lebih kurang sama.Kesehatan Anggaran 9
KHAIDIR 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Berkenaan dengan khusus untuk Dirjen Bina Gizi , kami melihat bahwa disetiap kunjungan kita kelapangan bahwa masyakat manakala seorang anggota dewan turun apalagi DPR RI itu sepertu turunnya seorang malaikat, mereka sangat berharap banyak ada sesuatu yang bisa terima dari kita yang mungkin langsung atau tidak langsung. Maka secara sederhana ingin kami sampaikan bahwa keberadaan ibu hamil dan anak-anak di daerah terpencil itu akan menjadi sangat memprihatinkan, manakala ini kita tidak sengaja bapak ibu mereka datang bersama orang tuanya atau datang sendiri bermain dimana ada perkumpulan. Jadi kita kelihatan sekali disitu memang ... atau tidak.Kesehatan Ibu dan anak daerah terpencil, kunjungan lapangan9

KHAIDIR 4 Gerindra Aceh II Laki-laki
Ijin pimpinan, saya kira untuk membahas hal yang seperti ini kita baca yang disini saja, ini kesimpulan kita bersama. Manakala ini tidak bersinggungan dengan melanggar hukum atau sesuatu yang bisa membuat kita dijerat dengan peraturan hukum saya kira kita sepakati saja. Menyangkut adanya anggota komisi atau tidak anggota komisi yang intinya kan kita ingin kegiatan ini semua bisa kita terlibat didalam itu , kan itu intinya. Kalau memang kita mempersoalkan satu dua kata inikan waktu sangat terbatas, substansi kan bukan itu pak. Substansi kita sekarang ini kegiatan kita bersama di Komisi IX , kita semua ingin kita terlibat didalam yang ada di Departemen Kesehatan khusus untuk Dirjen yang ada pada hari ini, kami kira demikian saja pimpinan.
Terima kasih Kesehatan Kesepakatan kesimpulan 9

KHAIDIR 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Nah tadi apa yang dijelaskan oleh bapak kami mendengar sepertinya tangan kita diperusahaan itu tidak sampai menyentuh kepada lapisan paling bawah. Maka kalau memang ini dianggap paling memungkinkan dari DPR RI atau kawan-kawan kita yang ada di daerah masing-masing , bahagian daripada perjuangan Dapil itu dimungkinkan kita untuk bisa diikutkan atau dilibatkan dalam kegiatan ini sehingga ini lebih cepat sampai kepada sasaran dan ini merupakan juga bahagian dari perjuangan harapan masyakat yang ada di Dapil kita masing-masing.Kesehatan Keterlibatan DPR 9
KHAIDIR 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Maka oleh karena demikian, kiranya Pak Dirjen bisa menjelaskan kepada kita hal-hal mana saja yang mungkin bisa kita sangkutkan dengan kegiatan DPR apakah masa reses atau masa kunjungan Dapil secara spesifik.Kesehatan Kunjungan reses DPR 9



Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Langsung saja Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu dari Kemenaker, kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah adalah kemampuan daerah kita berbeda-beda, tadi pagi saya baru tiba dari Aceh dan ini agak sedikit berbeda, kita sudah di dera oleh konflik sekian puluh tahun kemudian juga 10 tahun yang lalu kita dihantam oleh tsunami tetapi yang ingin disampaikan dalam forum yang berbahagia ini adalah di Aceh itu ada beberapa BLK yang kami lihat itu mati suri Pak, - 29 - artinya jalannya pun tidak, tidak ada fasilitas, tidak ada instruktur tetapi yang lebih miris lagi ada satu BLK yang di Lauksumawe dan itu sudah terbakar saat konflik dan sampai sekarang tidak ada sentuhan apa pun, kemudian ada satu lagi di Aceh Utara dibangun baru bangunannya ada tetapi tidak ada alat satu pun, makanya ini mohon dicatat oleh Bapakbapak dari Dirjen Bina Lattas bahwa ini sesuatu yang mungkin berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang lain, makanya dengan demikian kita mohon diperhatikan serius karena kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan Aceh Utara itu decade 80an itu petro dollar, semua mata memandang kesana karena dulu Exxon hebat atau mobile oil, Arunnya bagus, ….(tidak jelas)…PT.Kertasnya bagus tetapi sekarang tinggal besi tua Pak, orang-orang yang bekerja dengan kemampuan terbagus disana itu jadi terlunta-lunta tidak bisa dimanfaatkan ilmunya, maka apakah peningkatan kalau dikasih DOBnyalah atau membina kawankawan yang atau mantan pejuang disana, itu sekarang mereka pengangguran Pak, sudah 10 tahun perdamaian tetapi mereka tidak punya lapangan kerja dan saya tidak menduga tetapi kemungkinan ke depan ini akan jadi persoalan ke depan, persoalan yang menyangkut dengan perut atau pekerjaan ini mohon ada perhatian serius dari kita disini agar pengalaman terjadi di Papua dan pengalaman terjadi begitu lama di Aceh jangan pernah terulang lagi.Ketenagakerjaan Aceh 9
Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Langsung saja Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu dari Kemenaker, kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah adalah kemampuan daerah kita berbeda-beda, tadi pagi saya baru tiba dari Aceh dan ini agak sedikit berbeda, kita sudah di dera oleh konflik sekian puluh tahun kemudian juga 10 tahun yang lalu kita dihantam oleh tsunami tetapi yang ingin disampaikan dalam forum yang berbahagia ini adalah di Aceh itu ada beberapa BLK yang kami lihat itu mati suri Pak, - 29 - artinya jalannya pun tidak, tidak ada fasilitas, tidak ada instruktur tetapi yang lebih miris lagi ada satu BLK yang di Lauksumawe dan itu sudah terbakar saat konflik dan sampai sekarang tidak ada sentuhan apa pun, kemudian ada satu lagi di Aceh Utara dibangun baru bangunannya ada tetapi tidak ada alat satu pun, makanya ini mohon dicatat oleh Bapakbapak dari Dirjen Bina Lattas bahwa ini sesuatu yang mungkin berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang lain, makanya dengan demikian kita mohon diperhatikan serius karena kehadiran kami disini adalah dalam rangka memperjuangkan Aceh Utara itu decade 80an itu petro dollar, semua mata memandang kesana karena dulu Exxon hebat atau mobile oil, Arunnya bagus, ….(tidak jelas)…PT.Kertasnya bagus tetapi sekarang tinggal besi tua Pak, orang-orang yang bekerja dengan kemampuan terbagus disana itu jadi terlunta-lunta tidak bisa dimanfaatkan ilmunya, maka apakah peningkatan kalau dikasih DOBnyalah atau membina kawankawan yang atau mantan pejuang disana, itu sekarang mereka pengangguran Pak, sudah 10 tahun perdamaian tetapi mereka tidak punya lapangan kerja dan saya tidak menduga tetapi kemungkinan ke depan ini akan jadi persoalan ke depan, persoalan yang menyangkut dengan perut atau pekerjaan ini mohon ada perhatian serius dari kita disini agar pengalaman terjadi di Papua dan pengalaman terjadi begitu lama di Aceh jangan pernah terulang lagi.Ketenagakerjaan BLK 9
Khaidir 2 Gerindra Aceh II Laki-laki Pimpinan, sedikit tambahan. Jadi, mohon perhatian Pak Dirjen Bina Lattas bahwa tadi juga disampaikan bahwa setiap daerah itu tidak semua mendapat prioritas untuk di back up oleh APBN tergantung kepada keseriusan pemerintah daerah dan ini juga tolong ditandai daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas sebagaimana penjelasan Bapak tadi dalam daftar yang disampaikan nanti. Terima kasih Pak. Ketenagakerjaan Keseriusan pemerintah daerah 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Persoalan yang kedua adalah menyangkut masalah akuntabilitas . Nah tolong akuntabilitas ini diikuti betul maka posisi pengawasan itu menjadi penting bahwa setiap rupiah yang keluar dari BPJS itu Dewan Jaminan Sosial ini harus mengevaluasi penggunaannya. Kalau bagi saya satu rupiah yang lari dari kantong itu mesti dicari sampai ketemu, karena itu uang rakyat.Jaminan Sosial Akuntabilitas 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Yang ketiga Saudara sekalian menyangkut masalah Alkes (Alat Kesehatan), alat kesehatan juga tidak boleh pilih kasih peserta BPJS itu datang ke rumah sakit itu ingin satu kata sembuh, sembuhnya itu artinya mendapat pelayanan observasi kemudian juga mendapat perawatan jika memang perlu dirawat, dan juga mendapat obat kalau memang diperlukan obat.Jaminan Sosial Alat kesehatan 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Saya kira saya fokus saja kepada paper yang pertama Doktor Ghazali paper yang resumenya ini. Saya hanya ingin menyoroti fungsi pokok dari dewan jaminan sosial sebagai amanah dari Undang-Undang. Ada dua fungsi pokok pertama fungsi monitoring dan evaluasi, yang kedua adalah pengawasan eksternal terhadap BPJS, saya kira dua itu ya.Jaminan Sosial Fungsi pokok DJSN 9
M. ALI TAHER 4 PAN Banten III Laki-laki Mendengarkan masukan tetapi yang itu fokus kepada evaluasi bagaimana membunyikannya itu? Setelah mendengarkan evaluasi supaya ada maksudnya supaya ketika dengar pendapatnya kita sudah punya masukan, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Komisi IX DPR memperhatikan usulan kenaikan sebesar 27.500 dan akan mengambil keputus telah mendengarkan masukan, mendengarkan masukan dari semua pemangku kepentingan, ketika pembahasan APBN.Maksud kita gini loh seluruh persyaratan itu sudah dipenuhi dulu, evaluasi atas pelaksanaan selama ini. Ini kan masih tugas DJSN ini kan ada dua toh? Satu pengawasan eksternal dan satu lagi pengawasan ya dua fungsi tadi itu, jadi jangan terlampau luas. DJSN ini kan tidak pada posisi eksekutor tetapi pada posisi advisor jangan terlampau teknis menurut saya begitu. Jadi maksud saya harus terlebih dulu melihat evaluasi pelaksanaan dari BPJS selama ini, kan rentang waktu tanggal 1 Januari tahun 2014 sampai sekarang inikan dievaluasi dulu, sebelum itu dilaksanakan bagaimana kita bisa punya temuan di lapangan?Jadi menurut hemat saya perlu sempurnakan kalimatnya itu ,Jaminan Sosial Kenaikan iuran, fungsi DJSN 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Yang pertama saya kira terima kasih informasi-informasi umum yang telah kita terima sebagaimana diketahui bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu sudah berjalan hanya saja dari empat yang terlibat langsung misalnya pemerintah sebagai regulator, BPJS sebagai penyelenggara kemudian Faskes sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai peserta. Saya melihat ini belum banyak koordinasi Pak , belum banyak kordinasi maksimal sehingga terjadi banyak temuan-temuan di lapangan karena memang fokus koordinasi itu tidak maksimal tadi itu. Misalnya regulasi sudah oke, cukup, sementara saya memandang regulasi ini masih cukup, namun di dalam pelaksanaannya pihak BPJS sebagai penyelenggara ini memang fungsi sosialisasinya masih lemah sekali, sosialisasinya saya lihat sangat-sangat lemah bahkan saya baru saja selesai Reses di Banten III itu banyak petugas yang memang nggak ngerti mana yang harus ditanggung oleh BPJS kaitan dengan pelayan kesehatan mereka juga nggak paham. Sehingga masyarakat juga terbingung-bingung itu , saya sendiri mencoba untuk menyamar sebagai pasien itu juga memang ketahuan betul itu, saya mengantri di rumah sakit Pelni misalnya, saya juga obat mata itu saya mesti bayar itu padahal saya tunjukkan saya anggota DPR, kartunya itu kartu Jasindo, Jasindo saya tunjukkan ini juga mereka nggak paham Jasindo juga, Jasindo itu apa pak? Memang agak susah memang, ini petugas loh pak, jadi saya tunjukkan bahwa saya ini Anggota DPR, bukan untuk sombongkan memang Anggota DPR Jasindo mereka nggak paham, saya lucu juga itu Anggota DPR saja seperti itu apalagi kasihan masyarakat miskin yang jauh dari desa-desa.Jaminan Sosial Koordinasi antarlembaga, implementasi di RS 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Jadi oleh karena itu menurut saya tolonglah sebagai badan yang melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan saya kira bersungguh-sungguhlah saya kira kalau pernyataan dokter tadi itu sungguh-sungguh, regulasinya juga saya baca sekilas ini kelihatan cukup informasi dan sungguh-sungguh. Hanya saja barangkali visi kita harus bersama-sama bahwa melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan itu dalam bahasa Agama itu fardhu ai'n , tidak boleh fardhu kifayah apalagi sunnah apalagi mubah, alasannya kenapa? Pasal 20 poin H Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan pelayanan kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, di situ bukan fardhu kifayah tapi sudah fardhu a'in artinya apa? kedudukannya adalah wajib hukumnya, kalau pemerintah tidak menjalankan berarti pemerintah telah mengabaikan perintah Tuhan. Kalau saya disitu posisi yuridisnya. Soal uang ada tidak ada itu bukan urusannya rakyat, urusan pemerintah ya apalagi kata Mas Irghan tadi Nawacita. Ibu Masrifah saya tanya, saya orang NTT ini apa Nawa itu? Nawa itu sembilan katanya Ibu Masrifah karena sembilan Walisongo ya Nawa lah, sembilan cita-cita, sampai sekarang saya nggak paham sembilan cita-cita itu apa? Saya nggak paham.Jaminan Sosial Pelayanan kesehatan, agama 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Kemudian yang keempat kita tidak adil kalau tidak bicara soal sarana-prasarana tenaga kesehatan. Saya menemukan ketika saya ke UGD bersama dokter rumah sakit kemudian ketika saya agak lari cepat karena saya menghindari pejabat mendampingi saya ternyata memang ada kurang lebih 12 bed rumah sakit itu kemudian ternyata memang rakyat kita tidak ditangani optimal. Jujur ini , ternyata anak yang mendampingi itu sampai menangis kepada saya Pak Ali , tolonglah orang tua saya hampir empat jam nggak ditangani, karena BPJS? iya BPJS pak. Nah inilah mentalitas sumber daya manusia kita yang tidak optimal. Saya bisa paham kenapa banyak tenaga kerja kita belum diangkat, gaji sedikit, remunerasi belum ada.Jaminan Sosial Penanganan BPJS 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu menurut hemat saya Ibu Pimpinan yang saya hormati, kita berpikir agak komprehensif sehingga tujuan kita penanganan pelayanan kesehatan ini agar optimal dan itu bagian dari tanggung jawab konstitusional, bagi pribadi kita yang berpikir ini regulator dan juga bagi saudara-saudara sekalian ini juga menjadi amal sholeh yang sungguh amat luar biasa. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan RDP ini bukan sekali lewat tetapi terus menerus sepanjang persoalan BPJS terus diangkat persoalan dan belum ada persoalan diselesaikan maka kita terus menerus mengevaluasi secara berkala.Nah oleh karena itu menurut hemat saya Ibu Pimpinan yang saya hormati, kita berpikir agak komprehensif sehingga tujuan kita penanganan pelayanan kesehatan ini agar optimal dan itu bagian dari tanggung jawab konstitusional, bagi pribadi kita yang berpikir ini regulator dan juga bagi saudara-saudara sekalian ini juga menjadi amal sholeh yang sungguh amat luar biasa. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan RDP ini bukan sekali lewat tetapi terus menerus sepanjang persoalan BPJS terus diangkat persoalan dan belum ada persoalan diselesaikan maka kita terus menerus mengevaluasi secara berkala.Terima kasih.Nashrun Minallah wa Fathun Qariib. .... Billahi Fi Sabilil Haq Fastabiqul Khairat.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial Penanganan BPJS 9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Nah jadi saya pikir sosialisasi memang sangat-sangat penting, meskipun kelihatan sederhana sekali gampang diucapkan tetapi susah, saya melihat susah sekali. Saya menyamar ke rumah sakit umum Tangerang juga sama perlakuannya apalagi rumah sakit di Balaraja rumah sakit pemerintah sama saja. Kebetulan saya datang saya pakai peci, banyak masyarakat tahu saya itu ketika saya ceramah waktu Pemilu tahu Ali Taher datang, oh ini Anggota Dewan yang terhormat, begitu masuk kedalam pelayanan juga sama saja.Jaminan Sosial Sosialisasi  9
M. ALI TAHER 3 PAN Banten III Laki-laki Nah jadi oleh karena sepaham saya bahwa kalau rakyat itu butuh sehat maka pemerintahan hadir, negara hadir untuk melayani kesehatan, itu baru bicara soal Pasal 28, apalagi bicara soal filosofi konstitusinya Pembukaan Undang-Undang 1945 tujuan negara adalah adalah memajukan kesejahteraan umum terbidang kesehatan. Kalau misalnya kita bisa mengatakan bikin tol laut saya kira ini tol rakyat lebih penting ini kesehatan, karena ini menyangkut indikator kualitatif sumber daya manusia. Saya pikir ini jauh lebih penting ketimbang tol-tol itu, perspektif saya orang awam dalam bidang kesehatan. Nah oleh karenanya menurut hemat saya tolonglah Pak Dokter yang arif bijaksana ini kelihatannya apalagi Pak Ghazali Husni Situmorang, wah itu namanya sakral itu. Jadi gertak sedikit pak, oleh karena itu menurut hemat saya iuran itu bagi saya boleh disesuaikan tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa rakyat kita tidak boleh ngantri lagi di poliklinik. Saya rela negara yang membayar apalagi apalagi yang PBI kan, dinaikkan nggak apa-apa, bagi saya tidak apa-apa sepanjang evaluasi menunjukkan bahwa rakyat tidak mengalami penderitaan berjam-jam bahkan berhari-hari , obatnya ngambil disini, tebusnya di apotik sana nah itu menjadi persoalan. Jadi menurut saya Pak Doktor yang terhormat fardhu a'in lah ini menjadikan BPJS Kesehatan ini untuk melayani masyarakat.Jaminan Sosial Tujuan negara, hak kesehatan 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian tolong sekali-kali kita berangkat melihat yang daerah perbatasan-perbatasan Lebak Tangerang Bogor itu ya. Disana itu bukan hanya persoalan gizi ternyata, jadi persoalan kesehatan lingkungan. Apalagi di kota Tangerang dibelakang airport itu orang mandi disitu, air mengalir disitu untuk irigasi tapi naudzubillahimindzalik itu mandi disitu, buang air disitu, cuci piring disitu, cuci pakaian disitu, bagaimana cara mengatasinya itu. Maka tolonglah program yang bersifat ke penyehatan lingkungan ini betul-betul mendapat perhatian. Saya sedang mengembangkan desa sehat pak, mohon dibantu itu. MCK, mereka buang air bersleweran itu, bukan daerah persawahan, perbatasan.Kesehatan Daerah perbatasan, 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu mohon bantu kami akan membuat semacam desa sehat pak, saya dulu pada CSR dari tempat lain, saya membantu disitu, sekarang mereka butuh sekali. Dan terutama juga perbatasan antara Serang dengan Kabupaten Tangerang itu juga banyak desa-desa di nelayan itu yang tidak tergarap dengan baik, mereka buang air itu di sawah kemudian dipinggir laut dan sebagainya. Mohon perhatian , termasuk juga gizi pak, gizinya buruk sekali.Kesehatan Desa sehat 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Di slide 16 itu ya, itu ada rincian kegiatan utama dan target Ditjen Bina Gizi, poin kedua itu ada makanan tambahan anak sekolah, saya kira itu bagus sekali tetapi memang masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah yang harus ditangani. Saya di Banten III itu hampir semua sekolah TK, SD itu terutama Kabupaten Tangerang itu memang gizi rata-rata buruk itu, apalagi daerah nelayan ya di Pantura, Panturanya Tangerang itu ada Kronjo, ada Pakuhaji, Mauk itu memang daerah-daerah yang sangat terisolir sekali. Nah saya kira memerlukan perhatian yang luar biasa. Kemudian juga dari sisi yang lain itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan gizi, dan lain –lain diperlukan sekali disitu. Padahal itu daerah perbatasan ibukota, penyangga tapi keadaannya tidak lebih baik dari yang ada di daerah lain, maka memerlukan perhatian yang luar biasa.Kesehatan Gizi anak buruk di daerah 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi lepas dari persoalan-persoalan politik itu kebutuhan MCK per desa per RW itu perlu. Saya pribadi pernah membantu beberapa WC itu tidak cukup. Satu RW saya pernah bantu ada 5 WC berjejer begitu ternyata dapat sambutan luar biasa, sekaligus juga mengucapkan terima kasih. Tapi dari sisi kuantitasnya masih sangat sedikit.Kesehatan Kebutuhan MCK 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Saya kira inilah beberapa hal tambahan Ibu Pimpinan, mudah-mudahan mendapat perhatian dari Pak Dirjen keduanya. Dan dari segi angka-angka kami setuju saja yang penting untuk rakyatlah, dan jangan lupa Dapil-dapil.Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan kesehatan lingkungan 9
M. ALI TAHER 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian dari Dirjen P2PL, di Tangerang itu banyak orang berpenyakit Kusta itu berkeliaran dimana-mana itu. Saya sudah bicara dengan Pak Walikota berkali-kali tetapi karena memang ranahnya itu ranah Kemenkes itu pak, mohon perhatian yang sungguh-sungguh, mereka juga kan manusia, keluarga kita juga keluarga besar rakyat Indonesia, memerlukan perhatian. Saya pernah mengusulkan bahwa (mohon maaf ini Pak Dirjen), perlu relokasi rumah sakit Sitanala itu meskipun kemarin belum mendapat tanggapan yang maksimal tapi saya untuk kepentingan rakyat penyandang penyakit kusta itu saya pikir perlu relokasi, ini supaya lebih manusiawi. Kami sudah mendesak berkali-kali dengan Pak Walikota dan beliau setuju itu relokasi kemudian disitu dibangun rumah sakit rujukan atau rumah sakit apalah atau kepentingan Depkes lainnya lebih bermartabat. Saya kira itu yang perlu mendapat perhatian yang lebih.Kesehatan Penyakit kusta 9
M. Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian yang saya terharu sekali itu tadi halaman 2 ada produk baru jenjang pendidikan jika ada kematian , ini salah satu produk yang saya kira luar biasa itu bagus. Jadi agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat ya . Manfaat baru JKM, beasiswa pendidikan anak untuk setiap peserta yang meninggal dunia pertanyaannya jenjang pendidikan sampai mana? SD kah? SMP, sampai perguruan tinggikah dan lain sebagainya, ini perlu penjelasan supaya ekspektasinya tidak berlebihan dari masyarakat , jangan sampai nanti ketika usia masih muda pekerjanya meninggal meninggalkan anak kemudian seolah-olah sampai perguruan tinggi misalnya itu perlu penjelasan dan kepastian. Rakyat ini kan khawatir ya, kalau sosialisasi tidak mantap itu nanti itu menagih janji itu di masyarakat Pak Ketua, jadi perlu kepastian yang besar.BPJS KetenagakerjaanJenjang Pendidikan Peserta BPJS 9
M. Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-Laki Yang kedua kira-kira jumlah perusahaan tadikan jumlah 16 juta itu kan anggotanya berapa si jumlah institusi perusahaan yang telah menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan secara institusi. Dari total itu berapa yang tidak ikut dan kenapa tidak ikut, karena ada kendala-kendala teknis itu tidak seluruh pemberi kerja itu memberikan apa namanya menjaminkan pekerjanya. Saya ini tinggal di Tangerang, Dapil Tangerang meskipun asli NTT saya hampir setiap saat itu berinteraksi dengan teman-teman di tenaga kerja, saya tahu persis dilapangan.BPJS KetenagakerjaanNominal Peserta BPJS 9
M. Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-Laki Kemudian produk lain itu saya kira perlu juga pendalaman yaitu pekerja nonformal tadi dengan iuran 6.000 berapa itu 6.800, nah ini maksudnya termasuk apakah nonformal itu pembantu rumahtangga? Atau mau seperti apa? Apakah juga misalnya saya kebetulan ini mengurus Yayasan Muhamdyah banyak guru yang masih honorer, itu kalau dulu waktu saja Wakil Direktur Rumah Sakit itu hampir semua pegawai kita masukan di Jamsostek termasuk saya juga termasuk Jamsostek. Dan memang pelayanan waktu itu begitu saya pensiun itu nggak sampai 20 menit memang, datang serahkan tunggu kluar duit luar biasa. Tapi yang saya maksud inikan banyak guru-guru yang itu juga mereka juga kerja, ribuan guru itu juga di madrasah-madrasah yang menjadi pekerja tapi tidak ada kepastian apakah mereka perlu juga bisa jangkauan menjadi BPJS Ketenagakerjaan sampai kesitu apa tidak? Karena ini penting sekali supaya guru yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat yang begitu hebat , pahlawan tanpa tanda jasa itu dan itu ribuan kami tangani sekarang ini tidak di kepastian pak. Honor guru kadang-kadang di Tangerang itu di madrasah-madrasah ada masih yang 100 ribu perbulan, ada 200 ribu.BPJS KetenagakerjaanPekerja Non-Formal 9
M. Ali Taher Parasong 1 PAN Banten III Laki-Laki Saya Mohamad Ali Taher Parasong dari Fraksi PAN Nomor 495. Saya kira persentasi hari ini bagus sekali, komprehensif, fokus dan informatif terima kasih. Saya mencoba mencerna satu-satu tetapi hanya beberapa yang perlu saya ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi. Pertama ada penambahan 150 tadi Pak Direktur 50 kantor ya, kantor cabang itu kira-kira berapa tenaga kerja yang harus diserap di situ, dan apakah sudah dipertimbangkan betul efisiensi dan efektifitasnya karena membuat kantor baru itu sama dengan investasi cukup besar sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, IT, biaya dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk menambah tenaga kerja ya senang saja kita sebagai DPR itu kan semakin banyak orang kerjakan semakin senang dan bapak-bapak bisa mendapatkan barokahnya, DPR bisa mendapatkan dukungan moril dari para peserta.BPJS KetenagakerjaanPenyerapan Tenaga Kerja 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Lanjut ya. Kemudian kerjasama lintas sektor itu hanya yang terkait saja tapi tadi mungkin lupa juga Kementerian Luar Negeri, Kemenlu kok nggak dilibatkan? Padahal banyak sekali persoalan-persoalan ada juga atase-atase kita di luar negeri yang memerlukan kerjasama. Jadi bukan hanya Polri, Kejaksaan, Kemenlu nggak ada gimana?BPOM Kerjasama lintas sektor 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Saudaraku Kepala BP POM dan staf.Nama saya Muhammad Ali Taher Parasong Dapil Banten 3 Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Nomor A-495, asli Nusa Tenggara Timur.Saudara Pimpinan dan BP POM yang saya hormatiBPOM Kewenangan 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Pengawasan 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Yang keempat produk itu bukan hanya rasa aman, bermutu, bergizi tapi halal , bukan hanya halal tapi toyib. Jadi rasa aman, bermutu, bergizi dan halal. Halalan toyyib. Halal itu dalam perspektif agama, saya itu bukan ahli agama, cuma senang ngomong saja. Halal itu artinya cara mendapatkannya cara memproduksinya, thoyib itu cara menggunakannya, halal thoyib. Halal itu artinya boleh, baik, baik yang bagaimana? baik cara mendapatkannya, baik mengolahnya. thoyib menggunakannya. Saya tersinggung ini iklan dove itu , kalau pakai bedak ini anda menjadi putih, saya tersinggung. Saya orang hitam, saya pakai terus nggak putih-putih itu. Iklan itu nggak punya etika itu. Nah sejauh mana pengawasan dari BP POM itu, kok sekali pakai bedak bisa putih gitu loh, padahal Tuhan mengatakan bahwa kami jadikan engkau manusia itu hitam, putih, kuning, kemerah-merahan itu adalah cara Tuhan untuk menilai amal baik kalian, Alladzi khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum aiyukum ahsanu ‘amala, begitu. Ini apa-apa pakai ini langsung putih, enak saja, dasarnya hitam ya hitam saja, tapi kan manis kan begitu. Nah ini ya tersinggung berat, tapi mau gimana lagi. Jadi memang orang hitam memang diskrimininasi, nggak enak juga, tapi senanglah jadi orang hitam, setiap saat orang pergi haji yng direbut hajarl aswad.BPOM Produk halal 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Kemudian selanjutnya bagaimana kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia kaitan dengan produk-produk halal. Ya ini juga perlu mendapat perhatian bagi kita. Siapa yang menentukan halal? saya pernah mendengar istri saya pergi, maaf ini karena orang Islam itu kan dalam hal makanan dijaga betul. Ada warung kemudian istri saya masuk bersama teman-teman gurunya disitu ada tertulis halal sertifikat MUI, Ternyata mohon maaf , ada makanan makanan yang tidak halal di situ, istri saya tidak makan kemudian agak muntah di situ, kenapa? Namanya Sri Murniati, agak peka dia, agak murni-murni dia. Jadi begitu makan dia muntah, kemudian yang punya warung marah, kenapa? loh ternyata memang halal itu hanya dibuat, bukan karena sertifikat yang diberikan secara sah oleh MUI. Padahal maaf, ada makanan babinya disitu, nah maaf, kan orang Islam peka sekali begitu-begitu. Nah inilah persoalannya siapa yang mengawas sampai di situ? Ada kepalsuan memberikan ijin halal, tapi label MUI disitu tapi palsu. Aspal asli tapi palsu, mohon sampai disitu.BPOM Produk halal 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Publikasi 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi saya kira sosialisasi penting, Saya ingin Pak Kepala Badan ini muncul di TV muncul di televisi dengan Ketua Komisi IX dan Wakil-wakilnya apa itu produk yang baik ini begini yang tidak itu begini, supaya ada, supaya dikenal gitu loh. Kok BP POM saya juga baru kenal ini, dulu itu yang terkenal sekali pak siapa namanya itu? Sempurna, terkenal sekali itu, karena apa, sering di TV, yang terakhir dimarahi Menteri Ibu Fadilah, dia yang mengawasi dia yang ya begitu itu lah. Jadi menurut saya kerjanya BP POM sekarang ini baik tetapi kurang dipublikasinya jadi nilainya kurang bagus maka sering-seringlah muncul di TV, jangan terlalu sering juga kalau nggak ada kerjaan. Ya jadi muncul di TV, berikan sosialisasi tetapi sosialisasinya edukatif, persuasif tidak sekedar muncul tapi muncul itu bermakna gitu loh. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan tetapi kalau dikasih angka sekarang ini ya sudah baguslah. Ya A min lah, Min nya itu karena nggak ada Undang-Undang nya, kalau sudah ada Undang-undangnya berarti A plus. Jadi itu tugas Saudaraku bersama Komisi IX untuk bisa mengantarkan tahun ini dan tahun selanjutnya supaya bisa sudah ada undang-undangnya. Terakhir sekali saudaraku sekalian, kerjasama dengan Pemda itu menjadi penting, balai-balai itu bukan sekedar ada saja tapi balai-balai yang memiliki kemampuan untuk melaku riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akibatnya juga untuk perlindungan konsumen.BPOM Sosialisasi BPOM, 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Saya ada kurang lebih sekitar 12 pertanyaan, tapi karena sudah dijawab oleh teman-teman sebagian ya tinggal sedikit lah. Tadi sebagian sudah tanyakan, saya ingin membaca Republika pagi ini. Miras Oplosan tewaskan dua remaja putri di Serang, itu pengantar saja. Ini kaitan dengan lemahnya pengawasan mungkin saja oleh BP POM, tetapi tanya dulu Pak kepala ini Miras termasuk nggak dalam pengawasan saudara? Jawab dulu Pak. Ijin, langsung ya. Yang namanya oplosan ya nggak ijin ya. Ya sudah bukan ujian pak, ini sekedar pertanyaan. Jadi saya kira pertanyaan pertama kenapa selama ini belum mengajukan Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang BP POM itu pertanyaan pertama. Padahal yang diawasi adalah produk-produk makanan, minuman dan lain-lain sebagainya termasuk kosmetik itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berarti kelemahannya pada BP POM, ini kita harus jujur. Sehingga ketika menegakkan hukum apalagi sanksi-sanksi itu tidak bisa terwujud saya paham itu, saya orang hukum. Nah oleh karena itu barangkali menurut hemat saya grand strategi kita dari Komisi IX mendukung saudara-saudara agar tahun ini selambat-lambatnya tahun depan sudah ada Undang-Undang BP POM, supaya ada kepastian di dalamnya bergerak, supaya ada sanksi pengawasan dan lain sebagainya itu lebih bagus. Ini juga terkait erat dengan persoalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, karena saudara tidak memiliki kewenangan langsung sampai ke bawah sehingga ketika sangsi itu berjalan pengawasan tidak maksimal di lapangan. Sehingga persoalan yang sama muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi karena ada ketidakpastian hukum, kepastian hukum itu dibangun atas dasar lima pilar, kalau empat pilar Pancasila, kalau ini lima pilar.Lima pilar, pilar pertama dasarnya mesti jelas, yang kedua prosesnya jelas, lembaga yang menangani jelas, kewenangannya mesti jelas, sangsi dari aturan pelaksanaannya mesti jelas, lima prinsip inilah disebut dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Jadi kalau saudara pengawasan ya pengawasan saja, tindakan tidak bisa akan terwujud kecuali dilimpahkan kepada pidana umum yang terkait dengan pihak kepolisian Republik Indonesia maupun pihak penyidik yang terkait. Penyidik yang 500 orang tadi itu bagi saya juga hanya penyidik temporar, tidak bisa melakukan eksekusi.Nah oleh karena itu menurut saya grand design kita adalah harus menjadikan Undang-Undang susahnya dimana, mari kita bicarakan disini, nah gitu loh, supaya Saudara Kepala BPOM tidak berpikir sendiri, kasihan. Sudah kecil, tambah kecil ntar. Yang kedua dalam rangka meningkat daya saing globalisasi itu ditandai dengan 3 T, ini teori ya. Pertama adalah telekomunikasi, yang kedua adalah transportasi, ketiga adalah trade perdagangan. Saudara bisa baca itu, saya punya buku namanya melawan globalisasi. Yang ketiga dampaknya juga tiga, triple F, satu adalah food, yang kedua fashion ketiga fun. Jadi kaitan dengan globalisasi yang terkait erat langsung adalah food itu, maka menurut hemat saya kerjasamalah dengan lembaga-lembaga sektor lainnya itu betul-betul diwujudkan. Nah sekarang ini posisi BP POM itu masih sangat pasif kenapa? Karena nggak ada kadang-kadang Undang-Undang. Yang ketiga pengawasan terhada pprodusen. Ini BP POM tidak bisa langsung karena dia juga ada dibawah perlindungan Departemen Perdagangan Perindustrian. Nah saudara masih pasif juga, kenapa? nggak ada undang-undangnya.BPOM Undang-undang BPOM 9
M. Ali Taher Parasong 2 PAN Banten III Laki-Laki Saya menyampaikan ini karena saya dulu itu adalah mewakili manajemen rumah sakit islam sebagai pemberi kerja. Seluruh yang berkaitan dengan itu tidak boleh mereka nanti pensiun itu dalam keadaan menangiskan air mata, kepedihan, maka rumah sakit islam jakarta begitu keluar dapat pesangon, dapat koperasi, dapat dana pensiun, ada 4 komponen. Kenapa kita ingin mereka bahagia sebagaimana kita juga ingin bahagia. lni mungkin agak terlalu filosofi, tetapi saya menyampaikan ini karena tadi ideal sekali Pak Simbolon menyampaikan pandangan-pandangan tadi itu, tetapi Saudara ku sekalian percayalah bahwa memberikan kebahagiaan kepada rakyat itulah tujuan negara yang sesungguhnya dan tujuan negara terletak pada Saudara-Saudara sekalian. Maka saya menyampaikan perbaikilah upah itu, outsourching dihapuskan, jangan Pak, jangan, burung gereja saja hidup kok apalagi anak bangsa, jangan meneteskan air mata anak bangsa terlalu banyak. Outsourching, saya Ali Taher maupun Fraksi PAN menyatakan hapuskan, tidak adil membiarkan mereka dalam ketidakpastian. Banyak buruh Pak datang kepada saya menyampaikan frasa "saya ini mau balik".Ketenagakerjaan Hapuskan Outsourching 9
M. Ali Taher Parasong 2 PAN Banten III Laki-Laki Saya kira dalam pandangan idealisme itukan memberikan kerja itu juga mendapatkan pahal yang besar. Sebenarnya apa yang dikatakan 3 pembicara tadi, Pemerintah pekerja maupun APINDO tadi, idealismenya sudah tercapai antara that sains dan that solen kita ingin mempertemukan itu. Jika ada sains itu konteksnya normatif, perangkat perundang-undangan itukan memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap setiap pencari kerja. ltu sudah oke, tinggal implementasinya itu yang memerlukan pembahasan kita bersama-sama. Pembahasan bersama-sama landasan normatif tadi itu, mohon maaf nama saya Ali Taher, asli Nusa Tenggara Timur tetapi Daerah Pemilihan Banten Ill Daerah Buruh. Jadi saya tahu persis kondisi objektif yang ada di lapangan. Ada 3 pendekatan yang kita lakukan di dalam memandang persoalan-persoalan buruh ya meskipun saya tidak terlalu setuju menggunakan istilah buruh tetapi istilah pekerja-lah. Buruh itu terlalu tidak manusiawi-lah, kita mengundang pekerja sajalah, harus rasional objektif proporsional memandangnya, ada 3 pendekatan : rasional, objektif, proporsional tetapi fokus, jangan ambang-ambang seperti swapi abstraktur yang tidak pernah nampak itu, tidak boleh begitu. Kalau istilah tadi ghost itu mungkin tidak terlalu setuju istilah ghost apa itu, ghost labour, mestinya dis-ghost and employement, penganggur tersembunyi tetapi bukan dalam pengertian, ghost itu mungkin kehantu-hantuan itu.Ketenagakerjaan Pendekatan Persoalan Buruh 9
M. Ali Taher Parasong 2 PAN Banten III Laki-Laki Setidak-tidaknya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanatkan tentang hidup layak dan bekerja. Kemudian Pasal 28 D juga begitu "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Kalau kita konkordansikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, barangkali itu juga memiliki hak yang sama.Ketenagakerjaan UU 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Prinsip-prinsip di dalam hubungan kerja itu adalah prinsip kepastian Hukum dan keadilan, keadilan dalam upah, dalam prinsip pandangan saya itu mesti adil dan wajar. Adil itu menggantungkan kepada hak dan kewajiban baik perusahaan maupun pekerja, wajar itu dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis sehingga kemampuan perusahaan itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, kesejahteraan pada gilirannya juga akan semakin baik.Nah disinilah diperlukan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak. Nah oleh karena itu menurut hemat saya faktor manajemen yang terbuka, transparan, itu sangat diperlukan. Jadi menurut pandangan saya DPR sebagai lembaga regulator dan juga pengawasan bagi kepentingan-kepentingan kebangsaan kita menurut saya fungsi yaitu sebagai mediator dari komunikator pada kebijakan publik tidak kepada teknis, teknisnya serahkan kepada Kementerian. Nah oleh karena itu kan berharap bahwa kaitan dengan kebijakan-kebijakan kepastian hukum bagi pekerja itu harus mendapatkan kepastian hukum. Unsur-unsur kepastian hukum dalam ilmu hukum itu ada lima, pertama dasar-dasar hukum yang dijadikan kebijakan mengambil keputusan itu mesti jelas tepat karena itu sifatnya mengikat. Yang kedua, lembaga yang mengambil keputusan itu pun harus sesuai dengan kewenangan atau otoritas. Yang ketiga prosesnya itu juga tepat. Yang keempat waktunya juga pas. Yang kelima itu adalah keputusannya juga tepat.Tenaga Kerja Keadilan, 9



M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Ya terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja manajemen yang baik 9
M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Jadi menurut hemat saya inilah yang diperlukan. Maka dalam hal ini saya mulai dari yang pertama PT. CNOOC, saya kira outsourcing itu karena ini punya negara ya usul saya tidak boleh terjadi. Jadi harus seluruh tenaga jika pekerjaan itu definisinya berulang-ulang dan dikerjakan terus menerus itu kalau maksimal 5 tahun sudah harus diangkat sebagai pegawai tetap apalagi itu perusahaan negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pekerjaan yang lain, ini saya tidak membela siapa-siapa. Saya membela rakyat Indonesia juga membela kepastian hukum. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan sengketa para pihak menurut pandangan saya itu karena ada waktu, ada apa namanya ada lokus yang tidak tercapai, ada sebuah Panel apa namanya sebuah komunikasi yang tidak terjadi karena ada yang dirahasiakan disitu. Kalau ada rahasia itu rahasian-rahasiaan, sakitnya itu di sini. Jadi menurut saya kalau seorang pemimpin itu seperti Harun Al-Rasyid seorang tokoh Persia dia lahir tahun 764 meninggalkan 809, yang dicari itu pemimpin yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi oleh karena itu menurut saya, saya tidak menggurui ini orang pintar semua ini. Jadi oleh karena itu bagi saya memberi pekerja kepastian keadilan itu bagian yang harus menjadi cita-cita bersama dari perusahaan. Saya mantan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, ketika itu outsourcing saya tidak boleh, jika ada pegawai, pesuruh yang mau jadi pegawai yang sudah 5 tahun pekerjaannya berturut-turut, fardhu a'in harus diangkat apapun alasannya. Saya memberi umpama, burung gereja saja itu dapat makan apalagi banyak anak Indonesia yang sudah bekerja kok diperhatikan, tetapi kata pengusaha kalau uangnya nggak ada bagaimana? Kan ada efisiensi, tingkat produktifitas kan bisa ditingkatkan, ada kinerja perusahaan bisa dicapai dengan prediksi perusahaan sekian puluh tahun bisa dicapai, apalagi Migas kok minyak dan gas. Untuk Anggota DPR saja ada kok, apalagi untuk rakyat masa nggak ada? Loh ketahuan ketangkap macam-macam SK Migas itu apa artinya? Menumpukkan kekuasaan itu pada orang-orang tertentu, rakyat diabaikan hak-hak dan air matanya. Ini saya bicara bukan untuk menyenangkan kalian, tidak, hati nurani saya bicara itu. Oleh karena itu memberi makan pada orang yang membutuhkan apalagi pekerja dengan senang hati maka tingkat produktifitas dan aspirasinya akan meningkat, ya kalau saya. Ini saya bukan untuk menyenangkan supaya nanti dipilih lagi ya nggak lah. Hidup sekali ya hidup yang berartilah bagi kita ya. Ya itu bagi saya itu.Tenaga Kerja Outsourcing, 9

M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki
Oleh karena itu PT. CNOOC agar betul-betul mempekerjakan kembali teman-teman yang kemarin itu. Jika ada yang memang bermasalah, bina, bimbing, nasehati dia agar kembali kepada jalan yang benar. Fungsikan pembinaan-pembinaan itu, Saya ini sepuluh tahun menjadi Wakil Direktur Insya Allah nggak ada masalah karena dengan hati nurani. Jadi bukan saya membela siapa, ini-ini penting. Supaya gejolak-gejolak sosial itu diperusahaan tidak boleh terjadi lagi karena apa, kita perusahaan juga memerlukan kepastian untuk berusaha. Kemudian PT. DNP Dai Nippon Printing Indonesia. Ya Saya kira begitulah. Jadi oleh karena itu menurut hemat Saya kedua adik-adik dari SP itu dua-duanya ketemulah disini saya melihat ada dua persepsi yang berbeda. Bertemu dulu kalian berdua, sama-sama anak Indonesia, sama-sama pekerja dibawah bimbingan Bapak Depnaker ini dengan Disnaker dari Karawang ini bicara dulu baik-baik supaya satu usulannya supaya jangan bikin bingung perusahaan. Jadi oleh karena bicarakan dulu baik-baik, ya bicara baik-baik supaya perusahaan itu berjalan, supaya nanti upahnya juga kalau sudah punya kemampuan membayar 20% ya kenapa tidak.
Tetapi juga harus wajar, adil dan juga adil wajar nasional. Saya kira inilah pandangan-pandangan saya bahwa Mba Dewi tadi dengan bergelegar ya menyampaikan diatas kertas ini memang perlu tapi yang diperlukan sekali adalah perasaan kita memutuskan di atas kertas itu. Saya kira inilah pandangan saya Mohamad Ali Taher Parasong dari fraksi PAN DPR Republik Indonesia. Tetapi keputusan ini perlu ada kepastian hukumnya waktunya kapan itu dikembalikan mereka bekerja. Nah supaya ada pastinya, kapan mereka kembali, kalau tidak maka DPR Komisi IX akan menagih kembali janji itu. Jika ada persoalan lapangan kembali bicara satu meja bersama-sama tidak boleh ada anak yang di PHK kan, ya tidak boleh, kalau keterlaluan ya nggak apa-apalah. Ya artinya ada mekanismenya, SP satu dulu, SP dua dulu, SP tiga dulu, mbok ya jangan ujug-ujug gitu loh. Ujug-ujug itu apa ya? Jangan ujug-ujug. Jangan tiba-tiba, serta-merta, sekonyong-konyong setiba-tibanya ces pleng ya nggak bisa dong. Orang inikan juga rasionalnya berjalan, emosinya berjalan, harga diri, harkat martabatnya itu berjalan. Nah oleh karena itu Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Sirus supaya memperhatikan. Ya Saudara Pius teman saya supaya memperhatikan betul-betul ini, jika satu dua bulan tidak ada masalah Pak Dirjen kita kembali bicara, supaya tuntas tas tas tas. Kalau tadinya sakitnya disini, jangan sampai kembali sakitnya disini.Tenaga Kerja Pertemuan SP 9

M. ALI TAHER PARASONG 1 PAN Banten III Laki-laki Ya terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja regulasi 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Kita bersyukur pada Allah siang ini bisa ketemu, meski terlambat saya ucapkan selamat bekerja kepada Bu Menteri, mestinya 5 tahun lalu sudah jadi menteri , tapi Allah menunda keberkahan itu pada hari ini. Mas Fahmi Idris , rekan saya baik sekali, ketika beliau jadi Direktur Utama BPJS itu saya sudah ucapkan selamat pada waktu itu. Saya nama lengkap Mohamad Ali Thaher Parasong, Dapil III Banten Nomor A-495 meliputi kota Tangerang Kabupaten Tangerang-Tangerang Selatan, asli NTT maka agak lain. Pendek saja yang pertama untuk Ibu Menteri yang saya hormati, ini secara teknis saya sudah baca. Saya mendalami, sengaja saya datang lebih awal, saya membaca dan mencermati namun belum memuat tentang filosofi dasar bekerjanya program ini. Negara kita negara Republik Indonesia dan Indonesia negara hukum, maka cara berfikir kita filosofi berpikir kita adalah normatif konstitusional. Saya tidak melihat pada posisi dalam ini. Oleh karena itu menurut saya kesempatan berikutnya tolong para ahli hukum di biro hukum sebelum Ibu Menteri membicarakan, dasar-dasar itu penting karena itu turunan semua program yang ada dibawahnya. Baiklah tujuan negara dan filosofi bangsa kita menyatakan bahwa Pancasila itu filosofi ... Kata Bung Karno. .......(bahasa Belanda??) Dasar berpijak, dasar berfikir alas berbuat, maka turunannya itu adalah didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah salah satunya memajukan kesejahteraan umum.BPJS Kesehatan Filosofi negara 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Lanjut, oleh karena itu sasaran kita bekerjasama dengan pemerintah daerah itu menjadi penting mana yang menjadi wilayah kerja otonominya pemerintah daerah, mana yang menjadi wilayah kerja dan pemerintah pusat yuk dikompromikan. Kalau susah ketemu berdua ajak DPR, maka ketika kunjungan kerja jangan kirim Eselon II jangan, Eselon I yang memiliki kewenangan itu. Penting ini, karena DPR membuat duit, kalau nggak dikasih bagaimana? ngancam ini. Jadi penting ini, hargailah DPR itu karena dipilih oleh rakyat, di otak belakang yaitu rakyat ,rakyat dan rakyat. Maka dia bergerak bidang politik, politik itu adalah negara keadaan bergerak , state in action. Kalau birokrasi negara dalam keadaan berhenti kalau nggak ada uangnya , kalau DPR nggak, punya uang, nggak punya uang rumah dijual itu buat nyaleg. Nah ini fakta, 5 tahun kemudian di outsourcing nggak dipilih lagi, waduh kasihan . Daripada serius kan harus ada begini. Lanjut ya. Oleh karena itu menurut hemat saya rakyat, buruh tani, nelayan itu menjadi fokus pelayanan kesehatan . Maka saya usul Ibu Menteri, supaya dibangunlah puskesmas di pulau-pulau kecil, di pesisir-pesisir pantai dan perbatasan, supaya membangun kebanggaan Indonesia bahwa kami inilah warga negara Indonesia bukan warga negara Malaysia , begitu. Masa ada warga negara Indonesia lebih senang menaikkan bendera Malaysia, kan nggak benar. Kenapa? kebutuhan dasar tidak terwujud. Jadi Ibu Menteri yang saya hormati, saya mengenal Ibu Menteri sudah lama namanya, orangnya, tetapi saya baru berinteraksi baru sekarang. Nah oleh karena ini momentum saya siapkan betul,mumpung Ibu Menteri hadir Nah oleh karena itu buruh tani, nelayan itu menjadi prioritas karena mereka ini garda terdepan untuk membangun ekonomi kerakyatan, dari merekalah kita ini anggota DPR ada, anggota DPR ada kemudian birokrasi bisa bekerjasama kira-kira begitulah.BPJS Kesehatan Kerjasama dengan DPR 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Kemudian selanjutnya tenaga kesehatan, sebagai salah satu sumber daya kesehatan tolonglah hak-hak dasar kepastian hukumnya dalam bekerja dipenuhi. Saya reses kemarin ketemu dengan Bupati Walikota seluruhnya mereka menerima saya dengan penuh seluruh pejabat. Karena saya ancam, saya orang hitam jadi mereka takut duluan. Saya bilang "Pak Bupati, Walikota apa yang saya bantu sekarang?" , mereka mengatakan bantu yakinkan Ibu Menteri bahwa kami bisa membangun rumah sakit yang terbagus, jika pemerintah pusat bisa membantu apa yang bisa dibantu? tenaga ? alatnya? dan lain-lain sebagainya termasuk tenaga kesehatannya agar diangkat kalau sudah 5 tahun. Syarat diangkat itu artinya apa? 5 tahun bekerja secara terus menerus pada tugas pokok dan fungsi yang sama maka tidak ada alasan lain diangkat. Soal duit cari donk DPR bersama Menkes, ya sama pemerintah , loh mereka sudah kerja, mereka juga anak bangsa, rakyat kita, menjelang 40 tahun nggak diangkat-angkat air mata terurai, dosa pemimpinnya , apalagi Menterinya nggak angkat-angkat. Menteri yang lama, yang baru kan belum. Maka sekarang tunjukkan Ibu Menteri angkatlah bidan desa, bidang yang belum diangkat, perawat yang belum diangkat 5 tahun supaya diangkat itu, termasuk hak-hak mereka hak masa kerjanya. Masa kerjanya 3 tahun kemudian diperbaharui lagi menjadi nol tahun, nggak boleh begitu, enggak boleh. Harus diangkat berdasarkan tanggal pada saat dia masuk dan ketika diperpanjang tidak dihitung, tetap dihitung menjadi masa kerjanya. Saya ini mantan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, jadi saya paham ya. Oleh karena itu saudaraku sekalian penting artinya bagi kita untuk mengorangkan orang tenaga kesehatan ini , saya nggak bisa membayangka kalau perawat satu hari tidak berhadapan dengan pasien . Dalam penelitian itu 4 jam minimal dia bertemu dengan pasien, dokter 7 menit, karena dia kemana-mana kan. Oleh karena itu penting sekali, ini amanat penderitaan rakyat, Ampera Bung Karno, partainya PAN. Kemudian untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau yang banyak penduduknya atau bukit yang tidak banyak penduduknya agar dibuatkan ambulans laut. Saya, keluarga saya meninggal dari Pulau Solor ujung Desa Lamakera menuju kecamatan di puskesmas pembantu, meninggal di tengah jalan. Karena ketika mau partus pendarahan, nggak ketolong, meninggal, Innalillah, kasihan airmata mereka, mana bagi kami untuk memperjuangkannya?BPJS Kesehatan Kesejahteraan SDM kesehatan 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu ditertibkan, ada regulasilah dibuat oleh Menkes itu . Lari ke Pak Fahmi, BPJS sekarang ini saya mengamati dari hati nurani saya BPJS jauh lebih cepat larinya sekarang meskipun integrasi dari berbagai macam asuransi. Selamat ini pak, gencarnya promosi tetapi tidak sejalan dengan pekerjaan di lapangan. Pak Fahmi gencar, di lapangan belum terlalu , tapi untuk Tangerang sudah bagus pak supaya jangan dipecat pejabat , tapi kebetulan pejabatnya bagus, Nyonyanya Pak Fahmi kan juga rumah sakit umum, jadi ini rupanya ada dampaknya itu. Dampaknya bagus saya lihat, hampir semuanya mengaku bagus, kalau bisa begitu, bagus itu. Yang kedua adalah harus ada batas waktu integrasi program lokal dengan BPJS, ada Jamkesda, ada Jamkesmas, ada multiguna misalnya supaya kapan itu mulai dibatasi waktu full BPJS, supaya ada kepastian, kemudian tidak ada tumpang tindih. Kapan-kapan ditindih nggak apa-apa tapi ada tumpangannya . BPJS Kesehatan Kinerja BPJS 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu menurut hemat saya jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok-pelosok itu menjadi fardhu a'in, bukan lagi fardhu kifayah, apalagi sunnah, sudah begitu posisinya. Karena apa, 2 garda terdepan membangun sumberdaya manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Para ulama berdo'a salah satu keberkahan negeri itu adalah allahummaftah alaina abwa khair abwa basihah, pintu sehat baru pintu selamat pintu surga. Rakyatnya mengedumel, doanya Komisi IX ini, ngedumel bagaimana pemerintah itu bahagia sejahtera, boleh diatas Menara Gading bahagia, tapi kalau rakyat tidak bahagia dosa bagi pemimpinnya, termasuk DPR. Ini penting saya sampaikan. Oleh karena itu menurut hemat saya diperbanyaklah puskesmas-puskesmas 24 jam itu. Terutama di pulau-pulau dan daerah perbatasan dan hutan-hutan jangan dianggap hutan nggak ada orangnya , banyak lembaga desa hutan itu. Maka rumah sakit bergerak itu perlu, perlu ada itu. Bergerak, dimobilisasi, jangan lihat proyeknya tapi niat awal untuk membantu rakyat supaya hidup bahagia dan sejahtera itu penting. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu orang tidak punya beban, kalau saya sakit datang kerumah sakit sembuh, hanya itu saja rakyat, nggak ada yang lain. Saya sakit, datang ke rumah sakit sembuh, bahagia itu kuncinya. Sejahtera apa sih? nanti BPJS larinya itu, sejahtera itu kan artinya orang tidak takut hidup hari esok, kalau lihat kamus besar Bahasa Indonesia itu bahagia sentosa, itu kata orang yang berduit. Kalau rakyat nggak, sejahtera itu orang tidak takut hidup hari esok, kalau masih ada negeri takut hidup hari esok nggak punya duit ke puskesmas, itu namanya tidak sejahtera. Padahal doanya kan Assalamualaikum, salam sejahtera, waduh nggak sejahtera.BPJS Kesehatan Pelayanan BPJS ke pelosok 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Bismillaahirrahmaanirrahiim.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan penambahan dari 5% 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Kemudian rumah sakit pemerintah agar diperbanyak, bukan semata-mata kuantitas tapi kualitas. Kemarin saya bicara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Tangerang. Bor nya 80 sampai 90, saya nggak bisa bayangkan betapa crowded nya, BOR itu artinya Bed Occupancy Rate-nya , tingkat hunian 80 sampai 90%, saya nggak bisa membayangkan betapa rumit dan crowded-nya itu. Nah oleh karena itu tolonglah puskesmas itu diberdayakan 24 jam, seperti Balikpapan itu dari cuma kota kecil tadi dia punya 7 Rumah Sakit Pratama, dari 27 puskesmas, 24 itu 24 jam dan ada ambulan dan ada dokternya. Saya membayangkan di kota-kota besar dan didaerah-daerah terpinggir, kalau punya seperti itu saya kira luar biasa. Ini titipan dari Walikota Tangerang tentang Rumah Sakit Sitanala. Dulu tanahnya tanah Depkes, sampai sekarang tanahnya Depkes, puluhan hektar hilang diserobot masyarakat, nah oleh karena sisanya kurang lebih 10 hektar. Tolong diberdayakan tanahnya dari relokasi usulnya, supaya sekarang Pak walikota bagus sekali Pak Arif pasiennya itu yang sudah agak sembuh dipekerjakan 1000 orang menjadi tukang sapu.BPJS Kesehatan Peningkatan jumlah RS pemerintah 9
M. ALI TAHER PARASONG, 4 PAN Banten III Laki-laki Jadi, berdasar penjelasan Pak Dirjen tadi dikatakan bahwa itu sudah adaInpres-nya dan tidak keluar daripada PBI ya. Jadi ini satu hal yang sangat aneh jugakemarin terjadi bahwa dibagikan kartu-kartu Indonesia sehat sementara kartunyadicetak simpang-siur dikatakan ada dari dana CSR BUMN dan lain sebagainya dansebagainya, ini justru menjadi tanda tanya besar bagi kami kartu-kartu tersebutdicetak apakah bukan oleh BPJS atau oleh BPJS? nah ini yang perlu penjelasankarena ini ada kaitannya dengan pada saat kartu itu dibagikan dan ini menjaditanggung jawab BPJS, nah penjelasan Pak Dirjen bagi saya kurang jelas, justru sayabingung malah tambah bingung jadinya, nah di samping itu juga tadi saya mintakandata tentang penyerapan anggaran Tahun 2014 kemarin, sampai sejauh mana inikan tahun anggaran sudah berakhir, karena dengan penyerapan anggaran itu kitauntuk mengevaluasi berbicara kepada bagaimana program kerja Tahun 2015 inisampai sejauh mana, ada hambatan apa dan sebagainya.BPJS Kesehatan Percetakan kartu 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Turunan lagi pada Pasal 28, hak setiap warga negara setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah ini tidak marah pak, cuma suaranya agak kencang sedikit. Jadi cara berfikir ini perlu saya sampaikan supaya ketika elaborasi program kerja di lapangan baik itu menyangkut masalah legislasi, anggaran dan pengawasan kita berpola dari situ supaya mengurangi temuan-temuan dilapangan. Ini saya membantu saudaraku, karena Pak Hang itu Saudaraku. Kemudian Saudaraku juga membantu saudaramu ini, dalam kaitan dengan program kerja. Kemudian cara berpikir selanjutnya adalah Pasal 28 B setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya. Ini nanti kaitan dengan Panja Tenaga Kesehatan, nanti kenapa kok honorer nggak diangkat-angkat sudah 10 tahun 15 tahun, kasihan nanti pada saat ini. Saya ingin banyak bicara tapi waktunya sangat terbatas, saya bacakan sajalah. Bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Berapapun anggarannya itu kalau 5% bagi saya kalau terlalu kecil kita tambah , kalau saya. Karena apa? Luas wilayah negara Republik Indonesia itu 17.508 pulau, posisi terakhir 245 juta manusia, coba bayangkan rumah sakit kita kan tidak lebih dan 1.800 pemerintah maupun swasta, puskesmas tidak lebih dari 10.000 , kalau itu menjangkau 245 juta manusia bisa dibayangkan tidak sampai.BPJS Kesehatan Perlakuan warga negara yang adil, 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Kemudian selanjutnya adalah BPJS Kesehatan yang PBI . PBI itu supaya proaktiflah kasihan masyarakat, terutama orang nggak mampu. Supaya BPJS proaktif bersama dengan Camat, bersama dengan Lurah supaya menjemput masyarakat yang tidak mampu. Karena apa? Banyak penduduk yang tidak memiliki akses informasi kemana mereka harus pergi dan ongkosnya mahal pak, bagi mereka ongkos 20.000 itu sama dengan 2 kilogram beras. Pak Dede, sebentar lagi ya , satu menit ya.BPJS Kesehatan Proaktif PBI 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Kemudian masalah tarif, tarif dokter spesialis. Banyak yang mengeluhkan , ada teman dokter dari pordasi menyampaikan ke saya itu dia stroke, tarifnya berapa? mohon diatur, terutama pordasi Tangerang Banten ya. Kemudian ya saya kira itu saja cukup ya. Pak Dede sudah ini, banyak sekali ini, ada tiga lembar ,tapi kesempatan berikutnya saya akan elaborasi lagi. Tapi niat saya ini adalah nawaitu nya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan Insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Nasruminallah wa fathun qareeb.BPJS Kesehatan Tarif dokter 9
M. ALI TAHER PARASONG, 2 PAN Banten III Laki-laki Nah oleh karena itu usul kami, saya pribadi ini bagaimana kalau Depkes itu membuat rumah sakit rujukan internasional disitu, dekat Airport darimana-mana dekat supaya ada rumah sakit kebanggaan . Saya kira itu salah satu betina itu salah satu alternatif supaya berkembangnya Kota Tangerang menjadi kota metropolis sekarang sebagai daerah penyangga itu menjadi salah satu jawaban orang darimana-mana bisa itu rujuknya disitu. Masa orang NTT kok berubah menjadi Malaysia? Kenapa? karena orang merasa nyaman , sentuhannya bagus 5S salam, senyum, sentuh, sapa sapa dan sopan , itu Malaysia, Melayu. Kok orang kita nggak bisa gitu loh? sama-sama melayu makan nasi, sekali-kali makan ubi, kok mereka bisa, kita nggak bisa gitu loh? Jadi saya kira ini penting artinya buat kita semua untuk berfikir mengenai ke arah itu, terima kasih Ibu Menteri . Tentang penanganan penyakit tradisional atau penyakit alternatif, tolonglah diatur ini banyak korban-korban berjatuhan . Banyak orang berjatuhan karena pengobatan alternatif mengaku ahli padahal itu kan tidak semua juga begitu, banyak berjatuhan.BPJS Kesehatan Usulan RS rujukan internasional 9
Marwan Dasopang 1 PKB Sumatera Utara II Laki-Laki Saya hanya sedikit saja Pak Ketua menambahkan dan mempertegas dari Bang Daniel tadi tentang investasi . Melihat duitnya ini cukup besar dan besarnya duit ini dari buruh. Pertanyaan berikutnya dari investasi atau penyertaan modal , dan seluruhnya seberapa besar efeknya kepada ketersediaan lapangan kerja. Itu satu. Yang kedua mungkinkah kalau investasi ini bisa memberi ruang yang lebar untuk tenaga kerja karena Kementerian Tenaga Kerja pada saat ini sudah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Kalau dihitung itu ribuan arus tenaga kerja yang dikirim itu stop , bisakah duit ini diinvestasikan kesebuah pekerjaan menampung mereka. Saya kira kalau duit yang luar biasa besar ini tidak di penyertaan modal ke bank atau rumah tapi membuat lapangan kerja sehingga tidak lagi moratorium, kita stop tidak lagi ada pengiriman tenaga kerja. Kalau hitung-hitungannya itu bisa kira-kira kendalanya pak? Kita carikan kira-kira apakah payung hukum atau yang lain-lain.BPJS KetenagakerjaanEfek Investasi 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya berharap dengan pertemuan pertama ini kita bisa ada kesepahaman untuk semata-mata membangun bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semoga saja nanti ada jawaban dari Ibu Menteri yang bisa kita bawa ke Dapil kemudian kita berikan penjelasan kepada masyarakat yang ada disana.BPJS Kesehatan akurasi data 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya berharap dengan pertemuan pertama ini kita bisa ada kesepahaman untuk semata-mata membangun bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semoga saja nanti ada jawaban dari Ibu Menteri yang bisa kita bawa ke Dapil kemudian kita berikan penjelasan kepada masyarakat yang ada disana.BPJS Kesehatan Alkes 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Pimpinan.Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IX,Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan beserta seluruh jajarannya,Yang terhormat Pak Dirut BPJS beserta seluruh jajarannya.BPJS Kesehatan Anggaran 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Pimpinan.BPJS Kesehatan hitung ulang 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian yang terakhir mengenai pembangunan infrastruktur dibidang kesehatan. Kita tahu bahwasanya pelayanan yang baik itu harus didukung oleh pembangunan rumah sakit baik itu pembangunan rumah sakitnya kemudian Alkesnya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu kalau ternyata masih banyak rumah rumah sakit-rumah sakit di daerah itu yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat . Memang ada beberapa daerah yang pendapatan PAD-nya tinggi, mereka bisa membangun rumah sakit umum daerahnya dengan baik tetapi banyak juga daerah-daerah yang mungkin PAD nya rendah sehingga butuh uluran pemerintah pusat untuk membangun minimal kamar kelas 3. Ditambah lagi dengan alat-alat kesehatan dan karena rumah sakit daerah ini merupakan rumah sakit rujukan dari program dari JKN ini.BPJS Kesehatan Infrastruktur 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian juga mengenai iuran, iuran yang ada saat ini adalah 19,225 rupiah bagi perorang. Apakah anggaran itu cukup memadai? Apakah peserta PBI yang mendapat premi itu 19.225 itu apakah akan mendapatkan pelayanan yang optimal? Kalau saya berpikir itu tidak tidak optimal sama sekali, apa yang didapatkan oleh mereka dengan hanya mendapat premi 19.000 perbulan . Apakah rumah sakit akan memberikan pelayanan dengan premi yang serendah ini? Oleh karena itu saya harapkan kedepannya ada peningkatan premi tadi bagi peserta PBI, karena yang terjadi di lapangan adalah banyak peserta atau masyarakat yang termasuk dalam penerima bantuan iuran ini mereka terkadang sudah sakit tetapi sakitnya itu mungkin agak lama dipulangkan oleh rumah sakit, lalu nanti disuruh mendaftar lagi gitu, nah saya nggak tahu seperti ini. Oleh karena itu saya harapkan harus ada hitungan ulang lagi sehingga premi bagi peserta bantuan iuran ini lebih yang saya katakan masuk akal, jangan terlalu terlalu rendah. Karena yang namanya pelayanan kesehatan itu harus yang benar-benar dan sempurna, jangan setengah-setengah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk menaikkan ini.BPJS Kesehatan Iuran PBI, 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya berharap dengan pertemuan pertama ini kita bisa ada kesepahaman untuk semata-mata membangun bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semoga saja nanti ada jawaban dari Ibu Menteri yang bisa kita bawa ke Dapil kemudian kita berikan penjelasan kepada masyarakat yang ada disana.BPJS Kesehatan jumlah masyarakat miskin 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Ibu Menteri, Kami merasa berbahagia sekali bahwasanya ini Raker kita yang pertama, semoga dalam lima tahun kedepan ini kita bisa bekerjasama, kita bisa saling pengertian di dalam membangun pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan kita tahu bahwasanya program JKN atau didalam era pemerintahan Pak Jokowi ini program KIS sudah berjalan selama setahun. Tetapi didalam setahun ini ada berapa catatan-catatan yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai pencatatan kepesertaan PBI bantuan iuran, Diketahui bahwasanya hanya terdapat 86,4 juta jiwa yang tercatat. Tetapi ternyata dari 86,4 juta jiwa itu dilapangan yang saya temui ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mereka tetapi mendapatkan PBI tadi. Artinya program ini akan menjadi sia-sia kalau ternyata anggarannya tidak tepat sasaran.BPJS Kesehatan Kepesertaan PBI 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Nah untuk itu kami berharap adanya kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan lembaga atau kementerian lainnya mungkin dari batas statistik atau dari Kementerian sosial, sehingga data-data itu bisa tepat sasaran. Yang kedua mengenai anggaran, anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk PBI, yaitu tahun lalu itu 19,93 triliun. Pada beberapa hari yang lalu Ibu memaparkan ada kenaikan, akan dinaikkan pada APBNP ini menjadi 20,4 triliun dari 19,93 triliun. Yaitu kenaikan sebesar 442,6 miliar. Saya mencatat kenaikan ini sebenarnya tidak begitu signifikan, mengapa? karena ternyata masih banyak yang diperlukan anggaran untuk para peserta PBI tadi. Karena ternyata jumlah masyarakat miskin itu setahu saya dan kita teman-teman di sini itu semakin bertambah. Mengenai jumlah masyarakatnya dari 86 menjadi 8,2 juta jiwa. saya berharap dari 2015 sampai 2019 ada kenaikan yang signifikan, sehingga program-program ini memang benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Kalau kita bicara program JKN atau KIS ini kan dibagi dua antara yang dibantu pemerintah dan mandiri, kalau mandiri okelah, tetapi yang dibantu pemerintah tadi karena ini program JKN atau KIS ini pergantian dari program Jamkesmas yang lalu.BPJS Kesehatan Kerjasama antar kementrian 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Terima kasih Pimpinan.BPJS Kesehatan Kondisi RS daerah 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya berharap dengan pertemuan pertama ini kita bisa ada kesepahaman untuk semata-mata membangun bagaimana kita meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semoga saja nanti ada jawaban dari Ibu Menteri yang bisa kita bawa ke Dapil kemudian kita berikan penjelasan kepada masyarakat yang ada disana.BPJS Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian mengenai masalah masih penuhnya ruangan kelas III untuk pengobatan kemudian juga ditambah lagi mengenai penolakan -penolakan dari rumah sakit. Tentu ini membuat kita sedih mengapa program DJSN ini atau program JKN ini yang mana dulu kita kita sahkan Undang-Undangnya baik itu Undang-Undang JKN, DJSN maupun BPJS itu sebenarnya ingin memperbaiki program dari Jamkesmas tetapi kenyataan di lapangan masih banyak terjadi halangan-halangannya Kemudian kaitannya dengan tugas DJSN tadi salah satunya adalah mengenai usulan kenaikan iuran JKN. Memang kalau dari paparan yang saya terima ini memang kalau kita melihat dasar pemikirannya tentu adalah kondisi keuangan BPJS yang saat ini mengalami defisit , tentu ini merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan karena sejak program BPJS ini diluncurkan ternyata pasien yang berobat ke rumah sakit itu membludak sekali, itu memang fakta yang ada dilapangan tetapi seiring dengan membludaknya pasien ternyata pelayanan itu tidak diberikan secara maksimal. Pada awal diluncurkannya program JKN ini tadi seperti rekan saya katakan memang usulannya adalah 27.000 untuk peserta PBI tetapi karena waktu itu kondisi keuangan negara kita yang tidak mampu maka diusulkan 19.200. Memang seperti yang dikatakan rekan saya terdahulu dari 19.200 itu sebenarnya apa yang bisa didapatkan dari pasien tadi yang peserta PBI. Kita bayangkan saja ada ketimpangan dari peserta PBI yang 19.200 kemudian yang peserta mandiri 25.500 tentu ini adanya pembedaan-pembedaan. Dan dampaknya seperti yang kita lihat sekarang ini setelah setahun berjalan ternyata pelayanan yang diberikan untuk peserta PBI itu ternyata masih belum seperti yang kita harapkanJaminan Sosial Defisit anggaran, kenaikan PBI, penolakan RS9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Nah oleh karena itu mengenai usulan kenaikan saya secara pribadi setuju sekali jika adanya kenaikan, tetapi seperti rekan-rekan saya terdahulu Pak Ghazali saya setuju jika kenaikan itu khusus bagi peserta PBI. Alasannya pertama ini membuktikan bahwasanya posisi keuangan negara kita itu sudah baik, yang kedua alasannya saya ingin adanya perbaikan pelayanan dengan dinaikkannya jumlah iuran dari 19.000 menjadi 27.000 sehingga yang seperti kita dapatkan sekarang penolakan kemudian dokternya tidak ada lalu kemudian dengan alasan rumah sakit penuh itu semoha tidak terjadi lagi. Tetapi untuk untuk kenaikan yang non PBI atau disebut juga peserta mandiri dari 25.500 menjadi 35.500 sebenarnya usulan ini sebenarnya sangat bagus sekali, ini untuk menutupi program yang sifatnya gotong royong saling menutupi tetapi melihat kondisi sistem JKN yang saat ini masih semrawut artinya masih banyak juga para masyarakat yang seharusnya dia masuk kedalam kategori PBI yang masyarakat miskin tetapi tidak didaftarkan karena memang pendaftarannya dilakukan oleh data statistik ternyata mereka tidak masuk saya berpikir kita harus mengkaji ulang untuk kenaikan peserta non PBI tadi atau peserta mandiri, karena ternyata dilapangan masih banyak juga masyarakat kita yang tidak mampu tetapi mereka tidak terdaftar masuk dalam kategori PBI tadi. Mungkin saja mungkin tahun depan ini kita kaji ulang lagi dan memang seharusnya ada kenaikan ini karena ini sesuai dengan Perpres tadi. Tapi sekali lagi Pak Ghazali kita harus melihat kondisi keadaan di lapangan kalau seandainya program JKN ini bisa lebih baik kemudian pendataannya lebih baik pelayanannya juga lebih baik yang diterima oleh masyarakat saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kenaikan tadi tetapi kalau saat ini saya kira itu belum tepat.Jaminan Sosial Kenaikan PBI 9
MUHAMMAD IQBAL 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya ingin memberikan pandangan mengenai program JKN ini Pak Ghazali bahwasanya kalau kita merujuk kepada program JKN ini tentu ini atas dasar rujukan Undang-Undang Nomor 40 DJSN Tahun 2004, kemudian perkuat lagi oleh Undang-Undang BPJS Nomor 2004 Tahun 2011 dan ini murni dilaksanakan tahun lalu sekitar 1 Januari 2014. Artinya kalau kita lihat perjalanan sampai saat ini sudah setahun lebih , tapi seperti yang dikatakan rekan-rekan saya tadi terdahulu ternyata di lapangan itu banyak terjadi kendala-kendala baik itu masalah pendataan.Jaminan Sosial Kendala pendataan 9
Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Lalu kemudian yang kedua Pak, Kepala Badan PPSDM ini saya bertanya kaitannya dengan anggaran yang cukup besar juga untuk program intensif, ini kalau saya tidak salah itu Rp.250 miliar untuk 6500 dokter intensif ya. Nah, saya ingin bertanya yang pertama, apakah dengan dana sebesar ini program intensif ini sudah sesuai dengan target kita artinya Dokter-dokter yang ikut intensif itu memang setelah ikut intensif mereka memiliki skill atau kemampuan atau tidak atau program ini akan sia-sia saja karena anggaran cukup besar sekali. Kemudian yang kedua, apakah setiap dokter intensif itu mendapatkan honor yang sama atau tidak atau berbeda-beda dimana dia ditempatkan atau setiap kabupatennya, mungkin itu.Kesehatan 6500 dokter intensif 9
Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Saya mungkin pimpinan tidak berkaitan dengan anggaran tapi ada hubungannya, sedikit saja. Begini Ibu Menteri, ini mengenai kita tahu bahwasanya banyak kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu yang berkaitan dengan masyakat yang terutama adalah mengenai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4854 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah itu sudah keluar keputusannya tetap ternyata di lapangan itu kami melihat belum ada implementasinya dilapangan. Kami berharap dengan adanya pengajuan anggaran ini pimpinan agar program-program yang berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan tentang pengendalian penyakit jantung itu diikutkan disini. Terutama kita tahu bahwasanya penyakit jantung itu salah satu penyakit yang berbahaya dan ternyata masyakat dipedesaan pun sudah banyak yang mengalami penyakit jantung. Artinya begini, masih banyak Puskesmas –Puskesmas atau rumah sakit daerah yang belum mempunyai alat kesehatan yang memadai untuk penanganan penyakit jantung ini.Kesehatan Pengendalian penyakit jantung 9
Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Maka dari itu pimpinan, maka tadi saya katakan ada hubungannya, karena kami berharap kalau memungkinkan adanya nanti diajukan suatu anggaran untuk melengkapi alkes-alkes tadi sehingga masyakat-masyakat yang mengalami penyakit jantung tadi tidak kesulitan dalam melakukan pengobatan di rumah sakit daerah. Kita tahu bahwasanya kalau rumah sakit rujukan atau dikota mungkin lengkap tapi kalau di rumah sakit daerah masih banyak sekali kekurangannga.Kesehatan Pengendalian penyakit jantung 9



Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Kemudian, yang lainnya juga mengenai anggaran Rp.150 miliar untuk penyelesaian gedung mangkrak tadi, saya sepakat seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Budi tadi kami ingin tahu anggaran Rp.150 miliar untuk penyelesaian gedung mangkrak ini, ini seperti apa kemudian gedungnya dimana lalu apa targetnya setelah kita selesaikan program ini apa targetnya, outputnya seperti apa karena Bapak tidak menjelaskan secara rinci, saya kira hanya itu saja Pimpinan, tetapi sebelumnya saya berharap kita pending dulu mungkin dalam kesimpulannya karena tadi permintaan Teman-teman adanya rincian dari anggaran tadi, walaupun kita tahu bahwasannya ini telah disahkan DPR RI ini memang anggaran Tahun 2015 itu, kita sama-sama tahu DPR RI sudah mensahkan ini walaupun Komisi IX DPR RI waktu itu mempending tetapi secara umum DPR RI dan Pemerintah sudah setuju tetapi tidak ada salahnya jika disajikan lagi bagi Teman-teman kita sehingga kita tahu karena memang untuk anggaran Tahun 2015 ini saya yakin sekali belum semua program yang dilaksanakan, masih ada program-program yang berjalan bahkan mungkin belum. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau dalam penyajian ini diterangkan secara rinci sehingga kami jelas kemana arahnya anggaran yang kami setujui nanti. Terima kasih PimpinanKesehatan Penyelesaian gedung mangkrak 9
Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Tadi Bapak-bapak sudah menyampaikan paparan kepada kita tetapi saya sangat menyayangkan bahwasannya ternyata Badan PPSDM dan Balitbangkes ini tidak mendapat tambahan anggaran di APBNP, itu sangat menyedihkan sekali padahal kita tahu bahwasannya PPSDM ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pengembangan sumber daya tenaga kesehatan yang ada, kemudian Balitbangkes juga mempunyai peranan yang penting di dalam melakukan penelitian, saya berharap semoga nanti di forum ini kita bisa mengusulkan adanya anggaran untuk APBNP bagi Badan PPSDM dan Balitbangkes. Kemudian, kaitannya dengan anggaran Pak saya juga sangat menyesalkan mengapa paparan yang Bapak sajikan ini menurut kami tidak detail seperti yang disampaikan oleh Teman-teman kami tadi artinya kejadian ini berulang pada waktu kita membahas APBN ini tahun lalu, kita masih ingat pada periode yang lalu itu terjadi ketidakcocokan di antara kita karena memang tidak ada kesepakatan mengenai sajian yang kami terima, bukannya kami ingin mendapatkan angka detail itu, tidak tetapi kami melakukan pengawasan, pengawasan terhadap anggaran yang akan kami setujui. Kami berharap semoga ke depannya kalau nanti ada persetujuan dari forum ini untuk menambah anggaran di APBNP Bapak bisa memaparkan yang dikatakan teman saya tadi mungkin satuan tiga, satuan dua dan lainnya tetapi kami ingin tahu rinci artinya anggaran yang sekian ratus miliar itu mungkin kemana saja, kemudian programnya apa saja, sebarannya dimana saja, mungkin seperti ituKesehatan Rincian anggaran 9
Muhammad Iqbal 1 PPP Sumatera Barat II Laki-laki Tadi Bapak-bapak sudah menyampaikan paparan kepada kita tetapi saya sangat menyayangkan bahwasannya ternyata Badan PPSDM dan Balitbangkes ini tidak mendapat tambahan anggaran di APBNP, itu sangat menyedihkan sekali padahal kita tahu bahwasannya PPSDM ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pengembangan sumber daya tenaga kesehatan yang ada, kemudian Balitbangkes juga mempunyai peranan yang penting di dalam melakukan penelitian, saya berharap semoga nanti di forum ini kita bisa mengusulkan adanya anggaran untuk APBNP bagi Badan PPSDM dan Balitbangkes. Kemudian, kaitannya dengan anggaran Pak saya juga sangat menyesalkan mengapa paparan yang Bapak sajikan ini menurut kami tidak detail seperti yang disampaikan oleh Teman-teman kami tadi artinya kejadian ini berulang pada waktu kita membahas APBN ini tahun lalu, kita masih ingat pada periode yang lalu itu terjadi ketidakcocokan di antara kita karena memang tidak ada kesepakatan mengenai sajian yang kami terima, bukannya kami ingin mendapatkan angka detail itu, tidak tetapi kami melakukan pengawasan, pengawasan terhadap anggaran yang akan kami setujui. Kami berharap semoga ke depannya kalau nanti ada persetujuan dari forum ini untuk menambah anggaran di APBNP Bapak bisa memaparkan yang dikatakan teman saya tadi mungkin satuan tiga, satuan dua dan lainnya tetapi kami ingin tahu rinci artinya anggaran yang sekian ratus miliar itu mungkin kemana saja, kemudian programnya apa saja, sebarannya dimana saja, mungkin seperti ituKesehatan Tambahan anggaran 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua Pak, banyak sekali kebingungan tentang coverage, bedanya coverage tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pak, jadi apakah ini hanya subjeknya saja yang berbeda atau coveragenya yang juga berbeda? Terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana BPJS tadi juga mengcover, mensupport bagaimana yang terjadi kecelakaan JKK lalu direcovery lalu bagaimana didorong untuk bisa masuk ke perusahaan itu lagi, seperti dikatakan Pak Imam tadi bahwa kami juga mengapresiasi langkah itu, itu apresiasi yang luar biasa sekali Bapak bisa mendorong pekerja yang kecelakaan lalu bisa masuk kembali, nah yang perlu saya tanyakan sebenarnya sudah seberapa efektifkah program ini Pak karena sepanjang saya tahu kebetulan saya aktif di lembaga difable, untuk mensupport Kawan-kawan difable, ini banyak sekali Kawan-kawan difable bahwa kawan-kawan difable yang karena kecelakaan atau kawan difable yang asli difable yang tidak tercover di tenaga kerja, yang tidak mendapat tenaga kerja lalu apakah yang dilakukan kalau ternyata didorong untuk masuk ke ke perusahaan itu kembali tapi tidak diterima apa yang bisa dilakukan kira-kira seperti itu Pak, kalau bisa mungkin saya minta datanya dari program ini, berapa data yang sudah ada, berapa orang yang sudah bisa direcovery lalu disupport untuk mendapat pelatihan dan bisa masuk kembali ke perusahaan itu kembali Pak.BPJS Tenaga Kerja Cakupan, 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja difabel 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini, sejak kemarin di twitter dan facebook saya, saya sudah bilang bahwa saya hari ini akan bertemu dengan Direktur BPJS Tenaga Kerja, jadi banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat terkait program ini Pak. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari masyarakat dan itu mungkin juga menjadi PR (Pekerjaan Rumah) terbesar kita bukan hanya bagi Kawan-kawan di BPJS tetapi juga kita di Komisi IX DPR RI terkait sosialisasi yang merata Pak, yang pertama adalah soal sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan asuransi, maaf tidak membayarkan BPJSnya, tadi disampaikan oleh Pak Hamid bagaimana di undang-undang sudah jelas bagaimana punishment tersebut tetapi kenyataannya masih banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar dengan tepat waktu, untuk itu saya menyarankan bagaimana kalau dalam tiap berapa bulan sekali perlu diungkapkan, di-release ke publik tentang Perusahaan-perusahaan yang baik, yang membayar tepat waktu dan Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar, itu menjadi punishment secara sosial kepada perusahaan tersebut. menjadi PR (Pekerjaan Rumah) terbesar kita bukan hanya bagi Kawan-kawan di BPJS tetapi juga kita di Komisi IX DPR RI terkait sosialisasi yang merata Pak, yang pertama adalah soal sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan asuransi, maaf tidak membayarkan BPJSnya, tadi disampaikan oleh Pak Hamid bagaimana di undang-undang sudah jelas bagaimana punishment tersebut tetapi kenyataannya masih banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar dengan tepat waktu, untuk itu saya menyarankan bagaimana kalau dalam tiap berapa bulan sekali perlu diungkapkan, di-release ke publik tentang Perusahaan-perusahaan yang baik, yang membayar tepat waktu dan Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar, itu menjadi punishment secara sosial kepada perusahaan tersebut.BPJS Tenaga Kerja Masukan masyarakat, 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja pengawasan 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Pindah wilayah 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua, soal protes-protes soal ini Pak bagaimana kalau mengatakan BPJS ini program nasional tapi rasanya masih rasa kecamatan Pak, dalam artian kan kita butuh rujukan ada kasus yang dia bekerja di luar kota yang KTP nya masih kota asalnya, lalu ketika mengurus itu ternyata KTP nya masih harus KTP di daerah rujukannya seperti apa dan sebagainya, sebagainya itu menjadi persoalan itu yang karena berpindah tempat kerja Pak, jadi dia coveragenya di tempat kerja lalu berpindah tempat kerja, lalu seperti apa-seperti apa, itu menjadi masukkan-masukkan yang saya terima selama 2 hari ini dari masyarakat tentang BPJS tenaga kerja ini, juga mungkin pengawasan Pak, pengawasan yang tadi kaitannya dengan pertanyaan saya pertama pengawasan yang kepada Perusahaan-perusahaan itu yang perlu ditingkatkan, begitu Pak dari saya terima kasih. Semoga BPJS ini bukan hanya BPJS program nasional yang berasa kecamatan tapi memang benar-benar BPJS program nasional yang berasa nasional juga.BPJS Tenaga Kerja Protes, 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI,Yang terhormat Rekan-rekan Komisi IX DPR RI,Yang terhormat Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja.Saya Nihayatul Wafiroh, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Anggota A-65, Dapil Jawa Timur III Banyuwangi, Situbondowoso.Bapak Direktur BPJS yang saya hormati.BPJS Tenaga Kerja sanksi untuk perusahaan 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja sosialisasi 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa hal juga terkait dengan yang sudah disampaikan kawan saya terdahulu Bapak Handayani tentang bagaimana hukum yang jelas bagi pelanggar, itu yang pertama.BPOM Ketentuan hukum 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Satu lagi Pak terkait makanan olahan pak, tadi saya diskusi dengan Pak Robert ini. Jadi saya pernah berkumpul dengan beberapa ibu-ibu yang penggiat di UMKM pak, dan kebanyakan dari mereka 70% itu adalah mengolah makanan. Nah jadi bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM ini untuk menjaga benar-benar kualitas dari makanan olahan ini bisa benar-benar baik dan tanpa harus mematikan dari ekonomi kreatif masyarakat tersebut. Karena kalau di masyarakat desa itu bisa menjual gorengan, bisa menjual kripik dan sebagainya itu juga sudah menjadi income yang luar biasa bagi mereka.BPOM Koordinasi lembaga 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Satu lagi Pak terkait makanan olahan pak, tadi saya diskusi dengan Pak Robert ini. Jadi saya pernah berkumpul dengan beberapa ibu-ibu yang penggiat di UMKM pak, dan kebanyakan dari mereka 70% itu adalah mengolah makanan. Nah jadi bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM ini untuk menjaga benar-benar kualitas dari makanan olahan ini bisa benar-benar baik dan tanpa harus mematikan dari ekonomi kreatif masyarakat tersebut. Karena kalau di masyarakat desa itu bisa menjual gorengan, bisa menjual kripik dan sebagainya itu juga sudah menjadi income yang luar biasa bagi mereka.BPOM Makanan olahan, 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih Pak.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhBPOM Pedagang 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua soal perlindungan bagi pedagang dan konsumen pak. Jadi begini, kalau tadi ada beberapa yang sempat men-twit saya dan juga bertanya lewat media sosial tentang saya ini menjual beberapa makanan yang ternyata setelah saya jual itu termasuk barang-barang yang dilarang oleh Badan POM akhirnya saya harus merugi banyak dan sebagainya Jadi saya ingin bertanya kepada bapak tentang bagaimana perlindungan bagi pedagang-pedagang yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa barang barang yang dijualnya itu ternyata ada mengandung termasuk barang ilegal atau juga mengandung barang semacam zat-zat yang berbahaya. Terkait dengan hal ini pak, Saya ingin juga menanyakan dengan jelas bagaimana hubungan Badan POM ini dengan badan-badan lembaga yang lainnya, contohnya Ombudsman. Karena setahu saya di daerah itu Ombudsman juga mendapat banyak keluhan-keluhan dari konsumen yang terkait dengan makanan dan obat yang mereka beli. Jadi bagaimana hubungan kerjasamanya dengan Ombudsman?BPOM Perlindungan hukum, 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terkait dengan sosialisasi Pak tadi sudah disampaikan bahwa target untuk 2015 ini bagaimana nantinya Badan POM ini bisa lebih dikenal, partisipasi masyarakat lebih tinggi. Mungkin saya ingin mengusulkan pak tentang sosialisasi ini karena kebetulan kita-kita ini yang di Komisi IX ini sering sekali turun ke masyarakat, ke Dapil dan banyak sekali keluhan-keluhan terutama yang Komisi IX yang sudah tahu bahwasanya mitra kita salah satunya Badan POM. Kita mendapat banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat dan seperti Saya yang menjadi Anggota DPR baru kadang-kadang belum mengetahui dengan jelas apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Badan POM dan apa saja yang akan dilakukan oleh Badan POM ini. Nah oleh sebab itu mungkin perlu perlibatan dari Komisi IX ini dalam hal sosialisasi dan juga kepada masyarakat pak untuk sosialisasi masyarakat, bukan hanya Komisi IX tapi juga masyarakat secara umum. Terkait dengan itu tadi sudah disampaikan bahwasanya ada layanan informasi pengaduan kalau ada terkait dengan makanan dan obat ini. Cuma saya melihat tadi layanannya baru ada Halo POM, ada website adn sebagainya, lalu bagaimana dengan masyarakat di daerah? Jadi saya berharap nanti ada layanan pengaduan ini bukan hanya tingkat di propinsi saja atau menggunakan online saja, website karena kalau di desa tidak ada website pak, HP pun juga sinyalnya biarpet juga. Jadi bagaimana itu juga melibatkan mungkin tingkat kecamatan atau mungkin tingkat desa, kepala desa dan sebagainya yang nantinya bisa langsung ditindaklanjuti karena bagi masyarakat desa itu lapor ke desa itu lebih mudah tentunya daripada harus telepon dan sebagainyaBPOM Sosialisasi BPOM 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi semuanya.Saya Nihayatul Wafiroh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil Jawa Timur 3 Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.Yang terhormat Pimpinan,Wakil Pimpinan dan juga Bapak Ketua Badan Pengawas Obat dan MakananBPOM UMKM 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Disamping itu Bu, mungkin juga perlu disampaikan kepada tenaga kesehatan bahwasanya yang disampaikan kepada masyarakat bukan hanya mereka memberikan alternatif soal bentuk-betuk KB tapi juga - 22 - mereka menjelaskan tentang apa efeknya KB. Karena ketika saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa efek hormonal seperti ini, IUD seperti ini, yang lainnya seperti ini, itu mereka oh kok saya tidak pernah dijelaskan seperti itu padahal sebenarnya itu adalah tanggungjawab tenaga kesehatan juga ketika mereka datang. Jadi kadang-kadang ada bidan, dokter yang masyarakat datang hanya langsung dikasih oke sekarang karena saya baru datang baru tandatangan kontrak dengan penjual obat sekarang pakainya pakai Pil KB saja tidak memberikan alternatif-alternatif lainnya padahal setiap tubuh perempuan pasti mempunyai reaksi yang berbeda-beda.Keluarga Berencana Efek KB 9
Nihayatul Wafiroh 2 PKB Jawa Timur III Perempuan Ketua, interupsi. Untuk nomor 4, mungkin bukan hanya mengenai program Keluarga Berencana Kependudukan melalui berbagai media tapi juga melalui berbagai kelompok masyarakat.Keluarga Berencana KB 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal modul sebelum menikah, Bu, mungkin ini harus dikerjasamakan BKKBN dengan KUA, Bu, karena kadang-kadang kan di KUA hanya yang ditanya apakah sudah suntik PK atau belum maka tidak dikasih tahu tentang hal-hal yang laihnnya. Kalau kita merujuk kepada kondisi di Iran, di Iran kaya tingkat kematian Ibu melahirkan itu cuma 22 per 100.000 kelahiran karena setiap mau menikah mereka akan mendapat premi, mendapat premi dan mereka juga mendapat semacam tes kesehatan baik calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki mereka mendapat tes kesehatan kalau terindikasi ada penyakit-penyakit didalam tubuh calon pengantin mereka dilarang untuk menikah sampai betul-betul sudah sehat. Mungkin itu juga yang harus dilakukan bekerjasama BKKBN bukan hanya mempunyai modul saja tapi juga ke KUA, karena KUA yang bisa menekan untuk bisa mensosialiasikan ini.Keluarga Berencana Kerjasama BKKBN-KUA 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Saya Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari dapil Jawa Timur III Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Terima kasih atas pemaparanya dari BKKBN, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, yang pertama adalah sosialisasi, Bu. Apakah sosialiasi ini maksud saya sosialisasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat tapi juga kepada tenaga kesehatan yang lainnya seperti bidan, dokter dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus Bu, ditemui ketika ada kawan yang anaknya sudah 5 dia mau apa itu KB ke dokter untuk steril harus didakwahi dulu jangan KB steril bla-bla dan sebagainya. Maksud saya ini sebenarnya akhirnya tidak nyambung antara program-program kita di BKKBN dengan pemahaman kawan-kawan dokter dan bidang yang lainnya.Keluarga Berencana Sosialisasi BKKBN 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Disamping itu persoalan sosialisasi saya menyarankan sama dengan Pak Ali Tahir bagaimana kita juga mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan sosialisasi ini walaupun kita tahu bahwa banyak tokoh agama yang mungkin anaknya lebih dari 2 dan sebagainya. Tapi juga bisa melupakan bahwa persoalan-persoalan dimasyarakat biasanya mereka mencari solusinya itu datangnya ke Kyai, datangnya ke Nyai, datangnya ke ustad, ustadzah dan disitu mereka jelas-jelas mempunyai masa, Bu. Kalau apa itu PLKB mereka mempunyai pengetahui tapi belum tentu mereka punya masa. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka sudah mempunyai masa tinggal kita memfeeding dengan informasi-informasi yang terkait dengan hal ini. Jadi ketika mereka ada masyarakat yang datang mereka bisa menjelaskan.Keluarga Berencana Sosialisasi BKKBN 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Mungkin itu saja, Bu, dari saya, terima kasih dan sepakat dengan Ibu Siti Mufattahan tadi bahwasanya jangan dihentikan program ini karena mungkin kalaupun ada temuan-temuan mari kita perbaiki bersama karena ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikan program-program dari BKKBN. Terima kasih dari saya.Keluarga Berencana Sosialisasi BKKBN 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Laki-laki Pertama terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dan sudah memberikan keterangan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi seperti yang sudah di sampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa tentu yang kita pikirkan adalah kok bisa yang meninggal 2 orang tapi obatnya yang satu benar, bagaimana mungkin? Kita sudah mengundang beberapa ahli dan katanya memang persoalannya adalah kesalahan yang ada di obat yang ditulis buvanest ternyata adalah asam traneksamat tapi ternyata menurut Kalbe yang satu asam traneksamat yang satu buvanest, berarti yang benar kan satu, harusnya kan logikanya kalau seperti itu yang meninggal satu tapi ini yang meninggal dua. Disamping itu kita sudah mendapat pernyataan dari rumah sakit juga seperti dikatakan Pak Ketut dan kawan-kawan yang lainnya bahwa Kalbe sudah mengeluarkan surat - 26 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 26 pengakuan dan permohonan maaf kepada rumah sakit dan juga kepada keluarga, bahkan Kalbe juga sudah mendatangi keluarga untuk prosesi pemakaman dan sebagainya-sebagainya. Apakah ini berarti bahwa yang diakui Kalbe bahwa kesalahan itu hanya di satu botol atau dua-duanya diakui, atau seperti apa? Yang kedua tentang PT. Enseval untuk yang distributor, yang ingin saya tanyakan apakah ketika mendistribusikan itu pak ketika ada orang order langsung PT. Enseval ini mengambil dari Kalbe langsung disalurkan atau Enseval ini sudah punya stoknya digudang? Apa sudah punya stoknya digudang lalu diserahkan. Karena saya sedang berfikir soal banyaknya sekarang kasus-kasus kayak bensin saja pak yang kita mengambil dari pengepulnya langsung dibawa ke pom saja bisa di dioplos gitu loh, yang bensin sebegitu gedenya kok bisa dioplos, air zam-zam saja bisa dioplos, apalagi ini bentuknya yang kecilkecil. Nah maksudnya apakah ini kalau berada di gudang dulu bagaimana sistem penjagaannya dan sebagainya.Kesehatan Asam traneksamat, buvanest 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Untuk Bapak Dirjen BG KIA , saya tertarik mengomentari tadi juga yang dikatakan oleh kawan saya Pak Handayani tentang Posyandu ini pak. Posyandu ini pak dana untuk operasional mulai dana penyediaan .peralatan Posyandu dan sebagainya itu kira-kira mohon maaf itu masuk didana yang mana ya pak ya? karena kalau saya melihat di desa saya Posyandunya itu masih menggunakan timbangan yang lama yang dari karung, yang habis itu dikasih sarung yang diayun-ayun itu loh, dan itu dilaksanakan oleh volunteer-volunteer pak mulai dari organisasi muslimat, fatayat, nasyiatul aisyiyah, aisyiyah. Jadi tidak murni orang-orang yang ini, kegiatannya hanya menimbang saja tanpa ada kegiatan yang lainnya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan pak.Kesehatan Dana operasional Posyandu 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Sekali lagi untuk Dirjen P2PL dan Dirjen BG KIA mungkin perlu kita mendiskusikan lebih jauh tentang detail anggaran dari tiap kegiatan itu. karena bagi kita yang di Komisi IX ini untuk bisa lebih jelas, fungsi kita untuk pengawasan dan penganggaran akan lebih jelas.Kesehatan Detail anggaran 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Laki-laki Pertama terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dan sudah memberikan keterangan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi seperti yang sudah di sampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa tentu yang kita pikirkan adalah kok bisa yang meninggal 2 orang tapi obatnya yang satu benar, bagaimana mungkin? Kita sudah mengundang beberapa ahli dan katanya memang persoalannya adalah kesalahan yang ada di obat yang ditulis buvanest ternyata adalah asam traneksamat tapi ternyata menurut Kalbe yang satu asam traneksamat yang satu buvanest, berarti yang benar kan satu, harusnya kan logikanya kalau seperti itu yang meninggal satu tapi ini yang meninggal dua. Disamping itu kita sudah mendapat pernyataan dari rumah sakit juga seperti dikatakan Pak Ketut dan kawan-kawan yang lainnya bahwa Kalbe sudah mengeluarkan surat - 26 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 26 pengakuan dan permohonan maaf kepada rumah sakit dan juga kepada keluarga, bahkan Kalbe juga sudah mendatangi keluarga untuk prosesi pemakaman dan sebagainya-sebagainya. Apakah ini berarti bahwa yang diakui Kalbe bahwa kesalahan itu hanya di satu botol atau dua-duanya diakui, atau seperti apa? Yang kedua tentang PT. Enseval untuk yang distributor, yang ingin saya tanyakan apakah ketika mendistribusikan itu pak ketika ada orang order langsung PT. Enseval ini mengambil dari Kalbe langsung disalurkan atau Enseval ini sudah punya stoknya digudang? Apa sudah punya stoknya digudang lalu diserahkan. Karena saya sedang berfikir soal banyaknya sekarang kasus-kasus kayak bensin saja pak yang kita mengambil dari pengepulnya langsung dibawa ke pom saja bisa di dioplos gitu loh, yang bensin sebegitu gedenya kok bisa dioplos, air zam-zam saja bisa dioplos, apalagi ini bentuknya yang kecilkecil. Nah maksudnya apakah ini kalau berada di gudang dulu bagaimana sistem penjagaannya dan sebagainya.Kesehatan Distributor 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Saya Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jawa Timur III Banyuwangi Situbondo Bondowoso.Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IX dan para tamu.Kesehatan kadaluarsa 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Laki-laki Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Mba Okky atau siapa tadi yang mengatakan bahwasanya bagaimana sih apakah ketika obat datang dari Kalbe itu tidak ada tim yang untuk mengeceknya? Kalau kemarin kita tanya asosiasi apoteker itu ada beberapa tugas dari apoteker, yang pertama adalah tugas mengawasi produksi mengawasi pendistribusian dan mengawasi pemakaian. Nah apakah di PT. Enseval ini juga menyediakan apoteker yang untuk bisa mengawasi obat-obat tersebut? Kalau di rumah sakit katanya pengawasannya hanya dilihat dari sisi warnanya, dari sisi labelnya dan sebagainya. Kalau dari PT. Enseval ini bagaimana, ada SOP-nya seperti itu atau tidak karena kita harus melihat di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di Panja ini harus melihat dari banyak kemungkinan, kita disini sepakat tidak untuk mana yang salah dan mana yang benar tidak, tapi kita sepakat bahwasanya ini adalah menjadi pembelajaran kita semua yang nantinya bisa kalau ada rekomendasi-rekomendasi khusus yang kita bisa lakukan untuk perbaikan kedepannya, dari saya terima kasih.Kesehatan Pengawasan 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Dan yang kedua kalau tadi disampaikan bahwa salah satu tugas apoteker ketika obat datang itu ya Pak Ketua IAI tadi mengatakan ketika obat datang itu ada SOP nya bahwa di situ yang bertanggung jawab untuk mengontrol adalah apoteker. Saya ingin tahu bagaimana cara mengontrolnya pak, apakah hanya dilihat oh ini labelnya begini, isinya begini atau ada samplenya yang diambil untuk mengontrolnya seperti apa.Kesehatan Peran apoteker terhadap obat 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, pertama ke Bapak Dirjen P2PL. Pak mohon maaf, ini kita akan membahas persoalan disini kita akan membahas soal anggaran pak. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwasanya rapat kita kali ini akan membahas anggaran dari tiap Dirjen, tapi apakah saya tidak apakah ada yang terselip atau bagaimana didalam data yang saya dapat ini dari Dirjen P2PL ini tidak ada dananya sama sekali. Jadi contoh pak, ini ada dokumen evaluasi dan pelaporan 10 dokumen ini dananya untuk apa? Dananya sangat global diatas saja pak, tidak masuk dalam cakupan-cakupan dibawah. Ini tentunya kita di Komisi IX tentu sangat sulit untuk mengkritisi pak kalau kita hanya dapat gelondongan saja. Contohnya, pengendalian penyakit bersumber binatang sekian-sekian tapi tidak langsung pada kebawahnya, ini akan kesulitan sekali pak kita akan menganalisis, itu yang pertama.Kesehatan Rincian anggaran 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua pak disini tentang rincian kegiatan tentang pengendalian penyakit menular, itu ada pelaksanaan deteksi dini Hepatitis B dan C pada ibu hamil dan kelompk beresiko. Ini kok jumlahnya tidak tahu pak, bagi saya ini sangat rendah sekali hanya 70.000 orang, apakah benar di Indonesia ini perlu untuk dideteksi Ibu Hamil dengan potensi Hepatitis ini hanya sekitar 70.000 orang. Padahal kalau kita melihat angka AKI sekarang itu sangat tinggi sekali pak, kita dari 128 lalu naik menjadi 200 sekian itukan juga perlu kita lihat lagi pak.Kesehatan Rincian kegiatan 9
NIHAYATUL WAFIROH 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, saya tidak tahu apakah , mohon maaf tadi tadi saya telat sebentar. Saya tidak tahu apakah tadi sudah dibicarakan di awal atau belum. Saya ingin tahu saja pak tentang kapan sih sebenarnya produksi dari obat ini? Dan seperti yang dikatakan oleh pimpinan bahwa kita di sini mengundang Bapak dan Ibu sekalian sebagai expert untuk menggali lebih dalam dari saya dan kawan-kawan yang di sini ya mungkin tidak expert dalam bidang ini, kita ingin mencari, menggali apakah dalam obat itu ada masa kadar luarsanya atau tidak Saya membayangkan kalau obat ini sudah bertahun-tahun apakah mungkin ini faktor kadaluarsa atau tidak dan sebagainya.Kesehatan Tanggal produksi, 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal BLK dari Bina Lattas terima kasih Pak, disini banyak sekali program-program BLK kan selama ini kami yang di daerah ketika turun Reses ini pasti yang ditanya adalah BLK Pak, BLK-BLK itu banyak yang berupa gedung, tidak ada isinya, ada yang ada isinya tetapi secara SDM ininya kurang, SDM untuk fasilitatornya dan strukturnya itu kurang, nah itu mungkin yang perlu diperdalam lagi Pak untuk dana-dananya seperti apa tadi seperti yang sudah dijelaskan itu fasilitatornya fasilitator dalam apa saja Pak seperti itu, juga BLKnya mungkin perlu diperjelas juga ini trainingnya, latihannya latihan seperti apa, kalau kita dalam satu BLK, saya membayangkan kalau BLK itu menyediakan seluruh training tentu tidak mungkin Pak, ada training-training khusus yang dikhususkan untuk BLK tertentu dan juga BLK-BLK tersebut bagaimana agar bisa di akses juga oleh kawan-kawan difable dan kawan-kawan waria, lagi-lagi saya harus mengatakan itu karena mereka adalah kelompok-kelompok yang selama ini banyak disingkirkan tidak mendapatkan akses-akses tersebut. Untuk tadi ada pengembangannya salah satunya bagaimana juga menyiapkan masyarakat agar nantinya bisa berkembang secara ekonomi, di daerah saya banyak sekali home industry Pak dan home industry itu banyak dijual di Bali tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan pemberdayaan secara baik, saya pernah beli satu tas kecil itu yang dari ronce monte itu saya beli di Bali sekitar Rp.50.000,- ternyata ketika saya datang ke suatu daerah di Banyuwangi ternyata itu yang membuatnya cuman dikasih Rp.6000,- satu tas. Nah, saya membayangkan bahwa mereka bisa menjual sendiri tanpa harus melalui deretan-deretan apa itu di Bali, di Bali harus melewati orang lagi dan sebagainya dan sebagainya, jadi mungkin persoalan home industry ini bisa dikaitkan dengan marketingnya sekalian Pak karena itu sebenarnya kalau di Indonesia kuatnya adalah di home industry masyarakat-masyarakat di desa itu sangat luar biasa.Ketenagakerjaan BLK 9



Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal ini juga Pak, mungkin juga persiapannya hanya untuk tenaga kerja tetapi juga yang pos tenaga kerja Indonesia, pos TKI, pos TKW, masyarakat kita kemarin bertemu dengan banyak orang yang mereka sudah dari TKI ke TKW dan sebelumnya saya mensupport mereka untuk membuat semacam group sendiri, kelompok tersendiri yang nantinya mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, yang bisa kita support apa, jangan hanya kita memiliki program lalu kita kasihkan ke mereka karena belum tentu program yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi posisi kita lebih pada supporting system dalam artian mereka berkumpul, mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka baru kita yang datang memberikan program, jadi programnya bukan hanya - 27 - top brand saja. Soal kurikulum Pak, kalau dari BLK-BLK itu sepertinya kita membutuhkan kurikulum yang jelas bagaimana kita bukan hanya memberikan training-training skill tetapi juga kita memberikan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan hukum, apa sih hak-hak mereka sebagai tenaga kerja di Indonesia maupun diluar negeri karena itu banyak sekali yang terlupakan, jadi masalah kurikulum mungkin perlu diperhatikan.Ketenagakerjaan BLK 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kalau tadi sudah detail sekali Ibu Asmara dan Kawan-kawan lainya menjelaskan tentang pentingnya persoalan untuk mendetailkan jumlah dana-dana yang tertulis disini, saya mungkin akan menyoroti hal lain Pak Dirjen. Yang pertama, untuk Bina Penta, kalau tadi Ibu hanya memberikan sekilas mengenai soal difable dan perempuan, mungkin saya perlu diperjelas lagi tentang bagaimana sih tentang penempatan Kawan-kawan difable dan juga Kawan-kawan waria, waria kenapa saya perlu mengatakan waria karena bagaimana pun mereka Warga Negara Indonesia, mereka adalah Warga Negara Indonesia yang keberadaannya apa pun orientasi seksualnya, juga suku bangsanya itu juga tetap menjadi tanggung jawab Negara, Negara harus hadir disitu. Nah, disamping itu ada hal yang lain, yang pertama adalah soal pasar kerja, beberapa waktu yang lalu beberapa kawan dari Komisi IX DPR RI ini pernah ditanya saya ini kalau ke daerah sering ditanya kalau saya ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dimana, saya sempat ke daerah Dapil saya di Bondowoso di Disnaker Bondowoso cukup baik untuk bagaimana mereka sangat pro aktif untuk memberikan elektronik informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan, bukan hanya di dalam kabupaten tetapi juga di luar negeri, nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu disosialisasikan hingga ke tingkat bawah yaitu sampai ke tingkat desa karena sebenarnya banyak di daerah-daerah Indonesia ini tidak semuanya di perkotaan Bu, tempat saya dengan di kecamatan itu jaraknya 12 km lebih yang itu kalau hujan seperti ini sulit dilewati dan sebagainya, ini bagaimana nanti informasi-informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan ini bukan hanya terpusat di provinsi maupun kabupaten saja tetapi bisa di akses hingga tingkat desaKetenagakerjaan Difable 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal BLK dari Bina Lattas terima kasih Pak, disini banyak sekali program-program BLK kan selama ini kami yang di daerah ketika turun Reses ini pasti yang ditanya adalah BLK Pak, BLK-BLK itu banyak yang berupa gedung, tidak ada isinya, ada yang ada isinya tetapi secara SDM ininya kurang, SDM untuk fasilitatornya dan strukturnya itu kurang, nah itu mungkin yang perlu diperdalam lagi Pak untuk dana-dananya seperti apa tadi seperti yang sudah dijelaskan itu fasilitatornya fasilitator dalam apa saja Pak seperti itu, juga BLKnya mungkin perlu diperjelas juga ini trainingnya, latihannya latihan seperti apa, kalau kita dalam satu BLK, saya membayangkan kalau BLK itu menyediakan seluruh training tentu tidak mungkin Pak, ada training-training khusus yang dikhususkan untuk BLK tertentu dan juga BLK-BLK tersebut bagaimana agar bisa di akses juga oleh kawan-kawan difable dan kawan-kawan waria, lagi-lagi saya harus mengatakan itu karena mereka adalah kelompok-kelompok yang selama ini banyak disingkirkan tidak mendapatkan akses-akses tersebut. Untuk tadi ada pengembangannya salah satunya bagaimana juga menyiapkan masyarakat agar nantinya bisa berkembang secara ekonomi, di daerah saya banyak sekali home industry Pak dan home industry itu banyak dijual di Bali tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan pemberdayaan secara baik, saya pernah beli satu tas kecil itu yang dari ronce monte itu saya beli di Bali sekitar Rp.50.000,- ternyata ketika saya datang ke suatu daerah di Banyuwangi ternyata itu yang membuatnya cuman dikasih Rp.6000,- satu tas. Nah, saya membayangkan bahwa mereka bisa menjual sendiri tanpa harus melalui deretan-deretan apa itu di Bali, di Bali harus melewati orang lagi dan sebagainya dan sebagainya, jadi mungkin persoalan home industry ini bisa dikaitkan dengan marketingnya sekalian Pak karena itu sebenarnya kalau di Indonesia kuatnya adalah di home industry masyarakat-masyarakat di desa itu sangat luar biasa.Ketenagakerjaan Industri rumahan 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kalau tadi sudah detail sekali Ibu Asmara dan Kawan-kawan lainya menjelaskan tentang pentingnya persoalan untuk mendetailkan jumlah dana-dana yang tertulis disini, saya mungkin akan menyoroti hal lain Pak Dirjen. Yang pertama, untuk Bina Penta, kalau tadi Ibu hanya memberikan sekilas mengenai soal difable dan perempuan, mungkin saya perlu diperjelas lagi tentang bagaimana sih tentang penempatan Kawan-kawan difable dan juga Kawan-kawan waria, waria kenapa saya perlu mengatakan waria karena bagaimana pun mereka Warga Negara Indonesia, mereka adalah Warga Negara Indonesia yang keberadaannya apa pun orientasi seksualnya, juga suku bangsanya itu juga tetap menjadi tanggung jawab Negara, Negara harus hadir disitu. Nah, disamping itu ada hal yang lain, yang pertama adalah soal pasar kerja, beberapa waktu yang lalu beberapa kawan dari Komisi IX DPR RI ini pernah ditanya saya ini kalau ke daerah sering ditanya kalau saya ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dimana, saya sempat ke daerah Dapil saya di Bondowoso di Disnaker Bondowoso cukup baik untuk bagaimana mereka sangat pro aktif untuk memberikan elektronik informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan, bukan hanya di dalam kabupaten tetapi juga di luar negeri, nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu disosialisasikan hingga ke tingkat bawah yaitu sampai ke tingkat desa karena sebenarnya banyak di daerah-daerah Indonesia ini tidak semuanya di perkotaan Bu, tempat saya dengan di kecamatan itu jaraknya 12 km lebih yang itu kalau hujan seperti ini sulit dilewati dan sebagainya, ini bagaimana nanti informasi-informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan ini bukan hanya terpusat di provinsi maupun kabupaten saja tetapi bisa di akses hingga tingkat desaKetenagakerjaan informasi lowongan pekerjaan 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal ini juga Pak, mungkin juga persiapannya hanya untuk tenaga kerja tetapi juga yang pos tenaga kerja Indonesia, pos TKI, pos TKW, masyarakat kita kemarin bertemu dengan banyak orang yang mereka sudah dari TKI ke TKW dan sebelumnya saya mensupport mereka untuk membuat semacam group sendiri, kelompok tersendiri yang nantinya mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, yang bisa kita support apa, jangan hanya kita memiliki program lalu kita kasihkan ke mereka karena belum tentu program yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi posisi kita lebih pada supporting system dalam artian mereka berkumpul, mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka baru kita yang datang memberikan program, jadi programnya bukan hanya - 27 - top brand saja. Soal kurikulum Pak, kalau dari BLK-BLK itu sepertinya kita membutuhkan kurikulum yang jelas bagaimana kita bukan hanya memberikan training-training skill tetapi juga kita memberikan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan hukum, apa sih hak-hak mereka sebagai tenaga kerja di Indonesia maupun diluar negeri karena itu banyak sekali yang terlupakan, jadi masalah kurikulum mungkin perlu diperhatikan.Ketenagakerjaan Kurikulum 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Saya weekend kemarin kebetulan bertemu dengan beberapa orang Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Malaysia dan juga bertemu dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, mereka memberikan usulan yang saya pikir luar biasa yaitu bagaimana sebenarnya kawan-kawan mahasiswa di luar negeri itu bisa diperdayakan untuk bisa membantu persoalan financial leterasi Bu, jadi kita harus mengakui bahwasannya banyak sekali kawan-kawan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mereka hanya datang untuk bekerja tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengelola uang, karena mereka pinjam dan sebagainya. Nah, ini kawan-kawan yang PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) ini mereka banyak yang kuliah S2, S3 disana nah ini bisa dipergunakan untuk mensupport bagaimana memberikan training juga kepada kawan-kawan tenaga kerja yang ada di luar negeri.Ketenagakerjaan Literasi keuangan 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal ini juga Pak, mungkin juga persiapannya hanya untuk tenaga kerja tetapi juga yang pos tenaga kerja Indonesia, pos TKI, pos TKW, masyarakat kita kemarin bertemu dengan banyak orang yang mereka sudah dari TKI ke TKW dan sebelumnya saya mensupport mereka untuk membuat semacam group sendiri, kelompok tersendiri yang nantinya mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka apa, yang bisa kita support apa, jangan hanya kita memiliki program lalu kita kasihkan ke mereka karena belum tentu program yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi posisi kita lebih pada supporting system dalam artian mereka berkumpul, mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka baru kita yang datang memberikan program, jadi programnya bukan hanya - 27 - top brand saja. Soal kurikulum Pak, kalau dari BLK-BLK itu sepertinya kita membutuhkan kurikulum yang jelas bagaimana kita bukan hanya memberikan training-training skill tetapi juga kita memberikan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan hukum, apa sih hak-hak mereka sebagai tenaga kerja di Indonesia maupun diluar negeri karena itu banyak sekali yang terlupakan, jadi masalah kurikulum mungkin perlu diperhatikan.Ketenagakerjaan TKI 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kalau tadi sudah detail sekali Ibu Asmara dan Kawan-kawan lainya menjelaskan tentang pentingnya persoalan untuk mendetailkan jumlah dana-dana yang tertulis disini, saya mungkin akan menyoroti hal lain Pak Dirjen. Yang pertama, untuk Bina Penta, kalau tadi Ibu hanya memberikan sekilas mengenai soal difable dan perempuan, mungkin saya perlu diperjelas lagi tentang bagaimana sih tentang penempatan Kawan-kawan difable dan juga Kawan-kawan waria, waria kenapa saya perlu mengatakan waria karena bagaimana pun mereka Warga Negara Indonesia, mereka adalah Warga Negara Indonesia yang keberadaannya apa pun orientasi seksualnya, juga suku bangsanya itu juga tetap menjadi tanggung jawab Negara, Negara harus hadir disitu. Nah, disamping itu ada hal yang lain, yang pertama adalah soal pasar kerja, beberapa waktu yang lalu beberapa kawan dari Komisi IX DPR RI ini pernah ditanya saya ini kalau ke daerah sering ditanya kalau saya ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dimana, saya sempat ke daerah Dapil saya di Bondowoso di Disnaker Bondowoso cukup baik untuk bagaimana mereka sangat pro aktif untuk memberikan elektronik informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan, bukan hanya di dalam kabupaten tetapi juga di luar negeri, nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu disosialisasikan hingga ke tingkat bawah yaitu sampai ke tingkat desa karena sebenarnya banyak di daerah-daerah Indonesia ini tidak semuanya di perkotaan Bu, tempat saya dengan di kecamatan itu jaraknya 12 km lebih yang itu kalau hujan seperti ini sulit dilewati dan sebagainya, ini bagaimana nanti informasi-informasi soal lowongan-lowongan pekerjaan ini bukan hanya terpusat di provinsi maupun kabupaten saja tetapi bisa di akses hingga tingkat desaKetenagakerjaan Waria 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang terakhir, sama dengan Ibu Siti Mufattahah tadi beberapa waktu lalu saya mendengar kabar kalau Bapak ke Banyuwangi ke Dapil saya dan saya tidak tahu program yang sedang didiskusikan disana, masa ke tempat saya hanya untuk kampanye saja Pak Nusron. Mungkin itu yang sama dengan Ibu Siti Mufattahah, mohon kita kerja sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Dapil karena nantinya ketika kita di Dapil yang bertanggung jawab toh masyarakat yang ditanya langsung termasuk kita, jadi sebagai mitra kita mesti bekerja sama Pak Nusron.TKI Kerja sama 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III perempuan Interupsi Ketua, kanan. Saya perlu cross cek saja, kemarin kita waktu Raker itu sepertinya hari ini sudah di salah satu kesimpulan, mungkin coba di...nomer 1 sepertinya sudah di kesimpulan kemarin.TKI Kesimpulan kemarin 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Yang kedua, tadi saya sangat mengapresiasi bagaimana kita bisa cek informasi by name, by address, beberapa waktu yang lalu ketika saya turun ke Dapil ketika saya tanya di daerah apakah saya bisa mendapatkan data by name, by addreess untuk TKI, TKW yang dari Banyuwangi, mereka bilang kami tidak punya Bu kalau by name, by address di tempat penempatannya, contoh ke Taiwan mereka tidak bisa, mereka tidak memiliki ijin, nah kalau Bapak Nusron menyampaikan itu bisa mungkin itu lagi-lagi kurang sosialisasi ke bawah Pak karena yang saya tanya mereka menjawabnya tidak punya Bu, kami by name by address disana, kami hanya punya alamatnya yang di Indonesia, tetapi ketika alamat itu kerja di Taiwan apakah disana, siapa ininya, bisa atau tidak itu mereka tidak bisa menjawab dan saya punya recordnya itu Pak. Yang ketiga, soal purna TKI.TKI Pengecekan data TKI 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Ya alamat di luar negeri, bukan hanya alamat di Indonesia tetapi alamat di luar negeri, karena kasusnya begini Pak Nusron beberapa waktu lalu ada seseorang dari Dapil saya yang bilang dia sudah 3 bulan tidak digaji kerjanya di Yordania atau dimana 3 bulan tidak digaji, mau pulang tidak punya uang lalu kemudian setelah saya cross check waktu itu di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mereka bilangnya ini ada laporan masuk tetapi namanya berbeda, alamatnya sama, yang laporan masuk di saya itu namanya Khadijah tetapi yang masuk ke daerah itu namanya Maulida tetapi alamatnya sama, nah itu antara nama dan ininya bedaTKI Pengecekan data TKI 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Soal Purna TKI Pak Ketua, saya setiap kali turun ke Dapil saya selalu berusaha untuk ketemu dengan Kawan-kawan purna TKI di beberapa wilayah kantong-kantong pengirim Tenaga Kerja Indonesia yang di Dapil saya, lalu mereka biasanya saya support untuk membuat semacam groupgroup di daerah masing-masing, lalu mereka mencoba mengidentifikasi kegiatan apa yang bisa dilakukan bersama yang bisa meningkatkan income mereka sehingga mereka tidak balik lagi. Nah, mungkin itu juga yang bisa dilakukan di Daerah-daerah, mungkin kelompok-kelompok purna TKI yang nantinya bisa disinergikan dengan program Pak Nusron tadi.TKI Peningkatan pendapatan 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Bapak Nusron yang saya hormati, Ketika itu saya mencoba berhubungan dengan Kawan-kawan dari BNP2TKI dan katanya sudah ada peraturan baru kalau dari daerah lain bisa mengambil nomer di wilayah tempat dia ujian, saat itu saya mencoba menelpon di BP3TKI di Surabaya, mereka bilang bahwasannya ada nomer yang harus dimasukkan Bu dan itu tidak bisa dibuka kalau tidak dari KTP nya dari daerah tersebut, contoh kalau dari Papua berarti di Makassar Bu, nah itu menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri Pak Nusron walaupun sebenarnya akhirnya hari ini baru saya dapat sms kalau sudah di verifikasi itu pun setelah saya menghubungi langsung ke Surabaya bagaimana itu bisa diverifikasi, yang ingin saya sampaikan Pak Nusron mungkin sebenarnya BNP2TKI sudah melakukan semacam baru untuk pendaftaranpendaftaran peserta ini cuman mungkin belum terealisasikan dengan baik di daerah sehingga Kawan-kawan yang di daerah seperti di Surabaya itu tidak tahu bahwa itu ternyata boleh dan bisa dibuka pendaftaran dengan KTP lain, nah itu mungkin menjadi PR (Pekerjaan Rumah) dari BNP2TKI untuk bagaimana sosialisasi ke bawah dan sampai ini terjadi lagi.TKI Peraturan baru 9
Nihayatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Terima kasih Bapak telah menyampaikan beberapa hal yang menarik yang bisa menjadi catatan dan langkah awal kita untuk bekerja lebih baik. Saya ingin melaporkan pertama adalah beberapa waktu yang lalu Pak Nusron, saya mendapat sms mungkin lebih jelasnya saya bacakan sebentar, nama saya Sunaryo Andiprayogo, alamat saya di Papua Jayapura dan saya mengikuti pelatihan Bahasa Korea di Banyuwangi dan saya mengikuti pendaftaran ujian EPS topik namun pada waktu saya memverifikasi data harus ke Makassar, sedangkan keberadaan saya sekarang di Banyuwangi dan misal harus ambil nomer ke Makassar juga harus berapa kali bolak balik ke Makassar.TKI Sunaryo Andiprayogo 9
Nihyatul Wafiroh 1 PKB Jawa Timur III Perempuan Pak pimpinan. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Khaidir, kebetulan mungkin kalau di Jawa itu mungkin sangat jarang rumah sakit yang sudah karena provinsi-provinsi di Jawa sudah banyak rumah sakit yang bagus. Nah itu nantinya padahal kita mungkin disini seperti saya inikan juga dari wilayah Jawa. Nanti kalau tidak ada masuk mulai 350 Puskesmas tidak masuk, rumah sakit tidak masuk padahal aspirasi-aspirasi kita banyak juga yang menyangkut hal-hal seperti itu pak. Termasuk di daerah –daerah pasti ada yang ini rumah sakitnya mau naik tipe dan sebagainya. Kami mintanya mungkin tidak hanya diakomodir pak tapi mungkin ada kejelasan jawaban bila ada daerah-daerah ditempat kami kawan-kawan Komisi IX yang tidak tertampung disitu itu kira-kira diselipkannya dimana pak. Terima kasih.Kesehatan Rumah sakit 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang terakhir dari Inspektorat Jenderal ada kaitannya sama tadi, apa temuan ibu tentang alat-alat kesehatan yang salah sasaran itu. Selama inikan nggak pernah dilaporkan di komisi, kesalahan dianggap satu kesalahan semata padahal kan kesalahan yang kayak gitu kan nggak mungkin tidak punya data, tapi bagaimana itu bisa terjadi kan gitu. CT Scan , USG dibeberapa daerah nggak berfungsi sebenarnya di daerah kan, itu temuan dari sisi Irjen kayak apa dan apa rekomendasi ibu terhadap temuan-temuan itu. Sehingga nanti kan ketika menyusun anggaran rasional kan oh gini kebutuhan kami memang sekian, karena temuan pada tahun sebelumnya semacam ini kita akan melakukan inspeksi lagi agar tidak terulang kasus-kasus yang terjadi tahun sebelumnya. Terima kasih PimpinanKesehatan Alat-alat kesehatan 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang kedua mirip dengan Pak Charles Mesang tentang kelangkaan obat yang mestinya harus dibutuhkan di daerah-daerah kayak di Banyuwangi, di Jawa Timur saja apalagi di wilayah-wilayah perbatasan itu sangat kurang kalau terjadi ini kayak wabah demam berdarah kemarin kan penanganannya masih sangat buruk, salah satunya memang alat-alat yang dibutuhkan ini. Dan kecepatan penanganan kasus dari laporan masyakat kan sangat lambat karena standar prosedur penanganan menurut saya harus diubah. Jadi mesti diberikan peluang atau terobosan aturan baru agar merumuskan standar penanganan satu kedaruratan dibidang kesehatan itu tidak terlalu konvensional pendekatannya , mesti ada keleluasaan di daerah-daerah tertentu agar tidak melanggar aturanKesehatan kecepatan penanganan 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang kedua mirip dengan Pak Charles Mesang tentang kelangkaan obat yang mestinya harus dibutuhkan di daerah-daerah kayak di Banyuwangi, di Jawa Timur saja apalagi di wilayah-wilayah perbatasan itu sangat kurang kalau terjadi ini kayak wabah demam berdarah kemarin kan penanganannya masih sangat buruk, salah satunya memang alat-alat yang dibutuhkan ini. Dan kecepatan penanganan kasus dari laporan masyakat kan sangat lambat karena standar prosedur penanganan menurut saya harus diubah. Jadi mesti diberikan peluang atau terobosan aturan baru agar merumuskan standar penanganan satu kedaruratan dibidang kesehatan itu tidak terlalu konvensional pendekatannya , mesti ada keleluasaan di daerah-daerah tertentu agar tidak melanggar aturanKesehatan Kelangkaan obat 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Saya ingin menanyakan masalah pemanfataan alat kesehatan di beberapa daerah yang tidak termanfaatkan dengan baik kan gitu. Kekeliruan, penurunan alat kesehatan kan masih banyak terjadi di beberapa daerah. Itu beberapa tahun nggak difungsikan karena memang tidak ada ahli yang mengoperasikan kan gitu. Oleh karena itu bagaimana ibu mengatasi ini nantinya agar tidak terulang kembali masalah-masalah turun program alat kesehatan tapi tidak termanfaatkan. Ini bagaimana cara menanganinya dan mengapa dulu terjadi menurut ibu?Kesehatan Pemanfaatan alat kesehatan 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang ketiga kapan terjadi pemerataan alat-alat kesehatan tingkat dasar saja yang memang dibutuhkan oleh warga khususnya di rumah sakit –rumah sakit daerah kabupaten sehingga tingkat kebutuhannya bisa terpenuhi dan tidak perlu pergi ke kota-kota lain yang jaraknya cukup jauh karena meskipun ada BPJS, mereka pemegang BPJS tapi kan lebih mahal transport dan biaya tempat tinggal. Inikan yang jauh lebih penting. Oleh karena itu apa sih rencana ini untuk pemerataan itu nantinya. Atau kalau ibu mungkin punya ide karena terhambatnya proses-proses penganggaran atau problem penyediaan alat itu lantas ke apa kita mesti diskusikan bersama-samaKesehatan Pemerataan alat-alat kesehatan 9
Nur Suhud 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang terakhir dari Inspektorat Jenderal ada kaitannya sama tadi, apa temuan ibu tentang alat-alat kesehatan yang salah sasaran itu. Selama inikan nggak pernah dilaporkan di komisi, kesalahan dianggap satu kesalahan semata padahal kan kesalahan yang kayak gitu kan nggak mungkin tidak punya data, tapi bagaimana itu bisa terjadi kan gitu. CT Scan , USG dibeberapa daerah nggak berfungsi sebenarnya di daerah kan, itu temuan dari sisi Irjen kayak apa dan apa rekomendasi ibu terhadap temuan-temuan itu. Sehingga nanti kan ketika menyusun anggaran rasional kan oh gini kebutuhan kami memang sekian, karena temuan pada tahun sebelumnya semacam ini kita akan melakukan inspeksi lagi agar tidak terulang kasus-kasus yang terjadi tahun sebelumnya. Terima kasih PimpinanKesehatan salah sasaran 9
NURSUHUD 2 PDIP Jambi Laki-laki Mohon dilihat yang paling bawah Bu kalimatnya. Pimpinan, ini yang memperhatikan aspirasi daerah itu apa maksudnya? DPR RI itu kan daerah pemilihan itu cara memilih bukan mewakili Dapil, itu kalau persepsinya kayak begitu ya salah total cara berpikirnya, ini saya ingatkan sifatnya jadi itu salah. Jadi, daerah pemilihan itu cara memilih di dalam Undang-Undang Pemilu, bukan kita representasi Dapil, salah total itu, jadi setelah seseorang terpilih itu dia mewakili seluruh rakyat Indonesia dimana pun dia berada, jadi itu tidak etis pencantuman kayak begini. Itu mohon dihapus, ini peringatan keras keliru itu.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 3 PDIP Jambi Laki-laki Ya itu bermotif itu salah, itu mesti dihapus.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 4 PDIP Jambi Laki-laki Itu motif kalimatnya semua orang paham itu tidak sehat dan itu kekeliruan terhadap fungsi parlemen. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 5 PDIP Jambi Laki-laki Pimpinan, saya mau tambah sedikit. Jadi rapat itu tidak ada segmen rapat, semua rapat itu satu kesatuan dan itu ada masuk di dalam dokumen negara, jadi munculnya kalimat itu di dalam putusan rapat itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, ada sebab (rekaman terputus) maksud ini, jadi kalau teman lain tetap melihat jadi kalau parlemen itu bukan bersatu padu memilih yang keliru, jadi ada etik, ada tafsir terhadap norma dan ketika penafsir norma itu ada kaitan bukan subyektivitas dan kalau mencari runutan itu bukan karena sumpah itu, coba anda pelajari lagi itu tidak ada kaitan sumpah sama mandat itu tidak ada, sumpah itu secara formalitas karena itu kaitan kelanjutan dari proses di dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilu dan kalimat ini ada rentetannya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi, kalau satu kali terjadi sesuatu ini orang tadi lihat oh ini adalah bagian kaitan dari Rapat-rapat, karena transkrip rapatnya itu kan terekam gampang di akses kan begitu dan meskipun Saudara Ansory menganggap rapat itu tertutup, oh tidak ada yang tertutup di dalam prinsip Rapat-rapat DPR RI, tidak ada Badan-badan - 39 - Negara lain yang punya kewenangan untuk membuka Rapat-rapat kita, jadi sekali lagi kalau toh teman lain tetap mencantumkan ini saya adalah yang menolak pengkalimatan kayak begini itu, ada pengertian yang keliru di dalam prinsip memahami apa posisi parlemen sebenarnya, keliru secara mendasar keliru. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 5 PDIP Jambi Laki-laki Bu, jadi begini jadi rentetan itu bukan satu kali rapat, jadi dalam pengkaitan Rapat-rapat sebelumnya termasuk tahun lalu pikiran macam begini itu muncul juga dan kita tahu maksudnya apa pihak diluar kita juga atau apa maksudnya kan begitu, terima kasih, kalau itu belum paham yaKesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 6 PDIP Jambi Laki-laki Jadi saya meretorta ya dan teman Fraksi PDI Perjuangan yang lain juga meretorta terhadap ini. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
NURSUHUD 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang terakhir, apakah Bapak merasa akurat benar Riskesdas itu Pak? Dan saya ingin tanya Pak metodeloginya apa yang Bapak pakai, metode apa, berapa jumlah peneliti di lapangan dan apa background mereka? Karena pernah, boleh nanti di catatan Rapat Komisi IX DPR RI di periode lalu ada ketika Kepala Balitfo saya tanya metodeloginya kayak apa pak, dia bingung metodelogi itu apa, boleh nanti di cross check Pak Usman itu, artinya ini kerjaan rutinitas yang tidak pernah menguji lagi tentang metodelogi untuk percetakan akulasi data, jadi itu Pak pertanyaan kami dan kalau memang belum sinkron ya pasti tidak dijawab disini, jadi kami tidak mau pengalaman dulu Kemenakertrans itu menjawab begitu saya kejar benar dikira kita tidak tahu metodelogi karena backgroundnya saya penelitian dimengertikan itu dan sekali lagi Pak itu apa yang dipakai metodeloginya kayak apa dalam hal ini, kalau ada disini salah satu peneliti saya ingin tanya langsung, saya secara informal kebetulan sering ngobrolngobrol dengan anak buah bapak kayak apa metode yang dipakai sebenarnya dan cara ambil samplingnya dan asumsi-asumsi dasar sosialnya kayak apa ketika menghimpun data, saya segera dapat data dan saya ingin cross check tolong salah satu yang ada disini menyampaikan ini penelitiannya disini, di kabupaten ini, ini, saya akan cross check dengan data yang kami pegang karena saya sampai hari ini masih hampir komunikasi sama kawan-kawan yang NGO yang fokusnya kesehatan masyarakat para peneliti itu dan itu latar belakang kami Pak. Terima kasih.Kesehatan Metodelogi 9
NURSUHUD 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Apakah yang Bapak rencanakan itu memang sudah sesuai dengan Riskesdas kan begitu, karena di beberapa Kementerian dan juga di periode lalu sering bahwa Riskesdas itu selesai sebagai Riskesdas saja, padahal semestinya Riset Kesehatan Dasar itu menjadi kesehatan dasar di dalam perencanaan anggaran dan nanti tertuang di dalam sampai angka-angka kan begitu, bukan sesuatu yang lepas begitu saja, artinya kan pasti ada pemerataan anggaran, problem yang harus dijawab kayak apa dan ada sesuatu yang sifatnya insidental ketika Riskesdas sudah lewat pada saat perencanaan anggaran mulai Bapak-bapak dan Ibu susun, kan begitu. Nah, karena itu kami mohon seandainya memang ini belum ini ya kita mesti bicara ulang, tidak bisa menyusun anggaran itu tidak memakai data yang ini. Ada pejabat eselon 1 saya ingat pembahasan sekitar tahun Tahun 2008 atau 2009 ketika saya tanya data dari Balitfo itu apa kaitannya sama program di setiap Direktorat Jenderal, kebetulan presentasi Kepala Balitfo itu terakhir dan catatan yang menarik bahwa Balitfo mengatakan bahwa apa yang kami kerjakan itu menjadi dasar di Kementerian kami dan Dirjendirjen sebelumnya dengan super yakin mengatakan angka ini tidak muncul tiba-tiba, ada perencanaan yang matang tetapi ada dua Dirjen yang barangkali lupa ketika muncul angka saya tanya, ini karena tekanan Bupati daerah ini, ini karena Gubernur Pak lewat menteri ini, ini ada KNTI dan tokoh masyarakat yang meminta program ini dan lain sebagainya. Artinya apa yang direncanakan lewat kalau di Kementerian Kesehatan lewat dasar-dasar di data Reskesdas itu dan data lain kemungkinan tidak tertuang juga. Nah, karena itu saya ingin bertanya sudahkah Bapak berkordinasi sama eselon 1 yang lainnya dengan cermat yang dasarnya pasti Riskesdas begitu, kalau Kementerian Naker Trans pada saat itu data dari Balitfo, ya ternyata data dari Balitfo itu sama sekali bukan dasar ini, sangat parsial di dalam menyusun programnya. Nah, sebelum kita ngomong tentang detail angka pasti ngomong relevansi program dan kebutuhan itu kayak apa, ini kan tidak bisa tiba-tiba muncul data, ini daerah ini, mengapa ini tidak apa dasarnya yang ini kan begitu.Kesehatan Riskesdas 9
NURSUHUD 1 PDIP Jawa Timur III Laki-laki Yang terakhir, apakah Bapak merasa akurat benar Riskesdas itu Pak? Dan saya ingin tanya Pak metodeloginya apa yang Bapak pakai, metode apa, berapa jumlah peneliti di lapangan dan apa background mereka? Karena pernah, boleh nanti di catatan Rapat Komisi IX DPR RI di periode lalu ada ketika Kepala Balitfo saya tanya metodeloginya kayak apa pak, dia bingung metodelogi itu apa, boleh nanti di cross check Pak Usman itu, artinya ini kerjaan rutinitas yang tidak pernah menguji lagi tentang metodelogi untuk percetakan akulasi data, jadi itu Pak pertanyaan kami dan kalau memang belum sinkron ya pasti tidak dijawab disini, jadi kami tidak mau pengalaman dulu Kemenakertrans itu menjawab begitu saya kejar benar dikira kita tidak tahu metodelogi karena backgroundnya saya penelitian dimengertikan itu dan sekali lagi Pak itu apa yang dipakai metodeloginya kayak apa dalam hal ini, kalau ada disini salah satu peneliti saya ingin tanya langsung, saya secara informal kebetulan sering ngobrolngobrol dengan anak buah bapak kayak apa metode yang dipakai sebenarnya dan cara ambil samplingnya dan asumsi-asumsi dasar sosialnya kayak apa ketika menghimpun data, saya segera dapat data dan saya ingin cross check tolong salah satu yang ada disini menyampaikan ini penelitiannya disini, di kabupaten ini, ini, saya akan cross check dengan data yang kami pegang karena saya sampai hari ini masih hampir komunikasi sama kawan-kawan yang NGO yang fokusnya kesehatan masyarakat para peneliti itu dan itu latar belakang kami Pak. Terima kasih.Kesehatan Riskesdas 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu terkait dengan rumah sakit  sendiri saya ingin  menerima masukan dari bapak dan juga dari jajaran tentu untuk  Kemenkes kira-kira  terkait dengan  agenda  akreditasi rumah sakit  seluruh Indonesia ini apa masukannya?  Karena inikan ada   kelihatannya juga  tadi dalam  tahapan penyiapan Faskes yang  bapak   presentasikan  itu ada ... Nah masukan dari pihak bapak untuk Kemenkes itu apa terkait dengan    akreditasi untuk rumah sakit  karena  Senin nanti Insya Allah   kami akan melakukan Raker  dengan Ibu Menkes. BPJS Kesehatan Akreditasi rumah sakit 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian  bagaimana kerjasama atau progress kerjasama  BPJS Kesehatan dengan perusahaan-perusahaan pak? karena kan 1 Juli 2015 nanti amanahnya adalah para pekerja yang  ada di perusahaan-perusahaan   itu sudah  bergabung didalam BPJS kesehatan, sementara sampai sekarang saya  belum dengar bagaimana progress-nya karena masih ada dualisme antara asuransi  swasta atau asuransi perusahaan yang  sudah  meng-cover  pekerja tersebut den paket-paket yang  disediakan oleh BPJS   Kesehatan. Bahkan menariknya lagi Pak Fahmi ada seorang ibu  yang   anaknya sekeluarganya dapat  PBI, nah   anak ini kerja di perusahaan tapi  terus sama perusahaannya mau  dipotong gajinya karena perusahaannya mau ikut BPJS Kesehatan, terus jadi anaknya bingung kan, sementara dia dapat PBI   tapi dikantornya  dia harus ikut. Nah seperti itulah kami ingin dapatkan  penjelasan karena  rasanya ketika  kami berhadapan dengan konsituen akan lebih bagus kalau kami  bisa menjelaskan bagaimana   duduk perkaranya.BPJS Kesehatan Asuransi swasta 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Untuk Ibu Menkes , ada dua hal besar yang hendak saya soroti pada pagi hari ini. Pertama adalah terkait dengan bonus demografi, jujur saya sangat concern dengan bonus demografi yang kalau kita penanganannya dari awal baik maka kita akan mendapatkan hal itu. Dan untuk itu saya paham bahwa Kemenkes dalam hal ini tidak bisa bekerja sendirian, ada LSM, ada organisasi masyarakat, dan lain sebagainya, seperti misalnya global fund dan lain sebagainya. Dan terkait dengan global fund dan juga dengan LSM dan globalisasi, MDGs kita sendiri juga pencapaiannya masih beberapa yang mempunyai nilai raport yang merah, seperti misalnya TB HIV, kemudian kematian ibu, kemiskinan.BPJS Kesehatan Bonus demografi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Tadi pagi saya dengar di televisi bahwa Pak Jokowi sangat eager sekali untuk membangun daerah perbatasannya khususnya enting ... Nah, apa yang akan ibu lakukan terkait dengan sinergi dengan Kementerian Desa Tertinggal ini, karena masih banyak sekali kekurangan Poskesdes dan Bidan begitu. Saya terinspirasi dari ide terobosannya Pak Anis Baswedan, dimana beliau dengan menyebarkan guru-guru muda begitu diseluruh nusantara.BPJS Kesehatan Daerah perbatasan 9



Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu terkait juga dengan kerjasama dengan rumah sakit  swasta. Tadi penjelasan bapak  mengatakan tempat tidur cukup, analisis kebutuhan juga  sudah dilakukan sehingga kalau saya bisa tarik kesimpulan seolah-olah kerjasama dengan  rumah sakit   swasta ini  itu tidak menjadi sesuatu yang  urgent, dan saya pun sendiri melihat bahwa pemerintah memang bersikap hati-hati terhadap  kerjasama antara BPJS dengan  rumah sakit  swasta , itu bisa dilihat dari Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan  di Pasal 36 ayat (3) mengatakan Faskes milik swasta yang   memenuhi persyaratan dapat menjalin   kerjasama dengan BPJS Kesehatan, jadi dapat frasenya bukan wajib. Jadi  disini  ketika ada frase  dapat dan bukan wajib apalagi kemudian Faskes juga harus diverifikasi  oleh  BPJS, kemudian saya bertanya-tanya buat apa Pak Presiden kemudian sesumbar mengatakan bahwa   rumah sakit   swasta harus bergabung dengan  BPJS Kesehatan?   BPJS Kesehatan Faskes 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah saya juga menyoroti bahwa untuk peserta BPJS Kesehatan yang  mandiri yang  sakit-sakitan kalau toh mereka ke rumah sakit  swast yang  belum bergabung menurut hemat  saya  artinya suplainya sendiri tidak kunjung memadai kan?   Jadi saya ingin penjelasan yang  lebih clear lagi   apakah betul pak rumah sakit  swasta ini memang harus   ikut bergabung di BPJS Kesehatan dengan tadi ada frase  dapat, bukan wajib kemudian bapak  penjelasan dari tempat tidur dan lain  sebagainya sementara  peserta  yang  mandiri yang  sakit-sakitan juga banyak begitu ya, mohon penjelasannya saja pak karena   apa yang  bapak utarakan dan uga  apa bunyi Perpres ini dengan  apa yang  diutarakan  oleh  Pak Presiden itu kok rasanya    jadinya  kontradiksi begitu.BPJS Kesehatan Faskes 9
OKKY ASOKAWATI 2 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pimpinan.Saya prihatin, bukan prihatin ya saya bisa merasakan kebingungannya PakDirut BPJS Kesehatan ya, seolah-olah anda harus mencuci baju kotornya PakJokowi begitu dalam arti kata tadi Bapak mengatakan bahwa PB itu sama denganKIS, tetapi beberapa Menteri mengatakan KIS itu tidak sama dengan PBI danakhirnya Bu Mensos sendiri ketika diskusi dengan saya di sebuah Televisi Swastamengatakan KIS sama dengan PB Pak dengan anggaran Rp.19 triliun yang manajumlahnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Hang 8,6 juta penduduk, maka si KIS inidari jumlah 8,64 penduduk apakah sama? Sementara menurut Ibu Puan akan adapenambahan dari KIS 4 juta, katanya 4 juta itu apa artinya 8,64 juta sehingga PBInyaitu tinggal 82,4 atau 4 juta ini tambahan dengan anggaran yang baru dan kalau 4 jutaitu untuk KIS atau anggaran yang baru itu anggaranya darimana? karena bagaimanapun mata anggaran kesehatan untuk anggaran kesehatan, tidak bisa dari Kemensoskemudian ditarik ke kesehatan begitu.Terima kasih Pak Ketua.BPJS Kesehatan Kejelasan penggunaan anggaran, 9
OKKY ASOKAWATI 2 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pimpinan.Saya prihatin, bukan prihatin ya saya bisa merasakan kebingungannya PakDirut BPJS Kesehatan ya, seolah-olah anda harus mencuci baju kotornya PakJokowi begitu dalam arti kata tadi Bapak mengatakan bahwa PB itu sama denganKIS, tetapi beberapa Menteri mengatakan KIS itu tidak sama dengan PBI danakhirnya Bu Mensos sendiri ketika diskusi dengan saya di sebuah Televisi Swastamengatakan KIS sama dengan PB Pak dengan anggaran Rp.19 triliun yang manajumlahnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Hang 8,6 juta penduduk, maka si KIS inidari jumlah 8,64 penduduk apakah sama? Sementara menurut Ibu Puan akan adapenambahan dari KIS 4 juta, katanya 4 juta itu apa artinya 8,64 juta sehingga PBInyaitu tinggal 82,4 atau 4 juta ini tambahan dengan anggaran yang baru dan kalau 4 jutaitu untuk KIS atau anggaran yang baru itu anggaranya darimana? karena bagaimanapun mata anggaran kesehatan untuk anggaran kesehatan, tidak bisa dari Kemensoskemudian ditarik ke kesehatan begitu.Terima kasih Pak Ketua.BPJS Kesehatan kejelasan program 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian untuk orang bergabung dengan BPJS Kesehatan Pak Fahmi itu sangat semangat sekali, bahkan mereka saking semangatnya juga mencoba berbagai cara lewat online juga lewat internet. Tetapi kenyataannya ketika mulai ditanya mau masuk Puskesmas yang mana misalnya ya? mati, lama banget. Terus dia telepon ke BPJS , "Ibu coba jam satu pagi mungkin line-nya sudah kosong begitu". Dicoba jam satu pagi nggak bisa juga. Nah maksud saya mohon ini diperbaiki begitu agar semangat masyarakat yang ingin ikut BPJS itu bisa tersalurkan dengan baik begitu. Dan mengenai selisih harga atau apa ya namanya, selisih pembayaran. Saya punya konsituen dia dikelas I begitu, kemudian dia ingin naik ke kelas VIP, kemudian rumah sakit mengatakan "oh iya tinggal bayar saja selisihnya". Nah pertanyaan saya, selisih itu apakah selisih hanya untuk ruangannya saja atau juga selisih untuk harga obatnya? Ya kan, karena joke-joke diluar sana itu kalau teh bahasa Indonesia bayarnya 5.000 kalau satu cangkir, tapi kalau bahasa Inggris Ice Tea bisa 25.000 begitu ya.BPJS Kesehatan Kesulitan pendaftaran BPJS, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Tadi pagi saya dengar di televisi bahwa Pak Jokowi sangat eager sekali untuk membangun daerah perbatasannya khususnya enting ... Nah, apa yang akan ibu lakukan terkait dengan sinergi dengan Kementerian Desa Tertinggal ini, karena masih banyak sekali kekurangan Poskesdes dan Bidan begitu. Saya terinspirasi dari ide terobosannya Pak Anis Baswedan, dimana beliau dengan menyebarkan guru-guru muda begitu diseluruh nusantara.BPJS Kesehatan Koordinasi lintas lembaga 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian yang  ketiga, Undang-undang 36/2009 itu menyatakan rumah sakit  tidak boleh menolak pasien. Sementara kalau saya amati dan saya dengar   dari  konsituen saya bahwa  banyak juga rumah sakit  khususnya kembali rumah sakit  swasta itu seolah-olah punya kuota  didalam  menerima peserta  BPJS Kesehatan. Apa iya  rumah sakit  swasta itu punya  kuotanya? Bahwa konsituen saya mengatakan   yang  lucunya Ibu Okky, saya kesana maghrib tapi   jawaban rumah sakit  tersebut   oh untuk peserta BPJS Kesehatan hanya pagi dan siang, malam kami tidak menerima peserta BPJS  Kesehatan,  itu rumah sakit  swasta di Jakarta Pusat.  Jadi saya ingin  mendapatkan penjelasan agar  kami yang  memang bersentuhan langsung  dengan  konsituen itu bisa membantu BPJS Kesehatan   untuk memberikan  informasi yang  lebih baik. BPJS Kesehatan Kuota pasien BPJS 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Jadi saya berharap mungkin ibu bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan segera diatasi dengan baik. Dan untuk Pak Fahmi selaku Dirut BPJS Kesehatan, memang baru setahun lebih sedikit BPJS Kesehatan ini berjalan, dan saya mengapresiasi Ibu Endang dan juga para Direktur BPJS ketika ada masalah yang saya hadapi begitu, begitu cepatnya untuk merespon, dan ini memang never ending learning pak ya mengenai BPJS Kesehatan ini. Tadi sudah disoroti oleh Pak Handayani mengenai masa aktivasi yang 7 hari, kalau saya teliti memang masa aktivasi ini ditujukan supaya masyarakat tidak waktu sakit baru mendaftar, jadi ada sebelumnya sudah mendaftar. Tetapi akibatnya ada korban seperti misalnya bayi yang meninggal di Jawa Timur saat itu karena menunggu masa aktivasi yang 7 hari. Saya menghimbau supaya bisa ditinjau kembali bagaimana sebaiknya mengenai masa aktivasi ini mengingat mungkin ya masyarkat kita yang mempunyai attitude yang lebih kuratif daripada preventif Dan terkait dengan kuratif dan preventif ini, dari hasil Reses saya kemarin di Puskesmas itu memang mereka perlu menguasai atau menyelesaikan masalah penyakit sebanyak 155 penyakit, baru kemudian mereka bisa dirujuk. Tetapi kenyatannya Pak Fahmi yang saya dapatkan Puskesmas di Dapil saya, .... untuk tes kolesterol, diabetes itu tidak tersedia. Padahal menurut hemat saya itu adalah suatu metode atau program bermotif preventif. Dan terkait dengan kapitasi di Puskesmas sendiri ketika saya tanyakan bagaimana presentasenya promotif dengan preventif? karena mereka mengatakan bahwa lebih banyak ke kuratifnya, sementara kalau kapitasi itu kemudian tidak dialokasikan juga untuk promotif dan preventifnya saya khawatir BPJS ini akan menjadi atau akan kelebihan beban karena tidak adanya aspek promotif dan preventifnya. Selama ini untuk promotif dan preventif dilakukan dengan anggaran Dinas Kesehatan, itupun juga adalah unit kesehatan masyarakat bukan untuk pelayanan kesehatan pribadi yang berupa konseling-konseling yang diadakan di Puskesmas. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ketika nanti kapitasi itu turun ke puskesmas adanya alokasi juga untuk preventif dan promotif.BPJS Kesehatan Masa aktivasi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Baik, terima kasih Pak Ketua.Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati dan saya banggakan,Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya,Bapak Dirut BPJS beserta jajarannya yang saya hormati.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Saya Okky Asokawati dari Faksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor A-513, Dapil DKI II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri.BPJS Kesehatan MDG 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah apakah ide tersebut apa bisa diakomodir juga begitu di Kemenkes mengingat banyaknya tenaga-tenaga kesehatan yang juga sudah banyak dinegara ini sehingga adanya penyebaran yang merata untuk tenaga-tenaga kesehatan. Dan masih terkait dengan Bidan, ini di Kompas pagi hari ini disitu dikatakan bahwa adanya penangguhan sejak tahun 2011 hingga sekarang moratorium untuk pergantian program studi atau Prodi Kedokteran Gigi dan pendidikan profesi dokter gigi, Sementara ada juga lain Prodi yang terhambat berdasarkan data Ditjen Dikti yaitu pada jenjang Diploma I dan Diploma III, Perguruan Tinggi dan Swasta yang terbanyak itu adalah bidang kesehatan.BPJS Kesehatan Moratorium pendidikan dokter 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah apakah BPJS juga begitu ketika di kelas BPJS itu berbeda dengan ketika yang bersangkutan naik kelas begitu, apakah kemudian obat-obatan menjadi berubah harganya. Jadi selisihnya ini yang dibayar apa? selisih ruangannya kah atau selisih dengan harga obat-obatnya. Dan yang terakhir Saya rasa memang BPJS Kesehatan perlu bekerjasama dengan kami Komisi IX terkait dengan sosialisasi karena banyak sekali konsituen yang merasa buta mengenai hal ini, usus buntu dia pikir harus dioperasi tapi ternyata dokter suruh pulang akhirnya dia ke rumah sakit swasta operasi sendiri karena mungkin tidak ada sosialiasi yang baik bahwa usus buntu itu bisa dilihat sebulan lagi nggak apa-apa, masih bisa. Nah hal-hal seperti itulah yang menurut hemat saya yang perlu diberitakan juga kepada kami sehingga kami pun juga bisa melakukan dengan baik terkait dengan sosialisasi BPJS Kesehatan yang memang menurut saya sangat diperlukan oleh bangsa negara ini.BPJS Kesehatan Naik kelas BPJS, 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan aranya.  Yang  terakhir Pak Fahmi, sekarang kita dengar banyak sekali  masalah KDRT ataupun penelantaran dalam  rumah tangga. Nah  di Jakarta  sendiri kasus itu setiap tahun   itu selalu bertambah dan mereka mengeluh ketika  kesehatannya ditanggung oleh Pemda itu untuk   otopsi, visum, tes DNA tidak ditanggung Pak Fahmi, sementara kita   ketahui bersama KDRT itu  sekarang semakin  hari kasusnya   semakin meningkat. Jadi saya mohon supaya  bisa untuk visum, otopsi dan tes DNA  ini   juga di-cover  oleh BPJS. Tadi Pak Fahmi juga  sempat menyinggung penyakit Lupus   kalau saya tidak salah dengar,   itu bisa ditanggung pak ya? BPJS Kesehatan Otopsi, visum, tes DNA 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Selanjutnya masih dengan BPJS, saya cukup shock dan kaget ketika dari rumah sakit umum daerah yang saya datangi ketika Reses, mereka mengatakan bahwa pembahasan Inasi... Sudah tidak ada lagi sejak pergantian Sekjen baru di Kemenkes. Padahal menurut hemat saya Inasi... Itu adalah sesuatu yang harus diperbaharui terus, terkait dengan jenis obatnya, terkait dengan harga obatnya, dan bagaimana supaya rumah sakit swasta mau bergabung bersama BJPS. Jadi saya berharap agar pembahasan mengenai Inasi ... itu secara rutin di berlakukan begitu.BPJS Kesehatan Pembahasan inasi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah mengenai obat juga, ada keluhan Pak Fahmi bahwa BPJS ikut menentukan harga obat, karena di e-catalog belum ada harga obatnya. Padahal setahu saya harusnya kan regulasi itu ada di Kemenkes, sementara BPJS adalah operatornya saja. Tapi kenapa dalam hal ini BPJS masih juga menentukan harga obat karena setelah saya tanya di e-catalog nya belum ada harga obatnya, seperti itu. Jadi saya berharap agar e-catalog ini bisa cepat penyelesaiannya, jadi tidak ada beban lagi masyarakat untuk membeli sendiri obat tersebut.BPJS Kesehatan Penentuan harga obat 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ketika berbicara mengenai BPJS Kesehatan  memang rasanya  banyak masalah  yang  kita dengar meskipun cerita-cerita yang  sukses dan menyenangkan pun kerap kita dengar.  Konsituen saya cuci darah seminggu dua kali dengan senang  hati menyatakan bahwa senang karena  tanpa dipungut  biaya, itupun juga  saya temui ketika   kami melakukan kunjungan kerja ke Pangkal Pinang. Dan kalau saya amati Pak Dirut, kegaduhan terkait dengan  masalah kesehatan ini disebabkan  karena besarnya ekspektasi  dari masyakat  terhadap pelayanan kesehatan yang  bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan. Sementara BPJS Kesehatannya sendiri dalam beberapa hal infrastruktur,  kemudian anggaran , dana itu juga harus terus diperbaiki. BPJS Kesehatan Perbaikan BPJS 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk itu saya akan menyoroti beberapa hal terkait dengan preventif promotif yang  ada atau preventif promotif perorangan yang  ada di Puskesmas , klinik ataupun dokter praktek. Menu itu  saya belum lihat bagaimana konkritnya, kalau tadi Ibu Amel mengatakan   mungkin ada baiknya kalau BPJS Kesehatan  punya menunya itu sehingga Puskesmas  ataupun klinik ataupun dokter praktek itu bisa lebih paham apa yang  dimaksud   dengan   paket atau menu preventif promotif ini. Karena memang  betul apa yang  dirasakan oleh  Ibu  Amel itu saya rasakan juga pak di Dapil saya, para pimpinan Puskesmas  ini agak keteter ketika kami tanyaka terkait dengan menu preventif promotif  yang  ada didalam paket  yang  diberikan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Promotif preventif 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan selisih pembayaran 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Tadi pagi saya dengar di televisi bahwa Pak Jokowi sangat eager sekali untuk membangun daerah perbatasannya khususnya enting ... Nah, apa yang akan ibu lakukan terkait dengan sinergi dengan Kementerian Desa Tertinggal ini, karena masih banyak sekali kekurangan Poskesdes dan Bidan begitu. Saya terinspirasi dari ide terobosannya Pak Anis Baswedan, dimana beliau dengan menyebarkan guru-guru muda begitu diseluruh nusantara.BPJS Kesehatan Sosialisasi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian juga masih dengan bonus demografi yaitu masalah stunting, ini terus terang sangat memprihatinkan saya bu, karena ketika seorang anak itu tidak mendapatkan gizi yang baik kemudian sehingga kemampuan koknisinya juga tidak baik, kesempatan dia bekerja, mendapatkan penghidupan juga tidak baik, dan hasil dari ... tahun 2013, mengatakan bahwa 35,6% anak itu mengalami stunting. Nah saya ingin tahu sebagai upaya pembangunan rakyat Indonesia, apa yang akan ibu lakukan terkait dengan meminimalisasikan prosentase dari anak-anak yang stunting ini. Dan saya juga melakukan apresiasi terhadap kerjasama antara Kemenkes dengan Kementerian Desa ya, dimana disitu memang ada 5.427 desa dengan 7 juta lebih penduduknya dan Poskesdesnya 874 dengan Bidan Desa yang 5.000-an, kekurangannya itu masih ada 4.533 Poskesdes dan 248 Bidan.BPJS Kesehatan Stunting 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah yang ingin saya tanyakan dan ibu juga adalah satu yang ahli dalam MDGs ini, terobosan apa yang kira-kira akan ibu lakukan mungkin bergandengan dengan LSM untuk pencapaian MDGs tersebut. Dan rasanya memang perlu dilakukan sesuatu yang tidak biasa, karena selama ini angka kematian ibu pun dari tahun 2007 sampai sekarang bukannya berkurang malah meningkat. Atau mungkin ibu punya pengalaman yang bekerjasama dengan Ormas yang berhasil sehingga bisa membuat pencapaian pemerintah itu menjadi lebih baik.BPJS Kesehatan Terobosan 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertanyaan saya berapa anak yang akan dijamin untuk menerima beasiswa ini kalau JKN itukan 3 anak yang ditanggung begitu ya, dalam hal ini berapa anak yang ditanggung dan usia berapa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut serta sampai pendidikan tingkat begitu. Lalu saya juga tertarik dengan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian yang menyasar pekerja bukan menerima upah. Di sini dikatakan besaran iuran tidak menggunakan presentase tapi nominal sekitar 6.000 sampai 6.500 untuk satu orang setiap bulan. Pertanyaan saya apakah penentuan nominal ini berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pekerja bukan menerima upah ini, maksudnya kalau dia pekerja bukan penerima upah tapi gajinya puluhan juta apakah sama dengan mereka yang pekerja bukan penerima upah yang gajinya katakanlah 3 juta seperti itu, saya ingin tahu dari mana angka 6.000 dan 6.500.BPJS KetenagakerjaanBeasiswa Anak Peserta BPJS 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ini yang juga saya soroti yaitu mengenai pembangunan dari Rusunawa maupun Rusunami dan juga landed house yang menjadi programnya BPJS TK. Di sini kalau saya baca pembangunannya sebagian ada yang ditangani BPJS TK secara langsung dan sisanya bekerjasama dengan pihak lain, apakah kemudian BPJS TK ini menjadi developer juga begitu, mohon penjelasannya Pak. Ketika kemarin saya Reses Pak Elvyn ada yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan ini melakukan COB (Coordination of Benefit) dengan Jasa Raharja, kurang baik lah begitu dalam arti kata ketika seorang mengalami kecelakaan ke rumah sakit maka rumah sakit mengatakan Jasa Raharja yang menanggungnya, sementara Jasa Raharja hanya menanggung sampai 10 juta selebihnya tidak.BPJS KetenagakerjaanPembangunan rusunawa-rusunami 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih pak untuk paparannya dan kalau saya amati rasanya kalau dibandingkan dengan BPJS Kesehatan BPJS TK ini saya rasakan lebih siap begitu untuk menghadapi dioperasinalkannya nanti 1 Juli 2015 Insya Allah. Dan saya berharap bahwa tiga RPP yang sedang diselesaikan dan revisi atu PP itu bisa segera selesai karena pengalaman di BPJS Kesehatan PP nya itu baru selesai ketika di masa injury time wah jadinya gedebak gedebuk begitu.BPJS KetenagakerjaanPerbandingan BPJS Kes-TK 9
Okky Asokawati 1 [21] PPP DKI Jakarta II Perempuan Nah terkait dengan PP itu yang sedang diselesaikan saya ingin tahu mengenai PP yang untuk jaminan pensiun, disini kalau saya baca bahwa jumlah iurannya itu sebetulnya belum mencapai kesepakatan, kalau substansinya sudah. Nah saya ingin tahu sampai sejauh apa kesepakatan dari para stakeholders terkait dengan jumlah iuran untuk jaminan pensiun.BPJS KetenagakerjaanPP Jaminan Pensiun 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian juga hasil dari kajian KPK , KPK mendapatkan bahwa bisa terjadi conflict interest begitu antara dewan pengawas dengan Direksi BPJS TK karena gaji dari dewan pengawas itu juga ditentukan dalam rencana anggaran tahunan badan yang juga dikelola oleh Direksi BPJS TK. Sehingga disini KPK memberikan saran agar adanya pihak ketiga untuk melakukan review rencana anggaran tahunan badan. Saya ingin tahu bagaimana respon bapak terkait dengan hal ini begitu, dalam arti kata transparansi dan keterbukaannya terkait dengan rencana tahun anggaran itu. Dan saya Pak Dirut mengenai beasiswa yang otomatis diberikan kepada anak peserta ketika peserta itu meninggal begitu.BPJS KetenagakerjaanTemuan KPK 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pimpinan. Terima kasih. lebih kurang mohon maaf lahir batin.Wabilahi Taufik Walhidayah,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Asset Under Management 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pimpinan. Terima kasih. lebih kurang mohon maaf lahir batin.Wabilahi Taufik Walhidayah,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja corporate culture 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pimpinan. Terima kasih. lebih kurang mohon maaf lahir batin.Wabilahi Taufik Walhidayah,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Operasional BPJS 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian, BPJS TK ini kan tadinya Jamsostek yang mana merupakan bisa dikatakan berorientasi pada profit begitu ya, sementara sekarang dengan badan hukum publik tentu orientasinya lebih kepada pelayanan publik yang profesional, pertanyaan saya bagaimana Bapak menyiapkan SDM Bapak begitu secara internal karena bagaimana pun juga pasti akan ada perubahan di dalam corporate culture itu sendiri. BPJS Tenaga Kerja Perubahan, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian, yang kedua, terkait dengan RPP yang saat ini masih dalam pembahasan, Pak Evlyn, kalau menurut Undang-Undang BPJS itu kan harusnya 2 tahun sejak Undang-Undang BPJS dioperasionalkan atau diketok maka harusnya November 2013 sudah ada begitu ya, ketika kami kemarin Rapat dengan Kemenaker kami juga sudah mengimbau hal ini segera akan di dibuat PP tersebut karena 1 Juli itu sudah sebentar lagi, nah yang saya ingin tanya ini mengenai skema program antara manfaat pasti dengan iuran pasti, sementara BPJS tenaga kerja itu mengatakan Undang-Undangnya yang benar adalah manfaat pasti.Nah yang ingin saya mendapat penjelasan apa bedanya antara manfaat pasti dengan iuran pasti itu tadi, dan yang ketiga, saya tertarik dengan smart card yang tadi Bapak jelaskan, multiple purse kartu begitu ya dan saya juga punya informasi bahwa Bapak juga sudah meminta ijin dari Bank Indonesia agar kartu itu bisa dipakai sebagai multiple purse, pertanyaan saya bagaimana kemudian smart card dari BPJS ini yang sudah berlandaskan NIK itu implementasi integrasinya dengan kartu-kartu Jokowi yang lain begitu, seperti misalnya KIS, KIP seperti itu saya ingin tahu bagaimana kemudian integrasinya. Dan yang terakhir mengenai total benefit, ada house, ada housing, ada food, ada beasiswa, ada health, pertanyaan saya apakah BPJS tenaga kerja akan membuat perusahaan lagi? membuat klinik tadi Bapak bilang, housing, saya ingin tahu penjelasannya mengenai hal itu.BPJS Tenaga Kerja Skema program 9

OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan
Oh maaf. Nama saya Okky Asokawati, Nomer anggota saya A-513, saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan dapil DKI 2 meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Jadi, saya berharap banyak Pak Direktur untuk keberhasilan dari program-program Bapak ini, nah terkait dengan keberhasilan itu saya melihat mengenai operasional untuk BPJS TK ini, sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 dikatakan bahwa operasional BPJS TK itu bersumber atau mempunyai keuangannya dari AUM Aset Under Management dimana maksimal itu 2% dari AUM presentasinya dan dari iuran JKK dan JKM 10%,
Pertanyaan saya dengan program yang sangat bagus, seperti misalnya tadi ada job replacement tadi ya, dengan tambahan-tambahan itu dan saya mendapatkan informasi ketika saya Reses kemarin di Dapil saya bahwa di Tahun 2014 kemarin dari AUM BPJS TK itu baru mendapatkan 1,35% . Pertanyaan saya apakah cukup operasional BPJS begitu ini yang sesuai PP harusnya 2%, tetapi Tahun 2014 itu1,35% supaya kinerja dari BPJS TK ini memang maksimal begitu dan kalau toh memang ada kendalanya, saya ingin tahu apa kendalanya, karena sesuai dengan Undang-Undang BPJS disitu dikatakan bahwa pengurus BPJS TK yang tadinya dari Jamsostek itu tidak akan mengalami pengurangan terkait dengan asas manfaat yang selama ini mereka telah dapatkan, itu saya ingin dapatkan karena semuanya tentu adalah kembali kepada kinerja dan kebaikan dari para pekerja nantinya.BPJS Tenaga Kerja Sumber keuangan, 9

OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Lalu saya juga tertarik dengan implementasi aksi nasional PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah), karena memang itu sesuatu menurut hemat saya yang perlu disoroti begitu pak ya. Nah saya ingin tahu bagaimana dengan implementasi aksi nasional PJAS ini, diseluruh propinsi dan kapan atau bagaimana kajian mengenai program ini. Karena menurut hemat saya selain ada pembinaan dari Badan POM terhadap sekolah-sekolah, apakah Badan POM juga bisa memberikan ketegasan kepada sekolah-sekolah ketika mereka tidak lulus atau mereka tidak mengikuti dari implementasi nasional PT. JAS ini. Saya berpikir begini Pak Kepala Badan, kalau Ibu Susi punya terobosan yang note business not as usual ya dengan mengembom kapal misalnya, Pak Jokowi dengan hukum mati pengedar Narkoba, kira-kira bapak punya terobosan apa sih terkait dengan hal ini? betul memang Badan POM perlu kita dukung dengan merealisasinya Rancangan Undang-undang Ketersediaan Farmasi itu tetapi kira-kira terobosan apa yang bapak bisa berikan atau bapak ide untuk mempunyai pengawasan yang lebih baik.BPOM Implementasi PJAS 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian, yang kedua, dalam jumlah yang Rp.37 miliar itu Bapak juga menulis kendaraan laboratorium keliling, saya ingin tahu mobil apa yang akan dibeli begitu sebagai kendaraan laboratorium keliling apakah sama seperti Jakarta karena saya pernah lihat warnanya hijau begitu, apakah sama seperti itu dan bagaimana dengan rekruitmen SDMnya ketika Bapak kemudian membangun Badan POM ini di dua provinsi tersebut dan untuk pembentukan pusat kewaspadaan dengan anggaran yang paling besar diantara jumlah total yang hendak Bapak ajukan, saya tertarik dengan meningkatkan perlindungan konsumen dengan meminimalkan resiko kesehatan yang disebabkan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat melalui aksi cepat need action apa itu program aksi cepat itu begitu ya, karena kayak kemarin saya pernah diundang begitu dengan ditemukannya pabrik saos tomat yang sudah kadaluarsa di Lampung, sementara juga kemudian murid di Tasikmalaya terkena kontaminasi, nah yang disebut dengan immediate actionnya seperti apa Pak? Karena saya berharap tentu kinerja Badan POM tidak hanya seperti pemadam kebakaran kalau ada laporan baru grasah grusuh gitu, saya ingin tahu ini immediate actionnya berupa apa dan berapa anggarannya diantara 6 action yang hendak Bapak lakukan itu.BPOM Laboratorium keliling, immediate action, perlindungan konsumen9
OKKY ASOKAWATI 4 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pak Kepala Badan.Ini kan memang banyak diluar sana makanan, obat dan memang berbahaya buat konsumen dan di presentasi Bapak beberapa waktu yang lalu di ruang Komisi IX DPR RI Bapak menyebutkan satgas pengendalian obat dan makanan ya, nah kalau ada hal-hal seperti itu entah kopi dan lain sebagainya atau white coffee itu, saya bayangkan kalau satgas ini bekerja dengan baik ada Jaksa, ada Polisi, artinya kan bisa memberikan law enforcement kepada produsennya begitu Pak.BPOM Law enforcement 9



OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Saya akan langsung saja menyoroti mengenai tambahan anggaran juga alasannya kenapa Bapak mengajukan dan tempat-tempatnya. Seperti misalnya dengan anggaran tahun ini sebesar Rp.37 miliar, Bapak hendak membuat infrastruktur sarana, prasarana balai POM baru di dua Provinsi yaitu di Maluku Utara dan Sulawesi Barat, pertanyaan saya kenapa pilih dua Provinsi itu Pak? Mungkin nanti ya penjelasannya kenapa dua provinsi ini.BPOM Lokasi infrastruktur 9
OKKY ASOKAWATI 2 PPP DKI II Perempuan Baik Pak Kepala Badan, saya sudah paham, yang di Sofifi itu kan tadi Bapak katakan karena sudah ada pos kemudian diperbesarlah begitu ya, lebih direvitalisasi menjadi balai kan begitu, kalau saya baca disini kan Pos POM ini kan ada di beberapa daerah ya, ada Atambua, Tarakan, Bau-bau, Bima, kenapa Bapak pilih yang di Sofifi? Kenapa pilih pos yang disitu? Tidak di pos yang lain.BPOM Lokasi Pos POM 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian yang kedua saya hendak menyoroti masalah mutual recognition arangement, ya di situ Pak Bapak mengatakan secara garis besarnya saja. Yang saya ingin tanyakan poin-poinnya itu apa sih mengenai MRA ini, dan apakah Badan POM juga akan membuat standar regional atau standar nasional buat makanan, obat, kosmetik kita sendiri begitu, di mana nanti kalau memang ada standar yang sifatnya nasional itu apakah itu juga bisa dimasukkan di dalam MRA ini. Jadi saya ingin tahu pendalaman lebih jauh mengenai MRA ini.BPOM Mutual Recognition Arrangement 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Pak Kepala Badan terima kasih atas paparannya, ada beberapa hal yang ingin saya soroti pertama mengenai penguatan kelembagaan Badan POM legal aspek untuk memperkuat operasional pengawasan di lapangan. Tadi Pak Chairul sudah menjelaskan begitu dengan baiknya bahwa memang periode lalu Komisi IX membahas Rancangan Undang-Undang Ketersediaan Farmasi itu adalah Undang-Undang yang menurut hemat kami bisa menguatkan aspek legal dari Badan POM. Karena memang sebetulnya kami berharap Badan POM ini mempunyai kekuatan yang sama seperti food, drug admninistration di Amerika begitu. Tapi sekali lagi saya hendah juga memberikan penekanan ataupun keyakinan dan highlight apa yang disampaikan Pak Chairul, kami memang tidak mempunyai amunisi yang cukup kuat untuk membahas hal itu.BPOM Penguatan BPOM 9
OKKY ASOKAWATI 3 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pimpinan.Saya tertarik pada ini Pak Kepala Badan, meningkatkan daya saing produk obat dan makanan nasional melalui respon cepat terhadap notifikasi penolakan produk ekspor, artinya agak teknis memang ketika sebuah katakanlah makanan begitu ya kemudian ditolak begitu maksudnya ya? Terus kerjanya ngapain ini pengawasan ini.BPOM Penolakan produk ekspor, daya saing 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah kemudian yang selanjutnya saya juga hendak menyoroti mengenai Satgas, yang mana itu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian dan lain-lainnya. Saya ingin tahu bagaimana efektifitas dari kerja Satgas ini dan hasil besar apa yang sudah di capai? kalau memang sudah ada hasilnya mohon diserahkan kepada kami begitu, akan kami pelajari, siapa nanti juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk sebagai logika Badan POM tadi untuk merealisir Undang-Undang tersebut. Dan yang terakhir Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah mempunyai agenda yang strategis terkait dengan kedaulatan pangan, pertanyaan saya apa langkah Badan POM untuk menunjang agenda strategis dari pemerintah ini mengenai kedaulatan pangan, makanan karena itu juga masih merupakan wacananya Badan POM. Dan kalau misalnya Badan POM punya agenda atau ide-ide terkait untuk menunjang kedaulatan pangan ini dan itu ada kaitannya dengan anggaran, Insya Allah saya yakin mungkin nanti Banggar dan teman-teman disini bisa membantu untuk meningkatkan anggaran dari Badan POM.BPOM Satgas 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian, yang ke empat, masih dengan jumlah yang 81 sekian miliar ini meningkatkan sinergi lintas sektor, apakah ini yang dimaksud dengan Satgas yang kemarin Bapak pernah presentasikan di ruang Komisi IX DPR RI karena terus terang Pak saya sangat berharap bahwa Satgas ini memang betul-betul bisa bekerja cepat, sebelum ada undang-undang yang kita ajukan itu, karena kalau tidak ada atau undang-undang itu tidak ada maka law enforcement nya mungkin bisa diberikan oleh satgas ini begitu, nah saya ingin tahu penjelasan lebih dalam mengenai meningkatkan sinergi lintas sektor ini dan sinergi lintas sektor ini apakah kemudian leading sektornya badan POM begitu ya da yang terakhir poin yang ke-6 jumlah Rp.81.750.000,- miliar itu salah satunya juga adalah sebagai wadah komunikasi resiko obat dan makanan, itu membentuknya Pak dan kira-kira berapa anggaran yang Bapak mau alokasikan untuk ini.BPOM Sinergi lintas sektor 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Jadi sekali lagi memang pada kesempatan ini kami mohon agar kiranya Badan POM bisa mempersiapkan logika berpikir dari pihak Badan POM yang mana itu nanti bisa dijadikan bahan bagi kami periode yang baru ini dengan teman-teman yang baru mempunyai semangat yang baru, daya juang yang baru dimana kalau saya amati tadi memang kami tadi melihat bahwa Badan POM itu perlu diperkuat dengan aspek legalnya ini dengan segera direalisirnya Undang-Undang tersebut. Itu Yang pertama.BPOM Undang-undang BPOM 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Ada beberapa hal yang hendak saya soroti pertama terkait dengan fungsi DJSN itu sendiri sebagai pengawas eksternal dari BPJS Kesehatan. Yang ingin saya tanyakan ketika Bapak mengawal kinerja BPJS Kesehatan ini kan ketika tagihan masuk harusnya menurut saya sebelum tagihan itu sampai 100% masuk sementara sudah nampaknya akan kelebihan tagihan itu sehingga menjadi defisit kenapa bapak diam saja begitu, ya tidak ada early warning begitu, setelah defisit baru kalau bahasa Jawa gebes-gebes begitu ke sini. Itu yang pertama.Jaminan Sosial Defisit anggaran BPJS 9
OKKY ASOKAWATI 4 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Saya tertarik dengan tadi ada rencana atau pun ide-ide dari Pak Ketua DJSN bahwa hendak melakukan komparasi antara Ina cbgs ala Kemenkes dengan Ina cbgs ala BPJS Kesehatan, yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua Insya Allah bulan April ini bisa diterima begitu. Jadi Komisi IX meminta mungkin hasil kajian komparasi itu. Terima kasih Ketua.Jaminan Sosial Hasil komparasi Kemenkes dan BPJS 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu yang kedua yang hendak saya soroti. Yang ketiga mengenai rencana DJSN hendak menaikkan iuran yang kurang lebih Rp. 10.000 atau Rp. 9.000 sekian dari 19.225 katakanlah kalau kita berbicara mengenai PBI tambah 9.000 sekian itu kan artinya kurang lebih ya 28.000 atau 27.000 yang mana angka itu seingat saya Bapak pernah dulu mengajukan ketika hendak kita membahas Rancangan Undang-Undang BPJS Kesehatan saat itu. Artinya inikan sama jumlahnya kurang lebih antara yang Bapak dulu tawarkan dengan yang sekarang bapak hendak naikkan atau programkan. Apakah itu bisa sama begitu perhitungan bapak 2014 dengan tawaran Bapak yang hendak dinaikkan yang angkanya kurang lebih sama di 2015 ini? Mengingat segala sesuatu mengenai harga pun juga berubah. Dan yang juga saya ingin tahu angka 9.000 sekian ini itu darimana Bapak dapatkan begitu apakah sudah dilakukan mengenai clinical pathway nya, apakah sudah sudah dilakukan mengenai standar operasional pelayanan dari setiap Yankes? Dan kalau di BPJS Kesehatan itu seingat saya di Undang-Undangnya dikatakan bahwa pelayanan kesehatan itu pembayarannya adalah berdasarkan manage care, sementara sekarang adanya sistem paket sehingga ketika saya Reses banyak ditemui mungkin juga teman-teman yang menemui belum sembuh benar sudah suruh pulang. Nah jadi saya ingin tahu penambahan iuran tersebut analisa yang Bapak lakukan itu yang seperti apa begitu? Karena selama dia masih sistemnya Ina cbgs paket sementara yang alamiah terjadi itu mereka sakit agak sulit kalau dibuat paket itu pasti akan mengalami defisit terus bisa-bisa menurut saya.Jaminan Sosial Kenaikan iuran 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan yang terakhir kalau saya melihatnya terkait dengan rencana kenaikan ini yang memang hendak bagi PBI dibayarkan oleh APBN nantinya Insya Allah, kalau buat mandiri tentu dari kantongnya mereka masing-masing, Saya menyetujui atau perlu pertimbangan lebih jauh tapi secara kasarnya begitu kalau untuk PBI dinaikkan saya setuju tapi kalau untuk mandiri saya tidak setuju, karena memang ya perlu dilakukan segala sesuatunya lebih baik lagi karena ketika saya Reses kemarin mereka juga sudah berteriak begitu dolarnya nggak seimbang naik terus, harga beras yang mahal dan lain sebagainya, politik yang gaduh, kok mau naik lagi Ibu Okky begitu. Tapi kalau PBI menurut hemat saya memang harus naik karena dengan 19.225 itu banyak hal-hal yang tidak mungkin tercover dengan baik dan ketika pihak DJSN memberikan masukan kepada Kemenkeu saat itu Pak Khatib Basri sebagai Menteri Keuangan saat itu dengan 27.000an akhirnya diputuskan 19.225 itupun sebetulnya sudah jauh api dari panggang. Jadi kalau PBI mau dinaikkan menurut hemat saya bisalah, tapi kalau mandiri mungkin itu perlu kajian yang lebih jauh lagi karena rakyat yang akan mengeluarkan itu dari kantong mereka sendiri.Jaminan Sosial Kenaikan PBI, dana APBN 9
OKKY ASOKAWATI 3 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Ibu Pimpinan.Saya hanya mau mengklarifikasi saja Pak artinya terkait dengan inhealth ini apakah sampai sekarang BPJS masih sebagai pemegang saham yang 20%? Itu yang pertama. Dan yang kedua ya ini mungkin bisa secara tertulis saja pak, saya juga ingin tahu sejauh apa progres antara pembicaraan atau koordinasi BPJS Kesehatan dengan perusahaan-perusahaan terkait dengan kepesertaan pegawai ataupun pekerjaan ke dalam BPJS Kesehatan.Itu saja, terima kasih.Jaminan Sosial Saham BPJS, kepesertaan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Apalagi katakanlah kalau kepada masyarakat sendiri belum diberikan kesadaran untuk perilaku hidup sehat terkait dengan preventif dari pada sekedar kuratif. Kemudian saya hendak menyoroti juga mengenai inhealth yang dimiliki oleh Askes. Inhealth ini sudah diambi lalih oleh mandiri sebanyak 60% kemudian oleh Jasindo 10%m, oleh kimia farma 10%, oleh BPJS 20% itu harusnya sampai Desember 2014, nah Bapak sebagai badan yang melakukan pengawasan eksternal saya ingin tahu bagaimana dengan 20% saham BPJS inhealth yang harusnya sampai Desember 2014, karena seperti kita ketahui bersama harusnya kan BPJS tidak profit oriented lagi begitu. Saya ingin penjelasan mengenai hal itu. Apalagi di inhealth disini saya dapat informasi datanya ada dana 1,7 triliun dan kalau tadi ada rekan dari ya Komisi IX yang juga menyentuh mengenai asuransi swasta di perusahaan-perusahaan. Saya juga ingin tahu Pak bagaimana atau sampai dimana koordinasi yang sudah dilakukan antara pihak BPJS Kesehatan dengan perusahaan-perusahaan itu . Karena saya temui ketika saya Reses si A sudah dapat PBI tapi dia kerja suruh bayar asuransi, suruh ikut BPJS Kesehatan. Nah itu bagaimana? Sampai sejauh ini bagaimana sebetulnya Mou atau mungkin belum sampai Mou tapi tahapan-tahapan progressnya sejauh dengan kerja sama antar BPJS dengan perusahaan-perusahaan karena ketika kami turun banyak pertanyaan seperti itu yang terus terang saya belum bisa menjawabnya karena memang belum mendapatkan informasi.Jaminan Sosial Saham, asuransi swasta, koordinasi penyedia asuransi9
OKKY ASOKAWATI 2 PPP DKI II Perempuan Pimpinan, bisa sebentar?Baik, terima kasih pak penjelasannya. Yang saya ingin tahu ide atau pemikiran bapak meminta kepada BPJS Kesehatan untuk membuat simulasi itu bagus sekali menurut saya sehingga betul-betul dilapangan seperti apa. Kapankah bapak meminta kepada BPJS Kesehatan agar simulasi itu bisa bapak terima begitu. Terima kasih Pimpinan, saya ingin tahu kapan mereka akan memberikan kepada bapak.Jaminan Sosial Simulasi lapangan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Lalu bagaimana fungsinya bapak saat itu fungsi DJSN ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua BPJS Kesehatan ini menganut menganut sifatnya salah satunya adalah gotong Royong dimana yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Sementara kuota bagi yang tidak mampu yang mendapatkan PBI itu 86,4 juta sehingga mereka yang tidak mampu tapi ingin mendapat pelayanan gratis tanda kutip dari BPJS Kesehatan mereka ikut BPJS mandiri yang kelas III. Lalu kemudian seolah-olah timbul moral hazard dimana bayar iuran ketika sakit ketika sehat nggak ngiur, padahal memang mereka sebetulnya seharusnya masuk yang PBI, tapi karena nggak dapat kuota jadi ketika sakit mereka baru bayar 25.500 itu. Sehingga menurut saya yang ada ini malah bukannya yang mampu menolong yang miskin yang ada malah yang miskin nolong yang mampu.Jaminan Sosial Sistem pembiayaan BPJS 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan bagai salah satu tenagak kesehatannya. Dan yang terakhir yang hendak saya mau soroti apakah BKKBN mempunyai provinsi-provinsi mana yang sudah mempunyai BKKBB yang real dalam arti kata tidak disatukan dengan SKPD-SKPD yang lain, begitu, karena teman-teman di Komisi IX juga mendapatkan bahwa banyak provinsi-provinsi dimana BKKBD nya ini dijadikan satu dengan ada yang dengan Dinas Pemakaman, Dinas Pertamanan, begitu saya ingin tahu apakah BKKBN punya potret ataupun informasi terkait dengan provinsi mana yang betul-betul mempunyai perhatian sehingga mereka juga mempunyai BKKBD yang seutuh-utuhnya tanpa tercampur dengan SKPD yang alin dan menurut hemat saya, pusat dalam hal ini BKKBN juga harus memberikan reward ataupun melakukan terobosan agar setiap provinsi mempunyai visi dan misi yang sama dengan pusat.Keluarga Berencana BKKBB 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau saya coba untuk melihat dari program KB ini maka menurut hemat saya ada beberapa hal yang bisa membuat program KB ini sukses dinegara ini dan saya hendak menyorotinya dari 2 hal saja yaitu pertama mengenai comitmen, apa ya saya katakan, komitmen politis yang tinggi terhadap program KB, dan yang kedua peranan PLKB ditengah masyarakat. Dan terkait dengan komitmen politis yang tinggi ini sejak pasca reformasi saya tidak melihat Pemerintahan pasca reformasi mempunyai komitmen politis yang tinggi untuk keberhasilan program KB ini. Sehingga program-program KB ataupun anggaran dari BKKBN–nya pun itu juga tidak menjadi signifikan hasilnya. Begitu juga dalam hal masalah PLT Kepala BKKBN, ini sudah hampir 2 tahun BKKBN masih saja PLT Kepala BKKBN-nya belum mendapatkan Kepala BKKBN yang definitif. Oleh karenanya Pimpinan, pada kesempatan yang terhormat ini saya mendesak agar segera Pemerintah menentukan Kepala BKKBN yang definitif karena sebagai PLT tentu ada beberapa kewenangan-kewenangan tidak bisa dilakukan.Keluarga Berencana BKKBN 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau saya coba untuk melihat dari program KB ini maka menurut hemat saya ada beberapa hal yang bisa membuat program KB ini sukses dinegara ini dan saya hendak menyorotinya dari 2 hal saja yaitu pertama mengenai comitmen, apa ya saya katakan, komitmen politis yang tinggi terhadap program KB, dan yang kedua peranan PLKB ditengah masyarakat. Dan terkait dengan komitmen politis yang tinggi ini sejak pasca reformasi saya tidak melihat Pemerintahan pasca reformasi mempunyai komitmen politis yang tinggi untuk keberhasilan program KB ini. Sehingga program-program KB ataupun anggaran dari BKKBN–nya pun itu juga tidak menjadi signifikan hasilnya. Begitu juga dalam hal masalah PLT Kepala BKKBN, ini sudah hampir 2 tahun BKKBN masih saja PLT Kepala BKKBN-nya belum mendapatkan Kepala BKKBN yang definitif. Oleh karenanya Pimpinan, pada kesempatan yang terhormat ini saya mendesak agar segera Pemerintah menentukan Kepala BKKBN yang definitif karena sebagai PLT tentu ada beberapa kewenangan-kewenangan tidak bisa dilakukan.Keluarga Berencana KB 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian dengan adanya Surat Mendagri dimana PLKB ditarik pengelolaannya ke pusat dan itu akan dimulai tahun 2017 terkait dengan APBN saya melihat sekali lagi ini menunjukan komitmen politis yang rendah karena berbicara mengenai kependudukan laju penurunan penduduk pun juga tidak bisa dikontrol. Saya berpendapat seperti ini sekiranya BKKBN bisa membuat roadmap bagi kebutuhan PLKB disetiap provinsi dengan potret mengenai keluarga baik kesehatannya, jumlah anaknya disetiap provinsi dan kemudian roadmap itu diajukan ke Kemenkes karena terkait dengan moratorium PNS maka tenaga-tenaga kesehatan itu tidak mengalami atau tidak terkena dari moratorium itu dan menurut saya kalau memang BKKBN bisa membuat roadmap dari kebutuhan PLKB yang outputnya adalah laju penurunan penduduk bisa kita kurangi sehingga kesehatan dan kesejahteraan warga penduduk ini juga bisa bagus kemudian diajukan ke Kemenkes, saya rasa itu nanti Insha Allah bisa menjadi pertimbangan bagi Kemenkes yang memasukan PLKB ini sebagai salah satu tenagak kesehatannya.Keluarga Berencana Pengelolaan PLKB 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan ya ingin menyoroti mengenai hal itu. Lalu saya juga tertarik dengan pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia, karena saya agak sentimentil karena saya lihat banyak model-model asing itu juga sekarang kerja disini Pak Usman tanpa ijin kerja yang jelas, akibatnya model-model lokal dalam tanda kutip tidak kepakai begitu padahal mereka juga mempunyai kompetensi yang sama, nah yang ingin saya tanyakan adalah pendayagunaan tenaga kerja WNA di Indonesia itu ada targetnya 300 rekomendasi, pertanyaan saya berapa sih bikin satu rekomendasi dan berapa biayanya, karena ketika sudah ada kan kita memang harus segera mensosialisasikannya dan dimana saja begitu. Ini juga menarik untuk saya tanya yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, ini tidak jelas mata anggarannya cuman ada 38 satker, saya ingin lebih rinci mengenai hal ini.Kesehatan 300 rekomendasi 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Karena ketika Anggota Dewan dimana salah satu TU Poksinya adalah mengawal anggaran Eksekutif maka kami bisa melihat sampai satuan tiganya karena berbicara mengenai APBN itu adalah sebuah undang-undang dan ketika kita berbicara mengenai undang-undang tentu segala aspek yang rinci perlu kita ketahui, jadi sekali lagi melalui Pimpinan saya berharap agar kedua Bapak-bapak di depan beserta jajarannya bisa memberikan satuan tiganya terkait dengan ini adalah undang-undang tetapi saya akan coba bekerja saat ini sesuai dengan apa yang saya terima, disini dikatakan untuk PPSDM jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan, apakah ini termasuk akritasi? Semalam ketika berbicara dengan Dirjen BUK, Beliau begitu semangatnya menjelaskan mengenai akretasi bahwa akan melakukan akretasi 350 kecamatan dalam Tahun 2015 ini paling tidak punya 1 puskesmas, nah apakah 5 jenis tenaga kesehatan ini termasuk dalam akretasi dan apa saja itu 5 tenaga kesehatan ini? Itu yang pertama dan bagaimana kemudian status daripada 5 tenaga kesehatan ini? Statusnya, insentifnya, apakah itu masuk di dalam anggaran yang ada di dalam anggaran yang ada di dalam Direktorat Bapak begitu. Nah, kalau begini kan kita tidak ngomong masalah anggaran, jadinya saya hanya bisa mengawasi pengawasan saja tidak ngomong anggaran, padahal hari ini kita kan kerja untuk anggarannya, ini jelas Pak ya bahwa anggaran sama pengawasan menurut saya itu memang perlu dijelaskan bedanya.Kesehatan 5 jenis tenaga kesehatan 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir, disini di halaman nomer 3 di poin nomer 5, berdasarkan evaluasi terhadap hasil investigasi internal maka Badan POM mengeluarkan sanksi karena investigasi internal PT.Kalbe Farma belum menggambarkan akar masalah, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan gambaran investigasi ini belum menggambarkan akar masalah sampai kemudian akhirnya Badan POM mengeluarkan saksi pembatalan ijin edar injeksi Buvanest itu. Kesehatan Akar masalah 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Yang terakhir, disini kegiatan prioritas masih dipoin yang keempat, presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 15%. Kemarin kita baru RDP juga dengan Prof. Akmal, yang mengatakan bahwa ada akreditasi untuk Puskesmas. Pertanyaan saya apakah penyelenggaraan kesehatan tradisional ini menjadi standar dari akreditasi, itu saya ingin tahu.Kesehatan Akreditasi untuk puskesmas, kesehatan tradisional9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ibu Menteri, ketika saya menerima bahan ini kemarin sore dan saya melihat bahwa tambahan anggaran sebesar Rp. 3 triliun itu menurut hemat saya harusnya Ibu Menteri dalam paparannya bisa memberikan usulan yang lebih dari itu. Kalau Kementerian Keuangan sudah menetapkan tambahan Rp. 3 triliun ini saya rasa nggak ada salahnya kalau dari pihak Kemenkes mengajukan usulan lebih karena menurut saya anggaran kesehatan itu masih jauh dari Undang-undang Kesehatan 5%. Katakanlah kalau Ibu Menteri beserta jajarannya mengajukan lebih dari 3 triliun dan alasannya jelas, apalagi itu sesuai dengan konstitusi saya percaya pasti teman-teman di Badan Anggaran akan memperjuangkannya. Karena kalau saya amati misalnya, disini tertulis untuk Sekretaris Jenderal penambahannya 400 miliar katakanlah yang tadi sudah dibahas oleh Mas Riski padahal kalau menurut hemat saya banyak program-program dibawah Sekretaris Jenderal yang harus didanai misalnya, bagaimana upaya promotif preventif pembangunan rumah sakit yang sedemikian banyak. Menurut hemat saya paradigma sehat yang hendak diangkat oleh Kementerian Kesehatan itu harus terlihat didalam pembangunan rumah sakit dalam arti kata setiap rumah sakit juga harus ada klinik ataupun bagian ataupun daerah gitu yang bisa memberikan upaya kesehatan per orangnya. Karena ketika saya Reses kemarin di Puskesmas Puskesmasnya cukup bagus, bangunannya bagus tapi upaya kesehatan masyakatnya itu dijalani oleh Dinkes ya tapi upaya kesehatan yang perorangan yang Puskesmas itu bikin mereka bingung anggarannya darimana. Nah saya membayangkan maaf Prof. Akmal bahwa ketika rumah sakit ini nanti dibangun itu seyogyanya juga harus ada bagian untuk upaya kesehatan perorangan yang sifatnya promotif preventif karena kalau kalau nggak nanti BPJS Kesehatannya terlalu besar bebanya kalau memang masyakat kita tidak dari sekarang diberikan upaya ataupun ikhtiar untuk menyehatkan dengan langkah promotif dan preventif tersebut.Kesehatan Anggaran kesehatan 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu juga dalam gizi, kemarin Ibu Menteri juga setuju bahwa stunting harus kita perangi, kemudian HIV, target-target MDGs. Nah, betul nanti ketika dengan Eselon I kita akan membahasnya dengan lebih detail tapi sekali lagi menurut saya tambahan ini harusnya bisa lebih begitu karena kita kan mau mengejar yang 5%, sementara di ASEAN sendiri Malaysia, Singapur itu sudah sudah hampir 11%. Jadi menurut hemat saya nggak apa-apa, pasti nanti Badan Anggaran akan membelanya gitu, jadi nggak usah ragu-ragu ibu Insya Allah.Kesehatan Anggaran kesehatan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Sebelum saya merespon dari apa yang sudah ada dihadapan saya bahan dari kedua direktorat ini, saya ingin mengomentari atau merespon apa yang dikatakan oleh Ibu Pimpinan tadi bahwa fokus pada anggaran , tapi jujur bapak-bapak dan ibu-ibu agak kesulitan buat saya untuk membahas fokus pada anggaran karena anggaran yang diberikan pada kali ini itu hanya direktorat sekian tapi indikatornya mengenai kabupaten kota mana, berapa setiap provinsi itu tidak ada.Kesehatan Anggaran kurang jelas 9
Okky Asokawati 3 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan. Ya, terima kasih, baik. Ya karena berbicara mengenai asam traneksamat yang tadi sebetulnya ijinnya yang ada di Hexpharm ya sementara produksinya ada di Kalbe Farma. Saya ingin tahu mengenai registrasi, informasi yang saya dapatkan sebuah obat bisa akhirnya - 36 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 36 beredar di masyarakat pertama harus ada registrasinya dulu kemudian ijin produksinya, kemudian ijin distributornya, dan keluarlah kemudian surat ijin edar. Tentu ini nanti akan saya tanyakan juga ke Badan POM, kenapa ketika Badan POM mengatakan CPOB nya yang tidak ada SOP tapi kemudian yang dibekukan adalah surat ijin edarnya, kenapa bukan ijin produksinya begitu.Kesehatan Asam traneksamat, CPOB 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Prof Dirjen, yang saya tahu koreksi saya kalau saya salah, Balitbangkes itu kerjanya meneliti dan hasil dari penelitiannya ini diberikan kepada Direktorat yang lain, artinya Bapak akan banyak memakan kertas atau justru sebaliknya paper less atau justru pakai sistem teknologi, saya ingin tahu bagaimana mekanisme atau teknisnya hasil dari pekerjaan Bapak itu kemudian didistribusikan kepada Direktorat yang lain, karena ketika itu tidak efektif atau ketika itu justru membuang-buang kertas begitu justru itu menjadi kurang bijaksana.Kesehatan Balitbangkes 9
Okky Asokawati 11 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan. Ya terima kasih Mbak.  Jadi, di meja pojok itu kebetulan saya lihat kemarin meja pojok itu berarti tidak dilakukan clearance ya? Kesehatan Clearence 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian tadi Bapak juga katakan CPOB tidak berhubungan langsung dengan bets BN Nomor 630077 ini, saya minta pendalaman lebih lanjut mengapa CPOB tidak berhubungan langsung begitu, tadi bapak katakan seperti itu saya ingin penjelasannya. Dan dikatakan juga tadi ketika dilakukan penarikan tidak ada perbedaan spesifikasi , kalau waktu ditarik tidak ada perbedaan spesifikasi sementara di Siloam ada kasus seperti ini. Pertanyaan saya menurut Kalbe kesalahan itu ada di mana begitu? Dan apakah saya berandai-andai saja, apakah etiket yang ada diampul itu bisa nggak dikletekin kemudian diganti, ada nggak probability begitu untuk melakukan hal itu.Kesehatan CPOB 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan efektivitas pelaksanaan program posyandu lansia terhadap kualitas hidup lansia, ini juga menarik karena jumlah lansia semakin banyak sekarang, lalu bagaimana nanti hasil yang akan dicapai dari penelitian tersebut. The last but not least saya tidak melihat disini Prof Dirjen penelitian mengenai dampak tembakau, padahal negara kita mendapat sebutan baby’s smoker country dari negara tetangga, nyakitin banget buat saya seperti itu, kami pun kemarin mengkritisi mengenai RUU Pertembakauan yang tidak ada sama sekali Bab yang menjaga kesehatan masyarakat dari produk tembakau, saya tidak lihat mungkin bisa anda jelaskan mengapa itu tidak ada dan kalau tidak ada mungkin itu bisa diadakan. Itu saja.Kesehatan Dampak tembakau 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Terima kasih untuk paparannya Bapak Ibu. Ada beberapa hal mungkin yang hendak saya soroti terkait dengan Panja ini . Mungkin saya agak banyak begitu meskipun tidak terlalu banyak karena menurut hemat saya seperti tadi sudah dikemukakan oleh bapak-bapak bahwa industri farmasi ini memang penting begitu. Oleh karenanya memang kasus ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga begitu. Pertama kalau saya baca dari laporan yang diberikan oleh Badan POM terdapat potensi ketidak kelayakan dalam CPOB, terutama di fasilitas pengemasan skunder di lini yang keenam khususnya di injeksi dimana hal itu dilakukan secara manual. Pertanyaan saya di lini enam ini itu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab itu siapa? Dan siapa yang melakukannya? Dan siapa yang bertanggung jawab akan hal itu? Karena secara inspeksi visual ditemukan oleh Badan POM itu dilakukan secara manual dan menurut Badan POM itu di lini enam ini atau khususnya di fasilitas pengemasan skunder ini tidak ada SOP nya. Nah Saya ingin tahu sekarang apakah dalam CPOB itu ada SOP terkait dengan pengemasan skunder ini, dan saya juga ingin tahu dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini seberapa jauh Badan POM selama ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan bapak ibu di dalam keberlakuan CPO ini karena ini hanya sekedar berbagi saja di dalam pengawasan perusahaan-perusahaan republik ini kekurangan tenaga pengawas. Jadi banyak perusahaan yang nakal terkait dengan kesejahteraan pegawai dan stafnya karena memang Kemenakertrans kekurangan tenaga pengawas.Kesehatan Fasilitas pengemasan sekunder, 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya lalu juga tidak menyoroti mengenai tim yang tadi nusantara sehatkah, Indonesia sehatkah, bagaimana status dari (tidak jelas) karena seperti kita ketahui bersama untuk mengirim bidan saja, dokter, tenaga kesehatan yang lain, perawat ke daerah itu kan keteter-teter begitu ya APBDnya sendiri daerah juga masih berat untuk melakukan hal itu, nah lalu dengan tim ini bagaimana insentifnya, statusnya apakah itu berada di dalam wilayahnya Pak Usman? Saya juga tertarik dengan pelaksanaan intensif tenaga kesehatan 250 miliar dimana program intensif dokter Indonesia itu targetnya di Tahun 2015 ya Pak Usman Pak PPSDM itu 6500 dokter, saya coba ngitung 6500 dokter dengan 250 miliar per orang itu kurang lebih 40 juta, nah pertanyaan saya itu berapa lama program intershipnya, kemudian apakah 40 juta itu menutup atau kelebihan begitu, saya ingin menyoroti mengenai hal itu.Kesehatan Intensif dokter 9
Okky Asokawati 3 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertanyaan saya untuk buvanest yang kemudian distop ijin edarnya sementara registrasinya di Hexpharm , nah registrasinya dimana? Di Hexpharm? Karena anda bilang geleng-geleng. Nah pertanyaannya sekarang registrasi untuk obat tersebut entah itu asam traneksamat atau buvanest itu registrasinya di mana, dan bagaimana dengan ijin distributor, ijin edarnya, ijin produksinya saya ingin tahu itu. Terima kasih Pimpinan.Kesehatan Izin distributor 9



OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan yang menarik juga adalah penemuan kasus kusta, nah ini dimana saja di 11 provinsi itu dimana saja. Itu mungkin untuk P2PL.Kesehatan Kasus kusta 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Lalu ini menarik sekali karena begini , saya ingin profesi apoteker ini lebih diangkat atau lebih diberdayakan, Karena selama ini saya ingin tahu sejauh ini bagaimana upaya pencegahan dari seorang apoteker untuk menjamin kesesuaian dan keamanan dari pemberian obat oleh dokter kepada pasien. Karena kan misalnya dokter nulis resep harusnya kalau menurut logika saya sesuai dengan penyakitnya, kan apoteker yang harusnya lebih tahu kandungan obat yang ada, yang ditulis resepnya oleh si dokter. Tapi nyatanya sekarang di lapangan kalau dokter nulis resep maka diapotik nampaknya apoteker cuma mengamini saja.Kesehatan keamanan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Ya, terima kasih Ibu Pimpinan.Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.Bapak Dirjen P2PL beserta Sekretaris Dirjen BG dan KIA beserta jajarannya.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan kegiatan preventif 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah saya ingin tahu sebetulnya sejauh apa kesesuaian ataupun kontrol dari seorang apoteker kepada resep yang diberlakukan oleh seorang dokter dan ini juga ada kaitannya juga dengan tes alergi tadi sempat disebut-sebut mengenai tes alergi. Kalau saya ke dokter, dokter hanya menanyakan "ibu ada alergi antibioti nggak? Atau Ibu ada alerg iobat nggak?". Nah sejauh saya terkait dengan dokter anastesi sebetulnya yang menanyakan itu atau yang menentukan seorang pasien alergi atau tidak alergi itu dokter bedahnya atau dokter umumnya atau dokter anastesinya? Dan ketika kita berbicara mengenai seseorang akan dioperasi yang saya ingin tahu apakah dokter anastesi ini sudah terlibat sejak dikamar inapnya pasien? Dijelaskan segala sesuatunya atau hanya masih diruangan anastesinya saja? Karena pasien concern itu menurut saya penting, dan waktu saya mengalami sectio, operasi melahirkan seperti itu dokter anestesi yang saya alami cuma berada di ruang operasi saja, tidak ada sejak dikamar rawat inap untuk menjelaskan segala sesuatunya, nah saya ingin tahu itu.Kesehatan Kesesuaian apoteker dan resep dokter, 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya hendak konsentrasi di Kalbe farma terutama yaitu untuk produksi di lini 6 karena memang lini 6 inilah yang kemudian ... tanda kutip oleh Badan POM. Dan tadi sudah dijelaskan dilini 6 itu ada 26 obat yang diproduksi dimana buvanest dan asam traneksamat berada di lini yang sama dalam proses produksinya. Pertanyaan saya kalau misalnya ini ampul kemudian kan ada cover cut nya lagi ya istilahnya kayak plastiknya lagi, pertanyaan saya pada 26 obat yang isinya kandungan berbeda-beda dan tadi di ampulnya, etiketnya berbeda beda apakah covernya itu juga sudah menempelkan isi daripada obat yang berbeda-beda itu? Itu pertanyaan saya, kemudian di lini 6 itu sendiri ada berapa apoteker yang bertugas dan mereka apoteker jenis apa? Karena kami mendapatkan informasi bahwa apoteker itu juga ada jenis-jenisnya atau macammacamnya begitu ya. Dan ketika obat-obat tersebut sudah diberikan label, sudah ditutup oleh covernya, kemudian quality controlnya sebelum ke distribusi itu dilakukan oleh siapa? Dan menurut catatan dari Badan POM bahwa pada pengemasan sekunder itu tidak ada SOP nya, dan saya ingin tahu yang tadi Bapak jelaskan dari bagian produksi mulai mixxing, filterasi apakah itu sudah SOP nya seperti itu? Karena saya ingin tahu kok Badan POM mengatakan CPOB nya ini tidak baik karena tidak ada SOP di bagian pengemasan sekunder. Kalau toh ada itu sebetulnya SOP nya seperti apa? Lalu tadi dikatakan oleh Bapak bahwa untuk inspeksi itu Bapak lakukan dengan mesin, kalau dulu dilihat pakai mata gitu ya, sementara menurut laporan di Badan POM juga terutama diinspeksi visual itu dilakukan secara manual. Nah saya ingin tahu apa maksudnya dengan mesin yang tadi Bapak jelaskan dengan manual yang kemudian ada di laporan Badan POM itu.Kesehatan Lini 6 9
Okky Asokawati 4 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan, boleh? Terima kasih. Baik pak, terima kasih penjelasannya. Saya coba membayangkan bahwa lini 6 ini katakanlah pertama memproduksi buvanest yang isinya 4 mili, kemudian di clear up masuk ke asam traneksamat misalnya yang memang isinya 5 mili gitu ya, tadi kan bapak katakan labelnya itu mesin . Nah saya membayangkan begini, misalnya buvanest sudah selesai taro disini , kemudian asam traneksamat selesai yang 5 mili taro disini lalu pada saat proses pelabelannya bagaimana? Karena kan ternyata hasil dari temuan itu yang kemasanya buvanest tapi isinya 5 mili dan secara produksi isi 5 mili memang si asam traneksamat gitu kan? Sehingga pertanyaan saya labelling yang mesin itu bagaimana caranya gitu?Kesehatan Lini 6 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Disini di halaman 4 dikatakan presentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan PMT 13%, kemudian dipoin kelima presentase balita kurus-kurus yang mendapat makanan tambahan 70%. Pertanyaan saya, bukannya ketika hamil ya memang harus banyak gitu, kok sesudah lahir kurus baru banyak 70%, sementara waktu ibu hamilnya cuma 13%. Ya saya bukan dokter tapi mungkin bisa dijelaskan logikanya bagaimana seperti ini.Kesehatan Makanan tambahan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Jadi yang ingin saya dapatkan dari bapak adalah saya juga pernah minta kemarin ke Dokter Anung ya pak terkait dengan mapping dari kondisi gizi setiap provinsi. Nah jadi saya nggak bisa ngomong banyak , ketika saya membaca target 34 provinsi untuk pengendalian penyakit tidak menular, nah ini mapping-nya bagaimana? sementara tahun ke tahun meningkat. Artinya kalau tahun ke tahun meningkat apa yang dilakukan oleh Direktorat P2PL tidak jalan, meningkat kok buktinya. Ada yang salah artinya, promotif preventifnya nggak jalan.Kesehatan Mapping gizi tiap provinsi, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah jadi saya minta kayaknya memang harus dilakukan business bukan sesuatu yang biasa dilakukan begitu, jadi kayaknya memang kita perlu punya pemikiran melakukan sesuatu yang tidak seperti biasa, karena kalau nggak bertambah lagi ya demam berdarah lagi, kemudian anak keracunan, jajanan anak sekolah begitu. Jadi saya minta juga ke Pak Dirjen P2PL mapping dari setiap daerah terkait dengan penyakit tidak menular, karena saya konsern betul dengan penyakit tidak menular ini. Anak kecil yang obesitas, kemudian kelompok rentan yang diabetes, betul kita ada ada BPJS tapi kalau dari direktorat ini tidak melakukan upaya yang signifikan dan tidak mempunyai terobosan yang baik tentu itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan nggak bisa saya bicara anggaran karena nggak ada anggarannya, jadi disini seolah-olah fungsi kami hanya dalam tupoksi sebagai pengawasannya saja begitu. Jadi itu untuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Dan apakah setiap provinsi ini dibagi sama dalam arti kata Rp. 196 miliar ini dibagi 34Kesehatan Mapping penyakit tidak menular, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan untuk Dirjen Bina Gizi, saya tidak tahu apakah sudah ada mapping-nya karena waktu itu Pak Dirjen janji dan Ibu Menkes pun mengatakan sudah ada mapping, saya minta itu melalui pimpinan. Dan ini mengenai stunting merupakan sesuatu yang sangat saya soroti dalam hal ini.Kesehatan Mapping stunting 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pak Usman, boleh menjawab yang tim based itu yang nusantara Indonesia itu statusnya apa yang ada 4 atau 5 kemarin Prof Akmal itu insentifnya segalanya itu. Terima kasihKesehatan Nusantara Indonesia 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya lalu juga tidak menyoroti mengenai tim yang tadi nusantara sehatkah, Indonesia sehatkah, bagaimana status dari (tidak jelas) karena seperti kita ketahui bersama untuk mengirim bidan saja, dokter, tenaga kesehatan yang lain, perawat ke daerah itu kan keteter-teter begitu ya APBDnya sendiri daerah juga masih berat untuk melakukan hal itu, nah lalu dengan tim ini bagaimana insentifnya, statusnya apakah itu berada di dalam wilayahnya Pak Usman? Saya juga tertarik dengan pelaksanaan intensif tenaga kesehatan 250 miliar dimana program intensif dokter Indonesia itu targetnya di Tahun 2015 ya Pak Usman Pak PPSDM itu 6500 dokter, saya coba ngitung 6500 dokter dengan 250 miliar per orang itu kurang lebih 40 juta, nah pertanyaan saya itu berapa lama program intershipnya, kemudian apakah 40 juta itu menutup atau kelebihan begitu, saya ingin menyoroti mengenai hal itu.Kesehatan Nusantara sehat 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pak Ketua, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin .Billahitaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan obat generik 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan yang terakhir saya tertarik dengan tadi penjelasan mengenai obat paten dan obat generik. Di masyarakat itukan masih ada kepercayaan bahwa yang lebih manjur itu adalah obat paten begitu, sementara kalau tadi penjelasan dari Bapak Ketua GP Farmasi mengata bahwa kandungan obatnya itu adalah sama hanya saja setelah masa aktivikasi obat paten ini sudah habis maka lalu bisa di produksi dan menjadi sebutan dengan obat generik. Pertanyaan saya bagaimana dengan manfaat daripada obat generik ini karena di obat paten itu kan ada masa aktivasinya tanda kutip, ada masa berlakunya . Saya pernah dengar bahkan obat paten itu berlaku 20 tahun begitu , setelah 20 tahun selesai obat paten itu maka monggo silakan obat generik, saya jadi mikir apakah memang obat paten ini bagus-bagusnya kerja di 20 tahun? Setelah dia nggak 20 tahun lalu jadinya manfaatnya berbeda karena kalau memang ternyata itu sama saja artinya tugas kami disni Anggota Dewan yang mempunyai konsituen, yang mempunyai daerah pilihan itu perlu kami jelaskan karena ini ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan, karena kita ketahui bersama bahwa banyak atau beberapa obat BPJS Kesehatan itu yang juga adalah tipe obat generik.Kesehatan Obat paten, 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Juga mengenai pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat itu usulan tambahan anggaran Tahun 2015, yang saya tertarik adalah pelatihan masyarakat, nah ini masyarakat yang dimana yang hendak dilatih dan output dari pelatihan masyarakat itu apa dan dimana.Kesehatan Pelatihan tenaga kesehatan 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian, di poin yang ke-4 sanksi pembekuan ijin edar dan fasilitas produksi di line 6 ini, itu mau sampai kapan Pak Kepala Badan? Apakah itu akan diberlakukan sampai nanti Badan POM selesai melakukan corrective action and preventive action ini dan kira-kira itu berapa lama, apakah ini ada hubungannya juga dengan hasil yang saat ini tengah berada di pihak Kepolisian, nah saya ingin tahu disini di halaman 4 di poin c, Badan POM menerima permohonan dari penyidik Polda Metro Jaya, apakah sudah ada pihak yang melakukan pengaduan ke Polda Metro Jaya sehingga ada pihak atau ada permohonan atau Badan POM menerima permohonan dari penyidik Polda Metro Jaya ini, karena sepengetahuan kami disini pihak keluarga tidak mengajukan pengaduan dan kami juga tidak mendengar apakah itu Rumah Sakit Siloam ataukah itu Kalbe Farma melakukan pengaduan kepada pihak Polda Metro Jaya, nah kami ingin tahu kenapa kemudian Badan POM menerima permohonan dari penyidik Polda Metro Jaya dan disini juga dikatakan di laboratorium PT.OMN disaksikan oleh Tim KSS, Polda Metro Jaya, pihak PT.Kalbe Farma, Rumah Sakit Siloam dan hasil pengujian sudah disampaikan kepada pihak pemohon ya, apakah itu hasilnya, saya ingin tahu bagaimana hasil daripada pengujian tersebut.Kesehatan Pembekuan izin edar 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Lalu ini menarik sekali karena begini , saya ingin profesi apoteker ini lebih diangkat atau lebih diberdayakan, Karena selama ini saya ingin tahu sejauh ini bagaimana upaya pencegahan dari seorang apoteker untuk menjamin kesesuaian dan keamanan dari pemberian obat oleh dokter kepada pasien. Karena kan misalnya dokter nulis resep harusnya kalau menurut logika saya sesuai dengan penyakitnya, kan apoteker yang harusnya lebih tahu kandungan obat yang ada, yang ditulis resepnya oleh si dokter. Tapi nyatanya sekarang di lapangan kalau dokter nulis resep maka diapotik nampaknya apoteker cuma mengamini saja.Kesehatan Pemberdayaan apoteker, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi itu ada peserta Puskesmas kelas ibu hamil, presentase Puskesmas tentang program perencanaan persalinan, presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan. Pertanyaan saya, kalau Puskesmas itu punya programnya apakah ada program per orang yang dikeluarkan untuk hal ini, dan kemudian bagaimana dengan biaya-biaya atau program-program yang dilakukan oleh Puskesmas , apakah itu disupport oleh direktorat ini?Kesehatan Pembinaan ibu, reproduksi 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kemudian juga saya berharap nanti ketika rapat dengan Eselon I mohon, mungkin ini P2PL dan juga untuk Dirjen BKIA saya ingin dibuatkan tolong pemetaan dari daerah-daerah yang gizinya kurang, kemudian kayak sekarang demam berdarah itu lagi banyak kan di Jawa Tengah , di Jawa Timur, karena inikan berulang lagi, demam berdarah lagi, artinya apa yang sudah dilakukan selama ini itu belum maksimal. Nah tapi kalau ada pemetaannya daerah ini ternyata kurangnya adalah kelemahannya itu di bom disitu, sehingga nanti kita bisa mengontrol juga. Bukannya saya menggurui pasti bapak dan ibu lebih ahli tapi ketika ada pemataan itu dan kita juga tahu mungkin kita bisa bekerjasama dengan lebih baikKesehatan Pemetaan daerah 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Prof Dirjen, yang saya tahu koreksi saya kalau saya salah, Balitbangkes itu kerjanya meneliti dan hasil dari penelitiannya ini diberikan kepada Direktorat yang lain, artinya Bapak akan banyak memakan kertas atau justru sebaliknya paper less atau justru pakai sistem teknologi, saya ingin tahu bagaimana mekanisme atau teknisnya hasil dari pekerjaan Bapak itu kemudian didistribusikan kepada Direktorat yang lain, karena ketika itu tidak efektif atau ketika itu justru membuang-buang kertas begitu justru itu menjadi kurang bijaksana.Kesehatan Penelitian 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya tertarik nomer 7 tetapi sebelum nomer 7 begini, disini ada penelitian dan pengembangan bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik jumlahnya 38 juta aa satu sampai 13, karena tidak ada mata anggarannya jadi saya tidak tahu Bapak memprioritaskan yang mana dan ketika kita tidak tahu Bapak memprioritaskan yang mana tentu kita tidak bisa melakukan pengawasan, jadi sekali lagi melalui Pimpinan saya minta kepada kedua Bapak-bapak Badan ini agar memberikan mata anggaran sebagai penguatan dari apa yang sudah dikatakan dari Ibu Syifa. Nah, saya tertarik nomer 7 Prof Dirjen penelitian dan pengembangan upaya penanggulangan hipertensi di tingkat posyandu, puskesmas dan rumah sakit di 3 Provinsi Indonesia itu dimana saja karena memang seperti tadi saya juga menyikapi mengenai masalah penyakit tidak menular dimana PPM ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Kemudian, yang juga saya ingin tahu mengenai penelitian dan pengembangan bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat, penelitian dan pengembangan aplikasi mobile untuk pemantauan pertumbuhan anak balita, itu dimana begitu karena saya tertarik anak balita karena mereka nantinya yang menjadi penerus dan kalau memang kita bisa melakukan di Provinsi, di daerah yang menjadi konsentrasi kita maka itu bisa baikKesehatan Penelitian dan pengembangan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Terima kasih Pak Ketua.Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,Bapak Ketua IAI beserta jajarannya Bapak Ketua IPMG beserta jajarannya,Bapak Ketua GP Farmasi beserta jajarannya serta Ibu Ketua Perdatin beserta jajarannya.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan pengawasan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah saya ingin mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kinerja Badan POM ini terkait dengan pembinaan dan pengawasan dalam CPBO itu. Dan masih dalam pengemasan skunder yang melakukan quality controlnya itu juga tenaga kesehatan yang mana, siapa dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Kalau tadi dikatakan bahwa apoteker itu ada apoteker industri, apoteker pengawasan mutu dan apoteker pemantapan mutu kalau saya tidak salah. Nah apakah apotker-apoteker ini mempunyai sertifikasi yang berbeda-beda. Dan bagaimana dengan pendidikannya kalau kita berbicara mengenai hulunya, apakah memang ketiga apoteker ini mempunyai ilmu dan fakultas yang berbeda jurusannya. Nah didalam fasilitas pengemasan skunder di Kalbe Farma itu itu apoteker yang mana yang melakukan hal itu. Tadi Bapak IAI juga sempat mengatakan kalau di print daripada kalau ditempel stiker begitu.Kesehatan Pengawasan pembuatan pedoman obat 9
Okky Asokawati 3 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih penjelasannya Pak. Tadi saya mendengar Bapak mengatakan sebelum ditempelkan label maka yang dilakukan adalah pengecekan. Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 4 PPP DKI Jakarta II Perempuan Artinya di cek dulu kemudian baru ditempel labelnya. Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 5 PPP DKI Jakarta II Perempuan Baik, saya mau memperjelas melalui Pimpinan Pak Kepala Badan, jadi hasil temuan yang dilihat oleh Badan POM adalah setelah dimasukkan obat itu kemudian keluar, kemudian di tes dengan uji petik begitu ya kemudian masuk lagi ke line itu untuk diberikan labelnya begitu, sementara menurut Pak Kepala Badan tadi harusnya ketika obat ini sudah dikeluarkan tidak boleh masuk lagi, artinya harusnya pelabelannya itu pada saat masih di dalam line 6 itu? Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 6 PPP DkI Jakarta II Perempuan Pimpinan, ya baik. Pak Badar, saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama, adalah apakah penempel yang label itu yang Bapak ketahui dilakukan oleh pihak Kalbe Farma secara mesin atau manual itu ditempel, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, adalah ketika ampul kosong itu di injeksi, diisi injeksi obatnya itu kemudian keluar itu apakah ampulnya sudah kemudian langsung ditutup permanen atau dipermanennya pada saat kapan begitu, itu saja. Terima kasih Pimpinan. Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 7 PPP DkI Jakarta II Perempuan Pimpinan, artinya ketika injeksi itu diampulnya langsung tertutup artinya kecil sekali kemungkinan salah isi dong, karena disini kan buvanest terus.Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 8 PPP DkI Jakarta II Perempuan Baik, artinya ada jeda antara pengisian ini dengan pelabelan dan jeda itulah yang hasil temuan dari Badan POM yang ada kemungkinan besar berbaur dengan obat-obatan yang lain begitu? Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 9 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan, Ya baik, kalau memang tadi katanya ada fotonya terkait dengan tadi penggabungan beberapa ampul-ampul yang masih telanjang itu.... Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 10 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ya kalau Bapak punya fotonya mungkin bisa diberikan kepada kami begitu. Terima kasihKesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 12 PPP DKI Jakarta II Perempuan Hanya di mesin saja? Oke, itu satu.  Yang kedua, untuk Pak Kepala Badan, apakah di pabrik-pabrik produksi obat yang lain tadi kan Bapak katakan harusnya setelah mesin tidak dikeluarkan lagi untuk kemudian dilakukan pengemasan begitu ya, apakah di produksi lain atau di pabrik obat yang lain itu tidak dilakukan? Dalam arti kata memang tidak ada pengeluaran dari mesin dulu begitu?Kesehatan Pengecekan 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih. Pak Kepala Badan, saya hendak melanjutkan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Masrifah, saya ingin tahu tanggapan Bapak ketika produksi 1 bets itu sebanyak 13.000 ampul dan 2000 atau 11.000 sudah ditarik oleh Kalbe Farma dimana sudah tidak ada spesifikasi perbedaan antara label dengan isi, saya ingin minta pendapat Bapak apa komentar Bapak ketika ada fakta yang mengatakan bahwa 1 bets itu dan yang ditarik tidak ada perbedaan spesifikasi …(rekaman terputus)…ini terjadi di Rumah Sakit Siloam, saya ingin tahu pendapat Bapak tentang itu. Kesehatan Perbedaan spesifikasi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah pertanyaan saya apa bedanya stiker dan print? karena kalau di print kemudian kan nanti ujung-ujungnya print ditempelin juga yang sama juga fungsinya seperti stiker. Saya nggak tahu apakah ada bedanya didalam pemberian stiker dan print ini karena tadi menurut keterangan bapak kalau dengan stiker maka kesalahannya akan lebih besar daripada kalau dengan print. Saya ingin tahu bedanya dimanaKesehatan Perbedaan stiker dan print 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Baik itu saja Ibu Pimpinan, terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin.Billahittaufiq walhidayah.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .Kesehatan perubahan strategi penanganan 9



Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan efektivitas pelaksanaan program posyandu lansia terhadap kualitas hidup lansia, ini juga menarik karena jumlah lansia semakin banyak sekarang, lalu bagaimana nanti hasil yang akan dicapai dari penelitian tersebut. The last but not least saya tidak melihat disini Prof Dirjen penelitian mengenai dampak tembakau, padahal negara kita mendapat sebutan baby’s smoker country dari negara tetangga, nyakitin banget buat saya seperti itu, kami pun kemarin mengkritisi mengenai RUU Pertembakauan yang tidak ada sama sekali Bab yang menjaga kesehatan masyarakat dari produk tembakau, saya tidak lihat mungkin bisa anda jelaskan mengapa itu tidak ada dan kalau tidak ada mungkin itu bisa diadakan. Itu saja.Kesehatan Posyandu lansia 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Jadi menurut hemat saya PPSDm katakanlah yang dibawah Sekretaris Jenderal, itukan Komisi IX juga minta supaya ada pengangkatan PNS dari pusat begitu, tapi saya baca sementara daerah juga diminta untuk mengangkat PNS nya padahal daerah juga APBD nya nggak banyak. Nah menurut hemat saya itu juga harusnya bisa ditambahkan begitu didalam Kementerian ini.Kesehatan PPSDm 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Sangat disayangkan memang pihak pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen BUK tidak bisa hadir bersama kita karena memang tentu masukkan atau pun tanggapan dari Beliau terkait dengan kasus ini sangat membantu bagi Panja ini untuk mengambil langkah-langkah rekomendasi dan terkait dengan Badan POM apa yang sudah dijelaskan kepada kami terima kasih Pak Kepala Badan, disini ada beberapa hal yang hendak coba saya soroti di halaman 3 dikatakan bahwa di poin yang pertama, perintah penarikan produk injeksi buvanest spinal seluruh bets oleh PT.Kalbe Farma,Tbk dan kemarin ketika Panja ini melakukan RDP dengan pihak Kalbe ternyata penarikan produk injeksi buvanest spinal itu tidak ada perbedaan dalam spesifikasi antara label dengan isinya, jadi betul-betul perbedaan spesifikasi antara label dan isinya itu hanya ada di Rumah Sakit Siloam dan kami kemarin, tadi oleh Pak Ketua Panja sudah dijelaskan melakukan kunjungan ke PT.Kalbe Farma disitu kami melihat bagaimana line 6 itu begitu dan beda produksi, jeda produksi dari buvanes ke asam traneksanat itu 3 hari begitu dengan segala macam ada clearance dan lain sebagainya, jadi tidak ada perbedaan spesifikasi dari buvanest spinal yang kemarin ditarik menurut penjelasan dari PT.Kalbe Farma. Kesehatan Produk injeksi buvanest spinal 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Misalnya sekarang saya mulai dari Direktorat P2PL , saya tertarik dengan Direktorat Pengendalian Penyakit tidak Menular di tahun 2015. Yang kita lihat tentu penyakit tidak menular ini trennya dari tahun ke tahun meningkat, obesitas, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Sementara disini anggarannya saya lihat tidak besar dibandingkan dengan yang lain begitu ya, yang paling besar ini kayaknya direktorat pengendalian penyakit menular langsung. Nah jadi saya ingin tahu kalau memang trendnya seperti itu sementara disini bapak hanya melihat targetnya semua provinsi dapat , padahal menurut saya setiap provinsi nggak sama gitu untuk mapping kesehatannya.Kesehatan Proporsi anggaran 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Ya Pak, terima kasih untuk penjelasan mengenai QC nya itu quality controlnya itu. Seperti kerja di bank , orang kan kalau megang uang berkali-kali, berpuluh-puluh hari, bertahun-tahun itukan lama -lama sensitif ya, ah ini begitu pegang saja palsu atau nggak begitu ya, tentu begitu juga - 35 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 35 dengan tenaga QC ini begitu. Ketika QC itu mengecek secara manual harusnya kan dia bisa lihat ya oh ini 4 mili oh ini 5 mili , harusnya bisa ya. Baik, Terima kasih pimpinan.Kesehatan Quality control 9
OKKY ASOKAWATI 2 PPP DKI II Perempuan Pimpinan. Ya baik, terima kasih.Memotong sedikit mumpung belum jauh, tadi Bapak katakan bahwa Kalbe dan badan POM melakukan reassessment, ntuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan saya reassessment ini apa baru dilakukan setelah ada kasus ini atau sebaiknya Badan POM dengan beberapa perusahaan itu secara berkala melakukan reassessment tanpa menunggu adanya kejadian, karena kalau nggak nanti kayak pemadam kebakaran dan kalau ada kasus baru beberes-beres gitu.Nah menurut bapak bagaimana selama ini Badan POM melakukan reassessment itu dengan pabrik-pabrik atau produsen industri farmasi.Terima kasih.Kesehatan Reassesment 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertama, mungkin saya akakn menyoroti Bapak Kepala Badan PPSDM, berbicara mengenai nakes ini memang sesuatu yang sangat diperlukan oleh negara ini dan berbicara dengan pekerjaan kita saat ini, hari ini sebagai Anggota dengan kerjanya adalah mengawal anggaran, saya melihat bahwa hal itu tidak matching dengan apa yang Bapak paparkan, dengan apa yang akan menjadi pekerjaan kita nanti. Karena seperti yang sudah diutarakan oleh rekan saya yang terdahulu yaitu Anggota Dewan yang terhormat yaitu Ibu Siti Masrifah bahwa tidak ada mata anggarannya sehingga saya bertanya baik Pak Usman maupun Pak Professor ini kalau sudah seperti ini, ini satuan satu, apa satuan dua, apa satuan tiga kalau seperti ini melalui Pimpinan?Kesehatan Rincian anggaran 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ini satuan apa satuan satu, satuan dua atau satuan tiga?Kesehatan Rincian anggaran 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan saya ingin juga ada 2 hal lagi industri obat farmasi tadi saya katakan tadi di awal bahwa ini adalah penting dan ini mungkin Pak Ketua ini mungkin masukan buat kita bahwa nampaknya memang kita perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketersediaan Farmasi. Karena mungkin kasus ini bisa menjadi apa pencetus agar kita bisa melindungi industri farmasi dengan segera membahas Rancangan Undang-Undang ini.Kesehatan RUU Ketersediaan Farmasi 9
OKKY ASOKAWATI 3 PPP DKI II Perempuan Ya terima kasih Pak. Tadi bapak katakan bahwa di pengemasan dilini enam itu apoteker yang melakukan di distribusi juga ada apoteker yang melakukan, bahkan ketika rumah sakit pun menerima itu ada apoteker yang melakukan. Apakah itu ada SOP nya bahwa memang apoteker bertanggung jawab untuk hal itu, di SOP nya memang tertera hal itu.Terima Kasih Pimpinan.Kesehatan SOP apoteker 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pak Ketua, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin .Billahitaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan SOP internasional 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan tadi juga Ibu Ketua Perdatin sempat menjabarkan mengenai adanya SOP, SOP itu ada yang internasional begitu.Pertanyaan saya apakah kita republik ini punya SOP nasional terkait dengan operasi dan terkait dengan dokter anestesi ini. Kalau misalnya tidak ada apakah artinya SOP nasional itu kita mengikuti SOP internasional? Dan sejauh ini bagaimana fungsi Kemenkes membuat SOP yang sifatnya nasional tadi.Kesehatan SOP nasional, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pak Ketua, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin .Billahitaufiq walhidayah,Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan tes alergi 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan ya ingin menyoroti mengenai hal itu. Lalu saya juga tertarik dengan pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing di Indonesia, karena saya agak sentimentil karena saya lihat banyak model-model asing itu juga sekarang kerja disini Pak Usman tanpa ijin kerja yang jelas, akibatnya model-model lokal dalam tanda kutip tidak kepakai begitu padahal mereka juga mempunyai kompetensi yang sama, nah yang ingin saya tanyakan adalah pendayagunaan tenaga kerja WNA di Indonesia itu ada targetnya 300 rekomendasi, pertanyaan saya berapa sih bikin satu rekomendasi dan berapa biayanya, karena ketika sudah ada kan kita memang harus segera mensosialisasikannya dan dimana saja begitu. Ini juga menarik untuk saya tanya yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, ini tidak jelas mata anggarannya cuman ada 38 satker, saya ingin lebih rinci mengenai hal ini.Kesehatan TKA 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertama, terima kasih Ibu Dirjen, Pak Dirjen atas paparannya dan memang kedua Direktorat ini menurut hemat saya sangat berkaitan dengan kesempatan masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, karenanya ada beberapa hal yang hendak saya soroti begitu. Untuk Ibu Dirjen, di slide nomer 15 di poin ke-5 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri itu Tahun 2014 realisasi anggaran atau pun penyerapan realisasinya 65,62% itu kenapa rendah, bagaimana sinerginya dengan BNP2TKI begitu ya, karena BNP2TKI itu juga kan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri dan itu kemudian saya coba sambung dengan slide nomer 23, di halaman 23 disitu dikatakan bahwa adanya jumlah fasilitasi perlindungan TKLN 159 kasus, nah apakah fasilitasi perlindungan TKLN ini sebanyak 159 kasus itu kaitannya juga masalah TKI yang di deportasi, kemudian mereka seperti rumah singgah seperti itu, apakah itu ada kaitannya dan bagaimana lalu hubungannya sekali lagi dengan BNP2TKI dan masih dengan penempatan dan perlindungan Tenagatenaga kerja di luar negeri jumlah atase tenaga kerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran karena menurut saya ini sangat penting itu 13 atase, apakah ini ada penambahan dalam jumlah atase di tahun-tahun sebelumnya dan untuk Tahun 2015 ini Ibu Dirjen, disini dikatakan bahwa untuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja itu anggarannya Rp,1.073 miliar tetapi untuk program dan kegiatan atau pun indikatornya itu tidak mencantumkan rupiahnya untuk setiap program sehingga saya tidak bisa melihat potret dari program kerja Ibu itu mana yang menjadi prioritas karena Ibu maunya gelondongan saja bahwa program dan penempatan perluasan kerja 1 miliar ini? 1 triliun oh seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa memberikan gambaran mengenai anggaran setiap program dan indikatornya maka kami akan mudah begitu untuk mengawalnya dari setiap anggaran Ibu. Lalu, terkait dengan kode 2176 di halaman 25, nomer 25 adalah jumlah penggunaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu jumlah 430 itu dimana saja, tadi Ibu katakan juga Ibu mempunyai rencana atau untuk paper less begitu ya, nah dengan adanya jumlah penggunaan dan pembangunan pusat informasi pasar kerja ini 430 lokasi apakah itu akan mengikuti rencana Ibu untuk membuat yang paper less itu dan terkait dengan APBNP, disini dikatakan bahwa Ibu sudah jabarkan ya misalnya pengembangan terlampiran wirausaha tenaga kerja muda, korban PHK, setengah pengangguran dan sebagainya dengan segala anggaran, jumlah paketnya, total anggaran. Pertanyaan saya, dari jumlah orang, jumlah paket, jumlah anggaran per paket hingga total anggaran apakah outputnya itu nanti bisa menjamin bahwa setelah itu mereka bisa menghasilkan pekerjaan? Mereka bisa menghasilkan uang begitu? Karena kalau pun ada programnya, kemudian ada jumlahnya tetapi yang ditanyakan adalah outputnya bagaimana bisa menjamin bahwa mereka itu kemudian bisa sejahtera hidupnya dan tadi Ibu katakan perlu koordinasi dengan Kemenkup PNK bagaimana koordinasi dengan Kementerian Koordinasi PNK iniKetenagakerjaan Anggaran setiap program 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu yang terakhir, untuk Ibu Dirjen. Ini dikaitkan juga di halaman 36 transport dan akomodasi untuk 1000 orang, anggaran per orang Rp.10 juta, itu transport dan akomodasi untuk orang yang mana gitu, karena tadi Ibu sudah jabarkan untuk motivator ada, untuk pembekalan motivator ada, biaya hidup pendamping ada, nah ini transport dan akomodasi 1000 orang itu Rp.10 juta per orang artinya transportasinya dan akomodasinya itu siapa dan di provinsi mana, karena setiap provinsi tentu mempunyai cost leaving yang berbeda-beda, saya ingin tahu dan mengenai pemberdayaan dengan aset produktif untuk 5000 orang, setiap orangnya 5 juta, aset produktifnya itu siapa yang menyiapkan Bu dan apakah sudah ada aset produktif itu, kemudian dimana akan dilakukan pemberdayaan untuk 5000 orang yang menggunakan aset produktif ini dan untuk Bapak Dirjen Bina Lattas, sama seperti kepada Ibu Dirjen Bina Penta tahap pertama ada sarana dan prasarana BLK, tahap kedua kemudian penguatan kelembagaan, tahap ketiga, sertifikasi lulusan BLK, seberapa jauh mereka yang sudah mendapat sertifikasi itu kemudian bisa bekerja, itu yang menjadi pertanyaan buat saya.Ketenagakerjaan Aset produktif 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Saya lupa di poin yang ke berapa tetapi tadi diminta kepada Direktorat Bina Penta dan Bina Lattas untuk menyerahkan secara detail mengenai target, program, apakah itu perlu dikasih date line nya kapan, diserahkan kepada kita begitu Pimpinan? Ketenagakerjaan Detail target program 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau tadi kita mendengarkan secara seksama apa yang diutarakan oleh Pak lrgan dan Bu Irma, rasanya memang mengenai upah ini sesuatu yang komplek. Jadi banyak kaitannya secara lintas sektoral dan menurut hemat saya itu juga ada kaitannya dengan survei komponen hidup layak ini. Ya inikan juga menjadi sesuatu yang tarik menarik mengenai komponen hidup layak. Yang saya ingin tahu survei itu selama ini dilakukan seperti apa sih Pak, Bu, kok selalu saja tidak bisa ketemu antara tuntutan para pekerja dengan atau yang diberikan dari lapangan mengenai hasil survei tersebut. Jadi saya ingin tahu begitu seperti apa. Mungkin nanti dari paparan Bapak/lbu kita bisa sama-sama memikirkan seyogyanya mungkin ada perbaikan-perbaikan dikaitkan dengan survei tersebut. Apalagi tadi juga sudah diutarakan oleh lbu Irma memang KHL itukan memang menurut Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Nah mungkin ini bisa juga upah minimum itu artinya adalah upah minimum yang untuk lajang kan, sementara kan pekerja banyak juga yang tidak lajang. Nah jadi mungkin kita bisa mengambil apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, Beliau mengatakan adanya Tri Layak bagi para pekerja yaitu layak upah, layak kerja dan layak hidup. Nah jadi mungkin upah minimum ini dikaitkan three layak itu sehingga tidak saja semata-mata hanya upah minimum yang mana itu adalah sebetulnya untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Jadi memang bisa mengcover untuk mereka-mereka yang pekerja berkeluarga baik Pak lrgan, Bu Irma dan saya juga sangat setuju ketika sanksi tidak perlu diadakan bagi mereka pengusaha yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut. Nah saya ingin mendapatkan komentar dari pihak atau pun unsur APINDO mungkin, bagaimana kalau sanksi ini diadakan. Apa menurut Bapak kendala dan apa juga kira-kira akibatnya begitu ketika sanksi ini betul-betul dilakukan bagi mereka yang tidak mengikuti kebijakan tersebut dan tadi Bapak yang mewakili APINDO sempat mengatakan apakah kita tunda saja terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean ini di akhir Tahun 2015 sementara Pak Menteri Tenaga Kerja mengatakan justru dari informasi yang saya baca di sosial media sosial, Beliau mengatakan justru momentum NOA ini dijadikan bagi Depenas maupun bagi LKS Tripartitnas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas bagi para pekerjanya. Nah kalau Pak Menteri mengatakan seperti itu sementara Bapak punya pemikiran ditunda dulu, agak sulit ya jadinya untuk memajukan negara kita ini khususnya bagi pekerja dan buruh tetapi menurut hemat saya nampaknya himbauan Pak Menteri itu perlu disikapi secara positif dan saya ingin tahu kira-kira apakah ada rencana dari LKS Tritnas ini untuk meningkatkan daya saing, peningkatan kompetensi maupun produktivitas bagi para buruh. Kalaupun misalnya saat ini belum terpikirkan, menurut hemat saya kita masih punya waktu 1 tahun begitu menjelang MRA sampai akhir Tahun 2015 itu perlu dipikirkan Pak, karena kayaknya kita tidak bisa menunggu karena itu sudah merupakan konsensi secara internasional.Ketenagakerjaan KHL 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu saya tertarik dengan step nomer 22, poin ke-5 jumlah kejuruan yang diikuti dalam kompetensi ASCX di Vietnam 23 kejuruan, realisasinya 23, presentasinya 100%, saya ingin tahu apa itu kejuruan ASCX di Vietnam itu dan untuk RAPBNPnya di slide 34 di poin 1B DNSP semula Rp.41 miliar kemudian menjadi Rp.206.500 miliar ini menurut saya ini cukup besar sekali penambahannya, disitu Bapak katakan akan melesensi 325 LSP, TKI ter…(tidak jelas)…61.500 asesornya sekian, PTKInya sekian, pertanyaan saya Tahun 2014 itu berapa jumlahnya? Apakah dengan 206 miliar penambahan itu memang kemudian ditambah berapa orang begitu dikaitkan dengan baseline di Tahun 2014 karena ini banyak sekali dari 41 menjadi 206.Ketenagakerjaan Kompetensi ASCX  di Vietnam 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Pak Irjen, dari nomer kode 2167 sampai 2170 disitu ada pengawasan Inspektorat 1 sampai 4 tetapi Bapak tidak katakan output setiap pengawasan itu apa, itu yang ingin saya tahu outputnya apa dan 2171 itu yang terbesar nomenklaturnya itu sebesar Rp.37 miliar dengan 7 output dimana dikatakan dukungan manajemen dan teknis lainnya, saya ingin tahu Pak apa itu dukungan manajeman teknis lainnya di nomenklatur 2171 karena itu yang terbesar Rp.37 miliar. Itu saja Pimpinan.Ketenagakerjaan Manajemen teknis 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Di Undang-undang 13 itukan  dikatakan kalau tenaga kerja  asing itu kan perlu melakukan transfer of knowledge ya, nah dengan adanya MEA  ini apakah pasal itu  masih berlaku. Artinya,  tenaga kerja  asing ini selama dia belum tersertifikasi   dia tidak boleh  bekerja dulu dan ketika   dia bekerja disini  apakah dia bekerja  atau hanya transfer of knowledge begitu? Ketenagakerjaan MEA 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan, interupsi. Ya terima kasih Pimpinan. Terima kasih Ibu Dirjen. Jadi, yang 1000 ini 500 untuk pendamping, 500 untuk motivator? Sementara 500 untuk pendamping dan 500 untuk motivator itu anggaran per orangnya untuk rekruitmen dan pembekalan itu Rp.7.500.000,- anggaran Rp.7.500.000,- ini untuk apanya Ibu Dirjen. Terima kasih penjelasannya.Ketenagakerjaan Motivator 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu di kode nomer 2157 masih Pak Sekjen, disitu dikatakan pembaruan masalah hukum, pembaruan artinya penyelesaian masalah itu sudah ada kemudian diperbarui, nah yang saya ingin tahu perbaruan seperti apa untuk masalah hukum yang akan dilakukan oleh Kesekjenan dari Kemenaker ini terkait dengan masalah-masalah hukum.Ketenagakerjaan Pembaruan masalah hukum 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan, interupsi. Ya terima kasih Pimpinan. Terima kasih Ibu Dirjen. Jadi, yang 1000 ini 500 untuk pendamping, 500 untuk motivator? Sementara 500 untuk pendamping dan 500 untuk motivator itu anggaran per orangnya untuk rekruitmen dan pembekalan itu Rp.7.500.000,- anggaran Rp.7.500.000,- ini untuk apanya Ibu Dirjen. Terima kasih penjelasannya.Ketenagakerjaan Pembekalan 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Pak Irjen, dari nomer kode 2167 sampai 2170 disitu ada pengawasan Inspektorat 1 sampai 4 tetapi Bapak tidak katakan output setiap pengawasan itu apa, itu yang ingin saya tahu outputnya apa dan 2171 itu yang terbesar nomenklaturnya itu sebesar Rp.37 miliar dengan 7 output dimana dikatakan dukungan manajemen dan teknis lainnya, saya ingin tahu Pak apa itu dukungan manajeman teknis lainnya di nomenklatur 2171 karena itu yang terbesar Rp.37 miliar. Itu saja Pimpinan.Ketenagakerjaan Pengawasan 9
Okky Asokawati 3 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ya untuk poin f mungkin bisa ditambahkan bahwa Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mengkoordinir Irjen-dirjen dibawahnya terkait dengan pembuatan road map bagi pemenuhan tenaga pengawas dan juga pengiriman informal pada Tahun 2017.Ketenagakerjaan Pengiriman informal 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau tadi kita mendengarkan secara seksama apa yang diutarakan oleh Pak lrgan dan Bu Irma, rasanya memang mengenai upah ini sesuatu yang komplek. Jadi banyak kaitannya secara lintas sektoral dan menurut hemat saya itu juga ada kaitannya dengan survei komponen hidup layak ini. Ya inikan juga menjadi sesuatu yang tarik menarik mengenai komponen hidup layak. Yang saya ingin tahu survei itu selama ini dilakukan seperti apa sih Pak, Bu, kok selalu saja tidak bisa ketemu antara tuntutan para pekerja dengan atau yang diberikan dari lapangan mengenai hasil survei tersebut. Jadi saya ingin tahu begitu seperti apa. Mungkin nanti dari paparan Bapak/lbu kita bisa sama-sama memikirkan seyogyanya mungkin ada perbaikan-perbaikan dikaitkan dengan survei tersebut. Apalagi tadi juga sudah diutarakan oleh lbu Irma memang KHL itukan memang menurut Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Nah mungkin ini bisa juga upah minimum itu artinya adalah upah minimum yang untuk lajang kan, sementara kan pekerja banyak juga yang tidak lajang. Nah jadi mungkin kita bisa mengambil apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, Beliau mengatakan adanya Tri Layak bagi para pekerja yaitu layak upah, layak kerja dan layak hidup. Nah jadi mungkin upah minimum ini dikaitkan three layak itu sehingga tidak saja semata-mata hanya upah minimum yang mana itu adalah sebetulnya untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Jadi memang bisa mengcover untuk mereka-mereka yang pekerja berkeluarga baik Pak lrgan, Bu Irma dan saya juga sangat setuju ketika sanksi tidak perlu diadakan bagi mereka pengusaha yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut. Nah saya ingin mendapatkan komentar dari pihak atau pun unsur APINDO mungkin, bagaimana kalau sanksi ini diadakan. Apa menurut Bapak kendala dan apa juga kira-kira akibatnya begitu ketika sanksi ini betul-betul dilakukan bagi mereka yang tidak mengikuti kebijakan tersebut dan tadi Bapak yang mewakili APINDO sempat mengatakan apakah kita tunda saja terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean ini di akhir Tahun 2015 sementara Pak Menteri Tenaga Kerja mengatakan justru dari informasi yang saya baca di sosial media sosial, Beliau mengatakan justru momentum NOA ini dijadikan bagi Depenas maupun bagi LKS Tripartitnas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas bagi para pekerjanya. Nah kalau Pak Menteri mengatakan seperti itu sementara Bapak punya pemikiran ditunda dulu, agak sulit ya jadinya untuk memajukan negara kita ini khususnya bagi pekerja dan buruh tetapi menurut hemat saya nampaknya himbauan Pak Menteri itu perlu disikapi secara positif dan saya ingin tahu kira-kira apakah ada rencana dari LKS Tritnas ini untuk meningkatkan daya saing, peningkatan kompetensi maupun produktivitas bagi para buruh. Kalaupun misalnya saat ini belum terpikirkan, menurut hemat saya kita masih punya waktu 1 tahun begitu menjelang MRA sampai akhir Tahun 2015 itu perlu dipikirkan Pak, karena kayaknya kita tidak bisa menunggu karena itu sudah merupakan konsensi secara internasional.Ketenagakerjaan Peningkatan Daya Saing 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertama, terima kasih Ibu Dirjen, Pak Dirjen atas paparannya dan memang kedua Direktorat ini menurut hemat saya sangat berkaitan dengan kesempatan masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, karenanya ada beberapa hal yang hendak saya soroti begitu. Untuk Ibu Dirjen, di slide nomer 15 di poin ke-5 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri itu Tahun 2014 realisasi anggaran atau pun penyerapan realisasinya 65,62% itu kenapa rendah, bagaimana sinerginya dengan BNP2TKI begitu ya, karena BNP2TKI itu juga kan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri dan itu kemudian saya coba sambung dengan slide nomer 23, di halaman 23 disitu dikatakan bahwa adanya jumlah fasilitasi perlindungan TKLN 159 kasus, nah apakah fasilitasi perlindungan TKLN ini sebanyak 159 kasus itu kaitannya juga masalah TKI yang di deportasi, kemudian mereka seperti rumah singgah seperti itu, apakah itu ada kaitannya dan bagaimana lalu hubungannya sekali lagi dengan BNP2TKI dan masih dengan penempatan dan perlindungan Tenagatenaga kerja di luar negeri jumlah atase tenaga kerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran karena menurut saya ini sangat penting itu 13 atase, apakah ini ada penambahan dalam jumlah atase di tahun-tahun sebelumnya dan untuk Tahun 2015 ini Ibu Dirjen, disini dikatakan bahwa untuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja itu anggarannya Rp,1.073 miliar tetapi untuk program dan kegiatan atau pun indikatornya itu tidak mencantumkan rupiahnya untuk setiap program sehingga saya tidak bisa melihat potret dari program kerja Ibu itu mana yang menjadi prioritas karena Ibu maunya gelondongan saja bahwa program dan penempatan perluasan kerja 1 miliar ini? 1 triliun oh seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa memberikan gambaran mengenai anggaran setiap program dan indikatornya maka kami akan mudah begitu untuk mengawalnya dari setiap anggaran Ibu. Lalu, terkait dengan kode 2176 di halaman 25, nomer 25 adalah jumlah penggunaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu jumlah 430 itu dimana saja, tadi Ibu katakan juga Ibu mempunyai rencana atau untuk paper less begitu ya, nah dengan adanya jumlah penggunaan dan pembangunan pusat informasi pasar kerja ini 430 lokasi apakah itu akan mengikuti rencana Ibu untuk membuat yang paper less itu dan terkait dengan APBNP, disini dikatakan bahwa Ibu sudah jabarkan ya misalnya pengembangan terlampiran wirausaha tenaga kerja muda, korban PHK, setengah pengangguran dan sebagainya dengan segala anggaran, jumlah paketnya, total anggaran. Pertanyaan saya, dari jumlah orang, jumlah paket, jumlah anggaran per paket hingga total anggaran apakah outputnya itu nanti bisa menjamin bahwa setelah itu mereka bisa menghasilkan pekerjaan? Mereka bisa menghasilkan uang begitu? Karena kalau pun ada programnya, kemudian ada jumlahnya tetapi yang ditanyakan adalah outputnya bagaimana bisa menjamin bahwa mereka itu kemudian bisa sejahtera hidupnya dan tadi Ibu katakan perlu koordinasi dengan Kemenkup PNK bagaimana koordinasi dengan Kementerian Koordinasi PNK iniKetenagakerjaan penyerapan anggaran 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Yang terakhir, untuk PSKCTKI ya disitu dikatakan bahwa target TKI yang ditempatkan ini adalah 144.000 sementara seingat saya ketika Pak Menteri presentasi Tahun 2015 ini TKI akan ditempatkan itu sebanyak 300.000 orang, sementara disini Bapak 144.000 orang, apakah sisanya itu TKI non formal yang tidak dapat sertifikat begitu. Itu saja Pimpinan.Ketenagakerjaan PSKCTKI 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Terima kasih sudah diingatkan bahwa kita fokusnya adalah ke anggaran, namun menurut hemat saya pengawasan atau pun kualitas dari program Kemenaker ini juga kaitannya dengan anggaran. Tadi Bapak katakan bahwa akan diadakan rekruitmen untuk pengawas, apakah ada target begitu dengan anggaran yang RAPBNP ini, tahun ini atau dengan anggaran tersebut akan merekrut berapa tenaga pengawas dan juga darimana perekrutan tersebut, karena berdasarkan hasil rapat yang lalu Kemanaker juga akan membuat Undang-undang yang kaitannya dengan Undang-Undang Perda terkait juga dengan tenaga pengawas ini Pak dan saya juga tadi yang Ibu Irma katakan antara outsourcing dan honorer begitu memang ada bedanya ya karena memang kan Menpan moratorium untuk PNS begitu, jadi Kemenaker berpikirnya adalah secara kontrak tetapi kemudian apa bedanya dengan outsourcing begitu, itu saja. Jadi, saya ingin tahu saja dengan anggaran sekian, tenaga pengawas yang mau direkrut itu berapa. Terima kasih Pimpinan.Ketenagakerjaan Rekruitmen 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pimpinan, interupsi. Ya terima kasih Pimpinan. Terima kasih Ibu Dirjen. Jadi, yang 1000 ini 500 untuk pendamping, 500 untuk motivator? Sementara 500 untuk pendamping dan 500 untuk motivator itu anggaran per orangnya untuk rekruitmen dan pembekalan itu Rp.7.500.000,- anggaran Rp.7.500.000,- ini untuk apanya Ibu Dirjen. Terima kasih penjelasannya.Ketenagakerjaan Rekruitmen 9
Okky Asokawati 6 PPP DKI Jakarta II Perempuan Serta ini Pimpinan Pak Muhaimin Menteri yang terdahulu berjanji akan membuat road map terkait dengan rencananya pada Tahun 2017 tidak hanya mengirim tenaga formal saja, bukan saja informal ke luar negeri. Jadi, road map itu juga perlu kita pelajari, kita kawal bagaimana mereka punya tahapan-tahapan untuk melakukan hal itu. Terima kasih Pimpinan.Ketenagakerjaan Road map 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir juga, saya ingin tahu bagaimana verifikasi dalam hal ini dari Depenas mungkin untuk menentukan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mana yang bisa bergabung di Depenas, karena sering kita dengar bahwa mereka-mereka SP maupun SB yang bergabung di Depenas itu tanda kutip seolah-olah berpihak kepada Pengusaha sehingga mereka merasa tidak terwakili dan Pak Menteri Tenaga Kerja sendiri juga sudah menyatakan bahwa Beliau akan melakukan verifikasi bagi SP atau SB ini yang layak tanda kutip untuk bergabung di Depenas sehingga betul-betul bisa menyuarakan teman-teman yang berada di luar Depenas. Jadi saya ingin tahu sejauh ini bagaimana verifikasi ataupun kriteria dan juga pencatatan mengenai Serikat Pekerja Serikat Buruh yang memang layak masuk ke DepenasKetenagakerjaan Serikat Buruh dalam Depenas 9
Okky Asokawati 4 PPP DKI Jakarta II Perempuan Mungkin tenaga fungsional ya Pak Sekjen karena termasuk instruktur didalamnya.Ketenagakerjaan Tenaga fungsional 9
Okky Asokawati 5 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau sudah fungsional, pengawas kayaknya tidak usah, karena di fungsional itu ada pengawas dan ada instruktur.Ketenagakerjaan Tenaga Fungsional 9



Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Tidak banyak yang  hendak saya soroti pak, terima kasih untuk  presentasinya. Saya tertarik dengan saya  Nawa Kerja Ketenagakerjaan   dari Kemenakertrans. Yang  ingin saya tanyakan ini mungkin  tidak ada kaitannya dengan anggaran  hanya sekedar wacananya saja, yang  ketiga adalah percepatan sertifikasi profesi. Pertanyaan saya  bagaimana dengan tenaga kerja asing ini  terkait dengan Mea nanti. Apakah tenaga kerja asing itu untuk mereka bisa bekerja disini  mereka juga akan mendapatkan sertifikasi juga dan bagaimana upaya bapak untuk melindungi  tenaga kerja lokal. Ketenagakerjaan Tenaga kerja asing 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Pak Sekjen, saya hendak menyoroti beberapa hal terkait dengan tenaga pengawas Pak, karena saya sangat concern dengan jumlah tenaga pengawas ini, menurut hemat saya banyak masalahmasalah itu timbul karena kita kekurangan tenaga pengawas dan saya kemudian melihat disini di nomenklatur 2165 penguatan kualitas SDM aparatur, apakah disitu termasuk didalamnya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pengawas ketenagakerjaan ini dan saya ingat ketika kita Raker beberapa hari yang lalu Pak Menteri menjelaskan untuk pemenuhan tenaga pengawas ini ada dua hal yang akan dilakukan, pertama, rotasi begitu kalau tidak salah, jadi yang kerjanya kurang banyak dimaksimalkan dan satu lagi menyertakan masyarakat, yang ingin saya tanyakan terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalam pemenuhan tenaga pengawas ini bagaimana rekruitmentnya dan kemudian mereka statusnya seperti apa, karena kan ketika kita bicara tenaga pengawas Pak Sekjen itu kan idealnya disini saya dapat informasi satu tenaga pengawas itu mengawasi 155 perusahaan, sementara apa yang saya dapati disini di Indonesia ini tenaga pengawasnya saat ini baru 1773 orang dengan 274.791 perusahaan artinya kan memang masih sangat jauh sehingga saya inginkan Bapak bisa memberikan road map mengenai pemenuhan tenaga pengawas ini agar kami di Komisi IX DPR RI bisa juga mengawal bagaimana pencapaian jumlah dari tenaga pengawas ini. Juga Tahun 2017 Bapak Menteri Tenaga Kerja yang terdahulu yaitu Pak Muhaimin mengatakan bahwa Tahun 2017 akan dikirim dari Negara kita ini tenaga kerja yang hanya formal, tidak informal, berulang di periode lalu saya minta adanya road map bagi rencana untuk pengiriman tenaga formal di Tahun 2017 tetapi hingga saat ini rasanya saya belum pernah melihat road map tersebut yang dibuat oleh Kemenaker, mungkin dengan adanya Pak Sekjen yang baru disini, punya semangat baru kemudian bisa membuat road map bagi tercapainya rencana dari Kemenaker Tahun 2017 untuk mengirim tenaga formal.Ketenagakerjaan Tenaga kerja formal 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Untuk Pak Sekjen, saya hendak menyoroti beberapa hal terkait dengan tenaga pengawas Pak, karena saya sangat concern dengan jumlah tenaga pengawas ini, menurut hemat saya banyak masalahmasalah itu timbul karena kita kekurangan tenaga pengawas dan saya kemudian melihat disini di nomenklatur 2165 penguatan kualitas SDM aparatur, apakah disitu termasuk didalamnya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pengawas ketenagakerjaan ini dan saya ingat ketika kita Raker beberapa hari yang lalu Pak Menteri menjelaskan untuk pemenuhan tenaga pengawas ini ada dua hal yang akan dilakukan, pertama, rotasi begitu kalau tidak salah, jadi yang kerjanya kurang banyak dimaksimalkan dan satu lagi menyertakan masyarakat, yang ingin saya tanyakan terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalam pemenuhan tenaga pengawas ini bagaimana rekruitmentnya dan kemudian mereka statusnya seperti apa, karena kan ketika kita bicara tenaga pengawas Pak Sekjen itu kan idealnya disini saya dapat informasi satu tenaga pengawas itu mengawasi 155 perusahaan, sementara apa yang saya dapati disini di Indonesia ini tenaga pengawasnya saat ini baru 1773 orang dengan 274.791 perusahaan artinya kan memang masih sangat jauh sehingga saya inginkan Bapak bisa memberikan road map mengenai pemenuhan tenaga pengawas ini agar kami di Komisi IX DPR RI bisa juga mengawal bagaimana pencapaian jumlah dari tenaga pengawas ini. Juga Tahun 2017 Bapak Menteri Tenaga Kerja yang terdahulu yaitu Pak Muhaimin mengatakan bahwa Tahun 2017 akan dikirim dari Negara kita ini tenaga kerja yang hanya formal, tidak informal, berulang di periode lalu saya minta adanya road map bagi rencana untuk pengiriman tenaga formal di Tahun 2017 tetapi hingga saat ini rasanya saya belum pernah melihat road map tersebut yang dibuat oleh Kemenaker, mungkin dengan adanya Pak Sekjen yang baru disini, punya semangat baru kemudian bisa membuat road map bagi tercapainya rencana dari Kemenaker Tahun 2017 untuk mengirim tenaga formal.Ketenagakerjaan Tenaga pengawas 9
Okky Asokawati 2 PPP DKI Jakarta II Perempuan Terima kasih Pimpinan. Terima kasih sudah diingatkan bahwa kita fokusnya adalah ke anggaran, namun menurut hemat saya pengawasan atau pun kualitas dari program Kemenaker ini juga kaitannya dengan anggaran. Tadi Bapak katakan bahwa akan diadakan rekruitmen untuk pengawas, apakah ada target begitu dengan anggaran yang RAPBNP ini, tahun ini atau dengan anggaran tersebut akan merekrut berapa tenaga pengawas dan juga darimana perekrutan tersebut, karena berdasarkan hasil rapat yang lalu Kemanaker juga akan membuat Undang-undang yang kaitannya dengan Undang-Undang Perda terkait juga dengan tenaga pengawas ini Pak dan saya juga tadi yang Ibu Irma katakan antara outsourcing dan honorer begitu memang ada bedanya ya karena memang kan Menpan moratorium untuk PNS begitu, jadi Kemenaker berpikirnya adalah secara kontrak tetapi kemudian apa bedanya dengan outsourcing begitu, itu saja. Jadi, saya ingin tahu saja dengan anggaran sekian, tenaga pengawas yang mau direkrut itu berapa. Terima kasih Pimpinan.Ketenagakerjaan Tenaga pengawas 9
Okky Asokawati 3 PPP DKI Jakarta II Perempuan Ya untuk poin f mungkin bisa ditambahkan bahwa Komisi IX DPR RI meminta kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mengkoordinir Irjen-dirjen dibawahnya terkait dengan pembuatan road map bagi pemenuhan tenaga pengawas dan juga pengiriman informal pada Tahun 2017.Ketenagakerjaan Tenaga pengawas 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Pertama, terima kasih Ibu Dirjen, Pak Dirjen atas paparannya dan memang kedua Direktorat ini menurut hemat saya sangat berkaitan dengan kesempatan masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, karenanya ada beberapa hal yang hendak saya soroti begitu. Untuk Ibu Dirjen, di slide nomer 15 di poin ke-5 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri itu Tahun 2014 realisasi anggaran atau pun penyerapan realisasinya 65,62% itu kenapa rendah, bagaimana sinerginya dengan BNP2TKI begitu ya, karena BNP2TKI itu juga kan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri dan itu kemudian saya coba sambung dengan slide nomer 23, di halaman 23 disitu dikatakan bahwa adanya jumlah fasilitasi perlindungan TKLN 159 kasus, nah apakah fasilitasi perlindungan TKLN ini sebanyak 159 kasus itu kaitannya juga masalah TKI yang di deportasi, kemudian mereka seperti rumah singgah seperti itu, apakah itu ada kaitannya dan bagaimana lalu hubungannya sekali lagi dengan BNP2TKI dan masih dengan penempatan dan perlindungan Tenagatenaga kerja di luar negeri jumlah atase tenaga kerjaan yang memberikan perlindungan pekerja migran karena menurut saya ini sangat penting itu 13 atase, apakah ini ada penambahan dalam jumlah atase di tahun-tahun sebelumnya dan untuk Tahun 2015 ini Ibu Dirjen, disini dikatakan bahwa untuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja itu anggarannya Rp,1.073 miliar tetapi untuk program dan kegiatan atau pun indikatornya itu tidak mencantumkan rupiahnya untuk setiap program sehingga saya tidak bisa melihat potret dari program kerja Ibu itu mana yang menjadi prioritas karena Ibu maunya gelondongan saja bahwa program dan penempatan perluasan kerja 1 miliar ini? 1 triliun oh seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa memberikan gambaran mengenai anggaran setiap program dan indikatornya maka kami akan mudah begitu untuk mengawalnya dari setiap anggaran Ibu. Lalu, terkait dengan kode 2176 di halaman 25, nomer 25 adalah jumlah penggunaan dan pembangunan pusat layanan informasi pasar kerja provinsi dan kabupaten kota itu jumlah 430 itu dimana saja, tadi Ibu katakan juga Ibu mempunyai rencana atau untuk paper less begitu ya, nah dengan adanya jumlah penggunaan dan pembangunan pusat informasi pasar kerja ini 430 lokasi apakah itu akan mengikuti rencana Ibu untuk membuat yang paper less itu dan terkait dengan APBNP, disini dikatakan bahwa Ibu sudah jabarkan ya misalnya pengembangan terlampiran wirausaha tenaga kerja muda, korban PHK, setengah pengangguran dan sebagainya dengan segala anggaran, jumlah paketnya, total anggaran. Pertanyaan saya, dari jumlah orang, jumlah paket, jumlah anggaran per paket hingga total anggaran apakah outputnya itu nanti bisa menjamin bahwa setelah itu mereka bisa menghasilkan pekerjaan? Mereka bisa menghasilkan uang begitu? Karena kalau pun ada programnya, kemudian ada jumlahnya tetapi yang ditanyakan adalah outputnya bagaimana bisa menjamin bahwa mereka itu kemudian bisa sejahtera hidupnya dan tadi Ibu katakan perlu koordinasi dengan Kemenkup PNK bagaimana koordinasi dengan Kementerian Koordinasi PNK iniKetenagakerjaan TKLN 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Di Undang-undang 13 itukan  dikatakan kalau tenaga kerja  asing itu kan perlu melakukan transfer of knowledge ya, nah dengan adanya MEA  ini apakah pasal itu  masih berlaku. Artinya,  tenaga kerja  asing ini selama dia belum tersertifikasi   dia tidak boleh  bekerja dulu dan ketika   dia bekerja disini  apakah dia bekerja  atau hanya transfer of knowledge begitu? Ketenagakerjaan Transfer of knowledge 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Lalu yang terakhir, untuk Ibu Dirjen. Ini dikaitkan juga di halaman 36 transport dan akomodasi untuk 1000 orang, anggaran per orang Rp.10 juta, itu transport dan akomodasi untuk orang yang mana gitu, karena tadi Ibu sudah jabarkan untuk motivator ada, untuk pembekalan motivator ada, biaya hidup pendamping ada, nah ini transport dan akomodasi 1000 orang itu Rp.10 juta per orang artinya transportasinya dan akomodasinya itu siapa dan di provinsi mana, karena setiap provinsi tentu mempunyai cost leaving yang berbeda-beda, saya ingin tahu dan mengenai pemberdayaan dengan aset produktif untuk 5000 orang, setiap orangnya 5 juta, aset produktifnya itu siapa yang menyiapkan Bu dan apakah sudah ada aset produktif itu, kemudian dimana akan dilakukan pemberdayaan untuk 5000 orang yang menggunakan aset produktif ini dan untuk Bapak Dirjen Bina Lattas, sama seperti kepada Ibu Dirjen Bina Penta tahap pertama ada sarana dan prasarana BLK, tahap kedua kemudian penguatan kelembagaan, tahap ketiga, sertifikasi lulusan BLK, seberapa jauh mereka yang sudah mendapat sertifikasi itu kemudian bisa bekerja, itu yang menjadi pertanyaan buat saya.Ketenagakerjaan Transport dan akomodasi 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Kalau tadi kita mendengarkan secara seksama apa yang diutarakan oleh Pak lrgan dan Bu Irma, rasanya memang mengenai upah ini sesuatu yang komplek. Jadi banyak kaitannya secara lintas sektoral dan menurut hemat saya itu juga ada kaitannya dengan survei komponen hidup layak ini. Ya inikan juga menjadi sesuatu yang tarik menarik mengenai komponen hidup layak. Yang saya ingin tahu survei itu selama ini dilakukan seperti apa sih Pak, Bu, kok selalu saja tidak bisa ketemu antara tuntutan para pekerja dengan atau yang diberikan dari lapangan mengenai hasil survei tersebut. Jadi saya ingin tahu begitu seperti apa. Mungkin nanti dari paparan Bapak/lbu kita bisa sama-sama memikirkan seyogyanya mungkin ada perbaikan-perbaikan dikaitkan dengan survei tersebut. Apalagi tadi juga sudah diutarakan oleh lbu Irma memang KHL itukan memang menurut Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Nah mungkin ini bisa juga upah minimum itu artinya adalah upah minimum yang untuk lajang kan, sementara kan pekerja banyak juga yang tidak lajang. Nah jadi mungkin kita bisa mengambil apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, Beliau mengatakan adanya Tri Layak bagi para pekerja yaitu layak upah, layak kerja dan layak hidup. Nah jadi mungkin upah minimum ini dikaitkan three layak itu sehingga tidak saja semata-mata hanya upah minimum yang mana itu adalah sebetulnya untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Jadi memang bisa mengcover untuk mereka-mereka yang pekerja berkeluarga baik Pak lrgan, Bu Irma dan saya juga sangat setuju ketika sanksi tidak perlu diadakan bagi mereka pengusaha yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut. Nah saya ingin mendapatkan komentar dari pihak atau pun unsur APINDO mungkin, bagaimana kalau sanksi ini diadakan. Apa menurut Bapak kendala dan apa juga kira-kira akibatnya begitu ketika sanksi ini betul-betul dilakukan bagi mereka yang tidak mengikuti kebijakan tersebut dan tadi Bapak yang mewakili APINDO sempat mengatakan apakah kita tunda saja terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean ini di akhir Tahun 2015 sementara Pak Menteri Tenaga Kerja mengatakan justru dari informasi yang saya baca di sosial media sosial, Beliau mengatakan justru momentum NOA ini dijadikan bagi Depenas maupun bagi LKS Tripartitnas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas bagi para pekerjanya. Nah kalau Pak Menteri mengatakan seperti itu sementara Bapak punya pemikiran ditunda dulu, agak sulit ya jadinya untuk memajukan negara kita ini khususnya bagi pekerja dan buruh tetapi menurut hemat saya nampaknya himbauan Pak Menteri itu perlu disikapi secara positif dan saya ingin tahu kira-kira apakah ada rencana dari LKS Tritnas ini untuk meningkatkan daya saing, peningkatan kompetensi maupun produktivitas bagi para buruh. Kalaupun misalnya saat ini belum terpikirkan, menurut hemat saya kita masih punya waktu 1 tahun begitu menjelang MRA sampai akhir Tahun 2015 itu perlu dipikirkan Pak, karena kayaknya kita tidak bisa menunggu karena itu sudah merupakan konsensi secara internasional.Ketenagakerjaan Upah Minimum 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Dan yang terakhir juga, saya ingin tahu bagaimana verifikasi dalam hal ini dari Depenas mungkin untuk menentukan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mana yang bisa bergabung di Depenas, karena sering kita dengar bahwa mereka-mereka SP maupun SB yang bergabung di Depenas itu tanda kutip seolah-olah berpihak kepada Pengusaha sehingga mereka merasa tidak terwakili dan Pak Menteri Tenaga Kerja sendiri juga sudah menyatakan bahwa Beliau akan melakukan verifikasi bagi SP atau SB ini yang layak tanda kutip untuk bergabung di Depenas sehingga betul-betul bisa menyuarakan teman-teman yang berada di luar Depenas. Jadi saya ingin tahu sejauh ini bagaimana verifikasi ataupun kriteria dan juga pencatatan mengenai Serikat Pekerja Serikat Buruh yang memang layak masuk ke DepenasKetenagakerjaan Verifikasi Depenas 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Jadi dalam kesempatan ini Pimpinan mungkin Pimpinan bisa bersilaturahmi dengan Pimpinan DPR sehingga Pimpinan DPR-lah yang nantinya akan memfasilitasi untuk pertemuan itu, karena saya bisa merasakan bagaimana para perempuan, para istri terutama, karena konstituante saya itu banyak yang perempuan Bapak-Bapak. Tadi pagi juga saya baru bertemu dengan majelis ta'lim di Dapil saya terkait dengan penutupan pengajian menjelang hari ramadhan begitu ya bulan ramadhan. Memang saya bisa berempati apa yang dialami, terutama untuk para Ibu.Outsorcing Memfasilitasi rapat 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Jadi sekali lagi Pimpinan saya berharap semoga Pimpinan bisa melobi Pimpinan ataupun Ketua DPR agar segera memfasilitasi rapat gabungan itu. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir bathin.Outsorcing Memfasilitasi rapat 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Di periode lalu saya memang tidak tergabung di dalam Panja Outsourcing ini, tapi saya cukup mendapatkan informasi apa yang direkomendasikan oleh Panja Outsourcing saat itu dan juga rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh Panja Outsourcing dan juga Satgas.Outsorcing Panja Outsorcing 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II Perempuan Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa DPR ini memang tidak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah kalau mereka tidak melakukan rekomendasi yang sudah kita buat. Banyak Panja-panja di parlemen ini yang merekomendasikan beberapa poin dalam beberapa isu untuk para eksekutif atau pemerintah tapi ya juga memang akhirnya juga tidak dilakukan juga, tapi untuk masalah Bapak dan Ibu ini saya dan untuk Komisi IX berharap banyak bahwa kita bisa melakukan Rapat Kerja Gabungan itu atau rapat bersama rapat gabungan itu antara Komisi IX, Komisi VI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, para direksi dari BUMN juga di sini saya punya catatannya waktu itu juga dengan Jamdatun, juga Kejaksaan Agung begitu. Kami akan berupaya dan dalam keadaan ini dalam situasi ini saya minta kepada Pimpinan agar bisa menghubungi Pimpinan DPR begitu untuk memfasilitasi agar bisa terlaksananya Rapat Kerja Gabungan tersebut, karena menurut hemat saya kadangkadang kalau kita suatu Komisi hendak mengundang mitra dari Komisi yang lain, Komisi yang bersangkutan suka tidak kasih gitu.Outsorcing Rapat kerja gabungan 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah itu saya mohon penjelasan itu Itu mungkin untuk Pak Dirjen PHI Kemudian untuk Balitfo saya lihat anggaran Barenbang berdasarkan satuan kerja tahun 2015. Tadi pak pimpinan sudah katakan tidak ada program-programnya, padahal tadi ketika kami melakukan rapat dengan pak Sekjen dan kami semua di Komisi IX menyetujui yaitu adanya pengembangan sistem informatika, disini masuk di dalam Balitfo di point yang kelima, Pusat pengembangan sistem Informatika sebesar 22 milyar 982 juta 718 ribu dengan 3 output Nah itu 3 outputnya kita naik setingkat ia tinggal tetaplah itu Pak karena tadi kan is most 7 bahwa memang perlu adanya pusat pengembangan sistem Informatika ini ya air di he api 3 oh Put De kita tidak tahu ini apa ini jumlahnya situ dan untuk pusat perencanaan ketenagakerjaan Barenbang, poin yang kedua satuan kerjanya itu 8 milyar sekian itu bagaimana perencanaan ketenagakerjaan kemudian outputnya itu 4 output. 4 output itu apa itu 4 output dan perencanaan ketenagakerjaan ini lalu bagaimana kaitannya nanti dengan MEA, itu kan kami juga perlu tahu, gitu yaTenaga Kerja Anggaran Balitfo, kejelasan program 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian yang masih di tahun 2014 capaian program dan kegiatan tahun 2014 saya mengapresasi bahwa ini capaiannya bisa lebih dari 100 persen, ya tapi ya seperti yang pak Ketut katakan tadi itu lalu anggarannya bagaimana kalau misalnya melebihi pencapaian itu sampai 100 persen Lalu masuk ke tahun 2015 saya lihat disini pak Dirjen, kok tidak ada mata anggarannya ya misalnya poin a kegiatannya pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial anggarannya 85 milyar, sasarannya ada indikatornya ada, targetnya ada tapi anggarannya ngga ada Kenapa kami perlu tahu anggarannya, karena ketika kami sudah tahu anggarannya kami bisa melihat bahwa yang menjadi prioitas bapak itu tentu adalah anggaran yang paling besar begitu, tapi kan disini kita tidak bisa melihat anggarannya itu berapa untuk setiap target ini. Jadi ya bagaimana kami bisa mengawal salah satu tugas kami yaitu pengawalan mana yang menjadi prioritas bagi program-program bapak, ini semua ngga ada untuk mata anggarannya kemudian seperti misalnya ini jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman HI itu targetnya di tahun 2015 ini 10.500 orang Lha itu dimana, orang-orang yang dimana? Kemudian sosialisasinya dimana begitu, dan ada lagi jumlah organisasi pekerja atau buruh yang diberdayakan dan difungsikan 100 organisasi. Sekali lagi dimana saja kab/kotanya begitu. Ini lagi jumlah pengurus organisasi pengusaha yang diberdayakan 500 orang pengusaha tipe saja yang mau di, jadi pak kalau saya baca ini, ini gimana kami bisa mengawalnya karena tidak ada gitu secara detil kab/kotanya dimana dan lain sebagainya, karena kalau misalnya ini jelas tentu ya Komisi IX dalam hal ini juga perlu tahu atau mungkin juga bisa melakukan sosialisasi bersama-sama terkait dengan program-program Bapak lalu kegiatan yang jumlahnya 51 milyar lebih yaitu konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI Ini kan artinya ada pencegahan dan ada penyelesaian, artinya ada preventif dan ada kuratif.Tenaga Kerja Detil anggaran 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Ya kalau tadi pimpinan mengatakan bahwa laporan dari ketiga Bapak Dirjen ini yang paling baik. bisa dikatakan seperti itu adalah Pak Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau saya merasa Tiga-tiganya kurang baik gitu, mohon maaf pak ya. Karena yang saya amati di sini, terutama untuk Dirjen PHI dan Jamsos dulu ya kenapa mungkin kita bisa belajar dari situ supa ya tidak jadi lagi untuk tahun 2015 ini kemudian masih di tahun 2014 laporannya ini, DKI Jakarta untuk Dekonnya ini Ya, untuk anggaran Dekon tahun 2014 DKI Jakarta itu penyerapannya cuma 67,92% itu kecil menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain. Apakah ini artinya pak Dirjen tadi yang pak Dirjen sudah jelaskan di daerah sudah terselesaikan dengan baik, sehingga di DKI penyerapannya hanya 67,92% atau memang ada kendala di DKI sehingga tidak bisa menyerap dengan baik. Saya mohon penjelasannya.Tenaga Kerja Evaluasi laporan, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah untuk preventif itu rencananya konsolidasinya targetnya 1950 orang. Pertanyaan saya dari mana ini angka dapat tiba-tiba 1950 orang, berdasarkan apa angka ini di dapat? Lalu kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada 770 orang. Pertanyaan saya apakah masalah outsourcing BUMN juga di sini begitu. Nah jadi lalu lagi, saya sampai speechless ngga ngerti mau ngomong dari mana, rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI 85%. Ini 85% dari mana gitu, anggarannyakah atau apanya Kemudian pengelolaan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisa dikriminasi.Tenaga Kerja Kejelasan data 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah pertanyaan saya di dalam kode 0260809 ini ada 6 kegiatan, sistem apa yang akan dibangun dengan 6 kegiatan ini, sementara penyelenggaraannya kan daerah, gitu ya Kemudian saya juga tertarik dengan kode 2198, perlindungan pekerja perempuan, penghapusan pekerjaan anak, itu ada 7 output, saya ingin tahu outputnya itu apa saja, begitu dan kalau toh tadi juga dikatakan mau akan ada penarikan pekerjaan anak, saya ingin tahu juga itu di daerah mana saja? Lalu di sini juga ada pengadaan mobil URC K3 30 unit pertanyaan saya itu masuknya di kode yang mana, disini ngga ada ini pengadaan mobil 30 unit K3. Apa itu masuk kode yang dalam kode yang 2164, begitu Dan ketika berbicara mengenai penerapan budaya K3 bagi nelayan 8350 unit, ini berupa apa sih, unitnya berupa apa? Bagaimana? Oh ya penerapan budaya K3 bagi nelayan itu sebanyak 8350 unit itu berupa apa penerapannya itu?Tenaga Kerja Kejelasan program 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah ini saya tertarik sekali dengan masalah diskriminasi sebetulnya tapi saya tidak mendapatkan deskripsi lebih lanjut secara verbal tadi bapak juga tidak sampaikan yang dimaksudkan dengan non diskriminasi itu apa dan bagaimana programnya. Apalagi disini ada pemberdayaan pelaku HI dalam peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini menarik sekali sebetulnya ketika kami diberikan informasi lebih jauh terkait dengan peningkatan kesejahteran pekerja ini, karena ketika kami tahu jumlahnya ada 4.100 orang itu di mana saja yang hendak di tingkatkan kesejahteraannya Lalu bapak tadi katakan saya dengar mengenai anggaran ke luar negeri kalau tadi tidak salah ada jumlahnya disini kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yaitu 122 milyar. Pertanyaan saya tapi tidak ada disini pak di sasaran, indikator atau target dalam nomenklatur untuk anggaran ke luar negerinya.Tenaga Kerja Kejelasan program, diskriminasi 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Yang ingin saya tahu dari bapak-bapak adalah apa kendala yang selama ini bapak temukan terkait dengan hubungan kerja ataupun perjanjian kerjasama antara perusahaan bapak selaku penyedia Pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Karena masalah-masalah seperti ini menurut hemat saya salah satu akar permasalahannya adalah bagaimana hubungan antara pemakai jasa ini dengan perusahaan jasanya.Tenaga Kerja Kendala 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan yang terakhir untuk Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kalau tadi Bapak katakan bahwa sampai tahun 2019 bapak membuat roadmap begitu, saya menunggu roadmap itu pak, dimana negara kita masih membutuhkan adalah 2483 orang Kalau saya hitung pak Dirjen, sekarang 2015 ke 2019 artinya 4 tahun. Artinya setahun kita perlu merekrut jumlahnya 621 orang tenaga pengawas. Sementara dari catatan bapak terakhir disini untuk tahun 2015 bapak hanya akan merekrut 90 orang sementara roadmapnya 2019 per tahunnya 621 orang gitu Speechless saya, ngga ngerti mau bicara apa, tolong bapak terangkan saja Kemudian terkait dengan pekerja asing ini mungkin juga karena kurangnya tenaga pengawas.Tenaga Kerja Ketidakselarasan dengan roadmap 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Itu saja Pimpinan, terima kasih.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Tenaga Kerja nasib pekerja 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Saya rasa saya tidak akan berpanjang-panjang Bapak Ibu, karena Ibu Dewi dan Pak Ali sudah menyampaikan apa yang sangat baik, Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Saya Okky Asokawati, Saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pilihan Saya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Ada beberapa hal saja yang hendak saya sampaikan, Bahwa saya berharap dengan adanya kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani oleh PHI terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini tentu agar bisa diselesaikan dengan cepat dan berkeadilan, itu yang pertama.Tenaga Kerja Penyelesaian kasus 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Yang kedua, saya juga meminta kepada PT. DNP bagi rekan-rekan yang diskorsing yang jumlahnya tadi kurang lebih ada 91 orang segera diselesaikan masa skorsingnya. Karena bagaimana pun juga menunggu itukah sesuatu yang tidak enak begitu pak ya. Jadi mohon diselesaikan lah ya, jadi ada kejelasan kapan waktunya.Tenaga Kerja Penyelesaian skorsing 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Ya kalau tadi pimpinan mengatakan bahwa laporan dari ketiga Bapak Dirjen ini yang paling baik. bisa dikatakan seperti itu adalah Pak Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau saya merasa Tiga-tiganya kurang baik gitu, mohon maaf pak ya. Karena yang saya amati di sini, terutama untuk Dirjen PHI dan Jamsos dulu ya kenapa mungkin kita bisa belajar dari situ supa ya tidak jadi lagi untuk tahun 2015 ini kemudian masih di tahun 2014 laporannya ini, DKI Jakarta untuk Dekonnya ini Ya, untuk anggaran Dekon tahun 2014 DKI Jakarta itu penyerapannya cuma 67,92% itu kecil menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain. Apakah ini artinya pak Dirjen tadi yang pak Dirjen sudah jelaskan di daerah sudah terselesaikan dengan baik, sehingga di DKI penyerapannya hanya 67,92% atau memang ada kendala di DKI sehingga tidak bisa menyerap dengan baik. Saya mohon penjelasannya.Tenaga Kerja penyerapan anggaran 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah itu, mungkin tadi kedua rekan saya juga sudah menyatakan, mempertanyakan itu kapan mereka akan diperkerjakan kembali. Dan sesuai dengan Undang-undang mengenai outsourcing, sekiranya seorang pekerja itu sudah dipekerjakan selama dua tahun maka ketika dia dipekerjakan kembali maka dia perlu diangkat menjadi pegawai tetap begitu. Jadi mungkin itu adalah hal yang sama yang sudah dikatakan oleh dua rekan saya terdahulu. Terakhir, untuk PT. Geo Service dan Mesco Sarana, tadi saya dengan kalau PT. Mesco Sarana itu tidak ikut lelang lagi terkait dengan pekerja ini. Saya ingin tahu sekarang inikan banyak perusahaan-perusahaan terutama penyedia jasa bagi pekerja yang mana itu sifatnya adalah outsourcing. Sementara para pekerja ini berharap setelah dua tahun mereka dipekerjakan tentu mereka diangkat oleh dimana mereka bekerja.Tenaga Kerja Regulasi outsourcing 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Nah Saya ingin tahu sejauh apa tadi Pak Dirjen sudah mengatakan sedang dilakukan diskusi ataupun sinergi terkait dengan Permenaker 19/2012 maupun dengan Permen ESDM 27/2008 Seyogyanya mungkin perlu dikasih deadline pak, kapan itu harus segera diputuskan, karena kalau tidak maka akan menjadi berlarut-larut dan itu bisa terjadi lagi nanti lagi nanti lagi selama kedua Permen itu belum ketemu titik temunya. Dan yang kelima, mungkin ini untuk PT. CNOOC, 470 orang itu kapan akan dipekerjakan kembali pak ya? karena tadi kan bapak katakan, mereka tidak akan di PHK tapi akan dipekerjakan kembali.Tenaga Kerja sinergi regulasi, 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Dan mengenai tahun anggaran 2014, kegiatan utama yang tidak dapat dilaksanakan sosialisasi K3 bagi nela yan penjelasannya pemotongan sehingga DIPA-nya terbitnya terlambat sehingga kurang waktu lelang Ini saya ngga ngerti pak sistemnya. Ketika melakukan sosialisasi K3 kok pakai lelang ya? Memang siapa yang melakukannya begitu.Saya mohon penjelasan saja begitu ya, apa yang dilelang itu. Karena saya ngga faham mungkin saya mohon informasi biar saya tambah ngerti gitu. Ketika melakukan sosialisasi apakah ada pelelangan apa yang dilelang gitu kalau sosialisasi itu Dan yang terakhir, untuk program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 disitu kodenya 0260809 program perlindungan tenaga kerja pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kegiatannya adalah 6. Enam kegiatan Tadi bapak jelaskan pusat adalah sistem untuk pengawasan tenaga kerja ini, sementara daerah adalah penyelenggaranya.Tenaga Kerja Sosialisasi K3 bagi nelayan, Lelang, program perlindungan9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Saya mau lihat dengan scope yang lebih kecil saja yaitu para model misalnya Kalau saya lihat sekarang saya amati banyak sekali panggung peragaan maupun majalah-majalah yang memakai model-model asing dan saya ingin tahu bagaimana dengan izin kerja mereka karena saya tidak pernah lihat ada tenaga pengawas dari Kementerian Tenaga Kerja yang datang ke suatu peragaan busana, ngecek kek nanya atau ke agency karena jujur banyak model-model kita yang sebetulnya secara kompetensi secara fisik tidak kalah. Jadi saya minta , ini scope yang lebih kecil mungkin di scope lain ada, insinyur atau manajer Jadi saya harap yang kasat mata dilihat di majalah misalnya di peragaan busana itu betul-betul tolong diperhatikan pak karena apalagi nanti MEA masuk. Aduh sedih sekali nanti tenaga kerja kitaTenaga Kerja Tenaga kerja asing 9
OKKY ASOKAWATI 1 PPP DKI II Perempuan Kemudian yang ketiga, saya juga ingin tahu Bpak dari DNP, bagaimana pengaturan jam kerja mereka Karena yang saya ketahui mereka kan bekerja shift-shift-an gitu ya, kemudian seminggu rasanya tidak ada hari liburnya. Padahal seyogyanya itu seminggu harus ada liburnya, mungkin itu bisa dipertimbangkan kembali pak. Ya kita sekarang ada BPJS Kesehatan kalau orang sakit, tapi kalau menurut hemat saya lebih bagus kita melakukan preventif. Jadi itu mungkin bisa dikaji sekali bagaimana terkait dengan pembagian jam kerja itu. Lalu untuk Pak Dirjen baik PHI maupun PPK , saya rasa salah satu akar permasalahan disini, tadi sudah diutarakan oleh PT. DNP kalau tidak salah yaitu definisi antara koor dengan bukan koorTenaga Kerja Waktu libur 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II perempuan Pak Kepala Badan, saya melihat road map ini seperti obat, obat bagi penyakit TBC, penyakit TBC bisa sembuh kalau memang obatnya dipergunakan dengan baik dan juga dengan pengawasan yang baik, tanpa pengawasan yang baik meskipun obatnya tokcer maka penyakit itu tidak bisa sembuh dan saya menganalogikan bahwa road map Bapak ini seperti obat penyakit TBC dan pengawasannya saya hendak mengaitkan Disnes Nomer 11 yaitu employment services officer disitu Bapak katakan bahwa yaitu staf lapangan yang berfungsi untuk mengawasi PPTKIS dan poin 2 dan 3, saya hendak mengaitkan dengan PP Nomer 4 Tahun 2015 dimana disitu dikatakan pelaksanaan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI dimana hal itu dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan, nah pertanyaan saya bagaimana kemudian Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2015 Bapak kaitkan dengan employment services officer dan Bapak kaitkan juga tadi dengan obat BNP2TKI tersebut, karena menurut hemat saya semua program itu bisa bagus ketika ada pengawasan yang komprehensif antara pra penempatan, penempatan maupun pasca penempatannya, saya minta bagaimana melakukan sinergi yang ….(tidak jelas)…dan masih dengan road map tadi tentu saya yakin dan Rekan-rekan juga kami disini di DPR RI khususnya Komisi IX DPR RI mendukung zero TKI informal tetapi Pimpinan pada kesempatan yang terhormat ini saya juga mengharapkan agar kita bisa mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang No.39 Tahun 2004, karena memang berbicara mengenai penempatan dan perlindungan TKI informal itu semua berada di Undang-Undang No.39 Tahun 2004 karena sekali lagi kami mengharapkan kepada Pimpinan agar disegerakan percepatan bagi pembahasan bagi devisi undang-undang tersebut.TKI Penempatan dan perlindungan TKI 9
Okky Asokawati 1 PPP DKI Jakarta II perempuan Pak Nusron, terima kasih untuk paparannya, saya jadi ikut semangat untuk mengikuti apa yang Bapak paparkan begitu dan kali ini saya hendak menyoroti satu hal saja yang hendak saya kupas dalam dua aspek, pertama saya melihat di slide halaman 31 yang terakhir yaitu mengenai road map BNP2TKI wujudkan lima kondisi di Tahun 2019, zero TKI informal, pra keberangkatan rata-rata 1 bulan, dua bulan gaji biaya maksimal, TKI, remitansi TKI meningkat 3 kali ipat, perlindungan utuh di empat tahapan, TKI Purna jalani lima solusi mandiri.TKI Road map BNP2TKI 9
PIUS LUSTRILANAG 32 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Terima kasih Pak Dirjen atas koreksinya. Bisa disepakati lagi koreksinya? Koreksi terhadap nomor. Semua pihak sudah setuju termasuk anggota, saya ulangi lagi ya diketok untuk koreksinya. 3. Komisi IX DPR RI mendesak manajemen CNOOC untuk mempekerjakan kembali 470 pekerja yag dirumahkan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum di Kepolisian dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siap? Ya bahasanya ya? Ibu? Oke? Setuju ya Semua. Ketok lagi. Aman sudah. Terima kasih selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Dirjen PHI dan Jamsos dan Saudara Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pernyataan, kami silahkan dulu Dirjen PHI dan Jamsos dan kemudian Dirjen PPKTenaga Kerja Desakan mempekerjakan kembali 9
PIUS LUSTRILANAG 18 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Oke ya, saya ingatkan kembali Bahwa menurut Undang-Undang pengusaha dilarang melakukan aksi balasan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja. Itu prinsipnya dulu kita patuhi, ini amanat Undang-Undang. Bahwa skorsing ataupun yang lain-lain merumahkan karyawan menurut saya adalah bagian dari tindakan balasan dari para pengusaha. Ini yang harus kita koreksi kembali. Bahwa sudah ada berjalan 5 orang skorsing dan sudah mengajukan PHI. Kemudian 86 orang sedang dalam proses tapi belum dilakukan PHI. Komisi IX meminta masing-masing pihak, semua pihak yang terlibat baik kementerian, PT. CNOOC, DNP, maupun Serikat pekerja untuk mengutamakan penyelesaian diluar hukum. Prinsipnya menyelesaikan semua persoalan yang muncul tanpa opsi PHK. Kita mendorong, karena fungsi Komisi IX hanya mendorong saja Patokan kita adalah Undang-undang. Yang saya tangkap dalam sidang kita kali ini adalah semua ingin kembali normal, kembali bekerja, ya.Mohon kerendahan hati sudah minta ini saya, kepada PT. DNP dan CNOOC untuk kembali ke posisi awal. Jangan ambil opsi merumahkan atau PHK. Semua proses harus kembali itu. Bisa disepakati nggak? Saya tanya PT. DNP dulu, bersedia tidak? Mengupayakan kembali komunikasi di luar jalur hukum yang ada.Silakan Pak Dirjen.Tenaga Kerja Kesepakatan penyelesaian kasus 9



PIUS LUSTRILANAG 25 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Berikutnya kita berpindah ke PT.CNOOC bahasanya sama Komisi IX DPR RI meminta Dirjen PHI Jamsos Menaker, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan CNOOC STS LTD serta Pimpinan untuk melanjutkan upaya penyelesaian permasalahan pekerja outsourching ya di CNOOC dengan memperhatikan nota pemeriksaan yang sudah lakukan oleh Dirjen ya ada tiga nota, dengan memperhatikan nota pemeriksaan nomer dari titik saja. Sampai nota pemeriksaannya titik. Selanjutnya, yang ketiga, Komisi IX DPR RI meminta manajemen PT. CNOOC untuk segera mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang dirumahkan paling lambat seminggu …. (tidak jelas)… KembaliSeluruh pekerja yang dirumahkan tanpa menunggu proses hukum proses apa itu? penyelidikan atau apa?….. (tidak jelas suara kecil)….Penyelidikan oleh Kepolisian, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Ya nanti kita perbaiki ….(tidak jelas)…. 470 saja tidak usah seluruh, 470 pekerja. Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, hukum dan perundang-undangan, mendorong ya? Oke bahasanya meminta, mendorong, menganjurkan, memaksa, menganjurkan? Mendorong sajalah lebih pas. Mendorong, semua kata meminta diganti mendorong, untuk kesimpulan nomor 2, Ada keberatan PT.CNOOC?Tenaga Kerja Kesimpulan kasus 9
PIUS LUSTRILANAG 24 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Oke, baik kitaYa makanya kan Nomor 3 sudah naik ke 1, semaksimal mungkin mencegah PHK bahasa hukumnya gimana? terutama mau terutama berkaitan dengan penyelesaian terhadap 5 orang ya sudah kena skorsing 86 orang, begitu dan 48 orang yang sedang diproses untuk di ambil tindakan, dengan 5 orang yang apa bahasanya sudah terkena? Skorsing? Menuju PHK, 86 orang yang 86 orang statusnya gimana nih? Skorsing menuju PHK juga? Dan 48 orang yang masih dalam evaluasi, Pak Dirjen sudah oke bahasanya? Sudah setuju? sudah dinyatakan Ada 5 orang, ada 86 orang dan 48 orang, Baik setuju semua? Anggota setuju? Saya ketok ya? Kesimpulan pertamaTenaga Kerja Kesimpulan rapat 9

PIUS LUSTRILANAG 14 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki
Baik, terima kasih.
Mungkin saya merujuk kepada pertemuan pertemuan tadi pagi di Kementerian. Para pihak kami datang untuk berdialog, bagaimana kita ingin menyelesaikan permasalahan, ada tiga permasalahan yang kita bicarakan tadi. Pertama, mengenai 5 orang pertama yang dikenakan skorsing pada tanggal 8 April yang lalu akibat daripada pemblokiran tanggal 2. Pada saat ini kita membicarakan masalah 5, lalu kita membicarakan lagi 86 yang sudah kita skorsing menuju PHK tetapi itu daripada satu kegiatan yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 yang sudah ktita tayangkan juga tadi, difoto, adanya pengerusakan, pembakaran dan sebagainya tadi itupun kita lakukan skorsing. Lalu yang ketiga dari aksi yang dilakukan itu ada 220 orang maka yang tersisa yang belum kita lakukan tindakan itu ada sekitar 48 orang. Nah dari 48 orang ini memang dimediasikan oleh satu pihak pemerintah untuk sementara ini tidak dilakukan tindakan apapun dulu, maka dibukalah dialog untuk 55 orang Sedangkan untuk posisi 5 orang dan 86 orang karena sudah berproses dan perusahaan sudah mengeluarkan satu ketetapan mengenai skorsing bahkan 5 orang sudah masuk ke dalam PHI maka kita sangat mempercayakan kepada lembaga hukum ini untuk berjalan. Mohon mohon kami juga dihargai, mohon dihargai proses hukum ini karena itu ada di mekanisme Undang-Undang. Proses komunikasi sudah kita bangun sejak awal, bahkan sampai hari ini pun kita bangun. Nah untuk 86 orang pun sama maka kami untuk yang 48 orang ini pun kami belum melakukan satu tindakan apapun tetapi kami membuka komunikasi. Bahkan tadi didalam pertemuan tadi di dalam notulen, atau bukan didalam notulen teatpi di dalam catatan pemerintah Dirjen tadi bahwa tanggal 19 akan ada pertemuan dialog, Pertemuan tanggal 19 dialog itu adalah pertemuan yang perusahaan menyampaikan kalau mau membicarakan mau dialog besok hari ini Kamis, Jumat sudah waktunya pendek. Tetapi kami bisa membuka dialog itu pada saat hari Senin, minggu depan. Tapi dialog yang kami sampaikan ini tadi juga tidak mendapatkan tanggapan positif.Nah jadi kami mohon kepada Pimpinan, kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami mengupayakan semaksimal mungkin apa pun dialog dari awal bahkan sebelum terjadi terjadi pemblokiran ataupun penutupan sudah kita dialog.Tenaga Kerja Kronologi kasus skorsing 9

PIUS LUSTRILANAG 10 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Untuk PT. DNP buruhnya ini soal upah, sudah naik 17,5% masih ada keberatan soal itu?Tenaga Kerja Non-PHK 9
PIUS LUSTRILANAG 7 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Baik, tinggal 15 menit lagi.Kita harus bikin kesepakatan bersama supaya pertemuan ini ada hasilnya. Yang pertama untuk CNOOC persoalan muncul karena masalah outsourcing, para buruh minta ditetapkan sebagai pekerja tetap, CNOOC berkeberatan. Lalu dari Dirjen PHI dan Jamsos membuat nota pemeriksaan, betul pak? Dirjen PHI ya? Isi nota pemeriksaan itu kesimpulannya apa? apakah ini, eh sorry Dirjen? yang bikin nota pemeriksaan bapak? Intinya kan menentukan apakah ini pekerjaan inti atau penunjang, hasilnya kalau tidak salah tadi disebutkan penunjang. Coba mohon dijelaskan dulu.Tenaga Kerja Nota pemeriksaan 9
PIUS LUSTRILANAG 23 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Nomer berikutnya? Ini kan pertama kan saya kan maunya tidak tidak terlibat lebih detail pada persoalan 5, 86 dan 48 prinsipnya jangan ada PHK, Itu yang kita mengerti dulu, bahwa langkah-langkahnya kemudian kita selesaikan 5,86 dan 48 silakan saja, ya kan itu prinsipnya.Kalau mau didetailkan kembali silakan.Tenaga Kerja Pendekatan non-PHK 9
PIUS LUSTRILANAG 11 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki PT. DNP persoalan selesaiSaya minta menghargai ini bahwa anak-anak ini nakal ya sudah. Tetapi mereka memperjuangkan nasib teman-temannya Jadi dua serikat pekerja ini sama, ujungnya semua tunduk, semua terima 17,5%. Saya minta komunikasi dibuat kembali diupayakan, ditekankan jalan di luar hukum. Prinispnya jangan ada pemutusan hubungan kerja. Untuk PT. CNOOC tadi dari pemerintah sudah pemerintah sudah menjalankan agar peristiwa-peristiwa diluar hubungan tenaga hubungan industrial jangan dikaitkan dengan persoalan merumahkan para buruh karena itu dianggap sebaiknya tidak berkaitan. Bahwa ada Peraturan Perundang-undangan yang terkait ya kita harus sama-sama sepakati dulu di sini berapa lama, kita mau selesaikan, itu yang kita akan buat kesimpulannya. Setuju? Mohon ditayangkan , ini kita koreksi bareng-bareng.Tenaga Kerja Persoalan skorsing, 9
PIUS LUSTRILANAG 8 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Terima kasih Dirjen PPK.Pada prinsipnya kita mau cari jalan yang terbaik buat semua, buruh ingin upah lebih baik, ingin jaminan diangkat menjadi pegawai tetap. Semua ini bermula dari sini tapi ketika konflik ini terjadi semua merasa dirugikan. Ya nggak ada yang puas kan dengan kondisi yang ada sekarang kan? Kita ingin kembali ke masa damai dulu tapi dengan penyesuaian atas tuntutan, tidak semua orang bisa memuaskan tuntutannya. Pengusaha juga tidak bisa memuaskan, tuntutan buruh, buruh juga tidak bisa paksakan apa yang dia minta kepada perusahaan. Untuk PT. DNP ada sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian hubungan industrial. Mereka yang mendapatkan skorsing-skorsing itu, skorsing atau sudah PHK? Skorsing skorsing menuju PHK atau skorsing saja? Saya ingatkan kembali pak kepada siapapun yang sudah membuat kebijakan untuk melakukan tindakan balasan terhadap buruh atau serikat pekerja yang melakukan aksi mogok untuk meninjau kembali kebijakannya.Karena secara Undang-undang kita patokannya Undang-undang, patokan kita disini ada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, semuanya sudah diatur dengan jelas bawa perusahaan pengusaha dilarang melakukan aksi balasan dalam bentuk apa pun terhadap buruh yang melakukan mogok kerja secara sah kecuali tidak sah. Tetapi karena ini sudah masuk ke upaya-upaya menempuh jalur hukum kami akan mendorong kembali upaya-upaya di luar jalur hukum dan minta kepada semua pihak untuk secara aktif menempuh jalur-jalur diluar jalur hukum ini. Dengan semangat tadi kita ingin kembali normal sebelum semua ini terjadi Setuju? Kita siapkan draft kesimpulannya. Sudah? Saya tanya lagi kepada Serikat Pekerja yang berasal dari Geo Service dan Mesco siap kembali? Situasi normal sebelum ini terjadi?Tenaga Kerja Upaya damai 9
Pius Lustrilanang 4 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Pimpinan poin 4 itu, setahu kami masalah APBNP ini dari kedua badan itu hanya PPSDM saja yang dapat sedangkan Balitbangkes tidak, itu dari dana optimalisasi, jadi tidak bisa disamakan, jadi dibuang saja Balitbangkes karena Balitbangkes murni di dalam APBNP tidak juga ada penambahan dan kekurangan, jadi PPSDM saja. Terima kasih.Kesehatan APBNP 9
PIUS LUSTRILANANG 1 GERINDRA Nusa Tenggara Timur I Laki-laki Coba kita baca MD3 lah ya.Kewajiban Anggota DPR RI memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan, itu kewajiban. Kita inikan tidak melanggar apapun, saudara bertarung dimanapun kalau saudara sudah memperjuangkan aspirasi Dapil Saudara-saudara nggak bisa disalahkan. Hak itu ada didalam anggota bukan didalam komisi, komisi tidak bicara Dapil, komisi bicara Indonesia, anggota komisi bicara Dapilnya, bedanya disitu. Komisi tidak pernah bicara Dapil ini itu, komisi bicara bagaimana aspirasi rakyat Indonesia tapi anggota komisi memperjuangkan Dapilnya. Kalau kita ubah ini kita harus merubah bahasa-bahasa dalam kesimpulan sebelumnya dan itu juga menghilangkan hak saudara-saudara untuk berjuang atas nama Dapil.Kesehatan Aturan bahasa penulisan 9
Pius Lustrilanang 4 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Pimpinan poin 4 itu, setahu kami masalah APBNP ini dari kedua badan itu hanya PPSDM saja yang dapat sedangkan Balitbangkes tidak, itu dari dana optimalisasi, jadi tidak bisa disamakan, jadi dibuang saja Balitbangkes karena Balitbangkes murni di dalam APBNP tidak juga ada penambahan dan kekurangan, jadi PPSDM saja. Terima kasih.Kesehatan Balitbangkes 9
Pius Lustrilanang 1 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Saya dalam posisi tidak akan histories, apa yang disimpulkan dalam banyak pertemuan sebelumnya yang dihadiri oleh banyak Anggota mau dihilangkan hanya karena 1 orang yang seolah-olah punya pemahaman paling benar saya tidak sepakat, masing-masing punya alasan kenapa klausul ini atau kalimat ini kita cantumkan di dalam kesimpulan kita, saya sebagai Anggota DPR RI dipilih oleh konsituen dan kewajiban saya adalah memperjuangkan aspirasi Dapil saya. Sebagai pemerintah, pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi dari Republik Indonesia tetapi karena anggarannya terbatas, tetap saja ada proses yang namanya diskresi ya Pemerintah tidak bisa membagikan dana yang tersedia memenuhi seluruh keinginan Republik ini, Pemerintah punya diskresi, nah dalam diskresi pemerintah ini Anggota DPR RI juga menitipkan tolong juga diperhatikan itulah makna dari kesimpulan ini ya dan itu ada kewajiban dalam undangundang ada, jadi saya tidak ingin setiap diskusi kita mundur ya, tidak ada seorang pun yang boleh membatalkan kesimpulan yang sudah kita susun dalam berkali-kali pertemuan dengan penafsiran dia mengatakan seolaholah benar sendiri. Saya pikir ini pernyataan dari saya.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Pius Lustrilanang 2 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Interupsi Pimpinan. Aspirasi ini muncul karena kita berpatokan pada Rapat Kerja Menteri Kesehatan dan Anggota Periode yang lalu.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Pius Lustrilanang 3 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Ya sudah tidak akan saya perpanjang.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Pius Lustrilanang 4 Gerindra Nusa Tenggara timur I Laki-laki Pimpinan poin 4 itu, setahu kami masalah APBNP ini dari kedua badan itu hanya PPSDM saja yang dapat sedangkan Balitbangkes tidak, itu dari dana optimalisasi, jadi tidak bisa disamakan, jadi dibuang saja Balitbangkes karena Balitbangkes murni di dalam APBNP tidak juga ada penambahan dan kekurangan, jadi PPSDM saja. Terima kasih.Kesehatan PPSDM 9
Putih Sari 1 Gerindra Jawa Barat VII Perempuan Yang selanjutnya masalah roadmap kebijakan kependudukan, yang ingin saya pertanyakan strategi pencapaian bonus demografi apakah sudah masuk kedalam roadmap yang sudah dibuat ini kami harap tentunya BKKBN kedepannya bisa menjadi leading sector didalam pencapaian bonus demograf ini. Yang terakhir masalah program KIL kreatif, kita melihat dari data atau bahan paparan yang disampaikan oleh Ibu PLT BKKBN masih banyak yang memang belum terserap walaupun tadi sudah disampaikan juga banyak permasalahannya ya saya harapkan juga masalah-masalah ini bisa dikomunikasikan lebih lanjut kedepannya sehingga program-program ini masih tetap bisa berjalan kedepannya. Saya kira itu saja Pimpinan.Keluarga Berencana Bonus demografi 9
Putih Sari 1 Gerindra Jawa Barat VII Perempuan Langsung saja saya kira terkait dengan yang pertama itu mengenai alih status kepegawaian dari PKB dan PLKB dimana PKB dan PLKB ini merupakan ujung tombak didalam program-program BKKBN dilapangan. Saya ingin menanyakan upaya apa yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas atau pegawai-pegawai dari PKB dan PLKB ini bisa lebih baik kinerjanya serta adanya pengalihan status kepegawaian ini sehingga target-target pembangunan BKKBN yang sudah diprogramkan secara nasional bisa tercapai. Dan yang kedua, saya sepakat juga dengan rekanrekan yang terdahulu yang sudah disampaikan yang terpenting sebenarnya bukan masalah alih status kepegawaian tapi justru ketersediaan atau jumlah dari petugas KB ini dilapangan......(suara rekaman terpotong)....satu petugas KB itu untuk maksimal 3 desa. Kenyataannya memang ditemukan dilapangan sampai 2-3 kecamatan menganani 2 sampai dengan 3 kecamatan. Jadi saya ingin juga mendapatkan informasi berapa sebenarnya jumlah dari petugas KB kita saat ini bagaimana pesebarannya gitu ya kalau memang belum mencapai ideal seperti apa gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN. Yang selanjutnya kejelasan tentang kompetensi dari petugas KB dan atau PLKB ini apakah BKKBN juga punya standar terkait hal ini lulusan program studi yang seperti apa sih yang bisa menjadi petugas KB ini apa dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, dokter, bidan atau apa saja.Keluarga Berencana PKB 9
Putih Sari 1 Gerindra Jawa Barat VII Perempuan Langsung saja saya kira terkait dengan yang pertama itu mengenai alih status kepegawaian dari PKB dan PLKB dimana PKB dan PLKB ini merupakan ujung tombak didalam program-program BKKBN dilapangan. Saya ingin menanyakan upaya apa yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas atau pegawai-pegawai dari PKB dan PLKB ini bisa lebih baik kinerjanya serta adanya pengalihan status kepegawaian ini sehingga target-target pembangunan BKKBN yang sudah diprogramkan secara nasional bisa tercapai. Dan yang kedua, saya sepakat juga dengan rekanrekan yang terdahulu yang sudah disampaikan yang terpenting sebenarnya bukan masalah alih status kepegawaian tapi justru ketersediaan atau jumlah dari petugas KB ini dilapangan......(suara rekaman terpotong)....satu petugas KB itu untuk maksimal 3 desa. Kenyataannya memang ditemukan dilapangan sampai 2-3 kecamatan menganani 2 sampai dengan 3 kecamatan. Jadi saya ingin juga mendapatkan informasi berapa sebenarnya jumlah dari petugas KB kita saat ini bagaimana pesebarannya gitu ya kalau memang belum mencapai ideal seperti apa gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN. Yang selanjutnya kejelasan tentang kompetensi dari petugas KB dan atau PLKB ini apakah BKKBN juga punya standar terkait hal ini lulusan program studi yang seperti apa sih yang bisa menjadi petugas KB ini apa dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, dokter, bidan atau apa saja.Keluarga Berencana PLKB 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Terima kasih pimpinan.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam sejahtera dan selamat siang.Saudara Menteri Kesehatan dan jajarannya,Dirut BPJS Kesehatan dan jajarannya,Kawan-kawan Pimpinan dan Anggota Komisi IX.BPJS Kesehatan kasus menolak pasien 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Yang kayak gini-gini coba apalagi rakyat biasa. Jadi kalau menurut saya lebih baik kebijakannya tadi dibilang, bingung itu lama-lama ada Kartu Indonesia Sehat, ada kartu keluarga apalagi bingung rakyat pegang empat kartu. Kenapa kebijakan itu? rapat kabinet saja, nggak satu saja, tanya Pak Ali Taher ini kalah sama Tangerang, satu kartu namanya multiguna bisa untuk sakit, bisa untuk sekolah, bisa apa, apa ada yang mau proyek kartu kali? habisin uang APBN, saya pernah tanya Mas Untung 400.000 kartu saja sudah mau berapa miliar, ini kok jadi mainan kartu sih lama- lama ini? Ini pakai APBN, jangan-jangan ada yang main kartu ini. Lebih baik satu kartu atau siapa saja diumumkan yang mau masuk di kelas III ditanggung oleh negara dengan catatan RSUD harus diperbanyak kelas III nya, itu sudah nggak pusing-pusing lagi kamu kaya atau miskin, nggak ada orang yang ingin gratis sakit dulu. Saya rasa Saudara Menteri kalau saya bilang "mau nggak saya kasih gratis sakit dulu,?", nggak mau kan? itu saja. Itu baru nggak pusing lagi, ini kaya atau miskin kriteria siapa BPS juga bohong pasti, kan data miskinnya BPS beda sama BKKBN, beda lagi sama Arsada, beda lagi semuanya.BPJS Kesehatan Kebijakan kartu 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Menteri Kesehatan membuat sanksi berat kepada direktur rumah sakit ataupun menutup rumah sakit itu. Saya berharap karena Jokowi waktu mau menetapkan menteri beliau mengatakan kita perlu menteri yang berani mengambil terobosan atau berani menghampiri resiko. Kalau Mentero Susi sudah berani menenggelamkan kapal walaupun kecil kapalnya, kita berharap kapal besar yang memang merugikan rakyat . Saya mau lihat Menteri Kesehatan sekarang berani nggak menutup rumah sakit yang memang merugikan atau menolak pasien. Karena itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-undang Kesehatan dan rumah sakit juga melanggar sumpah dokter . IDI kan benci sama saya, padahal itu memang yang saya kritisi memang itu melanggar sumpah dokter . Hipokrates yang mengatakan mengutamakan perikemanusiaan tidak boleh membedakan latar belakang, ras, agama politik dan sosial ekonomi. Itulah tadi teman-teman ada yang mengatakan pelayanan tidak bagus ini karena ada kelas. Senyum dokter pasti bagus, senyum-senyum sama yang VIP tapi yang kelas III BPJS dilihat sebelah mata saja . Itu yang saya lawan terus sampai sekarang. Nah Saudara Menteri dengan adanya revolusi mental versi Jokowi anda kan tahu revolusi struktural atau revolusi birokrasi di Depkes ini , kalau memang ada Dirjen-dirjen Ses. Dirjen yang anti rakyat ganti saja, kenapa mesti takut ,banyak ini Dirjen juga Ses. Dirjen yang anti rakyat. Saya kalau ketemu gubernur, bupati, dan walikota saya bilang kalau ngangkat kepala dinas yang pro rakyat, jangan anti rakyat. Ini kita disumpah, jabatan ini amanah. Ibu Menteri kan enak cuma dipilih seorang Presiden Jokowi, kita ini dipilih ratusan ribu rakyat makanya mesti galak-galak. Beban rasanya kalau kita ke daerah ditanya "ini gimana Bu Ning? KIS sama BPJS?" , lah kok malah kusut? Dirut BPJS tambah bikin kebijakan tambah error, di detikcom, malah mau rencana 3 bulan setelah BPJS keluar baru bisa berlaku ini kan gila betul kan? Gimana itu? hati nuraninya, kemanusiaannya dimana gitu loh? Seminggu saja diprotes sama kawan-kawan, ini masuk di SMS justru ada seorang Ibu melahirkan dia pakai BPJS kelas I loh, kesadaran rakyat sebetulnya sudah luar biasa . Ya, sampai da seorang rakyat, "Ibu Ning ini nunggu kita sakit nih baru negara, hadir pemerintah hadir? nunggu kita miskin nih baru negara perhatian, malu loh kita kalau digituin. Masa bayinya ibunya sudah bayar BPJS, bayinya lahir didebat, "kan yang bayar BPJS ibunya, bayinya belum " . Baca lagi itu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, Pasal 34 negara atau pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat, untuk semua rakyat. Tidak ada koma, yang ini jangan . Undang-undang Kesehatan Pasal 32 , rumah sakit tidak boleh menolak pasien, tidak boleh meminta uang didepan .BPJS Kesehatan Ketegasan dan terobosan menteri kesehatan 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Kalau tadi kita sudah mendengarkan santapan rohani dari Bang Ali Thaher, bagian saya hasutan rohani.Teman-teman sekalian juga para tamu. Dari awal saya sudah mendengarkan dan mencermati tentunya , semua isinya hampir sama, keluhan masalah antara BPJS dan KIS juga layanan kesehatan yang ada di Republik ini. Sayangnya Pimpinan Komisi IX dulu tidak ada bagian untuk yang terlibat di dalam proses BPJS, tapi saya bukan mengartikan bahwa tidak tahu tapi tentunya juga membaca atau sudah mempelajari masalah BPJS ini. Tetapi bagian dari Komisi IX ini masih banyak veteran yang masuk sehingga tahu kronologi BPJS itu apa. Bisa lahir ada BPJS itu apa? Karena adanya dulu adanya Askeskin lah, Jamkesmaslah Jamkesda, dan SKTM dan lain-lain. Yang dulu membuat kita penat disini ada Pak Ansory segala ada Bang Irgan ada tertolaknya rakyat dari rumah sakit, dimana-mana orang melapor seperti itu. Saya dulu Ketua Komisi IX 10 tahun tetapi kerjaan saya itu pakai celana pendek, sandal jepit nongkrong di RSUD-RSUD. Disini ada Prof. Akmal yang sering tahu saya mengadakan Sidak di RSCM. Sehingga kalau pasien ditangani dia nggak tahu kalau saya Ketua Komisi IX dibilang preman darimana ini. Karena ingin tahu bagaimana penanganan kesehatan khususnya RSUD yang jelas-jelas anggarannya dari uang rakyat, APBN, APBD tapi justru rumah sakit-rumah sakit umum daerah yang sering menolak pasien, alasannya klasik kelas 3 penuh bu, tapi tidak ada yang berani.BPJS Kesehatan Kronologi masalah BPJS, 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Saya rasa begitu Pimpinan, terima kasih.BPJS Kesehatan liberalisme pelayanan 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Jadi Nanti kita kan panggil ini teman-teman Direktur Rumah Sakit Lampung, ini kemarin nolak pasien sampai akhirnya pulang dibawa naik gerobak mati di jalan, Lampung lagi ini RSUD loh itu. Harusnya Kementerian Kesehatan juga memanggil itu, cabut saja ijin prakteknya itu dokter-dokternya seperti itu. Dulu saja, dibilang sayalah mau di di sidang sama IDI, mau dikeluarkan IDI karena statement-statement saya. Ya kalau memang dokternya kayak begitu coba gimana itu? nolak pasien sampai mati . Membuang orang apa itu pemulung suruh satpamnya buang sampai mati juga, Di mana kemanusiaan seperti itu, sumpah dokternya gimana itu? Nah itulah Pimpinan ini supaya saya nanti sekali-kali mau ajak Ketua Komisi IX Sidak , ada pasien kita bayangin seperti atlit Leni namanya, pendayung 10 kali dapat medali emas, medali emas, dia mempertahankan merah putih di internasional itu juga pejuang. Tapi sekarang sudah tua dia tidak jadi atlit sampai mau jual medali emasnya karena anaknya perlu berobat 1,2 milyar di RSCM, saya langsung temuBPJS Kesehatan Penolakan pasien oleh RS dan dokter 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Tadi ada teman saya bilang, makanya Menteri Kesehatan turun ke bawah, jangan jadi Menteri Kkesehatan sudah text book. Kalau bikin laporan gini mah semua juga bisa, sekretariat bisa, tapi Menteri Kesehatan memang harus tahu. Politik kesehatannya kearah mana, keberpihakannya? Di sini jumlah tempat tidur 121.000 ini jumlah tempat tidur semua atau kelas III saja? Supaya tidak ada lagi alasan klasik "tempat tidur penuh bu, kelas III supaya di kelas I, tempat tidur diperdagangkan itu bentuk new liberalisme masuk dibidang kesehatan. Gimana mau revolusi mental? mental-mental birokrasi harus di revolusi , untuk revolusi itu butuh wadah yang revolusioner, orang-orang yang revolusioner, dan pemimpin revolusioner dan termasuk Menteri Kesehatan yang revolusioner baru bisa merevolusi di dalam Kementerian Kesehatan.BPJS Kesehatan Revolusi kementrian kesehatan, 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Saya rasa begitu Pimpinan, terima kasih.BPJS Kesehatan sanksi terhadap RS 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Tengah IV Perempuan Jadi Saudara Menteri Kesehatan termasuk saya minta Saudara Menteri temui Presiden untuk mem-PP kan Undang-Undang yang telah dibuat oleh Komisi IX yang ada sampai 2 periode loh baru selesai Undang-undang Keperawatan, karena jumlah dokter kita kurang, giliran perawat mau menolong pasien ditangkap , ditahan padahal mau nolong rakyat, kita berupaya di ujung periode kita kemarin untuk dipaksakan. Nah ini ada Mas Untung dengan kawan yang lain. Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-undang Perawat supaya nasib-nasib perawat, tenaga-tenaga kesehatan kita di daerah jangan jadi incaran aparat, nanti diincar pilih 6 bulan kurungan atau 100 juta ya pasti milih 6 bulan darimana 100 juta? supaya ini mereka nolong rakyat dengan rasa aman, itu perintah Undang-Undang, di PP-kan cepat. Jadi perintah Undang-Undang itu harus segera di PP-kan. Itu permintaan saya supaya kalau memang rumah sakit yang anti rakyat kasih sangsi saja, kan sudah ada semuanya undang-undangnya, Undang-undang rumah sakit juga dibilang disitu boleh berdiri Undang-undang rumah sakit harus tadi kalau ada teman saya harus bikin rumah sakit swasta ya panggil saja investor tapi kalau RSUD sudahlah kalau bisa kelas III semua supaya jangan ada diskriminasi senyum dokter, senyum perawat. Oh alasannya subsidi silang bukan harus di dalam rumah sakit itu, saya dulu pernah debat sma Prof. Akmal ini, "Ibu Ning soalnya biar ikat dokter spesialis betah, ah Prof itu mah tergantung hatinya". Apa juga kalau sudah dikasih VIP apa dia pasti tidak lari, tergantung dokternya itu kalau dia ingat sumpah Hipokrates nggak bakalan deh dia lari, tergantung manusianya juga.BPJS Kesehatan Undang-undang, 9
RIBKA TJIPTANING 1 PDIP Jawa Barat IV Perempuan Kalau menurut saya untuk amannya semua Pak Pius, nggak usah pakai dibilang Anggota Komisi IX . Namanya kesimpulan rapat kita dengan Kementerian mintra kita sudah jelas Komisi IX dan DPR RI itu patut memperjuangkan nasional Indonesia , Dapil itu cara pemilihan tapi kalau namanya sudah DPR RI yang kita perjuangkan nasional. Dapil itu cara pemilihan, kalau ada implisit begini bahaya nanti ini. Nanti dilihat ada kongkalikong den macam-macam KPK, macam-macam ini. Jadi menurut saya aspirasi daerah titik.Kesehatan Bahasa penulisan 9
Ribka Tjiptaning 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Sebelum ke hal yang lain, tadi yang kaitan masalah Indonesia sehat sekarang nusantara sehat banyak banget istilahnya. Saya masih terusik ditelinga saya Saudara Menteri kalau persoalan jaminan PBI dan lain-lain. Tadi Pak Abidin Fikri bilang kalau kita semua ditanggung oleh negara 52 triliun , Pak Dede Yusuf tadi bilang yang penting fokus pada penambahan rumah sakit atau tempat tidur. Saya minggu yang lalu dalam Raker sudah mengingatkan bahwa apakah jumlah tempat tidur kita sudah sesuai dengan rasio? Saya minta Saudara Menteri Kesehatan fokus kepada hal itu, terus terobosan dapat bersama dengan Menteri Pendidikan atau sekarang kolegium entah apalah masalah dokter-dokter kita itu jangan dihambat-hambat, karena dilapangan kita sangat kurang dokter-dokter, nanti disalahin dokternya nggak mau ke daerah, kasihan orang tua sudah membiayai, negara nggak bantu ya kan? Keahlian dokter itu bukan dinyatakan selembar kertas tapi makin dia dekat dengan pasien semakin pintar dia cepat mendiagnosa. Apalagi sekaranga Depkes malah lagi ngutik-ngutik konsil keperawatan mau dijadikan satu apalah ini, fokus saja sama orang yang ditolak dari rumah sakit ini masih banyak. Ini sudah 100 hari Jokowi jadi Presiden, belum ada perubahan, belum lagi dari sisi lain, agak menyeleweng sedikit ini, ya kan? Itu rakyatnya masih - 26 - dihina sama Malaysia, saya kemarin bilang sama wartawan, kalau Jokowi juga nggak tersinggung sama saja kayak SBY kalau begitu, rakyatnya didiskon di Malaysia, sekarang apalagi sama Malaysia, kalau nggak melawan sama saja Jokowi sama SBY juga, sampaikan sama Jokowi, sekarang kan lebih bisa ketemu Saudara Menteri Kesehatan daripada saya sama Jokowi. Betul, kalau nggak ada perubahan nasib rakyat ini masih susah juga berobat. Ini kita dukung Jokowi supaya ada perubahan, menteri-menteri saya sudah bilang kemarin ini, Saudara Menteri itu sudah dipilih seorang Presiden Jokowi nasib baiklah, tetapi kita-kita ini dipilih ratusan ribu rakyat, kalau ke Dapil ini rakyat masih bilang KIS, dengan apa lagi, sekarang istilah nusantara sehat lah apa pusing kita. Yang penting prinsipnya, di Undang-undang 1945 itu kita sama sehat yang sama tetapi kok dibilang orang yang tidak mampu versi siapa? Kriterianya apa? Hampir miskin, sudah miskin, miskin banget, tapi BPS bohong lagi, data lagi, persoalan data ribut lagi, sudah pokoknya semua ditanggung negara. Tadi Pak Abidin Fikri 52 triliun kalau sekarang kesehatan itu menjadi unggulan Jokow itu yang difokuskan kata BPJS, sekarang malah saya kemarin terima teman-teman, direktur-direktur rumah sakit swasta nah ini Dirjen BUK ini Prof. Akmal, terlambat itu tidak diterima oleh BPJS menjadi mitranya, coba itu? dia sudah mau kerjasama dengan negara dipersulit, ada apa? Fahmi Idris ini, kalau saya seorang yang nggak bisa dihormati ngapain dihormatin lagi, contoh soalnya kayak gitu, kita ini yang risih juga, saya apalagi dulu kalau kampanye, sekarang sama saja nasib rakyat atau apalah ya kan? Dulu juga masih ditolak, sekarang ditolak lagi orang. Pokoknya bikin gebrakannya apa? saya bilang kan kelas 3 siapapun saja pakai Mercy kek apa pokoknya dibayar negara, nggak mungkinlah orang yang pakai Mercy mau di kelas 3, apalagi kelas 3 sekarang masih gerah, masih pesing, mimpi kita kedepan kelas 3 nya beradab, ya pakai AC. Nggak ada orang yang purapura miskin, ntar dibilang sekarang banyak nanti miskin.Kesehatan BPJS 9
Ribka Tjiptaning 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ya tahu, mumpung ketemu, ini juga anggaran dari tadi kan anggarannya BPJS sekianlah , apalah , pusing kita, sampai nggaklah apa, tadi Pak Dede juga perlu rumah sakit di tambahkan bukan rumah sakitnya, kelas 3 nya, kalau RSUD lebih banyak Kelas I VIP buat apa? Itu uang negara loh dibangun oleh APBN APBD, yang menempati bukan rakyat miskin bukan kalau RSUD kelas I dan VIP. RSUD Lampung menolak pasien akhirnya pulang pakai gerobak, mati, dimana itu tanggung jawab Saudara Menteri Kesehatan? sudah pernah dipanggil itu? Saudara Pimpinan harusnya manggil Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, nolak pasien, pulang pakai gerobak, mati, bentar lagi Bang Ali Taher dakwah dulu disini. Apa sudah dipanggil sama Pimpinan Komisi IX? Panggil yang kayak-kayak gitu, dimana pengawasan kita sebagai komisi kesehatan. Tadinya saya sudah nggak mau ngomong, nggak mau marah, dengar lagi, - 27 - data lagi, sampai apa nggak? yang tidak punya nanti kuotanya dinaikkan kuotanya, datanya, yaelah pusing benar kita, sudah , jadi unggulan dikeluarkan BPJS, masa Menteri Kesehatan tidak bisa mengendalikan BPJS kan lucu saja, nanti salah-salah BPJS nyalahin menteri, menteri nyalahin BPJS, pusingKesehatan BPJS 9
Ribka Tjiptaning 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ya tahu, mumpung ketemu, ini juga anggaran dari tadi kan anggarannya BPJS sekianlah , apalah , pusing kita, sampai nggaklah apa, tadi Pak Dede juga perlu rumah sakit di tambahkan bukan rumah sakitnya, kelas 3 nya, kalau RSUD lebih banyak Kelas I VIP buat apa? Itu uang negara loh dibangun oleh APBN APBD, yang menempati bukan rakyat miskin bukan kalau RSUD kelas I dan VIP. RSUD Lampung menolak pasien akhirnya pulang pakai gerobak, mati, dimana itu tanggung jawab Saudara Menteri Kesehatan? sudah pernah dipanggil itu? Saudara Pimpinan harusnya manggil Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, nolak pasien, pulang pakai gerobak, mati, bentar lagi Bang Ali Taher dakwah dulu disini. Apa sudah dipanggil sama Pimpinan Komisi IX? Panggil yang kayak-kayak gitu, dimana pengawasan kita sebagai komisi kesehatan. Tadinya saya sudah nggak mau ngomong, nggak mau marah, dengar lagi, - 27 - data lagi, sampai apa nggak? yang tidak punya nanti kuotanya dinaikkan kuotanya, datanya, yaelah pusing benar kita, sudah , jadi unggulan dikeluarkan BPJS, masa Menteri Kesehatan tidak bisa mengendalikan BPJS kan lucu saja, nanti salah-salah BPJS nyalahin menteri, menteri nyalahin BPJS, pusingKesehatan Kelas 3 9
Ribka Tjiptaning 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Sebelum ke hal yang lain, tadi yang kaitan masalah Indonesia sehat sekarang nusantara sehat banyak banget istilahnya. Saya masih terusik ditelinga saya Saudara Menteri kalau persoalan jaminan PBI dan lain-lain. Tadi Pak Abidin Fikri bilang kalau kita semua ditanggung oleh negara 52 triliun , Pak Dede Yusuf tadi bilang yang penting fokus pada penambahan rumah sakit atau tempat tidur. Saya minggu yang lalu dalam Raker sudah mengingatkan bahwa apakah jumlah tempat tidur kita sudah sesuai dengan rasio? Saya minta Saudara Menteri Kesehatan fokus kepada hal itu, terus terobosan dapat bersama dengan Menteri Pendidikan atau sekarang kolegium entah apalah masalah dokter-dokter kita itu jangan dihambat-hambat, karena dilapangan kita sangat kurang dokter-dokter, nanti disalahin dokternya nggak mau ke daerah, kasihan orang tua sudah membiayai, negara nggak bantu ya kan? Keahlian dokter itu bukan dinyatakan selembar kertas tapi makin dia dekat dengan pasien semakin pintar dia cepat mendiagnosa. Apalagi sekaranga Depkes malah lagi ngutik-ngutik konsil keperawatan mau dijadikan satu apalah ini, fokus saja sama orang yang ditolak dari rumah sakit ini masih banyak. Ini sudah 100 hari Jokowi jadi Presiden, belum ada perubahan, belum lagi dari sisi lain, agak menyeleweng sedikit ini, ya kan? Itu rakyatnya masih - 26 - dihina sama Malaysia, saya kemarin bilang sama wartawan, kalau Jokowi juga nggak tersinggung sama saja kayak SBY kalau begitu, rakyatnya didiskon di Malaysia, sekarang apalagi sama Malaysia, kalau nggak melawan sama saja Jokowi sama SBY juga, sampaikan sama Jokowi, sekarang kan lebih bisa ketemu Saudara Menteri Kesehatan daripada saya sama Jokowi. Betul, kalau nggak ada perubahan nasib rakyat ini masih susah juga berobat. Ini kita dukung Jokowi supaya ada perubahan, menteri-menteri saya sudah bilang kemarin ini, Saudara Menteri itu sudah dipilih seorang Presiden Jokowi nasib baiklah, tetapi kita-kita ini dipilih ratusan ribu rakyat, kalau ke Dapil ini rakyat masih bilang KIS, dengan apa lagi, sekarang istilah nusantara sehat lah apa pusing kita. Yang penting prinsipnya, di Undang-undang 1945 itu kita sama sehat yang sama tetapi kok dibilang orang yang tidak mampu versi siapa? Kriterianya apa? Hampir miskin, sudah miskin, miskin banget, tapi BPS bohong lagi, data lagi, persoalan data ribut lagi, sudah pokoknya semua ditanggung negara. Tadi Pak Abidin Fikri 52 triliun kalau sekarang kesehatan itu menjadi unggulan Jokow itu yang difokuskan kata BPJS, sekarang malah saya kemarin terima teman-teman, direktur-direktur rumah sakit swasta nah ini Dirjen BUK ini Prof. Akmal, terlambat itu tidak diterima oleh BPJS menjadi mitranya, coba itu? dia sudah mau kerjasama dengan negara dipersulit, ada apa? Fahmi Idris ini, kalau saya seorang yang nggak bisa dihormati ngapain dihormatin lagi, contoh soalnya kayak gitu, kita ini yang risih juga, saya apalagi dulu kalau kampanye, sekarang sama saja nasib rakyat atau apalah ya kan? Dulu juga masih ditolak, sekarang ditolak lagi orang. Pokoknya bikin gebrakannya apa? saya bilang kan kelas 3 siapapun saja pakai Mercy kek apa pokoknya dibayar negara, nggak mungkinlah orang yang pakai Mercy mau di kelas 3, apalagi kelas 3 sekarang masih gerah, masih pesing, mimpi kita kedepan kelas 3 nya beradab, ya pakai AC. Nggak ada orang yang purapura miskin, ntar dibilang sekarang banyak nanti miskin.Kesehatan KIS 9
Ribka Tjiptaning 1 PDIP Jawa barat IV Perempuan Saya yang dari Dirjen tadi, yang dua tadi P2PL dan itu saya sudah berkomentar juga. Terima kasih.Kesehatan Memperhatikan aspirasi daerah 9
Ribka Tjiptaning 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Sebelum ke hal yang lain, tadi yang kaitan masalah Indonesia sehat sekarang nusantara sehat banyak banget istilahnya. Saya masih terusik ditelinga saya Saudara Menteri kalau persoalan jaminan PBI dan lain-lain. Tadi Pak Abidin Fikri bilang kalau kita semua ditanggung oleh negara 52 triliun , Pak Dede Yusuf tadi bilang yang penting fokus pada penambahan rumah sakit atau tempat tidur. Saya minggu yang lalu dalam Raker sudah mengingatkan bahwa apakah jumlah tempat tidur kita sudah sesuai dengan rasio? Saya minta Saudara Menteri Kesehatan fokus kepada hal itu, terus terobosan dapat bersama dengan Menteri Pendidikan atau sekarang kolegium entah apalah masalah dokter-dokter kita itu jangan dihambat-hambat, karena dilapangan kita sangat kurang dokter-dokter, nanti disalahin dokternya nggak mau ke daerah, kasihan orang tua sudah membiayai, negara nggak bantu ya kan? Keahlian dokter itu bukan dinyatakan selembar kertas tapi makin dia dekat dengan pasien semakin pintar dia cepat mendiagnosa. Apalagi sekaranga Depkes malah lagi ngutik-ngutik konsil keperawatan mau dijadikan satu apalah ini, fokus saja sama orang yang ditolak dari rumah sakit ini masih banyak. Ini sudah 100 hari Jokowi jadi Presiden, belum ada perubahan, belum lagi dari sisi lain, agak menyeleweng sedikit ini, ya kan? Itu rakyatnya masih - 26 - dihina sama Malaysia, saya kemarin bilang sama wartawan, kalau Jokowi juga nggak tersinggung sama saja kayak SBY kalau begitu, rakyatnya didiskon di Malaysia, sekarang apalagi sama Malaysia, kalau nggak melawan sama saja Jokowi sama SBY juga, sampaikan sama Jokowi, sekarang kan lebih bisa ketemu Saudara Menteri Kesehatan daripada saya sama Jokowi. Betul, kalau nggak ada perubahan nasib rakyat ini masih susah juga berobat. Ini kita dukung Jokowi supaya ada perubahan, menteri-menteri saya sudah bilang kemarin ini, Saudara Menteri itu sudah dipilih seorang Presiden Jokowi nasib baiklah, tetapi kita-kita ini dipilih ratusan ribu rakyat, kalau ke Dapil ini rakyat masih bilang KIS, dengan apa lagi, sekarang istilah nusantara sehat lah apa pusing kita. Yang penting prinsipnya, di Undang-undang 1945 itu kita sama sehat yang sama tetapi kok dibilang orang yang tidak mampu versi siapa? Kriterianya apa? Hampir miskin, sudah miskin, miskin banget, tapi BPS bohong lagi, data lagi, persoalan data ribut lagi, sudah pokoknya semua ditanggung negara. Tadi Pak Abidin Fikri 52 triliun kalau sekarang kesehatan itu menjadi unggulan Jokow itu yang difokuskan kata BPJS, sekarang malah saya kemarin terima teman-teman, direktur-direktur rumah sakit swasta nah ini Dirjen BUK ini Prof. Akmal, terlambat itu tidak diterima oleh BPJS menjadi mitranya, coba itu? dia sudah mau kerjasama dengan negara dipersulit, ada apa? Fahmi Idris ini, kalau saya seorang yang nggak bisa dihormati ngapain dihormatin lagi, contoh soalnya kayak gitu, kita ini yang risih juga, saya apalagi dulu kalau kampanye, sekarang sama saja nasib rakyat atau apalah ya kan? Dulu juga masih ditolak, sekarang ditolak lagi orang. Pokoknya bikin gebrakannya apa? saya bilang kan kelas 3 siapapun saja pakai Mercy kek apa pokoknya dibayar negara, nggak mungkinlah orang yang pakai Mercy mau di kelas 3, apalagi kelas 3 sekarang masih gerah, masih pesing, mimpi kita kedepan kelas 3 nya beradab, ya pakai AC. Nggak ada orang yang purapura miskin, ntar dibilang sekarang banyak nanti miskin.Kesehatan Nusantara sehat 9



Ribka Tjiptaning 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ya tahu, mumpung ketemu, ini juga anggaran dari tadi kan anggarannya BPJS sekianlah , apalah , pusing kita, sampai nggaklah apa, tadi Pak Dede juga perlu rumah sakit di tambahkan bukan rumah sakitnya, kelas 3 nya, kalau RSUD lebih banyak Kelas I VIP buat apa? Itu uang negara loh dibangun oleh APBN APBD, yang menempati bukan rakyat miskin bukan kalau RSUD kelas I dan VIP. RSUD Lampung menolak pasien akhirnya pulang pakai gerobak, mati, dimana itu tanggung jawab Saudara Menteri Kesehatan? sudah pernah dipanggil itu? Saudara Pimpinan harusnya manggil Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk, nolak pasien, pulang pakai gerobak, mati, bentar lagi Bang Ali Taher dakwah dulu disini. Apa sudah dipanggil sama Pimpinan Komisi IX? Panggil yang kayak-kayak gitu, dimana pengawasan kita sebagai komisi kesehatan. Tadinya saya sudah nggak mau ngomong, nggak mau marah, dengar lagi, - 27 - data lagi, sampai apa nggak? yang tidak punya nanti kuotanya dinaikkan kuotanya, datanya, yaelah pusing benar kita, sudah , jadi unggulan dikeluarkan BPJS, masa Menteri Kesehatan tidak bisa mengendalikan BPJS kan lucu saja, nanti salah-salah BPJS nyalahin menteri, menteri nyalahin BPJS, pusingKesehatan Rumah sakit 9
RIEKE DIAH PITALOKA 7 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Nah mungkin itulah karena kalau tidak ada, saya kira program sebaik apapun,anggaran sebesar apapun, ketika data penduduknya meleset hakul yakin tidak akanbawa kemaslahatan buat masyarakat.BPJS Kesehatan akurasi data 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Pada bagian penjelasan kita akan memperoleh seperti apa sih sebetulnya yang disebut dengan pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan KB, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya termasuk cuci darah dan operasi jantung. Jadi itu yang dikehendaki bukan oleh orang per orang, kita tetapi ini perintah undang-undang yang menaungi dan kemudian juga pada Pasal 4 jangan dilupakan perbincangan kita ini adalah sebagai upaya memenuhi jaminan sosial yang diamanatkan oleh undang-undang dan Undang-Undang Dasar dimana ada prinsip pertama adalah prinsip gotong Royong, akuntabilitas, dana amanat, juga ini ada kaitannya dengan dana yang ada di BPJS kesehatan dan tentu saja di Panja BPJS kesehatan nanti menurut saya ada baiknya kita membuka kembali data dari dana milik peserta Askes dan juga mungkin dana milik peserta Jamsostek ya perhitungannya secara jelas termasuk asetnya termasuk in health kenapa bisa lepas karena setahu saya sebagai Anggota DPR 5 tahun yang bermitra dengan Askes bahwa dana pendirian in health itu sebagian adalah dana peserta.BPJS Kesehatan Cakupan layanan kesehatan 9
RIEKE DIAH PITALOKA 7 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Oleh karena itulah, maka kami di periode terakhir DPR RI kemarin itu memintaBKKBN ini menjadi lembaga kependudukan untuk mendata ada datanya itu tidaknunggu 10 tahun sekali, disepakatilah anggaran Rp.500 miliar untuk pendataanpenduduk, tapi kalau makanya tadi kami katakan indikatornya Kemenkes harusterlibat ya karena indikatornya tidak akan mencerminkan lagi orang yang mampu itusecara realitas, ini penting menurut saya persamaan persepsi Pak, jangan sampaikita berjuang minta PBI ini sampai pula 100 sekian juta orang dan kita tidak mau itutercapai di 2019, tahun depanlah minimal itu karena itu data terakhir dari survei byaddress kecuali ada data baru yang dikeluarkan entah oleh Mensos, entah olehBKKBN ya tapi menurut saya kenapa kita tidak dorong BKKBN karena dia bisamemang ada PLKB, ada bidan, ada tenaga kesehatan yang terlibat bisa cepat begituBu perbaikannya, jadi saya minta kesepakatan persepsi ini yang sama bukan hanyaantara Kemenkes dengan kami yang Komisi IX DPR RI tetapi juga dengan BPJSPak, nanti kita bilang minta berjuang bersama-sama bahwa betul BPJS Kesehatantidak terlibat dalam pembahasan PBI, jangan sampai kita minta nanti dananya untuk100 juta orang lalu BPJS Kesehatan tidak sudah cukup begitu, sementara kita tahubahwa ini bukan mungkin Ibu juga bisa menyampaikan dalam rapat kabinet karenaada kalimat dari TN2K 15,5 juta rumah tangga miskin itu dia juga sudah bicara diTelevisi Nasional itu hasil kesepakatan politik jadi bukan data realitas penduduk,hasil kesepakatan politik antara DPR RI dengan Pemerintah, padahal kami DPR RIdan Pemerintah yang Kementerian Kesehatan tidak pernah menyepakati 15,5 jutamakanya PBInya ini 86,4 juta terakhir tentang data dari mana 1,7 juta yangpermintaan tambahan PMKS narapidana itu disebut dulu Pak Usman ingat ini adalahnon kuota Jamkesmas, kita selalu punya data kuota, kuota istilahnya tiba-tiba adayang belum terdata, nah ini bemperlah 2 juta ini, kalau mungkin mesti ingat Pak sayajuga pernah mengabari, Pak saya sudah bicara ke Kemenkeu di Paripurna DPR RIbahwa yang 2 juta non kuota ini untuk PBI yang tadinya non kuota Jamkesmas 2tahun dihapuskan juga oleh Kemensos, Kemensos tidak setuju, aneh yah inisampai debat di televisi, maka ini perlu memang dalam rapat kabinet disampaikan 2juta itu memang bemper untuk orang yang tidak terdata tapi itu pun pertanyaan kitabagaimana dengan persyaratan administrasinya kayak gepeng dan segala macamBPJS Kesehatan Data kependudukan 9
RIEKE DIAH PITALOKA 7 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Nah mungkin itulah karena kalau tidak ada, saya kira program sebaik apapun,anggaran sebesar apapun, ketika data penduduknya meleset hakul yakin tidak akanbawa kemaslahatan buat masyarakat.BPJS Kesehatan Data kependudukan meleset 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ya, jadi hal-hal seperti ini, ini adalah keputusan politik dataan penduduk, bicaradata penduduk mari kita bongkar diawal ini agar kita punya kesepahaman darimanadata 86,4 juta peserta Jamkesmas yang kemudian menjadi PBI. Pada tahun 2006BPS melakukan pendataan rumah tangga miskin jumlahnya 19,1 juta, dijumlahkanberapa orang kalikan saja 4 kata Pemerintah, sehingga ketemulah angka 76,4 jutajiwa. Inilah yang menjadi basis data dari penerima Jamkesmas mulai 2008 sampai2012. Menteri boleh ganti tapi eselon I, eselon II dan eselon seterusnya, saya kirakita sering bertemu dalam rapat-rapat seperti ini. Tolong jangan berubah bahwa data penerima BPI itu adalah data tidak realistis, mari kita buat kesepakatan politik karenadata BPS keluar tahun 2011, rumah tangga miskin itu 25,2 juta rumah tangga miskin.Berapa juta jiwa jadinya, minimal 100,8 juta jiwa.BPJS Kesehatan Data PBI 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ya kalau Kemenkeu nolak lagi, ayo donk fight bareng-bareng, Pak. Barengbarengdengan Komisi IX 100,8 juta jiwa dan saya terkejut ketika roadmapKemenkes mengatakan bahwa untuk PBI 199,9 juta jiwanya nanti 2019, jangan Pak,jangan Bu, jangan, tolong, kita berjuang sama-sama PNP2K mengatakan rumahtangga miskin itu 15,5 juta rumah tangga miskin, kita tahu data itu kurang tepat apaalasan PNP2K, karena menurut mereka terjadi kesepakatan politik di DPR antaraDPR dengan Pemerintah, rumah tangga miskin itu hanya 15,5 juta. Saya sebagaianggota parlemen 5 tahun, saya dan teman-teman veteran lainnya kita tahu kitatidak pernah bersepakat bahwa jumlah rumah tangga miskin itu hanya 15,5 juta. Iniurusan, urusan nyawa, bukan cuma orang, Pak.BPJS Kesehatan Data rumah tangga miskin 9
RIEKE DIAH PITALOKA 8 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Pak, ijin Pak. Tadi seperti dikatakan Pak Sekjen Kalau tidak dikatakan lewatformasi khusus, itu nanti ya dia harus lewat tes umum, jadi mementahkan suratnyaMenkes yang hanya minta 2 tahun, nah apakah secara langsung itu maksudnyaformasi khusus atau belum memang, karena istilahnya memang melalui formasikhusus.BPJS Kesehatan Formasi khusus 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kemudian, Alhamdulilah saya juga waktu itu diminta untuk menyusun Nawacita bagian Kartu Indonesia Sehat, berdasarkan hasil rapat di Fraksi dan partai kami maka sebetulnya saya ingin meluruskan beberapa hak jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kalau JKN itu tidak prevetif, tidak akuratif, menurut saya, meskipun itu peninggalan Pemerintah lalu baiklah kita koreksi pendapat itu, karena sebetulnya perbedaannya adalah bukan untuk menghapuskan total apa yang dilakukan dalam JKN tetapi kita berupaya agar ada perbaikan. Saya akan membacakan pasal undang-undang terkait Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saya juga agak heran ketika pemaparan roadmap disampaikan, tidak disampaikan, apa landasan hukum kita membuat kebijakan politik itu. Tapi Alhamdulillah dari BPJS sudah menyampaikan Pasal 22 mengenai Ayat (1) manfaat jaminan kesehatan jelas di sini dikatakan bersifat pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan media habis pakai yang diperlukan.BPJS Kesehatan JKN preventif promotif 9
RIEKE DIAH PITALOKA 7 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ijin Pimpinan,Sebenarnya sudah ada jauh tetapi saya sepakat Pak kita harus persamaanpersepsi, disinilah tidak hanya cara kerja tapi cara pikir kita juga harus sama, roadmap itu saya kira kami juga parlemen harus dilibatkan agar persepsi antara kitaeksekutif dan legislatif yang bermitra ini juga bisa sama, saya ambil contoh kasus yang sangat penting, itu adalah data penduduknya, tadi Bapak katakan ada dengandata Tahun 2011 itu kan 25,2 juta rumah tangga miskin, kita pakai data Tahun 200619,1 juta rumah tangga miskin lalu pertanyaannya berapa juta jiwa? 76,4 juta jiwa.Teman-teman yang di Kemenkes ini pasti masih ingat, karena kita sama-samaberjuang agar penerima Jamkesmas itu dikalikan 4 pada Tahun 2011 Pak Usmanbarangkali masih ingat ya, lalu ada Dirjen BUK yang lama, jadi harusnya itu108 jutapenerima kuota Jamkesmas, tetapi Kementerian Keuangan mengatakan kami tidakmau, kami hanya menambah 10 juta jadi 86,4 juta orang, dari mana basis datanya?ya pokoknya anggarannya cuman ada muncullah data baru dari TN2K 15,5 juta, Pakkalau memang data TN2K itu, benar hanya ada 15,5 juta rumah tangga miskin kitaTeman-teman Kemenkes, Menkes yang lama kita DPR RI yang lama kita salahbesar Pak, kenapa kita putuskan PBInya 86,4 juta karena 15,5 juta rumahtanggamiskin kalau dikali 4 hanya 44,4 juta jadi siapa yang kita tanggung kalau begitu?setahu saya data by name, by address itu dilakukan oleh BPS dalam sensus 10tahun sekali, lalu kemudian ada yang namanya Suvas survey antar sensussampling Pak, Itu sampling, tidak baining, tidak by address.BPJS Kesehatan Keterlibatan parlemen dalam roadmap, 9
RIEKE DIAH PITALOKA 7 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Nah mungkin itulah karena kalau tidak ada, saya kira program sebaik apapun,anggaran sebesar apapun, ketika data penduduknya meleset hakul yakin tidak akanbawa kemaslahatan buat masyarakat.BPJS Kesehatan PBI 9
RIEKE DIAH PITALOKA 5 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Mumpung ingat nanti saya minta data tentang pemetaan angka kematian Ibu,Pak. Juga puskesmas kondisinya yang mana yang harus direvitalisasi, kamimembutuhkan itu.Terima kasih.BPJS Kesehatan Pemetaan angka kematian 9
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Yang terakhir, ini saya ingin mengatakan bahwa saya sepakat dan mendukung
agar ada pemisahan anggaran ya politik anggaran kita dan saya juga mendorong
mudah-mudahan rekaan-rekaan yang di Banggar ya saya tidak tahu roadmap ini
sudah keluar atau belum tapi saya dapat dari teman Banggar yang satu fraksi ini roadmap usulan anggaran Kemenkes 2015-2019 politik anggaran yang kita citacitakanadalah anggaran kesehatan 10% dari APBD dan 5% dari APBN. Tapi kalaukita lihat lihat roadmap ini 2015, Kemenkes sendiri hanya mengajukan 44 triliun yadari berapa total APBN kita 2000 2.500 artinya ada 100 triliun yang seharusnyaBapak, Ibu ajukan dalam roadmap ini.BPJS Kesehatan Pemisahan anggaran 9

RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Oleh karena itu selain politik anggaran maka kami minta ada politik pendataanpenduduk yang jelas, BKKBN beberapa bulan ke depan akan melakukan pendataanpenduduk. Kami minta kita bersepakat ini persoalan politik pendataan pendudukdimana indikator-indikator untuk mendata penduduk miskin itu ia juga hasilkeputusan politik kita. Tolong kami dilibatkan saya yakin kalau Kemenkes harusnyadilibatkan ya kita juga parlemen harusnya dilibatkan karena ada indikator yang haruskita perjuangkan secara politik. Kita meminta indikatornya mempertimbangkanincome di negara manapun saya kira income menjadi keputusan apakah rakyat itutermasuk miskin, tidak mampu atau termasuk mampu. Tidak lagi acuannya punyamotor atau tidak, dia dibilang mampu padahal motornya boleh kredit dipakai ngojeklagi.BPJS Kesehatan Pendataan penduduk 9
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Ini keberpihakan politik kita sebagai Anggota Parlemen dan kami mendesak
keberpihakan politik yang sama dari Kemenkes terhadap persoalan ini karena suka
atau tidak suka tahun ini kabarnya ya mohon di koreksi jika saya salah akan direkrut
250.000 PNS dari sektor pendidikan dan kesehatan, masa kita tidak
memperjuangkan sih ya ini peluang ada kalau dari Kementerian terkait tidak segera,
saya kira ini juga bahaya dan kami mendesak, ya paling tidak fraksi kami lah
mendesak kita lewat formasi khusus tidak lewat jalur umum, Bu, kalau lewat jalur
umum tadi dikatakan kontrak berikutnya 0 tahun lagi dan sebagainya.BPJS Kesehatan pengangkatan PNS 9

RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Jadi seharusnya itu tidak boleh dilepas kepada pihak lain. Itu harus menjadi bagian aset dari BPJS kesehatan. Kemudian bersifat nirlaba dan sebagainya yang ingin saya garis bawahi hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Lalu ada hal yang membuat kenapa kita waktu itu memutuskan menjadi namanya Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat ini harus dicatat, bukan hanya untuk mereka yang tergolong masyarakat yang 1,7 juta itu Ibu PMKS bukan hanya untuk PMKS, Kartu Indonesia Sehat ini akan menjadi implementasi dari SJSN yang kepesertaannya ada ex Askes, ex Jamsostek, ex TNI Polri, termasuk penerima bantuan iuran jadi bukan hanya untuk PMKS. Saya, saya merasa, terus terang saja saya terpukul, saya malu sama rakyat sebagai orang yang bekerja keras mempromosikan Kartu Indonesia Sehat, dimana yang saya usulkan juga satu kartu. Begitu rakyat tertolong penerima PBI Kartu Indonesia Sehat maka otomatis dia juga anaknya harus menerima Kartu Indonesia Pintar. Jadi satu kartu cukup sebetulnya, karena ada kartu, ada duit sebetulnya untuk cetak betul sekali.BPJS Kesehatan Pengelolaan dana 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan memperkuat apa sudah disampaikan sebelumnya oleh Kawan-kawan lain marilah kita sama-sama bersepakat antara eksekutif dan legislatif seperti yang selalu dikatakan oleh Ibu Ribka Tjiptaning bicara kesehatan bukan sekedar bicara teknis pelayanan kesehatan, bagi Anggota Parlemen dan juga bagi Eksekutif bicara kesehatan kita bicara tentang politik kesehatan, kebijakan politik seperti apa yang akan kita lakukan, akan kita putuskan, akan kita tandatangani melalui ruang-ruang politis yang telah diamanahkan kepada kita, pertama, tentu saja sepakat saya dengan Pak Ali tadi bahwa kita harus berbicara tentang legal back up tentang Undang-Undang Dasar tadi sudah disampaikan, lalu saya ingin memperkuat dengan undang-undangnya ya agar ini juga mohon disampaikan dari pihak Kemenkes kepada pihak-pihak lain di Pemerintahan yang nampaknya belum terjadi kordinasi yang cukup baik, ada persoalan yang kemudian begitu tajam bahkan bisa menjadi polemik yang menurut saya pada akhirnya mengarah pada BPJS ini bisa saja dihapuskan, indikasi seperti itu saya kira kita harus perdalam ya karena ada upaya-upaya juga orang tidak semuanya setuju dengan Sistem Jaminan Sosial, maka saya ingin menekankan karena dari beberapa dokumen yang saya terima bahwa apa sih JKN, apa sih KIS, apakah ini hal yang berbeda? saya kebetulan sebagai Anggota Pansus BPJS dan mendalami jaminan sosial jauh hari sebelum saya menjadi Anggota Parlemen laluBPJS Kesehatan Penguatan regulasi, 9
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Ini keberpihakan politik kita sebagai Anggota Parlemen dan kami mendesak
keberpihakan politik yang sama dari Kemenkes terhadap persoalan ini karena suka
atau tidak suka tahun ini kabarnya ya mohon di koreksi jika saya salah akan direkrut
250.000 PNS dari sektor pendidikan dan kesehatan, masa kita tidak
memperjuangkan sih ya ini peluang ada kalau dari Kementerian terkait tidak segera,
saya kira ini juga bahaya dan kami mendesak, ya paling tidak fraksi kami lah
mendesak kita lewat formasi khusus tidak lewat jalur umum, Bu, kalau lewat jalur
umum tadi dikatakan kontrak berikutnya 0 tahun lagi dan sebagainya.BPJS Kesehatan PNS 9

RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Jangan takut Pak, pesoalan berhasil atau tidak berhasil itu urusan pertarunganpolitik kita tetapi kalau diajuin cuma balik lagi dibawah 3% gimana mau nyampe,anda baru mengajukan diatas 100 triliun nanti 2019 jangan ajukan saja, kalau dapat50% nya atau 75% dari 5% APBN, kenapa tidak ya jadi dalam forum ini sayamendesak agar mendesak, mendorong, ada kesepakatan rekomendasi dari KomisiIX untuk menolak roadmap politik anggaran dari Kemenkes karena nyampe 5% nyananti tahun 2019 sudah Pileg lagi belum tentu kita ada disini dan belum tentu jugatercapai jadi sekali lagi bicara soal kesehatan ya terakhir Pak Pimpinan, bicarakesehatan, kita bicara politik kesehatan, saya hanya ingin mengutip sedikit revolusimental yang saya anut adalah revolusi mental yang disampaikan Bung Karnotanggal 17 Agustus 1957. Soekarno mengatakan merevolusi mental itu adalahperombakan, cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan,peningkatan dan pembangunan jadi, kalau yang saya anut dari Soekarno jadi bukankerja, kerja, kerja tapi mohon maaf kalau saya menganutnya Soekarno, saya kirapendiri kita cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang lebih baik, ya mudah-mudahanapa yang menjadi amanat Soekarno ini karena di sini jelas kalau dibaca Pidato 17Agustus 57 apa itu cara pikir, cara kerja, cara hidup yang lebih baik pada point keduaya, usahanya apa, usahanya adalah gerakan kesehatan.BPJS Kesehatan Roadmap anggaran 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Terima kasih Pimpinan.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam sejahtera untuk kita semua,Om Swastiastu,Shalom.Yang hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI,Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya,Dirut BPJS Kesehatan beserta jajarannya,Rekan-rekan Media dan Tenaga Kesehatan yang telah hadir di ruangan Komisi IX DPR RI ini.BPJS Kesehatan sistem jaminan sosial 9
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Saya minta kesepakatan ini tambahan cuman berapa 400.000 orang ya 1,7 juta
jiwa tidak mungkin kalau ini baru tercapai, nanti 2019 ini yang harus kita tuntut
sekarang, minimal tahun depanlah 2016 karena rumah tangga miskin itu naik saya
yakin jangan inilah kenapa persoalannya masih banyak orang di tolak dari rumah
sakit, masih banyak orang miskin tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat karena
memang data yang dihasilkan dikatakan kesepakatan politik siapa yang
menyepakati, saya tidak tahu. Dan kemudian persoalan sistem kesehatan sebaik
apapun saya sepakat dengan kawan-kawan tidak mungkin berjalan tanpa adanya
tenaga kesehatan mereka yang ada di ujung tombak pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam rapat kali ini mohon nanti juga staf dari sekretariatmengingatkan kembali agar masuk didalam rekomendasi kita mendukungmoratorium PNS tidak berlaku bagi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan karenakita komisi kesehatan maka mohon kesepakatan dan statement politik dari IbuMenkes mengenai status kepegawaian dari tenaga kesehatan kitaBPJS Kesehatan Tambahan peserta, 9

RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kalau Komisi IXapapun fraksinya, Insha Allah saya kira sepakat kita mendukung ya tapi ini justrubutuh rekomendasi dari Kementerian Kesehatan mendukung agar tenaga kesehatanbidan PTT jumlahnya 42.135 orang yang bekerja di desa terpencil dan sangatterpencil dengan masa kerja rata-rata 3 tahun keatas ini diangkat menjadi PNS.Kami kira juga harus didukung para perawat, ini sudah ada datanya hampir dariseluruh provinsi, sebenarnya Badan Kepegawaian Kemenkes saya kira Pak Robiapakah hadir kita minta datanya justru dari Pemerintah buat perawat yang bekerja difasilitas kesehatan Pemerintah, rumah sakit maupun puskesmas dengan masa kerjadiatas 3 tahun kita berjuang agar mereka jadi PNS dan ada catatan juga dokter dandokter gigi PTT total 4.696, itu juga diangkat diajukan oleh Kemenkes berdasarkanrekormendasi rapat ini kepada KemenPAN untuk menjadi PNS.BPJS Kesehatan Tenaga bidan PTT, 9
RIEKE DIAH PITALOKA 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Saya kira mudah-mudahan itu menjadi politik kesehatan kita bersama. Terimakasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan tenaga kesehatan 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Lalu kemudian, berapa akumulasi dana jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Kemudian yang jaminan pensiun saya kira, eh mengenai kantor BPJS Ketenagakerjaan sebelum kita beroperasi secara lebih dalam sesuai perintah Undang-Undang tanggal eh bulan Juli 2015 maka kami menyarankan untuk Daerah-daerah yang memang kawasan industri jangan terjadi seperti apa yang pada BPJS Kesehatan kantornya itu cuman satu, jelas itu tidak mungkin, oleh karena itu mohon disesuaikan dengan peta industri yang ada agar jumlah kantor pelayanan itu misalnya contoh daerah pemilihan saya Kabupaten Bekasi itu ada mungkin 4 kawasan industri besar karena dia kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, maka saya berharap kantor pelayanan itu tidak hanya satu tapi dibagi berapa zona, tergantung jumlah industri dan jumlah pekerja di setiap di setiap daerah.BPJS Tenaga Kerja Akumulasi dana 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kemudian, mengenai program di TV saya sering sekali melihat Bapak muncul di televisi itu ya, di salah satu TV Swasta mungkin juga perlu dijelaskan kepada kami berapa dana advertising dari BPJS Ketenagakerjaan ini dan digunakan untuk program apa saja itu karena kita juga harus melihat bagaimana indikator suksesnya, karena kami tahu untuk acara blocking time di Televisi itu tidak murah begitu, lalu apakah kemudian ini membuat para pekerja jadi lebih paham terhadap program ini atau tidak.BPJS Tenaga Kerja Dana Advertising 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Lalu kemudian, tadi sudah disinggung mengenai dana JHT yang tidak diketahui pesertanya, ini juga menjadi pembahasan kita selama 5 tahun kemarin awalnya dananya Rp.1,8 triliun tetapi terus menurun dan ini juga ada di BPJS Ketenagakerjaan, kami minta laporan mengenai JHT JHT tersebut kira-kira digunakan apa saja, kenapa terus turun dan apakah memang dibagikan kepada peserta sudah ketemu itu yang tuannya itu ya karena dulu katanya tidak ada tuannya, apakah sudah ketemu, berapa yang sudah ketemu dan sisanya dikemanakan sehingga asetnya itu berkurang. Kemudian juga, saya mohon data secara detail terkait BPJS Ketenagakerjaan, mudah-mudahan ini jadi kesimpulan rapat berapa jumlah peserta program jaminan kecelakaan kerja, jumlah program jaminan hari tua, jumlah peserta jaminan kematian dan jumlah pegawai dan kantor BPJS Ketenagakerjaan dan penyebarannya di seluruh Indonesia.BPJS Tenaga Kerja Dana JHT 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti telah diulas oleh beberapa rekan tadi, pertama adalah menyangkut persoalan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah transformasi dari PT.Jamsostek, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang BPJS bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek sampai dengan berubahnya Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi pertama, adalah untuk menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan, terkait hal tersebut saya ingin mempertanyakan dana yang non JHT itu seperti GPK itu dalam laporan keuangan Jamsostek 31 Desember 2013, berjumlah Rp.2,5 triliun lalu kemudian diserahkan ke BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp.500 miliar, nah saya mohon klarifikasi untuk data ini dan juga tentu saja kami minta laporan pengalihan aset dari dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Tenaga Kerja Pengalihan aset 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Lalu kemudian, mengenai pengalihan pegawai itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi catatan kami dan sudah menjadi keputusan DPR RI meskipun DPR RI periode kemarin tapi itu adalah keputusan politik DPR RI sebagai lembaga politik resmi negara, kami mohon data berapa orang yang tenaga kerja outsourching yang seharusnya memang menjadi karyawan di BPJS Ketenagakerjaan namun kemudian akhirnya tidak dilanjutkan ke kerjanya dan saya tetap mengingatkan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat core bisnis itu tidak bisa statusnya outsourching atau kontrak dan menurut logika kami tentu saja seperti juga BPJS Kesehatan yang tadinya hanya pesertanya itu skupnya hanya sedikit, sekarang kan seluruh Indonesia artinya membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, begitu juga dengan Jamsostek, jadi seharusnya kan memang tidak ada pengurangan tenaga kerja dari Jamsostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan, nah kami mohon laporan terakhir mengenai ketenagakerjaan yang ada di Jamsostek.BPJS Tenaga Kerja Pengalihan pegawai 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kemudian, mengenai Rumah Sakit KBN Cakung yang diresmikan 1 Mei 2014 kabarnya sampai sekarang belum dioperasikan, ini mohon juga penjelasan kenapa belum dioperasikan, lalu mengenai investasi dulu yang pernah kita permasalahkan dari Jamsostek investasi ke PT.Garuda ini apa kabarnya. Apakah kan turun terus katanya di Garuda lalu kemudian mengenai pinjaman dana Jamsostek ke PLN sebesar Rp.400 miliar, ini juga mohon klarifikasinya dari PT Jamsostek.BPJS Tenaga Kerja RS KBN Cakung 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kemudian, disini seperti saya minta juga nanti dijelaskan, saya tidak tahu apakah kita punya waktu, apakah ini sudah masuk rincian per eselon 1 atau belum atau seperti dulu ya kita bisa berdebat panjang lagi, ini misalnya ada pertemuan Rapat Kerja dengan Lembaga Tinggi Negara ya, pasti DPR RI lah dan organisasi non pemerintah 154 pertemuan, kemudian publikasi humas 23 eksemplar, Pak apa yang dipublikasikan cuman 23 eksemplar? Mayoritas Anggota Komisi IX DPRRI ini saya tahu banyaknya baru tetapi tidak gini-gini amatlah Pak, banyak juga yang lama, 23 eksemplar publikasi humas itu apa? Apa yang dipublikasikan dengan 23 eksemplar itu, apa indikator suksesnya? Saya perlu penjelasan, kemudian juga sosialisasi kehumasan 2 kegiatan, jelas kurang, lalu tadi saya lupa di bagian biro organisasi dan kepegawaian di bagian mana tadi di bagian pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum, saya tidak tahu ini uang dialokasikan untuk membeli gedung atau membangun gedung dan bangunan, ini gedung apa dan bangunan apa, kami butuh penjelasan karena di slide ini alokasi anggarannya yang paling besar ya. Kemudian, kasus hukum sudah tadi, penelahaan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan ini juga kami minta apa saja yang mau diselesaikan begitu, perundang-undangan yang dihasilkan apa saja, ini karena penting, apakah sesuai dengan hasil rapat kita permintaan kita kemarin yang karena jangan sampai kemudian Presiden minta Undang-undang Sistem Pengupahan karena itu juga menjadi kunci dan selalu bikin ribut setiap tahun tetapi kemudian Menteri sepertinya sudah setuju tetapi Dirjen terkait tidak hadir disini justru menolak, ini kan juga penting, penting masuk apakah ada juga kajian tentang aturan upah itu sendiri atau tidak, dikatakan lewat Peraturan Turunan, Peraturan Turunan Undang-Undang No.13 tahun berapa itu oh ya tahun 2003, saya hanya ngecek saja, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 satu-satunya aturan turunan yang belum diselesaikan tentang upah, padahal bikin isu setiap tahun ternyata pantes saja kisruh orang aturan turunannya belum diselesaikan, nah ini sekedar saran saja, tentu saja bukan untuk berniat apa-apa tetapi tentu saja saya berharap 5 tahun kemarin kita tahu ada hal-hal yang bisa dilanjutkan tetapi ada hal-hal yang memang harus diperbaiki dan sekali lagi meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi tidak ada katanya satuan tiga ke DPR RI tetapi anda jangan lupa Undang-Undang Dasar Pasal 23 mengatakan bahwa hak budgeting itu tetap ada di DPR RI, tidak menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa menganulir, saya minta penjelasan juga apa saja dokumen-dokumennya, kira-kira Pimpinan kalau yang tidak perlu jadi dokumen pakai IT saja kenapa sih sekarang, memang tidak punya di Kementerian, tidak perlu harus selalu, harus paper less lah, kenapa semuanya harus bentuk, anda bayangkan anda bikin dokumen itu untuk apa, terus ditaruh dimana itu juga akan banyak memakan biaya, itu saja yang ingin saya sampaikan.Ketenagakerjaan Alokasi anggaran 9
Rieke Diah Pitaloka 3 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Saya meminta pertama adalah kalau kita lihat ini display 14 kita bisa melihat dengan jelas bahwa poin 5 tentang biro hukum, ini anggarannya adalah yang terkecil sementara kita tahu ada persoalan entah dari pembuatannya hukumnya, entah dari sosialisasinya, entah penanganan kasus hukumnya yang itu justru menurut saya membutuhkan anggaran yang tidak seperti ini dan kami kalau tadi memohon karena sudah sampai kesimpulan, saya menuntut agar anggaran Biro Hukum ini dinaikkan, saya tidak tahu bagaimana caranya tetapi saya tahu Pak Sekjen ini berpengalaman untuk mengotak-atik dan bisa mengalokasikan supaya panteslah Pak dilihatnya juga, kalau ini kurang pantes begitu, supaya pantes ketika saya capture ini, saya share ke mesos tentu akan membuat orang heran kenapa dengan kasus hukum ketenagakerjaan yang banyak Kementerian Tenaga Kerja justru mengalokasikan anggaran paling kecil untuk biro hukum. Kemudian, di poin yang terakhir, di biro hukum ya tetapi saya kira tidak perlu terlalu detail karena bukan untuk tambah laporan jadi dokumen lagi ya Pak? Ijin Pimpinan, untuk meningkatkan alokasi anggaran biro hukum begitu saja titik.Ketenagakerjaan Alokasi anggaran biro hukum 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Saya langsung membaca ini yang dari Kesekjenan, dari halaman 16 untuk dibagian belakang sampai terakhir, saya mencoba mengkelompokkan dari semua yang dipaparkan itu yang isinya laporan ada 28 kegiatan, layanan kantor ada 8, fasilitas ada 17 dan kegiatan sangat minim. Jadi, kalau dulu kita memang bisa diberikan satuan tiganya, sekarang kita tidak diberikan satuan tiganya tetapi dengan melihat seperti ini juga tetap pertanyaan saya sama ini terlalu banyak dokumen dan laporan, saya juga minta penjelasan begitu karena tidak mungkin kita menyetujui anggaran kemudian hanya menjadi kertas apalagi sudah sistem IT, buat apa Pak, ditengah sekarang sedang berusaha memperbaiki kinerja menurut saya sudah waktunya kita meninggalkan hal-hal lama yang tidak efektif. Saya minta terutama Sekjen untuk membedah kembali ayo kira revolusi mental anggaran Kemenaker ini, tidak bisa model anggaran yang seperti ini saya kira dipertahankan, kita lihat satu per satu ya, ini semua isinya kalau pun ada layanan di setiap slide ini layanan perkantoran lalu untuk ke masyarakatnya mana, saya tidak melihat ada program yang misalnya tadi juga masalah hukum ya anda hanya target 30 kasus, sosialisasi peraturan perundang-undangan 450 orang, mau apa yang disosialisasikan 450 orang? Di realokasilah kayak di slide diatasnya slide 19 peningkatan pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum Rp.93 miliar itu ya Pak di slide 19 untuk penyelesaian masalah hukum, peraturan, sosialisasi dan sebagainya anda hanya mengalokasikan Rp.16 miliar dengan segala persoalan yang ada, saya mohon maaf kalau kayak begini, pola begini bukan hanya menentukan angka Pak, gampang kalau memang ini bagus, saya kira seluruh Fraksi yang ada di Komisi ini bukan hanya mendukung tetapi ikut memperjuangkan, tetapi kalau kayak begini saya mohon dukungan dari Teman-teman seluruh Fraksi kita tolak dulu, tidak bisa dengan kasus ketenagakerjaan yang bejibun, jumlah pengawas minim, kita sudah rapat 12 jam, yang kami harapkan kesimpulan rapatnya itu menjadi tolak ukur khususnya Kesekjenan untuk membuat anggaran, tetapi kalau seperti ini buat apa kemarin kita rapat 12 jam? Coba anda bayangkan orang sekarang mulai bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan atau tentang Undang-Undang No.13 saja itu banyak orang yang belum paham, anda hanya menganggarkan 450 orang, Pak, kalau kita mau DPR RI ini juga saya kira dengan semua Kementerian dan lembaga lain kita bekerja sama termasuk mensosialisasikan undang-undang dan segala macam, bahkan BKKBN yang anggarannya kecil dan juga BPOM juga super kecil itu misalnya sosialisasi peraturan undang-undang itu kita dilibatkan, kalau ini targetnya 450 orang dibagi berapa orang ini jumlah Anggota Komisi? 50 orang Pak, saya tidak tanya balik saja masuk akal tidak? Logis tidak? Dimana kita harus kerja keras sosialisasi misalnya berapa bulan lagi masuk BPJS Ketenagakerjaan, Menterinya sudah begitu semangat ya, saya kira kita tahu semangatnya luar biasa tetapi kalau tidak didukung dengan back office yang cukup kuat tidak mungkinlah tidak cukup semangat doang, ini kita bicara politik anggaran, semua semangat dan jargon kerja, kerja dan kerja itu tetap butuh duitlah, kalau kemudian alokasi uangnya lebih banyak untuk membuat dokumen dan laporan saya kok tidak yakin bahwa akan ada peningkatan kinerja yang lebih baik begitu.Ketenagakerjaan Anggaran 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Nah, satu lagi saya belum sempat baca tetapi kira-kira saya ingin kita sama-sama juga minta bantun Teman-teman untuk coba dilihat begitu mana yang anggaran ini yang akan menjadi anggaran produktif atau anggaran konsumtiflah kira-kira istilahnya begitu.Ketenagakerjaan Anggaran 9
Rieke Diah Pitaloka 5 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kalau menurut saya kalau yang umum-umum itu kan sudah di Rapat dengan Menteri kemarin, karena ini sudah anggaran per eselon 1 maksud saya, itu harus jelas begitu dari Sekjen apa yang kita aspirasi seperti apa, tidak bisa kan aspirasi daerah seperti apa, anda mau nuntut sama Kesekjenan, menurut saya mohon maaf ini ya sekedar sharring saja ini untuk internal Komisi IX DPR RI apa begitu, kalau saya, saya merasa memerlukan untuk adanya misalnya sosialisasi hukum ketenagakerjaan, saya membutuhkan, saya tidak tahu Teman-teman lain, kehumasan saya membutuhkan agar ada bantuan peliputan pada kasus-kasus tertentu bersama kita sehingga ada sharring anggaran dari Sekretariat Komisi IX DPR RI juga dari Humas Kementerian Tenaga Kerja, karena tidak cukup kalau kita pergi kunjungan spesifik dan sebagainya ada masalah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari kami tetapi kami minta juga ada sharring anggaran dan bantuan peliputan media dari Kemenaker, jadi saya minta kejelasan dalam hal ini begitu ya karena perlu ada yang lebih dijelaskan setelah pengalaman dari 5 tahun kemarin, jadi pembentuk program nawacita kerja saya merasa tidak perlu, itu sudah kemarin, saya minta kalau boleh Teman-teman ijinkan dalam kesimpulan rapat sekarang ini betul-betul terfokus begitu apa yang bisa kita perjuangkan bersama.Ketenagakerjaan Anggaran per eselon I 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Mungkin juga sama, menguatkan. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan menguatkan apa yang disampaikan oleh anggota sebelumnya. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, tadi sudah begitu rinci disampaikan oleh ibu Okky dan pak Gusti ya. Jadi, menurut saya kesimpulannya sama dengan (saya belum ganti nama lho) (Rieke) Oh Ketut Gusti ya Bukan Gusti Allah.Ketenagakerjaan Ibu Okky 9
Rieke Diah Pitaloka 4 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Belum Pak, sedikit lagi. Juga untuk kegiatan kehumasan saya meminta juga agar Kementerian juga melibatkan tidak tahu apakah sudah ada keterlibatan kita di dalam kehumasan itu, saya kira itu juga penting. Tetapi di poin terakhir intinya saya minta untuk dimasukkan soal kehumasan ini, jadi yang kelima ini saya memberikan masukkan agar Sekjen merevisi ajuan anggaran sesuai masukkan dan kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI.Ketenagakerjaan Kegiatan kehumasan 9
Rieke Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Interupsi Pimpinan. Mohon ijin. Saya kalau laporan keuangan harus begitu ya pasti kita tidak mungkin melarangnya tetapi mungkin ke depannya dari Kementerian Keuangan juga harus ada perbaikan tata cara sistem pelaporan yang lebih baik, hanya saya tetap ingin mengetahui dari setiap ini kan misalnya di pengelolaan urusan, dari pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum, saya kira ini anggarannya paling besar ya Pak, Rp.93 miliar dan untuk kasus hukum karena barangkali teman-teman dari Kementerian juga tahu saya sering sekali bahwa kasus, jumlah kasus itu lebih dari 30 lah, yang harus diselesaikan itu banyak sekali ratusan barangkali, itu saja yang baru terdata. Jadi, Pak Sekjen entah bagaimana caranya saya minta bantuan kepada Pak Sekjen untuk merealokasi anggaran di biro hukum ini diperbesar, tidak bisa Pak kasus itu banyak dan saya kira saya cukup tahu bagaimana kerja Teman-teman bagian penanganan kasus ini juga tidak gampang, sudah dimaki buruhnya, kadang diomeli pengusaha juga, harus keliling dan sebagainya dan kemudian juga harus bertanggung jawab atas sosialisasi, saya tetap juga penting ada entah darimana realokasi yang bisa Saudara Sekjen lakukan untuk sosialisasi perundang-undangan meskipun ada di tempat lain, tetapi biro hukum ini adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap sosialisasi hukum di eselon yang lain juga, di program yang lain juga sehingga menurut saya, saya tetap tidak bisa menerima untuk kedua hal ini terutama sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya pesertanya 450 orang itu mah sekali pertemuan juga bisa Pak.Ketenagakerjaan Laporan keuangan 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Mungkin juga sama, menguatkan. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan menguatkan apa yang disampaikan oleh anggota sebelumnya. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, tadi sudah begitu rinci disampaikan oleh ibu Okky dan pak Gusti ya. Jadi, menurut saya kesimpulannya sama dengan (saya belum ganti nama lho) (Rieke) Oh Ketut Gusti ya Bukan Gusti Allah.Ketenagakerjaan Pak Ketut 9
Rieke Diah Pitaloka 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Jadi, menurut saya tadi juga Ketua Komisi mengatakan akan ada pendalaman minggu depan, dan saya tidak bisa membahas anggaran begitu cepat dengan bahan yang baru saya terima. Dengan demikian saya usulkan rapat ini kalau boleh ya tidak terlalu panjang, langsung pada kesimpulan, karena tadi sudah lengkap oleh ibu Gusti, ibu Okky disampaikan say kira jadi kita meminta ada rencana program yang lebih rinci lagi outputnya sama seperti ibu Okky tadi, outputnya apa, indikatornya apa, targetnya apa,itu diisampaikan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan, terima kasih.Ketenagakerjaan Perincian program 9
Rieke Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Kemudian, kasus hukum yang diselesaikan hanya 30 sekali lagi banyak persoalan hukum yang terjadi di Ketenagakerjaan namun politik anggaran yang Bapak sampaikan ini saya tidak melihat bahwa ini politik anggaran yang ingin menyelesaikan persoalan hukum ketenagakerjaan, mohon minta bantuanlah kalau begitu, saya minta bantuan sekali lagi bagaimana politik anggaran kita adalah politik anggaran yang ingin menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan melalui jalur hukum bukan dia di LAN ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan mohon ini menjadi catatan. Terima kasih.Ketenagakerjaan Politik anggaran 9
Rieke Diah Pitaloka 2 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Interupsi Pimpinan. Mohon ijin. Saya kalau laporan keuangan harus begitu ya pasti kita tidak mungkin melarangnya tetapi mungkin ke depannya dari Kementerian Keuangan juga harus ada perbaikan tata cara sistem pelaporan yang lebih baik, hanya saya tetap ingin mengetahui dari setiap ini kan misalnya di pengelolaan urusan, dari pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum, saya kira ini anggarannya paling besar ya Pak, Rp.93 miliar dan untuk kasus hukum karena barangkali teman-teman dari Kementerian juga tahu saya sering sekali bahwa kasus, jumlah kasus itu lebih dari 30 lah, yang harus diselesaikan itu banyak sekali ratusan barangkali, itu saja yang baru terdata. Jadi, Pak Sekjen entah bagaimana caranya saya minta bantuan kepada Pak Sekjen untuk merealokasi anggaran di biro hukum ini diperbesar, tidak bisa Pak kasus itu banyak dan saya kira saya cukup tahu bagaimana kerja Teman-teman bagian penanganan kasus ini juga tidak gampang, sudah dimaki buruhnya, kadang diomeli pengusaha juga, harus keliling dan sebagainya dan kemudian juga harus bertanggung jawab atas sosialisasi, saya tetap juga penting ada entah darimana realokasi yang bisa Saudara Sekjen lakukan untuk sosialisasi perundang-undangan meskipun ada di tempat lain, tetapi biro hukum ini adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap sosialisasi hukum di eselon yang lain juga, di program yang lain juga sehingga menurut saya, saya tetap tidak bisa menerima untuk kedua hal ini terutama sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya pesertanya 450 orang itu mah sekali pertemuan juga bisa Pak.Ketenagakerjaan Sosialisasi hukum 9
Rieke Diah Pitaloka 4 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Pak, kalau begitu masukkan sosialisasi Peraturan Perundangundangan.Ketenagakerjaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan 9
RIEKE DIAH PITALOKA 1 PDIP Jawa Barat VII Perempuan Mungkin juga sama, menguatkan. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan menguatkan apa yang disampaikan oleh anggota sebelumnya. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, tadi sudah begitu rinci disampaikan oleh ibu Okky dan pak Gusti ya. Jadi, menurut saya kesimpulannya sama dengan (saya belum ganti nama lho) (Rieke) Oh Ketut Gusti ya Bukan Gusti Allah.Jadi, menurut saya tadi juga Ketua Komisi mengatakan akan ada pendalaman minggu depan, dan saya tidak bisa membahas anggaran begitu cepat dengan bahan yang baru saya terima. Dengan demikian saya usulkan rapat ini kalau boleh ya tidak terlalu panjang, langsung pada kesimpulan, karena tadi sudah lengkap oleh ibu Gusti, ibu Okky disampaikan say kira jadi kita meminta ada rencana program yang lebih rinci lagi outputnya sama seperti ibu Okky tadi, outputnya apa, indikatornya apa, targetnya apa,itu diisampaikan dengan lebih baik.Tenaga Kerja Detil anggaran 9
ROBERT ROUW 1 Gerindra Papua Laki-laki Pak Dede. Sebentar saja. Terima kasih Pimpinan Sidang. Saya Iangsung saja Prof. Saya terima kasih banyak, bangga pada Prof, bahwa disini ada adika dik saya dan Papua yang ikut mengambil S3 di UI. Terus terang Prof, bicara kesehatan di Papua sangat, sangat, sangat terbelakang dan sangat membutuhkan sekali. Jadi karena Prof, bidangnya pendidikan, saya titip adik-adik saya mi untuk bisa dibimbing agar mereka bisa kembali ke sana untuk membantu saudara-saudaranya di sana. Kita memang banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan disana, kalau bicara asuransi kesehatan dan sebagainya, saya kira kami tidak terlalu tertarik karena apa gunany itu semua, tenaganya tidak ada disana. Kesehatan di Papua Kesehatan Nasional 9
ROBERT ROUW 1 Gerindra Papua Laki-laki Pak Dede. Sebentar saja. Terima kasih Pimpinan Sidang. Saya Iangsung saja Prof. Saya terima kasih banyak, bangga pada Prof, bahwa disini ada adika dik saya dan Papua yang ikut mengambil S3 di UI. Terus terang Prof, bicara kesehatan di Papua sangat, sangat, sangat terbelakang dan sangat membutuhkan sekali. Jadi karena Prof, bidangnya pendidikan, saya titip adik-adik saya mi untuk bisa dibimbing agar mereka bisa kembali ke sana untuk membantu saudara-saudaranya di sana. Kita memang banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan disana, kalau bicara asuransi kesehatan dan sebagainya, saya kira kami tidak terlalu tertarik karena apa gunany itu semua, tenaganya tidak ada disana. Papua Kesehatan Nasional 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Yang  berikut pak  karena saya dari Papua, Saya kemarin  Reses ditempat saya ada satu kabupaten yang  namanya Kabupaten Mamberamo Raya, disitu kartu BPJS telah dibagikan, saya tanya  BPJS? Oh sudah pak dibagikan kartunya, dilayani? Tidak pak,  untuk apa dibagi kalau tidak dilayani? Karena kami tidak bisa complaint pak, alasannya karena tipe rumah sakit  kami masih rumah sakit  bergerak katanya, saya juga kaget  da rumah sakit   bergerak gitu pak. Apa ini  klasifikasi rumah sakit  bergerak ini?  sayang saya kemarin tidak bertemu dari  staf kementerian yang  datang kesana, saya tiba hari itu mereka berangkat siang jam  12, saya masuk jam satu karena saya tidak melalui pesawat saya lewat laut, sampai disana   mereka baru saja terbang dari sana. Jadi  tidak  dilayani tapi diberikan kartu, untuk apa diberikan kartu kalau tidak dilayani? Jadi masih tetap  memakai   Kartu Papua Sehat. Inikan buat masyakat jadinya kan ini bagian dari negara republik loh, akhirnya masyakat bilang oh berarti kami  Papua   nggak dianggap oleh negara republik ini, jadi kami harus pakai Kartu Papua Sehat  yang  dananya Otsusnya memang untuk kami, itu  hak kami, bagaimana dengan  negara hadir disini. Inikan riskan pak.BPJS Kesehatan Akses peserta BPJS 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Saya ingin bukan itu jawabannya, bahwa bapak harus  punya satu jawaban yang  bisa  memuaskan kami bahwa posisi kami itu seperti apa? Kalau itu normatif, supaya jajaran  bapak dibawah itu  tahu bahwa posisi kami   seperti ini, bahwa kami partner disini, kami kerjasama, tanpa kami  bapak juga nggak bisa kalau kami cegat, ya bapak juga susah pasti. Jadi harus ada pernyataan bahwa jajaran bapak tahu  posisi kami ,tapi kalau  tadi kan bapak ya nanti   kalau ada ini, tapi sampaikan dulu posisi kami  seperti apa baru   kalau itu memang dia melanggar   ada benar itu   baru sangsi. Posisinya kita seperti  apa? Kalau  inikan bapak tidak  anggap kami, biasa  saja kitaBPJS Kesehatan Evaluasi kerja sama 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Dan saya  bertanya kepada kepala rumah sakit  dokter yang  ada disana  terutama kepada pelayanan kepala rumah sakit , saya minta kalau  memang sudah ada BPJS   bagaimana  supaya Papua Sehat ini dicabut  karena  bisa dipakai untuk  yang  lain-lain, seperti  fasilitas kesehatan yang  lain. Mereka sangat keberatan pak, kenapa? karena Papua Sehat itu sangat menjamin  semuanya pak, tidak dilihat,  sampai ke bayi popoknya juga disiapkan, BPJS tidak ada. Dan itulah salah satu keberhasilan Papua  menurunkan angka kematian ibu dan anak  begitu drastisnya. Pak,  PBI itu  berapa? 86 juta tadi dibilang , orang Papua cuma  kasih 2 juta saja pak, gampang orang Papua itu datang itu tidak  perlu ditanya eh kau orang Papua? Tidak,  itu ada satu disana, lihat saja oh ini  hitam, keriting  orang Papua ini pak, sudah nggak perlu pakai KTP pak dilayani pak. Itu kartu Papua it untuk pak, kalau BPJS mana kartunya?  Tidak ditanya itu KTS (Kartu Papua Sehat), datang  misalnya mau berobat sudah dilayani, punya kartu, belum, nah bikin disitu, ambil kartunya, Kartu Papua Sehat. BPJS Kesehatan Kartu Papua sehat (KPS) 9
Robert Rouw 3 Gerindra Papua Laki-laki Saya kira sebelum  Bapak Dirut menyampaikan  atau menjawab pertanyaanpertanyaan   yang  lain  saya ingin Saudara Dirut membuat pernyataan dulu tenatng kasus teman-teman  di Sumatera Barat. Ini penting, bahwa hubungan kerja kita ini   seperti yang  disampaikan oleh teman-teman ada pernyataan dari staf bapak di Sumatera Barat. Karena kalau memang itu   bapak menyetujui seperti itu  ya kita  nggak perlu berbicara   disini, bahwa tidak ada hubungan Komisi IX dengan  BPJS. Saya kira pernyataan itu dulu pak baru kita bisa melanjutkan itu karena itu  menurut saya  kami sangat dilecehkan dengan  pernyataan itu. BPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9



Robert Rouw 4 Gerindra Papua Laki-laki Saya kira bukan itu yang  kita , ini kan  teman-teman  mendengar langsung  bukan kata orang. Ini Anggota Dewan langsung pak,   tadi Pak Suir Syam   itu menyatakan  beliau  sudah sampaikan  waktu  hasil Kunker disana  kebetulan saya tidak ikut. Jadi silakan bapak mengecek tapi tanggapan bapak terhadap pernyataan  itu kalau memang itu   apa?  Bukan bapak  oh nanti dulu saya cek kalau memang benar   baru saya jawab, wong ini sudah ada. Kalau   memang itu pernyataan  seperti itu tindakan apa yang    bapak lakukan dan pernyataan apa yang  bapak sampaikan itu kami ingin dengar itu dulu. Jangan bapak  selidiki  dulu, orang ini  langsung kok pak, bukan kata orang, ini langsung didengar oleh  anggota dewan, bapak-bapak tidak percaya kepada kami.  Terima kasihBPJS Kesehatan Kasus di Sumatera Barat 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Satu lagi pak,  bapak bagian daripada negara ini. Tolong presiden janganlah bagi-bagis KIS  lagi lah, ini kartu apa ini?  ini tidak ada  ini  pak KIS ini, yang  ada  BPJS, nanti masyakat datang kesana   pelayanannya bagaimana? bingung nanti yang  disana    pak. Ini kartu pertanggungjawabannya bagaimana pak? tolong saya minta jelaskan  pak, bapak tolong jelaskan kartu KIS ini   dipertanggungjawabkannya bagaimana, biaya darimana,  dasar hukumnya darimana tadi sudah   saya minta, saya minta  lagi tolong jelaskan   yang  benar. Tidak ada di nomenklatur kami  bahas  ini pak, ini cuma  bagi-bagi yang   namanya Saudara Jokowi dan Puan Maharani, ini apa ini? apakah  negara ini  cuma  dua orang  itu? tolong pak.  BPJS Kesehatan KIS 9

Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki
Jadi saya ingin sampaikan janganlah   bapak laporkan ke kami seperti ini, laporkanlah kalau ada terjadi kekurangan   laporkan masih ada kekurangan, jangan 
dilaporkan global ini sudah bagus  semua. Tolong laporkan di Papua belum karena situasinya,  memang daerahnya, kami terima itu pak. Maka kami  mendukung bapak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan   kemajuan-kemajuan kedepan. Bukan semuanya sudah oke, semuanya sudah baik, nggak ada pak. Ini laporan ini  semua hebat ini,  tapi kami ke bawah nggak ada  hebat, semua   berantakan dibawah  pak.BPJS Kesehatan Laporan menyeluruh 9

Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Jadi ingin saya sampaikan lagi pak, tolong  kalau dilaporkan  jangan secara  global karena daerah-daerah kami masih banyak, dinegara ini tidak semuanya sama.  Saya sepakat orang  susah lebih banyak di Jawa    karena  penduduk Jawa lebih  besar. Orang miskin Papua tidak karena memang sedikit penduduknya.  Jadi kasih saja 2 juta cukup  itu orang Papua selesai semuanya, ditanggung itu seluruhnya. BPJS Kesehatan Laporan menyeluruh 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Yang  berikutnya  tadi bapak sampaikan semua itu bisa terlayani. Pak itu yang  namanya orang antri untuk operasi jantung di Rumah Sakit   Harapan Kita itu panjang pak, rujukannya  cuma  kesitu padahal ada rumah sakit  swasta lain yang  bisa melayani itu   dengan  biaya yang  murah, saya kemarin bicara dengan  rumah sakit  swasta, kami terima kok  biayanya cuma  60 sampai 75 juta. Tapi kenapa antri disana, kirim ke   kami   dan kami layani kok, kami sudah layani selama  ini, lihat tempat kami dan saya lihat  rumah sakitnya sangat manusiawi melayani BPJS, dokter-dokternya kelas satu semua. Tidak ada, wajib mereka  dokter itu harus disitu  satu hari dua jam untuk melayani.  Itu yang  antri belum   sampai lagi sudah meninggal  nanti yang  paling belakang itu. BPJS Kesehatan Mitra 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Yang  berikutnya  tadi bapak sampaikan semua itu bisa terlayani. Pak itu yang  namanya orang antri untuk operasi jantung di Rumah Sakit   Harapan Kita itu panjang pak, rujukannya  cuma  kesitu padahal ada rumah sakit  swasta lain yang  bisa melayani itu   dengan  biaya yang  murah, saya kemarin bicara dengan  rumah sakit  swasta, kami terima kok  biayanya cuma  60 sampai 75 juta. Tapi kenapa antri disana, kirim ke   kami   dan kami layani kok, kami sudah layani selama  ini, lihat tempat kami dan saya lihat  rumah sakitnya sangat manusiawi melayani BPJS, dokter-dokternya kelas satu semua. Tidak ada, wajib mereka  dokter itu harus disitu  satu hari dua jam untuk melayani.  Itu yang  antri belum   sampai lagi sudah meninggal  nanti yang  paling belakang itu. BPJS Kesehatan RS swasta 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Jadi tolong harus bisa   tidak hanya  rujukan itu kepada satu monopoli, berikan kepada tempat  lain yang  biayanya murah kok, tidak bisa sampai ratusan juta. Saya tanya itu  120 juta? Nggak,  kami kasih dengan  harga paling besar 75 juta, kasih bypass include selesai, dijahit pak, baik dia pulang. BPJS Kesehatan Rujukan 9
Robert Rouw 6 Gerindra Papua Laki-laki Ya artinya saya setuju dengan  usulan ketua tadi, tapi menurut saya   Saudara Ketua BPJS disini   tidak memahami  posisi kami. Kami  ini dilindungi oleh Undang-undang maka selaku  pimpinan Saudara Dirut  harus tahu itu dan harus ada pernyataan bahwa  posisi DPR nya dimana  dan posisi bapaknya dimana.  Kalau bapak sekarang ini  bapak tidak anggap kami, presiden saja anggap DPR kok, jangan kita bicara komisi pak, ini DPR RI loh.  Tanpa DPR RI  pemerintah tidak  jalan, ini  staf  bapak  bisa bilang tanpa DPR, jangan bilang Komisi IX itu DPR RI di Komisi IX, berani-beraninya, ah nggak ada urusan itu, sama Gubernur nggak ada urusan itu. BPJS Kesehatan Sikap dari Direktur Utama BPJS 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Pak, bapak  mewakili negara bagaimana caranya supaya   BPJS  ini bisa  sinkronisasi dia masuk didalamnya kartu papua sehat itu, 2 juta pak, hitung berapa itu masukkan kesitu  pak, biar pakai saja nama  itu tapi BPJS ada didalam situ  pak karena itu sudah terlayani, kalau diubah nanti   KPS masuk ke BPJS merusak,  saya jamin itu tidak akan   memperbaiki malah merusak kembali, pasti.  Karena staf-staf yang  sekarang melayani BPJS disana   dianggap duitnya mereka punya pak. Mempersulit,  itu duit  negara kasih  untuk bantuin anak bangsa ini kok dianggap mereka punya, ... loh ini orang sakit... kasih dulu dia berobatlah, kita sulit benar pak, ini Undang-undang yang  dinyatakan sampai BPJS nya hadir. Tadi sudah disampaikan kalau duitnya kurang  pasti negara  kasih kok asal dilaporkan pertanggungjawabannya benar, yang  diobati itu manusia bukan binatang, kalau sapi yang  diobati lapor ya salah, tapi kalau  itu manusia yang  dilapor   itu benar itu pasti dibayar, negara kasih duitnya.BPJS Kesehatan Sinkronisasi BPJS 9
Robert Rouw 2 Gerindra Papua Laki-laki Interupsi ketua.  Kalau ditulis daerah-daerah juga pak bukan situasi, karena kami di Papua  tidak mungkin ke Puskesmas  dari kampung ini kesini   dulu  sedangkan dia ke kota dari  kampung ini   ke Puskesmas  harus naik perahu dengan biaya minyak begitu mahal, kalau dia kekota bisa dengan   jalan darat  apakah dia harus ke Puskesmas    dulu baru dia  ke rumah sakit  pak? inikan masalah infrastruktur.  Terima kasih. BPJS Kesehatan Sistem rujukan 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Tadi mendengar laporan dan  uraian daripada Saudara Direktur BPJS sangat begitu mengesankan karena apa yang  disampaikan oleh Saudara Direktur ternyata kesiapan  pelaksanaan BPJS menurut laporan ini dapat dilaksanakan dengan  baik karen  kecukupan  fasilitas   rumah sakit  dan sebagainya. Tetapi ingin   saya garisbawahi kepada Saudara Direktur BPJS,  kami baru pulang  Reses dari daerahdaerah kami, tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan itu.  Yang  ingin saya sampaikan adalah bahwa   apa yang  bapak sampaikan ini  adalah laporan-laporan yang  bapak dapat dari  anggota-anggota bapak atau staf bapak di daerah. Yang  menurut  saya adalah laporan yang  ABS  asal bapak senang maka  bapak laporkan juga ke kami asal dewan senang jadi begitu baik. BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Saya ingin sampaikan  bahwa tolong Bapak Direktur   sekali-sekali turunlah  tanpa sepengetahuan staf di daerah, turun lihatlah ke rumah sakit  di daerah-daerah benar nggak ini laporan-laporannya ini, tadi sudah  saya sampaikan dan ingin saya garis bawahi. Karena  masih banyak masyakat terlantar disana, tadi yang  disampaikan Ibu Irma   didepan mata kami di ibukota negara masih ada terjadi, begitu bapak perintahkan  Kepala BPJS  Jakarta terlayani, ada, inikan ada apa ini? ini di ibukota negara loh, bagaimana  di daerah kami  daerah saya di Papua?  Didepan mata kami, didepan ibukota negara masih terjadi apalagi diluar itu. Tolong pak. BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Yang  berikut saya ingin menggaris bawahi apa yang  disampaikan oleh teman  kami dan  temuan daripada temuan teman-teman hasil Kunker ke Sumatera Barat.  Ini serius pak, kalau  bapak tidak bisa  itu kami tidak akan  ketemu. Menurut saya, saya minta supaya  kami  tidak akan  lagi berpartner dengan   BPJS dan jajaran. Kalau sampai ada staf  bapak yang  bilang tidak ada urusan dengan  Komisi IX, tidak ada  urusan dengan  Gubernur , saya mohon tolong bapak  harus menyelesaikan ini, yang  bersangkutan  harus membuat pernyataan minta maaf, bapak mewakili itu, harus ada didalam pernyataan  nanti didalam  RDP kita pada pagi hari ini. Ini apa? Kami ini nggak  ada guna ini Komisi IX, kami bagian dari negara ini pak, penyelenggara negara   kami pengawasan.  Bapak mau anggaran   tetap persetujuan   kami  mau melaksanakan, ini ada staf bapak apapun dia dibawah  pimpinan bapak saya mohon  ada satu  tindakan yang  tegas, tolong kami diberitahu apa tindakan   bapak terhadap orang tersebutBPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
Robert Rouw 3 Gerindra Papua Laki-laki Oke, berarti satu lagi itu masih ada dirumah sakit waktu kami kunjungan kerja itu kunjungan langsung ke rumah sakit ada dikasih tunjuk PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 18 kami satu perbedaan juga mereka pegang bahwa ini satu yang 5 dan satu yang 4, 4 ini ya anastesis dan yang 5 ini yang bermasalah. Berarti ada satu lagi di rumah sakit yang anda tidak terima kan? Karena kami ke rumah sakit dikasih contoh bahwa satu diambil sama mereka satu lagi masih ada. Karena kami waktu kunjungan kesana dikasih tunjuk kami itu, bahwa dikasih contoh ada satu yang 5 mili ini dan yang satu 4 mili, yang bermasalah 5 mili ini ya.Kesehatan Anastesis 9
Robert Rouw 4 Gerindra Papua Laki-laki Tidak tidak, jadi kemarin yang 5 mili ya labelnya buvanest tapi ternyata isinya kan asam itukan, jadi kalau dibilang label bedanya benar labelnya beda tetapi yang ada disana yang kasus inikan labelnya buvanest semuanya.Kesehatan Asam traneksamat, buvanest 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Yang berikut ke Hexa , sebagai distributor saya kira anda harus bertanggungjawab juga kepada ini . Tadi anda sampaikan anda terima barang order, anda tinggal langsung karena label sudah anda tinggal sampaikan padahal anda nggak tahu isi dalamnya apa. Anda harus buka lihat itu, kalau di luar negeri anda yang kena, karena dia distributor, dia harus tahu isinya benar nggak ini, baru saya kasih orang pemakai, tidak anda terima dari pabrik langsung anda sodori pemakai, anda harus tahu isinya, benar nggak isi dalam ini karena anda langsung kepada pemakai iya kan? Bukan anda terima utuh-utuh terus anda berikan disana , anda enak , pabrik kena padahal anda yang bertanggung jawab karena anda yang distributorkan kepada pemakai dibawah.Kesehatan Distributor 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Yang berikut ke Hexa , sebagai distributor saya kira anda harus bertanggungjawab juga kepada ini . Tadi anda sampaikan anda terima barang order, anda tinggal langsung karena label sudah anda tinggal sampaikan padahal anda nggak tahu isi dalamnya apa. Anda harus buka lihat itu, kalau di luar negeri anda yang kena, karena dia distributor, dia harus tahu isinya benar nggak ini, baru saya kasih orang pemakai, tidak anda terima dari pabrik langsung anda sodori pemakai, anda harus tahu isinya, benar nggak isi dalam ini karena anda langsung kepada pemakai iya kan? Bukan anda terima utuh-utuh terus anda berikan disana , anda enak , pabrik kena padahal anda yang bertanggung jawab karena anda yang distributorkan kepada pemakai dibawah.Kesehatan Hexapharm 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki g ya kan? Maka untuk terjadi satu kesalahan itu sangat susah, maka kalau ada kejadian ini saya kira sebagai pabrik yang punya nama dan ini menyangkut hayat hidup orang banyak di dalam perusahaan dan hidupnya oerusahaan saya kira anda harus berhati-hati benar terhadap pengakuan-pengakuan anda terhadap kesalahan ini. Tadi sudah di PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 25 sampaikan bahwa anda ada buat pernyataan, saya ingin tahu juga sama teman-teman tolong distress pernyataan itu apa sih? Mengakui bahwa obat ini anda punya apa apa? Iya kan? Tadi disampaikan bahwa ada perbedaan-perbedaan antara buvanest dan asam itu. Tetapi yang kejadian kan buvanest , labelnya buvanest juga isinya memang asam di sana. Masalah isinya 5 mili yang anda bilang ada contoh anda ambil ternyata yang satu benar yang d itu buvanest ya iya buvanest karena 4 mili, karena anda ambil satu 4 dan satu 5, yang 4 itu buvanest asli, yang 5 adalah asam yang jadi masalah ya kan? Anda harus benar-benar yakin dulu ini punya saya baru anda ngaku kepada rumah sakit kalau memang ada pengakuan anda ke rumah sakit, karena pengakuan anda itu menyangkut hajat hidup perusahaan iya kan. Begitupun rumah sakit kalau dia salah dia pasti harus bertanggungjawab.Kesehatan Kalbe 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Jadi tolong berikan keterangan kami yang sebaik-baik dan sejujurjujurnya kalau salah bilang salah kalau anda nggak salah jangan anda ngaku salah, perusahaan rusak itu begitu. Soal penyelidikan saya kira ya kita tahu kalau di label sama biasa pasti beda sama di label sama , bisa di cek. Bahwa ini anda label yang benar apa ini , rumah sakit yang label ya kan? Baru anda buat pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon jangan kami , masyarakat jadi ragu semua dengan kasus ini. Kalau memang itu kesalahan ya supaya kami cepat selesai tutup ini masalah ya kan? Kalau anda bilang ini salah anda ya anda akui, kalau anda bilang kami telah menemukan ini bukan kesalahan kami, kami kejar rumah sakit itu harus dia bertanggung jawab supaya case ini semua terbuka. Jadi kita jangan bingung nanti ke depan, saya kira itu KetuaKesehatan Kalbe 9
ROBERT ROUW 2 Gerindra Papua Laki-laki Tadi teman-teman dan N FT sampaikan bahwa Puskesmas ditempatnya itu ada tapi dokternya tidak ada, kalau kami semuanya tidak ada, 70% masyarakat di Papua itu ada dipegunungan dan itu belum semua merasakan pelayanan kesehatan yang Iayak. Jadi saya titip adik-adik, harapan saya UI bisa melahirkan tenagat enaga ahli yang banyak untuk Papua, biar kami juga bisa menikmati kemerdekaan ml seperti saudara-saudara kami yang lain. Karena bicara kesehatan, kami sangat, sangat, sangat tertinggal, semua, mulal dan fasilitas, tenaga dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih.Kesehatan Kesehatan Nasional 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Pertama-tama mungkin tadi semua ke Kalbe, saya mulai dari Hexpharm dulu. Tadi Hexa sampaikan bahwa Hexa adalah pemegang hak paten ya? Artinya pemegang hak legislasi, ya legislasi ya hak patennya, inikan cuma Kalbe cuma pembuatan produksinya disana ya kan.Kesehatan Pemegang hak paten 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Jadi bagaimana ini anak perusahaan dan lain-lain tadi disampaikan , ya inilah makanya BUMN kita ya begini posisinya gitu. Habis kan Kalbe pemegang hak itu, Kalbe belilah langsung dari sana , jangan melalui perusahaan-perusahaan lagi, jadi Kalbe ini cuma jadi pabrik saja yang , ada perusahaan lagi dibawah itu, kan harusnya pabrik melalui semua gitu ya kan? Jadi ya BUMN tipenya seperti ini perusahaan negara ini, kalau swasta pasti dia langsung itu.Kesehatan Pemegang hak paten 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki g ya kan? Maka untuk terjadi satu kesalahan itu sangat susah, maka kalau ada kejadian ini saya kira sebagai pabrik yang punya nama dan ini menyangkut hayat hidup orang banyak di dalam perusahaan dan hidupnya oerusahaan saya kira anda harus berhati-hati benar terhadap pengakuan-pengakuan anda terhadap kesalahan ini. Tadi sudah di PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 25 sampaikan bahwa anda ada buat pernyataan, saya ingin tahu juga sama teman-teman tolong distress pernyataan itu apa sih? Mengakui bahwa obat ini anda punya apa apa? Iya kan? Tadi disampaikan bahwa ada perbedaan-perbedaan antara buvanest dan asam itu. Tetapi yang kejadian kan buvanest , labelnya buvanest juga isinya memang asam di sana. Masalah isinya 5 mili yang anda bilang ada contoh anda ambil ternyata yang satu benar yang d itu buvanest ya iya buvanest karena 4 mili, karena anda ambil satu 4 dan satu 5, yang 4 itu buvanest asli, yang 5 adalah asam yang jadi masalah ya kan? Anda harus benar-benar yakin dulu ini punya saya baru anda ngaku kepada rumah sakit kalau memang ada pengakuan anda ke rumah sakit, karena pengakuan anda itu menyangkut hajat hidup perusahaan iya kan. Begitupun rumah sakit kalau dia salah dia pasti harus bertanggungjawab.Kesehatan Pernyataan tertulis 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Jadi tolong berikan keterangan kami yang sebaik-baik dan sejujurjujurnya kalau salah bilang salah kalau anda nggak salah jangan anda ngaku salah, perusahaan rusak itu begitu. Soal penyelidikan saya kira ya kita tahu kalau di label sama biasa pasti beda sama di label sama , bisa di cek. Bahwa ini anda label yang benar apa ini , rumah sakit yang label ya kan? Baru anda buat pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon jangan kami , masyarakat jadi ragu semua dengan kasus ini. Kalau memang itu kesalahan ya supaya kami cepat selesai tutup ini masalah ya kan? Kalau anda bilang ini salah anda ya anda akui, kalau anda bilang kami telah menemukan ini bukan kesalahan kami, kami kejar rumah sakit itu harus dia bertanggung jawab supaya case ini semua terbuka. Jadi kita jangan bingung nanti ke depan, saya kira itu KetuaKesehatan Pernyataan tertulis 9
Robert Rouw 5 Gerindra Papua Laki-laki Maka catatan saya anda harus bertanggung jawab begitu. Yang berikut pada Kalbe tadi teman-teman banyak yang sudah sampaikan ini , Pak Ketut juga tadi sampaikan bahwa ada pernyataan dari saudara tentang kesalahan itu. Saya juga mau minta ketegasan dari saudara agar kami jangan repot-repot cari siapa salah siapa salah, ya sekarang yang bermasalah kan obat ini , obat ini hasil produk anda . Tadi disampaikan tentang quality controlnya , produknya, itu kalau saya lihat susah sekali untuk bisa terjadi kesalahan. Kalau dia lebih dia ..., kalau ada kotoran ... Ya kan? Pelabelan semua melalui komputerisasi , tidak ada yang melalui orang ya kan?Kesehatan Quality control 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Ya sebentar, empat itu, berapa yang diterima yang masih utuh itu ada berapa yang 5 mili dan berapa yang 4 mili?Kesehatan Sampel 9
Robert Rouw 2 Gerindra Papua Laki-laki Dua unit itu yang satu ada 5 mili dan yang satu 4 mili?Kesehatan Sampel 9
Robert Rouw 3 Gerindra Papua Laki-laki Oke, berarti satu lagi itu masih ada dirumah sakit waktu kami kunjungan kerja itu kunjungan langsung ke rumah sakit ada dikasih tunjuk PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 18 kami satu perbedaan juga mereka pegang bahwa ini satu yang 5 dan satu yang 4, 4 ini ya anastesis dan yang 5 ini yang bermasalah. Berarti ada satu lagi di rumah sakit yang anda tidak terima kan? Karena kami ke rumah sakit dikasih contoh bahwa satu diambil sama mereka satu lagi masih ada. Karena kami waktu kunjungan kesana dikasih tunjuk kami itu, bahwa dikasih contoh ada satu yang 5 mili ini dan yang satu 4 mili, yang bermasalah 5 mili ini ya.Kesehatan Sampel 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Pak Ketua, sebelum tutup. Saya kira kesimpulan ini kita sudah terbawa dalam keputusan MK bahwa memberikan rincian masing-masing program, harusnya rancangan program karena kita belum setuju itu, rancangan program ya.Ketenagakerjaan Keputusan MK 9
Robert Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Ya Ketua, saya kira apresiasi saja, jangan menerima, menerima ini nanti konotasinya bisa   orang pikir   kita sudah   terima itu, kita menyetujui itu barang. Apresiasi saja ketua. Ketenagakerjaan Menerima 9
ROBERT ROUW 2 Gerindra Papua Laki-laki Tadi teman-teman dan N FT sampaikan bahwa Puskesmas ditempatnya itu ada tapi dokternya tidak ada, kalau kami semuanya tidak ada, 70% masyarakat di Papua itu ada dipegunungan dan itu belum semua merasakan pelayanan kesehatan yang Iayak. Jadi saya titip adik-adik, harapan saya UI bisa melahirkan tenagat enaga ahli yang banyak untuk Papua, biar kami juga bisa menikmati kemerdekaan ml seperti saudara-saudara kami yang lain. Karena bicara kesehatan, kami sangat, sangat, sangat tertinggal, semua, mulal dan fasilitas, tenaga dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih.Layak BPJS 9
ROBERT ROUW 2 Gerindra Papua Laki-laki Tadi teman-teman dan N FT sampaikan bahwa Puskesmas ditempatnya itu ada tapi dokternya tidak ada, kalau kami semuanya tidak ada, 70% masyarakat di Papua itu ada dipegunungan dan itu belum semua merasakan pelayanan kesehatan yang Iayak. Jadi saya titip adik-adik, harapan saya UI bisa melahirkan tenagat enaga ahli yang banyak untuk Papua, biar kami juga bisa menikmati kemerdekaan ml seperti saudara-saudara kami yang lain. Karena bicara kesehatan, kami sangat, sangat, sangat tertinggal, semua, mulal dan fasilitas, tenaga dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih.Pelayanan Kesehatan Nasional 9
ROBERT ROUW 1 Gerindra Papua Laki-laki Pak Dede. Sebentar saja. Terima kasih Pimpinan Sidang. Saya Iangsung saja Prof. Saya terima kasih banyak, bangga pada Prof, bahwa disini ada adika dik saya dan Papua yang ikut mengambil S3 di UI. Terus terang Prof, bicara kesehatan di Papua sangat, sangat, sangat terbelakang dan sangat membutuhkan sekali. Jadi karena Prof, bidangnya pendidikan, saya titip adik-adik saya mi untuk bisa dibimbing agar mereka bisa kembali ke sana untuk membantu saudara-saudaranya di sana. Kita memang banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan disana, kalau bicara asuransi kesehatan dan sebagainya, saya kira kami tidak terlalu tertarik karena apa gunany itu semua, tenaganya tidak ada disana.Tenaga kesehatan di PapuaKesehatan Nasional 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Warabakatuh.BPJS Kesehatan dana kecil 9



ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Nama Roberth Rouw Dapil Papua, A-396 Partai Gerindra. Pimpinan, saya kira kita yang ada disini Komisi IX adalah partnernya Menteri Kesehatan. Maka sejak melihat anggaran kesehatan seperti tadi disampaikan oleh Saudara Budi bahwa sangat kecil sebenarnya alangkah baiknya kami yang ada di sini, teman-teman yang ada di Banggar bisa nanti bersama Ketua usul Pimpinan untuk nanti bersama-sama dengan Ibu Menteri untuk mungkin kita sinergikan. Karena kami terus terang melihat di anggaran itu ada ketidakadilan disana, bahwa BUMN itu begitu besar anggarannya, itu tidak langsung mengena masyarakat. Sedangkan negara ini harus menjamin masyarakat. Ya kesejahteraan masyarakat itu kesehatan, pendidikan. Kesehatan sangat penting tadi disampaikan bahwa kalau pintar, kalau buduk untuk apa. Maka dia harus sehat, kalau orang sehat pasti pintar, tidak mungkin dia pintar tidak sehat. Jadi ini yang harus kita ingat bahwa masyarakat harus sehat, baru dia bisa pintar. Kesehatan nomor satu. Maka kita harus bersama-sama untuk mengawal ini. Karena kita berbuat ini untuk rakyat, maka kita harus bersama-sama dengan Ibu mari apa yang perlu program untuk memberikan ke rakyat? Maka kita berbicara disana ada datanya, ini dari kami Komisi IX dari Departemen Kesehatan perlu dana segini, untuk apa saja? kami harus punya data, dan ini kami harus duduk bersama bu. Bukan kami disini saling melempar tanggung jawab atau cuma berdiskusi disini bu, tapi kami harus berbicara dengan data nanti untuk kami perjuangkan itu.BPJS Kesehatan Ketidakadilan anggaran 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi harapan saya Ketua, kami yang ada di sini saya kira ada 9 ya sembilan bisa kami dikumpulkan untuk kami perjuangkan semua. Dari komisi karena kami berbicara disini bukan untuk pribadi tapi untuk rakyat semuanya melalui Komisi IX. Ini yang saya ingin sampaikan. Berikutnya Ibu Menteri, Saya kira Ibu sudah ke daerah kami dari Papua. Kami sangat terkebelakang , ya semua akan terkebelakang. Kesehatan dan sebagainya, masyarakatnya di sana kurang gizi dan sebagainya. Jadi Saya minta komitmen Ibu untuk bisa kita menjaga bagian daripada republik ini jangan sampai dia tidak menganggap republik ini bagian daripada dia ya. Kita tahu Papua sekarang lagi bergejolak besar sekali di sana, kenapa Presiden bisa datang ke sana, Natal bersama masyarakat Papua? Karena ada masalah besar yang ada disana, nah ini harus diselesaikan.BPJS Kesehatan Komitmen untuk Papua 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Tolong Ibu staf Ibu yang melaksanakan itu melalui prosedur-prosedur yang kami nggak tahu prosedurnya bu .Kami bukan pejabat pemerintahan, kami ini wakil rakyat disini. Rakyat juga tidak tahu prosedur, rakyat cuma tahu kami harus sehat. Jadi mohon Ibu nanti Saya akan berikan ini bu, ini usulan dari saya yang telah sya tulis, saya tidak akan bicara banyak tapi saya cuma minta itu kepada ketua agar kami bisa memperjuangkan ini karena kami adalah partner Ibu untuk bisa menjaga, membantu karena kami ada di Banggar. Nah teman-teman Banggar nanti kami akan ikut bicara, kami memang melihat tidak pantas ini kesehatan dananya sekecil ini sedangkan ini berhubungan langsung dengan masyarakat.BPJS Kesehatan Prosedur, 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Kita wajib hukumnya untuk mendukung itu bu. Dan satu lagi bu, kami ini diberi sesuai sama Undang-undang untuk hak mengajukan karena kami diberi tanggung jawab untuk mengadakan Reses ke Masyarakat. Kalau kami terus disampaikan kalau kami mengajukan usulan-usulan kami dari Dapil kami harus melalui mekanisme lagi kami datang melalui daerah untuk mengusulkan, ya kami nggak usah Reses, kami tinggal datang ke propinsi, dinas kesehatan mana itunya kami mau ini kami sampaikan, nggak perlu kami ketemu rakyat. Tapi kami harus datang ke rakyat melihat itu dan kami sampaikan kepada Ibu dan tugas Ibu dan staf untuk melaksanakan itu, prosedurnya dijalankan melalui mekanisme di Departemen Ibu. Bukan kami lagi yang suruh harus ke bawah- ke bawah. Tugas kami diberikan oleh Undang-Undang harus mendatangi konsituen kami, mendatangi rakyat langsung ke daerah, ya kan kami sudah bersusah payah. Saya kemarin cuacanya hujan, angin saya datang kesana naik sampan naik ini datangi rakyat disana. Liat rakyat kami disana, saya ingin sampaikan itu Ibu. Jadi kami tidak lagi diberi beban lagi harus melalui ajukan dari bawah data itu tugas Ibu ke sana, kami datang dengan data kok, kami datang ke sana kecuali kami tidak datang, kami datang.BPJS Kesehatan Reses DPR ke daerah 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Saudara Kepala Badan POM, kenapa saya sebutkan tadi 29 Kabupaten kota? Satu Dapil itu pak. Menurut saya kehadiran Bapak mewakili negara untuk menjamin warganegara Indonesia, Bapak dibentuk untuk sebagai pengawas apa yang beredar di Indonesia , apa yang beredar di masyarakat, yang menjamin itu tugas Bapak. Menurut saya kehadiran bapak memang masih kurang karena tadi teman-teman semua sudah sampaikan bahwa Bapak masih kurang diperkuat dengan hukum. Tapi apapun itu bapak adalah wakil negara, Bapak harus bertanggungjawab kepada itu semua. Kami di Papua adalah tempat tong sampah untuk makanan-makanan, obat-obat yang beredar disana. Kalau Bapak lihat koran-koran lokal di Papua itu sangat banyak sekali suplemen atau obat-obat yang beredar disana, yang dari luar masuk itu diiklankan begitu, banyak sekali, dan menurut saya itu pasti belum melewati kajian dari tempat Bapak sebagai penanggungjawab peredaran obat-obat itu. Dan makanan-makanan yang beredar , makanan-makanan kecil dari luar , kita liat semua yang beredar dari sana itu dari luar, dari Cina dari mana-mana ya. Dan itu di Jawa saya nggak lihat, tapi ada di sana itu. Kehadiran BP POM di Papua khususnya menurut saya belum ada, saya minta perhatian bapak ya.BPOM BPOM di Papua 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Kami lihat disekolah-sekolah, kalau disekolah yang elit-elit itu mungkin tidak terlalu ya, tapi di sekolah-sekolah yang kumuh itu beredar makanan yang tidak layak, anak-anak itu makan. Itu makanan yang dibuat pedagang-pedagang itu nggak layak itu, ini tugas Bapak untuk mengawasi itu, ya kan. Dibikin menarik warna-warna itu warnya tidak jelas itu bahannya, ya kan cuma supaya menarik anak-anak itu menarik dikasih makan, jadi anak-anak itu dibikin kayak binatang, ikan kalau dibikin umpannya menarik dia makan, ini tugas bapak untuk itu, di Jakarta masih banyak, apalagi di pelosok-pelosok. Saya sering ke pelosok-pelosok lihat anak-anak sekolah kalau keluar dari sekolah itu waduh itu minuman warna-warnanya , es itu warnanya wah ini warna apa yang dipakai? Ini tugas bapak harus bisa menjaga itu semua. Kita menaruh harapan besar untuk bapak bisa menjaga mulai dari anak-anak kami yang di sekolah-sekolah dasar tolong diprotect mereka, mereka adalah masa depan bangsa kita. Jangan nanti , besok separuh itu sudah kena kanker. Kita tahu bahwa sekarang lihat tingkat kematian kanker besar sekali di Indonesia, penyakit-penyakit gagal ginjal, kami Papua sekarang gagal ginjal sangat besar karena itu.Saya ingin sampaikan, ini bukan ini, ini Ibu saya sendiri yang kena dengan salah satu produk akhirnya dia gagal jantung, itu yang sekarang banyak, dan itu di Papua banyak yang kena obat itu. Saya sebutkan bahwa itu herballife, herbalife itu kena, ibu saya kena, ada satu lagi kakak saya ternyata bisa dia kuras habis kekurangan garam dan gagal jantung, 6 bulan kena gagal jantung, 6 bulan koma di rumah sakit, baru meninggal karena minum itu, tapi sampai sekarang saya lihat masih beredar, dan waktu kami periksa di dokter kami sampaikan ini yang diminum gitu, dokter sampaikan ini tidak baik, tapi tindak lanjutnya tidak ada gitu, harusnya dokter itu sampaikan bahwa ada pasien kasusnya ini bahwa ini tidak baik gitu. Kami tahu sekarang ibu-ibu di Papua banyak yang besar-besar, gemuk-gemuk kan? Cari cepat ini ya minum itu dia, promosikan disana karena itu kena. Ini banyak kasus tapi masih bebas berjalan, mobil masih tulisannya besar-besar, apakah ini karena setorannya bagus laku, jadi dia boleh bebas beredar . Saya mohon perhatian bapak untuk bisa melihat itu.BPOM Kasus di lapangan 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi mungkin itu saja dari saya. Atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Kunjungan kerja 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Yang satu lagi bahwa di sana ada Kabupaten kota yang ada di tengah-tengah pegunungan, itu kalau mereka mau makan hasil laut itu sangat susah karena kita tahu transportasi kesana susah ya kan, jadi pengawasan itu pun susah. Yang beredar dari sana tidak terdeteksi seperti apa pengawasannya ya, karena dia akan naik pesawat , untuk bicara soal bagaimana menjadi kesegaran itu pun susah kita karena hubungan itu sangat terbatas ya. Jadi pasti harus ada cara-cara tertentu yang bisa menjaga supaya dia tidak rusak.Nah ini apakah cara-cara yang dipakai ini sudah benar apa belum? Nah itu pengawasannya belum ada. Maka menurut saya harus ada juga Badan POM di tempat sana terutama di daerah Wamena karena itu hampir semua pintu masuk ke pegunungan itu di sana. Tadi Bapak sampaikan ada pengawasan di daerah-daerah perbatasan, ada di Merauke. Kalau Merauke itu tidak ada jalan darat yang sekarang bisa dari perbatasan ya dari ... masuk, kalau di Jayapura ada pak, itu lintas batas setiap saat lewat di sana. Maka mungkin yang penting harus ada di sana ya kan, karena itu langsung ada lintas batasnya. Ada , tiap hari ada, masuk keluar dari sana, jadi itu belum ada disana pak.BPOM Pengawasan di Papua 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Sebentar lagi kami memasuki era Mea ini pasti lebih banyak lagi banjir produk-produk dari luar, dan itu tugas Bapak untuk bisa menjaga itu. Sekarang saja banyak suplemen yang beredar begitu mahal tapi tidak melalui saya lihat tidak melalui BP POM. Produk-produk itu keluar melalui multilevel yang begitu, buka cabang di Indonesia, produknya itu sangat mahal, satu paket bisa sampai 30-an juta segala macam, ini apakah sudah melalui Bapak? kami juga masih lihat di TV beredar itu ya kan? Semua ada klinik-klinik dari luar muka ini apakah itu sudah melalui tempat Bapak?BPOM Pengawasan produk impor 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi ini yang mungkin Komisi IX kami harus juga bisa memperkuat Badan POM ini agar mungkin bisa punya wewenang yang lebih besar menurut saya agar Bapak bisa benar-benar menjaga masyarakat Indonesia tidak menjadi tempat sampah untuk semua produk yang akan bisa kami. Kami keluar negeri ke Australia kami bawa makanan turun saja ditahan nggak boleh, makanan dari pesawat turun nggak boleh , dibuang, tempat kami sangat bebas. Nah ini yang mungkin menurut saya kita harus juga memberikan perkuat tadi teman-teman sudah sampaikan saya kira kita sepakat, kita semua punya kepedulian terhadap itu. Tapi yang paling penting bagi saya tolong Bapak sebagai pengawas itu melihat anak-anak kami karena anak-anak kami itu adalah penerus bangsa kami ke depan. BPOM Penguatan BPOM 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Yang berikut Pak kita lihat bahwa kalau setiap kali hari besar lebaran, tahun baru itu ada gerakan BP POM, ada kita lihat gerakan, nah setelah itu tidur. Tugas Bapak ini kan pengawas maka saya kira tugas yang paling penting itu ada di lapangan gitu, bukan ada di dalam ruangan, ada dilapangan yang mengawasi, membuat , selalu memberikan, tadi teman-teman sudah menyampaikan harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat, Bapak harus bisa juga bekerjasama dengan Departemen Perindustrian. Kalau kita bicara jujur apa pun yang harus dihasilkan oleh industri sebelum itu beredar harus melalui ujicoba di tempat Bapak, dapat sertifikat dari bapak baru boleh beredar, karena yang bertanggung jawab semua adalah Bapak Bagaimana pun tidak boleh lepas, maka menurut saya melalui Komisi IX 9 kami harus memperkuat lagi BP POM , mendorong lagi BP POM agar diperkuat untuk bisa lebih mempunyai wewenang yang lebih besar.BPOM Peningkatan pengawasan 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi banyak masih kita harus berikan dukungan tapi Bapak juga harus bisa bekerja yang benar ya kan. Kalau kita mau jujur kita ke Glodok sana obat-obat itu beredar disana tidak ada itu yang kenal, saya sudah kesana pak saya lihat. Paling banyak kalau kita bicara jujur yang supply ke Republik ini ada di sana gitu, Bapak nggak usah ke daerah, pintunya ada di sana disana saja lihat, kosmetik yang tidak benar beredar daerah asalnya semua dari sana, Glodok saja sana, kalau orang bicara tekstil ke Tanah Abang, kalau bicara obat ini ke Glodok, Pramuka, tapi itu semua dari sana paling banyak Glodok. Mungkin saya usulkan sekali kita bikin Kunker ke Glodok untuk lihat itu obat-obat beredar. Kosmetik itu semua dari sana Pak, dari sana baru dia beredar ke daerah. Jadi Bapak tidak usah terlalu jauh-jauh ke daerah lagi, bapak tutup disitu tahan semuanya, tidak masuk.BPOM Peredaran obat 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi tolong Pak supaya dewan ini memberikan juga masukan-masukan dan ini supaya ini semua kebijakan jangan disamakan semuanya . Ada daerah-daerah yang saya kira harus diberikan pengecualian. Supaya jangan semua, kita pakai kacamata kuda ini, yang tadi disampaikan parameternya Jakarta. Di Jakarta saja masih banyak terjadi ya kan? Mempersulit teman-teman. Tadi banyak teman-teman sampaikan juga bahwa orang di rumah sakit harus ambil obatnya di apotik tidak usah jauh-jauh, saya kemarin ada di daerah Cikupa, daerah pabrik itu. Keluhan dari para karyawan pabrik mereka ke rumah sakit tapi harus ngantri di apotik kimia farma yang ada di daerah cuma satu apotiknya. Ya bagaimana ngantrinya sekian lama orang pasiennya sudah meninggal di rumah sakit janga-jangan mesti ngantri untuk ngambil obat ini di apotik itu. Inikan yang dekat didalam cuma berapa kilo dari ibukota negara ini. Ini kejadian-kejadian masih ada pak. Jadi tolong bapak evaluasi dulu yang benar baru kita bicara bagaimana bisa, jangan nuntut saja ini harus naik sekian karena ada APBNP 5 triliun yang diberikan kepada BPJS makanya ini harus naiklah, ini berikan dulu pelayanan yang baik, sudah pantaskah pelayanan itu baru kita setuju. Saya kira itu teman-teman sekalian harapan saya jangan sampai nanti kita buru-buru lagi menyetujui ini, kita harus benar-benar evaluasi dulu kalau dari tempat kami dari Papua , saya tidak menyetujui untuk menaikkan ini karena BPJS belum dirasakan dan , belum hadir di Papua menurut saya.Jaminan Sosial Ketimpangan pelayanan, daerah terpencil 9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Saya tidak terlalu banyak, saya cuma ingin menanyakan sesuai dengan tugas dewan jaminan sosial adalah mengadakan monitoring dan evaluasi. Yang ingin saya sampaikan di sini sesuai dengan tugas Bapak harusnya Bapak sampaikan ke kita di sini tentang hasil monitoring Bapak di tiap-tiap wilayah kami yang ada di sini. Taruhlah dari tiap-tiap pulau, seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi dan Papua. Agar kami tahu bahwa bapak ini benar monitoring di daerah kami tidak? Jangan-jangan bapak monitoring di daerah Jakarta saja dan parameter itu yang dipakai untuk Bapak membuat satu kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada BPJS. Kami ingin tahu juga bahwa bapak monitoring nggak di dearah kami, kalau Bapak sampaikan kami oh ya kemarin kami dapat masukan seperti itu, nah khusus seperti Papua, saya dari Papua. Mohon maaf saya Robert Rouw dari Dapil Papua Fraksi Gerindra. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kenapa demikian? Agar jangan Bapak di sini kalau bicara duit Bapak bicara ini ada duit kurang tapi pelayanannya apa yang bapak bicara kepada kami di sini? Bahwa sudah benar nggak? Masih ada kekurangan nggak? Itu yang Bapak sampaikan dulu kepada kami, maka kami bisa lihat oh ya memang ini pantas kami bisa menyetujui memberikan karena masih kekurangan-kekurangan. Tapi menurut saya, kebetulan saya baru pulang Reses di daerah saya , saya menanyakan di beberapa rumah sakit yang saya datangi di rumah sakit-rumah sakit rujukan itu orang Papua itu tanya ini BPJS ini binatang apa bapak? Mereka bingung ini apa binatangnya katanya, kami nggak tahu, yang kami tahu di sini kami pegang ada KPS yaitu Kartu Papua Sehat, nah itu kartu saktinya orang Papua untuk kesehatan , jadi mereka nggak tahu BPJS ini binatang apa katanya. Karena itu benar-benar yang bisa menjaga dan membuat masyarakat Papua sekarang merasa bahwa dia diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saya tidak pikirkan bagaimana kalau Kartu Papua Sehat itu dicabut dan diberikan kepada BPJS, pasti masyarakat Papua akan ribut semuanya, karena mereka saya tanya di pelayanan rumah sakit Bapak benar katanya, kami ada beberapa yang datang untuk memakai BPJS begitu kami hubungi BPJS dipersulit sekali, kami di rumah sakit, harus ini harus itu kan kasihan pasiennya ini, terpaksa kami suruh daftarkan dia pergi ngambil kartu Papua Sehat karena itu tidak ada bicara syaratnya ini syaratnya itu tidak, orang Papua ambil itu kartu pergi punya KTP pergi, langsung terlayani. Rumah sakit jadi kami susah Pak katanya. Selalu kami ajak BPJS ya dipersulit makanya lebih baik kami pakai kartu ini saja Papua Sehat.Jaminan Sosial Monitoring Papua, kesulitan di daerah terpencil9
ROBERTH ROUW 1 GERINDRA Papua Laki-laki Jadi ini yang saya ingin penjelasan dari Bapak tentang hasil laporan Bapak di daerah-daerah kami khususnya di Papua, apakah betul Bapak bisa menurut saya sampai nggak itu disana? Karena hasil yang kami dapatkan dilapangan tidak ada. Orang Papua tidak merasa BPJS ini ada disana ya kan? Sedangkan dana Otsus itu kalau bisa menurut saya karena ini tanggung jawab pemerintah sebagai negara memang harus bertanggungjawab terhadap masyarakat, maka orang Papua itu adalah orang Indonesia juga Pak. Jadi harus dilayani oleh BPJS, jangan lagi dikotak-kotakkan bahwa dia karena orang Papua maka dia pakai Kartu Papua Sehat. Ya bagaimana kalau mereka keluar dari Papua rujukan, ironis kan kalau dia rujukan ke Jawa sini pakai Kartu Papua Sehat, sepantasnya dia rujukkan kesini i memakai kartu BPJS, dan itu yang terjadi selama ini di Papua selalu memakai Kartu Papua Sehat. Kendala-kendalanya pak misalnya BPJS harus melalui puskesmas, di sana puskesmas itu sama kampung-kampung itu kalau mau ke puskesmas mesti naik ada yang harus naik sampan, perahu biaya ke puskesmas lebih mahal daripada biaya ke rumah sakit, karena puskesmas itu jauh-jauh, kampung itu jauh-jauh Pak bagaimana kalau dia ke puskesmas dulu baru dia ke rumah sakit? Orang Papua itu tanahnya kaya pak, orang yang miskin pak. Jadi jangan dilihat orang Papua tanahnya kaya tapi orang miskin semua. Ini kendala, makanya dipakai ya itu Kartu Papua Sehat , cuma bawa keterangan dari kepala kampungnya, pergi di rumah sakit dilayani. Coba kalau dibawa keterangan dari kepala kampungnya bawa ke BPJS nggak dilayani pak, nggak dianggap dan itu mempersulit.Jaminan Sosial Papua tidak terlayani BPJS 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Saya cuman sedikit saja karena tadi teman dari Aceh sampaikan, saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh teman saya dari Aceh, kami di Papua juga sama seperti itu bahwa banyak balai latihan itu BLKBLK yang terbengkalai, tidak jelas kemana arahnya begitu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dan janji sumpah kami bahwa memperjuangkan konsituen kami, daerah kami, saya minta mungkin Bapak Bina Penta bisa memberikan data-data tentang balai latihan yang ada di provinsi kami agar kami tahu dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi bahwa tolong kami dilibatkan juga untuk di daerah kami, karena kami yang tahu juga disana, kami yang turun bersama rakyat disana ya untuk bisa bersama-sama Bapak untuk membuat program untuk masyarakat kami, seperti kemarin saya datang ke daerah saya itu ada satu kampung, tiga kampung itu disitu menghasilkan buah durian yang begitu banyak sampai terbuang-buang disitu, alangkah baiknya kalau ada balai latihan yang untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan penghasilannya melalui hasil buminya, pemerintah memberikan program-program untuk penanaman buah dan sebagainya dan itu dilaksanakan dengan baik tetapi hasilnya sekarang terbuang-buang tidak tahu mau dikemanakan. Jadi, seperti itu Pak, mungkin nanti saya bisa bersama Bapak untuk bisa membuat satu balai latihan di daerah sana, di daerah Yapen itu agar bisa tepat gunalah, masyarakat bisa mempergunakan hasil-hasil buminya untuk bagaimana bisa meningkatkan kehidupan mereka. Saya kira itu Pak, mungkin kami bisa dilibatkan. Saya kira itu saja Ketua. Terima kasih.Ketenagakerjaan BLK 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Mendengar tadi teman-teman sampaikan, apalagi dari Pak Ansory bahwa Komisi IX periode yang lalu telah membuatkan Panja, saya kira hasilnya sangat baik dan menurut saya kita harus mendukung penuh rekomendasi yang sudah disampaikan oleh yang dihasilkan oleh Komisi IX periode yang lalu.Outsorcing Keputusan Panja Komisi IX 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Teman-teman Geber dan SP Bulog, Saya Robert Rouw, Fraksi Gerindra, Dapil Papua. Ketua Umum Gerindra jelas mendukung sepenuhnya tentang penghapusan outsourcing. Dari visi misi beliau kemarin kita semua bisa melihat bahwa Gerindra akan konsen untuk menghapus perbudakan buruh melalui outsourcing. Kenapa, kita lihat bahwa outsourcing ini ada di BUMN. BUMN adalah pemerintah dan ini ladang korupsi. Melalui outsourcing ini BUMN-BUMN itu mengadakan korupsi, besar peluangnya di situ. Maka saya kira Komisi IX kita harus konsen untuk menekan pemerintah saya setuju dengan Bu Okky tadi bahwa harus melalui Pimpinan DPR RI untuk bisa kita bersama-sama dengan Komisi VI dan komisi-komisi yang terkait dengan tenaga kerja untuk bisa menghapus perbudakan iniOutsorcing Mendukung penghapusan outsorcing 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Ini perbudakan yang dilakukan oleh negara, ini kan sangat..., kita semua tadi mendengar itu apa yang disampaikan oleh teman-teman dari SP Bulog ini kan tidak manusiawi ya. Katanya negara melindungi segenap tumpah darah, memberikan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mahir tadi Undang-undang Dasar kita Pasal 27, tetapi negara mengabaikan itu semua, dengan mengadakan praktek-praktek perbudakan dan ini harus kita hapusOutsorcing Mendukung penghapusan outsorcing 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Jadi saya setuju kita harus berjuang dan komit untuk menghapus yang namanya perbudakan melalui outsourcing yang dilakukan oleh negara melalui BUMN dan ini praktek korupsi. Praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh BUMN.Outsorcing Mendukung penghapusan outsorcing 9
Roberth Rouw 1 Gerindra Papua Laki-laki Jadi sekali lagi Ketua, kami mungkin dari Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya untuk penghapusan outsourcing dan kami mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Okky untuk melalui Ketua Komisi untuk meminta kepada 23 Ketua DPR RI karena kami semua ini adalah Anggota DPR RI untuk bisa bersamasama untuk menghapus perbudakan yang dilakukan oleh negara.Outsorcing Mendukung penghapusan outsorcing 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan nanti ada realisasi jawaban yang memuaskan sehingga bisa disampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi.Saya akhiri.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan data tumpang tindih 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Nah kematian akibat kanker yang pertama ini adalah kanker servik , di daerah BPJS memiliki program mensosialisasikan deteksi dini kanker servik dan sekaligus pemeriksaannya. Barangkali masukan buat BPJS karena sekarang sudah ada imunisasi HPV disitu mungkin bisa dialokasikan dana untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin bisa digratiskan untuk imunisasi HPV ini, karena memang biayanya sangat mahal sekali tetapi manfaatnya untuk seumur hidup, 3 kali untuk imunisasi ini , barangkali untuk pencegahan kanker servik tersebut. Kemudian masalah-masalah lain tentang BPJS yang banyak sekali mungkin barangkali bisa diperbaiki kanan banyaknya di lapangan ini tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan. Terutama biaya obat kemudian, kemudian biaya ambulans yang di situ sudah disebutkan akan di biaya oleh BPJS tapi kenyataannya pasien membayar sendiri untuk ambulan tersebutBPJS Kesehatan Imunisasi HPV 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Nah ini barangkali untuk sosialisasi lebihh dalam lagi bisa bekerja sama dengan ibu-ibu PKK barang kali karena bisa meminimalisasi dana karena setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten setiap bulannya itu pasti Ibu-ibu PKK mempunyai kegiatan yang mana mungkin BPJS bisa nebeng dengan kegiatan ibu-ibu PKK yang sudah didanai oleh Pemda setempat, agar tidak boros biaya dan barangkali bisa langsung tepat sasaran pak karena anggota dari PKK desa itu juga dari ibu-ibu PKK yang ada di desa. Dan apabila sosialisasi ini kemudian diteruskan oleh Ibu PKK desa kalau ibu-ibu pasti rayuannya lebih mantap, lebih mengena bagi ibu-ibu yang lain.BPJS Kesehatan Kerjasama dengan ibu-ibu PKK 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Nah barangkali dari Kementerian nanti bisa mengusahakan bagi mereka, kesejahteraan mereka dan kelangsungan karir mereka. Barangkali nanti kalau yang PTT bisa diangkat menjadi PNS barangkali nanti yang untuk tenaga kesehatan TKS ini bisa diprioritaskan untuk dijadikan PTT, barangkali step nya seperti itu ibuBPJS Kesehatan Kesejahteraan PTT 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Kemudian yang kedua masalah kartu KIS dan juga KKS, apakah ini program lain atau kata lain daripada PKH? kareana di daerah ada program yang disebut dengan PKH, dimana pesertanya itu adalah siswa miskin kemudian ibu menyusui yang dari keluarga miskin. Nah apakah datanya ini nanti tidak tumpang tindih dengan adanya KIS dan KKS tersebut, yang mana semuanya itu bekerja sama dengan Sosnakertran kemudian untuk siswa miskin bekerjasama dengan Diknas, dan keluarga miskin bekerjasama dengan Bappeda yang mana data-datanya itu mereka semua yang akan mengakomodir , itu yang kedua Ibu. Kemudian untuk BPJS , untuk Dirut BPJS bapak. Dari data AVI atau Angel Voice Indonesia yayasan peduli kanker , kanker merupakan penyakit Nomor 7 di Indonesia yang mematikan dari 230 juta penduduk Indonesia .BPJS Kesehatan KIS, 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan nanti ada realisasi jawaban yang memuaskan sehingga bisa disampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi.Saya akhiri.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan KKS, 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Disini saya tidak banyak bertanya, mungkin nanti ada usulan dari bawah ibu hasil Reses kami kemaren di bulan Desember sampai dengan Januari awal.Yang pertama mengenai sasaran RPJMN 2015-2019 yang kemaren Ibu presentasikan, di antaranya adalah meningkatkan upaya peningkatan Promkes dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. Kemudian meningkatkan upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah semua ini pasti melibatkan kader kesehatan dan juga Nakes TKS Ibu . Di lapangan biasanya koordinator bidan kemudian adik-adik bidan yang TKS itu selalu tadi cecar untuk selalu sosialisasi tentang PHBS untuk pemberdayaan masyarakatnya namun perhatian dari pemerintah disini dalam hal pemerintah pusat itu belum ada. Karena apa? dari pemerintah sendiri karena APBD sangat terbatas mereka lebih mengutamakan honor-honor daerah. Kenapa mereka TKS? karena honor sudah tidak ada kemudian kesempatan untuk PTT itu juga sudah tidak ada. Makanya supaya ilmu mereka tidak hilang dan tidak lupa karena ilmu kesehatan itu selalu harus di update, maka mereka rela untuk menjadi tenaga kesehatan TKS tersebut.BPJS Kesehatan Promotif preventif, 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.Terima kasih kepada pimpinan dan Wakil yang saya hormati Anggota Komisi IX.Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan beserta jajarannya,Dirut BPJS beserta jajarannya.BPJS Kesehatan PTT 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Nah, dalam kesempatan itu juga disampaikan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPJS Ketenagakerjaan berencana akan membangun rumah bagi pekerja atau housing benefit, nah yang ingin saya tanyakan disini perumahan tersebut itu diperuntukkan bagi pekerja informal atau formal, nah kalau untuk pekerja informal kami sangat setuju sekali karena merekalah yang memang betul-betul membutuhkan itu, tetapi kalau bagi pekerja yang barangkali jabatannya tinggi maka rumah tersebut bisa dibilang tidak bermanfaat, karena kenapa? Rata-rata yang sudah berpenghasilan tinggi mereka sudah memiliki rumah sendiri, ini yang saya tanyakan kepada Bapak Elvyn mohon penjelasannya dan juga mengenai sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, karena masih banyak sekali Pak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS.BPJS Tenaga Kerja Rumah bagi pekerja informal 9
SANIATUL LATIVA 1 GOLKAR Jambi Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan meskipun sudah disampaikan oleh Teman-teman yang terdahulu baik itu masalah sanksi administratif, bagi perusahaan ataupun kontraktor yang tidak menyetorkan dana BPJS atau tidak mendaftarkan karyawannya ke pihak BPJS, namun itu tidak saya tanyakan kembali, tetapi ada satu hal yang ingin disini saya sampaikan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 yang lalu, Bapak Elvyn telah menemui Bapak Presiden untuk menyampaikan laporannya tentang kesiapan BPJS dalam pelaksanaan 1 Juli 2015, dana kelola pada akhir Tahun 2014 yang siap dikelola ada pada akhir Tahun 2014 yang siap kelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp.187 triliun dengan imbal hasil Rp.17,3 triliun.BPJS Tenaga Kerja Sanksi administratif 9
Saniatul Lativa 1 Golkar Jambi Perempuan Masalah Ketenagakerjaan terutama UMP merupakan masalah krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Untuk itu, menyelesaikan masalah ini merupakan peningkatan daya saing nasional. Nah banyaknya Serikat Pekerja baik di pusat maupun di daerah yang menuntut kenaikan UMP padahal tadi disampaikan bahwasanya untuk upah minimum itu sudah ditetapkan untuk di Tahun 2015 ini ada 29 provinsi dan 4 provinsi yang tidak, artinya mereka menetapkan untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten ataupun Kata). Nah tadi saya belum mendengar dan melihat, namun tadi sudah disampaikan dan dipertanyakan oleh rekan saya sebelumnya yaitu lbu Okky, lbu Irma dan juga Pak lrgan bahwasanya bagaimana menyikapi masalah tentang tuntutan ini, karena di liputan 6 mereka serikat pekerja nanti pada tanggal 25 November akan melakukan demo besar• besaran karena tuntutan mereka belum terakomodir dan terkesan bahwasanya Pemerintah lebih cenderung terhadap investasi dalam hal ini pengusaha. Nah untuk itu, bagaimanakah cara untuk mengantisipasi ini semua dan mungkin tadi yang tertinggal bahwasanya ini adanya masukan dari SJSI tentang ghost labour, kenapa saya katakan ghost labour atau pekerja hantu maksudnya, selama ini ada sebagian mungkin di daerah-daerah lain juga ada seorang anak dan juga istri yang membantu para suami di dalam menjalankan target yang ditargetkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi perusahaannya. Contoh, di daerah saya di Jambi itu. Karena banyaknya perusahaan sawit disana, nah sehingga ada pekerja harian disini, pekerja harian yang mengumpulkan brondolan sawit itu apabila tidak dibantu oleh anak maupun istri mereka tidak akan mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah untuk itu, mereka melibatkan anak dan juga istrinya tetapi pada kenyataannya upah yang diterima hanya suami. Nah ini juga perlu perhatian kita bersama bagaimana menyikapi tentang ghost labour ini.Ketenagakerjaan Ghost Labour 9
Saniatul Lativa 1 Golkar Jambi Perempuan Masalah Ketenagakerjaan terutama UMP merupakan masalah krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Untuk itu, menyelesaikan masalah ini merupakan peningkatan daya saing nasional. Nah banyaknya Serikat Pekerja baik di pusat maupun di daerah yang menuntut kenaikan UMP padahal tadi disampaikan bahwasanya untuk upah minimum itu sudah ditetapkan untuk di Tahun 2015 ini ada 29 provinsi dan 4 provinsi yang tidak, artinya mereka menetapkan untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten ataupun Kata). Nah tadi saya belum mendengar dan melihat, namun tadi sudah disampaikan dan dipertanyakan oleh rekan saya sebelumnya yaitu lbu Okky, lbu Irma dan juga Pak lrgan bahwasanya bagaimana menyikapi masalah tentang tuntutan ini, karena di liputan 6 mereka serikat pekerja nanti pada tanggal 25 November akan melakukan demo besar• besaran karena tuntutan mereka belum terakomodir dan terkesan bahwasanya Pemerintah lebih cenderung terhadap investasi dalam hal ini pengusaha. Nah untuk itu, bagaimanakah cara untuk mengantisipasi ini semua dan mungkin tadi yang tertinggal bahwasanya ini adanya masukan dari SJSI tentang ghost labour, kenapa saya katakan ghost labour atau pekerja hantu maksudnya, selama ini ada sebagian mungkin di daerah-daerah lain juga ada seorang anak dan juga istri yang membantu para suami di dalam menjalankan target yang ditargetkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi perusahaannya. Contoh, di daerah saya di Jambi itu. Karena banyaknya perusahaan sawit disana, nah sehingga ada pekerja harian disini, pekerja harian yang mengumpulkan brondolan sawit itu apabila tidak dibantu oleh anak maupun istri mereka tidak akan mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah untuk itu, mereka melibatkan anak dan juga istrinya tetapi pada kenyataannya upah yang diterima hanya suami. Nah ini juga perlu perhatian kita bersama bagaimana menyikapi tentang ghost labour ini.Ketenagakerjaan UMP & UMK 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bapak Pimpinan dan seluruh jajaran Pimpinan,Komisi IX yang saya hormati,Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang di Komisi IX yang saya muliakan.Ibu Menteri Kesehatan dan jajaran yang saya hormati dan juga Dirut BPJS beserta seluruh jajaran yang saya hormati,Bapak Ibu, hadirin yang hadir dalam forum yang mulia ini.Sesungguhnya sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di Komisi IX , karena ternyata saya sudah daftar dua hari yang lalu dapatnya baru sekarang, sekarangnya juga sudah antriannya sekian.Ibu Menteri yang saya hormati.BPJS Kesehatan anggaran desa siaga 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Saya sudah mencoba membaca grand design yang sudah ibu paparkan waktu hari Senin kemarin seperti yang dikatakan sama Ibu Dewi asmara bahwa sesungguhnya grand design yang dibuat ini memang cukup berbicara mau dibawa kemana kesehatan itu. Tetapi ini tidak cukup berbicara untuk kalau kemudian teman-teman yang ada di Komisi IX ini mau memperjuangkan anggarannya gitu. Karena itu sekali lagi mungkin nanti ketika mem- break down program harus ada penajaman sehingga kami yang di Komisi IX tadi disampaikan ada 9 orang yang ada di Badan Anggaran . Kalau kemudian di-break down-nya kemudian itu tajam saya kira usulan dari teman-teman yang ada di Komisi IX untuk penambahan anggaran kesehatan ini akan diterima oleh Menteri Keuangan dan juga teman-teman di bagian anggaran yang lain, ini satuBPJS Kesehatan Break down detil anggaran 9



SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Ada persoalan, saya kalau tidak salah dengar kemarin itu di TV saya mendengarkan berita bahwa Oktober kemarin itu dana untuk coverage BPI itu sampai min. Benar apa salah ya? nanti tolong dijelaskan, karena yang dikeluarkan itu sampai 105%. Artinya ini juga harus ada unit cost yang bisa ketemu perhitungannya sehingga tidak akan ada sampai min, tapi ini saya mendengar sepintas ya diberita itu, mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, maaf Ibu Menteri saya sampaikan. Saya pernah protes , kebetulan saya ini Pimpinan Pusat Fatayat Nadhatul Ulama, kita punya kerjasama juga dengan Kemenkes ada Mou yang tahun kemarin dengan Ibu Menteri ya, Saya pernah protes begini, kita ada program yang namanya desa siaga , itu sosialisasi PHBS itu ternyata satu desa dananya kecil sekali 5 juta untuk satu tahun. Nah saya waktu itu protes, tapi saat ini saya tahu sendiri karena saya ada di DPR RI ternyata dana kesehatan memang minimalis.BPJS Kesehatan Dana coverage BPI, 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Terus yang  persoalan yang  selanjutnya ada beberapa dokter yang  mengeluh kepada  saya karena ketika kita ketemu  dan mereka curhat itu mereka mengatakan “Ibu Masrifah, ketika saya  belum menjadi Dokter BPJS,  masih yang   bermitra dengan  BPJS kami ini  setiap  kunjungan  itu akan mendapatkan nilai feenya setiap kunjungan. Tetapi ketika di BPJS   ini sistemnya paket, karena paket   jadi berapapun dia berkunjung kepada pasien yang  sakit  itu dia hanya mendapatkan   sekali dana kunjungan. Nah  ini yang  kemudian  membuat para dokter ini dalam tanda kutip agak malas berkunjung ke pasien, biasanya mereka kalau    hari Sabtu atau Minggu saya ditelepon pasien yang   di rumah sakit  dalam pengawasan dia masih selalu datang tapi ini justru ada  dokter yang  rajin   malah dikata-katain sama dokter yang  nggak rajin, dia bilang begini “ kamu ngapain sih rajin-rajin, nanti kita nggak enak nih yang  nggak rajin, Sabtu Minggu harus hadir   di rumah sakit  itu”.  Nah ini saya kira saya nggak tahu apanya   yang  salah dan ini memang harus kita evaluasi kembali saya kira di BPJS segala sesuatunya.BPJS Kesehatan Dokter BPJS 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian beberapa  hal persoalan tentang sosialisasi. Karena setiap kami turun ke Dapil   yang  ditanyakan  selalu BPJS karena  tahu saya ini Komisi IX. Setiap ada  persoalan dengan  rumah sakit    yang  ditelepon selalu Ibu Masrifah. Jadi  saya tidak tahu, saya ingin  menanyakan kepada  Pak Direktur  apa sudah ada Juklak atau Juknis layanan BPJS yang  dibuat. Yang  saya kira ini bukan hanya  diperlukan untuk masyakat  tapi kami-kami ini Anggota Dewan juga sesungguhnya perlu itu. Ketika kami  turun kebawah seperti tadi disampaikan oleh sahabat saya yang  dari PKB juga menyampaikan   seperti itu,  ketika kita  menjawab takut salah karena   kita memang tidak tahu Juklak atau Juknis yang    layanan BPJS itu.  BPJS Kesehatan Juknis layanan BPJS 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Nah saya kira kalau itu dibuat oleh BPJS dan kemudian kita dikasih  kita selalu mengatakan ke masyakat   bahwa  kita ini wakil rakyat. Yang   namanya wakil rakyat  itu bosnya ya  rakyatnya, kalau dia mengeluh ya berarti wakilnya harus menolong kan seperti itu sesungguhnya.  Nah kalau itu memang  belum  ada saya usul kepada BPJS  agar membuat juklak atau  juknis layanan BPJS ini  bahkan termasuk   sistem paketnya Ina cbgs, obat atau bahkan rujukan  yang  tadi  temanteman    ini bermasalah dengan    rumah sakit  rujukan. Karena terus terang  persoalan BPJS   Kesehatan selalu ditanyakan ketika kita turun  dilapangan maka kemudian kami berinisiatif dengan teman-teman  di provinsi membuat kader lapangan yang   kalau di Reses kemarin   sempat kami  buat itu  kader lapangan lentera bangsa. Ini untuk memfasilitasi  masyakat  yang  dia merasa kesulitan ketika dia mengurus persoalan dengan  BPJS. Tapi sekali  lagi kendala kami, kami tidak punya  juklak  dan juknis yang  jelas soal layanan BPJS   ini karena sekali lagi berubah-ubah   persoalannya. BPJS Kesehatan Juknis layanan BPJS 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Karena itu sekali lagi kami mendukung untuk teman-teman yang ada di Komisi IX yang kebetulan di anggaran untuk memperjuangkan kenaikan anggaran untuk kesehatan ini. Saya mungkin setuju dengan tadi yang mengusulkan bahwa 19 triliun yang ada digabung di anggaran kesehatan itu dikeluarkan saja. Jadi khusus dana untuk Kemenkes itu tersendiri, bukan digabung dengan dana yang ada BPJS. Ini sekedar masukan ya. Yang untuk Bapak Dirut BPJS ada beberapa persoalan, saya melihat bahwa selama ini di penghujung akhir kemarin itu sosialisasi soal BPJS ini gencar ,gencar sosialisasi untuk masuk menjadi anggota BPJS yang gencarnya di situ. Tidak diimbangi, satu ada beberapa persoalan saya mencatat tidak diiringi dengan jumlah rumah sakit, Poliklinik, kemudian puskesmas yang memadai. Jumlah tenaga medis tidak memadai, saya kira dana itu kan ada di Kementerian Kesehatan ya.BPJS Kesehatan Kenaikan anggaran 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Nah ini harus ada sinkronisasi antara pembagian job antara Kemenkes dengan BPJS. Kemudian kualitas pelayanan terkesan masih membeda-bedakan, ini masyarakat semua mengatakan seperti itu. Tadi disampaikan bahwa ada yang harus menambahkan tapi kemudian ada yang mengatakan saya mendingan rela untuk menambah uang untuk mendapatkan fasilitas yang lebih daripada kemudian saya tidak dimintain tambahan tetapi saya mendapatkan fasilitas yang sangat minimalis. Itu ada keluhan- keluhan dari masyarakat seperti itu.BPJS Kesehatan Kualitas pelayanan BPJS, 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Yang  terakhir sekali saya usulkan karena inikan pelosok-pelosok masyakat  yang  banyak  tidak tahu tentang  BPJS, kalau   kartu membuat SIM itukan ada semacam layana berjalan. Nah bagaimana kalau BPJS itu dibuat  layanan mobil berjalan, BPJS nggak   tahu  ini pendaftaran  seperti itu. BPJS Kesehatan Layanan mobil berjalan 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Terakhir  tadi ada beberapa usulan yang  saya kira usulan bagus bahwa akan dibuatkan layanan online. Karena terus terang ini waktu  itu kita ketemu  teman bahwa  oh sudah bisa pak online, kita coba buka online kok ternyata susah, hanya peserta   BPJS   yang  bisa mengakses itu secara online. Artinya Anggota DPR   saja nggak bisa mengakses itu   apalagi  masyakat yang  biasa. Nah saya nggak tahu itu   bagaimana caranya supaya  itu terbuka. BPJS Kesehatan Layanan online 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Biasanya agak minimalis ya persoalannya  tetapi yang   PBI  ini punya nggak database-nya? Kalau punya    kita mohon dikasih. Kalau  database ini masih merujuk database yang  lalu-lalu dan itu tadi ada double   peserta dan lain-lain  ini saya kira perlu   mendapatkan evaluasi kembali.  BPJS Kesehatan PBI 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Nah ini harus ada sinkronisasi antara pembagian job antara Kemenkes dengan BPJS. Kemudian kualitas pelayanan terkesan masih membeda-bedakan, ini masyarakat semua mengatakan seperti itu. Tadi disampaikan bahwa ada yang harus menambahkan tapi kemudian ada yang mengatakan saya mendingan rela untuk menambah uang untuk mendapatkan fasilitas yang lebih daripada kemudian saya tidak dimintain tambahan tetapi saya mendapatkan fasilitas yang sangat minimalis. Itu ada keluhan- keluhan dari masyarakat seperti itu.BPJS Kesehatan pembagian peran BPJS dengan Kemenkes 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian beberapa rumah sakit yang kebetulan saya pernah hadir, ya misalnya RSUD Karawang, kemudian RSUD Sekar Wangi. Dia mengatakan bahwa ada beberapa pembayaran Jamkesmas yang belum dibayarkan atau tertunda. Walaupun disitu diketahui bahwa ketika ada pembayaran yang tertunda itu akan mendapatkan denda sekitar 2 %, kalau nggak salah ya, mohon maaf, mohon ini penjelasan ya.BPJS Kesehatan Pembayaran RS 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Sekali lagi, nama saya Siti Masrifah tadi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, terima kasih.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan pembenahan manajemen 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Yang ketiga, sehingga karena tadi ada pembayaran yang tertunda sehingga ini dikhawatirkan ada beberapa rumah sakit yang kemudian rumah sakit itu akan gulung tikar, dikhawatirkan kalau itu kemudian coverage itu mengalami pembayaran yang tertunda seperti itu. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap orang-orang yang hadir di rumah sakit itu. Kemudian ada ini resikonya kalau Raker dengan anggota dewan yang baru pulang dari Reses , jadi banyak keluhan dari konstituen yang kita datangi yang mengatakan begini "Ibu Masrifah, kami ini ada pembatasan jam untuk masyarakat yang berobat menggunakan BPJS". Saya tidak tahu betul atau tidak, tapi ini sebagai case saja. Di Rumah sakit Pasar Rebo itukan dibuka, nanti bisa Ibu Menteri atau BPJS mengutus kesana di sana itu dibuka jam 7 ditutup jam 10. 30, disana sehari itu yang diterima pasien itu sekitar 1000, yang pakai BPJS. Dia membuka loket dari jam 4 dini hari tapi orang untuk mendapatkan biar dapat duluan,dia antri mulai jam 2 malam.BPJS Kesehatan Penundaan pembayaran RS, pelayanan BPJS9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Sudah banyak pertanyaan yang  telah disampaikan bahkan masukan yang  telah disampaikan oleh teman-teman  yang  ada di Komisi IX. Ada beberapa hal memang yang  perlu saya sampaikan di forum ini yang  mungkin tambahan dari  beberapa hal yang  sudah disampaikan   oleh teman-teman yang   ada di Komisi IX.  Kita tahu bahwa sejak dioperasikan BPJS tanggal  1 Januari 2014, BPJS kesehatan memiliki berbagai persoalan dan permasalahan. Banyak aspek yang  belum matang misalnya kemudian kurangnya sosialisasi dan juga kesiapan  fasilitas  kesehatan saya kira itu menjadi pemicu dari persoalan-persoalan yang  ada di BPJS. BPJS Kesehatan Permasalahan BPJS 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Saya ingin  menyampaikan di forum ini,  ada beberapa  hal yang  menjadi persoalan ketika  saya turun di Dapil. Misalnya tadi disampaikan   oleh teman-teman  terdahulu bahwa adanya sistem   paket.  Ada kejadian lucu ini  Pak Fahmi,  ketika saya bertemu dengan dokter dan dokter  itu menyampaikan  karena ketika sekali datang hanya bisa   mengobati satu penyakit  dan pasien yang  sakit itu  orangnya dalam kondisi   yang  tidak bisa berjalan, padahal kan harusnya   orang sakit itu diperiksa secara integral, semua diperiksa dan kemudian   dianalisa  bahkan dikasih obatnya. Tapi karena BPJS menentukan hanya satu  penyakit  ketika dia  datang maka kemudian karena dokter ini kasihan   kepada si pasien  dikasih obat  satu yang  diagnosa yang  tak terberat dikasih obatnya, disuruh pulang kemudian dia bilang  ke anaknya , besok datang kesini karena saya sudah periksa  bapaknya karena rumahnya jauh dan orangnya nggak bisa berjalan, ini orang nggak mampu. Akhirnya    silakan balik kesini anaknya saja karena sudah diperiksa baru  dikasih obat yang  selanjutnya. Nah saya kira ini akan menjadi evaluasi   buat BPJS  agar  sekali lagi persoalan-persoalan    yang  dilapangan ini tidak akan ditemukan lagi.BPJS Kesehatan Sistem paket 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Terus yang  persoalan yang  selanjutnya ada beberapa dokter yang  mengeluh kepada  saya karena ketika kita ketemu  dan mereka curhat itu mereka mengatakan “Ibu Masrifah, ketika saya  belum menjadi Dokter BPJS,  masih yang   bermitra dengan  BPJS kami ini  setiap  kunjungan  itu akan mendapatkan nilai feenya setiap kunjungan. Tetapi ketika di BPJS   ini sistemnya paket, karena paket   jadi berapapun dia berkunjung kepada pasien yang  sakit  itu dia hanya mendapatkan   sekali dana kunjungan. Nah  ini yang  kemudian  membuat para dokter ini dalam tanda kutip agak malas berkunjung ke pasien, biasanya mereka kalau    hari Sabtu atau Minggu saya ditelepon pasien yang   di rumah sakit  dalam pengawasan dia masih selalu datang tapi ini justru ada  dokter yang  rajin   malah dikata-katain sama dokter yang  nggak rajin, dia bilang begini “ kamu ngapain sih rajin-rajin, nanti kita nggak enak nih yang  nggak rajin, Sabtu Minggu harus hadir   di rumah sakit  itu”.  Nah ini saya kira saya nggak tahu apanya   yang  salah dan ini memang harus kita evaluasi kembali saya kira di BPJS segala sesuatunya.BPJS Kesehatan Sistem paket 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Nah Saya kira inikan ada yang salah, apa yang salah kalau kemarin kami mendapatkan link dari pimpinan bahwa sudah bisa mendaftar via online atau lain-lain, saya tidak tahu ini, daftar sebagai anggota BPJS via online atau ketika kita mendaftarkan ke rumah sakit itu bisa via online. Kalau mendaftarkan pakai online kan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu bahwa sungguhnya orang yang ikut BPJS itukan menengah ke bawah, jangankan dia pakai internet tahunya internit. Ya kan gitu, bagaimana dia akan membuka secara online? dia nggak paham dengan itu. Sekali lagi mungkin ini juga perlu perhatian. Ada lagi protes dari teman-teman yang ada di, Saya ini kebetulan Dapilnya di Banten III diantaranya kota Tangerang itu mereka mengeluh begini, "Ibu Masrifah, saya ini boro-boro nabung di bank, kalau dulu bisa dititipkan untuk bayar BPJS itu ke yang lain ya teman teman atau tetangga atau siapa itu tapi sekarang saya harus pakai ATM. Nah ini saya kira sekali lagi perlu perhatian dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di BPJS. Kemudian ada orang yang sampai mengatakan begini BPJS nasibmu kini, karena terlalu banyak persoalan yang ada di BPJS ini , karena kita paham juga bahwa sesungguhnya ini kan masih baru setahun jadi masih perlu banyak kajian, banyak lain-lain ya. Terakhir ini usulan kalau Pak Jokowi kan revolusi mental ya, saya usul di BPJS akan ada policy manajemen BPJS. Ya ini usulannya, ya karena saat ini posisi emergency yang tadi disampaikan oleh teman-teman ini betul, nyawa itu bukan main-main, masa harus keluar dan masuk lagi, pas dibawa keluar ya maaf. Artinya inikan ada sesuatu yang harus direvolusi revolusi manajemen BPJS.BPJS Kesehatan Sistem pendaftaran online BPJS, 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian  misalnya ada lagi persoalan yang  kedua sistem rujukan, ini juga perlu dievaluasi. Banyak  pegawai-pegawai PNS mereka mengeluh  keberatan  karena memang  idealnya sistem rujukan   itu tidak   hanya  berasal dari  Puskesmas tapi  bisa melalui layanan primer yang  lain atau klinik-klinik yang  ada di kantorkantor mereka. Nah saya tidak  tahu ini mungkin karena ada Undang-undang  Nomor I  itu yang  menyatakan   bahwa seperti itu. Nah ini saya kira sistem ini juga harus  kemudian menjadi evaluasi  dari BPJS sistem rujukan ini, pegawai  negeri  nggak boleh meninggalkan   tempat lokasi kerjanya seperti  itu. BPJS Kesehatan Sistem rujukan 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang kedua ada beberapa persoalan yang di kesehatan sesungguhnya, saya mendengarkan dari banyak yang sudah menyampaikan ini tadi Saya melihat ini karena tidak adanya standar medik nasional, untuk adanya standar medik nasional, saya kira perlu duduk beberapa orang yang itu adalah pembuat kebijakan dan juga orang-orang yang berkompetensi dibidang kesehatan ini untuk duduk bersama sehingga kemudian akan ada satu standar medik nasional yang ini bisa dikeluarkan dan saya kira nanti akan mengurangi carut-marut yang ada di dalam persoalan kesehatan ini.BPJS Kesehatan Standar medik nasional 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Saya ingin  menyampaikan di forum ini,  ada beberapa  hal yang  menjadi persoalan ketika  saya turun di Dapil. Misalnya tadi disampaikan   oleh teman-teman  terdahulu bahwa adanya sistem   paket.  Ada kejadian lucu ini  Pak Fahmi,  ketika saya bertemu dengan dokter dan dokter  itu menyampaikan  karena ketika sekali datang hanya bisa   mengobati satu penyakit  dan pasien yang  sakit itu  orangnya dalam kondisi   yang  tidak bisa berjalan, padahal kan harusnya   orang sakit itu diperiksa secara integral, semua diperiksa dan kemudian   dianalisa  bahkan dikasih obatnya. Tapi karena BPJS menentukan hanya satu  penyakit  ketika dia  datang maka kemudian karena dokter ini kasihan   kepada si pasien  dikasih obat  satu yang  diagnosa yang  tak terberat dikasih obatnya, disuruh pulang kemudian dia bilang  ke anaknya , besok datang kesini karena saya sudah periksa  bapaknya karena rumahnya jauh dan orangnya nggak bisa berjalan, ini orang nggak mampu. Akhirnya    silakan balik kesini anaknya saja karena sudah diperiksa baru  dikasih obat yang  selanjutnya. Nah saya kira ini akan menjadi evaluasi   buat BPJS  agar  sekali lagi persoalan-persoalan    yang  dilapangan ini tidak akan ditemukan lagi.BPJS Kesehatan Temuan lapangan 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang kedua masih banyak aturan yang hingga kini belum rampung dibahas, hal ini menimbulkan keraguan akan kesiapan instansi BPJS TK untu beroperasi. Tadi sudah disampaikan sudah ada beberapa peraturan atau aturan yang saat ini sudah sampai ke pemerintah hanya tinggal ditandatangani ya. Mudah-mudahan ini segera akan bisa diselesaikan dan Insya Allah tidak ada keraguan lagi, Saya ingin ingin terus tetap dikawal dan tetap melibatkan beberapa yang terlibat pembahasan itu.BPJS KetenagakerjaanAturan yang belum selesai 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Dan yang terakhir ada beberapa tadi sampaikan oleh teman-teman lama bahwa besaran iuran yang akan di tetapkan ini masih menjadi polemik ya 8% seperti itu, 5% ke perusahaan 3 dikenakan kepada pekerja ini ya, saya kira Pemerintah akan mengalami atau menemui persoalan nantinya untuk pendanaan ini.BPJS KetenagakerjaanBesar iuran 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang ketiga ada program pensiun perusahaan-perusahaan yang mengikuti program pensiun sukarela, nah saya tanya kepada BPJS TK Dirut dan seluruh jajaran masih diwajibkankah perusahaan yang sudah mengikut asuransi atau program pensiun sukarela ini untuk masuk di BPJS, itu yang ketiga.BPJS KetenagakerjaanProgram Pensiun 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Yang pertama beberapa bulan yang lalu KPK pernah merekomendasikan kepada Direksi dan Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk membuat kebijakan agar melibatkan pihak eksternal dalam melakukan review rencana anggaran tahunannya. Saya ingin tahu sampai sejauh mana selama ini pelibatan pihak external ini yang sudah dilakukan oleh BPJS TK.BPJS KetenagakerjaanSaran KPK 9

SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan
Yang terakhir, dana tak bertuan beberapa kali kita berkunjung ke daerah kita menemukan bahwa ada sesungguhnya beberapa dana yang tidak bertuan, bahkan ketika saya turun ke Dapil ke Tangsel itu karyawan itu menanyakan "Bu, saya ini sudah pernah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, saya pindah ke perusahaan lain saya harus memulai lagi dari awal karena ketidaktahuan tadi ya, padahal kan kalau seandainya informasi itu bisa sampai ke masyarakat bahwa kalau sudah mengikuti sudah bisa dipindahkan langsung, ini saya kira sekali lagi sosialisasi yang sangat kurang dan karena sosialisasi yang sangat kurang uang yang sudah mengendap selama bekerja di perusahaan awal, itu dia tidak tahu kemana dia mau diambil uangnya itu, ini mohon ada skema sosialisasi penjelasan kepada masyarakat ini kemudian dana jaminan hari tua yang belum diklaim atau kita tahu bahwa ternyata klaimnya dibatasi oleh apa ya oleh waktu, nah selama dibatasi oleh waktu ternyata dia tidak ambil dana jaminan hari tua ini, nah karena ketidaktahuan itu sehat fitnah ini juga bagaimana nasib dana yang tidak bertuan ini, kalau toh kemudian ini dititipkan kepada misalnya apa yang disebut disitu ada BHP (Balai Harta Peninggalan) atau sekarang dikembalikan ke BPJS, Tenaga Kerja kembali, pengelolaan uang yang sebesar itu, kita ingin tahu secara transparan berapa dana yang tidak bertuan ini, yang saat ini dikelola atau dipegang oleh BPJS.

BPJS Tenaga Kerja Dana tak bertuan, 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati. Saya melihat dari paparan yang ada saya menghargai ada satu semangat untuk perubahan, tetapi masih saya melihat ini yang dipaparkan lainnya garis-garis besar, kalau orang bilang garis-garis besar haluan negara sehingga rincian kecil-kecilnya kita tidak melihat di paparan yang sudah ada ini, satu. Program bagus, desain bagus percuma itu dibuat kalau kemudian tidak ada sosialisasi yang itu juga menunjang program yang sudah dicanangkan, ada beberapa hal yang tadi saya kira sudah dicermati oleh Teman teman dari Komisi IX DPR RI, saya hanya ingin menambahkan satu, saya ingin menanyakan atau mempertajam kepada jajaran BPJS Tenaga Kerja, saya melihat tadi di paparan Bapak sampaikan bahwa ada integrasi payment channel, yang itu ada 2 channel pembayaran iuran, satu melalui IBS berbasis internet, yang kedua IBS berbasis virtual account, saya ingin atau mohon penjelasan data berapa sesungguhnya peserta yang sudah mendaftar melalui IBS berbasis internet dan di IBS berbasis virtual account, satu.BPJS Tenaga Kerja Paymen channel 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Yang kedua, saya ingin tahu karena tadi di presentasi Bapak sampaikan bahwa data IBS yang berbasis internet itu ditujukan kepada perusahaan baru, menengah, perusahaan yang pengelolan data PII, saya ingin tahu yang menginput data ini karyawan atau perusahaan yang mendaftar, ya mohon penjelasan. Kemudian, IBS berbasis virtual account, Bapak sebutkan di dalam presentasi ada tiga, satu perusahaan mikro, perusahaan kecil dan perorangan dengan jumlah tenaga kerja atau iuran yang relatif kecil, ini kami ingin tahu juga karena begini, ada beberapa kasus di masyarakat mereka merasa kesulitan satu, dia bingung antara BPJS Ketenagakerjaan an BPJS Kesehatan, mereka merasa "mba, kok saya pegang 2 kartu yang sama-sama namanya BPJS", ini saya kira perlu penjelasan kepada masyarakat soal kartu BPJS bagi masyarakat terutama yang bekerja di perusahaan mikro, kecil dan iuran yang relatif kecil, karena kalau mereka yang sudah menengah dia bisa mengakses melalui internet tadi, saya kira beberapa hal yang disampaikan, ini kan tadi saya melihat juga ada berupa e-services yang tadi Bapak sampaikan memang bagus sekali e-IPS pelayanan sistem, e-registrasi, c-online, ada beberapa hal yang saya kira ini bagus secara desain program, tapi saya tidak tahu pelaksanaannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan bagus seperti yang dicanangkan.BPJS Tenaga Kerja Pengelolaan data 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Yang saya pertanyakan satu lagi ada RSTC ( Rumah Sakit Trauma Centre) nah saya ingin tahu ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa dan untuk kasus apa? Diperuntukkan untuk kasus apa.BPJS Tenaga Kerja RS Trauma Center 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan saya kira itu Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Terima kasih.Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja sosialisasi 9
SITI MASRIFAH 3 PKB Banten III Perempuan Maaf Ketua, interupsi.Saya usul ini tetap karena akan kita dorong, maksudnya kan masih ada waktu semalam itu, kita dorong ini tetap di Tahun 2015 siapa tahu di nota terakhirnya masih bisa di detik-detik terakhirnya, saya kira begitu, jangan dimasukkan di Tahun 2016.BPOM Anggaran 2015 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Ini saya ingin menanyakan sesuatu, mungkin berangkat dari ketidaktahuan saya, pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak Kepala Badan POM tadi di dalam uraian yang ada di dalam presentasi ini Bapak menyebutkan yang pertama ada yang namanya balai besar POM, itu Bapak disitu sebutkan ada di 33 Provinsi begitu. Kemudian, yang kedua, Bapak juga sebutkan ada yang namanya Pos POM yang itu hanya ada di 10 Provinsi kalau tidak salah, saya ingin bertanya apa perbedaan fungsi antara Balai POM besar dengan Pos POM, satu itu.BPOM Perbedaan pos POM dengan Balai besar POM9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Tadi yang poin kedua sudah ditanyakan oleh Mbak Okky, saya ingin bertanya di poin kesatu, disitu Bapak tulis pembentukan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan, angkanya cukup besar Rp.81.750.000- miliar, saya ingin tahu dengan dana seperti itu bisa membentuk pusat kewaspadaan penanggulangan permasalahan obat dan makanan ini, membentuk pusat kewaspadaan penanggulangan permasalahan obata dan makanan di beberapa tempat, terus seperti apa model dari pusat kewaspadaan ini, saya ingin penjelasan sebelum kami menyetujui bahwa ini akan menjadi APBNP.BPOM Pusat kewaspadaan 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Yang kedua, kalau tidak salah ada ucapan juga apa di balai POM nya atau pun di pos POMnya bisa melingkupi beberapa wilayah dan saya ingin penjelasan ini seperti apa begitu. Kemudian, Pos POM hanya ada di 10 wilayah, saya ingin tahu 10 wilayah yang menjadi prioritas untuk didirikan Pos POM ini alasannya apa disitu dibentuk Pos POM begitu. Soal total kebutuhan tambahan anggaran yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak, Bapak sebutkan bahwa ada untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan perlu 3 hal yang ditingkatkan tadi Bapak sebutkan ada sistem, infrastruktur dan SDM.BPOM Wilayah prioritas BPOM 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Bapak Ibu.Saya kira itu beberapa masukan mudah-mudahan kedepan akan lebih baik lagi dan sekali lagi mohon dikaji ulang kalau memang harus dinaikkan. Terima kasih.Wallahul muwafiq illa'aqwa mithariq.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial dana PBI 9



SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Bapak Ibu.Saya kira itu beberapa masukan mudah-mudahan kedepan akan lebih baik lagi dan sekali lagi mohon dikaji ulang kalau memang harus dinaikkan. Terima kasih.Wallahul muwafiq illa'aqwa mithariq.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial Data PBI 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua DJSN tadi ada beberapa hal yang tadi sudah mendapatkan masukan dari kawan-kawan di Komisi IX. Saya ingin menambahkan beberapa hal tanggapan mengenai kenaikan iuran untuk BPJS ini. Saya akan menyampaikan ada beberapa fakta di lapangan yang ini saya kira mungkin sudah tahu sesungguhnya DJSN dan juga BPJS Kesehatan ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah maka mengaudit program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan ada beberapa hasil yang ditemukan di sana yang pertama di antaranya adalah adanya data peserta dan obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kemenkes merevisi beberapa regulasi yang memang malah kemudian itu menghambat pelayanan seperti merevisi aturan jenis penyakit yang bisa langsung ke RS. Ini saya kira ini juga harus mendapatkan mendapatkan perhatian.Jaminan Sosial Data peserta BPJS, 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan, memang ada beberapa dampak kalau biaya iuran BPJS ini memang terlalu murah. Ada satu misalnya beberapa yang terjadi dilapangan ketika saya turun Reses itu ada rawan malapraktik diantaranya kemudian ada kecelakaan medis biaya murah hanya mengcover penyakit standar yang nilainya sampai 16 juta, ini saya kira memang perlu perhatian. Kemudian banyak RS yang menolak gara-gara pasien yang murni PBI, ini juga perlu perhatian.Jaminan Sosial Kasus pelanggaran, 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang kedua rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengindikasikan tadi disampaikan khawatirnya adanya fraud atau kecurangan dalam pelayanan kesehatan, adanya segala bentuk kecurangan, ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan. Misalnya melambungan biaya pelayanan kesehatan gara-gara wah inikan sudah besar sekarang iurannya kemudian ada (ini memang oknum) tetapi dikhawatirkan itu akan terjadi.Jaminan Sosial Kecurangan pelayanan 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Nah ada beberapa tambahan tadi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, karena saat ini saya kira banyak menuai kritikan dari masyarakat karena banyak kondisinya lagi sedang tidak tidak bagus. Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran tersebut saya kira kalau untuk yang non PBI belum tepat, karena kondisi masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, kemudian premium, nilai tukar rupiah kita sedang tinggi. Saya kira ini juga menjadi pertimbangan kalau harus menaikkan itu.Jaminan Sosial Kenaikan iuran BPJS 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Terkait dengan usulan kenaikan, saya pada dasarnya sepakat dengan Mas Hamid yang ada didepan saya itu ada hal yang lebih krusial yang perlu diperhatikan daripada terburu-buru untuk menaikkan iuran ini. Di beberapa wawancara saya pernah sampaikan kalau tujuannya itu yang dinaikkan itu PBI , peserta PBI yang dinaikkan dengan beberapa catatan, kenaikannya itu dengan catatan maksud saya pelayanan, kemudian fasilitas dan lain-lain terjamin itu saya kira kita masih bisa menerima itu karena tadi sudah disampaikan bahwa 60% biaya itu adalah dari pemerintah. Artinya apa? itukan kalau dari pemerintah itu mayoritas dari PBI . Nah karena PBI ini diperuntukkan orang sakit, miskin dan tidak mampu maka nanti kalau itu dinaikkan berarti kan pemerintah yang akan mengcover itu , kalau itu saya secara ini menyampaikan bahwa saya setuju untuk menaikkan tapi dengan syarat yaitu tapi kalau untuk yang non PBI saya menolak itu. Kenapa? tadi ada banyak hal sesungguhnya yang masih perlu perhatian kita bukan sekedar kemudian menaikkan karena masyarakat dibawah ini saya melihat yang sesungguhnya dia itu dikatakan mampu untuk membayar secara mandiri ternyata dia sesungguhnya memaksakan itu untuk membayar mandiri. Nah saya itu terus terang kalau itu yang terjadi saya tidak setuju kalau yang non PBI tapi kalau yang PBI karena ini pemerintah yang mengcover tidak langsung kepada yang diberikan dana PBI itu saya setuju itu.Jaminan Sosial Kenaikan iuran BPJS, 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian yang ketiga rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan . Untuk saat ini yang non PBI itu saya rasa kurang rasional karena masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Saya kira tadi disampaikan perlu pengawasan lebih lagi kepada pihak terkait DJSN, kemudian BPJS selaku penyelenggara kesehatan sosial ini.Jaminan Sosial Kenaikan iuran non PBI 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Pelayanan kesehatan di Indonesia kita tahu saat ini sudah tidak pure sosial tapi masih ada komersial. Ini saya kira juga perlu perhatian dari kita Komisi IX juga pihak-pihak terkait. Saya berdiskusi dengan beberapa teman ada solusi sesungguhnya untuk BPJS, sistemnya BPJS itu paket seharusnya manager care, jangan kayak orang makan all you can eat maksud saya begitu, boleh semua tapi ada paket jaminan yang harus dipilih tapi inikan mungkin perlu dikaji lebih luas lagi. Yang perlu dilakukan dilakukan DJSN bisa memberikan masukan kepada BPJS segera membangun sistem pelayanan medik nasional untuk mengupdate data PBI yang selama ini masih menggunakan data Badan Pusat Statistik saya kira itu perlu diperbaharui kembali karena ternyata beberapa teman yang ada di Komisi IX menyampaikan bahwa data masih banyak yang kemarin Ibu Erma dia menyampaikan orang meninggal masih ada datanya. Nah ini saya kira sekali lagi tadi juga disampaikan oleh orang yang disamping saya ini juga dia menyampaikan seperti itu. Jadi ini memang datanya harus benar-benar di update kembali.Jaminan Sosial Masukan bagi BPJS dari DJSN, 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Bapak Ibu.Saya kira itu beberapa masukan mudah-mudahan kedepan akan lebih baik lagi dan sekali lagi mohon dikaji ulang kalau memang harus dinaikkan. Terima kasih.Wallahul muwafiq illa'aqwa mithariq.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Jaminan Sosial penolakan RS 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Terima Kasih sebelumnya.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX beserta jajaran.Yang kami hormati Ketuanya DJSN dan seluruh yang hadir.Juga sahabat-sahabat dari Komisi IX yang saya muliakan.Di kesempatan yang baik ini saya akan mengkritisi atau memberikan beberapa masukan kepada Ketua DJSN dan jajaran. Perkenalkan terlebih dahulu, Saya Siti Masrifah Dapil Banten III, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.Bapak Ibu , Hadirin yang saya hormati dan muliakan.Jaminan Sosial Regulasi 9
SITI MASRIFAH 1 PKB Banten III Perempuan Yang kedua ada temuan bahwa ketidakjelasan tentang status kepesertaan dari BPJS ini. Saya kira ini juga kalau perlu diperhatikan proses registrasi bagi peserta yang terkesan sulit karena di setiap Kabupaten tidak bisa diakses padahal sudah memiliki Token. Saya pernah mengakses itu proses mutasi dari peserta Askes dan peserta JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek ke BPJS Kesehatan selama ini banyak permasalahan terkait peralihan data ternyata ini. Kemudian peserta JPK Jamsostek harus mendaftar ulang lagi ke BPJS Kesehatan padahal seharusnya itu otomatis. Nah transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan meninggalkan peserta JPK pekerja mandiri yang tidak otomatis tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal kita tahu sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah ini ada beberapa persoalan , ini hanya sebagian yang saya baca yang saya kira akan menjadi perhatian bagi DJSN selaku Dewan Jaminan Sosial Nasional diantaranya.Jaminan Sosial Status kepesertaan BPJS 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Saya hanya ingin memperjelas sudah disampaikan oleh banyak para anggota Panja ini. Ada beberapa yang sempat menggelitik, yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi dari PT. Kalbe Farma dan yang hadir. Yang pertama di Pansus hari kemarin kita mendapatkan masukan dari beberapa pihak terkait di antaranya ada dari badan pengawas rumah sakit. Badan pengawas rumah sakit menyatakan bahwa ada dua hal yang patut diduga sebagai penyebab dari kematian di pasien. Yang pertama itu badan pengawas rumah sakit mencurigai alur distribusi obat .Kesehatan Alur distribusi obat 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Nah saya ingin tanya ini sampai sejauh mana penjagaan obat ini agar tidak ada tikus kalau boleh dibilang ya, dikhawatirkan ada tikus-tikus ini yang sengaja saya nggak tahu kan ini industri ya, industri kan biasanya kalau dia besar suka ada tikus dan saya nggak tahu ini. Saya ingin tanya sampai sejauh mana penjagaan obat yang ada di gudang tadi baru kemudian sampai ke distributor, itu satu. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa kematian dari dua pasien ini disebabkan dari ampul yang sama menurut badan pengawas RS. Artinya kalau ampulnya yang sama saya punya dua pandangan kemarin ahli anastesi mengatakan untuk menganastesi itu hanya diperlukan 2 cc sampai 3 cc . Nah saya nggak tahu kalau tadi persepsi teman-teman yang hadir di sini itu setelah - 31 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 31 melihat tayangan itu hanya ada satu sampul , ya satu ampul yang yang berisi asam traneksamat . Nah mungkinkah harusnya saya tanyakan ke dokter ini ya, mungkin satu ampul itu dipakai untuk 2 pasien yang sama? karena katanya diambil 2 cc terus dicampur dengan sesuatu untuk menganastesi orang itu. Nah saya tanya ke dokter sebelah, kalau di rumah sakit selevel Siloam itu tak mungkin , nggak akan mungkin karena apa biasanya langsung dibuang kecuali kalau peserta BPJS, rumah sakit yang untuk mengirit pengeluaran itu baru bisa memakai itu. Nah inikan saya kira resiko , mungkin ya, inikan pertanyaan ya. Nah kematian disebabkan dari ampul yang sama, artinya bisa ampul itu hanya satu yang dipakai untuk berdua, bisa juga dua ampul . Nah kalau memang dua ampul berarti ada satu ampul yang tersisa di rumah sakit yang tidak diberikan ke Kalbe Farma. Samplenya tadi masih berarti adakan satu, berarti tetap ada dua ampul kan berarti, berarti tetap dua ampul kalau itu sudah clear berarti ini ya.Kesehatan Ampul 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Yang kedua saya ingin tanyakan tadi disampaikan di forum ini bahwa ada 26 obat yang diproduksi di lini 6, nah saya tanya sampai sejauh mana, maksud saya begini untuk pembersihan lini, kemarin disampaikan pembersihan lini itu kan sampai bersih, tapi kemudian kalau tidak salah dengar lagi kemarin atau kemarinnya lagi ya ketika kita melakukan dengar pendapat itu disampaikan bahwa ada beberapa ampul yang masih terselip, saya tanya apa mungkinkah itu pertanyaannya, mungkin nggak? . Yang disinikan hadir bagian produksi dari Kalbe Farma mungkin nggak ada ampul yang masih terselip? Kalau toh masih terselip itukan harusnya kalau melihat produksinya seperti tadi harusnya itu label masih tetap menggunakan label yang sama dengan yang produksi awal. Jadi mungkin nggak itu ditumpuk lagi gitu, mungkin nggak ada satu botol dengan label dua label, jadi tertumpuk karena masih tersisa di lini yang sama. Ini saya ingin penjelasan dari Bapak dan Ibu yang ada di forum yang mulia ini .Kesehatan Ampul 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Terakhir saya tanya ke QC ya yang paling ujung tadi bapak ya. Bapak sampaikan bahwa ada untuk ngecek itu hanya diperlukan 70 sampai 80 ampul, nah sejauhmana efektif nggak ini dengan 70 atau 80 ampul ini sudah menyatakan bahwa ini sudah clean, sudah siap untuk didistribusikan obat itu. Saya menanyakan itu, terima kasih.Kesehatan Ampul 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Terima kasih Pimpinan dan Bapak Kepala BPOM, saya hanya ingin menambahkan apa yang telah ditanyakan oleh sahabat saya tadi yang disamping saya ini ada sesuatu yang agak mengganjal Buvanest Spinal sudah terpakai 1300 ampul dan ini tidak ada keluhan yang diterima kecuali dari RS. Siloam, saya ingin tanyakan kenapa ini hanya dari Siloam, kenapa tidak ada di tempat lain, dan ini kemudian imbasnya Buvanest Spinal ini kemudian diberhentikan produksinya bahkan kemudian sampai ditarik dari peredaran. Terima kasih.Kesehatan Buvanest spinal 9
Siti Masrifah 3 Demokrat Banten III Laki-laki Saya ingin tanya karena Pak Budi menyampaikan bahwa yang didatangi adalah instalasi farmasinya, hadir disana untuk melakukan pengawasan ya? Saya mau tanya ketika hadir di instalasi farmasi bertanya tidak ke bagian farmasi bahwa ada pelabelan ulang di buvanest sama asam traneksamat karena waktu itu kalau tidak salah kita mendengar bahwa ada pelabelan ulang, karena labelnya terlalu kecil sehingga ditempel label kembali di Siloamnya. Terima kasih. Kesehatan Instalasi farmasi 9
Siti Masrifah 2 PKB Banten III Perempuan Pak kalau tadi disampaikan bahwa itu harus disimpan dulu di gudang pusat baru didistribusikan, itu dalam waktu berapa lama jangka penyimpanannya. Terima kasih.Kesehatan Jangka waktu penyimpanan 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Yang kedua saya ingin tanyakan tadi disampaikan di forum ini bahwa ada 26 obat yang diproduksi di lini 6, nah saya tanya sampai sejauh mana, maksud saya begini untuk pembersihan lini, kemarin disampaikan pembersihan lini itu kan sampai bersih, tapi kemudian kalau tidak salah dengar lagi kemarin atau kemarinnya lagi ya ketika kita melakukan dengar pendapat itu disampaikan bahwa ada beberapa ampul yang masih terselip, saya tanya apa mungkinkah itu pertanyaannya, mungkin nggak? . Yang disinikan hadir bagian produksi dari Kalbe Farma mungkin nggak ada ampul yang masih terselip? Kalau toh masih terselip itukan harusnya kalau melihat produksinya seperti tadi harusnya itu label masih tetap menggunakan label yang sama dengan yang produksi awal. Jadi mungkin nggak itu ditumpuk lagi gitu, mungkin nggak ada satu botol dengan label dua label, jadi tertumpuk karena masih tersisa di lini yang sama. Ini saya ingin penjelasan dari Bapak dan Ibu yang ada di forum yang mulia ini .Kesehatan Lini 6 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian, masih tetap di Bapak Balitbangkes banyak hasil penelitian yang akan output hasil penelitian yang nanti Bapak akan teliti ini saya ingin tahu sampai sejauh mana kalau yang kemarin ya itu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti begitu. Nah, tadi disampaikan kalau penelitian purwaceng Bapak-bapak tidak suka menelitinya tetapi ingin tahu hasilnya kan Pak? Nah, kalau kemudian ini percuma diteliti kemudian hasilnya atau rencana tindak lanjut kami ingin tahu yang sudah itu seperti apa. Kemudian, tadi titipan dari Bapak Pimpinan ada tikus, ada lalat, ada nyamuk ini berapa tikus, satu nyamuk katanya Pak Pius mau mensupply berapa yang dibutuhkan, tidak Pak ini hanya bercanda Pak, karena tadi Bapak mengatakan tensinya akan lebih tinggi tetapi kalau Teman-teman yang Komisi IX DPR RI ini tensinya tinggi tergantung dari Bapak berdua ini yang di depan.Kesehatan Output hasil penelitian 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan p kegiatan yang dibuat. Yang kedua, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak di penelitian kesehatan, saya ingin menanyakan Pak penelitian ini apakah melibatk organisasi masyarakat atau tidak, itu satu. Yang kedua, kalau melibatkan dimana itu posisi Ormas tadi begitu. Yang ketiga, setiap mata anggaran saya lihat, setiap kegiatan penelitian misalnya bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan Bapak mencantumkan anggaran dan beberapa item yang akan diteliti, karena sekali lagi tidak ada mata anggaran yang dicantumkan tiap itemm yang akan diteliti maka saya kasih contoh satu saja ini misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan bio medis Bapak mencantumkan 135.274 miliar, kemudian di ujung presentasi itu Bapak sebutkan ada publikasi karya tulis ilmiah sebanyak 20 artinya karena saya tidak tahu anggaran yang Bapak cantumkan maka saya mengira-ngira sendiri dan ketemu angka setiap satu karya ilmiah itu sebesar Rp.6.763.705,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah), nah karena itu karena kami tidak tahu jadi sekali lagi kami mohon kepada dua Bapak yang hadir untuk mencantumkan mata anggaran yang ada di setiap penelitian yang Bapak sebutkan itu.Kesehatan Penelitian kesehatan 9
Siti Masrifah 3 Demokrat Banten III Laki-laki Saya ingin tanya karena Pak Budi menyampaikan bahwa yang didatangi adalah instalasi farmasinya, hadir disana untuk melakukan pengawasan ya? Saya mau tanya ketika hadir di instalasi farmasi bertanya tidak ke bagian farmasi bahwa ada pelabelan ulang di buvanest sama asam traneksamat karena waktu itu kalau tidak salah kita mendengar bahwa ada pelabelan ulang, karena labelnya terlalu kecil sehingga ditempel label kembali di Siloamnya. Terima kasih. Kesehatan Pengawasan 9
Siti Masrifah 2 PKB Banten III Perempuan Saya mohon maaf kalau kemudian saya salah ketika mendengarkan kemarin-kemarin ya, ketika Kalbe Farma hadir untuk menyampaikan bagaimana dia memproduksi itu, di produksi itu pelabelan itu secara langsung bukan kemudian dipindahkan ke tempat lain, ini yang kita dengarkan, tolong ini BPOM mendengarkan informasi itu melihat langsung, apa katanya, katanya, karena ketika kita hadir, ketika di pabrik Kalbe Farma ketika kita diruangan itu disampaikan kembali kalau untuk injeksi itu memang langsung ditempatnya. Itu juga bentuknya roll, kalau misalnya salah menaruh label pasti itu akan banyak kesalahan begitu, memang waktu menyampaikan di kita memang ada beberapa sebagai contoh untuk akan diambil, di cek secara tadi visual inspection itu ada beberapa yang diambil tetapi kalau melihat prosesnya yang langsung tadi itu yang diambil sebenarnya ada, tolong di cek kembali BP POM benar tidak melihat proses itu, apa hanya sekedar katanya, katanya. Kesehatan Pengecekan 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Nah saya ingin tanya ini sampai sejauh mana penjagaan obat ini agar tidak ada tikus kalau boleh dibilang ya, dikhawatirkan ada tikus-tikus ini yang sengaja saya nggak tahu kan ini industri ya, industri kan biasanya kalau dia besar suka ada tikus dan saya nggak tahu ini. Saya ingin tanya sampai sejauh mana penjagaan obat yang ada di gudang tadi baru kemudian sampai ke distributor, itu satu. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa kematian dari dua pasien ini disebabkan dari ampul yang sama menurut badan pengawas RS. Artinya kalau ampulnya yang sama saya punya dua pandangan kemarin ahli anastesi mengatakan untuk menganastesi itu hanya diperlukan 2 cc sampai 3 cc . Nah saya nggak tahu kalau tadi persepsi teman-teman yang hadir di sini itu setelah - 31 - PANJA KASUS ANASTESI RDPU DENGAN KEPALA DIVISI PRODUKSI DAN QUALITY CONTROL PT. KALBE FARMA TBK, MANAJEMEN PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING TBK DAN MANAJEMEN PT. HEXPHARM LABORATORIES 7 APRIL 2015 31 melihat tayangan itu hanya ada satu sampul , ya satu ampul yang yang berisi asam traneksamat . Nah mungkinkah harusnya saya tanyakan ke dokter ini ya, mungkin satu ampul itu dipakai untuk 2 pasien yang sama? karena katanya diambil 2 cc terus dicampur dengan sesuatu untuk menganastesi orang itu. Nah saya tanya ke dokter sebelah, kalau di rumah sakit selevel Siloam itu tak mungkin , nggak akan mungkin karena apa biasanya langsung dibuang kecuali kalau peserta BPJS, rumah sakit yang untuk mengirit pengeluaran itu baru bisa memakai itu. Nah inikan saya kira resiko , mungkin ya, inikan pertanyaan ya. Nah kematian disebabkan dari ampul yang sama, artinya bisa ampul itu hanya satu yang dipakai untuk berdua, bisa juga dua ampul . Nah kalau memang dua ampul berarti ada satu ampul yang tersisa di rumah sakit yang tidak diberikan ke Kalbe Farma. Samplenya tadi masih berarti adakan satu, berarti tetap ada dua ampul kan berarti, berarti tetap dua ampul kalau itu sudah clear berarti ini ya.Kesehatan Penjagaan obat 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Nah tadi saya mendengar di alur ini disampaikan oleh PT. Enseval bahwa PT. Enseval ini distributor tunggal Kalbe Farma ya termasuk buvanest ya benar ya? Oke. Disampaikan di situ bahwa masuk ke gudang dulu sampai kemudian ada pemesanan .Kesehatan PT Enseval 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dari materi yang sudah ada di tangan saya, yang pertama, saya rasa-rasaan ini sama Mbak Okky ini berapa anggarannya, punya Pak Usman ini. Yang kedua, punya Balitbangkes, yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati dari kedua Bapak yang hadir badan yang hadir sekarang ini, saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini hanya anggaran secara garis besar, rincian program ada tetapi tidak ada mata anggaran yang dicantumkan disana, padahal tadi karena kami ini penasaran, Teman-teman Komisi IX DPR RI sempat menanyakan ke komisi yang lain, kalau lagi membahas APBNP itu yang mereka terima apa? Mereka mengatakan terima sampai satuan tiga bahkan, nah untuk itu sekali lagi kami sampaikan ini seperti yang terdahulu ada banyak hal sesungguhnya yang ingin kita tanyakan kami tidak ingin mendapatkan secara global tiap usulan kegiatan tetapi hanya garis besarnya saja, sedangkan mata anggaran yang kecil-kecil kita tidak tahu padahal Bapak dan Ibu hadir di forum yang mulia ini mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI, karebna itu sekali lagi kami minta dari kedua Bapak yang ada di depan untuk memberikan rincian anggaran dari setiap kegiatan yang dibuat.Kesehatan Rincian anggaran 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Sekali lagi kalau memang, saya mohon maaf kalau ada yang kurang enak dari ucapan saya tetapi sekali lagi kami ini Komisi IX DPR RI punya hak untuk mengetahui anggaran yang akan dikeluarkan, karena kami akan menyetujui itu jika kami tahu persis apa yang akan kami setujui, sekali lagi itu.Kesehatan Rincian anggaran 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas dari beberapa uraian yang sudah disampaikan kedua Dirjen. Yang pertama, kami sudah melihat atau mendengarkan paparan dari kedua Dirjen ini, ada beberapa catatan mungkin buat kedua Dirjen yang hadir. Yang pertama, kalau kita melihat dari seluruh paparan kemarin kita sudah mendengarkan juga paparan ini sebenarnya sudah agak lengkap tetapi belum lengkap betul, karena sekali lagi ada beberapa kegiatan yang memang disini disebutkan secara garis besar, kita tidak tahu rincian sehingga kalau di penghujung paparan disampaikan bahwa kami ingin mendapatkan masukkan bahkan dukungan dari Komisi IX DPR RI terus terang kami belum bisa menyampaikan itu sebelum jelas betul program yang sudah disebutkan disini rinciannya seperti apa. Jadi, yang pertama tentu kami masih membutuhkan beberapa rincian dari program yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam forum yang mulia ini. Yang kedua, dalam APBN postur anggaran belum mencerminkan, saya tidak tahu ya karena memang baru global adil gender anggaran itu yang menggambarkan keterwakilan dari misalnya pekerja perempuan dan lainlainnya. Saya kira nanti ketika membreak down program itu, saya ingin dari kedua Dirjen ada unsur itu ya mempertimbangkan keadilan gender itu.Ketenagakerjaan APBN 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan perjelas lagi di paparan tadi. Kemudian, untuk Bina Penta ini ya, waktu kita Raker dengan Bapak Menteri kami pernah mengusulkan bahwa harus ada revolusi kurikulum dari BLK, nah saya tidak melihat di beberapa mata anggaran yang telah disampaikan bahwa akan ada program yang menuju ke arah revolusi kurikulum di BLK ini ya, mungkin masih bisa dimasukkan beberapa kegiatan yang itu kira-kira bisa mendukung kesana begitu. Kemudian, sekail lagi saya melihat di catatan paper alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja, saya melihat yang terbesar di belanja barang dan operasional yang sampai mencapai 836 miliar kalau tidak salah, mohon penjelasan ini penggunaannya untuk apa, karena itu secara global tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak.Ketenagakerjaan Belanja barang 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas dari beberapa uraian yang sudah disampaikan kedua Dirjen. Yang pertama, kami sudah melihat atau mendengarkan paparan dari kedua Dirjen ini, ada beberapa catatan mungkin buat kedua Dirjen yang hadir. Yang pertama, kalau kita melihat dari seluruh paparan kemarin kita sudah mendengarkan juga paparan ini sebenarnya sudah agak lengkap tetapi belum lengkap betul, karena sekali lagi ada beberapa kegiatan yang memang disini disebutkan secara garis besar, kita tidak tahu rincian sehingga kalau di penghujung paparan disampaikan bahwa kami ingin mendapatkan masukkan bahkan dukungan dari Komisi IX DPR RI terus terang kami belum bisa menyampaikan itu sebelum jelas betul program yang sudah disebutkan disini rinciannya seperti apa. Jadi, yang pertama tentu kami masih membutuhkan beberapa rincian dari program yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam forum yang mulia ini. Yang kedua, dalam APBN postur anggaran belum mencerminkan, saya tidak tahu ya karena memang baru global adil gender anggaran itu yang menggambarkan keterwakilan dari misalnya pekerja perempuan dan lainlainnya. Saya kira nanti ketika membreak down program itu, saya ingin dari kedua Dirjen ada unsur itu ya mempertimbangkan keadilan gender itu.Ketenagakerjaan Gender 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian, yang ketiga, ada beberapa program yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Erlena lokus kegiatan, saya melihat hanya beberapa dan kebetulan Dapil saya sama Mbak Okky tidak dapat ya, saya Banten III, Mbak Okky Jakarta. Ada beberapa program tetapi saya kira nanti ada beberapa program ini yang kami ingin mengetahui betul apa yang menjadi output dari setiap kegiatan yang tadi disampaikan oleh dua Dirjen ini. Kemudian, yang ketiga tadi disampaikan bahwa kalau di Bina Penta sekitar 60,9% itu dana akan dipakai untuk di pusat dan 31,1% itu akan dititipkan ke daerah atau dana tekon. Kami ingin meminta penjelasan kepada Ibu Rena apa yang menjadi pertimbangan saat menentukan sekian persen di pusat dan sekian persen di daerah dan peruntukkannya mohon lebih diperjelas lagi di paparan tadi.Ketenagakerjaan Porsi anggaran 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan perjelas lagi di paparan tadi. Kemudian, untuk Bina Penta ini ya, waktu kita Raker dengan Bapak Menteri kami pernah mengusulkan bahwa harus ada revolusi kurikulum dari BLK, nah saya tidak melihat di beberapa mata anggaran yang telah disampaikan bahwa akan ada program yang menuju ke arah revolusi kurikulum di BLK ini ya, mungkin masih bisa dimasukkan beberapa kegiatan yang itu kira-kira bisa mendukung kesana begitu. Kemudian, sekail lagi saya melihat di catatan paper alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja, saya melihat yang terbesar di belanja barang dan operasional yang sampai mencapai 836 miliar kalau tidak salah, mohon penjelasan ini penggunaannya untuk apa, karena itu secara global tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak.Ketenagakerjaan Revolusi kurikulum 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Ada beberapa hal yang ingin kami perjelas dari beberapa uraian yang sudah disampaikan kedua Dirjen. Yang pertama, kami sudah melihat atau mendengarkan paparan dari kedua Dirjen ini, ada beberapa catatan mungkin buat kedua Dirjen yang hadir. Yang pertama, kalau kita melihat dari seluruh paparan kemarin kita sudah mendengarkan juga paparan ini sebenarnya sudah agak lengkap tetapi belum lengkap betul, karena sekali lagi ada beberapa kegiatan yang memang disini disebutkan secara garis besar, kita tidak tahu rincian sehingga kalau di penghujung paparan disampaikan bahwa kami ingin mendapatkan masukkan bahkan dukungan dari Komisi IX DPR RI terus terang kami belum bisa menyampaikan itu sebelum jelas betul program yang sudah disebutkan disini rinciannya seperti apa. Jadi, yang pertama tentu kami masih membutuhkan beberapa rincian dari program yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam forum yang mulia ini. Yang kedua, dalam APBN postur anggaran belum mencerminkan, saya tidak tahu ya karena memang baru global adil gender anggaran itu yang menggambarkan keterwakilan dari misalnya pekerja perempuan dan lainlainnya. Saya kira nanti ketika membreak down program itu, saya ingin dari kedua Dirjen ada unsur itu ya mempertimbangkan keadilan gender itu.Ketenagakerjaan Rincian 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian, satu lagi di APBNP itu yang sebesar 285 miliar tambahan itu ada satu item permintaan skema sertifikasi, Bapak sebutkan outputnya 125 saya mohon dijelaskan apa yang mau diskemakan dari sertifikasi ini begitu. Kemudian, satu lagi tambahan buat Ibu Rena beberapa program mata anggaran yang Ibu sampaikan, saya ingin tahu juga bagaimana rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan, tadi disebutkan ada sekitar diantaranya seperti ini pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja, kami tidak ingin bahwa satu item kegiatan itu nanti akan ada duplikasi di kegiatan yang selanjutnya. Nah, ini kami akan tahu itu ketika ada rincian program secara jelas dari beberapa item yang Ibu sebutkan tadi. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin nanti sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan.Ketenagakerjaan Rincian program 9
Siti Masrifah 1 PKB Banten III Perempuan Kemudian, satu lagi di APBNP itu yang sebesar 285 miliar tambahan itu ada satu item permintaan skema sertifikasi, Bapak sebutkan outputnya 125 saya mohon dijelaskan apa yang mau diskemakan dari sertifikasi ini begitu. Kemudian, satu lagi tambahan buat Ibu Rena beberapa program mata anggaran yang Ibu sampaikan, saya ingin tahu juga bagaimana rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan, tadi disebutkan ada sekitar diantaranya seperti ini pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja, kami tidak ingin bahwa satu item kegiatan itu nanti akan ada duplikasi di kegiatan yang selanjutnya. Nah, ini kami akan tahu itu ketika ada rincian program secara jelas dari beberapa item yang Ibu sebutkan tadi. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin nanti sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan.Ketenagakerjaan Skema sertifikasi 9



Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Yang  ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini kaitannya dengan kasus  yang    ada di Dapil saya,  Dapil saya  angkat terlebih dahulu karena mumpung ingat pak. Yang  kaitannya  dengan  Dapil saya adalah   di RSUD  Dokter Sukarjo  Tasikmalaya saya mendapatkan informasi bahwa   sama kasusnya dengan  temanteman yang  lain mungkin di daerah yang   lain bahwa  tagihan itu  dibayarnya lebih rendah  dibandingkan tagihan. Artinya  hasil verifikasi   katanya  banyak yang  dicoret sehingga  tagihannya berkurang, nah ini bermasalah  pak kalau   seperti ini. Kalau memang ada permasalahan di awal mungkin   poin-poin yang  menjadi keharusan mereka yang  harusnya diperhatikan  pada saat  membuat claim dan sebagainya itu harus dipatenkan pak dan diserahkan kepada  rumah sakit-rumah sakit  sehingga tidak ada. Ini pak ada informasi lagi bahwa   verifikator yang  ada di BPJS katanya  SMA, mungkin ada yang  sebagian SMA mungkin yang  lainnya tidak begitu ya. Kalau  kasus di  rumah sakit  yang  di Tasikmalaya, tagihan 9 miliar tapi hanya dibayarkan  7 miliar, nah dapat darimana 2 miliarnya ini pak  harus ditombokin darimana? Nah padahal sudah terjadi  penyakit –penyakit  yang  ditangani  oleh  rumah sakit, nah ini menjadi masalah besar untuk  pelaksanaan BPJS   kedepannya kalau  memang kondisinya seperti  ini pak, dan ini terjadi  tidak hanya di rumah sakit    Tasik  saya yakin. Tadi  yang  disampaikan   oleh rekan-rekan  yang  lain di daerah yang  lain pun   verifikasi terhadap  claim   itu ternyata lambat yang  pertama, yang  kedua   selalu menurun  lebih rendah dibandingkan    apa yang  dibayarkan oleh BPJS. Itu  yang  pertama.BPJS Kesehatan cashflow 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian  kalau  disimpulkan dari berbagai macam  masalah yang  ada tentang pelaksanaan  BPJS Kesehatan. Saya berpikir pak lebih enak jamannya  Jamkesmas pak,  pada saat itu pemerintah SBY membuat  program namanya Jamkesmas  aman semua, tidak ada batasan  sakit apa, berapa pengeluarannya, dimana sakitnya tidak ada, lebih enak. Padahal kan   tujuan dari BPJS ini menginginkan agar kita  pelayanan kesehatan di negeri ini lebih baik lagi tapi ternyata tidak. Mohon  bapak  kaji ulang lagi  baik dalam  peraturan atau  yang  dikeluarkan meski itu kreatifitas   dan  lain sebagainya tapi kalau tidak berpihak kepada masyakat tolong diperhatikan dengan   lebih baik sehingga pelaksanaannya juga   akan menjadi lebih baik kalau bapak benar-benar memperhatikan  masalah ini.BPJS Kesehatan Jamkesmas 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian  yang  berikutnya kaitannya dengan  kerjasama dengan  rumah sakit   swasta, ada beberapa hal yang  mungkin kami tidak bisa pahami bahwa ada temuan kalau malam tidak menerima pasien  BPJS, ada lagi ini di daerah saya  kalau hari Minggu tidak menerima pasien BPJS, ada juga yang   rumah sakit  swasta yang  tadinya kerjasama  kemudian mengundurkan diri karena claim selalu tidak sesuai  kemudian  lambat  dan  semua kegiatan    di rumah sakit  ini menjadi terganggu. BPJS Kesehatan Mitra 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Yang  terakhir pimpinan karena kita punya Panja BPJS  Kesehatan mari kita mulai  itu daftarnya sudah ada tinggal kita mulai saja, lebih cepat lebih baik  karena permasalahan ini tidak bisa ditunda penyelesaiannya dan    mohon dukungan dari  BPJS Kesehatan bahwa kita punya Panja, dan kami harapkan segala permasalahan yang  ada disini bisa kita carikan solusinya.BPJS Kesehatan Panja BPJS 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Dalam kesempatan kali ini mungkin saya ingin mendukung dan stressing  apa yang  sudah disampaikan oleh teman-teman yang  lain  yang  sudah sangat banyak   permasalahan yang  memang kaitannya dengan  BPJS   Kesehatan ini. Dan luar  biasa Pak Dirut  baru kali ini masukan-masukan dari rekan-rekan Komisi IX ini  sangat banyak pak  karena memang itulah  temuan di masyakat berkaitan dengan BPJS  Kesehatan. BPJS Kesehatan Permasalahan BPJS 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian yang  kedua kalau dilihat dari Undang-undangnya  tadi  sudah disinggung oleh Ibu Okky  bahwa  dilihat Undang-undangnya dan peraturannya itu tercantum  bahwa BPJS itu   wajib melakukan kegiatan  promotif preventif.  Nah sampai saat ini saya belum melihat itu, saya belum mendapatkan  bahwa kegiatan  BPJS  salah satunya adalah promotif preventif. Nah  padahal anggarannya itu sudah dialokasikan, makanya kami berharap Pak Dirut untuk kedepannya tolong apa yang  sudah disepakati bersama dijalankan  sesuai dengan   yang  kesepakatan.BPJS Kesehatan Promotif preventif 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian  yang  berikutnya kaitannya dengan  kerjasama dengan  rumah sakit   swasta, ada beberapa hal yang  mungkin kami tidak bisa pahami bahwa ada temuan kalau malam tidak menerima pasien  BPJS, ada lagi ini di daerah saya  kalau hari Minggu tidak menerima pasien BPJS, ada juga yang   rumah sakit  swasta yang  tadinya kerjasama  kemudian mengundurkan diri karena claim selalu tidak sesuai  kemudian  lambat  dan  semua kegiatan    di rumah sakit  ini menjadi terganggu. BPJS Kesehatan RS swasta 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Berikutnya  berkaitan dengan   mungkin pelaksanaan dibawah bahwa   tertutup akses data  terhadap BPJS. Salah satunya saja ada pasien bertanya atau ada tim saya yang  bertanya   kepada BPJS, “pak tolong berikan kami rumah sakit   yang  bermitra dengan  BPJS dimana saja” itu tidak diberikan. Nah ini masalah data seperti ini saja   dikit, apa ditutup begitu, kenapa kok bisa  terjadi seperti itu, apa ininya? Makanya bapak jangan hanya mendapatkan informasi yang  bagus-bagus saja baik saja di atas. Kami  yang  dilapangan ini pak   langsung  bersentuhan dengan  masyakat dan itu semuanya pasien. BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
Siti Mufatahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian yang  berikutnya  berkaitan dengan  sosialisasi   kepesertaan, tadi  rekan-rekan juga  sudah menyampaikan bahwa sosialisasi oleh BPJS  sangatsangat kurang, minim sekali bahkan saya pak mohon  maaf, saya bergerak sendiri   bersama  mahasiswa saya tugaskan mahasiswa untuk bergerak ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke RT  saya kerahkan  mereka kumpulkan beberapa orang  disitu kemudian  memberikan penjelasan, ada yang  mendaftarkan diri, ada yang  tidak karena jauhnya tempat lokasi mendaftarkan diri. Nah ini terobosan yang  dilakukan oleh  BPJS apa sih sebenarnya untuk mengembangkan kepesertaan ini, melebarkan kepesertaan ini sampai ke kampung-kampung, benar kalau  katanya rekan-rekan tadi  bahwa kita sudah tidak pernah diajak, apa yang  sudah dilakukan program-program   kegiatan  BPJS di daerah, sosialisasi   tidak ada  dan lain sebagainya kami akhirnya inisiatif sendiri    bekerja membantu masyakat,  melayani masyakat dengan  cara demikian. Nah inikan   sangat miris pak sementara bapak  menginginkan bahwa kepesertaan   ini semakin banyak apalagi yang  kepesertaan mandiri, dengan  tanpa sosialisasi   pasti itu tidak akan terwujudBPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian ada informasi juga bahwa kenaikan premi ya pak ya, apakah ini sudah dinaikkan atau mungkin kapan ini dinaikkan? informasi ini tolong diluruskan kalau memang salah. Ada kenaikan premi untuk kelas 2 dan kelas 1 sekitar 10.000 dari premi awal. Nah itu apakah benar? kapan itu dimulai? Tolong di perjelas, itu sudah keluar di media Pak di di media online ya.BPJS Kesehatan Kenaikan premi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan kepesertaan BPJS 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian kaitannya juga dengan BPJS, sosialisasi kami mohon kalau bisa libatkan kami karena kami seringkali harus turun kelapangan dan bisa bekerjasama dengan BPJS, khususnya kaitannya dengan kepesertaan. Banyak sekali peserta di daerah kami, oh bukan peserta , masyarakat yang belum paham, dengar BPJS saja belum, padahal ini sudah satu tahun berlalu. Itu tugasnya BPJS sebenarnya tetapi tidak dilakukan.BPJS Kesehatan Keterlibatan DPR dalam sosialisasi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan kompetensi tenaga medis 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian Ibu mungkin sebagian kecil ya untuk kesehatan karena yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Berlanjut kepada masalah BPJS Pak Dirut, mohon perhatiannya untuk BPJS banyak sekali masalah sampai saat ini saya di Dapil itu hampir setiap hari mendapatkan SMS kaitannya keluhan dengan pelayanan BPJS. Tadi sudah disinggung mengenai BPJS dan KIS juga, kami juga butuh penjelasan itu apa bedanya KIS dengan BPJS, walaupun kami juga mendapatkan informasi itu dari media tapi saya ingin mendapatkan langsung penjelasan itu dari Bapak Dirut langsung kaitannya dengan KIS ini. Kemudian kalau memang KIS ini akan diberlakukan kira-kira konversinya kapan, ini masyarakat bertanya. Yang selanjutnya adalah bahwa saya membaca informasi bahwa BPK telah mengaudit program BPJS Kesehatan, hasilnya terlihat pada data dan obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.BPJS Kesehatan Masalah BPJS, 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Saya mengawali pertanyaan saya dengan menyampaikan sebuah berita yang cukup mengejutkan saya berkaitan dengan adanya pemotongan kapitasi bu di puskesmas daerah Padang Lawas ya bu ya, ini baru saya baca sekitar tanggal 18 Januari kemarin.Nah saya bacakan sedikit gambarannya bagaimana kasus yang terjadi disana, yaitu adalah adanya pemotongan dana kapitasi BPJS di Padang Lawas dilakukan oleh Dinkes bu. Tolong ya, ini dikonfirmasi atau ditelusuri lebih jauh tentang masalah ini karena para petugas kesehatan yang ada disana sangat-sangat terkejut dengan adanya ini. Dipotongnya itu sekitar 10% dari dana kapitasi yang memang seharusnya diterima oleh Puskesmas, sehingga Puskesmas tidak bisa berbuat apa-apa untuk ini, karena ini pemotongan kataya resmi dan itu berlaku disemua Puskesmas di daerah sana.BPJS Kesehatan Pemotongan kapitasi puskesmas 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Nama Siti Mufattahah dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa barat IX meliputi Kabupaten Tasik, Kota Tasik dan Kabupaten Garut.Yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, Pimpinan dan Anggota Komisi IX,Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya,Yang saya hormati Dirut BPJS Kesehatan beserta jajarannya.BPJS Kesehatan penanganan 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan pendaftaran BPJS, 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan Perbedaan KIS dengan BPJS 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian khusus untuk ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Djoni kalau tidak salah kaitannya dengan portabilitas ya, kepesertaan ini kan portabilitas tetapi saya baca di surat edaran BPJS bahwa disurat edarannya itu BPJS Kesehatan paling pojok. BPJS Kesehatan memberikan daftar rumah sakit rujukan kepada setiap rumah sakit ya, kemudian dipojokannya itu ada tulisannya peserta dapat dirujuk ke Faskes tingkat lanjutan bila secara indikasi medis diperlukan sesuai dengan diagnosa dokter, tidak bisa dirujuk di luar wilayah yang ditetapkan. Nah ini kan berarti tidak berlaku portabilitas, tolong ini dijelaskan kepada kami. Karena ruhnya dulu kami membuat BPJS ini adalah jaminan kesehatan nasional, dimana kita kemana-mana tidak perlu membawa uang hanya bawa kartu itu dan bisa dilayani dimana-mana. Nah ini tolong diperjelas untuk hal ini . Kemudian untuk peraturan Menteri dan lain sebagainya mohon Ibu semua yang kaitannya dengan BPJS dipercepat, diselesaikan kemudian disosialisasikan dengan baik, semaksimal mungkin kepada rumah sakit-rumah sakit maupun kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi bertanya.BPJS Kesehatan Portabilitas BPJS 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Nah Kemenkes merevisi beberapa regulasi yang memang malah ternyata itu menghambat pelayanan seperti merevisi aturan jenis penyakit yang bisa langsung ke rumah sakit. Ini tolong Ibu, Kemenkes kan yang bertugas untuk membuat regulasinya ya bu ya, ada beberapa penyakit yang tadinya bisa masuk ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS itu menjadi tidak lagi. Itu tolong dijelaskan kepada kami sehingga kami bisa tahu, kalau bisa mungkin datanya ini data dari BPJS, apa saja yang menjadi hak dari peserta BPJS untuk penyakit-penyakit yang dilayani. Karena mohon maaf ada beberapa kerumah sakit yang berbeda ya Pak Dirut, ada rumah sakit yang berbeda penyakit yang diterima misalnya apa ya, waktu kemarin saya lupa , ada penyakit A diterima di rumah sakit A dengan BPJS tetapi dirumah sakit B tidak diterima dia.BPJS Kesehatan regulasi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian yang kaitannya dengan kekurangan sumber daya manusia, seperti tenaga medis, perekam medis dengan ... Perekam medik dan dokter harus paham benar mengenai apa itu apa itu Inasibidis??? ICD 9 dan ICD 10, saya bukan dokter jadi nggak paham. Tapi kasus ini ternyata ada yang menyampaikan ke saya sehingga kami butuh penjelasan, para perekam medik ini belum terampil katanya dalam menentukan penyakit, mengklarifikasi penyakit dan tindakan sesuai dengan ICD 9 dan ICD 10, sistem BPJS nya belum cepat dan belum tepat katanya. Secara teknis bapak, mungkin saya belum memberikan penekanan di sini apa yang di sampaikan oleh Pak Hang bahwa cara pendaftaran yang masih sulit. Dulu pak waktu ini di-launching pertama kali dijaman Pemerintahan Pak SBY, ini yang bisa ikut kepesertaan BPJS ini siapa saja boleh dan tidak dibatasi oleh harus semua satu KK ikut semua gitu. Nah kalau sekarang kan peraturannya berbeda , satu KK itu harus ikut didaftarkan semua, kemudian harus punya rekening, kalau tidak ya tidak diterima , satu KK satu saja anaknya tidak didaftarkan tidak diterima. Nah ini perubahan seperti ini cukup menyulitkan bagi masyarakat, ya mungkin dalam proses transformasi terhadap proses peralihan ini mohon sedikit demi sedikit ini perlu dilakukan sedikit demi sedikit, jangan dijadikan langsung pukulan seperti ini pak. Jadi mereka jadi tidak mau, dan tidak mampu untuk mendaftarkan seluruh keluarganya kepada BPS.BPJS Kesehatan SDM, 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan bagaimana perhatian ibu terhadap tenaga kesehatan ya bu. Kemarin kalau tidak salah ibu pernah menyampaikan dalam presentasi bahwaadanya sertifikasi terhadap tenaga kesehatan, mudah-mudahan itu benar ya bu, kalau memang benar itu adalah hal yang luar biasa, terobosan yang ibu lakukan. Mudah-mudahan itu sama dengan atau mungkin seindah sertifikasi yang diterima oleh para tenaga pendidikan. Mudah-mudahan demikian, mohon penjelasannya kalau memang benar sehingga kami membutuhkan tenaga kesehatan, informasi tenaga kesehatan mana saja yang mendapatkan sertifikasi itu.BPJS Kesehatan Sertifikasi tenaga kesehatan 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Nah ini sosialisasi mungkin juga ya penetapan penyakit-penyakit yang memang ditanggung oleh BPJS itu harus disosialisasikan dengan benar kepada seluruh rumah sakit. Kemudian yang kedua tadi mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian, kaitannya dengan kepesertaan ini benar-benar harus dipantau ataupun mungkin direvisi atau dilakukan pendataan ulang dengan baik dan tadi ada yang menyarankan agar data itu langsung dari struktur desa yang paling bawah, RT/RW melibatkan itu sehingga itu lebih akurat. Tetapi ya ada kelemahannya juga dulu Jamkesmas melakukan pendataan juga menggunakan RT/RW tetapi ini disalahgunakan oleh RT/RW nya sendiri, keluarganya semua dimasukkan ini juga harus ada pemantau disini. Kemudian kaitannya dengan kepesertaan lagi bahwa proses registrasi ternyata bagi peserta itu terkesan sulit karena di setiap Kabupaten tidak bisa diakses padahal sudah memiliki tokan bu . Proses mutasi bagi peserta Askes dan peserta JPK atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek ke BPJS Kesehatan selama ini banyak mengalami permasalahan terkait urusannya kepesertaan yang seharusnya itu secara otomatis dari Peserta Askes dan Peserta JPK menjadi ke BPJS Kesehatan. Ini apa prosesnya bapak? Karena masih ada peserta JPK Jamsostek yang harus mendaftar ulang ke BPJS Kesehatan yang seharusnya itu otomatis. Nah ini kerjasamanya seperti apa penanganan untuk pengalihan dari JPK Jamsostek ini kepada BPJS Kesehatan. Karena transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan itu apa namanya meninggalkan peserta JPK pekerja mandiri tidak otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan,. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta diri BPJS kesehatan. Ini mohon penjelasannya karena masih ada kesulitan kami mendapat informasi tentang ini.BPJS Kesehatan Sosialisasi, 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Kemudian selanjutnya pertanyaan saya berikutnya yaitu kaitannya dengan adakah tunjangan ibu yang diberikan kepada tenaga kesehatan atau pekerja yang ada di puskesmas? Nah, karena kita tahu bahwa puskesmas ini merupakan rujukan pertama dari BPJS untuk penanganan masalah kesehatan, dan kami berharap walaupun puskesmas inikan belum optimal semuanya bu, dulu kami berharap Puskesmas ini bisa ditingkatkan semuanya keseluruhannya menjadi puskesmas rawat inap sehingga bisa meng-cover pasien-pasien yang ada di pedalaman. Namun demikian sampai saat ini masih belum, tolong itu menjadi fokus utama. Kemudian saya berharap juga Pus to Pus to Ibu ditingkat juga , kalau perlu dibangun karena biar Puskesmasnya juga tidak terlalu menumpuk disana. Kemudian ada juga bu Puskes kami berharap juga di aktifkan kembali karena poskes....ini cukup diminati di daerah pedalaman terutama yang berbasis agama disana bu.BPJS Kesehatan Tunjangan petugas kesehatan puskesmas 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat IX Perempuan Terima kasih atas kesempatan ini. Kesempatan ini adalah kesempatan pertama kali kita bu bersua didalam rangka Rapat Dengar Pendapat. Jadi saya tidak ingin melewatkan moment ini Ibu, karena kita di sini kaitannya dengan kesehatan tentu Ibu sebagai menteri sudah paham sekali tentang apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya belum paham kami berharap ibu turun langsung ke bawah melihat ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok apa yang terjadi di situ. Karena dari tahun ke tahun sampai saat ini masalah kesehatan itu masih menjadi apa sorotan kami dan itu menjadi fokus kami untuk mencari penanganannya. Kaitannya dengan kesehatan Ibu, sudah banyak yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. BPJS Kesehatan Turun ke lapangan, 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Saya ingin mengawali dengan memberikan sebuah apreasiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh BPOM ditahun 2014 terutama ya karena kita mengikuti perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh BPOM ditahun 2014. Kurang lebihnya hal-hal yang telah dilakukan mungkin ini menjadi kita refreshing kembali tentang berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Seperti BPOM ditahun 2014 pernah menerbitkan sekitar 82 persetujuan obat pak ya, kemudian 2.137 obat tradisional, 812 suplemen kesehatan, 15.396 pangan dan 36.642 notifikasi kosmetika, ini sebuah prestasi yang luar biasa menurut saya. Nah selama dalam satu tahun itu sudah melakukan cukup banyak hitungannya ini pak, ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya pak ya? Kemudian sepanjang tahun 2014 juga BPOM telah mengambil temuan beberapa bahan pangan, obat dan kosmetik ilegal dengan nilai sekitar 93 miliar, ini juga luar biasa prestasinya, saya ucapkan apresiasi kepada Badan POM yang telah melakukan hal ini dan berbagai macam temuan-temuan yang ternyata itu bisa saya nilai berarti bapak sudah bisa melakukan tugas dengan cukup baik begitu ya, tapi memang perlu ditingkatkan ditahun 2015 kedepan karena kita akan menghadapi berbagai macam era internasional pak ya.BPOM Apresiasi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Pada prinsipnya, pada dasarnya apa yang Bapak ajukan itu adalah sebuah pengajuan yang memang seharusnya diajukan begitu ya baik bahwa ini adalah pengajuan yang kami tunggu sebenarnya tetapi Pak pengajuan yang Bapak ajukan 143 miliar sekian ini kami harapkan itu dioptimalkan, ini pengalaman dari dulu-dulu Pak Kepala Badan bahwa BPOM ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi agak malu-malu begitu ya, jadi kami juga agak bingung kalau misalnya mendukung sesuatu niat yang masih belum bisa ditangkap apa namanya semangatnya seperti apa begitu, jadi dari dulu memang BPOM ini selalu kecil pengajuan anggarannya, ini jadi pertanyaan bagi kami kenapa sebenarnya kok tidak berani besar, apakah memang belum terpikirkan untuk sebuah program-program yang menjadi terobosan dalam mengatasi berbagai masalah yang kaitannya dengan TU Poksi Bapak ataukah karena tidak dikasih anggarannya begitu ya, saya pikir kalau Bapak mengajukan anggaran besar pun masih menjadi pertimbangan atau mungkin bisa di dukung semaksimal mungkin kalau memang diberikan penjelasan yang baik tentang strategi maupun terobosan-terobosan yang akan menjadi kinerja Bapak berikutnya, Kementerian Keuangan tetapi tolong optimalkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang memang kaitannya mengantisipasi atau mengatasi berbagai macam masalah di bidang Bapak jadinya begitu. Kalau disini disampaikan itu lebih fokus kepada pusat kewaspadaan, pembentukan pusat kewaspadaan kemudian pembangunan infrastruktur dan pengembangan Pos POM, ya Pak ini kenapa tidak dari dulu ini menjadi perhatian Bapak, kenapa baru muncul sekarang? Sebenarnya kan Bapak juga bisa meminta dari dulu, karena ini kan bagian dari rumah Bapak yang harus Bapak bangun di Daerah-daerah yang memang perlu dibangun begitu.BPOM Detail kenaikan anggaran 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi yaitu kaitannya dengan , apa namanya itu Miras oplosan pak ya inikan sangat luar biasa pak, beberapa waktu yang lalu kita dicengangkan dengan berbagai macam kasus yang kaitannya dengan Miras oplosan.Nah ini juga tolong kalau memang ini bagian kewenangan dari bapak , tolong ini juga dilakukan dengan baik. Memang ini pak tidak ada yang mengawasi untuk Miras oplosan ini, dan bekerjasamalah dengan intansi yang terkait kalau memang itu dibutuhkan agar meminimalisir dampak dan perluasan dari Miras oplosan ini.BPOM Miras oplosan 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian selain obat makanan yang dari luar negeri yang kaitannya itu dengan obat-obatan yang medis begitu ya. Juga saya mengingatkan adanya obat tradisional yang perlu diawasi obat tradisional ataupu jamu-jamuan yang marak terutama dari Cina ini, marak sekali hadir di Indonesia dan itu menjadi disukai, sangat disukai oleh masyarakat kita. Apalagi produk luar negeri, apapun itu pasti disukai, baik itu kosmetik yang katanya herbal ataupun yang lain-lainnya, tolong itu menjadi fokus utama bapak untuk memperhatikan ini. Kemudian untuk hal yang lain yang saya ingin evaluasi kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak selain apa yang disampaikan tadi , ada apresiasi tapi juga ada beberapa hal yang perlu saya ketahui tentang bagaimana sebenarnya peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja bapak, kantor bapak di tahun 2015 ke depan , kalau 2014 sudah Bapak lakukan dengan baik tetapi kami ingin mengetahui ditahun 2015 kedepan seperti apa terobosan-terobosannya.BPOM Obat impor 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian, yang ingin saya soroti lagi atau mungkin saya ingin tekankan meski pun kita sudah melakukan pendalaman sebelumnya kaitannya dengan optimalisasi, optimalkan di bidang pengawasan dan sosialisasi, saya tekankan kembali karena ini adalah fungsi utama dari Bapak, dari Badan POM bahwa kinerja Bapak itu berada pada dua tugas besar yaitu pengawasan dan sosialisasi, karen dengan tugas itulah maka anggaran yang sebesar Rp.853 miliar yang itu kaitannya dengan program pengawasan obat dan makanan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari Badan POM ini dan kami berharap sinergitas antara DPR RI dengan BPOM tetap terjaga seperti biasanya dan mungkin bisa dioptimalkan dan kami juga berharap dari Teman-teman sekalian yang di Banggar juga dari Komisi memperjuangkan anggaran BPOM ini bisa ditingkatkan kembali dan khususnya untuk undang-undang itu juga terus di dukung atau dipersiapkan sehingga Bapak bisa lebih memiliki power dalam menjalankan tugas.BPOM Optimalisasi pengawasan dan sosialisasi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya sebuah harapan terhadap BPOM yaitu salah satunya harapan saya bahwa BPOM itu bisa memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin terhadap obat yang ingin beredar begitu, obat dan makanan sesuai dengan kewenangan bapak tetapi dalam prosesnya itu mohon dipermudah birokrasinya, bukan berarti kalau itu mengandung kejelekan bahannya ya terus diijinkan, tidak , dalam artian tetapi saya berharap birokrasinya saja diperpendek, kemudian dipermudah dan prosesnya juga tidak lama. Biar mereka itu bisa mengedarkan kalau memang itu bagus dan kalau memang tidak ya mereka akan menggantinya dengan hal-hal yang memang disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku di BPOM begitu kaitan dengan kandungan-kandungan yang ada diproduknya. Harapan berikutnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak selama ini, mohon temuan-temuan, gebrakan-gebrakan yang sudah menjadi prestasi Bapak temuan-temuan seperti kasus-kasus dan lain sebagainya, seperti tadi apa perusahaan yang ilegal barang-barangnya dan sebagainya itu tolong benar-benar ini diperhatikan diumumkan, disebarluaskan produk-produkyang memang ditemukan oleh bapak ini mengandung kejelekan , tidak sesuai dengan ketentuan itu. Tolong diumumkan Pak karena jangan sampai hanya diumumkan melalui website saja . Surat edaran, kemudian bisa surat edaran itu diserahkan, disebarkan disekolah, kemudian di tempat-tempat umum dan lain sebagainya itu tolong disebarkan dan tulis disitu hasil temuan BPOM. Jadi masyarakat lebih luas akan mengetahui hasil kerja Bapak dan jajarannya.BPOM Pengurusan izin 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Jadi segala hal itu akan tumpah ditahun 2015 ini masyarakat ekonomi ASEAN dan lain sebagainya itu membuat barang-barang juga dengan mudah masuk lebih banyak lagi ke negara kita. Nah untuk menghadapi hal ini saya berharap beberapa hal kepada bapak dan jajaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan terutama didaerah yang diperbatasan terutama ya pak ya, karena memang daerah-daerah situ sangat jauh dari jangkauan, mungkin bapak dan jajarannya mungkin tidak juga memiliki orang yang ditempatkan disana, pasti kantor bapak itu jauh sekali untuk menjangkau itu, tetapi tolong itu menjadi fokus perhatian bapak karena disitulah tempat makanan dan obat dari luar negeri itu bisa masuk dengan mudahBPOM Peningkatan pengawasan 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian pengembangan tenaga pengawas obat dan makanan juga tolong ditambahkan terutama karena hal ini memang penting, tugas dari BPOM ini adalah namanya saja Badan Pengawas jadi artinya tenaga pengawas itu harus di optimalkan. Baik itu jumlah SDM nya maupun kemampuan dari SDM itu dalam melakukan pengawasan. Kemudian peningkatan KIE yang sudah dilakukan juga perlu diperluas ditahun 2015 ini karena hal itu sangat penting mengingat berbagai macam hal yang akan dihadapi ditahun 2015 ini. Penerapan GN-WOMI di seluruh Indonesia juga perlu ditingkatkan, tolong diberikan penjelasan kepada kami gerakan-gerakan yang lebih, yang menjadi terobosan bapak dalam mengoptimalkan gerakan GN-WOMI ini Kemudian pelaksanaan program pasar aman dan bahan berbahaya sebenarnya itu program yang sangat luar biasa pak, tetapi saya melihat pelaksanaan dilapangan, kebetulan saya pernah mengikuti, bekerjasama dengan BPOM, saya lakukan di Dapil saya pada waktu itu dan ternyata gebrakannya itu tidak begitu memberikan perhatian atau tidak begitu menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekitar atau pedagang-pedagang yang ada disana. Artinya mungkin metodenya yang perlu diperhatikan kembali, dievaluasi kembali apakah ada metode lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pasar aman ini, gebrakan pasar ini. Nah ini mohon diberikan satu perhatian terhadap hal ini. Kemudian dari presentasi Bapak saya melihat beberapa penekanan yang kaitannya dengan membutuhkan dukungan terhadap penguatan dari lembaga ini.BPOM Peningkatan pengawasan 9

SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan
Kemudian yang terakhir pak kaitannya dengan bagaimana, mungkin tadi sudah disampaikan berbagai hal yang ingin bapak akan lakukan ditahun 2015, rencananya seperti itu. Tetapi saya ingin program prioritas dari bapak nantinya itu tolong diberikan menjadi highlight Bapak nanti dalam hal memberikan jawaban dan itu dijelaskan secara gamblang bagaimana strateginya, metodenya sehingga bapak bisa mewujudkan program proritas itu, terobosan-terobosan yang akan dilakukan ditahun 2015 ke depan. Dan saya harapkan dari hal anggaran dari hal anggaran proporsinya cukup bagus juga, bahwa yang pertama kaitannya dengan program dukungan manajemen bapak mengajukan sekitar 339 miliar sekian begitu pak ya kalau dari catatan ini, kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPOM sekitar 28 miliar sekian, program pengawasan obat dan makanan sekitar 853 miliar sekian. Nah kalau untuk sosialisasi berada pada point ke berapa ini pak? ketiga ya? Mohon sebentar diklarifikasi dulu untuk sosialisasi pak berada pada porsi anggaran yang mana ini pak?
Tersebar di program dukungan manajemen satu dan dua? Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis, tugas teknis lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPOM begitu? Yang benar Pak? Di dukungan manajemen pengawasan obat dan makanan ya dua itu bu. Pengawasan obat dan makanan nomor tiga pak. Baik. Ini perlu diperjelas nanti diperinci sebenarnya untuk kinerja bapak ini kan yang kami harapkan adalah yang pertama sosialisasi , kemudian yang kedua adalah pengawasan, dua hal ini yang menjadi pokok tugas bapak yang harus dioptimalkan begitu. Nah jadi untuk sosialisasi mungkin seperti yang disampaikan oleh rekan yang lain bahwa selama ini karena bapak juga masih sampai pada balai besar di propinsi , sehingga bapak tidak bisa sampai kepada pedesaan maka kami siap untuk membantu dan bekerjasama dengan bapak, dengan jajaran bapak untuk bisa sosialisasi ke daerah-daerah pendalaman yang mohon maaf kalau di Dapil saya Garut dan Tasik pedalaman itu tidak kenal yang namanya BPOM itu pak. Makanan apa saja masuk kesana, apalagi yang dibawa oleh tukang yang kredit-kredit itu pak yang membawa kosmetik, membawa makanan yang aneh-aneh itu pak. Nah ini juga menjadi keprihatinan saya terutama di Dapil saya itu dan pasti di Dapil yang lain juga akan mengalami hal yang sama terutama di pedalaman. Oleh karena itu kerjasama kita itu sangat dibutuhkan dan tolong pos anggaran untuk sosialisasi dimaksimalkan plus pengawasannya.BPOM Sosialisasi BPOM 9



SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Nah ini juga kami sangat setuju agar BPOM ini lebih ditingkatkan, tidak hanya didukung oleh Keppres tapi juga dengan Undang-undang. Nah Undang-undang ini berarti kami juga butuh dukungan apakah BPOM sudah siap memberikan informasi atau membuat undang-undangnya sehingga kami bisa pelajari selanjutnya. Dan mudah-mudahan itu bisa memperkuat lembaga atau badan yang sedang bapak pimpin. Dasar hukumnya juga perlu diperkuat dengan dengan adanya Undang-Undang itu. Sehingga kami berharap nanti kelembagaan dari lembaga yang bapak pimpin ini bisa sampai ke tingkat Kabupaten kota, selama ini kan masih sampai tingkat propinsi dengan balai besar bu ya . Itu memang tidak bisa menjadikan BPOM bisa bergerak leluasa ke dalam pelosok-pelosok seperti itu pelosok-pelosok pedesaan padahalkan dipelosok pedesaan itulah yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang obat dan makanan yang baik dan aman.BPOM Undang-undang BPOM 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian kaitannya dengan kasus defisitnya anggaran BPJS, ya bapak tadi sudah sedikit menyinggung bahwa defisitnya anggaran BPJS saat ini kenapa, apa yang terjadi? Salah satu dari tugas bapak adalah memberikan atau mengusulkan BPJS untuk menginvestasikan anggarannya, dananya apakah ini sudah dilakukan? Nah ini kenapa saya mengkaitkan ini karena defisit BPJS ini seharusnya tidak boleh terjadi , tahun 2014 kemarin defisit anggaran BPJS sehingga banyak rumah sakit yang tidak terbayarkan mengenai sehingga kadang juga ada beberapa rumah sakit di Dapil saya yang ogah menerima pasien BPJS karena belum dibayar dibayarkan oleh pemerintah. Nah ini menjadi kasus lagi, kasusnya defisit ini saya kaitkan saya pikir ini adalah tugas DJSN untuk bisa mengarahkan bagaimana anggaran bisa survive, anggaran bisa bagus nah mungkin salah satunya dengan menginvestasikan iuran ini, menginvestasikan anggaran yang ada di BPJS tapi investasinya juga harus dikaji dengan baik.Jaminan Sosial Defisit anggaran BPJS, investasi 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian saya melihat tadi ada paparan bahwa iuran RTL di puskesmas, kenapa itu di puskesmas lebih besar daripada di rumah sakit? Itu asumsinya seperti apa? kalau di puskesmas sekitar , kalau yang di rumah sakit sekitar 2.000 sekian begitu. Nah ini, rekapitulasi hasil perhitungan besaran iuran PBI itu skenario yang ketiga kita lihat bahwa di RJTP itu 6.000 sekian, sedangkan di rumah sakit 3.334 sekian dan seterusnya, kenapa puskesmas lebih besar dibandingkan rumah sakit.Jaminan Sosial Iuran RTL 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Dalam rapat ini saya ingin men-stressing dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya bahwa apa yang menjadi sorotan dari teman-teman itu saya mohon menjadi catatan penting dan evaluasi kedepannya agar pelaksanaan BPJS ini menjadi lebih baik. Namun demikian ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, sumbangkan saran kepada Ketua DJSN beserta jajarannya yang berkaitan dengan kenaikan iuran PBI Iuran PBI kalau saya secara pribadi itu mendukung juga apa yang disampaikan oleh pak Irghan bahwa kalau kenaikan itu dikenakan kepada iuran PBI nyaitu mungkin akan lebih baik lagi, tetapi kalau misalnya itu kenaikan kepada peserta non PBI maka mungkin masyarakat masih berpikir panjang untuk bisa menjadi peserta, untuk berkenan menjadi peserta BPJS ini. Karena kita tahu sendiri saat ini peserta non PBI masih banyak yang kurang berminat , masyarakat kurang berminat untuk menjadi peserta non PBI ini, karena salah satunya adalah kesulitan dalam prosedur pendaftarannya , prosedur yang terlalu rumit begitu.Jaminan Sosial Kenaikan iuran 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian berkaitan dengan kenaikannya saya setujui, saya sepakat kalau dinaikkan untuk yang PBI itu tetapi apakah yang ingin saya tahu komponen atau indikator yang diajukan itu sudah mengalami perbaikan dari sebelumnya tidak? yang tahun sebelumnya naik yang hanya 19.500 itu? Adakah perbaikan di pengajuan berikutnya dengan kenaikan sekitar sampai 27.500. Saya sepakat juga kalau misalnya Pak Irghan tadi menyampaikan kalau memang mau disamakan ya 25.500 di kelas III begitu ya . Perlu penjelasan kepada kami sehingga kami paham akan kenaikan itu.Jaminan Sosial Kenaikan iuran PBI 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian mengenai kepesertaan, tadi banyak teman-teman yang menyinggung tentang kepesertaan BPJS yang masih belum tepat sasaran, saya menanyakan terlebih dahulu apakah DJSN menerima data yang ril dari BPJS untuk kepesertaan BPJS ini terutama yang PBI. Karena di disitu saya masih mendapatkan informasi masih adanya data ganda kemudian data yang tadi seperti sudah meninggal masih ada tertera disitu tetapi belum digantikan. Nah hal ini yang membuat kami merasa penting untuk mengevaluasi kembali, mengkoreksi kembali data-data ini dan ingin sekali DJSN ini berperan penting dalam pendataan ini. Karena kepesertaan BPJS untuk yang katanya mau dinaikkan sekitar 88 juta berartikan 2 jutanya ini harus tepat sasaran dan yang 86 yang sudah terdata itu juga harus tepat begitu. Nah mohon ini DJSN bekerja keras benar untuk mengamati dan mengevaluasi kembali kepesertaan BPJS.Jaminan Sosial Kepesertaan BPJS, data ganda 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Untuk berikutnya adalah saya ingin menanyakan ini pak, untuk ketentuan dari peserta PBI itu adalah satu keluarga maksimal di cover 5 orang pak ya, dua orang tua bapak ibu kemudian tiga orang anak. Nah kemudian bagaimana dengan keluarga yang memiliki lebih dari tiga orang? ini apakah di cover juga atau bagaimana? ini apa sudah menjadi pemikiran dari DJSN dan BPJS untuk kepesertaan ini yang memang saat ini ada Perpres yang dikeluarkan itu dicover oleh BPJS, langsung di cover anak PBI yang baru lahir itu di cover. Tetapi yang sudah lama maksudnya anaknya banyak ini bagaimana anak yang lebih dari tiga itu? apakah di cover juga atau harus membayar. Nah ini banyak kejadian di Dapil saya masyarkatnya itu merasa keberatan untuk ini karena membayar iuran yang sekitar 25.500 meskipun saya mendorong mereka agar berhemat dalam anggaran mereka dalam keluarga itu sampai saya menyampaikan coba ibu dan bapak rajin menabung sehari seribu rupiah saja sudah saya sampaikan seperti itu kepada masyarakat untuk mendorong mereka mengikuti ini karena seribu rupiah untuk biaya kesehatan, seribu rupiah kalau sebulan sudah sampai tiga puluh ribu rupiah itu sudah melebihi dari iuran yang harus dibayarkan sekitar 25.500, jadi ada saving 4.000 sekian untuk anggaran keluarga itu. Nah artinya upaya saya untuk membantu masyarakat agar menjadi peserta BPJS ini sudah saya lakukan tetapi ini tidak akan optimal jika petugas BPJS nya pun tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Kalau saya bandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang saya lihat di Dapil saya BPJS Ketenagakerjaan lebih semangat dan lebih melakukan terobosan untuk mendapatkan kepesertaan baru. Contoh, mereka bekerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiwa masuk kepedalaman, setiap desa dikasih target sekian untuk mendapatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang non pekerja diperusahaan. Jadi yang ingin memiliki pensiun di hari tuanya itu bisa mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan ternyata alhamdulillahnya itu dalam waktu seminggu banyak sekali yang mendaftarkan.Jaminan Sosial Kepesertaan keluarga 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Kemudian berikutnya yang ingin saya soroti adalah kaitannya dengan minat dari masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu masih belum berminat untuk mengikuti BPJS ini menjadi peserta BPJS ini karena pelayanan yang kurang maksimal kemudian cara pendaftaran yang cukup rumit, prosedur yang cukup rumit. Kemudian kurangnya apa namanya marketing dari BPJS yang belum sampai kepada orang-orang yang masyarakat dipedalaman. Contoh di Dapil saya, kemari saya sudah melakukan, baru saja melakukan mengevaluasi menagdakan dialog, seminar terhadap evaluasi pelaksanaan BPJS di daerah ternyata mereka masih banyak yang belum tahu tentang BPJS, dan belum tahu cara pendaftarannya harus kemana, kemudian setiap bulannya harus bagaimana pembayarannya, inikan menyulitkan karena harus memiliki rekening bank. Nah apakah sudah dilakukan kerjasama dengan Kepala-kepala Desa atau Bumdes yang membuat kerjasama karena sekarang kan Undang-undang Desa sudah ada , Bumdes sudah mulai dibuat di desa-desa itu bisa menjadi salah satu alternatif pembayaran agar masyarakan lebih dekat dengan tempat pembayaran BPJS itu. Kemudian mengenai service yang ada di rumah sakit, ini saya temukan sendiri langsung melakukan sidak ke beberapa rumah sakit di Dapil saya. Memang service-nya sangat kurang memadai untuk yang peserta BPJS. Mereka saya lihat membedakan antara yang menggunakan BPJS dengan yang tidak yang biasa yang umum begitu. Saya lihat sendiri itu sampai saya memberikan komentar kemudian agak marah juga karena mereka memperlakukan yang kurang baik terhadap peserta BPJS, apalagi yang PBI. Ini yang sangat miris bagi saya karena saya juga memiliki konstituen yang diterlantarkan begitu ya sehingga membuat saya harus benar-benar memberikan masukan kepada BPJS agar pelayanan ini di tingkatkan.Jaminan Sosial Minat pendaftar BPJS, pembayaran, kualitas layanan peserta BPJS9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Jadi prosedur yang ada saat ini sudah mengalami perubahan dari yang awal BPJS ini dilaksanakan yaitu bahwa setiap keluarga yang mendaftarkan anggotanya maka seluruh anggota keluarganya juga harus didaftarkan. Artinya sesuai dengan jumlah KK, anggota yang ada di KK. Keluarga yang ada di KK itu. Jadi kalau misalnya di KK itu ada tujuh orang berarti semuanya harus sekaligus didaftarkan , itu syarat yang saat ini terjadi. Kemudian setiap orang harus memiliki rekening, nah ini juga cukup menyulitkan terutama di daerah-daerah pedalaman. Saya banyak menemui kendala ini dan ini disampaikan oleh masyarakat terutama di Dapil saya karena memang kondisi di Dapil saya ini daerahnya sangat sulit , bank-bank itu tidak ada di daerah pedalaman itu. Nah ini harus menjadi perhatian dan dicarikan solusinya bagaimana cara pembayarannya yang lebih mudah sehingga masyarakat tertarik untuk mengikutinya. Jadi saya berharap agar kenaikan iuran yang non PBI masih harus dikaji ulang sehingga masyarakat bisa lebih paham lagi apa yang akan dia dapat kalau misalnya dia, mereka mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Itu yang pertama.Jaminan Sosial Prosedur pendaftaran BPJS 9
SITI MUFATTAHAH 1 DEMOKRAT Jawa Barat XI Perempuan Nah ini artinya apa yang menjadi perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan ketenagakerjaan, sementara sudah tahu kalau ketenagakerjaan itu manfaatnya nanti lama sekali tetapi kalau BPJS Kesehatan kan setiap saat kita sakit sudah bisa langsung mendapatkan manfaat ini. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya dan bagaimana cara sosialisasi yang baik dari BPJS itu sangat diperlukan dan mungkin DJSN juga bisa menyarankan itu sehingga kepesertaan yang non PBI juga bertambah.Jaminan Sosial Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Laki-laki Saya langsung saja kepada Dirjen Bina Penta maupun Dirjen Bina Lattas, mendukung apa yang disampaikan oleh Teman-teman sebelumnya bahwa fokus kita hari ini adalah anggaran dan program, saya belum sama dengan Teman-teman yang lain, mendukung bahwa kami belum mendapatkan laporan atau suguhan yang luar biasa untuk bentuk programprogram yang ada di masing-masing Dirjen, jadi artinya belum jelas disini apa yang disuguhkan oleh dua Dirjen ini, harapan kami terutama yang baru-baru ini kami berharap kami mendapatkan pemahaman yang jelas tentang dan rincian yang jelas tentang program yang ada di Dirjen Bapak secara detail, jadi kami mendukung bahwa Bapak beserta jajaran buatlah sebuah matriks dan program yang jelas dan rinci seperti apa yang akan Bapak lakukan selama 1 tahun ke depan ini dengan anggaran yang ada, itu yang pertama.Ketenagakerjaan Anggaran dan program 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kalau kita susur dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh KSPI, yang kaitannya dengan UMR ya Pak ya. Jadi saya setuju bapak bahwa dengan kenaikan BBM ini, ini dampaknya sangat luar biasa ke berbagai aspek kehidupan kita semua sehingga itupun berdampak kepada para buruh Pak ya. Makanya saya mendukung Pimpinan segera ini kita komunikasikan atau kita rapat, RDP dengan Kemenaker untuk membahas tentang hal ini karena memang sangat luar biasa. Mari kita evaluasi ulang mengenai UMR yang memang harus kita evaluasi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga tadi THL yang tadinya 60 menjadi 80 dengan berbagai macam penambahan itu bisa menjadi poin-poin kita yang bisa kita sampaikan dan kita bisa diskusikan lagi dengan Kemenaker.Ketenagakerjaan Dampak Kenaikan BBM 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, kaitannya dengan koordinasi dengan dinas setempat di kota maupun kabupaten, mohon maaf khusus di daerah saya terutama di Dapil saya Garut dan Tasik ini koordinasi dengan dinas disana sangat sulit Pak, jadi kami berharap bagaimana ini kami akan melakukan fungsi pengawasan kalau koordinasi kami sangat sulit, apalagi meminta data mengenai siapa penerima bantuan dari program Bapak, karena selama ini yang saya tahu program yang Bapak berikan itu koordinasinya langsung ke dinas dan dinas langsung mencarikan siapa penerimanya itu dan saya secara pribadi tidak berhenti disitu bahwa kami koordinasi sangat sulit, kami mendapatkan data juga sangat sulit, kemudian apa yang kami lakukan kami langsung turun ke lapangan dan melihat langsung siapa penerima itu dan saya menilai bahwa penerima itu tidak tepat sasaran dan kadangkala juga penerima bantuannya itu ya itu-itu saja, namanya saja yang diganti Pak. Nah oleh karena itu, kami berharap contoh saja ya padat karya, pelatihan-pelatihan program itu, makanya mungkin karena Temanteman belum paham mengenai program itu kami berharap Bapak dan Ibu membuat matriks program yang rinci sehingga kami mendapatkan itu dan kami mohon Bapak libatkan Komisi IX DPR RI karena kami punya konsituen, kami tahu daerah kami siapa itu yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu karena saya yakin apa yang Bapak buat itu sudah sangat luar biasa dan hanya tinggal Bapak koordinasi dengan kami, kemudian kami akan mengawasi dengan sebaik-baiknya program dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari program Bapak bisa tersalurkan dengan baik. Terima kasih PimpinanKetenagakerjaan Koordinasi 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Selain itu juga terima kasih juga bapak telah memberikan berbagai informasi kepada kami bagaimana beratnya kehidupan buruh saat ini terutama dampak dari kenaikan BBM. Yang kedua kaitannya dengan outsourching. Outsourching ya Pak ya, mungkin ini adalah momen yang tepat mungkin Pak bagi kami, kita semua bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 yang membahas tentang di dalamnya, 2003 Pak ya, yang salah satu pasalnya membahas tentang outsourching, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita evaluasi kembali. Kalau misalnya perlu direvisi, silakan direvisi, kita juga akan membahas itu karena mumpung Pak, Undang-Undang 2013 tahun 2003 ini produknya lbu Megawati, iya kan Pak ya. Sekarang presidennya juga kita tahu dari PDIP. lni momen yang tepat. Kalau memang kita butuh merevisi, silakan. Ayo kita sama-sama Komisi IX bersama dengan KSPI dan yang lainnya, elemen yang terkait di dalamnya mari kita evaluasi ulang kaitannya dengan outsourching. Apakah outsourching ini mau dilanjutkan atau tidak, itu kita bisa bicarakan kembali.Ketenagakerjaan Outsourching 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Laki-laki Yang kedua, kaitannya dengan koordinasi dengan dinas setempat di kota maupun kabupaten, mohon maaf khusus di daerah saya terutama di Dapil saya Garut dan Tasik ini koordinasi dengan dinas disana sangat sulit Pak, jadi kami berharap bagaimana ini kami akan melakukan fungsi pengawasan kalau koordinasi kami sangat sulit, apalagi meminta data mengenai siapa penerima bantuan dari program Bapak, karena selama ini yang saya tahu program yang Bapak berikan itu koordinasinya langsung ke dinas dan dinas langsung mencarikan siapa penerimanya itu dan saya secara pribadi tidak berhenti disitu bahwa kami koordinasi sangat sulit, kami mendapatkan data juga sangat sulit, kemudian apa yang kami lakukan kami langsung turun ke lapangan dan melihat langsung siapa penerima itu dan saya menilai bahwa penerima itu tidak tepat sasaran dan kadangkala juga penerima bantuannya itu ya itu-itu saja, namanya saja yang diganti Pak. Nah oleh karena itu, kami berharap contoh saja ya padat karya, pelatihan-pelatihan program itu, makanya mungkin karena Temanteman belum paham mengenai program itu kami berharap Bapak dan Ibu membuat matriks program yang rinci sehingga kami mendapatkan itu dan kami mohon Bapak libatkan Komisi IX DPR RI karena kami punya konsituen, kami tahu daerah kami siapa itu yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu karena saya yakin apa yang Bapak buat itu sudah sangat luar biasa dan hanya tinggal Bapak koordinasi dengan kami, kemudian kami akan mengawasi dengan sebaik-baiknya program dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari program Bapak bisa tersalurkan dengan baik. Terima kasih PimpinanKetenagakerjaan Penerima bantuan 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kalau kita susur dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh KSPI, yang kaitannya dengan UMR ya Pak ya. Jadi saya setuju bapak bahwa dengan kenaikan BBM ini, ini dampaknya sangat luar biasa ke berbagai aspek kehidupan kita semua sehingga itupun berdampak kepada para buruh Pak ya. Makanya saya mendukung Pimpinan segera ini kita komunikasikan atau kita rapat, RDP dengan Kemenaker untuk membahas tentang hal ini karena memang sangat luar biasa. Mari kita evaluasi ulang mengenai UMR yang memang harus kita evaluasi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga tadi THL yang tadinya 60 menjadi 80 dengan berbagai macam penambahan itu bisa menjadi poin-poin kita yang bisa kita sampaikan dan kita bisa diskusikan lagi dengan Kemenaker.Ketenagakerjaan UMR Naik 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian kaitannya dengan migrant care yang kita tahu semua bahwa masalah TKI tidak henti-hentinya Pak sampai saat ini kita hadapi bersama dan kita lihat bersama karena memang salah satu kelemahan kita adalah perlindungan yang diberikan kepada TKI masih kurang. Undang-Undang yang kaitannya dengan perlindungan TKI yang sedang dibahas sampai saat ini belum selesai juga itu menjadi kendala kita semua untuk melindungi para TKI ini dimana sebenarnya isi dari undang-undang itu sudah benar-benar mengoptimalkan tentang perlindungan TKI di luar negeri. Kaitannya untuk TKI ini mungkin kita sinergikan dengan Undang-Undang PRT yang masih juga belum selesai dimana kalau kita tahu semua bahwa kalau Undang-Undang PRT ini bisa selesai dan bisa melindungi dengan baik di dalam negeri maka insha Allah di luar negeri pun juga kita akan diberikan perhatian khusus terhadap. Sudah 10 tahun ya saya paham, makanya mumpung ini. Mumpung, mudah-mudahan dulu kan kita tahu siapa sih yang mendukung begitu, sekarang kita minta bukti di pemerintahan saat ini dimana dulu kan sangat mendukung. Saya lihat ya sangat mendukung para teman-teman di PRT ini, Jala PRT, kita buktikan, kita minta dukungan dan kita juga dukungan dari Komisi IX yang lainnya, insha Allah mudah-mudahan kami sudah menetapkan ibu dan bapak, menetapkan Prolegnas tahun 2015 ini insha Allah salah satunya adalah berkaitan dengan Undang-Undang PRT. Tetapi bapak dan ibu, mohn maaf, itu ditetapkan belum utuh seluruh fraksi. Kami tetapkan itu oleh fraksi-fraksi yang hadir dan memang berkenan untuk tetap eksis bekerja demi rakyat ya walaupun ada ada satu kelompok tertentu yang belum hadir saat itu tapi insha Allah kami akan tetap berjuang untuk Undang-Undang PRT ini bisa diselesaikan. lnsha Allah, mohon doanya ya bapak dan ibu.Ketenagakerjaan UU Perlindungan TKI 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Kemudian kaitannya dengan migrant care yang kita tahu semua bahwa masalah TKI tidak henti-hentinya Pak sampai saat ini kita hadapi bersama dan kita lihat bersama karena memang salah satu kelemahan kita adalah perlindungan yang diberikan kepada TKI masih kurang. Undang-Undang yang kaitannya dengan perlindungan TKI yang sedang dibahas sampai saat ini belum selesai juga itu menjadi kendala kita semua untuk melindungi para TKI ini dimana sebenarnya isi dari undang-undang itu sudah benar-benar mengoptimalkan tentang perlindungan TKI di luar negeri. Kaitannya untuk TKI ini mungkin kita sinergikan dengan Undang-Undang PRT yang masih juga belum selesai dimana kalau kita tahu semua bahwa kalau Undang-Undang PRT ini bisa selesai dan bisa melindungi dengan baik di dalam negeri maka insha Allah di luar negeri pun juga kita akan diberikan perhatian khusus terhadap. Sudah 10 tahun ya saya paham, makanya mumpung ini. Mumpung, mudah-mudahan dulu kan kita tahu siapa sih yang mendukung begitu, sekarang kita minta bukti di pemerintahan saat ini dimana dulu kan sangat mendukung. Saya lihat ya sangat mendukung para teman-teman di PRT ini, Jala PRT, kita buktikan, kita minta dukungan dan kita juga dukungan dari Komisi IX yang lainnya, insha Allah mudah-mudahan kami sudah menetapkan ibu dan bapak, menetapkan Prolegnas tahun 2015 ini insha Allah salah satunya adalah berkaitan dengan Undang-Undang PRT. Tetapi bapak dan ibu, mohn maaf, itu ditetapkan belum utuh seluruh fraksi. Kami tetapkan itu oleh fraksi-fraksi yang hadir dan memang berkenan untuk tetap eksis bekerja demi rakyat ya walaupun ada ada satu kelompok tertentu yang belum hadir saat itu tapi insha Allah kami akan tetap berjuang untuk Undang-Undang PRT ini bisa diselesaikan. lnsha Allah, mohon doanya ya bapak dan ibu.Ketenagakerjaan UU PRT 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Nah Pimpinan segera kita saya sangat mendukung sekali, karena kebetulan di daerah saya Dapil Tasik dan Garut kebetulan saja memang belum ada gejolak yang luar biasa karena memang adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pusat dalam pengelolaan outsourcing ini, sehingga gejolak-gejolak seperti yang dirasakan oleh Geber BUMN ini yang di daerah lain tidak terjadi di tempat kami, tetapi Komisi IX wajib untuk menangani berbagai macam masalah yang kaitannya dengan outsourcing BUMN di seluruh Indonesia dan memang kasusnya sangat urgen Pimpinan, mari kita sama-sama teman-teman Komisi IX untuk bisa bergabung dan bagaimana rapat-rapat gabungan ini bisa segera dilaksanakan di Komisi IX. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Pimpinan segera kita merapat ke Pimpinan DPR agar rapat gabungan ini bisa terlaksana dengan baik.Outsorcing Outsorching BUMN 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian bahwa di Komisi IX memang pernah terjadi kita rapat gabungan ya. Pimpinan kita pernah terjadi mungkin Pak Anshori dan rekan-rekan yang di periode sebelumnya itu di Komisi IX, maka rapat itu pernah kita lakukan rapat gabungan, tetapi memang agak sulit, sangat sulit, menterinya sulit datang, karena menterinya bukan dari Komisi IX, 25 mitra kerjanya bukan Komisi IX. Sampai-sampai Pimpinan yang dahulu juga pernah turun ke jalanan bersama-sama rekan-rekan sekalian untuk mendesak dan meminta secara paksa agar menteri kita BUMN yang dulu hadir di rapat kita, karena memang setelah ditelusuri dan setelah kita amati ternyata hasil dari rekomendasi Komisi IX dalam Rapat Panja maupun rapat itu dengan Geber BUMN itu tidak dijalankan dengan baik, bahkan bukan dengan baik tapi memang tidak dijalankan sama sekali. Nah itu sangat miris sekali buat kami semua.Outsorcing Rekomendasi Komisi IX 9
Siti Mufattahah 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Nah ini Pimpinan memang harus cari terobosan baru, terobosan yang mungkin bagaimana caranya mungkin ada satu tadi ide bahwa kita harus segera menghadap ke Pimpinan DPR minta dukungan sepenuhnya kepada Pimpinan DPR agar kita panggil menteri itu yang memang bukan menteri mitra Komisi IX itu kesulitannya sangat besar dan mudah-mudahan menteri kita yang BUMN sekarang ini kan perempuan ya, Ibu Rini ya, nah mudah-mudahan Ibu Rini ini bisa lebih kooperatif dengan kita semua mudah-mudahan ya dan kita minta dorongan juga dari Komisi VI Pimpinan Komisi VI agar mereka dengan secara terbuka maupun mendorong secara penuh agar menterinya boleh bergabung dengan kita untuk membicarakan masalah outsourcing di BUMN ini, karena memang banyak masalah. Di BUMN saja banyak masalah apalagi di luar BUMN.Outsorcing Terobosan baru 9
SITI MUFATTAHAH 1 Demokrat Jawa Barat XI Perempuan Pimpinan.  Mohon maaf Prof, tadi mungkin Pimpinan menanyakan tentang PBI yang seharusnya. Berapa Prof yang real nya belum tadi sepertinya.PBI BPJS 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Kemudian, yang kedua, berkaitan dengan masih masalah TKI, berkaitan perlindungan TKI yang khususnya di Arab Saudi karena sampai saat ini masih banyak masalah-masalah yang terjadi di Arab Saudi baik itu mungkin diketahui oleh BNP2TKI atau Kemenakertrans atau yang tidak diketahui juga begitu, selama ini juga banyak sekali TKI yang berangkat ke Arab Saudi baik legal maupun ilegal itu juga harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, MoU yang sudah dilakukan, pernah terjadi moratorium pada Tahun 2011 kemudian diberikan kesepakatan kembali MoU pada 19 Februari 2014 bahwa MoU itu akan dilakukan seperti apa MoU yang secara detail, itu mohon diberikan informasi kepada kami dan bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan penerapan dari MoU itu yang khusus dengan Arab Saudi karena mohon maaf ini juga saya punya pekerja kenapa tidak dirumah, dia anaknya TKI yang bekerja di Arab Saudi, dia pernah komunikasi dengan ibunya yang sedang berada di Arab Saudi, selama ini dia bekerja di sebuah rumah tangga dan per seminggu yang lalu kurang lebih majikannya kabur kemudian saat ini TKI tersebut berada di rumah kakeknya, ini kasus Pak Kepala ya, dia kabur, yang majikan si ibunya ini kabur, kemudian dia sekarang berada di rumah kakeknya yang majikan itu kemudian sampai saat ini belum dibayar dan sakit begitu, nah ini dia tidak berani melaporkan ini, dia hanya bercerita kepada anaknya, nah kasuskasus yang seperti ini saya yakin sangat-sangat banyak sekali dan itu tidak bisa di deteksi atau belum dideteksi oleh BNP2TKI maupun Kemenakertrans.TKI Arab Saudi 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Nah, oleh karena itu bagaimana ini, kan ini ada krisis center BNP2TKI, nah bagaimana optimalisasi penggunaan krisis center atau pun apalah kebijakan seperti apalah yang akan dikeluarkan oleh BNP2TKI bekerja sama dengan Kemenakertrans dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, bagaimana mendata semuanya?TKI Arab Saudi 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya memberikan apresiasi kepada Pak Kepala BNP2TKI karena saya itu kagum sebenarnya kepada Pak Kepala BNP2TKI ini dalam hal penyampaian, luar biasa semangatnya dan itu membuat kita semua juga bersemangat Pak Nusron terima kasih penyampaiannya cukup bagus dan sangat luar biasa menurut saya.TKI BNP2TKI 9
Siti Mufattahah 2 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Nah, ini luar biasa Pak Kepala, terima kasih. Tetapi saya sangat menyayangkan bahwa saya yang Dapilnya dari sana belum tahu sama sekali, nah ini kerjasamanya bagaimana, gimana saya mau memantau kalau setiap program yang digelontorkan ke Dapil kami, kami tidak bisa, tidak diberikan informasi, saya sudah beberapa kali kita mengadakan rapat dan kami berharap kerja sama yang baik di antara kami karena saya harus pastikan bahwa uang atau pun anggaran yang dikirimkan dari BNP2TKI bisa dilaksanakan secara baik. Pak Kepala mohon saya minta kontak personnya yang bisa komunikasi dengan kami, saya yakin Anggota Komisi IX DPR RI itu cuman 50 orang bahkan kalau hanya sekedar memberitahu dan kemudian apalagi kalau mempersiapkan bersama-sama subhanallah ini malah bagus, karena kami juga akan mengerahkan semaksimal mungkin, karena saya pernah juga komunikasi dengan BP3TKI yang berada di provinsi dan di daerah itu yang ditugaskan saya lihat banyak janji-janji dari BNP2TKI yang belum terealisasi, kena juga konsituen saya dan saya ditagih terus, ini di daerah garis selatan pernah - 17 dikumpulkan KTP sampai 200 KTP, sampai sekarang Ibu, ini saya dikejarkejar katanya mau dikasih modal, ini siapa orang yang ini, inilah makanya Bapak tolong kordinasi dengan kami sehingga kami bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai ....(tidak jelas)....ada seperti ini. Mungkin itu ya Pimpinan apa yang saya sampaikan, mudahmudahan BNP2TKI ke depannya lebih maju lagi, lebih bekerja lebih baik lagi dan masyarakat lebih tertangani dengan baikTKI BNP2TKI 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Kepala, yang kaitannya dengan asuransi Pak Kepala, saya lihat disini juga sudah bagus Pak Kepala juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya terutama karena kaitannya dengan asuransi ini selama ini dilakukan atau ditangani oleh konsorsium asuransi tetapi karena ini jamannya, eranya BPJS kami setuju kalau BNP2TKI juga memiliki pemikiran bahwa asuransi ini ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, saya pikir itu berkaitan dengan asuransi baik itu asuransi kesehatan dan lain sebagainya itu BPJS saja, kami berharap Teman-teman juga mendorong agar asuransi TKI ini ditangani satu pintu yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang in shaa Allah dalam, sudah dimulai sebenarnya tetapi nanti di Tahun 2016 optimalisasi semua kepesertaannya akan lebih optimal. Itu yang pertamaTKI BPJS 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Bapak Kepala, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali bahwa Bapak Kepala menyampaikan bahwa di Dapil saya Garut sudah diadakan, sudah atau belum ini Bapak Kepala, mohon maaf konfirmasi.TKI Dapil Garut 9
Siti Mufattahah 2 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Nah, ini luar biasa Pak Kepala, terima kasih. Tetapi saya sangat menyayangkan bahwa saya yang Dapilnya dari sana belum tahu sama sekali, nah ini kerjasamanya bagaimana, gimana saya mau memantau kalau setiap program yang digelontorkan ke Dapil kami, kami tidak bisa, tidak diberikan informasi, saya sudah beberapa kali kita mengadakan rapat dan kami berharap kerja sama yang baik di antara kami karena saya harus pastikan bahwa uang atau pun anggaran yang dikirimkan dari BNP2TKI bisa dilaksanakan secara baik. Pak Kepala mohon saya minta kontak personnya yang bisa komunikasi dengan kami, saya yakin Anggota Komisi IX DPR RI itu cuman 50 orang bahkan kalau hanya sekedar memberitahu dan kemudian apalagi kalau mempersiapkan bersama-sama subhanallah ini malah bagus, karena kami juga akan mengerahkan semaksimal mungkin, karena saya pernah juga komunikasi dengan BP3TKI yang berada di provinsi dan di daerah itu yang ditugaskan saya lihat banyak janji-janji dari BNP2TKI yang belum terealisasi, kena juga konsituen saya dan saya ditagih terus, ini di daerah garis selatan pernah - 17 dikumpulkan KTP sampai 200 KTP, sampai sekarang Ibu, ini saya dikejarkejar katanya mau dikasih modal, ini siapa orang yang ini, inilah makanya Bapak tolong kordinasi dengan kami sehingga kami bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai ....(tidak jelas)....ada seperti ini. Mungkin itu ya Pimpinan apa yang saya sampaikan, mudahmudahan BNP2TKI ke depannya lebih maju lagi, lebih bekerja lebih baik lagi dan masyarakat lebih tertangani dengan baikTKI Koordinasi kerja 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya memberikan apresiasi kepada Pak Kepala BNP2TKI karena saya itu kagum sebenarnya kepada Pak Kepala BNP2TKI ini dalam hal penyampaian, luar biasa semangatnya dan itu membuat kita semua juga bersemangat Pak Nusron terima kasih penyampaiannya cukup bagus dan sangat luar biasa menurut saya.TKI Penyampaian 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Kemudian, yang kedua, berkaitan dengan masih masalah TKI, berkaitan perlindungan TKI yang khususnya di Arab Saudi karena sampai saat ini masih banyak masalah-masalah yang terjadi di Arab Saudi baik itu mungkin diketahui oleh BNP2TKI atau Kemenakertrans atau yang tidak diketahui juga begitu, selama ini juga banyak sekali TKI yang berangkat ke Arab Saudi baik legal maupun ilegal itu juga harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, MoU yang sudah dilakukan, pernah terjadi moratorium pada Tahun 2011 kemudian diberikan kesepakatan kembali MoU pada 19 Februari 2014 bahwa MoU itu akan dilakukan seperti apa MoU yang secara detail, itu mohon diberikan informasi kepada kami dan bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan penerapan dari MoU itu yang khusus dengan Arab Saudi karena mohon maaf ini juga saya punya pekerja kenapa tidak dirumah, dia anaknya TKI yang bekerja di Arab Saudi, dia pernah komunikasi dengan ibunya yang sedang berada di Arab Saudi, selama ini dia bekerja di sebuah rumah tangga dan per seminggu yang lalu kurang lebih majikannya kabur kemudian saat ini TKI tersebut berada di rumah kakeknya, ini kasus Pak Kepala ya, dia kabur, yang majikan si ibunya ini kabur, kemudian dia sekarang berada di rumah kakeknya yang majikan itu kemudian sampai saat ini belum dibayar dan sakit begitu, nah ini dia tidak berani melaporkan ini, dia hanya bercerita kepada anaknya, nah kasuskasus yang seperti ini saya yakin sangat-sangat banyak sekali dan itu tidak bisa di deteksi atau belum dideteksi oleh BNP2TKI maupun Kemenakertrans.TKI TKI 9
Siti Mufattahah 1 Golkar Jawa Barat XI Perempuan Nah, oleh karena itu bagaimana ini, kan ini ada krisis center BNP2TKI, nah bagaimana optimalisasi penggunaan krisis center atau pun apalah kebijakan seperti apalah yang akan dikeluarkan oleh BNP2TKI bekerja sama dengan Kemenakertrans dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, bagaimana mendata semuanya?TKI TKI 9
Siti Mufattahan 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Berkaitan dengan hal ini ada satu yang ini saya tanyakan kaitannya dengan kerjasama kita. Kami punya niat baik untuk membantu penyerapan anggaran yang kita kuatkan. Pimpinan dan Anggota Komisi IX berusaha untuk menguatkan anggaran BKKBN gitu ya untuk meningkat setiap tahunnya bahkan itu harapannya agar BKKBN lebih optimal dalam bekerja. Tetapi kalau didaerah tidak dilaksanakan dengan baik bahkan kalau misalnya tidak bekerjasama dengan kami yang berusaha untuk membantu tugas dari BKKBN dalam pengawasan dan implementasinya sekalian didaerah maka itu tidak akan optimal. Mendapatkan informasi kaitannya dengan penyerapan anggaran tentang KIE kreatif yang saat ini akan dilakukan penundaan gitu ya ini cukup miris menurut saya dan menurut kami di Komisi IX cukup terkaget-kaget juga gitu ya kenapa ini harus dihentaikan di bulan ini kalau memang ada temuan BPK itu juga terus berlangsung. Pikiran saya sempat demikian karena saya juga saya pribadi belum mengambil sama sekali, belum melaksanakan sama sekali bukan ngambil ya, belum melaksanakan dan mendukung, membantu semaksimal mungkin program KIE ini di dapil, begitu ya. Sudah mau kita create dengan baik ternyata dipending. Padahal saya berusaha sudah menyiapkan benarbenar bagaimana masyarakat paham dan akan menerima adanya kegiatan KIE kreatif ini nantinya. Karena kami memang akan mengubah satu setting kalau dulu lebih banyak ke seminar kami coba sekarang dengan cara yaitu tadi kearifan lokal, trandisional itu ya Bu ya. Dan saya mohon dukungannya karena ini sudah kami persiapkan, masyarakat sudah tahu tentang program ini dan kebetulan saya bekerjasama dengan media Ibu disana, sehingga media ini sudah duluan memberitahu ke masyarakat disinilah akan ada kegiatan BKKBN. Kalau ini dipending sekarang, saya terus terang entah bagaimana caranya, entah bagaimana tanggapan masyarakat pasti BKKBN juga akan mendapatkan nilai negatif di masyarakat, begitu ya karena saya sudah mempersiapkan kemudian juga saya pribadi juga akan mendapatkan nilai yang negatif juga dari mereka. Mohon untuk kebijaksanaannya bagaimana kami yang berupaya semaksimal mungkin melakukan dengan baik ini dengan berusaha mensetting dengan baik ini tolong ini terus dilanjutkan gitu ya. Kalau misalnya ada temuan BPK ya silakan itu diproses sesuai dengan ini gitu dan memang saya mohon kepada teman-teman di Komisi IX yang sudah melakukan di dapilnya tolong segera bantulah BKKBN dalam hal laporan ini dipercepat. EO-nya tolong didorong di push begitu ya agar mereka cepat memberikan laporan karena berdasarkan dari tadi laporan Ibu PLT bahwa dari 70 kegiatan baru 5 yang melaporkan. Ini kan juga tidak boleh dan BKKBN juga boleh mengepush kita untuk memberikan laporan secepatnya dengan deadline tertentu. Agar anggaran yang diberikan kepada BKKBN ini terserap dengan maksimal jangan sampai nanti ya inilah masalah yang ada dikita ini penyerapan anggaran nanti diakhir tahun hanya akan numpuk disana wow kesulitan kita gitu ya mendukung semaksimal mungkin.Keluarga Berencana KIE 9
Siti Mufattahan 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan itan kita gitu ya mendukung semaksimal mungkin. Oleh karena itu mohon Ibu dukungannya agar kami benar-benar bisa melaksanakan dengan baik ini bisa didudukung oleh BKKBN. Mungkin itu, oh ya, selain itu saya juga punya program ini siapa tahu mungkin ditempat lain juga bisa diterapkan gitu, saya benar-benar ingin BKKBN ini didaerah saya bingung begitu ya. Salah satu ide saya bersama radio dan lain sebagainya, media begitu ya mereka mendukung sekali untuk lomba jingle mars BKKBN ya KB itu ya, sebenarnya itu sudah lama, mars ini kan sudah lama dari jaman dahulu dari jaman Pemerintahan dahulu itu sudah ada jingle ini. Tetapi karena sudah mulai turun dimasyarakat pengetahuan tentang KB maka saya beride punya itu, punya ide untuk melakukan lomba itu. Nah, ini salah satu kegiatan yang ingin saya lakukan. Makanya kalau misalnya KIE kreatif ini tidak dilaksanakan maka mungkin harapan saya untuk bagaimana membantu BKKBN tidak akan tercapai dengan baik. Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan dan mohon kerjasamanya dengan baik dan teman-teman Komisi IX juga mohon kerjasamanya dengan baik agar BKKBN juga bisa menjalankan dengan baik bekerjasama dengan kita dengan baik.Keluarga Berencana KIE 9
Siti Mufattahan 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan itan kita gitu ya mendukung semaksimal mungkin. Oleh karena itu mohon Ibu dukungannya agar kami benar-benar bisa melaksanakan dengan baik ini bisa didudukung oleh BKKBN. Mungkin itu, oh ya, selain itu saya juga punya program ini siapa tahu mungkin ditempat lain juga bisa diterapkan gitu, saya benar-benar ingin BKKBN ini didaerah saya bingung begitu ya. Salah satu ide saya bersama radio dan lain sebagainya, media begitu ya mereka mendukung sekali untuk lomba jingle mars BKKBN ya KB itu ya, sebenarnya itu sudah lama, mars ini kan sudah lama dari jaman dahulu dari jaman Pemerintahan dahulu itu sudah ada jingle ini. Tetapi karena sudah mulai turun dimasyarakat pengetahuan tentang KB maka saya beride punya itu, punya ide untuk melakukan lomba itu. Nah, ini salah satu kegiatan yang ingin saya lakukan. Makanya kalau misalnya KIE kreatif ini tidak dilaksanakan maka mungkin harapan saya untuk bagaimana membantu BKKBN tidak akan tercapai dengan baik. Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan dan mohon kerjasamanya dengan baik dan teman-teman Komisi IX juga mohon kerjasamanya dengan baik agar BKKBN juga bisa menjalankan dengan baik bekerjasama dengan kita dengan baik.Keluarga Berencana Mars BKKBN 9



Siti Mufattahan 1 Demokrat Jawa Barat IX Perempuan Terima kasih atas kehadirannya dirapat hari ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti berkaitan dengan program, program BKKBN yang disampaikan tadi memang secara idealisme itu sudah sangat bagus. Tetapi ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik atau tercapai dengan baik hasilnya kalau implementasinya tidak sesuai atau tidak memenuhi harapan. Kenapa saya bilang implementasi itu penting, mungkin tadi Pak Hamid sudah menyampaikan mengenai masalah ini. Jadi konsep itu oke banget memang menjadi peran penting dalam pencapaian suatu hasil tetapi implementasi juga sangat penting. Nah, kalau saya lihat sejauh ini peran dari kiprah dari BKKBN di dapil saya khususnya ya karena saya tidak bisa melihat langsung di daerah yang lain di dapil saya perannya masih sangat-sangat kurang menurut saya karena dilihat dari hasil pertambahan penduduk atau pertumbuhan penduduk itu ternyata masih cukup meningkat, cukup tinggi, cukup tajam. Oleh karena itu saya pikir Ibu dan beserta jajarannya mungkin harus lebih ekstra keras dalam bekerja untuk mencapai target ini.Keluarga Berencana Peran BKKBN 9
SUIR SYAM 2 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Setelah kami mendengar paparan dan Prof. dan dokter Sulastomo, kemudian pengalaman kami juga dilapangan, kebetulan sebelum saya menjabat Anggota DPR, saya juga menjabat sebagai Kepala Daerah yang di daerah saya seluruh warga kota itu saya asuransikan. (suara tidak jelas) Dilapangan banyak sekali beberapa kendala yang dihadapi, balk pelaksana di rumah sakit maupun masyarakat sendiri, sebagai contoh umpamanya ada paket-paket yang harus ditetapkan di Puskesmas, kemudian ada paket-paket yang harus ditangani oleh rumah sakit, dampak ml sama seluruh sama di Indonesia, tetapi fakta dilapangan, tenaga, sarana dan obat-obatan itu jauh beda. Sehingga yang seharusnya datang ke Puskesmas, tetapi di Puskesmas dokternya tidak ada, alatnya tidak ada, obatnya juga tidak ada, dikirim ke rumah sakit BPJS tidak mau bayar biaya rumah sakit, katanya mi paket Puskesmas. BPJS BPJS 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Apa yang terjadi? Sehingga masyarakat yang dioper-oper seperti itu marah, yang disalahkan itu orang rumah sakit, bukan orang BPJS, sasarannya rumah sakit dan itu sangat banyak. Begitu juga di rumah sakit standard rumah sakit itu tidak sama yang ada di Indonesia. DKI dibandingkan dengan Sumatera apalagi dengan pulau-pulau kita seperti Papua dan lain sebagainya tentu tidak bisa disamakan. Di urusan rumah sakit itu juga, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, paket yang seharusnya 3 han sembuh bisa 10 hari.Sebagai contoh umpamanya operasi usus buntu misalnya, paketnya 5 han tapi karena kekurangan alat dan keterbatasan lainnya terjadi infeksi, akhirnya menjadi 1 0 atau 15 hari.Biasanya rumah sakit 5 han menyuruh pasiennya pulang karena paketnya habis, itu yang terjadi terutama di rumah sakit swasta, di rumah sakit Pemerintah juga terjadi seperti ml, disuruh pulang karena paketnya habis.Begitu juga cud darah yang seharusnya 7 atau 8 kali, 3 kali cud darah paketnya habis disuruh pulang tidak dilayani lagi.lni yang terjadi dilapangan, di lain pihak Pemerintah Daerah tidak bisa apa-apa, waktu ditanyakan ke BPJS, mi aturan dan pusat pak, kenapa?Keterkaitan BPJS di daerah dengan kepala daerah tidak ada.Sehingga kepala daerah juga tidak bisa berbuat apa-apa.Untuk itu mungkin perlu mi kita sempurnakan, mulal dan tenaga, sarana dan pra sarana. Tapi menurit saya yang paling sulit itu adalah tenaga, 1 dokter melayani 3 tempat praktek, tidak masuk akal, bagaimana pelayanan di rumah sakit akan balk. BPJS BPJS 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Yang dilayani umumnya yang swasta, yang Pemerintah ml biasanya anak tin, karena jasa mediknya kecil.lni pengalaman saya. Saya 3 kali memimpin rumah sakit sebagal direktur rumah sakit, balk rumah sakit Kabupaten/Kota, maupun rumah sakit provinsi, sama saja pikiran temant eman itu semua. Sisa-sisa waktunya untuk rumah sakit Pemerintah. ml adalah kekurangan tenaga, dilain pihak Pak tabrani mengajak kita bagaimana pelayanan rumah sakit ml balk, kami ml sering sama-sama, saya sebagai asistennya Pak Hasbullah sebagai nara sumber di kesehatan. Bagaiman bisa pelayanan rumah sakit balk kalau dokter spesialisnya sedikit, terbatas. BPJS BPJS 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Yang dilayani umumnya yang swasta, yang Pemerintah ml biasanya anak tin, karena jasa mediknya kecil.lni pengalaman saya. Saya 3 kali memimpin rumah sakit sebagal direktur rumah sakit, balk rumah sakit Kabupaten/Kota, maupun rumah sakit provinsi, sama saja pikiran temant eman itu semua. Sisa-sisa waktunya untuk rumah sakit Pemerintah. ml adalah kekurangan tenaga, dilain pihak Pak tabrani mengajak kita bagaimana pelayanan rumah sakit ml balk, kami ml sering sama-sama, saya sebagai asistennya Pak Hasbullah sebagai nara sumber di kesehatan. Bagaiman bisa pelayanan rumah sakit balk kalau dokter spesialisnya sedikit, terbatas. Dokter Spesialis BPJS 9
SUIR SYAM 4 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Kenapa terbatas? Untuk masuk spesialis ml mahal Pak, mahal, sulit, tamatnya juga sulit, sebagian tenaga pengajar masih menganggap kalau cepat tamat menjadi rivalnya dalam praktek.Itu yang terjadi. Sehingga yang lulus itu sedikit. Bahkan sekarang in kawan-kawan ada biaya tugas belajar, kalau uangnya kurang dan 1 miliar tidak berani untuk mendaftar spesialis, mi yang terjadi. Jadi sampai kiamatpun di Indonesia, apa pun yang kita lakukan, BPJS mi walaupun anggarannya diperbesar, pelayanan rumah sakit tidak akan balk, karena kekurangan tenaga tadi. Satu dokter melayani 3 rumah sakit, saran saya, kebetulan Prof. dan dokter Sulastomo sebagal dosen, bisa membawa bagaimana kalau dipermudah teman-teman dokter umum mi masuk ke dokter spesialis. Harusnya gratis Pak, sebab residen itu juga membantu orang sakit, piket juga malam, harusnya diberi tunjangan bukan harus membayar mahal. Kenapa tidak kita coba gratiskan, kita permudah masuk, saya yakin mungkin dalam 5 tahun kita akan kecukupan dokter spesialis, daripada nanti doketr luar masuk Indonesia, walaupun saya dengar Depkes juga berfikir bagaimana merancang supaya sulit orang luar masuk. Akan sulit jika menghambat, Iebih baik bagaimana produk dokter-dokter spesialis kita dipermudah. Dokter Spesialis BPJS 9
SUIR SYAM 2 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Setelah kami mendengar paparan dan Prof. dan dokter Sulastomo, kemudian pengalaman kami juga dilapangan, kebetulan sebelum saya menjabat Anggota DPR, saya juga menjabat sebagai Kepala Daerah yang di daerah saya seluruh warga kota itu saya asuransikan. (suara tidak jelas) Dilapangan banyak sekali beberapa kendala yang dihadapi, balk pelaksana di rumah sakit maupun masyarakat sendiri, sebagai contoh umpamanya ada paket-paket yang harus ditetapkan di Puskesmas, kemudian ada paket-paket yang harus ditangani oleh rumah sakit, dampak ml sama seluruh sama di Indonesia, tetapi fakta dilapangan, tenaga, sarana dan obat-obatan itu jauh beda. Sehingga yang seharusnya datang ke Puskesmas, tetapi di Puskesmas dokternya tidak ada, alatnya tidak ada, obatnya juga tidak ada, dikirim ke rumah sakit BPJS tidak mau bayar biaya rumah sakit, katanya mi paket Puskesmas. Pasien Kasus kesehatan di lapangan 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Apa yang terjadi? Sehingga masyarakat yang dioper-oper seperti itu marah, yang disalahkan itu orang rumah sakit, bukan orang BPJS, sasarannya rumah sakit dan itu sangat banyak. Begitu juga di rumah sakit standard rumah sakit itu tidak sama yang ada di Indonesia. DKI dibandingkan dengan Sumatera apalagi dengan pulau-pulau kita seperti Papua dan lain sebagainya tentu tidak bisa disamakan. Di urusan rumah sakit itu juga, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, paket yang seharusnya 3 han sembuh bisa 10 hari.Sebagai contoh umpamanya operasi usus buntu misalnya, paketnya 5 han tapi karena kekurangan alat dan keterbatasan lainnya terjadi infeksi, akhirnya menjadi 1 0 atau 15 hari.Biasanya rumah sakit 5 han menyuruh pasiennya pulang karena paketnya habis, itu yang terjadi terutama di rumah sakit swasta, di rumah sakit Pemerintah juga terjadi seperti ml, disuruh pulang karena paketnya habis.Begitu juga cud darah yang seharusnya 7 atau 8 kali, 3 kali cud darah paketnya habis disuruh pulang tidak dilayani lagi.lni yang terjadi dilapangan, di lain pihak Pemerintah Daerah tidak bisa apa-apa, waktu ditanyakan ke BPJS, mi aturan dan pusat pak, kenapa?Keterkaitan BPJS di daerah dengan kepala daerah tidak ada.Sehingga kepala daerah juga tidak bisa berbuat apa-apa.Untuk itu mungkin perlu mi kita sempurnakan, mulal dan tenaga, sarana dan pra sarana. Tapi menurit saya yang paling sulit itu adalah tenaga, 1 dokter melayani 3 tempat praktek, tidak masuk akal, bagaimana pelayanan di rumah sakit akan balk. Pasien Kasus kesehatan di lapangan 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Yang dilayani umumnya yang swasta, yang Pemerintah ml biasanya anak tin, karena jasa mediknya kecil.lni pengalaman saya. Saya 3 kali memimpin rumah sakit sebagal direktur rumah sakit, balk rumah sakit Kabupaten/Kota, maupun rumah sakit provinsi, sama saja pikiran temant eman itu semua. Sisa-sisa waktunya untuk rumah sakit Pemerintah. ml adalah kekurangan tenaga, dilain pihak Pak tabrani mengajak kita bagaimana pelayanan rumah sakit ml balk, kami ml sering sama-sama, saya sebagai asistennya Pak Hasbullah sebagai nara sumber di kesehatan. Bagaiman bisa pelayanan rumah sakit balk kalau dokter spesialisnya sedikit, terbatas. Pasien Kasus kesehatan di lapangan 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Saya sudah mencoba waktu saya jadi kepala daerah, seluruh warga kota  saya asuransikan  kerjasama dengan Askes  waktu itu, preminya dibayar ole pemerintah daerah.  Hanya 6.500 perdua perbulan mulai 2006 sampai 2013  terakhir 8.000 perdua perbulan dan itu berlebih, mereka bisa dikirim sampai ke  Jakarta juga bisa dengan  anggaran  itu.  Sekarang  sudah 25.500 katanya masih tekor. Waktu. kita  pergi ke Bali  di pemerintah Bali  juga ada jaminan   kesehatan masyakat Bali, 10.000 perdua perbulan dan masih  nggak ada keluhan di mayakat  Bali, ini masalah manajemen menurut saya.BPJS Kesehatan Askes 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Bapak, Ibu yang saya hormati.Maksud saya begini, bagaimana kita hulunya itu kalau mau pelayanan rumahsakit baik harus kita lengkapi dokter kita, kondisinya sekarang bagaimana, maumasuk spesialis pertama susah, yang kedua, biayanya sangat mahal dan kemudianterbatas dan maaf sebahagian dosen kita masih menganggap kalau cepat selesaijadi rivalnya, sehingga sulit untuk tamat itu, masa spesialias bedah penyakit dalamsampai 7-8 tahun, ini tidak masuk akal, ini karena apa? karena lebih banyak …. (tidak jelas)…. Oleh sebab itu, Kalau kita lihat Teman-teman kita yang ambilspesialis, mereka siang malam bekerja residen, mereka yang melayani pasien yangparah spesialisnya tinggal terima konsul-konsul saja, tapi mereka juga harus bayarmahal. Kenapa? jadi kami usulkan disini, bagaimana kita buka akses pendidikanspesialis seluas-luasnya dengan biaya pemerintah, sehingga dokter tidak jadi, kalausekarang kita lihat banyak yang ambil spesialis itu terpaksa jual rumah,menggadaikan sawah dan sebagainya setelah dia tamat otak yang pertamabagaimana dia hutang-hutangnya dilunasi, jadi jangan salahkan dokter spesialiskalau materi yang dikemukakan, karena mereka didesak utang dan mereka merasatidak diperhatikan oleh pemerintah, wajar mereka itu untuk mengembalikan, sayapengalaman jadi Direktur Rumah Sakit sudah 1 tahun saya evaluasi 90% orang yangmelahirkan seksio, setelah saya evaluasi ujung-ujungnya adalah karena memang itukeinginan dokternya karena dia harus bayar utang, kredit mobil dan macam-macam.BPJS Kesehatan Dokter spesialis 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Jadi oleh sebab itu  mungkin perlu kita evaluasi lagi   apakah BPJS ini perlu diteruskan atau tidak.  Silakan saja   BPJS tapi buka kesempatan kepada asuransiasuransi lain supaya masyakat banyak pilihan.  Kalau satu pilihan  ini arogansinya akan muncul sebab satu-satunya hanya  saya, yang  lain nggak bisa, siapapun akan berbuat begitu. Mungkin perlu kita evaluasi lagi, mungkin kita perlu  berikan kesempatan     kepada badan-badan asuransi lain, badan asuransi kesehatan lain untuk bisa   berkiprah di  Indonesia ini, jangan monopoli yang  kayak  gini. Setiap yang  monopoli itu memang tidak ada yang  baik. Dihadapan Komisi IX disampaikan seperti itu,  Gubernur  “Komisi IX jangan coba-coba intervensi,  kami punya otonomi sendiri”. Semua kita  menyaksikan waktu itu, bukan saya sendiri  Komisi IX. Nah  ini laporan sama Pak Dirut, saya yakin Pak Dirut bukan    seperti itu. Tapi kalau  Pak Dirut masih   mentoleransi itu   kami  menganggap sama saja dengan  Dirut.BPJS Kesehatan Evaluasi BPJS 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Jadi, oleh sebab itu saran saya adalah bagaimana dimudahkan spesialisnyaterutama kalau kita lihat untuk dokter anastesi saja sangat sulit, kenyataan anastesiyang bekerja siang malam, itu sekarang sudah sudah setengah diakui saya lihat,tidak begitu dihargai keberadaan anastesi, mungkin lebih banyak kita hasilkan dokterspesialis dengan biaya pemerintah. Kalau dokter spesialis sudah banyak makapelayanannya akan baik sendiri dan selanjutnya BPJS sekarang ini kita lihat kalauiurannya di tanggung oleh pemerintah itu Rp.19.225,- per jiwa, kemudian yang kelas3 Rp.25.500,- kalau umum, saya heran begini kenapa sudah sebesar itu biayaPreminya, masih banyak keluhan rumah sakit? ini pengalaman saya, sayakerjasama dengan PT.Askes dulu PT.Askes tahun 2006 saya kerja sama PT.Askesseluruh warga kota kita asuransikan, preminya hanya Rp.6.000,- per jiwa per bulan,tidak ada keluhan di rumah sakit, tidak ada keluhan, rumah sakit tidak ada keluhan,waktu itu kita sepakati dari biaya ini 10% untuk PT.Askes personal, 90% untukkepentingan pasien, tidak ada memang ada kenaikan-kenaikan 6000, 7000 terakhirsekitar 8000 tahun 2003, tahun 2013 masih Rp.8000,- per jiwa per bulan, itu pasienitu bisa sampai beli obat sampai ke propinsi dan sebagainya, tidak ada keluhanmalah uangnya lebih, sekarang sudah 19 225 atau 25.500 kok uangnya kurang, inimungkin perlu dievaluasi jangan-jangan uang premi ini lebih banyak untukoperasional daripada untuk pasien, ini perlu dievaluasi lagi.BPJS Kesehatan Harga premi 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Kemudian belum lagi yang  terjadi di daerah adanya rumah sakit   daerah, rumah sakit  swasta    di daerah  yang  selama ini  dia kerjasama kontrak dengan perusahaan-perusahaan, kemudian  dengan  adanya aturan BPJS    seluruh perusahaan harus karyawannya   kerjasama dimasukkan   ke BPJS itu Undangundang. Akhirnya rumah sakit  swasta yang  telah dibangun dengan modal besar, rumah sakit  putera daerah  tidak bisa kerjasama dengan BPJS dengan  berbagai macam alasan yang  tidak masuk akal.BPJS Kesehatan kerja sama kontrak 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Dapat saya sampaikan di Sumatera Barat di Padang, Rumah Sakit  Mata Padang. Itu rumah sakit  mata yang  paling lengkap di Sumatera Tengah , pasiennya ada yang  dirujuk dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Jambi karena dokternya lengkap dan sebagainya.   Tidak bisa kerjasama,  dengan  alasan  tidak cukup. Sampai-sampai Pak Gubernur datang kesana, akhirnya Pak Gubernur turun tangan juga   menelepon Kepala Kantor BPJS Regional, jawabannya apa ? kami BPJS ini  otonomi, dan ini terbuka waktu kita  Komisi IX Kunker ke Sumatera Barat di Kantor  Gubernur disampaikan disana oleh rumah sakitnya dihadapan Kepala Kantor BPJS Regional  dan mereka punya rekaman kata-kata. Jadi kalau sudah begitu arogansinya jajaran BPJS, kita sebenarnya Komisi IX tidak bisa berbuat apa-apa  lagi. Yang  kedua,  tidak ada usaha monopoli ini yang  bisa menyejahterakan masyakat. Ini monopoli,  satu BPJS menangani  250 juta lebih masyakat,  sedangkan dulu ada Askes  macam-macam   masih luluh orang   dari pelayanan Askes, sekarang  seluruhnya ditangani oleh BPJS.  Kepala daerah tidak ada  hak disini seperti apa yang  disampaikan. BPJS Kesehatan kerja sama kontrak 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Yang kedua, jadi oleh sebab itu harus kita libatkan kepala daerah, bagaimanaMenteri Dalam Negeri nantinya bisa memacu ini, ada indikator-indikator untukkesuksesan kepada daerah. Yang kemudian kita yang kedua, tadi banyak kitadengar keluhan pelayanan di rumah sakit amburadul, banyak Warga NegaraIndonesia berobat keluar negeri, itu benar, kami di Sumatera Barat di Sumatera ituyang punya duit berobatnya ke Malaysia, sampai-sampai begitu saya penasaransaya kerja sama dengan Rumah Sakit MMC di Malaka, apa benar kelebihan mereka,tapi setelah saya lihat ilmu dokternya juga sama dengan kita, peralatannya jugasama dengan kita, hanya pelayanan yang lebih kenapa pelayanannya lebih? Karenasatu dokter hanya boleh praktek pada satu rumah sakit, sehingga dokter ituberusaha melayani pasien sebaik baiknya agar rumah sakitnya ramai, agarpasiennya banyak, beda dengan kita, kita satu dokter boleh praktek 3 tempatpraktek, sehingga dokter spesialis kita lebih tepat dikatakan sebagai ini pedagangasongan, dimana pasien banyak dia akan pergi kesana, memalukan, ini disebabkankarena apa? karena dokter spesialis kurang, sangat kurang kenapa kurang, mungkinlebih baik kita belajar juga ke Malaysia, kenapa mereka kelebihan dokter? Malaysiatahun 60an merdeka, mereka itu untuk melayani masyaratnya minta kepada Negaranegaratetangga untuk mengirimkan dokter yang berpengalaman di gaji besar, ramaitermasuk dokter di Indonesia bekerja di Malaysia dengan gaji tinggi, tapi praktektidak boleh swasta harus di rumah sakit, yang mereka dokter mereka, mereka kirimkeluar negeri dibiayai oleh pemerintahnya untuk ambil spesialis dan sebagainya, 3-5tahun kemudian mereka kembali, maka dokter kita jadi pembantu mereka karenamereka sudah spesialis, spesialis semua. Akhirnya dokter kita pulang kampong.BPJS Kesehatan Kerjasama dengan Mendagri, 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Setelah kita mengikuti paparan daripada Bapak Dirut BPJS,  antara lain yang  dapat saya tangkap adalah bahwa saat ini rumah sakit  yang  sudah  kerjasama dengan BPJS kalau dihitung menurut tempat tidur itu sudah berlebih. Artinya apa? Kita nggak memerlukan lagi rumah sakit  swasta untuk kerjasama dengan BPJS.  Itu yang  saya tangkap. Kemudian sampai-sampai kita diajari bagaimana di Amerika cara pemerintah disana, gimana cara mendirikan rumah sakit. Tapi faktanya dilapangan seperti yang  disampaikan   ditempat   saya juga begitu itu artinya bukan main pak, ditolak, pergi ke Puskesmas   ada  diagnosa penyakit  yang   harus di  Puskesmas  ternyata  disana dokternya nggak ada,  peralatannya nggak ada, dikirim ke rumah sakit  pun rumah sakit  nggak bisa   mengerjakan karena BPJS tidak akan membayar karena paketnya paket Puskesmas , akhirnya pasiennya bolak balik ya meninggal.  Banyak  kejadian-kejadian setelah  kebijakan BPJS kita ini yang  menurut saya sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan kita sebenarnya  BPJS ini asuransi  kesehatan masyakat ini bagaimana kita bisa memberikan   pelayanan, memudahkan  pelayanan  kepada seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan Mitra 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Dapat saya sampaikan di Sumatera Barat di Padang, Rumah Sakit  Mata Padang. Itu rumah sakit  mata yang  paling lengkap di Sumatera Tengah , pasiennya ada yang  dirujuk dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Jambi karena dokternya lengkap dan sebagainya.   Tidak bisa kerjasama,  dengan  alasan  tidak cukup. Sampai-sampai Pak Gubernur datang kesana, akhirnya Pak Gubernur turun tangan juga   menelepon Kepala Kantor BPJS Regional, jawabannya apa ? kami BPJS ini  otonomi, dan ini terbuka waktu kita  Komisi IX Kunker ke Sumatera Barat di Kantor  Gubernur disampaikan disana oleh rumah sakitnya dihadapan Kepala Kantor BPJS Regional  dan mereka punya rekaman kata-kata. Jadi kalau sudah begitu arogansinya jajaran BPJS, kita sebenarnya Komisi IX tidak bisa berbuat apa-apa  lagi. Yang  kedua,  tidak ada usaha monopoli ini yang  bisa menyejahterakan masyakat. Ini monopoli,  satu BPJS menangani  250 juta lebih masyakat,  sedangkan dulu ada Askes  macam-macam   masih luluh orang   dari pelayanan Askes, sekarang  seluruhnya ditangani oleh BPJS.  Kepala daerah tidak ada  hak disini seperti apa yang  disampaikan. BPJS Kesehatan Monopoli 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Jadi oleh sebab itu  mungkin perlu kita evaluasi lagi   apakah BPJS ini perlu diteruskan atau tidak.  Silakan saja   BPJS tapi buka kesempatan kepada asuransiasuransi lain supaya masyakat banyak pilihan.  Kalau satu pilihan  ini arogansinya akan muncul sebab satu-satunya hanya  saya, yang  lain nggak bisa, siapapun akan berbuat begitu. Mungkin perlu kita evaluasi lagi, mungkin kita perlu  berikan kesempatan     kepada badan-badan asuransi lain, badan asuransi kesehatan lain untuk bisa   berkiprah di  Indonesia ini, jangan monopoli yang  kayak  gini. Setiap yang  monopoli itu memang tidak ada yang  baik. Dihadapan Komisi IX disampaikan seperti itu,  Gubernur  “Komisi IX jangan coba-coba intervensi,  kami punya otonomi sendiri”. Semua kita  menyaksikan waktu itu, bukan saya sendiri  Komisi IX. Nah  ini laporan sama Pak Dirut, saya yakin Pak Dirut bukan    seperti itu. Tapi kalau  Pak Dirut masih   mentoleransi itu   kami  menganggap sama saja dengan  Dirut.BPJS Kesehatan Monopoli 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, maju mundurnya kesehatanitu tergantung kepada kepala daerah sedangkan Kementerian Kesehatan itu lebih banyak pada regulasi dan sebagainya, jadi untuk bisa masalah kesehatan ini kitasecara tuntas maka tidak lepas dari kepala daerah, dengan otonomi daerah inijangan dianggap kalau Menteri mengundang Bupati, Walikota akan datangjangankan Bupati, Walikota, Gubernur saja mengundang Bupati, Walikota dikirimeselon 3, eselon 2, oleh sebab itu maju mundurnya kesehatan ini tergantungditentukan oleh kepala daerah, kita contoh kemarin kita kunjungan kerja ke Papua keWamena, tadi kita mendengar wakil dari Papua, seolah-olah orang pusat ini tidakada perhatian terhadap kesehatan di Papua, tapi setelah kita lihat, tanya disanaberapa anggaran kesehatannya, anggaran kesehatannya triliun, karena Otsus tapirumah sakitnya seperti kandang kerbau, Gubernurnya jalan-jalan ke Jakarta,Wagubnya membawa istrinya karena terkilir berobat ke Jakarta, Sekdanya kabur 10menit menjelangkami datang, ini yang terjadi di Papua yang dipimpin langsung olehPak Dedi Yusuf, saya hadir, ini yang kejadian, apa pun yang dibicarakan disini untukmembantu Papua kalau kepala daerahnya, gubernurnya, bupatinya kayak begitusaya rasa percuma saja, jangan disalahkan Pusat, saya bilang sama bupatinya initergantung kita sampai bupatinya mau belajar dengan saya, saya bilang anggaranAPBD saya seperdua puluh dari anda, tapi saya bisa membuat rumah sakit dalamjangka 3 tahun, karena kepala daerahnya yang ingin seperti itu, itu pertama.BPJS Kesehatan otonomi daerah 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, maju mundurnya kesehatanitu tergantung kepada kepala daerah sedangkan Kementerian Kesehatan itu lebih banyak pada regulasi dan sebagainya, jadi untuk bisa masalah kesehatan ini kitasecara tuntas maka tidak lepas dari kepala daerah, dengan otonomi daerah inijangan dianggap kalau Menteri mengundang Bupati, Walikota akan datangjangankan Bupati, Walikota, Gubernur saja mengundang Bupati, Walikota dikirimeselon 3, eselon 2, oleh sebab itu maju mundurnya kesehatan ini tergantungditentukan oleh kepala daerah, kita contoh kemarin kita kunjungan kerja ke Papua keWamena, tadi kita mendengar wakil dari Papua, seolah-olah orang pusat ini tidakada perhatian terhadap kesehatan di Papua, tapi setelah kita lihat, tanya disanaberapa anggaran kesehatannya, anggaran kesehatannya triliun, karena Otsus tapirumah sakitnya seperti kandang kerbau, Gubernurnya jalan-jalan ke Jakarta,Wagubnya membawa istrinya karena terkilir berobat ke Jakarta, Sekdanya kabur 10menit menjelangkami datang, ini yang terjadi di Papua yang dipimpin langsung olehPak Dedi Yusuf, saya hadir, ini yang kejadian, apa pun yang dibicarakan disini untukmembantu Papua kalau kepala daerahnya, gubernurnya, bupatinya kayak begitusaya rasa percuma saja, jangan disalahkan Pusat, saya bilang sama bupatinya initergantung kita sampai bupatinya mau belajar dengan saya, saya bilang anggaranAPBD saya seperdua puluh dari anda, tapi saya bisa membuat rumah sakit dalamjangka 3 tahun, karena kepala daerahnya yang ingin seperti itu, itu pertama.BPJS Kesehatan pengobatan luar negeri 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, maju mundurnya kesehatanitu tergantung kepada kepala daerah sedangkan Kementerian Kesehatan itu lebih banyak pada regulasi dan sebagainya, jadi untuk bisa masalah kesehatan ini kitasecara tuntas maka tidak lepas dari kepala daerah, dengan otonomi daerah inijangan dianggap kalau Menteri mengundang Bupati, Walikota akan datangjangankan Bupati, Walikota, Gubernur saja mengundang Bupati, Walikota dikirimeselon 3, eselon 2, oleh sebab itu maju mundurnya kesehatan ini tergantungditentukan oleh kepala daerah, kita contoh kemarin kita kunjungan kerja ke Papua keWamena, tadi kita mendengar wakil dari Papua, seolah-olah orang pusat ini tidakada perhatian terhadap kesehatan di Papua, tapi setelah kita lihat, tanya disanaberapa anggaran kesehatannya, anggaran kesehatannya triliun, karena Otsus tapirumah sakitnya seperti kandang kerbau, Gubernurnya jalan-jalan ke Jakarta,Wagubnya membawa istrinya karena terkilir berobat ke Jakarta, Sekdanya kabur 10menit menjelangkami datang, ini yang terjadi di Papua yang dipimpin langsung olehPak Dedi Yusuf, saya hadir, ini yang kejadian, apa pun yang dibicarakan disini untukmembantu Papua kalau kepala daerahnya, gubernurnya, bupatinya kayak begitusaya rasa percuma saja, jangan disalahkan Pusat, saya bilang sama bupatinya initergantung kita sampai bupatinya mau belajar dengan saya, saya bilang anggaranAPBD saya seperdua puluh dari anda, tapi saya bisa membuat rumah sakit dalamjangka 3 tahun, karena kepala daerahnya yang ingin seperti itu, itu pertama.BPJS Kesehatan Peran pemerintah daerah, 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Saya sudah mencoba waktu saya jadi kepala daerah, seluruh warga kota  saya asuransikan  kerjasama dengan Askes  waktu itu, preminya dibayar ole pemerintah daerah.  Hanya 6.500 perdua perbulan mulai 2006 sampai 2013  terakhir 8.000 perdua perbulan dan itu berlebih, mereka bisa dikirim sampai ke  Jakarta juga bisa dengan  anggaran  itu.  Sekarang  sudah 25.500 katanya masih tekor. Waktu. kita  pergi ke Bali  di pemerintah Bali  juga ada jaminan   kesehatan masyakat Bali, 10.000 perdua perbulan dan masih  nggak ada keluhan di mayakat  Bali, ini masalah manajemen menurut saya.BPJS Kesehatan Permasalahan manajemen 9



SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki

Saya ingat ini BPJS ini hampir sama dengan BKKBN dahulu ini, waktu jaman
KB kita digiat-giatkan di jamannya Pak Harto, uang dipegang oleh BKKBN, yang
kerja orang kesehatan, kalau side efeknya yang dihujat adalah orang kesehatan,
uangnya habis oleh BKKBN, sekarang BPJS juga begitu uangnya pada BPJS, yang
dapat kena marahnya, yang dapat sumpahnya adalah orang rumah sakit,
puskesmas, tidak adil menurut saya ini. Tadi kita bicara bagusnya BPJS ini salah
satu Dirjen dari Kementerian Kesehatan karena yang ngerjain orang itu juga, kalau
dua kepalanya ini untuk kordinasinya agak sulit walaupun Dirut BPJSnya juga
dokter, mungkin perlu kita ini. Dan yang ketiga terakhir, mengenai …. (tidak jelas)….
Yang disebutkan tadi, Dimana-mana pemerintah di dunia ini selalu memproteksi
bahaya-bahaya terhadap kesehatan rakyat, di dunia hanya 2 negara yang belum
meratifikasi FTCC ini termasuk Indonesia, ini ada apa ini? kenapa kita tidak ada
perhatian pada rakyat kita? kita sibuk sekarang hukuman mati dengan dengan apa
namanya narkoba, menurut saya bahaya rokok ini lebih bahaya dari narkoba, mulai
dari janin dalam kandungan, bayi, ibu hamil sudah diracuni oleh bahaya asap rokok
ini, tapi kita masih memperjuangkan rokok ini dengan alasan ekonomi dan kita pun
tahu lebih bahaya, lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat daripada hasil
dari pajak tembakau ini, cukai tembakau ini, oleh sebab itu mungkin perlu kita pikirkan lagi ya, bagaimana, kenapa ini ratifikasi PCC ini tidak diratifikasi di Indonesiadan kemudian seolah-olah sulit benar untuk memproteksi terutama bayi dan ibuhamil ini dari bahaya asap rokok.BPJS Kesehatan Ratifikasi FTCC 9

Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Setelah kita mengikuti paparan daripada Bapak Dirut BPJS,  antara lain yang  dapat saya tangkap adalah bahwa saat ini rumah sakit  yang  sudah  kerjasama dengan BPJS kalau dihitung menurut tempat tidur itu sudah berlebih. Artinya apa? Kita nggak memerlukan lagi rumah sakit  swasta untuk kerjasama dengan BPJS.  Itu yang  saya tangkap. Kemudian sampai-sampai kita diajari bagaimana di Amerika cara pemerintah disana, gimana cara mendirikan rumah sakit. Tapi faktanya dilapangan seperti yang  disampaikan   ditempat   saya juga begitu itu artinya bukan main pak, ditolak, pergi ke Puskesmas   ada  diagnosa penyakit  yang   harus di  Puskesmas  ternyata  disana dokternya nggak ada,  peralatannya nggak ada, dikirim ke rumah sakit  pun rumah sakit  nggak bisa   mengerjakan karena BPJS tidak akan membayar karena paketnya paket Puskesmas , akhirnya pasiennya bolak balik ya meninggal.  Banyak  kejadian-kejadian setelah  kebijakan BPJS kita ini yang  menurut saya sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan kita sebenarnya  BPJS ini asuransi  kesehatan masyakat ini bagaimana kita bisa memberikan   pelayanan, memudahkan  pelayanan  kepada seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan RS swasta 9
SUIR SYAM 5 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Belajar kita ke Malaysia. Malaysia baru merdeka tahun 1960-an, mereka mengundang doketr luar masuk, termasuk kita dan Indonesia ramai-ramai ke sana digaji besar. Tetapi dokternya di kirim ke luar negeri ambil spesialis, sub spesialis.5 tahun mereka kembali, dokter kita jadi jongos semuanya, akhirnya kembali ke Indonesia. Kita dokter umum, orang spesialis, sub spesialis. Saya khawatir juga dokter Indonesia mi jadi jongos juga di negara sendiri, karena spesialis dan luar yang akan masuk banyak. Jadi mungkin mi menjadi perhatian supaya pelayanan kita menjadi lebih balk.Dokter Spesialis Kesehatan Nasional 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Kemudian kami pergi pula ke rumah sakit , kita diskusi dengan jajaran di rumah sakit, kebanyakan pasien, jadi pantas saja antri pak , pasien kami terlampau banyak, ditambah dokter kami sering terlambat, kenapa terlambat? ya praktek pagi dulu lah di swasta katanya, umumnya di daerah-daerah itu dokter spesialisnya praktek di swasta juga, nah waktu kita tanya berguru dengan dokter spesialisnya kenapa swasta dulu, iya lah pak swasta kita dapat satu kali operasi satu juta kalau rumah sakit pemerintah 150.000 Pak wajar, manusiawi kan? Sebab dia waktu sekolah itu jualan sawah . Pendidikan di Indonesia ini apalagi pendidikan dokter paling mahal di dunia. Kalau kita lihat di negara lain orang ambil spesialis diberi tunjangan, dibantu oleh pemerintah, tapi kalau di Indonesia kalau nggak ada banyak uang jangan coba-coba masuk spesialis. Jadi wajar saja dokter kita berfikirnya sudah tidak sosial lagi karena dia diperas waktu di sekolah. Mungkin ini jadi pertimbangan juga bagi kita mengenai pendidikan .Jaminan Sosial Kebutuhan dokter, pendidikan dokter, kapasitas kurang9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Nah ini penyebabnya sudah terlambat, saya coba kenapa rumah sakit swasta banyak nggak bisa ? Apa rumah sakit swastanya yang nggak mau? Akhirnya saya datang ke rumah sakit swasta lagi, apa yang saya temui di rumah sakit swasta? Kami ingin kerjasama dengan BPJS Pak , sulit kerjasama dengan BPJS, banyak aturan-aturannya, sudah cukup syarat-syaratnya sulit lagi, mungkin ada , nah ini pertanyaannya. Mungkin ada maunya petugas BPJS , pimpinannya, mungkin perlu uang kali. Saya lihat di rumah sakit swasta itu rumah sakitnya lengkap, malah lebih lengkap dari rumah pemerintah, rumah sakit umum pusat, tapi nggak bisa juga. Waktu saya desak oh kita sudah kebanyakan rumah sakit kerjasama pak katanya, jadi belum perlu lagi ditambah rumah sakit.Jaminan Sosial Kerjasama dengan RS Swasta sulit, aturan 9

SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki
Salah satu tugas dari DSJN itu monitoring, evaluasi dan pengawasan. Antara lain hasilnya sudah kita baca yang datanya kelihatannya diambil dari data BPJS, yang muaranya adalah bagaimana iuran BPJS ini di tingkat. Saya akan memberikan informasi juga , kami reses , kami turun dan kami akan memberikan informasi untuk Bapak DSJN.
Pertama saya coba turun ke masyarakat khusus ini ini BPJS , di masyarakat saya temui bahwa sulit walaupun kita sudah masuk BPJS kita agak sulit berobat. Pergi ke puskesmas karena harus ke puskesmas kemudian di puskesmas nggak bisa dilayani karena tidak ada peralatan, tidak ada dokter dikirim ke rumah sakit, di rumah sakit tidak dilayani juga karena BPJS tidak akan mau membayar karena masuk didalam diagnosa 155 penyakit yang harus dilayani di Puskesmas. Jadi sehingga masyarakat itu di oper-oper, kemudian setelah kami sudah itu masuk juga begitu yang non PBI. Pertama mendaftar banyak yang tidak mengerti dan harus buka tabungan di bank, kemudian setelah masuk untuk membayar perbulan saja sangat sulit , karena di daerahnya bank nggak ada, kadang-kadang berjalan kaki sampai 27 meter untuk menyetor uang setoran itu. Jadi mungkin ini bukan berarti masyarakat nggak mau masuk tetapi kesulitan dan yang lebih riskan lagi satu keluarga yang saya dapati lima orang, tiga anak satu ibu satu bapak , yang masuk BPJS hanya tiga orang sesuai dengan data BPS, yang 2 orang mau masuk non PBI juga nggak bisa karena harus satu keluarga, mau masuk non PBI juga nggak bisa karena nggak ada data BPJS. Ini aturan yang ketat ini harus masuk satu KK inilah persoalannya Kemudian juga ada yang datang di rumah sakit melahirkan, anaknya harus dirawat bayi tapi nggak bisa ditanggung BPJS, ibunya BPJS ini, PBI ibunya lahir anaknya nggak bisa, anaknya kebetulan ada kelainan harus dirawat nggak bisa dirawat kecuali bayar sendiri, harus bayar, setor dulu BPJS, seminggu sesudah itu baru bisa di obati ini aturannya sangat hebat ini. Jadi harusnya bagaimana? waktu hamil 7 bulan harus anak ini dibayarkan BPJS nya, jadi hamil 7 bulan harus dibayarkan BPJS baru nanti kalau lahir bisa diobati, ditanggung BPJS. Ini yang saya temui, ini jadi masukan buat bapak.Jaminan Sosial Kesulitan pelayanan BPJS, pendaftaran PBI, cover BPJS, tumpang tindih Puskesmas RS9

SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Kemudian saya masuk ke puskesmas diskusi dengan jajaran puskesmas begitu juga, Pak, kami terpaksa mengirim Pak, dari 155 diagnosa itu nggak semuanya kami bisa, peralatan nggak ada . Contoh umpamanya corpus alienum di mata, kalau kami ambil dengan pinset biasa mungkin semuanya jadi buta Pak, kami nggak punya peralatan, dikirim ke rumah sakit rumah sakit juga nggak mau, karena nggak dibayar oleh BPJS, ditanyakan ke petugas BPJS ini perintah dari Jakarta Pusat, jadi nggak ada kebijakan, disini nggak ada lagi dibawah itu. Itu kami lihat di di puskesmas dan puskesmas itu seperti apa yang disampaikan dokter satu kadang-kadang harus ke lapangan, kalau tetap di puskesmas program preventif promotifnya nggak jalan, penyuluhannya yang nggak jalan. Sehingga kadang-kadang karena banyaknya pasien Puskesmas sehingga program pencegahan nggak jalan akhirnya penyakit akan lebih banyak lagi. Ini perlu jadi pertimbangan kita ditambah peralatan-peralatan di puskesmas yang sangat minim sekali.Jaminan Sosial Minimnya peralatan puskesmas, puskesmas tidak bisa melayani 155 penyakit9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Jadi oleh sebab itu mungkin perlu evaluasi selanjutnya. Saya melihat cukup banyak pihak-pihak asuransi di Indonesia ini yang bagus, sekarang mereka ini harus bubar ya. Jadi ada juga pihak asuransi sekarang yang masih mungut iuran dari pesertanya kemudian dia bayar BPJS 25.500, jadi dia nguruskan pasien itu ke rumah sakit sebagainya. Jadi dua kali dan ada juga perusahaan di Jakarta ini kami karena dipaksa masuk BPJS pak ya kami bayarkanlah karyawan tapi karyawan kami nggak bisa, kita serahkan ke BPJS itu berobat kami rugi, kenapa rugi? Kalau ke rumah sakit satu hari penuh dia nggak kerja pak, kadang-kadang dua hari nggak kerja sedangkan berobatnya nggak penyakitnya ringan. Jadi terpaksa kami bawa ke rumah sakit swasta, kami bayar sendiri biarlah kami anggap itu merupakan zakat saja untuk pemerintah katanya begitu yang 25.500 itu, itu juga dari rumah sakit. Jadi cukup banyak, oleh sebab itu mungkin perlu didalam kami memberikan masukan untuk Bapak DJSN ini cukup banyak yang harus dilaksanakan dan mungkin perlu juga, nggak usahlah Undang-Undang terlampau keras umpamanya , perusahaan nggak masuk BPJS nanti ijinnya dicabut sebagainya, ini negara apa ini? Mungkin lebih saya lebih suka mengatakan negara diktator ini. Tidak memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berpartisipasi , mungkin perlu diperhatikan kecuali kalau pemerintah sudah mampu , kita belum mampu tetapi memaksa kehendak.Jaminan Sosial Pelayanan BPJS, asuransi bubar 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Jadi saya pikir BPJS ini mungkin cari untung juga, kalau banyak rumah sakit jangan-jangan nanti pasiennya banyak, jadi apa yang kita harapkan itu DJSN harapkan itu nggak ketemu dari praktek BPJS di lapangan. Kemudian saya coba pula turun, pertemuan saya dengan IDI, PBNI kemudian IDI Persatuan apoteker sebagainya kami mengadakan pertemuan di Sekretariat IDI Sumatera Barat. Apa yang saya saya lihat, saya temui di sana memang pertama kita kekurangan dokter pak, terutana dokter spesialis, kemudian juga belum lagi keluhan dari para dokter umum . Dokter umum kita sekarang pendapatannya di bawah guru SD Pak, dokter umum di bawah guru SD. Guru masih ada juga uang apa namanya sertifikasi , dokter umum kita sekarang itu nggak ada apa-apanya semuanya mengeluh Sehingga akhirnya dokter umum juga ogah-ogahan kerja karena dua dia harus cari tambahan untuk hidupnya itu yang di lapangan ya. IBI juga kami PTT Pak, tapi nasib kami nggak jelas kadang-kadang diganti sebagainya. Jadi banyak juga IBI yang ngeluh sudah 2 kali kontrak akhirnya nggak dilanjutkan diganti yang baru, masyarakat sudah terbiasa dengan dia, yang baru juga yang baru tamat akhirnya juga masyarakat susah, yang Bidan kita yang sudah bekerja ini juga tidak tahu nasibnya. Itu juga yang lain-lain apoteker mereka susah juga karena obat-obat yang ada di e-catalog itu nggak cukup, yang sesuai dengan resep dokter. Akibat nggak cukup nah terjadilah persoalan-persoalan di sana, kadang-kadang masyarakat marah karena mereka harus beli karena nggak ada di e-catalog itu. Jadi cukup banyak dibawah, saya coba itu. Dan terakhir saya juga coba pertemuan dengan gubernur, seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten kota , dinas kesehatan propinsi, seluruh direktur rumah sakit Kabupaten kota pemerintah maupun swasta masuk dengan Kepala BPJS cabang BPJS . Kita adakan pertemuan, apa yang saya dapati? Memang Pemda sekarang ini jadi serba sulit dengan adanya ketentuan BPJS ini, kalau dulunya tiap Pemda itu perhatiannya terhadap rakyatnya kesehatan ini cukup besar, ada Pemda yang seperti Bali kita lihat ya, di Sumatera Barat juga ada pemda yang membayarkan premi daripada masyarakatnya kerjasama dengan pihak asuransi seperti Askes. Jadi masyarakatnnya nggak ada masalah , nah sekarang nggak bisa lagi dengan BPJS ini harus dibubarkan karena kita ingin sekarang ini seluruhnya harus diatur dari pusat, dari BPJS di pusat. Jadi peranan dari pemerintah daerah untuk membantu rakyatnya di kesehatan nggak ada lagi termasuk juga kalau ada yang sakit , miskin harus dibantu. Kalau dulu Pemerintah Daerah masih bisa memberikan bantuan uang kepada masyarakat miskin yang harus dioperasi, sekarang nggak boleh lagi. Bantuan sosial, bantuan itu harus dianggarkan di dalam anggaran APBD kalau nggak ada masih diberi bantuan oleh pemerintah oleh Bupatinya, Bupatinya bisa dimasukkan ke penjara. Cukup hebat sekarang undang-undang kita. Saya berpengalaman karena saya 10 tahun juga jadi kepala daerah, susah. Jadi Pemda juga nggak bisa menegur petugas BPJS di daerah Pak, pak, kami jalankan perintah dari pusat Pak, kepala daerah juga bisa berbuat apa-apa sekarang. Sedangkan kita ingin semuanya dimonopoli dari pusat yang sebenarnya masyarakat kita belum siap sarana prasarana baik dokter tenaganya, baik peralatanya, baik rumah sakitnya kita sebenarnya belum siap, ini kita dipaksakan.Jaminan Sosial Permasalahan di daerah, kekurangan dokter spesialis9
SUIR SYAM 4 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Kenapa terbatas? Untuk masuk spesialis ml mahal Pak, mahal, sulit, tamatnya juga sulit, sebagian tenaga pengajar masih menganggap kalau cepat tamat menjadi rivalnya dalam praktek.Itu yang terjadi. Sehingga yang lulus itu sedikit. Bahkan sekarang in kawan-kawan ada biaya tugas belajar, kalau uangnya kurang dan 1 miliar tidak berani untuk mendaftar spesialis, mi yang terjadi. Jadi sampai kiamatpun di Indonesia, apa pun yang kita lakukan, BPJS mi walaupun anggarannya diperbesar, pelayanan rumah sakit tidak akan balk, karena kekurangan tenaga tadi. Satu dokter melayani 3 rumah sakit, saran saya, kebetulan Prof. dan dokter Sulastomo sebagal dosen, bisa membawa bagaimana kalau dipermudah teman-teman dokter umum mi masuk ke dokter spesialis. Harusnya gratis Pak, sebab residen itu juga membantu orang sakit, piket juga malam, harusnya diberi tunjangan bukan harus membayar mahal. Kenapa tidak kita coba gratiskan, kita permudah masuk, saya yakin mungkin dalam 5 tahun kita akan kecukupan dokter spesialis, daripada nanti doketr luar masuk Indonesia, walaupun saya dengar Depkes juga berfikir bagaimana merancang supaya sulit orang luar masuk. Akan sulit jika menghambat, Iebih baik bagaimana produk dokter-dokter spesialis kita dipermudah.Kekurangan Kesehatan Nasional 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Kita sudah melaksanakan audiensi rapat dengar pendapat dalam rangka untuk mencari penyebab meninggalnya pasien yang diduga karena kesalahan harusnya buvanest tapi asam traneksamat. Hampir semuanya menyalahkan Kalbe Farma , Badan POM, Kementerian Kesehatan kemudian Persi semuanya. Tapi saya melihat cara-cara membuat obat yang benar itu COB di Kalbe Farma .Kesehatan COB 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Saya terus terang sampaikan disini nggak percaya kesalahan itu ada di pabrik Kalbe Farma, karena sistim demikian tidak mungkin hanya dua ampul saja kesalahan itu.Kesehatan Dua ampul 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Kesehatan evaluasi 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Jadi oleh sebab itu kita dari Komisi IX mungkin perlu nantinya membuat kesimpulan yang penting diawasi adalah jangan-jangan Kalbe Farma ini mau dijual mau diambil alih. Saya curiga skenario ini , atau mau dibeli. Jadi oleh sebab itu kita Komisi IX harus hati-hati membuat kesimpulan. Kalbe Farma ini adalah BUMN aset kita swasta ya, PMDN ya, ya bagaimanapun perusahaan ini sudah sudah banyak memberikan memberikan untuk kemajuan daripada kesehatan kita. Jadi oleh sebab itu jangan kita ikut latah latah menyalahkan yang belum pasti yang salah itu.Kesehatan Hati-hati membuat kesimpulan 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Mungkin ini berupa saran saja ini kepada Perdatin bagaimana bisa kita menelorkan dokter anastesi ini sebanyaknya sehingga tiap rumah sakit itu punya dokter anastesi. Supaya jangan ada , ini kebetulan terjadinya di ibukota, tapi di daerah-daerah sebenarnya yang mati akibat anastesi ini banyak, hanya saja di kampung-kampung itu orang katakan ini sudah ajalnya, dan kita sudah berusaha menolong tapi ya ajalnya itu banyak yang mati di kamar operasi akibat daripada sebenarnya kemungkinan besar kesalahan atau nggak tepat anastesi ini. Jadi saran saya begitu saja pak , kenapa dokter anastesi kita kurang, kenapa produksinya kurang sedangkan kita sangat butuhkan .Kesehatan Kebutuhan dokter anestesi 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Tadi kita sudah mendengar paparan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kita undang dan semuanya mulai dari pengadaan obat sampai pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan SOP dan kita tahu seluruhnya memang sudah dari SOP nya. Sekarang dengan kejadian ini walaupun sudah sesuai dengan SOP ternyata masih terjadi juga mungkin ada kelalaian. Namun di sini dalam rangka untuk jangan terjadi lagi untuk masa yang akan datang saya menyarankan kepada Pak Ketua Perdatin kita tahu sekarang mengenai kesehatan dengan adanya BPJS ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tapi kita sangat kekurangan tenaga dokter terutama dokter anastesi. Kalau kami dengar tadi dokter anastesi kita sebanyak sekarang ini baru 1.200 orang ya? Kalau tadi saya dengar ya. Sedangkan itu lebih banyak di kota sehingga di daerah itu sangat kurang dan di daerah itu operasi itu dilaksanakan tenaga anastesinya dari penata anastesi. Saya lihat saya sudah memimpin 3 rumah sakit, 2 rumah sakit tenaga di kamar operasi itu yang ada hanya penata anastesi . Dokter anastesi hanya kerjasama seolah-olah penanggung jawab tapi nggak pernah datang. Jadi waktu operasi itu hanya ditangani oleh penata anastesi, untuk itu kita sangat kekurangan dokter anastesi.Kesehatan Kekurangan dokter anestesi 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Nah mungkin perlu juga dievaluasi ini kepala-kepala Puskesmas, ini jangankan kepala Puskesmas, sekarang direktur rumah sakit malah ada , saya melihat itu direktur rumah sakit tamatan biologi pak sarjana biologi. Mungkin walaupun ada keputusan kita dari Kemenkes bahwa direktur di rumah sakit itu harus dokter atau setidak-tidaknya yang mengerti masalah perumah sakitan. Mungkin juga perlu dievaluasi lagi, terima kasih.Kesehatan Kepala puskesmas, 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX, rekan-rekan Komisi IX.Yang saya hormati Pak Dirjen P2PL, Pak Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak beserta jajaran.Kesehatan Orientasi dana 9
Suir Syam 1 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Saya ingin bertanya kepada Dirjen Binfar dan Alkes, antara lain saya banyak melihat lebih banyak juga mengenai perijinan baik perijinan pedagang besar farmasi, perijinan importir produsen dan sebagainya. Mungkin perlu saya informasikan bahwa dari laporanlaporan yang masuk daripada importir terutama bahan-bahan obat atau obat-obatan itu sangat sulit untuk dapat diberi ijin dan sebagainya. Katanya kadang-kadang sampai satu dua bulan baru importir itu dapat ijin sehingga barang-barang yang sudah dibawa itu terpaksa bayar mahal di pelabuhan. Nah untuk itu mungkin perlu pembenahan kebawah, saya rasa mungkin Ibu Dirjen sudah tahu ya tapi pelaksana dibawah perlu juga dievaluasi sehingga kalau bisa biaya tinggi ini tidak terjadi di kita karena ini akan menyebabkan nanti harga obat atau bahan-bahan obat akan jadi mahal. Itu semacam saran.Kesehatan Perizinan importir obat-obatan 9
SUIR SYAM 1 GERINDRA Sumatera Barat I Laki-laki Saya mungkin memberikan masukan, kita di daerah sekarang ini ada dilema, satu segi kita mempunyai program bagaimana gizi anak-anak itu baik , kemudian KIA juga baik termasuk juga mengenai pencegahan penyakit dan lingkungan. Tapi apa yang sebenarnya yang terjadi sekarang di daerah? Umumnya Kepala Puskesmas itu SKM pak, perawat, yang dokternya Dokter PTT itu biasanya sebagai staf. Nah saya melihat terutama di daerah saya biasanya dokter ini nggak begitu patuh terhadap perawat walaupun pimpinannya atau terhadap SKM, sehingga program-program kesehatan kita mengenai penyuluhan dan sebagainya itu nampaknya kurang berjalan dengan efektif. Dan sekarang ini di Puskesmas itu cukup banyak uang untuk penyuluhan, untuk Posyandu sebagainya sekarang ini saya melihat setiap ada tenaga yang keluar itu ada honornya, ada dananya , sehingga kadang-kadang adik-adik kita dilapangan itu lebih berebut terhadap dananya bukan terhadap programnya, beda dengan tahun-tahun yang dulu itu lebih banyak ke arah tugas dan tanggung jawab.Kesehatan Struktur Puskesmas, 9
SUIR SYAM 2 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Setelah kami mendengar paparan dan Prof. dan dokter Sulastomo, kemudian pengalaman kami juga dilapangan, kebetulan sebelum saya menjabat Anggota DPR, saya juga menjabat sebagai Kepala Daerah yang di daerah saya seluruh warga kota itu saya asuransikan. (suara tidak jelas) Dilapangan banyak sekali beberapa kendala yang dihadapi, balk pelaksana di rumah sakit maupun masyarakat sendiri, sebagai contoh umpamanya ada paket-paket yang harus ditetapkan di Puskesmas, kemudian ada paket-paket yang harus ditangani oleh rumah sakit, dampak ml sama seluruh sama di Indonesia, tetapi fakta dilapangan, tenaga, sarana dan obat-obatan itu jauh beda. Sehingga yang seharusnya datang ke Puskesmas, tetapi di Puskesmas dokternya tidak ada, alatnya tidak ada, obatnya juga tidak ada, dikirim ke rumah sakit BPJS tidak mau bayar biaya rumah sakit, katanya mi paket Puskesmas.Pelayanan Kesehatan Nasional 9
SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Apa yang terjadi? Sehingga masyarakat yang dioper-oper seperti itu marah, yang disalahkan itu orang rumah sakit, bukan orang BPJS, sasarannya rumah sakit dan itu sangat banyak. Begitu juga di rumah sakit standard rumah sakit itu tidak sama yang ada di Indonesia. DKI dibandingkan dengan Sumatera apalagi dengan pulau-pulau kita seperti Papua dan lain sebagainya tentu tidak bisa disamakan. Di urusan rumah sakit itu juga, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, paket yang seharusnya 3 han sembuh bisa 10 hari.Sebagai contoh umpamanya operasi usus buntu misalnya, paketnya 5 han tapi karena kekurangan alat dan keterbatasan lainnya terjadi infeksi, akhirnya menjadi 1 0 atau 15 hari.Biasanya rumah sakit 5 han menyuruh pasiennya pulang karena paketnya habis, itu yang terjadi terutama di rumah sakit swasta, di rumah sakit Pemerintah juga terjadi seperti ml, disuruh pulang karena paketnya habis.Begitu juga cud darah yang seharusnya 7 atau 8 kali, 3 kali cud darah paketnya habis disuruh pulang tidak dilayani lagi.lni yang terjadi dilapangan, di lain pihak Pemerintah Daerah tidak bisa apa-apa, waktu ditanyakan ke BPJS, mi aturan dan pusat pak, kenapa?Keterkaitan BPJS di daerah dengan kepala daerah tidak ada.Sehingga kepala daerah juga tidak bisa berbuat apa-apa.Untuk itu mungkin perlu mi kita sempurnakan, mulal dan tenaga, sarana dan pra sarana. Tapi menurit saya yang paling sulit itu adalah tenaga, 1 dokter melayani 3 tempat praktek, tidak masuk akal, bagaimana pelayanan di rumah sakit akan balk.Pelayanan Kesehatan Nasional 9



SUIR SYAM 3 Gerindra Sumatera Barat I Laki-laki Yang dilayani umumnya yang swasta, yang Pemerintah ml biasanya anak tin, karena jasa mediknya kecil.lni pengalaman saya. Saya 3 kali memimpin rumah sakit sebagal direktur rumah sakit, balk rumah sakit Kabupaten/Kota, maupun rumah sakit provinsi, sama saja pikiran temant eman itu semua. Sisa-sisa waktunya untuk rumah sakit Pemerintah. ml adalah kekurangan tenaga, dilain pihak Pak tabrani mengajak kita bagaimana pelayanan rumah sakit ml balk, kami ml sering sama-sama, saya sebagai asistennya Pak Hasbullah sebagai nara sumber di kesehatan. Bagaiman bisa pelayanan rumah sakit balk kalau dokter spesialisnya sedikit, terbatas.Pelayanan Kesehatan Nasional 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Terima kasih Pimpinan.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang kami hormati Pimpinan kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai yaitu seluruh Rekan-rekan di Komisi IX DPR RI dan yang saya hormati Direktur BPJS beserta jajarannya.BPJS Tenaga Kerja BPJS TKI 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Kemudian lagi, pertanyaan yang saya lagi adalah sebenarnya kecil-kecil Pak yang ada di buku panduan ini yang tadi Bapak katakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6 dan Pasal 9, tentang jaminan kecelakaan kerja.Nah yang ingin saya tanyakan adalah pekerja yang seperti apa Pak yang mendapat jaminan ini karena yang waktu itu kita ada RDPU pada saat itu yaitu tenaga kerja dari PLN Pak, mereka mengatakan sangat miris kondisinya, mereka mengatakan bahwasanya banyak sekali tenaga kerja ya yang artinya memang tidak mendapat jaminan, padahal mereka itu yang dibutuhkan tenaganya di dalam perusahaan tersebut, contoh misalnya mereka jatuh dari atap geletak, ya geletak saja Pak, dibawa pulang kerumahnya, masih syukur masih hidup, jadi ke depannyaBPJS Tenaga Kerja Ketentuan pekerja 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Pertanyaan saya, saya rasa ini pertanyaan yang sudah orang-orang pertanyaan sejak dahulu, kalau yang saya tanyakan adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri Pak, yang kita ketahui bahwa selama ini Pemerintah tidak pernah memberi ya, tidak pernah memberi jaminan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri kemudian lagi, padahal kita harus tahu bahwa powernya atau pun pahlawan devisa kita itu adalah berasal dari Tenaga Kerja Indonesia yang berada diluar negeri, kemudian seperti ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua mereka juga tidak mempunyai Pak, sementara memang kita butuh mereka untuk bekerja disana karena yang tadi saya katakan mereka betul-betul adalah devisa atau pun pemasukan untuk negara kita ini, pertanyaan saya salah satunya adalah bagaimana Pemerintah sekarang ini, dalam hal ini pihak pengelola BPJS memberi jaminan bahwa TKI legal dan ilegal diluar negeri itu akan mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan Pak, kemudian lagi, langkah-langkah seperti apa sih yang BPJS itu dapat melakukannya.BPJS Tenaga Kerja Pekerja luar negeri 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Kemudian, ada lagi pertanyaan saya, menurut orang-orang banyak ya Pak ya, katanya tapi memang saya berinteraksi langsung dengan di Rumah-rumah sakit, apakah ini betul ataupun tidak saya juga hanya ingin mempertanyakan kepada BPJS Pak kalau ada yang masuk ke rumah sakit ya, mereka selalu mengeluh oh iya BPJS ini pembayarannya katanya sangat sulit atau pun sangat lamban, ke Rumah-rumah sakit, apakah betul ini atau tidak, justru saya ingin sekali penjelasan dari Bapak Bapak yang ada di BPJS. BPJS Tenaga Kerja Pembayaran BPJS lamban 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir dari saya yaitu berkaitan dengan pengalihan pegawai Pak, PT.Jamsostek diketahui memiliki banyak pegawai yang outsourching Pak, nah jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana kebijakan BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan 100 pegawai outsourcing tersebut mengingat jumlah yang bukan sedikit Pak,ya tenaga outsourcing itu hampir di setiap perusahaan itu semuanya rata-rata itu outsourcing, kemudian lagi yang telah ada rekomendasi dari Panja Outsourcing Pak, Komisi IX DPR RI untuk menghapuskan outsourcing di BUMN, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, mudah-mudahan ke depannya BPJS dapat bekerja sama dengan Pemerintah artinya kemudian lagi masyarakat Indonesia ini lebih nyaman dan lebih sehat lagi Pak.BPJS Tenaga Kerja Pengalihan pegawai 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Terima kasih Pak.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja penjelasan dana 9
SUSI MARLENY BACHSIN 1 GERINDRA Bengkulu Perempuan Kemudian lagi, saya juga memperkuat pendapat dari Rekan saya yaitu Mbak Dewi, karena agar apa namanya temuan-temuan yang ada di BPK di Tahun 2014, agar dapat Pak, artinya dilaporkan kepada kita semua sebelum program ini terlaksana Pak, jadi jangan sampai nanti programnya sudah keluar nanti semuanya ini terdapat artinya laporan-laporan ini tidak sinkron dengan apa yang diinikan, jadi saya rasa ini apa namanya saya sependapat dengan Mbak Dewi bahwasanya ini tolong Kami-kami ini juga tolong diberikan laporan-laporan walaupun laporan itu baik panjang ataupun singkat tapi kami paling tidak mengerti Pak.BPJS Tenaga Kerja Temuan BPK, 9
Syamsul Bachri 1 Golkar Sulawesi Selatan II Laki-laki Jumlah alokasi anggaran masing-masing seperti yang diuraikan dalam diktum dua, jadi ini merupakan hal yang belum disepakati dan tentu nanti akan berimplikasi pada poin lima akan bicarakan dengan Menteri untuk diambil keputusan. Itu saja supaya clear, tidak ada deadlock, deadlock-nya nanti di Raker dengan Menteri, karena apapun kita bicarakan pada malam ini memang tidak dalam posisi untuk diputuskan, diputuskan nanti didalam Raker karena forumnya disitu, ini hanya mengelaborasi, mendalami apa yang menjadi program masingmasing Eselon I. Terima kasihKesehatan Belum disepakati 9
SYAMSUL BACHRI S 1 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Ketika saya di Komisi X DPR RI banyak sekali saya temukan anak-anak kita seperti ini, Bapaknya buruh kasar, mereka cerdas saya tanya disekolahnya mereka selalu dapat A tapi mereka putus sekolah, karena tidak ada biaya, meskipun ada bidik misi dan seterusnya tapi kelihatannya tidak bisa menjangkau cukup luas hal-hal semacam ini, jadi saya kira itu beberapa pertanyaan singkat dari saya, yang pertama soal perubahan perlakuan, BPJS ketika profit oriented dan ketika nirlaba.Terima kasih Ibu Ketua.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Tenaga Kerja Anak buruh 9
SYAMSUL BACHRI S 1 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Saya Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golkar, sebagai orang awam di bidang ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Direksi yang pertama, soal perubahan budaya kalau pertama sebagai BUMN itu orientasinya adalah profit oriented atau mencari laba, setelah menjadi BHP, dia akan berubah menjadi nirlaba, pertanyaan saya adalah melihat dari laporan yang ada di bidang investasi saya belum melihat perubahannya apa, dan bagaimana perlakuan terhadap dana yang ada ketika sebagai BUMN dan ketika sebagai BHP, ada investasi dimana-mana, ada penyertaan modal di mana-mana, tentu mendapatkan laba saya kira ini adalah sesuatu yang wajar.BPJS Tenaga Kerja BUMN ke BHP 9
SYAMSUL BACHRI S 1 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Kemudian yang terakhir, soal CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja, saya membayangkan bahwa banyak tenaga kerja kita yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai sekolah putra-putrinya, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengah sudah ditanggung oleh oleh negara, yang ingin saya minta Pernyataan kepada direksi bagaimana kalau perusahan ini juga mencoba untuk memberikan beasiswa kepada putra putri terbaik, dari tenaga kerja, mereka cerdas, mereka memiliki prestasi akademik yang baik tapi tidak mampu apa tidak berpikir BPJS Tenaga Kerja ini untuk bertindak sebagai Bapak asuh dari mereka, sehingga tenaga kerja kita ini tidak seterusnya menjadi tenaga kerja yang loss skill atau segala macam tapi pada saatnya nanti putra putrinya ini akan menjadi akan menjadi direktur utama Perusahaan-perusahaan karena mereka memang cerdas, mereka pintar tapi orang tuanya tidak mampuBPJS Tenaga Kerja CSR 9
SYAMSUL BACHRI S 1 GOLKAR Sulawesi Selatan II Laki-laki Yang kedua, tanda tanya Pak Direksi adalah soal pelayanan kesehatan, kita memiliki BPJS Kesehatan tapi BPJS TK juga memberikan pelayanan kesehatan, barangkali ini sampai bulan Juli atau sampai kapan? Dan bagaimana intersection antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja terhadap anggotanya.BPJS Tenaga Kerja Tumpang tindih 9
Tgk. Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Pimpinan, sedikit masukan. Yang disampaikan bapak dari Dirjern bahwa kegiatan ... ini dimaksudkan apa, agar semua ... jadi kalau saya lihat dalam 1 tahun mencapai 21 kali lebih... kita kan di daerah butuh menyerap aspirasi yang terjadi, begitu apa yang disampaikan bahwa kalau memangKesehatan Disampaikan 9
Tgk. Khaidir 2 Gerindra Aceh II Laki-laki Pimpinan ijin. Menyangkut dengan poin kedua ini kita sudah minta rincian dengan jumlah yang sudah disebut tapi bilamana nanti dalam rincian tersebut atau e-planning yang disampakan ada daerah-daerah yang kita wakilkan tidak termasuk didalam itu, apakah ada celah kita untuk memasukkan aspirasi kita disitu. Demikian pimpinan, terima kasih.Kesehatan Penambahan aspirasi 9
Tgk. Khaidir 3 Gerindra Aceh II Laki-laki Melalui pimpinan ijin. Maksud kita Pak Dirjen bahwa dari data yang tadi bapak sampaikan ternyata diantara kita di Komisi IX ini ada daerah yang tidak terwakilkan disitu pak. Apakah masih memungkinkan kita ingin memasukkan didalam program bapak yang ada di departemen. Demikian pimpinan.Kesehatan Penambahan aspirasi 9
Tgk. Khaidir 4 Gerindra Aceh II Laki-laki Terima kasih. Sebenarnya kalau melihat pada poin paling bawah paling lambat bisa diserahkan pada tanggal 10 Februari 2015. Karena hemat kita saya menyikapi bahwa sesungguhnya yang kita bahas ini adalah bukan kejadian yang terjadi kemarin sore atau seminggu yang lalu, ini semua sudah terdata dengan lengkap. Saya kira apa salahnya kalau pada malam hari ini kita terima dokumen-dokumen itu sehingga kita bisa juga tadi sudah disampaikan dimana lokasi, berapa nilai satu unit rumah sakit pusat itu bisa kelihatan, seperti itu kira-kira pak. Jadi kalau memang kita menunggu besok seolah-olah pada malam hari ini Bapak-bapak Dirjen ini tidak pegang data itu sepertinya begitu. Demikian pimpinan, terima kasih.Kesehatan Terima dokumen-dokumen 9
Tgk. Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Maka dengan demikian Pak Menteri yang  terhormat beserta segenap Dirjen yang  hadir, kedepan kita tidak ingin  pola kerja di Depnaker itu   atau di Menaker itu  copy paste dengan kegiatan-kegiatan rutin tiap tahun pak. Jadi kita ingin ada  terobosan-terobosan yang  baru  yang  ini mungkin bisa langsung dirasakan oleh   masyakat di daerah  pemilihan kami masing-masing. Demikian pimpinan itu menjadi harapan kita, mudah-mudahan kedepan bukan hanya otomotif, bukan hanya  carpenter  atau   welder  tapi juga ada  yang  berhubungan dengan   pertanian dan perikanan. Ketenagakerjaan Menaker 9
Tgk. Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Dari pertemuan kita yang  kedua ini  kami menelaah   dan membaca apa yang  sudah bapak sampaikan tadi   berkenaan dengan Pembinaan Pelatihan dan  Produktifitas. Nah dalam hal ini di Indonesia  saya kira beda-beda daerah beda-beda pula  potensi pekerjaan yang  ada. Nah terutama di Pulau kita banyak melihat  peluang kerja  dibidang industri dan wirausaha pendukung industri besar. Nah dalam hal ini kami ingin menyampaikan  pembukaan pelatihan itu   disetiap daerah itu disesuaikan dengan potensi    pekerjaan yang  ada di  daerah masing-masing, apakah itu berupa pertanian, apakah juga pertanian terpadu, atau perikanan dan peternakan.  Maka saya kira kekuatan ekonomi yang  ada di kita   ini kalau memang kita mau jujur   bahwa sesungguhnya kemampuan ekonomi kita itu lebih fokus dan lebih mapan   kalau memang agrobisnisnya yang    kita  kedepankan. Ketenagakerjaan Pembinaan Pelatihan dan  Produktifitas 9
Tgk. Khaidir 1 Gerindra Aceh II Laki-laki Maka dengan demikian Pak Menteri yang  terhormat beserta segenap Dirjen yang  hadir, kedepan kita tidak ingin  pola kerja di Depnaker itu   atau di Menaker itu  copy paste dengan kegiatan-kegiatan rutin tiap tahun pak. Jadi kita ingin ada  terobosan-terobosan yang  baru  yang  ini mungkin bisa langsung dirasakan oleh   masyakat di daerah  pemilihan kami masing-masing. Demikian pimpinan itu menjadi harapan kita, mudah-mudahan kedepan bukan hanya otomotif, bukan hanya  carpenter  atau   welder  tapi juga ada  yang  berhubungan dengan   pertanian dan perikanan. Ketenagakerjaan Pola kerja 9
Tgk. Khaidir 2 Gerindra Aceh II Laki-laki Terima kasih.  Berkenaan dengan apa yang  tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa selain menjalankan program yang     sudah disepakati oleh Menteri sebelumnya, juga ada beberapa terobosan yang    mungkin menjadi sesuatu yang  berbeda   dengan trans  sebelumnya, salah satunya tadi  Pak Menteri sebutkan bahwa   kita juga akan   mengupayakan  pembukaan   BLK-BLK yang  berhubungan dengan maritim dan pertanian. Dan itu pak menteri  tidak mungkin kita ambil dari angka-angka yang  sudah ada dan ini diperlukan  daya  tambahan   untuk kegiatan  ini.   Maka   oleh karena demikian   kami  kira kepada Eselon I  atau melalui Pak Menteri nanti tolong disampaikan seperti apa sih   spesifiknya kegiatan  itu dan berapa rupiah yang  diperlukan untuk iniKetenagakerjaan RAPBNP 2015 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN 1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Kami kira demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan menjadi perhatian kita semua, dan yang pertama tadi adalah menyangkut satu yang mungkin bisa disampaikan ke kami adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BP POM pada tahun 2014 dan apa strategi baru dalam 2015 kedepan.Terima kasih.Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.BPOM Aceh 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN 1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Yang pertama Bapak Kepala Badan adalah berkenaan dengan kinerja kita pada tahun 2014, kalau diperkenankan dan mungkin saya kira juga bolehlah disampaikan kepada Komisi IX tentang hasil evaluasi BPK apa yang sudah dicapai oleh BP POM pada tahun 2014.BPOM Evaluasi BPK 9

Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN 1 GERINDRA Aceh II Laki-laki
Kemudian yang ketiga , tadi sudah disinggung oleh Pak Ali Taher berkenaan dengan bagaimana kerjasama kita dengan Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberi label makanan halal haram pada makanan yang ada di pasaran. Nah selama ini mungkin kita juga membaca label MUI atau label halal tetapi ternyata isi kandungan daripada produk tersebut juga sering kedapatan yang tidak halal, nah ini mohon lebih selektif manakala kerjasama antara dua lembaga ini bisa lebih efektif dan ini akan melindungi masyarakat daripada mengkonsumsi yang tidak halal. Karena kebetulan saya dari Aceh pak, kita sudah 10 tahun kena tsunami dari hasil kerja kita Komisi IX kemarin ke sana itu adalah beberapa hal yang disampaikan oleh BP POM yang pertama menyangkut peralatan yang ada di Balai Besar POM Banda Aceh itu ada beberapa hal yang kurang, sehingga salah satu yang masih kami catat dan teringat adalah berkenaan dengan bagaimana mendeteksi didalam makanan tersebut itu ada unsur lemak babinya.
Jadi di Banda Aceh itu belum tersedia alatnya, mohon kiranya menjadi catatan di BP POM agar ini bisa dikoordinasikan dengan provinsi. Selanjutnya ada sesuatu yang berubah di Aceh karena itu sentralnya di Banda Aceh pak, itu di pantai Timur kota Lhokseumawe ini dibukanya pelabuhan ekspor impor , nah melalui pelabuhan yang sudah berjalan hampir 3 tahun itu terjadi pemasokan makanan dan obat-obatan dari luar. Nah disini belum ada balai kita yang Lhokseumawe, Aceh Utara itu belum ada balai kita yang mengontrol keluar masuknya makanan terutama makanan dan obat-obatan yang masuk dari luar, dan ini mohon perhatian dari BP POM agar dalam studi kasus ini bisa ditinjau kelokasi, hal apa yang perlu dan patut dibuat di sana.BPOM Label halal 9

Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN 1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Kemudian yang kedua adalah dari apa yang disampaikan tadi berkenaan dengan kerja BP POM juga kita selama ini mengerjakan rutinitas yang ada di dalam kegiatan pengawasan dan kontrol dilapangan obat dan makanan. Apa solusi-solusi baru ataupun cara-cara yang mungkin bukan rutinitasnya saja yang sudah dilakukan oleh BP POM dalam 2014 dan juga akan dilaksanakan dalam 2015 kedepan.BPOM Solusi baru 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Maka harapan kami nanti konversi antara data BPS dengan data yang ada di masyarakat itu bisa lebih valid dan akurat. Kami kira Ibu Menteri itu saja, namun untuk BPJS nanti kita akan bicara pada sesi yang berikut karena waktu yang sangat singkat. Kami kira to the point saja, dan mohon diprioritaskan apa yang kami sampaikan.BPJS Kesehatan Data akurat 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan fenomena yang terjadi di kita di Indonesia sekarang ini. Terutama menyangkut dengan apa yang terjadi di daerah-daerah perbatasan. Jadi yang untuk akses berobat keluar itu lebih mudah, rasa-rasanya Pak Ibu juga bukan hanya seperti yang terjadi di Aceh, tapi barangkali apa yang terjadi di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu masyarakat itu lebih memilih untuk berobat keluar negeri daripada berobat di negeri kita sendiri. Nah ini sudah berlangsung lama terutama yang dari Sumatera dan Aceh itu lebih nyaman berobat ke Penang atau ke Kuala Lumpur. Nah dalam hal ini kita melihat semua fasilitas yang diinginkan di Indonesia itu sebenarnya ada dan bagus tapi mereka orang-orang lebih cenderung kesana walaupun mahal sekali pun. Ini, apa yang salah dengan pelayanan dikita dan apa yang baik dengan pelayanan ada di mereka? Nah saya kira bukan infrastruktur saja yang mesti kita benahi di negeri ini , tapi juga manusianya juga bu, pelayanan kepada masyarakat itu barangkali yang harus kita tingkatkan. Nah kemudian yang kedua Ibu Menteri yang kami hormati bahwa dengan banyaknya daerah pemekaran Tingkat II yang terjadi di Indonesia kami melihat khusus di Dapil Aceh itu beberapa Kabupaten Kota yang baru dimekarkan tidak mempunyai fasilitas rumah sakit daerah, kalau ini kita beri tanggung jawab dan harapan kepada pemerintah daerah untuk membangunnya sudah mungkin 5 atau 10 tahun pemekaran tapi rumah sakit itu belum juga hadir.BPJS Kesehatan Fenomena di perbatasan, 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Interupsi Pak Ketua. Sebelum dilanjutkan Pak Ketua.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang terhormat,Yang berbahagia Ibu Menteri Kesehatan beserta jajaran,Kemudian Bapak Direktur BPJS dan segenap jajaran yan baru hadir.Perkenalkan nama kami Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN Abdul Rahman Daerah Pemilihan Aceh Dapil II dari Dapil Gerindra.Ibu Menteri yang kami hormati.BPJS Kesehatan perbaikan infrastruktur 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Demikian pimpinan, Ibu Menteri terima kasih.Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan Perbaikan pelayanan 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Maka oleh karena demikian kami juga sangat berharap sangat dengan APBN atau APBN yang kedepan ini daerah-daerah tingkat dua atau kabupaten kota yang belum memiliki fasilitas ini mohon kiranya jadi prioritas kita. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan penyebaran Kartu Indonesia Sehat, kami dengar dari kawan-kawan tadi bahwa data yang dihimpun oleh BPS itu kerapkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka harapan kami untuk mendapatkan update data dan yang valid ini seyogyangan daripada petugas kita yang dilapangan itu bisa menghimpun dari pemerintahan yang paling bawah, apakah di RT atau dikita secara umum atau di desa-desa.BPJS Kesehatan Prioritas daerah perbatasan, 9
Tgk. KHAIDIR ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN1 GERINDRA Aceh II Laki-laki Demikian pimpinan, Ibu Menteri terima kasih.Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.BPJS Kesehatan Validitas data 9
Verna Gladies Merry Inkirawang 3 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Kalau bicara anastesis semua itu ya 4 mili , kalau 4 mili semua pasti ya kan? Kenapa setelah meninggal di cek ada yang 5 mili, katanya ada 5 mili empat ampul, yang mana saja yang dimaksud 5 mili empat ampul ini kan baru ada tiga ini 3 ini, eh satu lagi mana yang yang 5 milinya itu, katanya 5 milinya ada empat, kenapa di sini cuma tiga, satu lagi mana .Kesehatan Anastesis 9
Verna Gladies Merry Inkirawang 1 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Pimpinan ijin interupsi. Itu berarti mohon pencerahan kembali apakah yang b itu yang ada spuit injeksnya itu ialah barang bukti pada saat kejadian atau bukan? Pada saat kejadian?Kesehatan Barang bukti 9
Verna Gladies Merry Inkirawang 3 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Boleh ditampilkan lagi? Ya jadi empat. Sampel yang diambil dari rumah sakit Siloam inikan adalah sample yang diambil dari rumah sakit Siloam kan? Dua masih tertutup dan dua sudah terbuka, yang tertutup adalah c dan d, yang terbuka adalah a dan b, dari a dan b b adalah asam traneksamat dari yang tertutup berarti harus dibuka dulu kan? C adalah asam traneksamat , yang meninggal dua. Jadi yang satu lagi meninggal karena apa? Kan hanya satu ampul yang terbuka yang berisi asam traneksamat, mungkin itu yang pada case yang meninggal. Nah yang satu lagi itu menggunakan apa? Sementara ini masih tertutup . Coba bisa dijelaskan nggak ? Ini d dan c, kalau yang d tadi itu d benar ya anastesis ? d benar karena d itu 4 mili, c itukan 5 mili toh? Lebih tinggi kan? Iya, jadi kan kita bicara tolong disampaikan perbedaannya itu juga jangan c dan d, kita jadi bingung di situ.Kesehatan Sampel RS Siloam 9



Verna Gladies Merry Inkirawang 1 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Pimpinan ijin interupsi. Itu berarti mohon pencerahan kembali apakah yang b itu yang ada spuit injeksnya itu ialah barang bukti pada saat kejadian atau bukan? Pada saat kejadian?Kesehatan Spuit injeksi 9
Verna Gladies Merry Inkirawang 2 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Berarti itu tidak terlepas ya stikernya, sample yang diserahkan tidak lepas stikernya dari ampulnya ya.Kesehatan Sticker sampel 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Nah ini menunjukkan benar-benar bahwa ketidaksiapan dan kecarut-marutan dari diluncurkannya KIS ini. Jadi kami mohon penjelasannya secara lebih detail dan mengapa sih ini harus terburu buru. Kemudian yang kedua saya ingin soroti tentang BPJS yang masih terkait juga Ibu Menteri bahwa ada pasien yang kami dapatkan dia sudah masuk belum memiliki BPJS, kemudian mengurus kartu BPJS. Seperti kita semua tahu kartu ini akan bisa keluar gitu sekitar 5 hari sampai 7 hari begitu ya? tetapi karena pasien ini sudah berada di ICU tentu saja tidak bisa untuk dikeluarkan lagi. Nah dari keterangan yang kami dapatkan dari rumah sakit bahwa hak setelah 5 hari diberikan oleh keluarga kartu BPJS ini ternyata tidak bisa digunakan nah begitu. Jadi menurut saya ada yang tidak jelas, sedangkan pada saat saya tanyakan katanya "bu, ini memang tidak bisa dicover lagi karena sudah lewat 3 kali 24 jam". Saya tanya maksudnya apa 3 kali 24 jam? ya wong dikeluarinnya 5 hari ya pasti lewat 3 kali 24 jam. Dan ini katanya memang diatur di Permenkes 28 dan BPJS Nomor 4. Nah ini bagaimana sebenarnya? sedangkan memang kartunya keluar 5 hari sampai satu minggu, terus dikasih jalan, "begini saja bu ini pasien dikeluarin dulu kemudian dimasukkan lagi". Ya ini pasien meningitis anak 3 tahun dirawat dirawat di ICU itu bagaimana bisa dikeluarin dulu kemudian dimasukkan?BPJS Kesehatan Ketidaksiapan KIS, 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Ada dua hal yang ingin saya soroti Ibu Menteri, pertama masih tentang Kartu Indonesia Sehat yang menurut saya penyelenggaraaannya itu integrasi KIS dengan JKN agak terburu-buru juga tanpa persiapan yang matang. Mengapa saya katakan demikian karena buktinya dilapangan pada saat kami mengadakan kunjungan Kunker Komisi maupun Reses pribadi kami pada bulan Desember, kami menemukan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan ketidaksiapan yang sangat tampak dan menurut saya itu sangat merugikan. Karena kami melihat disitu, belum ada juknis yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan tetapi kemudian sudah ada kartu yang mulai dibagikan. Pertanyaan kami ialah apakah memang benar pada waktu kartu itu dibagikan karena kami hanya sepintas begitu saja ya belum terlalu mendalami waktu kami kunker itu apakah benar belum ada juknis yang diterbitkan sampai saat ini ataukah memang baru pada sampai bulan Desember itu belum ada juknisnya. Sehingga kartu yang diedarkan pun, dinas-dinas yang kesehatan yang ada pun bingung bagaimana gitu ya. Terpaksa mereka tentu saja hanya langsung merujuk kepada BPJS. Kemudian apakah distribusinya bagaimana Ibu Menteri? K emudian sumber datanya itu dari mana? Mengapa saya tanyakan demikian? karena kamipun temukan sebenarnya kan tujuannya kami rasa baik dan Kartu Indonesia Sehat pun dia mengcover lebih banyak dibandingkan dengan JKN ya begitu. Tetapi yang kami sesalkan ialah belum ada juknis dan ketidakjelasan. Katanya ini hanya dibagikan dari Kantor Pos, mengapa demikian itu bisa terjadi hanya dari kantor pos yang membagikan. Kemudian tumpang-tindih begitu ya karena ada satu pasien JKN yang memegang dua kartu, sehingga tujuannya ialah supaya yang tidak tercover JKN bisa mendapatkan kartu KIS ini, tetapi malah sebaliknya gitu, satu pasien mendapatkan dua kartu.BPJS Kesehatan Pelaksanaan KIS terburu-buru 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Nah semangatnya kita membuang aman mengadakan JKN ini jaminan-jaminan Jamkesmas segala macam dari dulu ialah kan untuk mengcover masyarakat kesehatannya. Kalau peraturannya Permenkes atau BPJS yang dikeluarkan ini kaku dan malah bertolak belakang secara teknis dengan kenyataan yang ada inikan sama saja bohong begitu ya. Masyarakat kita berarti kita harus paksa mereka , berarti yang cuma bisa dicover mereka yang mendaftarkan diri sebelum mereka berada di rumah sakit. Sedangkan kesalahan kita juga sosialisasinya belum terlalu baik, terus antriannya pada saat kalaupun mereka belum sakit mereka ingin mendaftar masyarakat yang pro aktif juga semua mengeluh tentang antrian. Sehingga saya mohon ditinjau kembali peraturan ini agar masyarakat yang sudah sakit, masyarakat yang tidak mampu semuanya bisa tercover dengan baik. 3 kali 24 jam nya ditinjau kembali, kemudian pengaktifan kartunya 5 sampai 7 hari ditinjau lagi. Sehingga ini benar-benar bisa sesuai dengan semangatnya yaitu kita mau bantu masyarakat kita.BPJS Kesehatan Peninjauan peraturan BPJS, 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Terima kasih Pimpinan.Ibu Menteri Kesehatan beserta jajarannya yang saya hormati,Rekan-rekan Komisi IX yang saya hormati.BPJS Kesehatan Sosialisasi kurang 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Terima kasih Pimpinan.Ibu Menteri Kesehatan beserta jajarannya yang saya hormati,Rekan-rekan Komisi IX yang saya hormati.BPJS Kesehatan waktu tunggu aktif BPJS 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Kemudian yang terakhir, tentang jaminan pensiun yang selama ini dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pihak dana pensiun BUMN, apakah ke depannya BPJS Ketenagakerjaan akan mengambil alih langsung pengelolaannya ataukah pengelolaannya diberikan kepada mereka begitu ya atau akan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru. Kami mohon penjelasannya.`BPJS Tenaga Kerja Jaminan pensiun 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Kemudian yang kedua, tentang kepesertaan mengingat waktu yang efektif tinggal 5 bulan lagi ke 1 Juli 2015 bagaimana metode atau pendekatan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terkait hal ini, apakah masih menggunakan pendekatan yang persuasif atau pendekatan yang sudah lebih agresif misalnya dengan law enforcement, kami mohon penjelasannya.BPJS Tenaga Kerja Kepesertaan 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajarannya yang saya hormati serta Rekan-rekan Komisi IX DPR RI yang saya hormati. Hanya 3 (tiga) saja pertanyaan singkat saya. Pertama, tadi juga sudah disinggung oleh beberapa rekanan terdahulu, kami mohon penjelasannya lebih detail Pak Dirut bagaimana finalisasi tentang masalah regulasi pengalihan aset dan liabilitas kemudian masalah pegawai tentang hak serta kewajiban PT.Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan, mengingat ada catatan kami tadi juga sudah disinggung oleh rekan terdahulu masih ada rekening tak bertuan ya Rp.1,4 triliun ini yang sampai saat ini belum diklaim oleh pemiliknya begitu ya, kami mohon penjelasannya lebih detail.BPJS Tenaga Kerja Pengalihan aset 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Nah Packaging dilakukan secara manual berarti disitu ada kemungkinan terjadi human error dan itu harus semua kita akui. Kemudian dari segi medisnya di rumah sakit dari segi dokternya ini juga bisa ada human error, ini harus kita akui. Jadi di dua tempat itu baik dari segi produksinya maupun pada saat penggunaannya ini dua-duanya bisa terjadi human error yaitu pada saat mungkin mengeluarkan obat atau mengambil dengan spuit itu obat bisa tertukar mungkin dengan asam traneksamat ini. Nah dua-dua hal itu, sebenarnya juga kita sekarang fokus lebih kepada diproduksi saja ya mungkin seperti itu karena human error yang terjadi pun di rumah sakit Siloam sampai saat ini saya belum mendengar ada investigasi yang lebih lanjut tetapi lebih kepada yang terjadi di produksinya. Yang ingin saya soroti kalau memang injeksi tersebut tadi juga sudah ada teman yang soroti 4 mili dan 5 mili bedanya sangat tipis, tetapi juga pada saat produksi atau usul atau pertanyaan dari saya apakah etiket ini kalau obat-obat injeksi ini bisa dilepas begitu kan ya.Kesehatan Indikasi human error, 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Jadi bahwa saya melihat adanya indikasi investigasi yang dilakukan oleh Badan POM ini Ketua, mungkin agak sedikit ditutup-tutupi atau tidak terlalu terbuka sehingga intinya pasien yang meninggal ini kemudian sanksinya hanya diberikan secara sanksi administratif begitu, sebenarnya hal ini harus ada sanksi hukum. Dan ini tidak ada sama sekali efek jera dan seolah-olah kasus ini jadinya mengambang , karena itulah saya mendorong untuk Panja ini kita memberikan rekomendasi yang baik begitu kita bahkan sampai mengubah regulasi untuk kemasan obat untuk produksi obat kita ubah semuanya sehingga untuk ke depannya lebih save untuk seluruh masyarakat kita tentu saja.Kesehatan Investigasi ditutupi 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Contohnya mungkin saya dapat masukan profol, etiketnya bisa dilepas sehingga kalau tadi Ibu Irma mengatakan ada sabotase ya bisa saja terjadi seperti itu. Nah berarti harus kemana kita menarik garisnya berarti harus kembalikan kepada regulasi, kita harus mengubah regulasi untuk produksi atau packaging obatnya seperti itukan. Kemudian saat pemindahan dari ampul, ya mungkin ini kepada Perdatin ini juga harus menjadi introspeksi bahwa pada saat saya bicara dengan para dokter-dokter, semua pun mengakui pada saat diruang operasi itu sangat susah untuk membaca etiket begitu ya, mungkin juga dari kemasannya tulisannya yang kecil juga warnanya biasanya sama biru putih atau kuning merah dan sebagainya sehingga membuat dokter juga sebagai manusia juga mungkin bisa terjadi human error di situ. Nah kembali lagi mungkin saya merasa apakah regulasinya gitu ya yang harus kita perbaiki. Saya mohon masukannya kepada bapak-bapak semua yang ada di sini baik dari GP Farmasi, IAI maupun dari IPMG. Kemudian selain kita mungkin merubah regulasi produksi obat terkait kemasan distribusi , juga saya usulkan bahwa dokter anastesi harus ada pendampingnya begitu ya pada saat melakukan spinal, mungkin ini untuk Perdatin karena kan biasanya spinal itu dilakukan kalau tidak salah sendiri ya oleh dokter anastesi. Apakah perlu dipikirkan untuk perlu adanya pendamping pada saat melakukan ini sehingga pada saat pun memasukkan injeksi tersebut ke spuit ada cross check, ada empat mata yang menghasilkan sehingga kalau satu mungkin sudah kecapekan karena jumlah dokter anastesi yang sedikit, tadi baru melaksanakan empat operasi, apalagi yang satu pasien inikan dilakukan mungkin tengah malam begitu ya, apakah kecapekan membaca etiket itukan kita tidak pernah tahu tapi hal-hal inilah yang harus kita antisipasi. Kemudian mungkin itu saja sedikit dari saya.Kesehatan Mengubah regulasi, 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.Kesehatan packing manual 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.Kesehatan pendampingan anestesi 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Intinya ialah seperti yang tadi juga rekan-rekan lain juga sudah mengatakan banyak mungkin yang tidak bisa diungkapkan secara lisan ya pada hari ini, mungkin juga kalau Pak Ketua mengatakan bisa disampaikan secara tertulis saya rasa juga tidak mungkin juga siapa yang mau melakukan secara tertulis. Mungkin dengan diskusi empat mata atau diskusi yang singkat itu mungkin bisa ada gitu ya, bisa keluar mungkin sedikit-sedikit tetapi bagi saya secara pribadi mungkin ini lebih kepada bagaimana kita mengatur regulasinya. Tadi ada yang sudah mengatakan ada human error, mungkin ini terjadi di Lini 6 begitu ya bahwa packaging-nya dilakukan secara manual.Kesehatan Prosedur 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Yang ingin saya soroti ialah bahwa tadi sudah di katakan bahwa sudah ada langkah-langkah sukarela yang dilakukan oleh Kalbe Farma yaitu dengan menarik sendiri ya, kemudian juga dari BP POM sudah melakukan investigasi dan kita ketahui bersama sudah ada hasilnya dengan mereka sudah menyegel, sudah menarik dan bahkan sudah menghancurkan obat-obatan tersebut, tetapi di ujungnya ialah bahwa di sini kita melihat sebenarnya tidak ada sanksi hukum tetapi yang ada hanyalah sanksi administratif . Apakah dengan kejadian seperti ini yang sudah menimbulkan hasil yang sangat fatal gitu ya dengan meninggalnya 2 pasien. Nyawa orang yang sangat berharga ini kemudian sanksinya adalah hanya dengan sanksi administratif. Bagaimana kedepan ini akan menimbulkan efek jera, ini yang menjadi pertanyaan saya kepada rekan-rekan semua para narasumber kita yang hadir pada hari ini bersama dengan kami untuk memberikan masukanlah makanya saya sebut sebagai narasumber.Kesehatan Sanksi administratif, 9
VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 1 DEMOKRAT Sulawesi Tengah Perempuan Terima kasih Pimpinan.Para narasumber kita yang hadir pada hari ini dari IPMG, IAI, GP Farmasi dan dari Perdatin serta seluruh rekan-rekan Komisi IX yang saya hormati.Tadi sudah banyak pertanyaan dan pendalaman yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang lainnya, tadi juga kita sudah mendengar penjelasan dari IAI dari Perdatin maupun dari GP Farmasi.Kesehatan Sanksi hukum 9
Verna Gladies Merry Inkiriwang 2 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Dan tadi terkait masalah outsourching. Memang masalah outsourching dari Anggota DPR periode yang lalu ini juga sudah ada rekomendasinya tetapi memang Pimpinan agak tersendat dan mungkin kenapa juga tidak bisa karena ini memerlukan koordinasi lintas kementerian tentu saja dan ini tentu saja memerlukan peran yang sangat aktif dari Pimpinan untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi VI ya. Dan ini memang pada periode yang lalu cukup agak sedikit tersendat karena beberapa kali pun Komisi IX memanggil Pak Menteri untuk kami tanyakan, kalau tidak salah satu-dua kali saja ya yang sempat hadir tapi setelah itu untuk follow up nya agak susah. Jadi ini memang kami sampaikan pada Pimpinan untuk lebih diperhatikan sehingga ini bisa benar-benar kita kawal. Masalah outsourching yang sudah Komisi IX rekomendasikan untuk diangkat pegawai outsourching untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Betul sekali tadi kata teman• teman dari KSPI bahwa di perusahaan BUMN saja masih sangat kurang seperti ini. Bagaimana ini menjadi cerminan untuk perusahaan-perusahaan swasta melihat sehingga harusnya ini menjadi suatu contoh yang baik dan bisa menjadi role model sehingga yang perusahaan swasta pun bisa memperlakukan atau bisa men-threat para buruh kita dengan lebih baik tentu saja.Ketenagakerjaan Outsorcing 9
Verna Gladies Merry Inkiriwang 2 Demokrat Sulawesi Tengah Perempuan Dan kalau masih ada waktu Pak Ketua, kan Migran Care juga terkait dengan Undang-Undang prioritas yang kemarin sudah kita tetapkan tentang RUU PPILN dan mungkin kemarin pada saat rapat sudah pernah ya, pada saat dibahas periode lalu Migran Care sudah mungkin memberikan masukan. Tidak ada salahnya kan ini merupakan Anggota periode yang baru, boleh sedikit diberikan masukan juga terkait undang-undang ini sehingga pada saat nanti kami meneruskan anggota-anggota yang baru ataupun kami yang kemarin tidak masuk di Panja dan Pansus RUU PPILN ini bisa lebih mendapat pencerahan atau bisa mendapat masukan apa sih yang dari Migran Care yang baik itu atau masukan apa yang diberikan kepada kami untuk kami tentu saja melanjutkan dengan cepat rnudah• mudahan tentang RUU PPILN ini.Ketenagakerjaan RUU PPILN 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Saya  hanya mengingatkan sedikit saja yang  tadi semua itu sama, apa yang  disampaikan oleh kawan-kawan   sama dengan   di daerah kami pun, itu sama persis, yang  tidak mengerti, yang  kurang sosialisasi, kurang pengetahuan tentang BPJS. Tapi ada   yang  sangat penting sekali yang   perlu saya sampaikan bahwa BPJS ada tandingan, ingat ini penting  sekali ini. BPJS   untuk memberantaskan orang sakit, mengobatkan orang sakit, membiayai orang  sakit.  Ada lagi BPNKL (Badan  Penyebar Narkoba dan lain-lainnya)  untuk supaya orang sakit, nah ini  yang  penting. Jadi jangan BPJS kalah oleh badan yang  baru ini, Dirutnya siapa? Fredi itu dalam penjara sekarang itu, direkturnya Ayong mana saya lupa. Nah ini masalah besar oleh negara kita  ini, ada   yang  mengobati dan ada yang  memberi penyakit, ini harus kita sadari. Hendaknya adinda Dirut   BPJS  ini titel  sudah panjang, Fredi hanya tamat SD saja, kalah sama Fredi nanti, penyebaran  dia gampang sekali, marketing-nya tidak perlu sekolah tinggi, nah ini penyakit  disebarkan, nah sekarang tumbuh lagi  beras plastiklah,  ya inikan penyakit  juga   bagi masyakat nanti yang  mengkonsumsi itu, sudah tadi malah bihun, masa bihun saja ditarik   nggak bisa putus-putus, dari tepung, nah ini penyebaran penyakit   ini.  Hendaknya kembali  kepada itu popularitas ini  nanti jangan  BPJS ini   nanti  kalah oleh badan yang  baru tumbuh ini,  ini sangat penting sekali ini. BPJS Kesehatan BPNKL 9

ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki

Saya Zulfikar Achmad, Dapil Jambi dari Partai Demokrat. Apa yang telah
disampaikan oleh Rekan-rekan tadi semuanya sudah komplit Bu, keluhan dari
masyarakat, apa yang ditemukan di masyarakat tadi sebenarnya saya tidak mau
bicara Bu, tetapi penting saya sampaikan juga bahwa setiap organisasi itu
tergantung pada pemimpinnya, ya, contoh waktu saya menjabat Bupati 2 periode,
kepala dinasnya itu kecil lingkupnya kabupaten itu, masih bisa membohongi saya,
sampai 1 tahun tiga kali saya mengganti kepala dinas, karena dibohongin. Nah, oleh
sebab itu fungsinya kepemimpinan ini sangat penting sekali apalagi Ibu dan juga
Dirut BPJS di Jakarta dan pernah saya menyampaikan berpesan kepada Pak SBY
waktu itu tolong sampaikan hanya 2 Menteri, eh 1 Menteri yang datang ke tempat saya, satu wakil menteri pendidikan, Menteri Perhubungan yaitu buat rancanganbandara, saya bikin bandara di ….(tidak jelas)…. Menteri Pertanian contohnya,sudah jelas pertanian itu kan di daerah, ini Menteri tidak pernah datang, melihat apayang mau dilihat, bagaimana kita mau tahu pertanian ini baik atau tidak baik diIndonesia, kalau Menteri itu tidak datang, sedangkan Menteri adalah yang pembantudaripada Presiden, apa pun program Presiden kalau Menterinya, pembantunya tidakbecus, nah ini tidak tidak akan berhasil, saya sarankan kepada Ibu, ini Ibu barubelum lama memimpin carikan kepuasan batin kita Bu sebagai pemimpin, apa yangkita pimpin ini berhasil dengan baik. Itu kepuasan batin, jadi saya merasakan itu Bu,saya menjadi Bupati kadang tidak susah mau tidur Bu, di pasar dimana-mana palinglama saya di kantor 1 jam, saya sudah jalan ke kampung-kampung 10 tahun Bu, PakJokowi kan blusukan, coba Menteri blusukan seperti itu. Saya yakin Bu, kalau Ibumendengar laporan begini, begini, percaya apa tidak Ibu? kalau Ibu tidak percaya,itulah yang saya harapkan, jangan percaya dengan laporan yang ada, Ibu datangsendiri jadwalkan 1 bulan ini di Irian, datang terus nanti di Sumatera setiapKabupaten lihat pasti hasilnya sangat memuaskan nanti.BPJS Kesehatan Kepemimpinan 9



ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki

Saya yakin itu, sebab saya sudah merasakan Bu. Saya saja kabupaten yang
kecil, Kepala Dinas jadi laporan kepada saya itu asal saya senang. Saya tidak mau
itu, sebab datang sendiri saya cek tahu-tahu bohong. Hari itu juga Bu saya cabut
tali... Saya berhentikan jadi Kepala Dinas. Nah itu, saya minta juga Ibu seperti itu
nanti. Juga BPJS. Kalau mendengar laporan dari bawah, saya dengar BPJS ini
gajinya besar-besar, iya? Betul tidak Bu? Pak? Lebih tinggi dari gaji pegawai negeri
kan? Nah itu, gajinya sudah besar, laporan sudah bohong lagi. Ini kan banyak
masalah. Nah jadi oleh sebab itu, di daerah itu Bu sangat menunggu Bu ya. Kenapa
ya Menteri tidak mau datang ke Bungo ini? Saya bikin rumah sakit Bu, kemarin
sudah saya sampaikan, tidak ada duit dari pemerintah pusat itu Bu, APBD. Saya
tingkatkan PAD saya, saya bangun rumah sakit yang termewah daerah punya di
Sumatera saya punya, tapi isinya tidak ada. Tempat tidur tidak ada, jadi sarang tikus
saja itu sekarang. Lift-nya sampai rusak, saya bikin pakai lift dua Bu saya bikin, yang
mewahlah. Nah beliau tadi membangun rumah sakit, cuma tidak tingkat dia. Ya Pak
Walikota? Saya lima tingkat. 10 tapi tidak pakai lift, jadi jalan kaki naik ke atas. Jadi
Bu, kuncinya itu, jadi tergantung kepada pemimpin. Jadi saya yakin nama Ibu sudah
kenal dari istri saya, pernah Ibu ngasih pengarahan, waktu Ibu-Ibu Bupati, wah
pujiannya sangat hebatlah waktu itu Bu. Hendaknya seterusnya ini Bu. Ya Bu ya?
Jadi Pak Dirut. BPJS juga seperti itu, tolong Pak datang. Nah saya sudah mengirim surat kemana? ke Bungo oh ya ketemu oh ya ya,
maaf ya pernah. Lupa, tapi saya sudah tidak jadi Bupati lagi, nah itu. Ya, Bupati
koboy. Jadi itu harapan saya kepada Ibu dan Bapak, supaya ini Kalau Kepala Dinas,
kepala ini saya tidak mengatakan oh ini Dirjen atau direktur ini ya, banyak penjilat
itulah Bu, ini saya sampaikan. Penjilat, kalau kita lagi ini wah hebat, kalau sudah
bohong semua. Oh sudah pengalaman ya, termasuk beliau juga ya kan. Wakil
Gubernur itu nah jadi tolong Bu ingat dengan rumah sakit kosong ini, supaya diisi Bu
ya. Sebagian sudah ada yang saya beli, untuk scanning sudah, untuk THT sudah
saya beli, cuman tempat tidur apa ini yang sangat kurang sekali dan itu tadinya Bu
kalau saya masih bisa bukan, kan memang masyarakat maunya saya terus sampai 4
kali, menyaingi Pak Soeharto, supaya program saya itu bisa selesai semua.
Sekarang kalau mau ke Muarabungo sudah naik pesawat Bu, langsung ke
Muarabungo saya biki, sudah, rumah sakit sudah bagus apa semua tinggal itu.
Dokternya juga saya sekolahin Bu, sebelum saya membangunkan rumah sakit itu dokter saya sekolahkan, APBD Bu saya sekolahkan. Saya targetkan kamu paling
lama 3 tahun, 4 tahun sudah selesai itu spesialis itu Nah jadi Alhamdulillaah kabupaten saya adalah tempat rujukan 5 kabupatenBu, termasuk Damasraya kampungnya Pak Walikota. Nah itu banyak berobat keBungo sekarang itu Bu. Jadi penuh itu sekarang. Di gang-gang, nah ini besok Busaya mau apa lagi reses lagi pribadi, saya sudah kirim surat ke Ibu minta obat, sayamengadakan pengobatan gratis, itu sudah kerjaan saya Bu selama saya jadi Bupati.Begitu ada yang mengatakan sakit waktu itu, dokter, kepala dinas, kau obatisekarang, tidak bawa, kenapa tidak bawa obat, panggil bidan, tanya obat, obatnyasekarang. Jadi kami dengan dokter lupa lagi namanya, Pak ini sama ya ya dok ya?BPJS Kesehatan Kondisi di daerah 9

Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Tadi masalah rumah sakit   swasta, kebetulan kita punya keluarga punya rumah sakit   di Bungo itu  minta supaya  menjadi anggota BPJS  untuk ikut menginikan nggak bisa, pembayarannya kata abang saya terlambat terus, ini yang  perlu di inikan. BPJS Kesehatan Mitra 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki disamping  itu  ya harus banyak tenaga  yang  harus kita rekrut kembali , nanti tambah lagi pegawainya. Kalau  nggak salah saya di Bungo ada tiga orang  ya  BPJS di Bungo. Jadi ini yang  perlu kita inikan nanti. Dan kalau penerimaan pegawai itu nanti harus dari  daerah itu sendiri supaya nyambung dengan  masyakat. Kalau orang Sunda biar dia ngomong Sunda, nah kalau Jambi biar ngomong Jambi  jadi   mengerti masyakat itu langsung apa yang  disampaikan oleh kita.BPJS Kesehatan Rekrutmen ulang 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Tadi masalah rumah sakit   swasta, kebetulan kita punya keluarga punya rumah sakit   di Bungo itu  minta supaya  menjadi anggota BPJS  untuk ikut menginikan nggak bisa, pembayarannya kata abang saya terlambat terus, ini yang  perlu di inikan. BPJS Kesehatan RS swasta 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Jadi kalau masalah  apa yang  disampaikan oleh kawan-kawan itu semuanya  sama,  yang  nggak ngerti BPJS juga   ada, saya juga baru pulang Reses kemarin, apalagi dikampungnya Jenderal Handayani  ini. Ini di kampung dia ada  satu masyakat double kubu disitu, nggak ngerti sama sekali apa yang  disampaikan, Saya juga  bingung menjawabnya.  Saya minta sosialisasi ini betul-betul kebawah. BPJS Kesehatan Sosialisasi BPJS 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Saya nambah sedikit saja Pak, sebelum ini visi misinya Pak Jokowi juga terhadap buruh nelayan, begitu banyaknya nelayan di seluruh Indonesia dan begitu juga Menteri Kelautan Ibu Susi memberantas kapal-kapal yang mencuri ikan di laut kita, adakah berpikir, terpikirkan oleh Bapak untuk memberikan semacam suatu kreditur kelompok kepada nelayan kita untuk membeli kapal, kalau kapal yang kira-kira 10 ton dan 15 ton itu lebih kurang Rp.200 milliar, harganya karena saya juga punya kapal itu Pak, nah oleh sebab itu disini perumahan sudah bagus, transportasi juga masalah pendidikan dan juga kesehatan, nah kenapa ini tidak ada atau belum teringat untuk memberi bantuan kepada tenaga kerja kita itu khusus pelaut ini, contoh saja Pak Rukhmin itu anak anak pelaut bekerja itu Pak, bisa menjadi Professor begitu ininya hebatnya, artinya kontribusi dari pelaut ini sangat besar untuk negara kita, saya rasa itu saja tambahan dari saya.BPJS Tenaga Kerja Kredit untuk nelayan 9
Zulfikar Achmad 2 Demokrat Jambi Laki-laki Jadi, saya minta ini kan sekarang di segel tidak boleh masuk, bagaimana kita bersama-sama lagi kesana kita masuk ke dalam itu, kita lihat betul meja yang mana begitu. Boleh tidak? Tolong dibuka, kemarin kan ngintip-ngintip saja kita lihatnya, kayak ngintip panti pijat saja itu, jadi ini harus kita lihat langsung. Boleh? Kesehatan Clearence 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Ketua, sebelah kiri. Sudah selesai Pak Zul? Saya nambah sedikit, Oke satu satu menit. Saya kan selalu penutup. Setelah dari tadi kita mendengar pertama dari Ketua IPMG, Ketua IAI, , GP Farmasi bagus semuanya apa yang disampaikan, nggak ada yang salah menurut saya. Pengertian itu lama-lama tambah pusing saya mikirnya. Maka semua ngomong juga ini Ketua, kalau menurut saya tadi label dibicarakan bisa di tukar, ada ragu juga yang menjawabnya. Sekarang gini saja lah, rekomendasi kita tetap ada Panja ini bahwa Kalbe Farma itu periksa saja bagian produksinya, suruh tangkap saja, ya. Diperiksa, nanti sudah salah ketahuan di situ nanti, ya kan, jadi dicek semua termasuk apa namanya entah Siloam nanti yang salah, ini rekomendasi kita begitu saja, pokoknya serahkan kepada polisi suruh cek saja, jangan ada masa... saja hukuman nyawa orang.Kesehatan Pemeriksaan Kalbe, 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Ketua, begini untuk pertemuan yang akan datang PT.Kalbe harus hadir disini, biar tidak jawab menjawab tetapi kita mendengar, mendengar dari PT. Kalbe itu bagus saja labelnya juga sudah nempel, tidak ada yang cerita nempel sendiri, tidak ada itu. Terima kasih. Kesehatan PT Kalbe 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Terima kasih. Kesehatan Siloam 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Nggak ini  ke anggaran   supaya duitnya disiapin, kalau nggak ada cerita ini  kan duitnya mau dianggarkan, betul nggak dik menteri? Nah itu Ketua,  jadi cerita dulu baru duitnya kan  gitu. Tenaga kerja  kan tambahannya disitu nanti akan timbul kesehatannya  segala macam.  Saya rasa itu tambahan  dari saya, jadi anggaran  itu buru-buru tambah lagi anggaran   yang  sebanyak-banyaknya itu supaya gampang. Kalau ada yang  sakit tenaga kerja  keluarkan itu duit, duit rakyat   untuk rakyat, cocok nggak? Saya dulu begitu, ada duit nggak? ada APBD nggak  ini, kalau nggak ada bagaimana PAD   kita tingkatkan, kita naikkan. Dari 4,3 miliar saya pegang menjadi 2 triliun,  100 miliar dapat lebih  waktu saya menjabat  menjadi Bupati kan gitu. Ketenagakerjaan Anggaran 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Ini yang  saya sampaikan ini hanya  mengingatkan saja bahwa  pengalaman  saya di daerah  yang  selalu dituntut masyakat kepada saya  saat memimpin Kabupaten Bungo  dua periode  yaitu  lapangan   kerja. Karena apa?  Ada visi misi saya bahwa saya akan ciptakan lapangan   kerja segala macam itu,  ternyata  itu hanya berapa persen saja.  Jadi saya tertarik dengan BLK yang  ada di daerah  saya itu, itu kalau nggak salah sudah seumur saya juga itu dari mulai pertama kabupaten  itu dibentuk sudah ada itu, mesinnya mesin saya lihat ada mesin dompen dari Cina itu, gampang belinya gampang rusak.  Mesin-mesin jahit juga sudah    karatan. Ini sangat pentig sekali.Ketenagakerjaan BLK 9



Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Jadi pengalaman  kami  selama dua periode itu banyak   investor   yang  masuk ke kabupaten saya itu waktu saya menjabat Bupati minta supir apa yang  dibilang Pak Menteri  tadi traktor, ... itu  sangat sulit, akhirnya apa? Bawa dari Jawa dan dari mana-mana untuk menjadi supir, karena apa? Karena tidak ada  juga pelatihannya, ini sangat penting sekali bahwa yang  gampang-gampang sajalah yang  tamat SD  dan SMP itu yang   paling banyak  itu, banyak putus sekolah   dan itu juga yang  banyak melakukan minuman Miras oplosan itu, air tuak  itu yang  dipendampendamin itu. Jadi  ini sangat ini sekali di daerah. Ketenagakerjaan BLK 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Kabupaten pemekaran dari sebelah saya itukan belum punya   BLKnya, nah ini  Kabupaten  Tebo, Kabupaten Merangin itu belum ada itu yang  bertetangga dengan saya itu. Nah ini perlu  supaya diadakan  itu. Juga tenaga wanita itu pernah meminta kepada saya minta ijin untuk kerja di   Arab ke Malaysia ini saya larang, nggak boleh, mana yang  belum punya istri cari laki cepat, biar  lakinya kerja gitu. Dulu pertama kali saya   menjabat bupati  tidak ada provinsi Jambi itu yang  menerima minta untuk menjadi Pegawai Negeri, tapi saya ketemu dengan menteri  negara, dengan BKN   dan didukung oleh Menteri Tenaga Kerja   waktu itu, akhirnya dapat dua kali saya   menerima  untuk pegawai negeri. Belakangan ini sudah ditarik ke pusat, makanya tenaga kerja yang  ada disitu banyak tenaga kontrak daerah, kalau guru  itu dari komite gajinya itu banyak sekali itu yang  belum dijadikan pegawai negeri. Kalau bisa  ini   kalau tenaga PNS yang   baru diterima  yang  belum pernah mengabdi kepada negara   dan bangsa ini okelah kita nggak ini, tapi orang-orang yang  sudah   bertahun-tahun menjadi tenaga honor baik honor daerah   maupun komite kalau bisa ini juga diangkatlah sebab kemampuan daerah  itu,  saya dulu pertama saya kasih 800 ribu per bulan. Ketenagakerjaan BLK 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Saya minta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada waktu itu dengan hati yang tulus saya memperjuangkannya, alhamdulillaah, sudah itu saya mimpin lagi kembali lagi, mimpin perusahaan kemarin, pegawai saya saya tanya satu per satu, kamu sudah berapa tahun kerja, baru 1 tahun Pak, kamu berapa, 3 tahun, berapa gaji kamu saya panggil Kepala Keuangan naikkan gajinya.Outsorcing Memperjuangkan 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Jadi apa yang dibilang tadi ini ayo kita berdemo gitu, tapi jangan kita di depan, kita belakang saja ya. Tadi saya dengar adik anu mau bakar diri, jangan ya, jadi sabar. Jadi kalau kita sabar ini supaya kawan-kawan di Komisi IX betul-betul jangan ngomong saja kita menghapuskan itu, tapi betul-betul kita laksanakan ya, apalagi sudah ada rekomendasi Tahun 2013, padahal saya tidak tahu itu dulu itu, karena saya orang baru. 2014 ya? 2014 sudah penghujung ya, nah itu. Jadi kita jangan inilah, pokoknya yang benar kita perjuangkan terus, itu artinya kita menjadi wakil rakyat di Indonesia ini, khususnya saya dari Jambi, ada yang dari Jambi di sini? Jambil soalnya aman-aman saja ya. Gubernurnya sudah saya katakan itu beliau ini dulu kan wakil gubernur, saya katakan gubernurnya ya kalau UMR ini di Jawa sekian, kita naikkan saja sudah, saya juga punya perusahaan. Kalau gara-gara itu bangkrut, ya bangkrutlah, yang penting masyarakat yang kerja itu puas hatinya gitu.Outsorcing Outsorching dihapuskan 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Saya di DPR ini baru, baru periode ini. Awal saya rapat di sini dengan dari pekerja ini saya sudah katakan undang-undang itu sudah hapuskan sajalah ya, itu dari awal saya katakan. Saya juga sebelum di sini saya pimpinan perusahaan, saya juga di pemerintah dua periode, sudah masuk lagi jadi Anggota Dewan ini saya tahu persis waktu saya mimpin sebelum saya menjabat kepala daerah, saya memberhentikan karyawan kapal saya lebih kurang 1.000 lebih orang asing, kenapa, kapalnya sudah tua ya. Itu saya jaminkan uang berapa lama dia bekerja saya bayar. Ongkos pulang saya bayar ya. Selama dia menunggu kepulangan saya jamin. Begitu saya menjadi kepala daerah banyak sekali pegawai honor sudah 30 tahun, 20 tahun tidak diangkat-angkat. Saya datangi itu menteri apa itu waktu itu Pak Faisal saya katakan “Pak saya kepala daerah di sini, saya melihat pegawai honor terlalu lama kasihan” semuanya yang torek tidak dengar, jadi tukang cuci di rumah dinas. Yang kacamatanya tebal begini, pekerjaannya nyapu apa semua bertahun-tahun tidak diangkat itu menjadi pegawai negeri semua bisa pikirOutsorcing Pegawai honorer 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Saya di DPR ini baru, baru periode ini. Awal saya rapat di sini dengan dari pekerja ini saya sudah katakan undang-undang itu sudah hapuskan sajalah ya, itu dari awal saya katakan. Saya juga sebelum di sini saya pimpinan perusahaan, saya juga di pemerintah dua periode, sudah masuk lagi jadi Anggota Dewan ini saya tahu persis waktu saya mimpin sebelum saya menjabat kepala daerah, saya memberhentikan karyawan kapal saya lebih kurang 1.000 lebih orang asing, kenapa, kapalnya sudah tua ya. Itu saya jaminkan uang berapa lama dia bekerja saya bayar. Ongkos pulang saya bayar ya. Selama dia menunggu kepulangan saya jamin. Begitu saya menjadi kepala daerah banyak sekali pegawai honor sudah 30 tahun, 20 tahun tidak diangkat-angkat. Saya datangi itu menteri apa itu waktu itu Pak Faisal saya katakan “Pak saya kepala daerah di sini, saya melihat pegawai honor terlalu lama kasihan” semuanya yang torek tidak dengar, jadi tukang cuci di rumah dinas. Yang kacamatanya tebal begini, pekerjaannya nyapu apa semua bertahun-tahun tidak diangkat itu menjadi pegawai negeri semua bisa pikirOutsorcing Penghapusan outsorcing 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Nah oleh sebab itu, pernah perusahaan Jepang dengan Korea datang ke sini, direksinya saya marah-marahin, saya katakan anda ini bangsa Indonesia saya bilang, kuli dari pada Jepang ini juga semua ini, kenapa ini buruh-buruh ini dibiarkan 24 seperti itu, tidak ada perjuangan, tidak diperjuangkan nasib mereka. Saya katakan di sini. Termasuk Pertamina direksi ini juga saya katakan. Kenapa tidak punya hati nurani gitu, ini bukan Hanura ya hati nurani ini. Ini hati nuraninya Demokrat ini. Saya katakan itu. Saya tegas. Jadi melihat ada di beganti terus perjuangan, berdiri di depan, kami hadapi dengan Ketua, minta gaji naik, minta outsourcing dihapuskan.Outsorcing Penghapusan outsorcing 9
Zulfikar Achmad 1 Demokrat Jambi Laki-laki Ketua, hari ini kita nekad, kita panggil semua direksi-direksi nanti ya, adik-adik harus datang. Jadi kita ketemukan bersama-sama, baru selesai. Direksi itu juga diangkat, bukan nenek moyangnya itu punya perusahaan ya itu. Jadi saya minta inikan, kita bersama-sama berjuangOutsorcing Rapat kerja gabungan 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Kedua, tadi mengatakan 470 orang tadi ya? Yang dirumahkan? Nah ini penggantinya siapa ini? Yang bekerja? Pengganti dia bekerja ini siapa, apa terima pegawai baru lagi? Nggak? Iya dirumahkan kan pabrik kerja jalan terus betul nggak? Pengurangan? Nggak tahu juga ini, ini pengurangan atau gimana adik-adik, coba? Gimana?Tenaga Kerja Karyawan yang dirumahkan 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Saya contohkan lagi Saya pernah memperkerjakan orang asing 3.000 orang di atas kapal saya, saya dengan orang asing saya juga hormat, apalagi bangsa saya sendiri. Jadi saya minta kepada Direksi dari dua perusahaan ini saya nggak usah sebut lagi saya minta ini cobalah dengan perasaan, dengan hati nurani sebab ini Saya sduah melakukan itu. Kalau kita ada pendekatan ah tak pun karyawan itu pernah di pegaten jadi Saya punya pabrik di Karawang, pabrik tidak besar pabriknya, Vulkanisir Ban pernah orang kampung situ bermain-main mau coba-coba mengganggu pabrik itu. Karena saya dekat dengan karyawan karyawan sanggup berlawanan mau berbunuh-bunuhan mau, membela kita. Ini contoh saja. Jadi itu komunikasi itu antara karyawan dengan Direksi itu sangat penting sekali, apalagi bapak-bapak ini mungkin manajer atau Jenderal Manajer mungkin ya, atau sudah Direktur juga diangkat. Namanya ya barang diangkat semua yang diangkat itu sama pak. Pelayan juga diangkat ya kan? Nah Direktur Eksekutif juga diangkat, kalau nanti mau diberhentiin ya berhenti aja. Bukan pemegang saham, ya kan? Nah ini yang sangat penting saya tekankanTenaga Kerja Komunikasi direksi dan karyawan 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Saya hanya menambah sedikit apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu sebenarnya sudah habis ini, tinggal kita melaksanakan saja. Apalagi Saudara Saya ALi Taher itu bicara luar biasa. Jadi saya Haji Zulfikar Achmad Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jambi. Sumatera. Saya ingin membagi pengalaman sedikit. Tadi mengatakan juga ini hubungan antara direksi dengan karyawan sangat ada gap begitu. Kalau saya, saya juga pimpinan perusahaan dari tahun 1986 Saya kalau dengan karyawan saya itu kayak dengan anak saya sendiri saya bikin. Lagi kotor pun dia saya peluk sebab apa, saya butuh dia, kalau dia tidak bekerja jangan bicara satu hari atau dua dua hari, satu jam saja dia nggak kerja saya sudah rugi. Nah oleh sebab itu, saya minta kepada direksi ini apalagi perusahaan ini yang dipimpin oleh direksinya banyak orang luar negeri pak ya? Hendaknya bapak-bapak yang orang Indonesia ini bela bangsa kita sendiri.Tenaga Kerja Manajemen perusahaan 9
ZULFIKAR ACHMAD 1 DEMOKRAT Jambi Laki-laki Karena kenapa saya tanya karena kerja dilaut apa diatas kapal, kerja dikapal itu harus punya PKL, itu tapi karena nggak kerja dilaut nggak dikapal nggak ada masalah. Sudah itu ini masalah yang selalu datang kepada kami ini masalah outsourcing ini. Ya ini Pak Dirjen nanti hapus sajalah outsourcing ini, ya, apa ini? bikin ribut saja. Jadi kami menguruskan Komisi IX ini hanya urusan outsourcing-outsourcing terus, ya kan, hapus saja. Ya kan pegawai juga, langsung saja diterima lebih enak lagi Ya Undang-undangnya itu kan nanti kita usulkan, kita hapuskan, kita hilangkan gitu. Jadi supaya jangan ada permasalahan lain-lain lagi. Padahal kan apa bedanya sih kita terima sendiri dengan pihak orang lain. Kan saya rasa lebih baik kita menerima sendiri daripada pihak perusahaan lain itu. Jadi jangan kita terlalu banyak diatur-atur ini mana diatur oleh perusahaan yang tenaga kerjanya, mana kita juga ngatur. Jadi harapan saya supaya ini nanti bagaimana supaya sepakat outsourcing ini kita hapus saja lah, supaya ini. Jadi kita usulkan nanti ya Pak Ketua. hapuskan saja itu outsourcing, langsung saja diterima oleh perusahaan, saya anti benar dengan outsourcing. Saya Bupati dua periode saya tidak benarkan ada outsourcing di kabupaten saya walaupun ada perusahaan asing. Itu, Saya tega saja ya. Sebab manfaatnya juga enggak ada. Saya rasa itu yang dapat saya tambahkan Ketua.Tenaga Kerja Penghapusan outsourcing 9
Zulfikar Ahmad 1 Demokrat Jambi Laki-Laki Kembali kepada saya sebagai kepala daerah yang mantan kepala daerah, saya selalu menyampaikan kepada perusahaan, saya contohkan dengan perusahaan saya, yang dipimpin oleh anak-anak saya, itu sebagai saya contohkan seperti itu. Yang anehnya juga tenaga honor yang ada di Pemda itu kalau tidak salah saya Rp800.000 sekarang gajinya. Saya katakan, hei kenapa ini? Dibikin Perdanya Rp800.000,-? Ada dasarnya lagi. Aturan• aturan itu dan semua yang bekerja di rumah dinas saya itu. Yang buta, artinya buta, mata tebal ya Pak ya, ada yang torek, tidak kedengaran kalau bicara ini, sudah bekerja tukang cuci di rumah itu. Ada tukang sapu sudah umur 46 tahun. Saya katakan, kamu SK kamu ada tidak sampai sekian, terus menerus? Umur berapa? 46 tahun. Kamu kerja berapa? 25 tahun. Urutkan ini, saya menghadap Menteri Aparatur Negara, ini sebagai pemerintah. ltu saya angkat semua jadi pegawai negeri. Honor-honor apa yang sudah lama-lama semua saya angkatkan.Ketenagakerjaan Kondisi Buruh 9
Zulfikar Ahmad 1 Demokrat Jambi Laki-Laki Jadi dalam pemikiran saya sendiri tidak usah lagi buruh berpikir atau pegawai saya berpikir menuntut-nuntut gaji dengan saya. lni selalu saya lakukan ini. Saya akan melihat dia bekerja, wah rajin, tentu berbeda Pak. Yang rajin, yang tidak rajin. Kalau masalah tadi UMR, itu yang ditetapkan oleh pemerintah, iyakan? Saya di kabupaten tentu berdasarkan kalau di Jawa Barat tentu saya berdasarkan apa yang diinikan oleh bos saya ini, wakil gubernur ini. Tentu dasarnya disitu. Provinsi lain, kabupaten lain. Buruh disebut tadi karena buruh juga disebut. Buruh yang banyak di tempat kami adalah tukang sadap karet. Jadi memburuh kepada kebun karet dia sendiri, itu yang paling banyak. Lebih kurang di kabupaten saya itu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, berbatasan dengan Sumatera Barat. ltu lebih kurang sekarang mungkin sudah 125.000 hektar itu masyarakat punya itu. Ada yang 4 hektar, ada yang 10 hektar, tergantung dia mau berbuat. Mau banyak ya banyak dia.Ketenagakerjaan Kondisi Buruh di daerah 9
Zulfikar Ahmad 1 Demokrat Jambi Laki-Laki Kondisi disitu, seluruh wilayah kabupaten yang tertinggi pendapatan asli masyarakatnya itu saya. Jadi kenal saya, tiap hari jumat itu turun ke bawah menyampaikan kepaad masyarakat supaya berbuatlah, ini hutan diberi oleh Tuhan, tebang banyak-banyak, dia tanam ini, saya berikan bibitnya, itu yang buruh yang paling banyak. Termasuk sawit, sawit kurang budaya disana cuma tidak begitu banyak. Jadi masalahnya, gaji tadi untuk disana ditempatkan itu, mereka-mereka ini yang punya kebun karet, orang lain disuruh nyadap, dia bekerja, begitu Pak, itu ada. Kalau yang masih dibawah, masih anak-anak yang baru tamat SMU, tamat SMP, saya siap tampung semua itu tamat SMP, SD pun saya tampung untuk bekerja di tempat saya. ltu memang kita beri UMR. UMR saya hanya 1.300.000, full. Kalau di hotel siapa tadi Pak yang di hotel? Kalau di hotel itu ada lagi pendapatannya, 21 %, iya pak ya? ltu dibagi. Biar GM nya sampai ke pelayan itu mendapat yang sama. Betul Pak ya? Sebab saya itu saya juga tekankan kepada GM nya. Jadi ini contoh dari pada di tempat kita.Ketenagakerjaan UMR 9
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